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Dit rapport geeft het verslag weer van een eindstudie, die is gedaan voor het 
doktoraal examen bouwkundig ingenieur. 
Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de 
studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, becijferingen, 
e.d., kunnen verdergaand onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik 
geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze 
toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 
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Voorwoord 

Voorwoord 
Dit rapport vormt de afronding van ons afstudeerproject. Wij hebben dit project 
voltooid bij de Sectie Uitvoeringstechniek, Vakgroep Produktie en Uitvoering, 
faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven onder begeleiding van ir. 
E.R. Poortman, ir. M.M.J. Vissers en A.L.F.M. van der Linden (Hoofd 
Bedrijfsburo Zuid, Ballast Nedam Woningbouw B.V.). 

Naast dit rapport bestaat ons afstudeerproject uit een computermodel (op diskette), 
bijbehorende handleiding en een verslag van ons bezoek aan diverse bouwplaatsen. 

Bij deze willen we, naast de begeleidingscommissie, ook iedereen, met name de 
medewerkers van Ballast Nedam Woningbouw, hartelijk bedanken voor de hulp 
die we gekregen hebben tijdens de verwezelijking van dit afstudeerproject. 

Eindhoven, januari 1998 
Leon Bijsmans & Toon Veugelers 



Samenvatting 

Samenvatting 
Een bouwwerk kan op vele manieren gerealiseerd worden. Er zijn verschillende 
bouwmethoden waarmee men een gebouw kan produceren terwijl het resultaat 
kwalitatiefhetzelfde of vergelijkbaar blijft. Ondanks <lat het resultaat ongeveer 
gelijk is vragen de verschillende bouwmethoden toch een andere inzet van 
materiaal, materieel en arbeid. Van deze verschillen tussen de bouwmethoden is tot 
dusver weinig bekend. Hieruit volgt onze interesse voor bouwmethoden als 
afstudeeronderwerp. 

Vanuit deze interesse hebben we een aantal interviews, met mensen uit 
verschillende disciplines uit de bouw, gehouden. Uit <lit vooronderzoek bleek <lat 
de kosten bij de keuze van een bouwmethode doorslaggevend zouden moeten zijn, 
maar <lat deze kosten niet direct kunnen worden overzien. De keuze wordt derhalve 
gemaakt op basis van factoren die invloed hebben op de kosten. De inschatting van 
de invloed van deze factoren gebeurt in alle gevallen op basis van kennis en 
ervaring. Hierdoor is het dan ook mogelijk <lat er gewoonten en/of patronen 
insluipen, waardoor men snel voor een bekende bouwmethode kiest, terwijl een 
andere methode beter zou kunnen zijn (bedrijfsblindheid). Er blijkt behoefte te zijn 
aan een hulpmiddel ter ondersteuning van de keuze van bouwmethode ter 
voorkoming van deze bedrijfsblindheid. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: "Het ontwikkelen van een hulpmiddel 
ter ondersteuning van de keuze voor de toe te passen bouwmethode". Het 
ontwikkelen van een algemeen geldend hulpmiddel zou te complex zijn. Daarom 
hebben wij ons beperkt tot het woningbouwcasco en vervolgens tot een 
bouwbedrijf. De keuze is hierbij gevallen op Ballast Nedam Woningbouw, omdat 
deze gespecialiseerd zijn in woningbouw en een aantal verschillende 
bouwmethoden toepast. 

Om inzicht te krijgen in het keuzeproces is gebruik gemaakt van een 
protocolanalyse. Met deze techniek is het denkproces inzichtelijk gemaakt. Dit 
heeft geresulteerd in een lijst met factoren die van invloed zijn op de keuze van een 
bouwmethode. Tevens is met behulp van de protocolanalyse een structuur in het 
keuzeproces vastgesteld. Hierbij valt op <lat er eerst varianten worden gegenereerd, 
waama enige (controle) berekeningen volgen. Wij hebben hierbij besloten om, met 
behulp van een computer, eerst de berekeningen uit te voeren voor alle 
bouwmethoden en vervolgens kan de optimale bouwmethode, op basis van deze 
berekeningen (kengetallen), worden uitgekozen. 

Dit heeft geresulteerd in een hulpmiddel, <lat bestaat uit een stappenplan en een 
computermodel. Met het computermodel wordt na de invoer van gegevens, zoals 
maten en aantallen, per cascotype, de optimale bouwmethode gekozen. Deze keuze 
is gebaseerd op kengetallen qua tijd en kosten. Met behulp van het stappenplan is 
het ook mogelijk om voor een project met meerdere cascotypen de optimale 
bouwmethode(n) te kiezen. 

Het hulpmiddel is aan een drietal testen onderworpen. Bij alle deze testen geeft het 
hulpmiddel de correcte bouwmethode. Over de nauwkeurigheid van de berekende 
bouwtijd en de kostenindicatie kan, door het ontbreken van goed 
referentiemateriaal, geen uitspraak worden gedaan. Benadrukt dient te worden <lat 
er sprake blijft van een kostenindicatie. 

Tot slot mogen we concluderen <lat het hulpmiddel het keuzeproces verbetert. De 
keuze kan nu in een kort tijdsbestek worden gemaakt, compleet onderbouwd met 
cijfermateriaal van de inzet van materiaal, materieel en arbeid. 
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lnleiding 

Hoofdstuk 1: lnleiding 
Een bouwwerk kan op vele manieren gerealiseerd worden. Er zijn verschillende 
bouwmethoden waarmee men een gebouw kan produceren terwijl het resultaat 
kwalitatiefhetzelfde of vergelijkbaar blijft. Ondanks dat het resultaat ongeveer 
gelijk is vragen de verschillende bouwmethoden toch een andere inzet van 
materiaal, materieel en arbeid. Van deze verschillen tussen de bouwmethoden is tot 
dusver weinig bekend. Hieruit volgt onze interesse voor bouwmethoden als 
afstudeeronderwerp. 

Het doel van dit rapport is de beschrijving van het afstudeertraject, dat heeft geleid 
tot een hulpmiddel dat de keuze van een bouwmethode, bij Ballast Nedam 
Woningbouw, ondersteunt. Met dit hulpmiddel wordt het keuzeproces verbeterd. 
De keuze wordt onderbouwd met kengetallen qua arbeid, materiaal en materieel. 
Het hulpmiddel bestaat uit een stappenplan en een computermodel. 

De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 en 3, respectievelijk 
probleemanalyse en onderzoeksopzet, beschrijven het voortraject. In hoofdstuk 4 
worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Vervolgens komt in hoofdstuk 
5 het ontwerp en het ontwerpproces aan bod. Tot slot hoofdstuk 6 en 7 waarin de 
conclusies (testen) en aanbevelingen worden beschreven. Het rapport wordt 
afgesloten met een literatuurlijst en een verklarende woordenlijst. 

3 
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Hoofdstuk 2: Probleemanalyse 

2. 1 lnleiding 

De aanleiding voor ons onderzoek is de interesse voor de verschillen tussen 
bouwrnethoden. Aan de hand van een vooronderzoek, zijn wij gekomen tot ons 
uiteindelijke afstudeeronderwerp. In dit hoofdstuk vindt u het onderwerp, de 
aanleiding en afbakening van ons onderzoek beschreven. 

2.2 Bouwmethoden 

Om het afstudeeronderzoek naar de verschillen tussen bouwrnethoden te kunnen 
verrichten moeten we natuurlijk eerst onmiskenbaar stellen wat wij onder 
bouwrnethode verstaan. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan naar de 
verschillende definities en indelingen die er in de literatuur te vinden zijn. 

Definitie bouwmethode 

Definitie van bouwrnethode volgens NEN 69.00.4, Algemene termen in de bouw, 
december 1991, bladzijde 12. 

"Geheel van regels, procedures en handelingen voor het op reproduceerbare wijze 
vervaardigen van bouwwerken ". 

Om de definitie handzamer te maken, hebben we deze als volgt vertaald: 

"De wijze waarop een bouwwerk (casco) op de bouwplaats tot stand komt". 

De wijze van produceren van buitenschil en afwerking is onafbankelijk van de 
wijze waarop het casco tot stand komt. Wij willen ons daarom bij de indeling van 
bouwrnethoden beperken tot de methode waarop het casco geproduceerd wordt. 
Onder het casco verstaan wij de dragende binnenwanden, eindwanden en vloeren 
boven peil. De fundering en begane grondvloer nemen we niet mee, omdat deze 
niet afbankelijk zijn van de te gebruiken bouwrnethoden. De wanden en de vloeren 
dienen 'behangklaar' te zijn. 

lndeling bouwmethoden 

In de literatuur zijn vele verschillende indelingen van bouwrnethoden te vinden. Er 
zijn een aantal manieren om deze bouwrnethoden in te delen, naar proces 
(gietbouw, stapelbouw), naar functie van het gebouw (woningbouw, 
fabrieksbouw), naar product/materiaal (staalbouw, betonbouw) en op nog een 
aantal andere manieren zoals traditioneel, niet-traditioneel. Wij zullen in het 
vervolg de bouwrnethode indelen naar proces. 

2.3 Interviews 

Het thema bouwrnethoden alleen levert nog geen afstudeeronderwerp op. Om een 
goed afstudeeronderzoek te kunnen verrichten hadden we nog een duidelijk 
probleem, een 'ongewenste situatie' nodig. Een van de zaken die ons opviel is dat 
ergens in het bouwproces een keuze wordt gemaakt voor het werken volgens een 
bepaalde bouwrnethodiek. Waar deze keuze gemaakt wordt en waarom dusdanig 
gekozen wordt was ons niet duidelijk. Uit vooronderzoek bleek namelijk dat het 
qua kosten niet veel uitmaakt welke bouwrnethode men kiest [Honkoop, 1996]. 
Aangenomen dat dit klopt rijst de vraag waarom er voor een bepaalde 
bouwrnethodiek gekozen wordt en wie verantwoordelijk is voor deze keuze. Om 
een beter beeld van het keuzeproces en de motivatie hierachter te krijgen hebben 



Probleemanalyse 

we een aantal interviews met mensen in de praktijk gehouden. Hieruit blijkt dat 
kosten wel altijd doorslaggevend zijn, maar deze niet direct kunnen worden 
overzien. De keuze wordt derhalve gemaakt op basis van factoren die invloed 
hebben op de kosten, zodat op indirecte wijze toch op basis van kosten wordt 
gekozen. In het onderstaande figuur is dit geschematiseerd. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het gaat om de relatie tussen de invloedsfactoren, de kosten en de 
keuze van een bouwmethode en niet om de factoren zelf. 

, ' .,. Woning Capaoltett "'', 
I tvlM Arbo aMMmer Ontwerp 

Kosten van 
bouwmethoden 

KeUZ8 
bouwmethode 

Figuur 1: relatie invloedsfactoren - kosten - keuze 

De inschatting van de invloed van de factoren, met hieruit volgend de keuze, 
gebeurt in alle gevallen op basis van kennis en ervaring. Hierdoor is het mogelijk 
dat er gewoonten en/of patronen insluipen, waardoor men snel voor een bekende 
bouwmethode kiest terwijl een andere methode beter zou kunnen zijn. Er is dan 
sprake van bedrijfsblindheid. De gei"nterviewde personen vinden een 
keuzehulpmiddel vooral nuttig ter voorkoming van die bedrijfsblindheid. Er blijkt 
duidelijk behoefte te zijn aan een hulpmiddel ter ondersteuning van de keuze van 
bouwmethode. Hiermee hebben wij een doel voor ons afstudeeronderzoek 
gevonden. 

2.4 Afbakening 

2.4.1 Inleiding 

We hebben als doel gesteld om een keuzehulpmiddel te ontwikkelen. Om dit 
hulpmiddel te kunnen maken moeten we weten waar in het proces de keuze wordt 
gemaakt, zodat we weten waar het hulpmiddel straks ingezet kan worden. Hiervoor 
moeten we inzicht hebben in het ontwikkelingstraject van een gebouw. Tevens 
zullen we moeten beslissen voor wie, de doelgroep, we het hulpmiddel 
ontwikkelen. 

5 
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2.4.2 Bouwproces 

Het bouwproces is opgebouwd uit de volgende fasen: 

initiatief fase 

voorbereidingsfase 

real isatiefase 

Figuur 2: fasen in het bouwproces [H.J. van het Erve, 1994} 

Het bouwproces wordt in Nederland, in hoofdzaak, op een drietal wijzen 
georganiseerd. Ten eerste het traditionele bouwproces, hier is de architect 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemer is verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Ten tweede het bouwteam, bij deze organisatievorm is een team 
bestaande uit de opdrachtgever, de architect, adviseurs en de aannemer 
verantwoordelijk voor het ontwerp en een of meer uitvoerende partners zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering. Ten slotte Turnkey, hier is de turnkey 
organisatie verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering [H.J. van het 
Erve, 1994]. 

Een hulpmiddel, dat de keuze van een bouwmethode ondersteunt, heeft alleen nut 
als er nog sprake is van een keuze. Als het bouwproces op de traditionele wijze is 
georganiseerd, heeft een aannemer geen invloed meer op de keuze van de 
bouwmethode. Als de organisatievorm van het bouwproces bouwteam of turnkey 
is, kan de aannemer nog wel invloed uitoefenen op de keuze. Het te ontwikkelen 
hulpmiddel is dus bedoeld voor een aannemer die werkt in bouwteam of turnkey 
verband. 

Het hulpmiddel moet zo vroeg mogelijk in het bouwproces ingezet worden. Er ligt 
dan nog weinig vast en er is nog veel invloed uit te oefenen op de keuze. Zodra er 
voldoende gegevens bekend zijn moet het hulpmiddel ingezet kunnen worden. In 
de programmafase zijn nog te weinig gegevens bekend om een keuze te maken. In 
de uitwerkingsfase ligt alles, inclusiefbouwmethode, al vast. Het hulpmiddel moet 
ontwikkeld worden om gebruikt te worden in de ontwerpfase. 

tijd (plaats in bouwproces) 

Figuur 3: invloed op eindresultaat 

tijd (plaats in bouwproces) 

Figuur 4: invloed op kosten gedurende het bouwproces 
[H.J. van het Erve, 1994} 



Probleemanalyse 

2.4.3 Ballast Nedam Woningbouw 

We willen een hulpmiddel ontwikkelen ter ondersteuning van de keuze van een 
bouwmethode bedoeld voor de aannemer werkend in bouwteam of turnkey 
verband. We willen ons uitsluitend richten op de woningbouw, dit omdat in de 
utiliteitsbouw de casco's vaak te eenmalig en uniek van karakter zijn om een 
hulpmiddel voor te kunnen ontwikkelen. We hebben verder de keuze een algemeen 
hulpmiddel te ontwikkelen of een hulpmiddel specifiek gericht op een bedrijf. 

Door ons op een bedrijf te richten vervallen er een aantal factoren. Ook is het 
aantal bouwmethoden beperkt tot de methoden die het desbetreffende bedrijf 
toepast. Een hulpmiddel gericht op de situatie bij een bedrijf maakt de opgave 
zodoende minder complex en verdient daarom de voorkeur. Een aannemersbedrijf 
uit de regio dat hiervoor geschikt is is Ballast Nedam Woningbouw BV. (voorheen 
Groote!). De voomaamste redenen hiervoor zijn, ten eerste Ballast Nedam 
Woningbouw is gespecialiseerd in woningbouw en ten tweede werken ze met 
verschillenden bouwmethoden. 

Bedrijfsprofiel 

Ballast Nedam Woningbouw BV. opereerde voor 1 april 1997 onder de naam 
Groote! Bouwmaatschappij. Al circa 25 jaar maakt Ballast Nedam Woningbouw 
onderdeel uit van Ballast Nedam N.V. Naast het in Eindhoven gevestigde 
hoofdkantoor werkt de ondememing vanuit regiokantoren, in Eindhoven (zuid), 
Rotterdam (west), Maarssen (midden) en Nijmegen (zuidoost). 

Ballast Nedam Woningbouw bestaat nu zo 'n zestig jaar. Ballast Nedam 
Woningbouw is gespecialiseerd in alle sectoren van de woningbouw. Zowel sociale 
huur- als koopwoningen en woningen in de vrije sector behoren tot het 
marktaandeel. 

De bouwmethoden waar Ballast Nedam Woningbouw mee werkt zijn: 

• Gietbouw met tunnelbekisting; 
• Gietbouw met wandbekisting met breedplaatvloer; 
• Montagebouw met prefab beton elementen; 
• Stapelbouw met kalkzandsteen elementen met breedplaatvloer; 
• Stapelbouw met kalkzandsteen elementen met kanaalplaatvloer; 
• Stapelbouw met kalkzandsteen elementen met 'Orion' -vloer. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van deze bouwmethoden verwijzen we naar 
het observatieverslag, gemaakt na diverse bezoeken aan bouwplaatsen van Ballast 
Nedam Woningbouw. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet 

3. 1 lnleiding 

Volgend uit onze interesse voor het onderwerp bouwmethoden, met hierbij ons 
doel een hulpmiddel te ontwikkelen dat de keuze van een bouwmethode 
vereenvoudigt, moeten we nader onderzoek verrichten. In dit hoof dstuk wordt de 
opzet van het onderzoek beschreven, namelijk doelstelling, probleemstellingen, 
onderzoeksvragen en methode van aanpak. 

3.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is tot stand gekomen als gevolg van het 
gehouden vooronderzoek en luidt als volgt: 

middel ter ondetstewdng van d 
passen bouwm~)lode". 

y:f· :})':Ji 

Het hulpmidiJe(beperkt zich tot het cas ericht op Ballast Nedain 
Woningbomy,~ ~!~epasbaar tij~ ,yoorlopig ontwe'lJ!-

3.3 Probleemstellingen 
Om de doelstelling te bereiken moeten de volgende twee probleemstellingen 
warden beantwoord. 

1. Hoe verloopt het huidige keuzeproces bij Ballast Nedam Woningbouw? 
2. Hoe moet het hulpmiddel ter ondersteuning van de keuze van een 

bouwmethode bij Ballast Nedam Woningbouw eruit zien? 

Met beantwoording van de eerste probleemstelling is bekend op welke manier in de 
huidige situatie bij Ballast Nedam Woningbouw een keuze wordt gemaakt. Met de 
tweede probleemstelling willen we de situatie, zoals bij de eerste probleemstelling 
omschreven, in een hulpmiddel vatten, zodat op gestructureerde wijze een keuze 
gemaakt kan warden. 

Probleemstelllng 1 

Hoe verloopt het huidige keuze
proces bij Ballast Nedam 

Woningbouw? 

Probleemstelllng 2 
D 

Hoe moet het hulpmiddel ter 
ondersteuning van de keuze van een 

bouwmethode bij Ballast Nedam 
Woningbouw eruit zien? 

l Huidige 
situatie 

l Toekomstige 
situatie 

Figuur 5: relaties tussen de probleemstellingen 



Onderzoeksopzet 

3.4 Onderzoeksvragen 

De probleemstellingen worden met behulp van onderstaande onderzoeksvragen 
beantwoord. 

Probleemstelling 1: 

Hoe verloopt het huidige keuzeproces bij Ballast Nedam Woningbouw? 

• Wie maakt de keuze (welke functie)? 
• Waar in het ontwikkelingstraject wordt de keuze gemaakt? 
• Welke gegevens (documenten) zijn bekend op het moment van keuze? 
• Wat speelt zich af in het hoofd van de beslissingsnemer tijdens het 

keuzeproces (welke stappen maakt hij in gedachte)? 

Probleemstelling 2: 

Hoe moet het hulpmiddel ter ondersteuning van de keuze van een bouwmethode bij 
Ballast Nedam Woningbouw eruit zien? 

• Waar in het bouwproces moet het hulpmiddel worden gebruikt? 
• Welke gegevens zijn, op het moment van inzet van het hulpmiddel, 

beschikbaar? 
• Welke gegevens zouden er (volgens Ballast Nedam Woningbouw) uit het 

hulpmiddel moeten komen? 
• Welke gegevens moet het hulpmiddel bevatten ( op welke factoren wordt er 

een keuze gemaakt)? 

3.5 Methode van aanpak 

3.5.1 Instrumentkeuze 

Om onderzoeksvragen te beantwoorden kunnen we verschillende instrumenten 
hanteren, namelijk 

• interview; 
• enquete; 
• observatie; 
• protocolanalyse (hardop denken). 

Door middel van een interview kunnen we direct een antwoord verkrijgen op een 
(onderzoeks)vraag. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van kennis, 
houding/attitude en opinie. Met deze methode is het mogelijk om een eenduidig 
antwoord te krijgen op alle onderzoeksvragen, behalve de onderzoeksvraag: "Wat 
speelt zich af in het hoofd van de beslissingsnemer tijdens het keuzeproces (welke 
stappen maakt hij in gedachte)?". Het is wel mogelijk om via een interview een 
antwoord op deze onderzoeksvraag te verkrijgen, maar het gevaar is dat de 
ge'interviewde persoon denkprocessen, of stappen daarin, vergeet of de 
denkprocessen zelf gaat analyseren en interpreteren. 

De enquete is een geschikt instrument om, door middel van afgebakende vragen, 
van een grote populatie gerichte informatie te krijgen. Deze techniek is ongeschikt 
voor ons onderzoek, omdat wij werken met een kleine populatie namelijk een 
bedrijf. 

Observeren is een directe vorm van waamemen waarbij het geobserveerde wordt 
vastgelegd. Deze werkwijze is niet geschikt ter beantwoording van onze 
probleemstellingen. Buiten de beantwoording van de probleemstellingen om 
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hebben we deze techniek wel toegepast om ons inzicht in de verschillende 
bouwmethoden te verbeteren. Van deze observaties hebben we een verslag, als 
bijlage, toegevoegd. 

Bij de protocolanalyse denkt een proefpersoon hardop en wordt gevraagd een 
opdracht uit te voeren. Bij het hardop denken wordt duidelijk wat de deskundige 
precies doet en waarom. Deze methode is wel goed geschikt voor de 
beantwoording van onderzoeksvraag: "Wat speelt zich af in het hoofd van de 
beslissingsnemer tijdens het keuzeproces (welke stappen maakt hij in gedachte)?". 
Omdat deze techniek (nog) niet zo gangbaar is, lichten we deze in de volgende 
paragraafbeknopt toe. 

3.5.2 Protocolanalyse 

Het basis principe van de protocolanalyse is 'hardop denken'. Men kan hiervan 
spreken wanneer iemand nadenkt over een bepaald probleem en daarbij 
voortdurend onder woorden brengt wat hij of zij in gedachte heeft. Van de uitingen 
wordt een 'protocol' (op schrift stellen van water gezegd/gedacht wordt) gemaakt 
en dat levert de data voor de protocolanalyse op. Het hardop denken wordt in dit 
geval gebruikt om het denkproces, achter de keuze van een bouwmethode, op 
papier te krijgen. De proefpersoon krijgt opdracht een probleem op te lossen 
(hoofdtaak) en daarbij hardop te denken, dat wil zeggen 'voortdurend te vertellen 
wat hij denkt' (sub-taak). We zullen pas ingrijpen als de proefpersoon een van 
beide taken niet naar behoren uitvoert (hij valt stil of dwaalt af van de hoofdtaak). 

Beperkingen bij de methode worden veroorzaakt doordat soms de activiteiten van 
de proefpersoon zodanig zijn geautomatiseerd, dat ze niet tot verbalisaties leiden. 
De denkstappen vallen dan buiten het bereik van de hardopdenkmethode. Hardop 
denken is een proces waarin elementen van het werkgeheugen worden vertaald 
naar natuurlijke taal en vervolgens worden uitgesproken. Een proefpersoon is 
doorgaans niet in staat om alle werkgeheugeninhouden te verbaliseren en een 
protocol bevat derhalve slechts een deel van de elementen. 

Factoren die het hardop denken be'invloeden: 

• De verwoordbaarheid van de werkgeheugenelementen; 
■ De aard van de hoof dtaak. Sommige denktaken doen een zodanig groot 

beroep op het werkgeheugen (hetzij door de snelheid waarmee gewerkt moet 
worden, hetzij door het aantal elementen dat gelijk in focus moet zijn), dat 
verbaliseren niet meer lukt, zonder dat daarbij de normale taakuitvoering 
verstoord wordt. Taken waarbij snelheid van belang is of waarbij het 
werkgeheugen zwaar belast wordt, zijn dan ook minder geschikt voor 
onderzoek met hardop denken; 

• De verbale capaciteiten van de proefpersoon (verbale intelligentie en 
ervaring in het hardop denken); 

• De capaciteiten van de proefpersoon op de hoofdtaak. Als een proefpersoon 
erg goed is in het uitvoeren van de hoofdtaak, gaat het redeneren heel snel en 
verblijven de tussenresultaten zeer kort in het werkgeheugen, waardoor er 
weinig gelegenheid is om ze te verbaliseren. Andere denkstappen zijn zelfs 
helemaal geautomatiseerd. Een echte expert 'ziet' de oplossing vaak al 
direct. Proefpersonen met een zeer laag niveau op de hoofdtaak hebben vaak 
al hun werkgeheugencapaciteit nodig voor de hoofdtaak, waardoor het 
verbaliseren hen moeilijk valt. Verder missen ze soms het vocabulaire 
waarover een expert beschikt. Gematigd gevorderden produceren de 
volledigste protocollen. 



Onderzoeksopzet 

Om handelingen, die de proefpersoon uitvoert, vast te leggen wordt er ook een 
'handelings protocol' gemaakt. Hierin staan gegevens over het aanwijzen en 
bekijken van tekeningen, berekeningen die uitgevoerd worden, schetsjes die 
gemaakt worden en tal van andere handelingen die voor het te onderzoeken proces 
van belang zijn en omdat ze onmisbaar kunnen zijn bij de interpretatie van de 
andere gegevens. 

Bij het afnemen van een protocol moeten we de proefpersoon duidelijk maken wat 
er van hem verwacht wordt, namelijk 'Voer de volgende opdracht uit en vertel 
daarbij hardop water zich in uw gedachten afspeelt '. De uitgesproken gedachten 
zouden we eigenlijk op band vast moeten leggen. Op uitdrukkelijk verzoek van de 
proefpersonen is dit niet gebeurd. Als oplossing hiervoor hebben we 
notitieformulieren gemaakt waarop we alles per minuut kunnen noteren, zowel de 
uitgesproken gedachten als de handelingen zullen afzonderlijk worden 
neergeschreven. 

Als de op deze manier verzamelde gegevens verwerkt en geanalyseerd zijn, kunnen 
onduidelijkheden door middel van het houden van een 'review' opgehelderd 
worden. Een review houdt in dat we met een vragenlijst (over de eventuele 
onduidelijkheden) teruggaan naar de proefpersoon en om verduidelijking vragen. 
Hiermee is dan de protocolanalyse afgerond. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten onderzoek 

4. 1 lnleiding 

Met de beantwoording van de twee probleemstellingen moet de huidige situatie en 
de 'toekomstige' situatie in beeld worden gebracht, tevens moeten alle factoren 
worden verzameld die de keuze van een bouwmethode direct of indirect 
bei'nvloeden. 

De beantwoording zal in dit hoofdstuk worden beschreven, conclusies worden 
gegeven en er wordt een aanzet gedaan tot het ontwerp in de vorm van een 
programma van e1sen. 

4.2 Beantwoording prob/eemstelling 1 

"Hoe verloopt het huidige keuzeproces bij Ballast Nedam Woningbouw?". 
Beantwoording hiervan om inzicht te krijgen in het huidige keuzeproces en om te 
achterhalen in welke mate er systematiek zit in het huidige proces. 

4.2.1 Beantwoording onderzoeksvraag 1.1: Wie maakt de keuze? 

Op de onderzoeksvraag 1.1 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview. De keuze van een bouwmethode wordt bij Ballast Nedam 
Woningbouw gemaakt door: 

■ Hoofd bedrijfsbureau; 
■ Hoof d productie; 
■ Projectleider; 

■ Hoof d af de ling bouwtechniek; 
■ Manager planontwikkeling. 

Dit betekent dat de populatie hiermee bepaald is. We zullen ons bij het verdere 
onderzoek dan ook beperken tot deze vijf personen. 

4.2.1 Beantwoording onderzoeksvraag 1.2: Waar in bet bouwproces wordt 
de keuze gemaakt? 

Op de onderzoeksvraag 1.2 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview. 

Normaal gesproken vindt de keuze van een bouwmethode in de ontwerpfase 
(voorlopig ontwerp) plaats. Indien Ballast Nedam Woningbouw nog invloed heeft 
op deze keuze komen de tekeningen op niveau van het voorlopig ontwerp binnen. 
Aan de hand van de gegevens die daarop staan zal de keuze voor een bouwmethode 
gemaakt moeten worden. 



Resultaten onderzoek 

4.1.3 Beantwoording onderzoeksvraag 1.3: Welke gegevens (documenten) 
zijn bekend op bet moment van keuze? 

Op de onderzoeksvraag 1.3 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview. 
De volgende gegevens zijn bekend op het moment van keuze: 
► Projectgegevens 

• type woningen 
• laagbouw, middenhoogbouw ofhoogbouw 
• aantal woningen 
• huur of koop 
• datum oplevering ( eventueel) 

► Tekeningen 

• situatie 
• plattegronden 
• doorsneden 
• gevels 
► Gegevens op tekeningen 

• stramien maten 
• diepte maten 
• hoogte maten 
• beschikbare oppervlak voor kraan, ketenpark en opslag 
• dragende wanden 
• kemen 
• benamingen ruimtes 
► Randvoorwaarden die de situatie met zich mee brengt 

• obstakels uit omgeving (bijvoorbeeld bomen, hoogspanningsmasten) 
• bestaande bebouwing 
• aan- en afvoerwegen 

4.1.4 Beantwoording onderzoeksvraag 1.4: Wat speelt zicb af in bet boofd 
van de beslissingsnemer tijdens bet keuzeproces? 

Op de onderzoeksvraag 1.4 is een antwoord gevonden met behulp van de 
protocolanalyse. 

Bij een protocolanalyse dienen proefpersonen een opdracht uit te werken. Deze 
opdracht voeren zij 'hardop denkend' uit, zodat we het denkproces op papier 
krijgen. Met behulp van het antwoord op onderzoeksvraag 1.3 hebben we een 
opdracht samengesteld. 

De opdracht bestaat uit laagbouw, middenhoogbouw en hoogbouw. Ze bestaan uit 
verschillende tekeningen en een opdrachtbeschrijving voor de proefpersonen. Het 
ontwerp van dit fictieve project is zo gemaakt, dater tussen de verschillende 
projectonderdelen zowel gelijke als afwijkende afmetingen voorkomen, dit om 
relaties tussen verschillende projectonderdelen te achterhalen. Deze opdracht is te 
vinden in bijlage 1. 1. 
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De opdracbt bebben we voorgelegd aan vijf personen van Ballast Nedam 
Woningbouw, die normaal ook de keuze van een bouwmetbode maken, namelijk: 

• A. v.d. Linden (Hoofd Bedrijfsbureau); 
• W. Dielissen (Techniscb adjunct directeur); 
• H. Donkers (Hoofd afdeling Bouwtechniek); 
• B. van Roy (Manager Planontwikkeling); 
• N. Gbijsen (aankomend projectleider). 

Resultaten protocolanalyse 

Nadat we de protocolinterviews bebben afgenomen bebben we deze uitgewerkt. 
Onduidelijkheden bierbij zijn door middel van bet bouden van een review opgelost. 
De complete uitwerking (+review) is te vinden in bijlage 1.2. 

De uitgewerkte protocolinterviews bebben we per interview geanalyseerd. Deze 
analysen zijn te vinden in bijlage 1.3. De vijf analysen zijn samengevoegd tot een 
totaal. 

De totale analyse bestaat ten eerste uit alle genoemde factoren die de keuze van een 
bouwmetbode beYnvloeden, waar deze vandaan komen, of deze een feit of aanname 
zijn, waar ze eventueel bet gevolg van zijn en een eventuele toelicbting (figuur 6.1 
tlm 6.4). Ten tweede bestaat de analyse uit een gescbematiseerde weergave van bet 
buidige keuzeproces (figuur 7). 
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Figuur 6. I: overzicht van a/le factoren die de keuze van een bouwmethode beiilvloeden (uit de protoco/interviews) 
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Figuur 6.2: overzicht van alle factoren die de keuze van een bouwmethode beinvloeden (uit de protocolinterviews) 
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factoren die de keuze be"invloeden 

aantal gaten en openingen in wand 

bouwvolgorde, ... .. 

qpp~!iji@:lMMW#M r < ?••<••·••? fij~M@Hp/~t@jrciMJ#tj@ ••···• 
opslagcapaciteit tekening [situatie] feit 

•i:il.ffit*ijijij@@@W#ti~* ····••rr•••< <••····· J••···· i~@Nijij@~~~ij@M1••························•·•·•···· 

toellchting ... 

aantal sparingen die in de kist gemaakt moeten 
worden. (dubbele programmering, dan 
ombouwen) 

mr~l1\ltll~~~t••~jl0~0jf••••••••••••••••••• het aantal woningen dat er per dag opgeleverd 
gaat worden. Van belang, omdat de opgeleverde 
woningen al bewoond kunnen worden als er aan 
de laatste nog gebouwd wordt (hoe eerder 
bewoont, hoe eerder ze 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.•.•,•,•,•,•,•,•,·,•,•,•.·.·.·.·.·.·.· 

c planning 
! 

als er bijvoorbeeld een opleverdatum is 
vastgesteld door de opdrachtgever, die vrij krap 
is, dan kan zou het bouwsysteem nog wel eens 
kunnen weizigen (dat je in zo'n situatie misschien 
niet de meest optimale kiest) 

0 u 
J! 
II) 

1 
> 
.5 

eMm~1iire~<?~:,m1 ~~~II~i~1:~~~ t~l~l~~~~~t# ~~~~11 §ijl#ffl%#~Eiij 
situering bouwblokken kraan proberen zo centraal mogelijk tussen de 

verschillende blokken op le stellen 

pi#f@ij~Mllffl@ ? -?•?t••····· <••···••<••·········· (iij@iftJMMYMW?L•••/••··········•·•·•··· Mt\~i•vMIB#t\W@i1W:MffuM@M ?·•···•···•·········· ... 
programma van eisen (bij planontw.) afdeling planontwikkeling feit eisen / wensen (bestemmingsplan) alleen van toepassing bij eigen planontwikkeling, 

randvoorwaarden aan locatie 

staartkosten 

dan word! er door de afdeling planontwikkeling 
een programma van eisen opgesteld waarin de 
toe le passen bouwmethode is opgenomen. De 
architect moet dan aan de hand van dit 
programma van eisen een ontwerp maken. 

11~~~~1-~~fa~ .. ~Eilillj~,~························ ■:p11~1~,1~~•tt~•,~ •Br~8iM•B!~,t~ 
tekening (situatie) feit afh. van locatie, obstakels, aan-, 

tMM\tjij(fiMti@tMMttµ@liiH •••· teif ·· · 
afvoerwegen, leidin!;Jen e.d . . 

(bedrijfsgegevens) aanname afh. van bouwsysteem vaste kosten wat het bouwsysteem met 
meebrengt (bijvoorbeeld afbraak kist / opruimen) 

Figuur 6.3: overzicht van alle factoren die de keuze van een bouwmethode beinv/oeden (uit de protocolinterviews) 
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factoren die de keuze be"invloeden waar vandaan 

~$~1Qtt@@f zj¢@iOCLWt @!P~~@E#ii) •• •• t~ktaji@HPl~t@:j@@•{!o• i:@hl• 
steigerruimte tekening (plat./drsn/sit.) 

~fffliiiiihliiMt t••••••••>••t•••••••••••• t ••••• !~~i#MijJRi~ij~priMJ•••• ? •• •••••••· 
technische randvoorwaarden 
tci@f~ij~·F#@i:i J•·•······ ·· 

~ verspringingen (op standaardmaat) 

@ij@1iffiMW@ > >t•• ?••• •• 
voorbereidingstijd 

~r~11b1,1~t~rJ4~r~l~ip#sW#W >•· 
vorm plattegrond woning 

lff \//f/)%/f f f?Cl:f[/(Cf f Cl\If CHCI/\f ff \//[[//[\ttr 
bijvoorbeeld kalkzandsteen voorbereidingstijd 
van ongeveer 6 weken, tunnel is dat veel langer 
(programmeren) 

@WNef<t~~f M~r~t,r!*#IM##~•Nit•l\ffiM~~@t 
Ievet<iienetkt·••••·••··•········•·••---·· . , , .. . .... . . .. . .... ..... . 

bijvoorbeeld schuine hoekjes of nokjes aan een 
wand kunnen er toe leiden dat gieten niet kan 

~@ijh@Hm~~M,~~~t~tj~lt%,~I~ 11~~-~■ii~lj~~~mii~r~ > 
kosten zijn bij a/le factoren doorslaggevend 

-~ .. .. ...... ... ........... ................................ ? t#Afltid@i~ijpppqij@p t ' ? >•···· 
~ roml:>inatie anclere projectdelen handeling omvang c::tr,,mi<>n- en dieptemaat dit is een 
0 1991@~ / >••··· >••· <• >•·· > ••····· ? l:@ng(@:i~O#i@:Sy~@@'tiJ.f®~tilltftir)iffrfr@i,_l.~ifHff!.iQl:i.·@~ ? ••··•·•· •··••> ··· 

het 

stramien andere projectdelen handeling omvang project en dieptemaat 

Figuur 6.4: overzicht van a/le factoren die de keuze van een bouwmethode beinvloeden (uit de protocolinterviews) 
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Resultaten onderzoek 

Schema huidige situatie en tevens het antwoord op probleemstelling I 

ANALYSE 
bestuderen tekeningen 

., 
PROJECT OPDELEN 

in verschillende casco-typen 

,., 
EERSTE SELECTIE 

omslagtrajecten 
technische onmogelijkheden 

,I( 

GENEREREN VARIANTEN 
bekistingsvarianten +-

,., 
BEREKENEN VARIANTEN 

(aan de hand van vuistregels) 

,., 
VERGELIJKEN VARIANTEN 

(op grand van berekeningen) 

"' 
CONCLUSIE PER DEEL 

(per casco-type een bouwmethode kiezen) 

' 
COMBINEREN 

(de conclusies van de verschillende casco-typen t---

combineren) 

., 
EINDCONCLUSIE 

(bouwmethode(n) project) 

Figuur 7: het huidige keuzeproces 
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4.3 Beantwoording probleemstelling 2 

De tweede probleemstelling van ons afstudeerproject is; "Hoe moet het hulpmiddel 
ter ondersteuning van de keuze van een bouwmethode bij Ballast Nedam 
Woningbouw eruit zien?". Dit om een beeld te krijgen van het toekomstige 
keuzeproces, wat zal leiden tot een programma van eisen. Het programma van 
eisen vormt de basis voor het vervolg van ons afstudeerproject, namelijk het 
ontwerp. 

4.3.1 Beantwoording onderzoeksvraag 2.1: Waar in bet bouwproces moet 
bet bulpmiddel worden gebruikt? 

Op de onderzoeksvraag 2.1 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview (ook is deze sterk gerelateerd aan onderzoeksvraag 1.2). 

Het hulpmiddel zal op het moment van keuze van de bouwmethode gebruikt dienen 
te worden, <lit zal in de meeste gevallen betekenen vlak na de realisatie van het 
voorlopig ontwerp. Verder is gebleken, tijdens het afnemen van de 
protocolinterviews bij onderzoeksvraag 1.4, <lat er geen duidelijke behoefte bestaat 
om het keuzemoment een andere plaats in het bouwproces te geven. 

4.3.2 Beantwoording onderzoeksvraag 2.2: Welke gegevens zijn, op bet 
moment van inzet van bet bulpmiddel, bescbikbaar? 

Op de onderzoeksvraag 2.2 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview (ook is deze sterk gerelateerd aan onderzoeksvraag 1.3). 

Het hulpmiddel zal dienen te werken met behulp van de gegevens die op het 
moment van keuze beschikbaar zijn. Aangezien het moment van keuze gelijk blijft 
is het antwoord op onderzoeksvraag 2.2 gelijk aan het antwoord op 
onderzoeksvraag 1.3, namelijk de projectgegevens en de tekeningen. 

4.3.3 Beantwoording onderzoeksvraag 2.3: Welke gegevens zouden er uit 
bet bulpmiddel moeten komen? 

Op de onderzoeksvraag 2.3 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview. 

De gegevens die uit het hulpmiddel moeten komen zijn de volgende: 

• Per cascotype moet het hulpmiddel de meest geschikte bouwmethode geven; 
• Bij de gekozen bouwmethode moeten gegevens qua kosten, ploeggrootte, 

bezettingsgraden, bouwtijd, bekistingen en kranen worden gegeven. 



Resultaten onderzoek 

4.3.4 Beantwoording onderzoeksvraag 2.4: Welke gegevens moet bet 
hulpmiddel bevatten? 

Op de onderzoeksvraag 2.4 is een antwoord gevonden door het houden van een 
direct interview. 

Het hulpmiddel moet normen van Ballast Nedam Woningbouw bevatten. Deze 
normen vormen de basis van berekeningen en van een gefundeerde keuze van een 
bouwmethode. De volgende normen moet het hulpmiddel bevatten: 

• normen qua materiaal; 
• normen qua materieel; 
• normen qua arbeid; 
• kostprijzen. 

Ook moet het hulpmiddel gegevens bevatten die de (technische) beperkingen van 
de diverse bouwmethoden aangeven. Hierbij kan gedacht worden aan beperkingen 
van overspanning, gewicht, lengte, sparingen en bouwhoogte. 

4.4 Programma van eisen 

Na beantwoording van probleemstelling 2 is bekend wat er van het te ontwerpen 
hulpmiddel wordt verwacht. Met behulp van de bekende gegevens qua invoer, 
proces en uitvoer weten we welke veranderingen we in het huidige keuzeproces 
willen aanbrengen. 

In het huidige keuzeproces word en eerst enkele mogelijkheden af gewogen op basis 
van kennis en ervaring, vervolgens worden deze mogelijkheden met berekeningen 
onderbouwd (dan pas blijkt of deze voldoen). Omdat wij in het 'toekomstige' 
keuzeproces de beschikking hebben over computers, laten we eerst alle 
bouwmethoden berekenen en vervolgens op basis van deze berekeningen een 
gefundeerde keuze maken. 

afwegen welke 
bouwmethoden er mogelijk 

zijn 

berekeningen aantallen, tijd 
en bezettingsgraden van 
ploegen en bekistingen 

► 

berekeningen aantallen, 
tijd, kosten en 

bezettingsgraden van 
ploegen en bekistingen 

mogelijke bouwmethoden 
afwegen 

Figuur 8: de verandering aangebracht in het huidige keuzeproces 
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Hieronder zijn het huidige- en het toekomstige keuzeproces in een schema ter 
vergelijking naast elkaar gezet. Ook is hieruit af te lezen welk deel van het 
keuzeproces is opgenomen in het computermodel. 

ANALYSE 
bestuderen tekeningen 

l 
PROJECT OPDELEN 

in verschillende casco-typen 

l 
EERSTE SELECTIE 

omslagtrajecten 
technische onmogelijkheden 

l 
GENEREREN VARIANTEN 

~ bekistingsvarianten 

l 
BEREKENEN VARIANTEN 

(aan de hand van vuistregels) 

1 
VERGELIJKEN VARIANTEN 

(op grond van berekeningen) 

1 
CONCLUSIE PER DEEL 

(per casco-type een bouwmethode kiezen) 

1 
COMBINEREN 

(de conclusies van de verschillende casco-typen -
combineren) 

l 
EINDCONCLUSIE 

(bouwmethode(n) project) 

Figuur 9: huidige keuzeproces 

ANALYSE 
bestuderen tekeningen 

PROJECT OPDELEN 
in verschillende casco-typen 

COMPUTERMODEL 

lnvoer gegevens per 
cascotype in 

computermodel 

Maak keuze bouwmethode per cascotype 
op basis gegevens van computermodel 

COMBINEREN 

nee 

(de conclusies van de verschillende casco-typen 
combineren) 

EINDCONCLUSIE 
(bouwmethode(n) project) 

Figuur 10: toekomstige keuzeproces 
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We weten hoe het keuzeproces er uit gaat zien. Binnen het 'nieuwe' keuzeproces 
zal het computermodel een belangrijke plaats innemen. Het programma van eisen 
waaraan het te ontwerpen hulpmiddel moet voldoen staat hieronder weergegeven. 

Het programma van eisen is gebaseerd op de volgende procesbeschrijving: 
besturlng 

lnvoer--- proces ---ultvoer 

mlddelen 

Figuur 11: op deze procesbeschrijving is het programma van eisen gebaseerd. 

Proces 

Het proces is de keuze van een bouwmethode. De factoren die van invloed zijn op 
de keuze, verkregen uit de protocolinterviews (zie figuur 6), dienen in het 
keuzeproces verwerkt te worden. Verder moet het proces binnen een tijdsbestek 
van anderhalf uur doorlopen kunnen worden. Deze eis is gesteld door Ballast 
Nedam Woningbouw. Het huidige keuzeproces neemt circa anderhalfuur in beslag, 
de tijd besteed aan de keuze van de bouwmethode mag zeker niet meer worden. 

Invoer 

Keuze moet gebaseerd worden op de binnen gekomen informatie, dit zijn 
tekeningen op voorlopig ontwerp niveau en projectgegevens ( onderzoeksvraag 
2.2). Dit komt neer op de volgende tekeningen: 

■ situatie; 
■ plattegronden; 
■ doorsneden; 
■ gevels. 

En de volgende projectgegevens: 

■ typen casco; 
■ huur of koop (flexibiliteit); 
■ jaargetijde dater aan het casco wordt gebouwd; 
■ eisen aan bouwtijd. 
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Met behulp van deze tekeningen en projectgegevens moet het hulpmiddel een 
bouwmethode kiezen. Hiervoor moeten uit de tekeningen nog een veelheid aan 
gegevens worden afgelezen (de invoer) zoals: 

• stramienmaten; 
• dieptematen; 
• hoogtematen; 
• maat en aantal verspringingen in de gevellijn; 
• wand- en vloerdikten; 
• moeilijkheidsgraad ten behoeve van bouwplaatscoefficient; 
• aantal compartimenten (per blok); 
• aantal woningen (per blok); 
• aantal toppen; 
• aantal lagen; 
• aantallen sparingen; 
• aantal blokken in cyclus; 
• totaal aantal blokken; 
• aantal wanden; 
• stabiliteit (schijfwerking); 
• bereikbaarheid bouwterrein; 
• grootte bouwterrein (opslagcapaciteit); 
• obstakels; 
• afstand tussen de blokken; 
• positie kraan; 
• afwijkende delen aan gebouw. 

Besturing 

De sturing van het hulpmiddel bestaat uit randvoorwaarden (technische 
beperkingen) en normen (bedrijfsgegevens) qua materiaal, materieel, arbeid en 
kosten (onderzoeksvraag 2.4). 

Middelen 

Hieronder verstaan wij de mensen die de keuze maken. Dit zijn: hoofd 
bedrijfsbureau, hoofd productie, de projectleider, hoofd afdeling bouwtechniek en 
manager planontwikkeling. 

Uitvoer 

De gegevens die het hulpmiddel moet uitvoeren staan hieronder gegeven en komen 
voort uit onderzoeksvraag 2.3. 

□ Per cascotype moet het hulpmiddel de meest geschikte bouwmethode geven; 



Resultaten onderzoek 

□ Bij de gekozen bouwmethode moeten de hieronder staande kengetallen worden 
gegeven. 
• kosten casco; 
• ploeggrootte tunnel, wand, toppen en vloeren (plus bezettingsgraad); 
• bouwtijd in werkbare dagen; 
• totaal aantal manuur; 
• aantal woningen per dag; 
• inzet aantal bekistingen voor tunnel, wand en toppen (plus bezettingsgraad); 
• aantal kraanuur per dag; 
• totaal aantal kraandagen; 
• aantal kranen (plus bezettingsgraad); 
• gewicht grootste tunneldeel. 

□ Het moet mogelijk zijn om alle gegevens op een later tijdstip terug te kunnen 
zien (historische verslaglegging). 

Het programma van eisen kan als volgt geschematiseerd worden. 

tekeninge 
projectgegevens 

technische randvoorwaarden 
bedrijfsgegevens (normen) 

keuze bouwmethode 

hoofd bedrijfsbureau 
hoofd productie 

projectleider 
hoofd afdeling bouwtechniek 

manager planontwikkeling 

bouwmethode 
'----- kengetallen 

Figuur I 2: het geschematiseerde programma van eisen 
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Hoofstuk 5: Het ontwerp 

5. 1 /nleiding 

In <lit hoofdstuk wordt het ontwerp van het hulpmiddel beschreven, <lit houdt in een 
beschrijving van het ontwerptraject. Een beschrijving van het hulpmiddel, zowel 
het stappenplan als het computermodel. Tot slot wordt het hulpmiddel aan het 
programma van eisen getoetst. 

5.2 Ontwerpproces 

5.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt het ontwerptraject, dat heeft geleid tot het ontwerp van het 
hulpmiddel, aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. De complete uitwerking is te 
vinden in bijlage 2. 

5.2.2 Beschrijving ontwerpproces 

Bij het ontwerp van het hulpmiddel is het programma van eisen het uitgangspunt. 
Dit programma van eisen hebben we in een processchema ondergebracht 
(figuur 12). Met behulp van de IDEF techniek hebben we <lit geschematiseerde 
programma van eisen, het 'toekomstige' keuzeproces, inzichtelijk gemaakt. Dat 
hebben we bereikt door het geschematiseerde programma van eisen (hoof dproces) 
uit te splitsen in kleinere deelprocessen, zodat het gehele proces inzichtelijk wordt. 
Het keuzeproces volgt de deelprocessen op het laagste niveau (van links naar 
rechts). Al deze deelprocessen zijn uitgewerkt en verwerkt in het hulpmiddel. 
Deelprocessen die berekeningen bevatten warden in het computermodel verwerkt, 
zoals gesteld in het programma van eisen. Om deze berekeningen in een computer 
te kunnen invoeren, moeten deze tot in detail bekend zijn. Hiervoor hebben we 
deze deelprocessen uitgewerkt in stroomschema's. Het gehele schema van het 
ontwerpproces is bijgevoegd als los blad. 

De bouwmethode montagebouw met prefab betonelementen (A22.3) is in 
vergelijking tot de andere bouwmethoden minder ver uitgewerkt. Dit is veroorzaakt 
door het ontbreken van de hierbij behorende normen. 

Het ontwerpproces is als volgt samen te vatten. We zijn uitgegaan van het 
geschematiseerde programma van eisen. Dit hebben we vervolgens inzichtelijk 
gemaakt met behulp van de IDEF-techniek. Daama hebben we de deelprocessen 
waar berekeningen in voorkomen, met behulp van stroomschema' s, tot in detail 
uitgewerkt. In figuur 13 is dit schematisch weergegeven. 

Ter verduidelijking van ons ontwerpproces hebben we in de volgende paragraaf 
een deelproces uitgewerkt. Het geheel aan uitgewerkte deelprocessen en 
stroomschema's is te vinden in bijlage 2. 



Het ontwerp 

Geschematiseerd programma van eisen 

Uitwerl<ing met behulp van de /DE:F-techniek 
(het hulpmiddel) 

Uilwerl<ing in stroomschema's 
(het computennodel) 

Figuur 13: structuur ontwerpproces 

5.2.1 Voorbeeld uitwerking deelprocessen 

Als voorbeeld hebben we deelproces 'A2241: Berekenen kengetallen 
kalkzandsteen wanden' genomen. Dit deelproces bevat berekeningen. 

toepasbare bedrijfsgegevens 
bouwmethode(n) (normenboek) 

benodigde gegevens---
Berekenen kengetallen 
kalkzandsteen wanden 

f---- kengetallen 

Figuur 14: deelproces A224. l uit !DEF-schema 

Om de juiste berekeningen en volgorde van berekenen te achterhalen hebben we 
gebruik gemaakt van stroomschema's. Het stroomschema van deelproces A224.1 
(berekenen kengetallen kalkzandsteen wanden) is gegeven op pagina 29. Het 
onderdeel 'berekenen benodigde arbeid' zullen we nader toelichten, hiervan is ook 
het stroomschema gegeven. 

Berekenen benodigde arbeid 
Het berekenen van de benodigde arbeid bestaat uit een aantal stappen. Deze 
stappen zullen wij puntsgewijs toelichten. 

• Bepalen benodigde normen 
De norm waarmee, in het computermodel, gerekend wordt is de 
calculatienorm. Met deze norm wordt bij Ballast Nedam Woningbouw 
gerekend. De calculatienorm is als volgt opgebouwd: 

Calculatienorm = richttijd * {bouwplaatscoefficient} * {serie-verrekeningsfactor} * 
{hoogte-verrekeningsfactor} * {uitvoeringstoeslag} 

De benodigde ( calculatie )norm is zodoende afhankelijk van het ontwerp. Dit 
wordt verder uitgelegd in bijlage 2.1 . 
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• Berekenen benodigde manuur voor maken kimmen dragende wanden 
Met behulp van bet aantal strekkende meter dragende wand (berekend in stap 
'berekenen benodigd materiaal') en de juiste calculatienorm wordt bet aantal 
benodigde manuur voor bet maken van de kimmen van de dragende wanden 
berekend. 

m1 dragende wand * calculatienorm maken kimmen. 

• Berekenen benodigde manuur voor maken dragende wanden 

m2 dragende wand * calculatienorm maken wanden. 

• Berekenen benodigde manuur voor maken kimmen gevels 

m1 gevel • calculatienorm maken kimmen. 

• Berekenen benodigde manuur voor maken gevels 

m2 gevel * calculatienorm maken wanden. 

• Berekenen benodigde manuur voor maken kimmen toppen 

m1 toppen * calculatienorm maken kimmen. 

• Berekenen benodigde manuur voor maken toppen 

m2 toppen * calculatienorm maken toppen. 

• Berekenen benodigde manuur voor stellen profielen 
Met behulp van het aantal profielen (berekend in stap 'berekenen benodigd 
materiaal') en de juiste calculatienorm wordt bet aantal benodigde manuur 
voor bet stellen van de profielen berekend. 

aantal profielen * calculatienorm stellen profielen. 

■ Berekenen benodigde manuur voor overgang blokken 
Het aantal manuur nodig voor de overgang tussen de bouwblokken is het 
aantal manuur dat nodig is om bet materieel (met name de elementensteller) 
te verplaatsen van bet ene bouwblok naar bet andere bouwblok en van de ene 
verdieping naar de andere verdieping. 

(aantal blokken * calculatienorm beganegrond) + 
(aantal blokken * calculatienorm verdieping * (aantal bouwlagen-1)) + 
(aantal blokken met toppen * calculatienorm toppen). 

• Berekenen totaal aantal manuur kalkzandsteen wanden 
Het totaal wordt berekend door de hiervoor berekende waarden op te tellen. 

aantal benodigde manuur maken kimmen (dragende wand, gevel en toppen) + 
aantal benodigde manuur maken wanden (dragende wand, gevel en toppen) + 
aantal benodigde manuur stellen profielen + 
aantal benodigde manuur voor overgang blokken. 

Voor degene die geYnteresseerd is in de overige berekeningen verwijzen we 
nogmaals naar bijlage 2. 

Bezettingsgraad 

Verder willen we de bezettingsgraad toelichten, omdat dit geen gangbaar begrip en 
een belangrijk onderdeel van de berekeningen is. 

De bezettingsgraad is de mate waarin een ploeg of middel ingezet wordt. Er zijn 
twee soorten bezettingsgraden, namelijk bezettingsgraad materieel en 
bezettingsgraad ploeg. Deze zijn het beste uit te leggen aan de hand van twee 
voorbeelden. 

• Bezettingsgraad materieel 
Als materieel (bijvoorbeeld tunnelbekisting) iedere dag wordt ingezet is de 
bezettingsgraad 100% = optimaal. Als bet materieel bijvoorbeeld 1 maal per 4 
dagen stil staat is de bezettingsgraad (4-1)/4 = 75%. (Men moet streven naar een 
bezettingsgraad van 100%). 



Het ontwerp 

■ Bezettingsgraad ploeg 
Een bezettingsgraad van 100% wil zeggen dat een ploeg in 8 uur ook werk 
levert voor 8 uur (volgens norm), een bezettingsgraad van 135% wil zegen dat 
er in 8 uur voor 10,8 uur werk (volgens norm) wordt verricht (dit wordt weer 
vertaald in een aangepast uurloon). 

Deze methode van werken heeft geresulteerd in een stappenplan en een 
computermodel. Deze zijn in de volgende paragraafbeschreven. 

'--be-r-ek_~_r:_;rri~_;_,od_i_gd---' //,/,'//,,,/ 

berekenen benodigde 
arbeid 

' ,--__ _._ __ ____,,, 

berekenen benodigde 
tijd 

\ 

berekenen benodigd 
materieel 

berekenen 
kostenindicatie 

\ 

\\ 
\ 
\ 

I 

/ /// 

\ 
\ 
\ 
\ 

I 

\, 
'. 
\ 

\ 

bepalen benodigde 
nonnen 

berekenen benodigde 
mu voor maken kimmen 

dragande wanden 

berekenen benodigde 
mu voor maken 

dragande wanden 

berekenen benodigde 
mu voor maken kimmen 

gavels 

berekenen benodigde 
mu voor maken gavels 

berekenen benodigde 
mu voor maken kimmen 

toppen 

berekenen benodigde 
mu voor maken toppen 

berekenen benodigde 
mu voor stellen profielen 

berekenen benodigde 
mu voor overgang 

blokken 

berekenen totaal aantal 
manuur kalkzandsteen 

wanden 

Figuur 15: stroomschema berekenen kengetallen kalkzandsteen wanden 
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5.3 Het hulpmiddel 

5.3.1 Inleiding 

Het hulpmiddel bestaat uit twee onderdelen, namelijk het stappenplan en het 
computermodel. 

5.3.2 Het stappenplan 

stap 1: 

stap 2 

stap 3 

stap4 

stap 5 

Controleren binnengekomen tekenlngen & 
lnformatle 

Analyse project 

lnvoer gegevens 
per cascotype in computem,odel 

voorlopige keuze bouwmethode per cascotype 
op basis gegevens van computem,odel 

Comblneren gegevens cascotypen 

Kiezen bouwmethode(n) project 

nee 

nee 

Neem contact op met leverancier 
tekeningen 

Figuur 16: het stappenplan 



Het ontwerp 

Het stappenplan is een vertaling van het IDEF schema. De gebruiker dient een 
vijftal stappen te doorlopen om tot de keuze van de beste bouwrnethode te komen. 

Stap 1 is de controle van de binnengekomen informatie. Deze stap kan niet 
geautomatiseerd worden, maar dient door de gebruiker van het hulpmiddel te 
worden uitgevoerd. Bij stap 2 dienen de gegevens in het computermodel ingevoerd 
te worden. Bij stap 3 wordt de keuze gemaakt, indien er sprake is van meerdere 
cascotypen binnen een project houdt dit een voorlopige keuze in. Bij meerdere 
cascotypen is het verdere keuzeproces niet geautomatiseerd, hiervoor hebben we 
stap 4 en 5 ontworpen. Hier dient op basis van kennis en ervaring een keuze 
gemaakt te worden, ondersteund door de kengetallen berekend met het 
computermodel. 

S.3.3 Het computermodel 

De stroomschema's met de uitgewerkte berekeningen vormen de basis van het 
computermodel, het Bouwrnethode Keuzeprogramma genaamd. Dit programma is 
geschreven binnen Microsoft Excel. Dit om diverse redenen, ten eerste omdat 
Microsoft Excel (spreadsheet) de mogelijkheid heeft om eenvoudig 'ingewikkelde' 
formules in te voeren en deze later ook aan elkaar te koppelen. Ten tweede heeft 
Excel ook de mogelijkheid om eenvoudig een presentabel scherm te maken, zonder 
daarvoor te hoeven programmeren. 

Het Bouwrnethode Keuzeprogramma heeft de volgende structuur: invoer 
(Invoerblad en Bouwplaatskosten en randvoorwaarden), uitvoer (Uitvoerblad en 
Overige mogelijkheden) en keuze (Keuze & opmerkingen). 

[ l Bouwplaatskosten 
lnvoerblad = & 

______ _____ra_nd_voo_rwa_ar_de_n___, 

Overige 
mogelljkheden [ u,_m,ad J = ' 

~-------~ ~--------

~ 
Keuze 

& 
opmerkingen 

Figuur I 7: structuur computermodel 
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Invoer 

De invoer bestaat uit twee schermen, namelijk Invoerblad en Bouwplaatkosten & 
randvoorwaarden. 

Figuur 18: scherm Invoerblad Figuur 19: scherm Bouwplaatskosten & randvoorwaarden 

In het Invoerblad vindt de invoer van de belangrijkste gegevens plaats. Dit zijn 
maten, aantallen en bouwplaatscoefficient. Het totaal wordt door het programma 
berekend. 

De bouwplaatskosten zijn erg afhankelijk van project en situatie. Hierdoor is het 
niet mogelijk om deze door het model zelf te laten berekenen. In het blad 
Bouwplaatskosten & randvoorwaarden dienen de bouwplaatskosten zodoende 
handmatig ingevoerd te worden. Op hetzelfde blad dienen tevens de 
randvoorwaarden van toepassing zijnde op het project aangegeven te worden. Deze 
randvoorwaarden worden op twee verschillende manieren meegenomen. Ten eerste 
als technische onmogelijkheid, bijvoorbeeld schijfwerking vloer, indien deze 
geselecteerd is vervallen de vloertypen kanaalplaat- en 'Orion' -vloer. Ten tweede 
worden de randvoorwaarden als 'reminder' bij de uiteindelijke keuze gebruikt, in 
dit geval worden ze niet rekentechnisch meegenomen. 

Doorrekenen 

Bij het doorrekenen wordt de berekende data gesorteerd, zodat de optimale 
bouwmethode gekozen wordt. Bij het sorteren van de bouwmethoden wordt ten 
eerste gekeken of een bouwmethode mogelijk is. Er wordt dan gekeken naar de 
technische randvoorwaarden (bijvoorbeeld maximale overspanning) en er wordt 
gekeken naar de inzet van arbeid. De inzet wordt beoordeeld aan de hand van de 
bezettingsgraad, deze dient te liggen tussen 100% en 135% (wordt zo gehanteerd 
door Ballast Nedam Woningbouw). Ten tweede wordt standaard gesorteerd op 
kostprijs van het casco, zodat de goedkoopste bouwmethode wordt gekozen. Het is 
ook mogelijk om op basis van bouwtijd en aantal manuur te sorteren en dus te 
kiezen. 



Het ontwerp 

Uitvoer 

De uitvoer bestaat, net als de invoer, uit twee schermen, namelijk Uitvoerblad en 
Overige mogelijkheden. 

Figuur 20: scherm Uitvoerblad Figuur 21 : scherm Overige mogelijkheden 

Op het Uitvoerblad wordt de optimale bouwmethode met bijbehorende kengetallen 
weergegeven. Het Bouwmethode Keuzeprogramma kiest standaard de goedkoopste 
bouwmethode als optimale bouwmethode. Ook is het mogelijk om op basis van 
andere criteria te kiezen, namelijk minst aantal manuur en snelste bouwtijd. Bij het 
geselecteerde keuzecriterium geeft het programma van iedere bouwmethode de 
beste variant. De mogelijke varianten zijn daama gesorteerd naar optimum. Van de 
geselecteerde bouwmethode worden de bijbehorende kengetallen gegeven. Deze 
kengetallen zijn onder te verdelen in de volgende hoof dgroepen: kosten casco, 
ploeggrootte, bouwtijd, bekistingen en kranen. De kosten en de bouwtijd, van de 
verschillende bouwmethoden, staan tevens in een histogram weergegeven, om een 
snel overzicht tussen de bouwmethoden te hebben. Indien een bouwmethode niet 
mogelijk is, staat linksonder op het scherm een kader met de reden waarom deze 
bouwmethode niet mogelijk is. 

In het blad Overige mogelijkheden is, van de geselecteerde bouwmethode, een 
opsomming te vinden van alle mogelijkheden plus bijbehorende kengetallen. Al 
deze mogelijkheden warden gegeven om een keuze afwijkend van de optimale, op 
basis van eigen inzicht, mogelijk te maken. In een kader onder aan het scherm staat 
de door het programma gekozen optimale bouwmethode, behorend bij het 
geselecteerde keuzecriterium, weergegeven. 
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Keuze 

De keuze bestaat uit een scherm, namelijk Keuze & opmerkingen. 

Figuur 22: scherm Keuze & opmerkingen 

Het blad Keuze & opmerkingen is bedoeld om de keuze vast te leggen, dit met het 
oog op de historische verslaglegging. Zo is het altijd mogelijk om eerder gemaakte 
keuzen terug te zien. 

Boven aan het scherm is de optimale bouwmethode plus bijbehorende kengetallen 
weergegeven. Tevens zijn rechts op het scherm de geselecteerde randvoorwaarden 
(geselecteerd bij Bouwplaatskosten & randvoorwaarden) als geheugensteun 
gegeven, zodat daar bij de uiteindelijke keuze rekening mee kan worden gehouden. 
Linksonder op het scherm is ruimte voor eventuele op- en aanmerkingen. 

Voor de exacte uitleg van het gebruik van het hulpmiddel verwijzen we naar de 
handleiding. 



Het onlwerp 

5.4 Toetsing aan het programma van eisen 

In deze paragraaf toetsen we het door ons ontworpen hulpmiddel ter ondersteuning 
van de keuze van een bouwmethode aan het programma van eisen (paragraaf 4.4). 
Alle eisen zullen aan de hand van de indeling van het programma van eisen worden 
doorlopen. 

Proces 

In de protocolinterviews is een veelheid aan factoren, die de keuze be'invloeden, 
genoemd. Deze factoren behoren in bet keuzeproces verwerkt te zijn. In de 
volgende tabel staan alle genoemde factoren en hoe ze verwerkt zijn. 

Factoren die de keuze be'invloeden gebrulkt In ... Factoren die de keuze be'invloeden gebrulkt In ... 

Figuur 23: overzicht gebruik van defactoren die de keuze van een bouwmethode beinvloeden 

In de bovenstaande tabel is te zien dat de meeste factoren zijn verwerkt in het 
stappenplan of in het computermodel. Een klein aantal factoren is echter niet 
verwerkt. De redenen hiervoor zullen we puntsgewijs geven. 

• Beschikbaarheid en levertijd materieel zijn niet meegenomen, omdat in de 
normale situatie voldoende materieel voorhanden is. Het niet beschikbaar zijn 
van materieel laat de desbetreffende bouwmethode afvallen, zodat een 
vergelijking niet meer nodig is. We gaan er daarom van uit dat materieel altijd 
beschikbaar is en op tijd geleverd kan worden. 

• Bouwbesluit, eisen uit bestemmingsplan, invloed markt en programma van 
eisen zijn factoren die ontwerptechnisch van aard zijn. Zij zijn in een eerdere 
fase dan de voorlopig ontwerpfase van belang. 

• K waliteit, bij de keuze van de bouwmethode wordt uitgegaan van een 
vergelijkbare kwaliteit, zodoende kan dit geen criterium van keuze zijn. 
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■ Logistiek is een te algemeen begrip om als een factor te kunnen aanmerken. 
Logistiek is een verzamelnaam voor vele factoren, zoals transporttijd op 
bouwplaats, bereikbaarheid, enzovoorts. 

■ Voorbereidingstijd, deze factor is niet meegenomen, omdat we ons beperkt 
hebben tot het bouwproces op de bouwplaats. 

■ Voorkeur bedrijf voor tunnel ( ervaring bedrijf), het hulpmiddel is juist 
ontwikkeld om deze (te) snelle keuze voor gietbouw met tunnelbekisting te 
voorkomen (bedrijfsblindheid), maar omjuist een goed gefundeerde keuze 
tussen alle mogelijke bouwmethoden te maken. 

De eis, vanuit Ballast Nedam Woningbouw, dat het keuzeproces binnen anderhalf 
uur dient plaats te vinden wordt ruimschoots aan voldaan. Dit blijkt uit de testen 
(hoofdstuk 6). 

Invoer 

De keuze van een bouwmethode kan, met het hulpmiddel, gemaakt worden met de 
binnengekomen informatie (tekeningen en projectgegevens op het niveau van 
voorlopig ontwerp ). Zoals gesteld is in het programma van eisen. 

Besturing 

Door het ontbreken van de normen van montagebouw met prefab betonelementen 
is deze niet rekentechnisch meegenomen in het computermodel. Zodoende blijft 
deze bouwmethode ook met het hulpmiddel een uitzonderingsgeval. 

Middelen 

De mensen die de keuze maken kunnen met het hulpmiddel werken, dit is gebleken 
bij het testen (zie hoofdstuk 6). 

Uitvoer 

De eis dat met het hulpmiddel per cascotype de meest geschikte bouwmethode 
wordt gekozen, wordt ruimschoots aan voldaan. Het computermodel geeft per 
cascotype de optimale bouwmethode. Berekeningen met meerdere cascotypen kan 
het computermodel (nog) niet aan. Het is met behulp van het stappenplan toch 
mogelijk om een keuze te maken. Dit gaat verder dan gesteld in het programma van 
e1sen. 

Het computermodel levert, bij de keuze van een bouwmethode, de kengetallen die 
deze keuze ondersteunen (als gesteld in programma van eisen). 

De gekozen bouwmethode, kengetallen en eventuele opmerkingen kunnen in een 
database worden opgeslagen. Het is ook mogelijk om deze gegevens uit te printen, 
en dan op te slaan. Op deze wijze is voldaan aan de eis dat het mogelijk moet zijn 
om alle gegevens op een later tijdstip terug te kunnen zien. 



Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6. 1 lnleiding 

In dit laatste hoof dstuk word en de conclusies en aanbevelingen, behorend bij dit 
afstudeerproject, gegeven. De conclusies over het hulpmiddel zijn gebaseerd op 
een drietal testen. Met deze testen wordt de juistheid van de keuze van de 
bouwmethode getoetst. Bij de laatste test wordt ook gekeken naar de 
nauwkeurigheid van de, door het bouwmethode keuzeprogramma, berekende tijd 
en kosten. De testen zullen eerst worden beschreven waama een eindconclusie 
volgt. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn deels 
voor verder onderzoek en deels ter uitbreiding van het hulpmiddel. 

6.2 Testen 

6.2.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft de resultaten van drie testen, die zijn uitgevoerd om de keuze 
gemaakt door het hulpmiddel te toetsen. Bij de laatste test is ook gekeken naar de 
nauwkeurigheid van de berekende tijd en kosten. De uitdraai van de testen is te 
vinden in bijlage 3. 

6.2.2 Test 1: project uit protocolopdracht 

Het project uit de protocolopdracht (bijlage I. I) hebben we gebruikt voor de eerste 
test. Het project is op te delen in drie verschillende cascotypen, namelijk laagbouw, 
middenhoogbouw en hoogbouw. Per cascotype is door de vijf proefpersonen, die 
aan de protocolinterviews hebben meegewerkt, een uitspraak gedaan over de toe te 
passen bouwmethode. Met deze eerste test will en we kijken of we met het 
hulpmiddel tot dezelf de keuze van bouwmethode komen. 

cascotype keuze door proefpersonen keuze met hulpmiddel 
:/Ut> 

· wa11dbekisti119 

Figuur 24: overzicht keuze bouwmethoden 

In het bovenstaande overzicht staan de keuzen gemaakt door de proefpersonen en 
de keuze gemaakt met het hulpmiddel. Het eerste wat opvalt is dat niet iedere 
proefpersoon dezelf de keuze maakt. 

Bij het cascotype laagbouw wordt getwijfeld of tunnelbekisting mogelijk is, er is 
gezegd dat dit zal afbangen van enkele calculaties. Dit komt overeen met de 
uitkomsten van het hulpmiddel, afbankelijk van de hoogte van de tijdgebonden 
bouwplaatskosten wordt tunnelbekisting ofkalkzandsteen gekozen. Bij 
bouwplaatskosten van f1500,- per dag kiest het hulpmiddel voor kalkzandsteen, bij 
bouwplaatskosten van f2500,- per dag kiest het hulpmiddel tunnelbekisting. 
Tunnelbekisting zou dus mogelijk zijn, dit is afbankelijk van de tijdgebonden 
bouwplaatskosten. Wij hebben de tijdgebonden bouwplaatskosten op f1500,
geschat, dit zou hoger kunnen zijn daar wij onvoldoende ervaring hebben om de 
bouwplaatskosten nauwkeurig in te schatten. 

Bij het cascotype middenhoogbouw kiezen we met het hulpmiddel wandbekisting. 
Deze keuze is als volgt tot stand gekomen. In eerste instantie worden alle gegevens 
ingevoerd. Na het doorrekenen blijk dat tunnelbekisting onmogelijk is omdat 
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stramienmaat B (2700 mm.) te klein is om tunnelbekisting te kunnen toepassen. 
Vervolgens hebben we voor stramienmaat B: 0 ingevuld, ervan uit gaande dat 
stramien B met breedplaten wordt overspannen. Dit leverde op dat de 
tunnelbekisting voor stramien A te zwaar werd, de 16 ton overschreed. Het is 
mogelijk om een tunnelbekisting op te delen, maar dit levert extra kosten op. 
Tunnelbekisting is dus minder geschikt. Kanaalplaat- en 'Orion' -vloer tijn 
onmogelijk, omdat stabiliteit uit het vloerveld moet worden verkregen. Derhalve 
zijn alleen wandbekisting en kalkzandsteen met breedplaat nog mogelijk. Van deze 
twee is wandbekisting de voordeligste. 

Het cascotype hoogbouw is duidelijk een voorbeeld waar tunnelbekisting gebruikt 
wordt, zowel de proefpersonen als het hulpmiddel kiezen hier voor. 

6.3.3 Test 2: 23 woningen te Geldrop 

Deze test is uitgevoerd bij Ballast Nedam Woningbouw door dhr. A. v.d. Linden 
(hoofd bedrijfsbureau) en is bijgewoond door dhr. W. Dielissen (technisch adjunct 
directeur). 

Het project bestaat uit 22 woningen van het type 2-onder-1-kap en een losstaande 
woning (ander cascotype). De test is alleen uitgevoerd voor de 2-onder-1-kap 
woningen. 

cascotype keuze door BNW keuze met hulpmiddel 

Figuur 25: overzicht keuze bouwmethoden 

Zowel met het hulpmiddel als bij Ballast Nedam Woningbouw wordt gekozen voor 
kalkzandsteen. Het type vloer verschilt echter. Het hulpmiddel kiest het vloertype 
met de laagste kostprijs, terwijl Ballast Nedam voor de duurdere breedplaatvloer 
heeft gekozen. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat de woningen voor de 
verkoop bestemd waren. Uit esthetische overwegingen heeft men gekozen voor de 
breedplaatvloer, deze is dan wel duurder maar heeft als voordeel een vlak plafond. 

6.3.4 Test 3: 54 woningen te Tilburg 

Deze test is ook uitgevoerd bij Ballast Nedam Woningbouw door dhr. A. v.d. 
Linden (hoofd bedrijfsbureau) en is tevens bijgewoond door dhr. W. Dielissen 
(technisch adjunct directeur). 

In deze test hebben we ook de betrouwbaarheid van de berekende tijd en kosten 
getoetst. Dit aan de hand van een voorbeeldproject berekend door twee 
afstudeerders aan de Hogeschool Midden-Brabant (D.Puts & R.Muijsers). 

cascotype keuze door BNW keuze met hulpmiddel 

Figuur 26: overzicht keuze bouwmethoden 

De keuze met het hulpmiddel en zoals Ballast Nedam W oningbouw het project 
uitgevoerd heeft zijn gelijk, namelijk tunnelbekisting. 

De bouwtijd berekent door het keuzeprogramma en de bouwtijd berekent in het 
voorbeeld project zijn niet te vergelijken. Dit wordt veroorzaakt doordat het 
keuzeprogramma de bouwtijd berekent voor alleen de duur van de bouw van het 
casco, terwijl in het voorbeeld project de bouwtijd voor de bouw van het gehele 
project wordt gerekend. 



Conclusies en aanbevelingen 

54 wonlngen Tllburg kostenindicatie verschil 

t,,;;::::::'iil ~:;i~ei~. . ...... ffiiil illi~~!'t ,., 
kzs spouwmuur + kanaalpla 

Figuur 27: kostenvergelijk 

Bij het kostenvergelijk valt op dat de kostenindicatie van tunnel- en wandbekisting 
beduidend lager is dan berekend in het voorbeeldproject, terwijl kalkzandsteen iets 
hoger uitvalt. Deze verschillen kunnen als volgt verklaard worden. 

• Het hulpmiddel kiest automatisch de optimale inzet van bekistingen. Het 
hulpmiddel kiest voor 3 tunnelbekistingen en het voorbeeldproject is met 4 
tunnelbekistingen berekend. Dit beYnvloed de kosten door het verschil van 
kosten van het materieel en het verschil in aantal werkbare dagen. 

• Het hulpmiddel rekent met optimale bezettingsgraad ploeg, de hierbij behorende 
looncompensatie is niet terug te vinden in het hulpmiddel. 

• In het voorbeeldproject worden de tijdgebonden bouwplaatskosten berekend 
over de duur van het gehele project. Het hulpmiddel berekent de tijdgebonden 
bouwplaatskosten alleen over de duur van de bouw van het casco. Dit verschil 
in bouwtijd is bij kalkzandsteen niet zo groot (13 dagen) als het verschil bij 
tunnel- en wandbekisting (117 respectievelijk 91 dagen). Dit verschil in 
bouwtijd (= verschil tijdgebonden bouwplaatskosten) is terug te vinden in de 
verschillen in de kosten. 

• Het voorbeeldproject gebruikt oudere normen dan het hulpmiddel. 
• Bij de berekening van de kostenindicatie met het hulpmiddel zijn we uitgegaan 

van de standaard situatie. Het voorbeeldproject wijkt hiervan af, bijvoorbeeld de 
achtergevel in het voorbeeldproject is een pui, in de standaard situatie wordt 
gerekend met een prefab gevelelement. 

Uit het bovenstaande blijkt dat een goede vergelijking op kosten niet mogelijk is. 
Er kan dus geen uitspraak worden gedaan over de nauwkeurigheid van de 
kostenindicatie, omdat er geen vergelijkbare begrotingen voorhanden zijn. Buiten 
het voorbeeldproject is er niet eerder alleen het casco begroot voor verschillende 
bouwmethoden. 

6.3 Conclusie 

Het hulpmiddel geeft bij alle drie de testen de correcte bouwmethode. Over de 
nauwkeurigheid van de berekende bouwtijd en de kostenindicatie kan, door het 
ontbreken van goed referentiemateriaal, geen uitspraak worden gedaan. Benadrukt 
dient te worden dater sprake blijft van een kostenindicatie. Tevens dient 
opgemerkt te worden dat het keuzeproces, gebruikmakend van het hulpmiddel, 
ruimschoots binnen de gestelde anderhalfuur plaatsvindt. Indien er sprake is van 
een cascotype duurt het keuzeproces ongeveer een kwartier. 

Tot slot mogen we concluderen dat het hulpmiddel het keuzeproces verbetert. De 
keuze kan nu in een kort tijdsbestek worden gemaakt, compleet onderbouwd met 
cijfermateriaal van de inzet van materiaal, materieel en arbeid. 

39 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

40 

6.4 Aanbevelingen 

Tijdens het experimenteren met het hulpmiddel is gebleken dat de omslagpunten 
van de bouwmethoden sterk athankelijk zijn van het ontwerp. Dit is erg opvallend, 
omdat we dit tijdens onze literatuurstudie nergens zijn tegengekomen. De volgende 
grafieken (kosten tegen aantal woningen), bij verschillende woningafmetingen en 
gelijkblijvende inhoud, illustreren dit. 

F 29.000,00 

F 27.000,00 

F 25.000,00 

F 23.000,00 

F 21 .000,00 

F 19.000,00 
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Figuur 28: omslagpunten bij woningen: 4200 * I 1000 (343 m3
) , blokken van JO 
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Figuur 29: omslagpunten bij woningen: 5400 * 9000 (343 m3
) , blokken van JO 

Bij dit voorbeeld geldt voor een even grote woning, namelijk 343 m3
, dat de 

omslagpunten totaal verschillend zijn. Het omslagpunt tunnelbekisting -
kalkzandsteen ligt bij de woning van 4200 * 11000 mm op 45 woningen en bij de 
woning van 5400 * 9000 mm op 40 woningen. Het omslagpunt wandbekisting -
kalkzandsteen ligt bij de woning (4200 * 11000) op 75 woningen en bij de woning 
(5400 * 9000) op 57 woningen. De exacte invloed van het ontwerp op de 
omslagpunten (bouwkosten) kan een nieuw onderwerp van onderzoek zijn. 



Conclusies en aanbevelingen 

Verder kan het hulpmiddel nog op enige punten worden uitgebreid. 

• Montagebouw met prefab betonelementen met juiste normen in hulpmiddel 
verwerken, zodat het geen uitzonderingsgeval meer is. Op deze wijze kunnen 
tevens extra bouwmethoden worden toegevoegd, bijvoorbeeld houtskeletbouw, 
staalskeletbouw enzovoorts. 

• Het mogelijk maken dat het computermodel met meerdere cascotypen kan 
rekenen en kan vergelijken. Dit is opgevangen met het stappenplan ( openen 
meerdere vensters). 

• Het hulpmiddel koppelen aan een tekenpakket, zodat gevolgen van 
ontwerpoplossingen direct zichtbaar worden. 

• Meerdere onderdelen van de woning in het hulpmiddel verwerken. Het zou 
mogelijk moeten zijn om de complete woning in een keuzehulpmiddel te 
verwerken. De benodigde tijd hiervoor laat zich raden, gezien het feit dat dit 
afstudeerproject op alleen het casco al ruim een jaar in beslag nam. 

41 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

42 

Literatuurlijst 
Duijn, M. van, en Nuland, M. van, Bouwmethoden op de woningbouwmarkt, 
afstudeerrapport Technische Universiteit Eindhoven, 1995 

Erve, H.J. van het, Bouwprocesleer, Dictaat Technische Universiteit Eindhoven, 
1995 

Honkoop, D.J.H., De invloed van de bouwmethode en ontwerpaanpassingen op de 
bouwkosten, Afstudeerrapport Technische Universiteit Delft, 1996 

Jans, H. en d'Hondt, M., Keuzemodel bekistingssystemen, afstudeerrapport 
Technische Universiteit Eindhoven, 1997 

Maas, G.J., e.a., Uitvoeringstechniek 1, Dictaat Technische Universiteit Eindhoven, 
1992 

Maas, G.J., e.a., Uitvoeringstechniek 2, Dictaat Technische Universiteit Eindhoven, 
1993 

NEN 69.00.4, Algemene termen in de bouw, 1991 

Nes, J. van, e.a., Utiliteitsbouw standaardwerk MEO - certificaat utiliteitsbouw. 
Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does, 1995 

Novem, Zes bouwmethoden.Sittard, 1992 

SBR (Stichting Bouw Research) A36-1, Draagstructuren voor de woningbouw 
(een keuzemodel) . Rotterdam, 1982 

STUBECO (Studievereniging uitvoering betonconstructies, Handboek bekistingen. 
Gouda, 1991 

Vissers, M.M.J., 'Nederlandse woningbouwers doen het goed' .Aannemer 
aug./sept.1996, p.32- 33 

Zutphen, R.H.M. van, Informatiesystemen in de bouw, Dictaat Technische 
Universiteit Eindhoven, 1994 

Folders 

Folders Konosch Europa B.V.(bekistingen), Postbus 57, 8060 AB Hasselt (NL), 
tel.: 038 -47 73 111 

Folders Heembeton B.V., Industrieterrein Noordersluis, Vaartweg 131, Postbus 
163, 8200 AD Lelystad, tel.: 0320-26 92 69 

Computerprogramma 

Microsoft Excel 97, Versie 8.0. Microsoft corporation 



Verklarende woordenlijst 

Verklarende woordenlijst 
beslissingsnemer 

blokken 

bouwplaatcoefficient 

casco 

compartiment 

cyclus 

IDEF 

kengetal 

projectspecificaties 

richttijd 

stappenplan 

stroomschema 

degene die een beslissing neemt 

een samengesteld geheel van woningen 

verrekeningsfactor voor de omstandigheden op het project 
afwijkend van de normaal 

draagstructuur van de woning (ruwbouw) 

eenheid van twee dragende wanden met vloer 

periode waarin een procesgang wordt doorlopen 

Integrated computer aided manufacturing DEFinition language 

een getal waarmee specifieke eigenschappen van een 
bouwmethode gekwantificeerd worden 

moeilijkheidsgraad behorend tot het specifieke project 
(verschillen in cascotype, verspringen, etc) 

normtijd om de bouwtijd voor een activiteit te kunnen 
berekenen, geldt onder normale omstandigheden in de 
laagbouw, woningnieuwbouw 

een plan waarbij een proces volgens vaststaande stappen wordt 
doorlopen 

een schema waarin via gestuurde stappen een proces is 
weergegeven (NEN 3283) 
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de dragende wanden voor een schuin dak 

toeslag om richttijd te verhogen op basis van oorzaken die 
buiten de invloed van de ploeg vallen (bijvoorbeeld wachten op 
leveranciers) 
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Bijlage 1.1: Protocol opdracht 
Doel 

Bijlage 1. 1: Protocol opdracht 

Het doel van de opdracht is het proces, waarin de keuze van een bouwmethode wordt 
gemaakt, in kaart te brengen. Dit proberen we te bereiken door het denkproces op papier te 
zetten (met behulp van een protocol), hieruit kunnen factoren die de keuze be'invloeden 
worden afgeleid. Ook kan worden nagegaan welke prioriteit aan deze factoren wordt 
toegekend. Het keuzeproces, dat zich normaal alleen in gedachten afspeelt, kan zodoende 
op schrift worden gesteld. 

Protocol 
De opdracht houdt in eerste instantie in het komen tot een keuze van een bouwmethode. In 
tweede instantie houdt de opdracht in het hardop-denken, het verwoorden van gedachten die 
u heeft bij het bestuderen van de tekeningen. Vertel wat u ziet, waar u naar kijkt en probeer 
overwegingen direct, al pratend, uit te voeren. In principe wordt de onderzoeker niet 
betrokken bij het uitwerken van de opdracht. Hij zal hooguit een keer de aandacht vragen als 
u "stilvalt". 
Het gaat om de keuze van een bouwmethode, probeer u bij die keuze te houden en alles wat 
daarbij in u hoofd komt uit te spreken. 

Opdracht 
De opdracht bestaat uit een fictief bouwproject, dat zowel hoog-, middenhoog- en laagbouw 
bevat. De tekeningen (plattegrond, doorsnede, aanzicht en situatie) zijn op het niveau van 
voorlopig ontwerp. Gevraagd wordt met welke bouwmethode(n) u het casco (alle dragende 
wanden en verdiepingsvloeren) van de verschillende bouwwerken uit zou voeren. Het gaat 
hierbij dus vooral om het denkproces achter deze keuze en niet om de uiteindelijke keuze. 
Denkt u er dus goed aan om "hardop" te blijven denken! 

Mogelijke bouwmethoden 
Er dient gekozen te worden uit de bij Ballast Nedam Woningbouw toegepaste bouwmethoden 
voor de bouw van het casco, namelijk: 
• Kalkzandsteen wanden; 
• Prefab beton wanden; 
• Seton wanden met behulp van wandbekisting; 
• Tunnelbekisting; 
• Kanaalplaatvloeren; 
• Breedplaatvloeren; 
• "Orion" kant en klaar vloeren 

Bij voorbaat dank 
Leon Bijsmans & Toon Veugelers 
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Deze opdracht bevat de volgende kaarten: 

• situatie tekening 

• plattegrond hoogbouw tussenverdieping 
• plattegrond hoogbouw berging 
• doorsnede hoogbouw 
• aanzichten hoogbouw 

• plattegrond middenhoogbouw tussenverdieping & berging 
• doorsneden middenhoogbouw 
• aanzichten middenhoogbouw 

• plattegronden & doorsnede laagbouw 
• aanzichten laagbouw 

Startdatum project: 1 september 

Opmerking: de aangeven bomen moeten behouden blijven 

4 

Getal in bou wblokken geeft aan tal bo uw lagen wee r. 

Aa nt al won ingen 

- laagbouw: 46 woningen 
- middenhoog : 5 x 8 = 4 0 woningen 

2 x 12 = 24 wo ning en 

totaal , = 64 wo n,ngen 

- hoog bouw , 4 I wo ning en 

64 won ingen 
totaa l = Ht. wo ningen 

totale proJect omvat 234 wo ningen 
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Bijlage 1.2: Uitgewerkte interviews + review 

Bijlage 1.2: Uitgewerkte interviews + review 

Inleiding 

De resultaten van de protocol interviews zijn in dit deel van bijlage 1 weergegeven. 
De resultaten zijn een samenvoeging van het 'gewone' protocol (gedachten) en het 
'handelings' protocol (handelingen). 

Er zijn bij de uitwerking van de interviews enkele symbolen gebruikt, enige 
toelichting is hier op zijn plaats. Tekst tussen rechte haken, "[ ]", verwijst naar een 
tekening uit de opdracht. Tekst tussen accoladen, " { } ", geeft een resultaat. Tekst 
achter een open vierkantje heeft direct met de opdracht te maken en tenslotte achter 
een dicht vierkantje is er sprake van een opmerking of informatie buiten de 
opdracht om. 

Interview 1: A. v.d. Linden, Hoofd Bedrijfsbureau 

Datum: 28 mei 1997 
Begin: 8.03 uur 
Einde: 9 .20 uur 

1-5 minuten 
□ Controleren aanwezigheid tekeningen aan de hand van tekeningen lijst 
□ Controleren inhoud tekeningen 

6-10 minuten 
□ Terugkoppeling leverancier tekeningen {meestal architect} ➔ opheldering en/of 

bijbestelling 
□ Analyseren/inleven in het project 

11-15 minuten 
□ Project opdelen in delen {begint bij laagbouw} 
□ [situatie] Bepalen aantal woningen {39 woningen} 
□ Controleren ofhet aantal woningen bij voorbaat een bouwmethode onrendabel 

maakt {39 woningen ligt in het omslagtraject (30-50) tunnel-wandbekisting} 
□ Controleren of de mogelijke(n) bouwmethode(n) technisch mogelijk zijn 

{opstelplaats kraan, uitrij-moglijkheid tunnel} 
□ [situatie] Positie kraan in achtertuinen 
□ [situatie] Er is voldoende uitrij mogelijkheid 
□ Conclusie mogelijk toepasbare bouwmethode(n) {beide bouwmethoden (tunnel 

& wandbekisting nog mogelijk nog geen beslissing} 
□ Vraagt ofhet huur/koop woningen zijn (wij weten dan nog niet dat daar 

verschil in zit)> antwoord: 'huur woningen' 
□ Combinatie maken met andere delen van het project 

16-20 minuten 
□ Bekijken antler deel project {bekijken plattegrond middelhoogbouw} 
□ Bepalen stramienen {6.30 m & 2. 70 m} 
□ [drsn mid-hoog] Bepalen plaats berging {geen kelder} 
□ Blok verdelen in compartimenten 
□ Tellen blokken 
□ Maken tekening op [drsn mid-hoog] (schets) totaal (aantal blokken) 
□ Een blok zo snel mogelijk omhoog voor begin afwerking 
□ Bepalen aantal stortdagen & cyclustijden met behulp van tekening (schetsje) 

{ideaalvoortunnel} 
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□ [plattegrond mid-hoog] Controle technische mogelijkheid bouwmethode {tunnel 
6.30 m vrij groat} 

21-25 minuten 
□ [plattegrond mid-hoog] Bekijken andere stramienmaat {gebied entree, 

stramienmaat 2,70m (te duur in tunnel)} 
□ Bepalen ritme tunnel {om de dag stil ➔ ongunstig} 
□ Berekenen aantal m2 vloer & wanden 
□ Bereken mu per cyclus 
□ Kijken naar dilatatie gelet op indeling tunnelinzet 
□ [situatie] mid-hoog van 5 blokken > om de 2 blokken een dilatatie 
□ Bepalen aantal te gebruiken tunnels {dubbele tunnel ongunstig} 
□ Controleren stabiliteit {stabiliteitswanden, stabiliteit ook in gevel?} 
□ Keuze geveldichting {prefab} 
□ Afweging ten opzichte van altematieven {kalkzandsteen & prefab} 
□ Controle altematieven {geen kalkzandsteen, hoger dan 6 bouwlagen} 
□ prefab> de wand moet dan in 2 delen (in verband met de maximale 

afmetingen van een prefab beton element) 
□ kanaalplaat > n.v.t. in verband met stabiliteit! 
□ Afweging tijden, verplaatsingen {ongunstige verdeling blokken} 
□ Voorlopige conclusie {nog 3 mogelijkheden: tunnel, wandbekisting en prefab} 

26-30 minuten 
□ Bekijken volgend deel project {hoogbouw} 
□ Bekijken, bestuderen tekeningen 
□ [plattegrond hoogbouw] en [ drsn hoogbouw] Aangeven 

opmerkelijke/afwijkende zaken {1" stramien (schuine zijde), kelder} 
□ Mogelijke bouwmethode bepalen afwijkende onderdelen {kelder traditioneel 

gegoten, tunnel niet mogelijk ➔ keuze voor gietbouw ivm waterdichtheid} 
□ [plattegrond hoogbouw] Bepalen aantal woningen per laag {4} 
□ [drsn hoogbouw] Bepalen aantal bouwlagen boven maaiveld {17) 
□ [plattegrond hoogbouw] Stramienen bekijken {5,4 men 6,3 m} 
□ [plattegrond hoogbouw] Tellen en bekijken compartimenten per laag 
□ Eerste conclusie {tunnel voor geheel behalve voor de punt, in de punt 

wandbekisting} 

31-35 minuten 
□ Bereken bezettingsgraad kraan {zie berekeningen op tekening} 
□ Nauwkeuriger kijken naar de maten (vooral de diepte maten) 
□ [plattegrond hoogbouw] lengte wand 15 meter (=lang), rechte zijgevel 11 meter, 

9.5 meter gemeten in het midden (9,60 kist) 
□ [plattegrond hoogbouw] Plattegrond indelen in mogelijke tunnels gelet op 

standaardbreedte tunnel-elementen 
□ Bepalen gewicht van het grootste tunneldeel {11 .200 kg} 
□ Met behulp van tabel mogelijke torenkraan bepalen [ dit werd niet gedaan maar 

er werd gezegd dat dit zou moeten gebeuren] 
□ [ situatie] Kraan op rails is mogelijk 
□ Bekijken cyclus van 4 dagen (2 blokken) 
□ [ situatie] Meten en tekenen verste kraanpunt ( deze gegevens moeten naar de 

kranen leverancier) 
□ Ziet probleem: kraan moet rijden met bekisting ➔ kraanleverancier laten 

bereken 
□ Voorlopige conclusie hoogbouw {tunnel} 



Bijlage 1.2: Uitgewerkte interviews + review 

36-40 minuten 
□ Controle berekeningen: cyclussen, totale bouwtijd skelet (56 dgn), aantal mu, 

ploeggrootte (7 man (120%)), kraaninzet (l 10%){zie aantekingen op 
tekeningen} 

□ Controleren ten opzichte van voorwaarden en uitkomsten eerdere berekeningen 

41-45 minuten 
□ Conclusie hoogbouw {kelder traditioneel met systeemkist [B] (welke precies 

nog niet belangrijk), de 'punt' ook met systeemkist en breedplaat [B], de rest 
met tunnelbekisting} 

□ Conclusie hoogbouw combineren met andere delen van het project 
□ Bekijken of de gebruikte tunnels bij de hoogbouw ook bruikbaar zijn voor 

andere delen van het project {5.40 tunnel zowiezo bruikbaar voor het laagbouw 
dee/ van het project} 

□ [plattegrond laagbouw] Diepte van 8.20 kan met 9.60 kist uit de hoogbouw 
(5400) 

46-50 minuten 
□ [plattegrond hoogbouw] 2 kisten + eindwanden (5400) aanwezig 
□ Bepalen indeling laagbouw 
□ [situatie] Tellen woningen laagbouw 
□ Berekenen cyclustijd + totale tijd (46 dagen){laag tempo} 
□ bepalen aantal dagen: blok van 7 > 7 dagen, blok van 6 > 6 dagen, totaal 46 

dagen (het zijn 46 woningen, in opdracht is het verkeerde aantal gegeven, 
namelijk 39) 

□ Conclusie { tunnel hoogbouw bruikbaar voor tunnel laagbouw} 
□ Gevolg {extra programeerkosten + aparte topkist [drsn laagbouw], tunnel 110 

dagen in gebruik is ideaal} 
□ Conclusie van de hoogbouw wederom combineren met andere onderdelen van 

het project {mid-hoog} 
□ Kijken of de ploeg hoogbouw (volledig) inzetbaar is op de andere onderdelen 

van het project {ploeg 7 man} 
□ Bereken aantal mu nodig voor het laagbouw deel (3 man + 2 man top} 

51-55 minuten 
□ Bepalen restploeg (2 man} 
□ Controle voor midhoog { zou kunnen met 1 tunnel} 
□ [plattegrond mid-hoog] en [ drsn mid-hoog] Bereken cyclustijden, totale tijd (70 

dagen), aantal mu, ploeggrootte (3 man) {l man tekort} 
□ Conclussie {tunnel hoogbouw naar mid-hoogbouw is mogelijk, alleen het 

programmeren van de tunnel is moeilijk} 
□ Conclussie {geheel in tunnel is mogelijk} 
□ Controle technische uitvoerbaarheid {kranen bekijken & in- en uitvalswegen 
□ [situatie] Kraan voor hoogbouw > aparte kranen voor mid-hoogbouw en 

laagbouw (afstand tussen de bouwblokken is te groot om met een kraan te 
werken) 

56-60 minuten 
□ Tijdsduur project bekijken {300 dagen} 
□ Opleveringsritme {3 woningen per dag} 
□ Eindconclussie { eerst laagbouw met tunnel, daama hoog & midhoog met tunnel 
➔ dit is echter nog wel afhankelijk van een paar berekeningen} of {hoog- en 
mid-hoogbouw tunnelen en laagbouw wanden met breedplaat ofkzs met 
kanaalplaat (dit is ook afhankelijk ofhet huur- ofkoopwoningen zijn)} 
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Het verdere verloop van het interview zijn de antwoorden op bijkomende vragen. 
De verdere tekst bestaat zodoende uit aanvullende op- en aanmerkingen. 

• Binnen Ballast Nedam Woningbouw heeft tunnelen de voorkeur (voor hen is 
dit het snelst en het meest op te verdienen) 

• Als bouwstromen anders (veplichte opleveringsvolgorde) ➔ planning 
anders ➔ oplevertijd anders 

■ Hoogbouw kan in cyclus 1 • wand ➔ daama tunnel 
• Hoogbouw: galerij prefab met consolles, trappenhuis prefab 

( staalconstructie) 
• Opslagruimte: kranen op binnenterrein ➔ minste overlast 
• Cyclussen droogtijd breedplaat van belang in verband met cyclussen totaal 
• Op aangeleverde tekeningen regelmatig fouten/mankementen ➔ altijd 

opheldering vragen aan de maker van de desbetreffende tekening 
• Opbouw tunnel duurt 3 dagen ➔ opbouwen duur, programmeren tunnel 5 

dagen ➔ denk dus aan de aan- en afloop 
• Als planning komt soms toch nog omslag bouwmethode 
• Ploeggrootte maximaal 7 personen 
• Veiligheid in verband met gevel meenemen 
• Als het aparte projecten zijn, dan mid-hoogbouw in prefab of in kzs, de 

laagbouw in kzs met kanaalplaatvloer of Orionvloer 



Bijlage 1.2: Uitgewerkte interviews + review 

Interview 2: W. Dielissen, Technisch adjunct directeur 
Datum: 28 mei 1997 
Begin: 09 .42 uur 
Einde: 10.56 uur 

11-15 minuten 
Eerst een drietal algemene opmerkingen voor start met de opdracht 

• Situatie bepaalt vaak de bouwmethode (voorbeeld Tivoli project te Tilburg, 
door de heel beperkte opslag alleen maar prefab mogelijk) 

• Bevooraading van groot belang 
• opmerking: tunnel is maatvast 

Start met de opdracht 
□ Bekijken [situatie] 
□ Bekijken aantalen 
□ [plattegrond hoogbouw] Bekijken stramienmaten 
□ [plattegrond hoogbouw] Bekijken diepte-verschillen 
□ [plattegrond hoogbouw] Bepalen benutting kist-oppervlak (60%) 

16-20 minuten 
□ Puzzelen stramienmaten {stramien-maten laten terugkomen} 
□ [plattegrond laagbouw] Stramien 5400 komt terug in hoogbouw 
□ [plattegrond mid-hoog] Stramien bekijken 
□ Kijken hoe de tunnels te programmeren zijn 
□ Eerste conclusie (inzicht & ervaring) {project duidelijk gietbouw ➔ 

repetitieeffect} 
□ [ drsn laagbouw] Doorgeschoten kap 
□ Omslagtraject tussen de 36 en 50 woningen ➔ dit is afhankelijk van de 

moeilijkheidsgraad 
□ [ situatie] Bereikbaarheid bekijken, geen bestrating aanwezig 

21-25 minuten 
□ Moeilijkheidsgraad: hoe goed kun je erbij, beschikbaarheid materieel, sterke 

punten bedrijf (zelf stalen systeemkist) 
□ Opmerking: kleine projecten / klein terrein: kzs of prefab 
□ Tunnel ➔ denk aan gevelinvulling ➔ zware kraan 
□ Conclusie {laagbouw gieten} 
□ Reden {repetitie, goed bereikbaar, 39 woningen, eigen specialisme} 
□ Project bekijken per onderdeel {hoogbouw} 
□ Bekijken terreinindeling {waar is plaats voor de kraan en keten} 
□ Probleemsignalering {logistiek moeilijk als de 3 werken tegelijk in uitvoering} 
□ Conclusie {een persoon verantwoordelijk voor het project} 

26-30 minuten 
□ Combineren stramienen verschillende delen van het project (hoogbouw/mid

hoogbouw) 
□ Bekijken stramien {trappenhuis-maat is vreemd} (2700) 
□ Bekijken bouwvolgorde: a.h.v. stramienen en plattegronden wordt het aantal 

kisten voor laag-, mid-hoog- en hoogbouw bepaald > maximale bezettingsgraad 
bepalen (80% rendabel) > ombouwen kist 

□ Bekijken hoeveelheid kisten 
□ Bepalen bezettingsgraad 
□ Uitfilteren kisten 
□ Bepalen ritme 

19 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

20 

□ Bepalen startpunt {Waarmee starten voor maximale bezettingsgraad van de 
bekistingen te bereiken} 

□ Keuze {gietbouw project}. Deze stap is onduidelijk 
□ Berekenen bezettingsgraad ➔ tunnel rendabel bij 80% bezetting ➔ constante 

ploeg 

31-35 minuten 
□ Weegpunten: projectgrootte, kranen, stramienmaten, locatie, repetitie, 

moeilijkheidsgraad (plaats sparingen) 
□ Tussenconclusie {prefab ongeschikt ➔ duur ( door transport en opslag)} 
□ Tussenconclusie {laagbouw zonder meer gieten ➔ niet mee beginnen in 

verband met discontinuiteit ➔ beginnen met mid-hoog ➔ iedereen kan 
beginnen ➔ dan hoog ➔ ontmantelen ➔ verder alleen laag met 5,40 kist ➔ 
continuiteit in het proces = geld besparend} ( continui'teit van arbeid) 

36-40 minuten 
□ Tunnel = afhankelijk van de bezettingsgraad 
□ [plattegrond mid-hoog] Tunnel ombouwen (van 6300 naar 2700) ➔ 

rekenkundig onderbouwen ➔ optimale bezettingsgraad bereiken 
□ Lift prefab, bordes in cyclus opnemen 
□ Conclusie { qua aantallen keuze bekent ➔ waar beginnen afhankelijk van 

berekeningen 
□ Tunnel ombouwen = heel duur 
□ [situatie] Waar te beginnen maakt niet uit, alles is goed te bereiken 

41-45 minuten 
□ Het makkelijkst is als de opdrachtgever stelt wat hij wil want dat betaald hij dan 

oak. 
□ Berekeningen met behulp van af de ling bouwtechniek & Konosch (leverancier 

bekistingen) 
□ Bouwtechniek maakt stortschema (ze hebben ongeveer 2 dagen om het project 

te analyseren) 
□ Kalkzandsteen valt sowieso af ➔ stabiliteit met kalkzandsteen moeilijker ➔ 

details 
□ Prefab valt oak af ➔ te duur 

46-50 minuten 
□ Project altijd gieten ➔ keuze tussen wandbekisting of tunnelbekisting 
□ [plattegrond laagbouw] Verspringen mogelijk op standaardmaat 1.20 m ➔ altijd 

in overleg met de architect mogelijk 
□ Qua temperatuur tunnel het !angst mogelijk (warm storten ➔ 55°C) ➔ dus 

tunnel lang door maar wel zeer windgevoelig 
□ Let op keuze dilatie ➔ tunnel cyclus: na 4 dagen begaanbaar in verband met 

veiligheid ( eerder al mogelijk) 

51-55 minuten 
□ Cyclus wanden is 7 dagen 
□ Prefab kan men door blijven stapelen 
□ Doorwerken tot-5 C0 in verband met menselijkheid 
□ Kelder tradioneel ➔ gewone bak 
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Het verdere verloop van het interview zijn de antwoorden op bijkomende vragen. 
De verdere tekst bestaat zodoende uit aanvullende op- en aanmerkingen. 

• Als het project bestond uit drie verschillende projecten toch gietbouw (in 
verband met concurrentie ➔ goedkoper) of er gebruik gemaakt kan worden 
van tunnelbekisting hangt af van een paar berekeningen ➔ in ons 
hulpmiddel dienen deze berekeningen, indien mogelijk, natuurlijk verwerkt 
te worden 

• Bekijken totaal aantal beuken 
• [plattegrond mid-hoog] Combineren van tunnels is mogelijk maar dat 

betekent slepen ( over 70 m) ➔ slepen voorkomen 
• [plattegrond mid-hoog] 2700 kan ook met breedplaat 
• Bij plannen proberen maximale inzet van bekisting en ploegen te 

bewerkstelligen 
• Beton heeft veel mogelijkheden ➔ vooral voordeel met de leidingen ➔ 

echter veel voorbereiding ➔ leidingen schema 
• Kelder traditioneel met bekisting ➔ zwembad maken en invullen 
• Kalkzandsteen voor kleine projecten laagbouw 
• Omslagpunt wandbekisting & tunnelbekisting is afhankelijk van: 

moelijkheidsgraad en bezettingsgraad bekisting ( onder bepaald %, dan 
wandkist) 

• Keuze voor prefab is vooral afhankelijk van de (beperkte) opslagcapiciteit en 
de bereikbaarheid (kraan) 

• Opmerking: problemen met kanaalplaat en Orionvloer > beperking douche 
verhoging, richting overspanning van belang in verband met leidingen, e.d. 

• [plattegrond hoogbouw] Stabiliteit in kelder prefab 
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Interview 3: H. Donkers, Hoofd afdeling Bouwtechniek 

Datum: 28 mei 1997 
Begin: 11.13 uur 
Einde: 12.42 uur 

Eerst algemene schets waarop normaal de keuze ( op technische motieven) wordt 
gemaakt. Daama volgt de uitwerking van de opdracht. 

11-15 minuten 
■ Eerst binnenkomst project. 
■ Mogelijke bouwmethoden: 
■ Gietbouw met tunnelbekisting 

■ Gietbouw met wandbekisting en breedplaat-vloeren 
■ Montagebouw - prefab 
■ Stapelbouw - kalkzandsteen 

■ De verschillende mogelijke bouwmethoden hebben ieder hun bijbehorende 
kenmerken en randvoorwaarden waarmee met de keuze van bouwmethode 
rekening gehouden moet worden (Donkers ziet het liefst dat vanuit deze 
kenmerken en randvoorwaarden ontworpen wordt) 

16-20 minuten 
■ Tunnel ➔ voorwaarden: 1. Repetitie in skelet, 2. Een voldoende aantal 

womngen 

■ Kosten bekisting aanmaken 

■ Projectgrootte 40 a 50 woningen ➔ 2 tunnels ➔ laag ritme ➔ lage 

kraaninzet ➔ kraan gebruiken voor geveldichting ➔ zorgen voor optimale 
kraanbezetting 

■ Grotere projecten sowieso gietbouw 

■ Zorgen voor optimale kraanbezetting en optimale bekistingsinzet 

■ Bekisting aanpassen ( ombouwen) kost geld ➔ veel aanpassingen ➔ 
breedplaat (breedplaat heeft een grote voorbereiding > iedere plaat op zich) 

21-25 minuten 
■ Wandbekisting + breedplaat ➔ veel voorbereiding ➔ logistiek moet goed 

voor elkaar zijn ➔ sneller dan stapelbouw maar langzamer dan tunnel 

■ Cyclussen: tunnel kan na 3 dagen: veiliger is na 4 dagen, wandbekisting + 
breedplaat 7 dagen (interval groter) 

■ Voorbeeld 18 woningen 18/2 = 9 dagen, 18/3 = 6 dagen ~ kan dus niet 3 
woningen per <lag met wandbekisting 

■ Situatie vaak ook heel belangrijk. Sommige projecten ideaal voor tunnel 
maar onmogelijk door obstakels uitrijmogelijkheid tunnel (bomen, 
hoogspanningsmasten etc.) 

26-30 minuten 
■ Voorkeursvolgorde: 

■ 1. tunnelbekisting 

■ 2. wandbekisting + breedplaat 
■ 3. prefab 
■ Prefab 

■ Voordelen prefab: strakke planning, weinig factoren van invloed (weinig 
verlet) 
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• Nadelen prefab: kraancapaciteit snel bepalend (niet de capaciteit van 
Heembeton, hiermee heeft Ballast Nedam Woningbouw een co-makership) 

• Droge prefab = helemaal prefab ➔ wanden stellen met kanaalplaat ( de 
woning moet er op ontworpen zijn (installatie, constructief)) 

• Prefab voordeel bij indeling woningen 
• Bij prefab vroegtijdig nadenken over bouwtechniek 

• Als ontwerp gebaseert op tunnel, ontwerp aanpassen op prefab ➔ aanpassen 
op standaardelementen 

• Prefab geen eigen stabiliteit dus goed overdenken waarvan de stabiliteit 
behaald wordt. 

• Tunnel wel eigen stabiliteit (momentvaste hoeken) 

31-35 minuten 
• Bij ontwerpen project in de ontwerpfase bouwmethode bepalen ➔ bij 

ontwerp optimaal gebruik maken van de voordelen van een bouwmethode 
• Als prefab ook niet mogelijk is dan steen voor steen = stapelen dus ➔ 60 0* 

900 kalkzandsteen-elementen 
• Donker ziet het liefst verdiepingshoogte: 4 * 600 = 2400 (ik denk dat er 

normaa/ JOO mm van de kim bijzit) (= bouwbesluit) + 'Orion'-vloer en dan 
meteen door met kalkzandsteen (randvoorwaarde Orionvloer is dat het 
trapgat niet in een hoek mag zitten) 

36-40 minuten 
• In ontwerp mogelijk industrieel bouwen 
• Ontwerp aanpassen aan bouwmethode 
• Denk aan trapgat en natte cellen 
• Methode bouwen in vroeg stadium bepalen en dan de mogelijkheden van de 

bouwmethode uitbuiten 

41-45 minuten 
• Wisselwerking ontwerp ~➔ bouwer 
• Kanaalplaat opletten ➔ beperking installaties 

Start met de opdracht 

46-50 minuten 
□ [situatie] 3 projecten 
□ [plattegrond Laagbouw] beukmaat 5400 
□ [situatie] Lengte blok en aantal blokken 
□ Woningen tellen ➔ blokken (delen) maken {46 woningen} 
□ [situatie] Cyclus in blokken puzzelen {met 3 tunnels (extra steiger) ➔ 

economisch relatief duur (gevoelsmatig, dus met 2 tunnels} 
□ Denk aan steigers en randbekisting 
□ Conclusie {het aantal woningen ligt rond het omslagpunt ➔ laag alleen niet met 

tunnel ➔ te duur ➔ verder kijken naar andere delen van het project 

51-55 minuten 
□ Bekijken midden hoogbouw 
□ · [plattegrond mid-hoog] Bekijken stramien 6300 
□ Conclusie {nu sowieso tunnelbekisting gebruiken ➔ bekisting laagbouw 

ombouwen plus extra stuk voor de lengte 
□ [plattegrond mid-hoog] Bekijken verschillende scenario's {midhoog breed -

smal - breed} 
□ [situatie] Cyclussen bekijken (bekijken aantal dagen bouwen midhoog met 

tunnel) 
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□ Maken schema voor bepalen cyclus per bouwlaag 
□ Bouwlagen tellen 
□ Bereken aantal dagen: [situatie] tekenen schema: breed - smal - breed> 7 dagen 

per laag (blok van 5) > totaal 56 dagen midhoog 

56-60 minuten 
□ Tussen-conclusie {prefab is ook mogelijk (repetitie is groot), dus we kunnen 

gieten en prefab ➔ beste is athankelijk van de omstandigheden} 
□ Bekijken situatie exact {steigerruimte} ([ situatie] gangpad tussen bestaande 

bebouwing en laagbouw > is <lit plaats steiger?, Is <lit breed genoeg? 
□ Randvoorwaarden verschillende systemen goed kennen 
□ Opnieuw stramienen bekijken 

61-65 minuten 
□ Bekijken hoogbouw: [plattegrond hoogbouw] stramien 5400 (5 keer) en 6300 (2 

keer) 
□ Conclusie {moet gegoten worden} 
□ Optie wandbekisting + breedplaat 
□ Puzzelen met de inzetten 
□ Bepalen bouwtijd {[plattegrond en drsn hoogbouw] 18 lagen > tellen aantal 

wanden > als wandkist + breedplaat, dan minimaal 9 dagen per laag > totaal 162 
dagen, veel te lang, (wandkist beperkt door cyclus van 7 dagen), met 2 
wandkisten nog minimaal 126 dagen, ook te lang} 

□ Conclusie {geen wandbekisting + breedplaat ➔ niet economische inzet} 
□ Bekijken mogelijkheden tunnel 
□ Bekijken tunnel tabs toelopend punt { 18 maal nodig is te duur ➔ omslagpunt 

bij minimaal 50 a 60 keer} 
□ Conclusie { de 'punt' maken met prefab + breedplaat ( als je 1 toren apart bekijkt 

in verband met cyclus), wandkist + breedplaat (als je de 2 torens gezamenlijk 
bekijkt (in 1 cyclus optrekken)} 

66-70 minuten 
□ Bekijken minimale inzet {hoogbouw-cyclus 3 dagen ➔ steigertijd. Gebroken 

bekistingen rest van het project} 

Verder volgen nog een aantal op- en aanmerkingen. 

■ Stel <lat de beukmaten op het gehele project alle afwijkend waren dan was de 
conclusie: hoogbouw: prefab, mid-hoog: wandbekisting + breedplaat, 
laagbouw wandbekisting + breedplaat 

■ [plattegrond hoogbouw] moet eigenlijk 3 dagen per laag, omdat ook steigers 
moeten worden meegenomen (2 dagen is te kort) 

■ Stel hoogbouw apart > dan prefab interressant, prefab in 2 dagen verdieping 
omhoog (minimale cyclustijd) ➔ bijkomend voordeel is <lat de gevel 
meegenomen wordt ➔ hierbij rekening houden bij afweging torenbouw 

■ Tunnelinzet is moeilijk bij tabs toelopende vormen, het is mogelijk er 
moeten alleen voldoende compartimenten zijn om de bouw van een tapse 
tunnel rendabel te maken 

71- 75 minuten 

■ Geen tunnel > te veel tunneloppervlak <lat niet wordt benut en de zijkant 
moet als wand+ breedplaat worden uitgevoerd (54 dagen) 

■ Bij inschrijven goed kijken wat goedkoper is sneller (duurder) werken, 
langzamer (goedkoper) werken maar met langere staartkosten (langer 
werken is ook duur). Kortom de duurder investering in de tunnel kan zich 
toch terugverdienen door kortere inzet kraan, uitvoerder etc. 
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• Werkt men met tunnel dan moet men ook het ontwerp daarop maken (stel in 
een planteam > korte 5400 en lange 6300 > ontwerp hierop aanpassen) 

• Het ontwerp van de hoogbouw is moeilijk ➔ uiteindelijk toch tunnel ➔ 
cyclus 3 dagen per laag ➔ de logistiek etc. is erg belangrijk 

76 - 80 minuten 

• Extra investering tunnel terug verdienen door eerdere oplevering 
• Opmerking: details zijn ook van belang (vb. balk onder de vloer > dit kan 

niet bij tunnel) 

• Beste vanafbegin van een project een planteam te vormen 
• Kijken naar inzetten ~➔ capaciteiten 
• Ook gevelinvulling meenemen met de afweging van de bouwmethode 
• Inzetten kraan & ploegen altijd proberen te optimaliseren 

• Huur kist (gebruik) vaak net zo veel als alleen de aanmaak 

81 - 85 minuten 
• Algemeen: kosten > hoeveelheid kisten en steigers (huur is niet zo 

geweldig hoog > een kraan kost meer, hier dan ook de nadruk op 
leggen) 

• De bouwsnelheid is mede bepalend voor de uiteindelijke keuze 
• Kleine projecten vaak weinig aanmaak 

• Op grote projecten aanmaak van minder belang 
• Kijken naar kostendragers 
• Let op schema's ➔ dilitaities 
• Let op kraankosten 
• Let op staartkosten (= ontmanteling bouwplaats) 
• Snelheid medebepalend 
• Let op de bouwstromen 
• Voor een tunnelploeg is repetitie belangrijk ➔ ze willen weten wat ze 

moeten doen (voorbeeld eenmalig verspringend raam gaat vaak fout) ➔ dit 
heeft te maken met het automatisme van de ploegen 

• Kopers verwachten flexibliteit (aanpassen woning aan eigen wensen) dit is 

met een tunnel moeilijk ➔ kies dan voor een flexibele bouwmethode 
(kalkzandsteen) 

• De markt is medebepalend (voorbeeld als de markt heel groot (2000 
aanvragen voor 186 koopwoningen dan hoeft er natuurlijk geen flexibiliteit 
worden geboden) 
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Interview 4: B. van Roy, Manager Planontwikkeling 

Datum: 28 mei 1997 
Begin: 13.14 uur 
Einde: 13.59 uur 

B. van Roy gaf eerst een aantal voorbeelden en eigen afwegingen daama de 
uitwerking van de opdracht. 

11-15 minuten 
■ Bouwmethode kan in het programma van eisen gesteld zijn {laagbouw ➔ 

kalkzandsteen} (algemeen: geeft bij de planontwikkeling al in het PYE aan 
welk bouwsysteem er toegepast moet worden) 

■ In de wei ➔ geen bestemmingsplan 
■ Binnenstedelijk/herontwikkeling ➔ bestemmingswijziging (art. 19 

procedure) 

16-20 minuten 
■ Als volgens bestemming woningen mogelijk ➔ eisen aan goothoogte, 

rooilijn, etc., hieruit valt al ongeveer het bouwvolume uit te bepalen, waaruit 
het toe te passen bouwsysteem volgt ➔ invloed op aantal woningen ➔ 
invloed op keuze bouwmethode 

■ Herontwikkeling: een aantal woningen in een bepaalde prijsklasse > PYE 
naar architect (hierin staat welk toe te passen bouwsysteem) 

■ Afmetingen tunnel invloed op keuze ➔ bereken aantal woningen 
omslagpunt (algemeen: gieten omslag ongeveer 40 woningen) 

■ Yoorbeeld Yeldhoven: tunnel 5,40 m-40 appartementen was grensgeval ➔ 
keuze na calculatie 

■ Grote tunnel ➔ ander bouwmethode kan goedkoper zijn door hoge 
kraaninzet = afweging op kosten 

■ Afweging op kwaliteit: beton = onflexibel bouwen, kalkzandsteen = flexibel 
bouwen 

■ Ook heel belangrijk is de locatie ➔ als er geen opslagruimte is dan is prefab 
de enige mogelijkheid 

■ Belangrijk bij de keuze van bouwmethode: - locatie, aantal woningen, aantal 
typen (seriegrootte), doelgroep (huur/koop) 

26-30 minuten 
■ Bij koop moet men flexibeler zijn ➔ planontwikkeling, zo kort mogelijke 

voorbereiding in verband met mogelijke wijzigingen koper 
■ Yloeren: kanaalplaat minder aantrekkelijk (naden), breedplaat duurder 
■ Wanden: kalkzandsteen 15-5-15 geluidisolatie beter ten opzichte van 12-6-

12 (tot 10 woningen) 

31-35 minuten 
■ Yloeren: breedplaat ➔ verkoopt beter (mooier & flexibeler), kanaalplaat ➔ 

sneller, goedkoper maar minder kwaliteit (lelijker), 'Orion' -vloer ➔ geen 
flexibiliteit (ongeschikt voor koper met geld ➔ voor sociale huur) ➔ wel 
hoge snelheid = verdienen 

■ Nog een voorbeeld: Waarle 32 woningen met kelder, wanden + breedplaat, 
lift prefab, trappenhuis staalskelet ➔ geen tunnel door de vorm van de 
plattegrond (verschillende stramienen) 

■ Tunnel hoge productie maar geen flexibiliteit 
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36 - 40 minuten 

Start opdracht: 

□ Bekijken tekeningen 

41-45 minuten 
□ [plattegrond mid-hoog] Beukmaat 6300 terug in hoogbouw (stramienen) & 

lengten 
□ Bekijkt midden-hoogbouw 
□ Conclusie {tunnel, galerij 2700 anders opvullen ➔ prefab ➔ gelijk met tunnel 

mee} 
□ [ situatie] Uitzetten mogelijke routing van tunnels 
□ [plattegrond laagbouw] en [plattegrond hoogbouw] > 5400 komt terug 
□ Puzzelen met beukmaten & lengte {bang voor lange storttijd} 
□ Bepalen ritme hoogbouw (2 tunnels 5,40 m} 
□ Conclusie {afhankelijk bouwtijd onherroepelijk tunnelwerk} 

46-50 minuten 
□ Eindconclusie {denkt tunnel voor heel project. Alleen laagbouw een grensgeval 
➔ kostentechnisch uitzoeken. Als laagbouw koopwoningen voor vermogende 
doelgroep dan in kalkzandsteen in verband met flexibiliteit} 

Einde opdracht verder nog wat op- en aanmerkingen 

■ Stel laagbouw apart: waarschijnlijk tunnel (simpele tunnel) 
■ Als bet grote koopwoningen zouden zijn > kzs in verband met 

flexibiliteit 
■ Opvallend argument flexibiliteit 
■ Kosten~➔ snelheid (hoge snelheid is een eerste instantie meestal duurder 

(investeringen) maar levert in tweede instantie meestal geld op, minder lang 
bouwplaats in stand houden en eerder verdiensten ➔ snelheid levert meestal 
geld op, dit dus goed afwegen tegen de extra kosten) 

■ Opnieuw: koopwoningen flexibiliteit gewenst ➔ betere verkoop van de 
woningen ( exploitatie moet sluitend zijn) 

■ Nadelen tunnel: zero-flexibiliteit, grote lever- en voorbereidingstijd 
(berekeningen, tekeningen, e.d.) 

■ Voorbereidingstijd kalkzandsteen met kanaalplaat ongeveer 6 weken 
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Interview 5: N. Ghijsen, Aankomend projectleider 

Datum: 28 mei 1997 
Begin: 14.21 uur 
Einde: 15.32 uur 

Meteen start opdracht 

21-25 minuten 
□ Bekijken tekeningen 
□ Laagbouw eenvorming ➔ gietbouw 
□ [plattegrond hoogbouw] Hoogbouw verschillende stramienmaten, schuine wand 
➔ mogelijkheid tunnel ➔ intersant vanuit plattegrond wandbekisting + 

breedplaat ➔ vanuit aantal tunnel 
□ [drsn hoogbouw] Koker (verticale repetitie) > storten 

□ Lift prefab~➔ aantal 
□ [aanzicht hoogbouw] Prefab binnenspouwbladen > veel dezelfde geveldelen 
□ Voorkeur: tunnel + prefab liftkem + prefab binnenspouwblad 

26-30 minuten 
□ [situatie] Kijken naar obstakels (bomen) ➔ nader bekijken 
□ Controle check: 'punt' stalen kist + breedplaat-vloer 
□ Bekijken ander deel project: mid-hoog 
□ [plattegrond mid-hoog] Stramien en structuur dragende wanden aan het 

bekijken 
□ [gevels midhoog] Gevels zijn identiek > prefab beton 

□ Structuur pleit voor gietbouw ➔ mits 6,30 m tunnel mogelijk als tunnel 
mogelijk dan tunnel met prefab binnenspouwblad geveldichting 

□ [ drsn mid-hoog] Liftkem van prefab beton: tussen hordes prefab gelijk 
meenemen met tunnelcyclus 

31-35 minuten 
□ Kijken naar de richting waarin getrokken wordt 
□ Als combinatie dan uitgebreider geprogrameerde tunnel ➔ omslagpunt bij ± 50 

woningen ➔ ook als apart beide keuze voor tunnel 
□ [plattegrond laagbouw] Stramien 5400 > 39 woningen is te weinig om te 

tunnelen 
□ In geval van huur wandbekisting +breedplaat 
□ In geval van koop kalkzandsteen met breedplaat ➔ 'orion' -vloer onbekend ➔ 

ligt ook aan de voorbereidingstijd 

36-40 minuten 
□ Binnenspouwblad als bouwmethode gietbouw kalkzandsteen of prefab als 

bouwmethode met kalkzandsteen dan binnenspouwblad ook met kalkzandsteen 
□ Als project als geheel gezien kan tunnel wel in laagbouw ➔ de vraag is of je dit 

wilt in verband met verlenging van de bouwtijd ➔ dit dient uitgerekend te 
worden !! 

41-45 minuten 
□ Gevolgen voor kelder ➔ nooit tunnel 

□ Afweging wanden ➔ wanden laagbouw gebruiken voor de kelder ➔ 
buitenwand met behulp van systeemkist 

□ Midden wanden prefab spouwbladen 
□ Tunnel atbankelijk van de kraan 
□ Transport geen probleem 
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46-50 minuten 
□ Ketenpark ook ruimte genoeg 
□ Geen hinder bestaande bebouwing 
□ Eerst plattegrond bekijken ➔ dan kijken naar stramienen ➔ aantal woningen ➔ 

fysiek gebouw ➔ daama kijken naar omgeving ( evt. bomen verplaatsen) ➔ 
besparingen afwegen tot extra kosten 

□ Tunnel is snel ➔ extra kosten terugverdienen op kortere bouwtijd 
□ Gevoelsmatig project opknippen in delen 
□ Niet iedere bouwmethode door gerekend 
□ Streven naar een zo hoog mogelijke bezetting van de kraan 

51-55 minuten 

□ Midden tussenstuk ➔ achterstuk tunnel ➔ eventueel prefab ➔ afhankelijk van 
het gewicht ➔ indien mogelijk tunneltje 

□ De trap prefab ➔ uitrekenen met rekenmachine gewicht ➔ prefab mits 
constructie mogelijk 
■ Ervaring omslagpunt rond de 50 woningen ➔ indien mogelijk altijd tunnelen 
■ Kalkzandsteen ankerloze spouw kwaliteit beter dan met beton ➔ minder 

vocht 

5 6-60 minuten 
■ kalkzandsteen ➔ geluidsproblemen ➔ ook bij beton 
■ bouwbesluit ➔geluid ➔ in toekomst geen massieve betonwanden meer ➔ 

ook bij tunnelen proberen ankerloze spouwbladen te maken ➔ problemen 
met stabiliteit ➔ kaartenhuis 

■ stabiliteit binnenspouw ~➔ stabiliteitswand 

61-65 minuten 
■ bouwmethoden in beweging ➔ onderzoek wanneer prefab intersant ➔ te 

weinig prefab (volgens kamergenoot Ghijsen) 
■ prefab is onflexibel ➔ prefab? Flexibiliteit is afhankelijk van tijden tot 

laatste wijziging 
■ beperken hoogte Heembeton 
■ kosten malinzet ➔ aantal woningen 
■ prefab niet ➔ weinig ervaring ➔ weinig tijd om uit te rekenen ➔ ieder 

geval apart ➔ specifiek hoogte ➔ naast elkaar is niet op elkaar 
■ Prefab wordt door Ballast Nedam Woningbouw niet veel toegepast, niet zo 

gek veel ervaring mee, prefab werk wordt altijd uitbesteed aan Heembeton 

66-70 minuten 
■ cultuur ➔ heilige huisjes 
■ koppeling levertijd ➔ flexibiliteit ~➔ vergelijk auto's 
■ meer werk = meer problemen! 
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Review 

Inleiding 

Na de gehouden protocol-interviews waren er nog verschillende onduidelijkheden. 
Om deze op te helderen hebben we nogmaals contact opgenomen met enkele van 
de respondenten. Dit heeft geresulteerd in de review. 

Review interview 

Algemeen 

Exacte aan- en aflooptijden plus ombouwtijden tunnel? 
■ Aanlooptijd hangt af van het aantal tunnels en het aantal eindwanden ➔ ±3 

dagen; 
■ Demonteren tunnel ±2 dagen; 
■ Ombouwen tunnel 1 tot 5 dagen (afhankelijk van de programmatie); 
■ De steigers zitten hierbij in (gegevens boek Ballast Nedam Woningbouw). 

Is de cyclustijd bij tunnel nu 3 of 4 dagen? 
■ Cyclustijd tunnel: normaal 3 dagen (vierde dag kunje erop), met speciale beton 

kan de cyclustijd worden teruggebracht naar 2 dagen. Als de beuk > 5,40 m, dan 

minimaal 2 dagen in de open lucht drogen ( ➔ 3 dagen). 

■ De steigers hangen al aan de tunnel. 

Is de cyclustijd bij wandbekisting + breedplaat 7 dagen? 
■ Cyclustijd wand met breedplaat: 7 dagen, opgebouwd uit kim (1 dag stellen en 

. storten, 1 dag drogen ➔ intervaltijd), wandkist stellen, wapening e.d. 
aanbrengen (1 dag), ontkisten (1 dag), controle/reparatie (1 dag), onderslagen 
aanbrengen (1 dag), breedplaat, randkist en beveiligingen aanbrengen (1 dag) en 
vloer aanstorten (1 dag); 

■ Dit zou eventueel 2 dagen sneller kunnen door het toepassen van kimankers, dit 
heeft niet de voorkeur in verband met kwaliteit. 

Wat is de cyclustijd bij prefab? 
■ Cyclustijd prefab: kan in 2 dagen, maar de beton om aan te gieten moet een 

week uitharden voordat de schoren kunnen worden weggenomen (prefab geheel 
uitbesteed aan Heembeton). 

Wat is de maximale bouwhoogte met kalkzandsteen? 
■ Kalkzandsteen kan (5-) 6 lagen hoog gebouwd worden. 

Interview 1: A. v.d. Linden 

Als planning komt dan soms nog omslag bouwmethode ➔ Waarom? Heeft dit te 
maken met de capaciteit? 
■ De planning kan tot een andere bouwmethode leiden, als de (totale) bouwtijd 

opgelegd wordt (einddatum.vastligt). 

Heeft a/meting tunnel (gewicht) invloed op omslagpunt? 
■ Invloed afmeting/gewicht tunnel op omslagpunt: als door een bepaald gewicht 

van een tunnel een zwaardere kraan moet worden gekozen, dan betekent dit dat 
je de duurdere kraankosten moeten afwegen tegen de bouwsnelheid en dat 
verdeelt over het aantal woningen. 

Wat is precies de invloed van dilataties op de tunnelinzet? We denken dat de 
tunnelcyclus hier onderbroken wordt? 
■ Er moet bij tunnelen (beton) ongeveer om de 40 meter(± 8 woningen) een 

dilatatievoeg worden aangebracht. Een dilatatie bestaat uit een dubbele wand 
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met (ps-)schuimplaten ertussen. Een tunnel wordt gestort, een dag later wordt 
de eindwand verwijderd, de kist laten staan in verband met stevigheid, en de 
schuimplaten aangebracht, de volgende kist geplaatst en het beton gestort. Bij 
tunnelen levert een dilatatievoeg geen extra start op, bij wand met breedplaat 
geeft dit wel een extra start. 

Berekeningen manuur voor cyclus (laag & hoog) altijd 1 wand minder dan je zou 
denken? 

• Bij de berekening van het aantal vierkante meters wand en vloer, moet er 
rekening mee warden gehouden dat de eerste start van een verdieping een extra 
eindwand heeft (een wand extra), en dus bij de volgende storten van die 
verdieping moet een wand minder geteld warden. De wand extra van de eerste 
start moet over de andere storten warden verdeeld. 

Tegenstrijdig aantal manuur bij gevel en plattegrond? 

• Dit komt door een verschillend aantal kisten die ingezet worden. 

Omslagtraject 40 a 50 woningen dit betekent dus 80 a 100 tunnels, is dit correct? 
• Ja, dit klopt. 

Schuine zijde hoogbouw ➔ prefab of wand met breedplaat? Er is niet duidelijk 
waarop de keuze is gebaseerd? Spelen cyclustijden gecombineerd met productie 1 
of 2 torens een rol? 
• Aparte delen (voorbeeldproject schuine zijde hoogbouw): prefab als dit deel 

gelijk mee omhoog moet, wand met breedplaat kan naderhand opgetrokken 
warden ( er wordt dan al wel een extra voorziening met de tunnels mee ingestort, 
om breedplaat op te leggen en uitstekende stekeinden). 

Is de maximale (of minimale) ploeggrootte bij iedere bouwmethode gelijk? Zo nee, 
wat zijn dan de maximale I minimale ploeggrootte. 
• Ploeggrootte tunnel: 4 - 7 man; 
• Ploeggrootte wand: 2 - 3 man; 
• Ploeggrootte breedplaat: 3 - 5 man. 

Welke wanden/vloeren, of op welke wijze worden het aantal vierkante meter 
wandlvloer berekend (met of zonder sparingen, hoe wordt de eindwand 
meegenomen in de basisberekeningen)? 

• Bij de berekening van het aantal vierkante meter wand en vloer worden de 
openingen hierin gewoon meegenomen. 

Interview 2: W. Dielissen 

Wat wordt bedoeld met: uitfilteren kisten? 

• Hiermee wordt het optimaliseren van de kistinzet bedoeld (welke en hoeveel 
kisten zijn het beste). 

Interview 3: H. Donkers 

Wat wordt bedoeld met bij kleine projecten weinig aanmaak? 
• Dat op kleine projecten de aanmaakkosten van grate invloed zijn en bij grate 

projecten van minder grate invloed. 
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Donkers zegt prefab voordeel bij indeling woningen ➔ dit is ons niet duidelijk 
• Bij prefab is een grotere overspanning mogelijk dan bij tunnel, zodat er een 

vrijere indeling van de woning mogelijk is door de ontwerper 

Steigertijd ➔ steigers die worden meegenomen met gieten, prefab en stapelen ➔ 
zitten deze al bij de eye/us inbegrepen? 
• Ja 

3 Tunnels in plaats van 2 tunnels ➔ extra steiger? Hoort deze niet bij de tunnel? 
• Ja, deze zitten al aan de tunnel vast (aanmaaktijd). 

Een speciale (bijvoorbeeld tabs toelopende) tunnel maken is rendabel bij 50 a 60 
compartimenten (= aantal inzetten), is dit correct? 
• Dit bij Konosch opvragen ( ook tabel met gewicht/afmetingen)? 

Interview 4: B. v. Roy 

Geluidsisolatie 15-5-15 beter dan 12-6-12 ➔ waarom opmerking tot JO woningen 
➔ Als we dit goed verstaan hebben wat is dan de reden hiertoe? 
• Dit hebben wij verkeerd verstaan, er is waarschijnlijk gesproken over 10 dB. 

Interview 5: N. Ghijsen 

Kijken naar de richting waarin getrokken wordt? ➔ wat wil dit zeggen? 
• Dit is de richting waar de tunnel wordt uitgeschoven. 

Opmerking 
• Rijden van de kraan op rails: ± 5 meter per minuut. 
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Bijlage 1.3: Analyse protocol interviews 

Inleiding 

Dit onderdeel van bijlage 1 bevat de analyse resultaten van de protocol interviews. 

Eerst is er per gehouden protocol een analyse gegeven. Deze bestaat uit een lijst 
van genoemde factoren die de keuze van een bouwmethode beinvloeden. Van deze 
factoren is gekeken of deze zijn gebaseerd op feiten of op aannamesn, tevens is hun 
herkomst bepaald. 

Vervolgens zijn de verschillende projectonderdelen (laag-, middenhoog- en 
hoogbouw) afzonderlijk bekeken. Er is gekeken van welke gegevens gebruik is 
gemaakt, welke berekeningen hiermee zijn uitgevoerd en welke overige factoren 
van invloed zijn geweest bij de keuze. Als uiteindelijk de afzonderlijke 
projectdelen als een project worden gezien, wordt er aangegeven op welke 
factoren/gegevens een afweging wordt gemaakt om het ook in dezelfde 
bouwmethode uit te voeren. 

Tot slot is uit het totale aanbod van gegevens per interview getracht het 
keuzeproces schematisch weer te geven. 
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Analyse per interview 

Interview 1: A. v.d. Linden 
factoren die de keuze beinvloeden waar vandaan fell/aanname gevolg van/verkregen ult 

aantal woningen projectgegevens / tekenlng feit 

toellchtlng ... 

®ii~~ iil@~il® : ) : f l!ii/Eiiil!1:il!~i} eiQeiil<_@,f: ) fuit /: : ' . 
positie kraan tekenlng (sltuatle] aanname sltuering bouwblokken 

··::•::::::::::::·:: :_}\1- :::::::;:;:;:1:\:1:::)\\):::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:!:::;::::::::::::/:i/ii::=::::;:::· .. 
kraan proberen zo centraal mogeliJk tussen de 
verschillende blokken op le stellen 

~~~Wf~i!Mi¾~ M®l!iiitiii.@.~~H fuit : : : <iil~l#iii#~is@;iiliiiiili\Qii(iii 
huur/koop projectgegevens feit 
aji;jniii!<\~:•:• ::::••c:c:::::::c::::•::,::c::•::•:•:::•::•:•: ~~i(!Q'J~¾i~i:)c:::.:.:::. fe,1••····· 

~r1:T"~1

s •••:••••••••<>••••<••••>< :~l~&t~:":l :t <:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ~ :~~~:•:>•:•:•:•:•••:•:•:::•:•:•: < > ~~M~@iJ~,ii!J®••:•:•:••: /•····•·•·•······ 
ritme tunnei aannaioo ~ ofiwoo torens iegetijk optrekken ...... wann~ kisl waar ingezet 
i1/i~ii:<.iiO<ii:ajViliii<i/ :: :// M@iiigtj:~iitt1i@iii/f8iil@I fuit < •••• ~~}: : •················· 
manuur per cyctus be<tijfsgegevens feit berekening gebasseerd op veie melingen aan eerdere 

projeclen (map) 

~@iij~:~i>'~ti(:):::c:c:,••··•·•·•······ . 
aantal bouwlagen 
~~\1i/*-~~i;\i;in > .. 
diepte maten 
-· ~i~i,i~i,l<iiiei(~tj iitoogijiootie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

t#f~~ij~i;ii@ /"" 
aanmaak tunnel 

~~lll'lQ~(~~~i;!li~~:)•:•:•:•:••· 
droogtijd breedplaat (= tech.randvoorw.) 

Laagbouw -gegevens aantal woningen 

sti:amie□ mate□ 
diei;2te mate□ 
bepalen compartimenten 
mogelijke positie kraan 
uitrijmogelijkheid 

~@'. ' fNiiiU ,,dJ&i4 H HMM 

berekening cyclustijd 

totale tijd 
aantal manuur (%) 

bepale□ cloeggcootte 

overige technische mogelijkheid 
afwegingen huur/koop 

~J~'1in•~ •lii,•f~pi3~it ?•••••••••••• ~l~;:\;il 
tijdens optimallseren bljvoorbeeld een variant met 
2 kisten en met dr1e klsten vergetijken 

••• ~tkt1!~l1ll!Jfal::111 ? t]!Jji!t~ti!JJ!i,;)~:: /"" 
kalkzandsteen al prefab, blj gietbouw staat 
geveiinvumng vaak las van casco 

<•:• ii~!'l!iiiei~~~(iiiriia\~1•:•:::· :•:••···•·•·•······ 

~~ii(itaj!j/;iil(iti!rki~til(\/~~!!l)F > · · · · 

dit is een handeting die Je tijdens het optimalisere 
van klst inzet en ptoeg inzet door1oopl Ander deet 
van het project bijvoorbeeid hetzeWde stramien, 
clan is de tunnel daar oak inzetbaar 

Figuur 1: overzicht van invloeds-factoren uit interview 1 

Middenhoogbouw Hoogbouw ¼lm.--
sti:amie□ mate□ aantal woningen per laag 

afwijkend stramien aantal lagen boven maaiveld 
aantal blokken sti:amie□ mate□ 
aantal compartimenten afwijkend stramien 
kelder (ja/nee) aantal compartimenten per laag 

totaal aantal compartimenten 

diepte mate□ 
mogelijke positie kraan 

;;;; ~me~ 
m2 wand en vloer cyclustijd 

cyclustijd totale tijd 
aantal manuur per cyclus (%) aantal manuur per cyclus (%) 
totaal aantal manuur becale□ cloeggCQotte 
becale□ cloeggCQQtte gewicht grootste tunneldeel 
bepalen aantal tunnels(%) bezettingsgraad kraan (%) 

stabiliteit (gevel/kern/wand) stabiliteit (gevel/kern/wand) 
technische mogelijkheid bepalen type (toren)kraan 

transport (-tijd) op bouwplaats bouwsysteem afwijkende delen 
controle alg. ( rand-)voorwaarden 

Figuur 2: afivegingen gemaakt tijdens interview 1 (onderstreept: relaties tussen de verschillende 
projectdelen) 
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dool) 
- bepalen..Ubouwlagaibcw.nm ..... .t (bij --) • bepalen aaltal aimpa1il'Mffllfl per lug (b/1 --) -~~..., 

i 
1- --• -•• "l;:I ~••~ n-•-••-• - •--~• 
E£N BEP'MLD! 80UWMETHOOI! ll'R!FO!ERT. 
(OMSl..A011t>-ECTEN) 

_IU...., ... .,.. an_ - - 'T'.""'·.·:-'_ ... om ____ _ 
wlllftllj men pro;.ct v.,~ OY.rgul 
na. tunnalbekisling (ell I■ lllhri.iljk Vin da _ ... ) 
~..,.. bllpud ..U wonlngen-11.1 m• 
rnetk~.~lnplutavan 
-) 

! ,_ 
ffctNSCHE AIPECT!H l#YALT 

•~---::'N.., ·---• madm• ov.....-nv (ligt dlt blnnM hilt btnlk 
.,., CNI bl Iii p--. bouMMChode) 

• llllbl lllllt (- vandasl watdl de IUlbllllllt 
bol,ud) 

! 
•------• •~-~ - !;: --- n--

MOOEUJIC!. ll0UWIIEHODEN 

! 
- ·-··-- , .. 

. .....,_,n .. ,,. ___ 
-~ ..,i. • pbNllen 1unne1, 
• betijbn of beld.ung.n oolil .. gebrulken Zljn blJ 
.,.,....,v., hetproject 

-mabnb.idalnglllndelng ·---, lelop ........... 
- lel op cll-....111 

! 
·-- .. -

._,... __ , 
-Mnttllmantnnpwcydul 
• bereken lotul ..U mantnn ·-• kfMf'WIII (beallngagl'Nd) 
-gMllllld,tgrootu ......... 
•bouwtldpwdlilll ·--·--·-- ! 

i:,;;;.:;.:; ult .......... 

___ ,, ____ 

! 1---·-... -
! 

1::-2:,a:.:=-:~1 
! _ , , ______ 

! 
EN DCONCWIIE 

Bijlage 1.3: Analyse protocol interviews 

J::'~,;,':';:;;~;r~ ;-, ~ I ~- -·-~ 
met de lw•Mder va, de 

~~(m..-..de 

~ eklngvan~I 

- m_,._ ·- ·- ··- -

e.thklk.m.,..mogelltkOMOOgv oorbeglnllllfMrklng --GEVEUICHTING 7171 
madm• mnetlngen pwf 
ksllllllplutlnr.i.i.metct.__.t.lt 
let opp .... bepallng bouwme4hodwl 
let op de k,ppen Ill 
denk bollM'Mhlde _, de g1H«ij, g ar'l(flll'lentrllJ)pMhuldtlc:hacht 

~duur, programm..,..turv,al 5dagan 
let op pl..a. 0paagn,lmt■ 
opbouw tunnel duur1 3 dagen -> 
deN:dull .., ...... ., llloop 
~ maidmMI 7 per...,.. 
lelopv.ilghekf 
~ Ball- Nldam Woringbouw hNft.........., dll voorkeur 

rMeM op • veniarwt) (voort.ni.clthet..Wenhel: 

- m•lmtN nutlge hljlhoogle 
- m•lmMl t.r91k 
• m•lmMI hrlfvermogen _.,_ 
• mOllt ch krun ntden rMl baladng? 

m ~ 

,,,_ 

Figuur 3: het keuze-proces uit interview 1 schematisch weergegeven 
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Interview 2: W. Dielissen 

locatie (situatie) ~!~(} . 
$liarn1~~iW > 
dlepte maten 
il)*hiM~nii~ijJ(i:::'•'''' ........ ~~~J~!!t > < . ·.· .. 

iiiiieil~\tiigriia~//:' :: ·.· .. 

Sfaiill!WF / 
~ili:~iii<iiij.lt~ii~C:::::: ::,,,., ....... 
projectomvang 
. ):t!(ii«(~<,•::::::::::::: ,.·.·.· .. 
gevel invulling 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

;]]!!! (! tt!~][!) 

~~riil:@itiiij@m 
tekening (plattegrond) 

toetlchtlng ... 

:;:::::i::;:;:::;:::::::::::::!:i:i:i:~:::::~:;:~:~:i:!:i:i:::::i:i::::::::::::::.:.:: ~:::::l:::::i:!:i ::::::::::::::::::::::;:\:\:;:;:::::::::::::::::::::::~:;:;:;:::::::::::::::~:\:::::::::::::::::;:;:::::::::::=:::=:=::-:-:-· 
gekozen bouwsysteem of stabillteil als stabiliteil hlerult komt, dan meestal 

kalkzandsteen of prefab, bij gietbouw staat 
gevelinvulling vaak las van casco 

@~~~;~i~;·~~efff? <••············ ?••·•:•.::::::>>:•····· ~~i/!i!i'iljijjil~i;i!j •}>••·····•:········ ?t ••·······•:•:•:::•::··· 
berekenlng (afh. aantal kisten/elementen) 

matefiaal 

MlmMrJ;;i~~~~;1~t·~~ 
. :::::,:::: :/} ii~•iilitl)jfyelUgl~g JiQ(Jig? . . .. 

vooral afh. van droogtijden : -~,;1-~~~lli\1~~ 
::::,,,,,.,....., .li'Miite•iiiaiihii~fill.•d(l•weijipijni'i11i· si1crnlnci•••••''' 

loglstiek brengt leder bouwsysteem in meer of mindere mate met zich mee 
•• iillajl~jjii<l~@~<lefetj)}{}} >• h~iitt•::::/:':·•:• :•·•:•:•:•·•:•:•:•::::•:•:':• •:•:•:•:•:•:•,••••'?)\}} ~ •~¥t:~•~~t•••••: •:• :: ::::•:•:•····· .. 
combineren verschillende stramienen handeling beperkt aantal verschillende stramienen 

j:il~ $pj;i~~•(,;',m,:,ilijl\he,jc:1$gia.!ijf :,:/:::::,:::::w .. 
concurrentle oogpunt (= ervaring bedrijf) 

Laagbouw 
WWtfW%M ;w 

gegevens stramieo mate□ 
aantal woningen 
grootte terrein 
bereikbaarheid 

berekening ui.tbes.tfJ.ad. au.aaa/lkraaa) 

overige moeilijkheidsgraad 
afwegingen gevelinvulling 

randvoorwaarden 

~~ 

Figuur 4: overzicht van invloeds-factoren uit interview 2 

Middenhoogbouw Hoogbouw - [ii¥! L,_ 
stramieo mate□ stramieo mate□ 
afwijkend stramien diepte maten 
aantal beuken aantal compartimenten 
aantal compartimenten afwijkend stramien 

optimale inzet kisten benutting kistoppervlak (%) 

optimale inzet ploegen uitbestfJ.ad Ctuaaa/lw.aad!kcaaal 
uitbes.taad. (hmaallwam:Jlkraaal 

combineren tussen de blokken stabiliteit (gevel/kern/wand) 

stabiliteit in kelder 

Figuur 5: afivegingen gemaakt tijdens interview 2 (onderstreept: relaties tussen de verschillende 
projectdelen) 



-boldjken-■lon 
-boldjken-
• bekljkendiepl•verac:tillen 
- bekijken vorm, llruch.u rn -> doorgn:::h::,ten 

kap 
-berol-bel<ijken(be*lling) 
• project boldjken por-
• bekljken terreinindellng ~ Is plaals voor krun 
en-.J 

. boldjken ·--· beuken - bepolen moelijkhoid,grud (hoe good kun je 
ert>ij) 

-bellijkenbnchi- ""'-

en 
tltl'Jt,tezijn) 

• puzzelen mel llrarrienmafen (atramiermaten 
terugl-l<omon) 

- kijken hoe de tumels le progr.mieren z.ijn 
- boldjken--
. bellijken mogolj- - -;ng 
- bepalen hoeveelheid kilten 
. bepolen ritmo 
- bepolen llatpunl 1-■alen om de 

maximale bezel:llngagraaj van de beklstingen le 
beroll<on 

op 

r~g----- ..... woningen 
• _,;11;,me -> voarl<ou' vo« gletbcuw 

-geen en ag 
- laagbouw zonder meer gleten-> nlet mee 

begimen in verband met dilOOf'Ciruiteit 
- beginnen n-.I mD-hoog -> iedereen kai 
t,eg;nnen 

- daarna h:x>g -> daarna ontmwtelen en verder 
met 5,40 ki9I: -> conUN.Jitelt In het proces =- geld -- tunnel • alhwN!ijk v.-. de bezettingsgraacl 

- liftpn,lli> 
- bordes in cydUI opnetnen 

. qua_. ..... - - (omolagtnjecten) 
,,.. begimen lfhankelijk v.-. berekefingen 

- kllkzand91een VIH zowiezo ,I -> 11:abititeit met 
kllkzendlleen moetijkM 

-prwflbvaltookll->teciu 
- projectaltijdgleten->kaae--ol 
-ng 

- kelder tradctioneel - > ge'M)l'l9 bak 

Bijlage 1.3: Analyse protocol interviews 

lituatie vaak van grool: bel.-.g 
ldeln project of Nn ldeln t.-rein-> kalkzandaleen of inf ID 
tunnel mallvaol 
Offlllagtniec::t tu.en de 38 en 50 VIOIW'lglln -> dit Is af'hankelijk v.-. de rnoeltijkhemgraa:t 
at«ke punen bectijf -> zetf een atlien ayaemkial 
tunnel denk aan geveUnvulllng -> hlervoor mlachien de loch aarMUigll lnan gebruiken 
v.wgpunten: 

projecti,ote -·localie -·· ..-jkheidgrud (plalls -ngen) 
tunnel onix:Jl.tNen Is t.el CUI' 
het rnakkel'klt Is als de opt-actigever 11,11 will hii/Zi wit wan: dill betaad tillz.ij dan ook 
berebtw,g mel behAp van de ~deling bol.NMc:Mlek en Konoach (lwerancler bekllllingen) 
bovMechniek maa6d atortachema (ze hebben ongeveer 2 dagen om hel prqect le~) 
verspingenmogelijk oplitnaardmaat Vin 1,20-> dit lsaltijd lnovaieg met architect mogelijk 
qua temperah.u' lumel hel langsl mogelijk (wwm slorten 55•c, tot -5"C kan Mrk doorgaM -> 

kouder Is niet meer mensetijk 
tunnet 'Ml wlndgevoe,ig in vtfband mel hljaen 
let op ka&ze c:Wlatalie 
b.Jnnek:ydus na 4 dagen al begaarbaar- in vtfband met veiligheid (eerder is al mogelljk) 
cydus YIWlden is 7 dagen 
bij pn,lli> ken men_. ,.IJven stapoten 
comblneren tumel mogelijk mur dal beleMnl al..-,-> upen voc:ri<omen 
bij pla,nen proberen mmclffllle lnzet van U'lnels en poeg9f'I le vemijgen 
omslagpunl ..-d- en tumolbekilling Is itha1lolljk va, de moeljkhemgraa:t en de 

bezatUng,grud (onder een bepujd % clan -st;ng 111111111) 

Figuur 6: het keuze-proces uit interview 2 schematisch weergegeven 
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Interview 3: H. Donkers 
factoren die de keuze be"/nvloeden waar vandaan felt/aanname gevolg van/verkregen ult toellchtlng ... 

gegevens 

berekening 

overige 
afwegingen 

Laagbouw ···-stramieo mate□ 
lengte blok 
aantal blokken 
aantal woningen 

cyclustijd 

aantal tunnels 

steigerruimte 

steigers/randbekisting 

t iii#~\iil:iii\i~W•~ii@ifJ<#!,#l~~n ••••••••••• 
><<> <•••?? ···•~ii~~,;tt~> <• ·:~=rll()J::• .... ~JiJ""ll;,,,;,,, 

tal blokken die tegelijkertijd worden 
trokken 

···•j~ ·····························••<••~i\fii:~fr~jiiiiif /••···· >••· <••···················· 
.. ·kennis afhankelijk van bloklengte en toegepasle 

mater1aal 

·····••· ... · .. ••···•·····/ <••·····················• ... < <~!~!~!~!;;) 
fijdens de bouw (bijvoorbeeld bij kalkzandsteen Is 
nog eenvoudig een extra contactdoos aan te 
leggen. bij tunnel is de prngrammerlng zeer 
moeilijk nog te veranderen) 

··· ·····••<••··• ( ~~f¥ii ?(n¼.(~~ij~iiir¥t#~I§ /•········ ••••••• > •••• ®"~riQii/1<:l~~~@l;illi~~•ll\#~ •~ < ·••••••••••••••••• •••••••• /\ •f!e)!lb!Uleii't//·•·•······ ....... ........ ............. ..... ... . 
iiiivoortiooi<i 1<a1kiiincisiooii voortiereiciiriiisiiic1 vaii 
ongeveer 6 waken. tunnel is dat veel langer 
(prngrammeren) 

Figuur 7: overzicht van invloeds-factoren uit interview 3 

Middenhoogbouw Hoogbouw - tttwt:/\\'f!tWi ~~ 

stramieo mate□ stramieo mate□ 
afwiilseoc stramieo aantal wanden 
aantal bouwlagen aantal compartimenten 

afwiilseod stramieo 
cyclustijd bepalen aantal kisten 

totale tijd cyclus per laag wand & breedplaa 
totaal aantal dagen 
cyclus tunnel 
inzet tunnel(%) 
cyclus prefab 
UP mm F 

schema cyclus per dag gevel invulling 

Figuur 8: afwegingen gemaakt tijdens interview 3 (onderstreept: relaties tussen de verschillende 
projectdelen) 



PER DEEL IEPALEH . 
-lwlgt.blok 
• ..,talblokk•n 
• ..,tal--'ngen 
• ..,ta1bouM-a-n 
• bekljken 1lluatle -> rulmte op bouwterr.in 
1-lmto) 

VOOOltKELltYOLOOltDI! TOEPASIIAAII. WN GEZEN DE 
OIIILAOTltAJECTEN IN TEaNSCHI! IIOOEUJKHEDEN 

TUNNEL.EN, NDIEN NIH MOOEUJK WANDBEKIITNO 

Bijlage 1.3: Analyse protocol interviews 

ALOf.._Ne. EN AANWl.l.ENDE OPMERKINOEN 

Oontt.r, zt.t het 119f.t dal vanuit de kermerken en randYoorwasden ontworpen wotdt In plaats ,..., blj 
..,, ontwwp..., bouMn.thode gemctrt 

voorwaaden lunnel: 1. Repelltie in het ..,_t 2. E-, voldoende ■anllll won1,.,-. 
omllagpunt .,__, de -40 • 50 wonlngen 
let op k<>Mn bekl.tlng ..-malir.an 
ZOf9«'I voor opttm• krunbealtlng en opllmale bekl.tlngllnzet 
btlkitlllng aanp-, koet geld lndlen 11Nt Mr!pMangen-,ken met brNdplut (• "-xlt.ler al1 U\nel) 
wandbeklaclng + brffdpl .. t vr■agt vNI v~. de k,glthk mo.I goad zlfn 
w1ndbeldatlng + brMdplMt 111M1i. dan ...,.abouw m .. 1.-,gz_,,• dM lunnel 
qoc:tu..-.: U'IMI kiri M 3 dapn m .. '4 d.-n l1velligtlr 
w~iallng ♦ breedplMt cydue, Vat 7 d..-i 
lituatle vaak ook hMI bel-vijk. Sommlge pro,.c.n zljn ldeMII voor tunMI m .. onmogllijk door 

obelabl1(geen ul.ijm~ tunn.) 

YOOJIMNn pnif.tl: ...it'6g Jnvk,ed v.tet-> ~ --· planning, .... 
n.:Wenpr1fatl: kr~--blpalend, pr-,llbo-,lllipn...,._.l->gcMldopleM 

w..vandun de lUbllllelt komt 
tunMt Wiil lllipn ..,._.I (morMnl v-. hoeken)-> bij hoogbotlw blj IUnMtbouw oak --_,...,trapgalennattaailenl!I 
letoplnlul ... 
_.un--aera:enrandbeklating 
GOEO BEKIJKEN UITZONOERLIJKE SITUA TIES 
blj ap8fUI UIMI (bY ta) moelen • voldoende campalmenten geao,t worden om rw.dabal • zffn
goed letwl op lnv..-rtrlg afgenl lapn da- bcluwl6jd-> Mn duwd«e ~ k., Zlc:h '9tugv~ 

door..,, kOfW9 bauwljd 
i»• vanaf bilginvan het Pf'Oiect Mn pltr1•1m vonn-, 
klfken - ln:ntwl gaet.op. capadlailan 
IXHl geY-"nvulling ,,,..,_.,. m• de llfw9gir,g y_, ..,, bouwm411\ode 
lnzetten pk,egen & kr....,.. allljd probef.n le optlmatl...., 
konn krun hoog du. erg bepalend 
bouwaMtheid la mede bep..-..:t voor de ulWndelljg k-.,H 
klJMn n .. komndr~• 
op grote prof«;len th unmukkoaten nn minder groot belq 
let op a:hema'a en dillalatiM 
let op krunkoawl 
let op au~n (• ontm.,teling bo&Mpluta) 
let op ~omen 
YOOf Mn tunnel~ la,..,. ti.I ... (ailomdame pbtpln) 
kopera v.wachten flexibltllilit dit la met..,, tunnel niet rnoplijk. 

Figuur 9: het keuze-proces uit interview 3 schematisch weergegeven 
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Interview 4: B. v. Roy 
, factoren die de keuze be'invloeden waar vandaan felUaanname gevolg van/verkregen ult toellchtlng ... 

programma van eisen (blJ planontw.) afdeling planontwikkeling feit eigen elsen/wensen (bestemmingsplan) alieen van toepassing bij eigen planontwikkellng. 
dan wordt er door de afdeling planontwikkeling 
een programma van eisen opgesteld waarin soms 
de toe te passen bouwmethode Is opgenomen. 
De architect moet dan aan de hand van drt 
programma van eisen een ontwerp 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•··· 
~~~fui\~~~i~Q~~-·-·. 
~iiii~~"!l§1llfln~l#!lC~"'#@~:):•:•••• 
inzet kraan 

·.·.·.·.·.·.·.· li!l<erii"ll{mtiiilti~Y ) @ ·.•. 
opslagruimte tekening (situatie) felt 
iiarital@¢ii)'!(>ni80~i$et1eg@ie) < pro)e(:iQajEiYeri~@f\Q < tilit >. 
doelgroep (huur/l<oop) projeclgegevens -- -- · ii,ii --
~~@i;i~~~jdf · ··.·.·.·.· ·•·•••·•••••• •·•• f~riJ¼gi,g~eniif > < tei\ 
stramlenmaat tel<enil1{j (plattegrood) . . . . . . feit 
1~/ewiiri<i(~ ~1J > •·•·•· •·• ·•·•·•·•·• li!l<~ing <iii~ttilg(iiiii!J / teif · 
rltme 

van 
blokken dat tegelijkertijd wordt 
opgetrokken, afstand tussen blokken 

~~~~l)l(~~tii>~1ri~Jog~~ee1 ••••••<··· ·••• <••••• 111i%@@l~lllijf~<1NfMW¥1riile • 
· · uit zlet ~de Jiilik@ of li(1ii( / · 

gaat om aanpasbaarlleid ontwerp net voor of 
tijdens de bouw (bljvoorbeeld bij kalkzandsteen is 
nog eenvoudig een extra contactdoos aan te 
leggen, blj tunnel is de programmering zeer 

Figuur 10: overzicht van invloeds-factoren uit interview 4 



-cleJMm• 
• n.xtblllWt geMf'l.0 (huur / koop) ·---·--- doelgt'Ollp-> In vwband met huwlkoop 

I" "' ......... .,.._mMt ---
1· ainiro6i rouing oilfvoort.ld van i.mii) 
• , .... bauw (bijv- , ...... _.., 

tunnoi,j 

J-6ouwiyiiiim 

Bijlage 1.3: Analyse protocol interviews 

ALOEMENI! EN MNVULLENDE OPME"KINOIN 

bouwm•tlode kan In p,ogrlfflffl■ v., eian c,uWd zijn: 
In hel ~eat geeflde .wing plll'IOnWkbllng In Ml programma va, eiNn Mn Wlllk• 

bouwm~ •g«INlltt moetwordan 
llmetingen l,nnel hNft ook kwloed op het omllagpunt 
k-.ia bij grwiegev....,. NI ealculatill 

AFWEGEN OP KOSTEN 
AFWEGEN OP KWAL.ITEIT (bY Ou:lbel bc>I.IMn) 
de 1ocat1e le:oolt"" heal belangrljk• ractcw: lndiM gNt1 opal-s,ulmt.-> pHfab 
blJ koopwonlngen m09l mM flnibel z:ijn-> cit houdl In .wi zo kort m~ voorti.reldln!JMljd 
vio..n: kanalpl .. minder ....._. doot vNlheld nan - bfN,dptMI duurdet 
wand9ng brNdpl--->verkooptbear(fflOOW&tlexibaer) 
vio..n: k.-.Mlplut--> ..._, goedkoper m-minds~ (Wtk«) 

Orion'.Y'°9r->9Nf1n.xlblMWt, ongN:hlktvo«kopel'metpld,w.tvoorhwraactor-> 
-i hoge ..tleld ■ pldvwdlenen 

t\nMII hoga produklle m- 9N" fleldblllt.lt, lano- lw.ring► en ..,o«be,eldng«ljd 
vootbeireklngaijd klitkzandlleen mtit kanaapl..t ongev- e .,...,. 

Figuur 11: het keuze-proces uit interview 4 schematisch weergegeven 

41 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

42 

Interview 5: N. Ghijsen 
factoren die de keuze beinvloeden waar vandaan 

gelljkvormigheld tekenlng 

iitf.irnietjlliatiin •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i<!iieii1@iiiittteii®m····· · · 
afwljkende stramienmaat tekenlng (plattegrond) 

~t¥*~~ilec¥li!i1 •· ·······•·•·• ?•< )•)· ti)Kaji~i:i(~~iti;Qiii~d'~tj) 
aantal compartimenten tekenlng (plattegrond/drsn) ~let~~ ·• ••• ·· <••••••••• ••••••••••••••••••••·• ti)l(Ei111~Jdi:i@}?/•••·• .·.··· 
obstakels vanuit orngeving tekening (situatie) 

toellchtlng ... 

,',' ::::::::::::::::; :::::;:::::::::::::::::::::::;::iii::::: \\:!:);:;:>:::::i\{:!:!::{:\:~:~i:)/(:::::\:\:\:::::::}:::::::::::<:::::::t::::::::-:-·-· 
bijvoorbeeld bomen. bestaande bebouwing. 
leldingen, hoogspannlng 

ilrt■tltlsl j••J 
vooral. ~fh. van ~tijden .. 

~ii, t#iwi1jc1••·· ··· ·· · ··•········ ........ bezettingsgraad kraan . 
• Jeik ~(;i\~~1tjif 

felt berekenlng (afh. aantal kisten/elementen) 

!!~.:t:ffli$; / .. er~~> <> f~!I,l'!e~%8q !Jll~~,,,,w,i@1 

gegevens 

berekening 

overige 
afwegingen 

Figuur 12: overzicht van invloeds-factoren uit interview 5 

Laagbouw Middenhoogbouw Hoogbouw 

stramjen mate□ stramieo mate□ stramieo mate□ 
eenvormigheid afwijkend stramien afwijkend stramien 
aantal woningen aantal bouwlagen aantal compartimenten 

gewicht trap 
½mt1WWMWt:t9iM/Wt ' ;JfflW+ & :znmnW\%!1ffer w:~ 

huur/koop gevel gevel invulling 
gevel bordes/liftkern/trappen liftkern 

stabiliteitswand 

obstakels uit omgeving 

Figuur 13: afivegingen gemaakt tijdens interview 5 (onderstreept: relaties tussen de verschillende 
projectdelen) 
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Bijloge 1.3: Analyse protocol interviews 
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btnnentpOUWblad kllkz.wldllMn of pr.tab bif ~. kalkz ........ ale bouwm.thode ~ 
keldernoolttunnelwi 
In lfMging wandbekl.tlng --> ook wandan k.,_ mMnemefl 

wvlrlng omllagpunt tunnel-, rond de 50 'Mlnlngl,n -> lnden mogelljk litijd hM,nelen 
kllllwndtd:Nn rierloa apouw kwallleil bet• •• blj beton - > rnlndw vocht 
klllkzand«Nn -> geluidlproblemen -> ook blj ti.Ion 
bc>IMwllult-> g.lluld-> In toeko,n.t v-en m~• belonwandan m...- - • ook blj M1nelen 

prober-, 1nkerlon 'P0'1WfflUrwl I• milk-,_,. problemen mec ltllbllt.11-> k...mul• 
bol.Mfflethode In~- ondwzoek w- pr9fat, lntwunt -> te Mlnlg prllfllb 

(volpna: kamwgenoot GhlJNn) 
prefab l•onfte:M,ei 
hldblli.tt Ml llfhriaijk v1n tijder, lot INIM ~ 
kotWI m.inz.t a,atten teger1 het -,ta woningen 
prefab word: door Bal• Nedam Wonmgbouw nlet vHI loeppMl, nog Wn6g .-varlng 

mM->al1;:tuicbNleedaait-lliembelon 
koppelingprllfab<-> lwertljd <->flexlbMlalt <->vergeHJt met artolndulitrle 
mMf--- • m...-pn,blemenlll 

Figuur 14: het keuze-proces uit interview 5 schematisch weergegeven 
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Bijlage 2.1: Uitgewerkt IDEF-schema 

In dit deel van bijlage 2 is de complete uitwerking van het !DEF-schema te vinden. 

Sturing en middelen behorend bij de processen in het IDEF-schema 

Hieronder geven we de inhoud van de ingaande pijlen aan de bovenzijde (sturing) 
en de ingaande pijlen aan de onderzijde (middelen). Deze 'sturing' en 'middelen' 
komen bij bijna elk deelproces terug. 

Beperkingen 
(qua techniek) 

Bedrijfsgegevens 
(nonnen) 

Tekeningen & projectgegevens __ ,.. 
Kiezen 

bouwmethode 

Beslissingsnemers 

f-----+ Bouwmethode & kengetallen 

Figuur J: ingaande pijlen aan boven en onderzijde (!DEF deelprocessen). 

Besturing 

Beperkingen (qua techniek) 

Deze staan beschreven onder het deelproces A 212: 'selecteren op technische 
( on)mogelijkheden'. 

Bedrijfsgegevens ( normenboek) 

Hoe wordt gerekend staat hieronder uitgelegd. Op deze manier wordt door Ballast 
Nedam Woningbouw met hun normen gerekend. 

Calculatienorm 

De calculatienorm is de waarde waarmee wordt gerekend in het hulpmiddel. Deze 
is opgebouwd uit een richttijd en enkele factoren die de moeilijkheidsgraad en 
randvoorwaarden vertegenwoordigen. 

Calculatienorm = richttijd * {bouwplaatscoefficient} * {serie-verrekeningsfactor} * 
{hoogte-verrekeningsfactor} * {uitvoeringstoeslag} 

Richttijd 

De richttijd is per activiteit vastgelegd in het normenboek van Ballast Nedam 
Woningbouw (aan de hand van metingen bepaald en in normenboek vastgelegd per 
activiteit). 

Het uitgangspunt voor de richttijden is: ' ze gelden onder normale 
bouwplaatsomstandigheden en in de laagbouw woningnieuwbouw'. 

Bouwplaatscoefficient 

De bouwplaatscoefficient is afhankelijk van het project. Met de 
bouwplaatscoefficient kan het standaardproject aangepast worden aan een specifiek 
project. 
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De bouwplaatscaefficient bestaat uit de onderdelen projectspecificaties 
(verandering in blokgraotte, verschillen in h.a.h.- en dieptematen, type variaties), 
canstructies (afwijking uitgangspunt bij richttijd), uitvoeringsmethaden 
(verandering in hoogte, wijziging in verstrekte hulpmiddelen), 
terreinomstandigheden ( omstandigheden die het werk meer dan normaal 
bei"nvloeden) en organisatie (afwijkende andersteuning en afwijkende begeleiding). 
Standaard staat deze op 0%, dat betekend normale omstandigheden. 

Serie-verrekeningsfactor 

Werkzaamheden warden onanderbroken seriematig uitgevoerd, waarbij zowel de 
werkmethade als de plaeggrootte angewijzigd blijft. 

De serie-verrekeningsfactor wardt apart per activiteit bepaald. Deze wordt door 
Ballast Nedam Woningbouw gebruikt om bij grate series de richtnorm te 
reduceren. 

Hoogte-verrekeningsfactor 

Er wordt uitgegaan van laagbouw, voor hoogbouw geldt een verekeningsfactor als 
het aantal lagen groter dan drie is. 

De hoogte-verrekeningsfactor wordt apart per activiteit bepaald. Deze wardt door 
Ballast Nedam Woningbouw gebruikt om bij grotere hoogtes de richtnorm te 
verhogen. 

Uitvoeringstoeslag 

Besteding die vallen buiten de invloed van de ploeg (bv. wachten op leveranciers, 
oorzaken buiten de schuld van de organisatie) 

De uitvoeringstoeslag wordt apart per activiteit bepaald. Deze wordt verder niet 
uitgewerkt en is daarom per activiteit gelijk gesteld aan 1. 

Middelen 

Beslissingsnemers 

Dit zijn degene die bij Ballast Nedam Woningbouw daadwerkelijk de keuze 
bepalen ( degene die met het hulpmiddel zullen werken). Dit zijn: hoafd 
bedrijfsbureau, hoofd productie, de projectleider, iemand van de afdeling 
bauwtechniek en iemand van de afdeling planontwikkeling. 
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Bepalen calculatienorm 

Hieronder zal in het kort per activiteit (alleen die activiteiten, die in het hulpmiddel 
zijn opgenomen) een korte toelichting worden gegeven over de richttijden en de 
verrekeningsfactoren. Verrekeningsfactoren die niet genoemd worden, gelden niet 
voor de desbetreffende activiteit en zijn gelijk gesteld aan 1. 

Tunnelbekistingen 

Richttijd 

De richttijd bij tunnelbekistingen is sterk afbankelijk van de moeilijkheidsgraad 
(minimaal, normaal en optimaal). Verder wordt de richttijd be'invloed door het 
aantal bouwlagen. Met deze gegevens kan de juiste richttijd voor tunnelbekisting 
worden bepaald. 

Voor de aan- en afvoer van de tunnelbekisting bestaan aparte normen. Deze zijn 
eenmalig per project en afbankelijk van het aantal tunnelbekistingen. 

Seriematig werk 

Bij bepaalde seriegroottes kan een reductiefactor gel den. Deze hangt af van het 
totaal aantal compartimenten. 

Hoogte-verrekening 

De hoogte-verrekeningsfactor is afbankelijk van de verticale transportafstand, deze 
dient door een deskundige per project te worden bepaald. Deze staat standaard op 
1,00. 

Maatvoering 

Richttijd 

Maatvoering van de kimmen, dit houdt in het verklikken terug op de fundering (per 
stramien) en het aangeven van een hoogte-markering op de kimmen (per kim). 
Deze zijn samengevoegd tot een richttijd per kim. (Eerst wordt alles uitgerekend 
voor een laag per blok en dan delen door het aantal wanden per laag per blok). 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totaal aantal woningen kan een reductiefactor worden 
toegepast. 

Aanbrengen wapening 

Richttijd 

Richttijd is afbankelijk van het aantal kilogram wapeningsstaal in de wand. Dit 
aantal kilogram wapening per vierkantemeter is ook in een norm verwerkt (voor 
(niet-) dragende wanden, kopgevel, woningscheidende wanden, tunnelvloeren en 
breedplaatvloeren). 

Kim op peilvloer (geldt alleen voor laag 1) 

Richttijd 

De richttijd is exclusief de maatvoering, die zit in een aparte categorie. Er wordt bij 
deze norm onderscheid gemaakt tussen een eindkim en een tussenkim. Om deze 
norm onder een noemer te brengen is er van uitgegaan dat een blok bestaat uit twee 
eindkimmen en de rest uit tussenkimmen. Dit wordt voor een blok uitgerekend en 
dan gedeeld door het aantal wanden per laag per blok, zodat je een norm krijgt in 
manuur per kim. 

Bij het toepassen van kalkzandsteen wordt ook de kim van de gevel meegenomen. 
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Seriematig werk 

Afhankelijk van het aantal strekende meter kim. Welke reductie factor wordt 
bepaald door te kijken naar het aantal strekende meter wand op de eerste laag. 

Beton afwerken 

Richttijd 

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen wanden met en zonder sparingen, de 
verschillen in richttijdnorm zitten pas in het tweede cijfer achter de komma, hier is 
nu een gunstig gemiddelde voor genomen als standaard. De norm is per vierkante 
meter en per zijde van de wand of van het plafond. 

Hoogte-verrekening 

De eerste 3 lagen hebben bijvoorbeeld een factor a, de volgende 3 dan een factor b, 
enzovoorts. Op de volgende manier is een reductiefactor vastgesteld, bij 
bijvoorbeeld 5 lagen: ((3 *a)+ ((aantal lagen- 3) * b)) / aantal lagen. Nu heb je 
een gewogen 'gemiddelde' factor die nu per laag gelijk is. 

Wandbekisting 

Richttijd 

Samengesteld uit verschillende richttijden (stellen, ontkisten, storten beton, 
tempex, sparingen en kimvoorzieningen) met verschillende eenheden (/m2, /m3, 
/stuk, Im' en /wand). Om deze verschillende eenheden onder een noemer te 
brengen is alles uitgerekend voor een totale laag van een blok ( ook verschil 
bouwmuur en eindgevel), vervolgens is dit aantal manuur gedeeld door het aantal 
wanden per laag per blok en door het oppervlak van een wand en hieruit volgt een 
totaal norm per vierkante meter. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totaal aantal oppervlak wand. 

Toppen 

Richttijd 

Norm richttijd is per top, het enige onderscheidt dat wordt gemaakt is tussen een 
eindtop en een tussentop. Er wordt van uitgegaan dat dat een blok twee eindtoppen 
heeft. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal toppen kan een bepaalde reductiefactor voor 
seriematig werk gelden. 

Prefab spouwbladen 

Richttijd 

Als uitgangspunt hebben wij genomen dat per compartiment twee spouwbladen 
nodig zijn, namelijk een voor- en achtergevel. De richttijd is gegeven voor begane 
grond en verdieping 1, de overige verdiepingen worden ten opzichte van verdieping 
1 bekeken. Het ondersabelen is een norm per strekkende meter en wordt verrekend, 
zodat er een norm per spouwblad ontstaat. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal spouwbladen kan een bepaalde reductiefactor 
voor seriematig werk gelden. 

Hoogte-verrekening 

Wordt op dezelfde manier berekend als bij de hoogte-verrekenings factor van het 
afwerken van beton. 
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Breedplaatvloer 

Richttijd 

Voor breedplaatvloeren in combinatie met wandbekisting is een 
vierkantemetemorm samengesteld. De norm is opgebouwd uit: leggen breedplaat, 
maken randbekisting (bouw- en spouwmuur), maken trapgatsparing, maken 
trapgatsparingsplaat, mechanische ventilatie en vlechtwerk. Deze normen worden 
los gebruikt bij toepassing van kalkzandsteen. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal vierkante meters vloer kan een bepaalde 
reductiefactor voor seriematig werk gelden. 

Hoogte-verrekening 

Boven 4 verdiepingen geldt er een toeslag per verdieping. 

Kanaalplaatvloer 

Richttijd 

Voor kanaalplaatvloeren is de norm samengesteld uit de volgende deelnormen: 
leggen kanaalplaat (inclusief oplegvilt), maken randbekisting, storten voeg ter 
plaatse van bouwmuur, storten druklaag (40-60 mm.) en aanbrengen van een 
trapgatbeveiliging. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal vierkantemeters vloer kan een reductiefactor voor 
seriematig werk gelden. 

"Orion "-vloer 

Aan dit vloertype is door Ballast Nedam Woningbouw nog maar een keer een 
meting verricht, de normen zijn zodoende nog niet geheel volledig en correct. 

Richttijd 

Voor 'Orion'-vloeren is de norm samengesteld uit de volgende deelnormen: leggen 
vloer, leggen oplegvilt (norm kanaalplaat), vloer afwerken (geschatte norm) en 
aanbrengen van een trapgatbeveiliging. 

Over verrekeningsfactoren is bij dit vloertype nog niets bekend (staan nu op 1,00). 

Kalkzandsteen 

Richttijd 

Voor kalkzandsteen gelden twee normen waarmee wordt gerekend, namelijk de 
norm voor een bouwmuur (bestaande uit elementen E240 en dikker) en de norm 
voor een ankerloze spouwmuur. Beide normen zijn opgebouwd uit deelnormen 
voor rechte wanden, toppen en kimmen. Bij toepassing van deze bouwmethode 
moet ook rekening worden gehouden met de overgang van blok naar blok 
(overzetten elementensteller), op de begane grond gebeurt dit handmatig, voor de 
verdiepingen en de toppen is een kraan nodig. 

Factor overgang blok-blok 

Deze factor geldt alleen bij kalkzandsteen en is afhankelijk van wat voor soort 
elementensteller er wordt toegepast (bij het lijmen van een bouwmuur is een 
zwaardere elementensteller nodig dan bij het lijmen van een spouwmuur). 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal vierkante meters wand kan een bepaalde 
reductiefactor gelden. 
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Stellen en ajbreken profielen 

Richttijd 

Als er kalkzandsteen wordt toegepast, zullen er profielen gesteld moeten worden. 
Deze norm is inclusief maatvoering, transport, klampen aanbrengen en profielen 
ontdoen van spijkers. 

Seriematig werk 

Afhankelijk van het totale aantal woningen kan een reductiefactor gelden. 

Hoogte-verrekening 

Afhankelijk van het aantal bouwlagen kan een reductiefactor gelden. 
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Deelprocessen IDEF-schema 

Hieronder zullen de deelprocessen uit het !DEF-schema worden uitgelegd en 
uitgewerkt. 

tekeningen 

projectgegevens 

Controleren aanwezigheid 
benodigde tekeningen en 

projectgegevens 

tekeningen 

projectgegevens 

e issingsnemers 

Controleren juistheid 
gegevens 

correcte ekeningen 

correcte rojectgegevens 

Figuur 2: de deelprocessen Al 11 en Al 12. 

A 111: controleren aanwezigheid benodigde tekeningen en projectgegevens 

De tekeningen (ontwerpfase niveau) van een bepaald bouwproject komen bij 
Ballast Nedam Woningbouw binnen. Aan de hand van deze tekeningen moet een 
keuze van een bouwmethode gemaakt worden. Als niet alle tekeningen aanwezig 
zijn, kunnen ook niet alle benodigde gegevens worden verzameld. Projectgegevens 
kunnen apart worden bijgevoegd, maar zijn vaak ook uit de tekeningen af te leiden 
(bijvoorbeeld aantal typen woningen, aantal woningen, huur/koop ). 

De volgende tekeningen dienen aanwezig te zijn: 

• Plattegronden (berging, begane grond en verdiepingen); 
• Doorsneden (langs en dwars ); 
• Aanzichten (4 gevels); 
• Situatie. 

Zijn niet alle tekeningen aanwezig, dan moeten deze alsnog worden opgevraagd bij 
archtect/opdrachtgever. 

A 112: controleren juistheid gegevens 

Hier dienen de tekeningen te worden bekeken/bestudeerd. De gegevens die op een 
tekening staan hoeven niet altijd juist te zijn. Er kunnen onjuistheden zitten in 
bijschriften (benaming en maatvoering), maar ook in de tekeningen zelf (niet op 
elkaar passen van plattegronden, stabiliteitswanden die niet doorlopen, gevels in 
spiegelbeeld). 

Worden er onjuistheden geconstateerd, dan dienen de tekeningen teruggestuurd te 
worden naar de leverancier van de tekeningen. 

teken ingen 
~ 

projectgeg 

gegevens 
Aflezen gegevens 

evens .... 

I 
benodig~ 

lnvullen in tabel(len) ' ~ 

gegevens 

aantal bou wstromen (naar A32) 

i 
Beslissin snemers g 

Figuur 3: de dee/process en A 121 en A 12 2 
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A 121: aflezen gegevens 

Nu alle tekeningen aanwezig zijn en de juiste gegevens bevatten, kan er begonnen 
worden met de benodigde gegevens uit deze tekeningen te halen. 

Deze gegevens zijn: 

■ stramienmaten; 
■ dieptematen; 
■ hoogtematen; 
■ maat en aantal blokverspringingen; 
■ aantal compartimenten (per blok); 
■ aantal woningen (per blok); 

■ aantal toppen; 
■ aantal lagen; 
■ aantallen sparingen; 
■ totaal aantal blokken; 
■ aantal wanden; 
■ stabiliteit (schijfwerking); 
■ bereikbaarheid bouwterrein; 
■ grootte bouwterrein (opslagcapaciteit); 
■ obstakels; 
■ afstand tussen de blokken; 
■ afwijkende delen aan gebouw; 
■ aantal typen woningen; 
■ eventueel wand en vloerdikten; 

Verder moet er ook gekeken worden naar zaken als: 

■ moeilijkheidsgraad ten behoeve van bouwplaatscoefficient en 
tunnelbekisting; 

A 122: invullen in tabel(len) 

De gegevens die uit de tekeningen zijn afgelezen moeten vervolgens worden 
ingevoerd in het computermodel. 
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Beperkingen 
(qua techniek) 

Bedrijfsgegevens 
(normen) 

benodigde gegevens Selecteren op technische Mogelijke bouwmethode(n) 

(on )rnogelijkheden 

Maken lijst toepasbare 
bouwmethoden 

toepasbare bouwmethoden 

eslissingsnemers 

Figuur 4: de deelprocessen A211 en A212. 

A 211: selecteren op technische (on)mogelijkheden 

Een eerste selectie kan gemaakt worden door de ingevoerde gegevens te 
vergelijken met de techniscbe beperkingen, die de verscbillende bouwmetboden 
met zicb meebrengen. De door ons gevonden techniscbe beperkingen, waardoor al 
een of meerdere bouwmetboden kunnen afvallen, worden bieronder genoemd. 

• Een minimum overspanning van 3000 mm. bij tunnelbekistingen; 
• Een maximum overspanning van 7500 mm. bij tunnelbekistingen; 
• Een maximum bijsgewicbt van 16 ton bij tunnelbekistingen (hierdoor valt 

tunnelen niet direct af); 
• Een maximum wandlengte van 14400 mm. bij wandbekistingen; 
• Een maximum van 6 bouwlagen bij kalkzandsteen (boger kan kalkzandsteen 

niet meer in een zelfdragend casco worden verwerkt); 
• Een maximum van 18 bouwlagen bij prefab beton (maximaal aantal 

bouwlagen dat er gebouwd kan worden met Heembeton casco' s. Als Ballast 
Nedam Woningbouw besluit om een bouwwerk in prefab beton te gaan 
uitvoeren, dan wordt bet werk (alleen bet casco) uitbesteed aan Heembeton). 

A 212: maken lijst toepasbare bouwmethoden 

Uit de voorselectie op basis van techniscbe (on)mogelijkheden zijn eventueel al 
een of meerdere bouwmetboden afgevallen, met de overgebleven bouwmetboden 
wordt verder gegaan naar de volgende stap in bet keuze-proces. De overgebleven 
bouwmetboden worden in deze stap op een rijtje gezet, en vormen een sturing voor 
de volgende deelprocessen (alleen met de overgebleven bouwmetboden boeft te 
worden gerekend). 
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Toepasbare 
bouwmethoden Bedrijfsgegevens 

(uit A212) (normen) 

benodigde gegevens Berekenen kengetallen alle kengetallen 
gietbouw met 

tunnelbekistingen 

Figuur 5: het deelproces A221. 

A221: berekenen kengetallen gietbouw met tunnelbekisting 

In dit deelproces worden allerlei kengetallen, zoals kosten, aantallen en 
bezettingsgraden, uitgerekend waarop een keuze kan worden gemaakt en waarop 
vergeleken kan worden. Wat er wordt uitgerekend staat hieronder uitgelegd, de 
exacte berekeningen kunnen worden teruggevonden in het tweede deel van bijlage 
II. 

Kosten casco totale project (gietbouw met tunnelbekisting) 

Opgebouwd uit kosten arbeid, kosten materiaal, kosten materieel (vaste- en 
tijdgebonden) en bouwplaatskosten. 

Kosten arbeid 

Berekend aan de hand van het totaal aantal manuur keer een algemeen uurloon 
(F50,-/uur). 

Totaal aantal manuur 
• Norm tunnelbekisting (per m2

); 

• Norm aanbrengen wapening tunnelbekisting(per kg); 
• Aantal manuur aan-/afvoer tunnel (afhankelijk van het aantal tunnels); 
• Norm maatvoering (tunnel en toppen); 
• Norm afwerken beton (per m2

); 

• Norm maatvoeren kim op peil; 
• Norm topbekisting (per stuk); 
• Norm aanbrengen wapening topbekisting (per m2

); 

• Norm plaatsen prefab betonnen binnenspouwbladen (per stuk). 

Kosten materiaa/ 
• Kosten beton bij tunnelbekisting (per m3

); 

• Kosten wapening bij tunnelbekisting (per kg); 
• Kosten beton bij topbekisting (per m3

); 

• Kosten wapening bij topbekisting (per kg); 
• + 25% C-cement (per m3

), dit wordt toegepast bij tunnelbekisting met een 
cyclustijd van 2 dagen; 

• Kosten prefab betonnen gevelspouwbladen (per spouwblad en afhankelijk van 
afmetingen). 

Kosten materiee/ 

De kosten van het materieel zijn opgebouwd uit vaste kosten en tijdgebonden 
kosten. 

Vaste kosten 
• Vaste kosten tunnelbekisting (per stuk). Dit bevat o.a. transport, op- en afbouw 

van de tunnelbekisting; 
• Vaste kosten topbekisting (per stuk). 
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Tijdgebonden kosten 
• Huur tunnelbekisting (stuks per week); 
• Huur topbekisting (stuks per week); 
• Huur trilnaald (per <lag), afhankelijk van aantal dagen <lat er beton wordt 

gestort; 
• Huur kubel van 1500 I. (st./dag), wordt samen met kraan gehuurd; 
• Trapgatbeveiliging gedurende bouw (st./dag), periode bouw casco gerekend; 
• Huur kraan (per <lag), gedurende de totale bouwtijd casco (inclusief tunnel, 

toppen en gevelspouwbladen). 

Bouwplaatskosten 

De bouwplaatskosten zijn een verzameling van kosten opgebouwd uit 
toezichthoudend personeel, bouwplaatsinrichting, verbruikskosten, zwaar en klein 
materieel, bekistingen, transportkosten, materieel niet in huur en algemene 
bouwplaatskosten. 

Deze kosten kunnen per project apart worden ingevoerd, omdat deze per locatie en 
per project nogal sterk kunnen verschillen. De bouwplaatskosten zijn afhankelijk 
van het totaal aantal werkbare dagen (zie totaal aantal werkbare dagen) <lat nodig is 
voor de bouw van het casco. 

Kosten casco per woning (gietbouw met tunnelbekisting) 

Dit zijn de kosten casco totale project gedeeld door het totaal aantal woningen. Dit 
is gegeven om de kosten tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken en het is een beter te hanteren getal dan de totale kosten, omdat je hier 
altijd weer de vraag bij krijgt over hoeveel woningen het dan gaat. 

Totaal aantal werkbare dagen (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het totaal aantal werkbare dagen wordt bepaald aan de hand van een planning (zie 
hieronder). In deze planning is te zien dat het toppen pas kan beginnen na een 
aantal dagen tunnelen (min.) en <lat er een bepaalde speling is wanneer er begonnen 
mag worden met het toppen (max.). Zo ook bij prefab spouwbladen. Deze minima 
en maxima zijn in formulevorm vastgelegd ( exacte berekeningen zie bijlage II.2). 

1 D81'811:en.ng 10 .... aanu1 w- ... uare a a gen 1unn91a 

Tunnel 

Toppen 

'Prefab spouwbladen 

aant■ dagen ....,._,en 
.,.._ing 
hiervan 

~ de c)Clultijd van de tunnelbekisting (2 of 3 
d_,~.,.... ,._jk van hol -■ d-, 
toppen. In deze tjd 'MIi de kim van de toppen. 

min. 

max. 

min.•-~ 

minimaai aantal dagen dat laatste blok 
prefab sp0L.Mbladen du...-t, l.v.m. w iligheid 
'Mlrdt er nlet tegelijk .., loppen en •-aden_... 

Figuur 6: planning tunnelen. 

• Toppen minimaal: het aantal dagen <lat er over het eerste· blok wordt getunneld 
(tunnelen en toppen niet tegelijk aan hetzelfde blok, in verband met veiligheid). 

• Toppen maximaal: <lit is om de speling die je aan het einde van het tunnelen 
hebt op te vangen (zie hierboven). Toppen maximaal is afhankelijk van aantal 
dagen tunnelen, eindspeling(+) (afhankelijk van cyclustijd en aantal 
sluitwanden) en aantal dagen toppen(-). 

Als 'toppen minimaal' is groter of gelijk dan 'toppen maximaal' dan 'toppen 
minimaal' maatgevend, anders 'toppen maximaal'. 
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• Prefab spouwbladen minimaal: het aantal dagen dat er over het eerste blok 
wordt getopt (toppen en aanbrengen van spouwbladen niet tegelijk aan hetzelfde 
blok, in verband met veiligheid). 

• Prefab spouwbladen maximaal: is om de speling die je aan het einde van het 
toppen hebt op te vangen (zie hierboven). Prefab spouwbladen maximaal is 
afhankelijk van het aantal dagen toppen, eindspeling( +) en aantal dagen dat 
prefab spouwbladen(-) worden aangebracht. 

Als 'aantal dagen toppen' groter is dan het 'aantal dagen prefab spouwbladen' dan 
'prefab spouwbladen maximaal' maatgevend, anders 'prefab spouwbladen 
minimaal'. 

Het totaal aantal werkbare dagen wordt nu bepaald door de volgende som: 2 (kim) 
+ toppen minimaal of toppen maximaal + prefab spouwbladen minimaal of prefab 
spouwbladen maximaal + aantal dagen prefab spouwbladen. 

Op deze manier wordt er voor iedere combinatie van tunnelbekistingen (2 of 3 
daagse cyclustijd, toepassing van 1 of 2 sluitwanden en aantal van 1 tot 9 
tunnelbekistingen) en topbekistingen (1 tot 5 topbekistingen) het totaal aantal 
werkbare dagen uitgerekend (in matrix) (voorbeeld: zie berekening grootte 
toppenploeg). 

Aantal woningen per dag (gietbouw met tunnelbekisting) 

Dit is het totaal aantal woningen gedeeld door het totaal aantal werkbare dagen. Dit 
is gegeven om de bouwsnelheid tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken. 

Totaal aantal manuur (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het aantal manuur is bepaald aan de hand van afmetingen en aantallen keer een 
calculatienorm. De hieronder genoemde normen zijn verwerkt in het totaal aantal 
manuur. 

• Norm tunnelbekisting (per m2
); 

■ Ontkoppelen kachels en dekzeilen; 
■ Lossen centerpennen; 
■ Ontkoppelen, laten zakken, uitkiezen en omzetten tunnels; 
■ Schoonmaken en olien bekistingscomponenten; 
■ Omzetten uitrij- en omloopsteigers; 
■ Koppelen en stellen tunnelelementen; 

■ Olien tunneldek; 

■ Plaatsen en stellen rand-, kimbekisting en kopschotten; 
■ Storten vloeren en wanden; 
■ Koppelen en aansteken kachels, aanbrengen dekzeilen. 

• Norm aanbrengen wapening tunnelbekisting (per kg); 
• Aantal manuur aan-/afvoer tunnel (afhankelijk van het aantal tunnels); 
• Norm maatvoering (tunnel en toppen); 

■ Verklikken terug op fundering (stramienmaat markeren met verf of 
draadnagel); 

■ Hoogte en aslijn op kim (markeren met potloodlijn en/of verf). 
• Norm afwerken beton bij tunnelbekisting(per m2

); 

■ Aanmaken mortel; 

■ Afwerken betonoppervlak; 
■ Conusgaten dichten. 
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• Norm maatvoeren kim op peil; 
• Norm topbekisting (per stuk); 

• Lossen centerpennen en schoren; 
• Ontkoppelen en omzetten stalen toppen; 
• Schoonmaken en olien bekistingen; 
• Omzetten omloopsteigers; 
• Plaatsen sluitkist; 
• Aanbrengen kopschotten; 
• Koppelen en stellen toppen; 
• Storten beton; 
• Beton afwerken. 

• Norm aanbrengen wapening topbekisting (per m2
); 

• Norm plaatsen prefab betonnen binnenspouwbladen (per stuk). 
• Lossen spouwbladen; 
• Monteren beugels en strippen; 
• Transport blad; 
• Monteren en stellen blad. 

Grootte tunnelploeg (gietbouw met tunnelbekisting) 

De grootte van de tunnelploeg is afhankelijk van het aantal tunnelbekistingen die 
worden ingezet en de afmetingen hiervan. De ploeggrootte wordt standaard voor 
een inzet van 1 tot 9 tunnelbekistingen uitgerekend. 

Er wordt per aantal tunnelbekistingen het aantal manuur per dagcyclus bepaald 
(aan de hand van het oppervlak van de tunnelbekistingen), vervolgens wordt dit 
aantal manuur gedeeld door het 'maximum' aantal manuur dat een persoon mag 
werken per dag (naar boven afronden, want halve mensen bestaan niet). 

Bij Ballast Nedam Woningbouw wordt gerekend met een bezettingsgraad van een 
ploeg, dat wil zeggen dat er bij iedere ploeggrootte die wordt uitgerekend een 
bezettingsgraad hoort. De bezettingsgraad kan bij Ballast Nedam Woningbouw 
varieren van 100% tot 135%. Een bezettingsgraad van 100% wil zeggen dater in 8 
uur {= de duur van een werkdag) ook voor 8 uur werk wordt geleverd (deze 100% 
is weer in een norm vastgelegd, die in het hulpmiddel is verwerkt). Een 
bezettingsgraad van 135% wil dan dus zeggen dater in 8 uur voor 10,8 uur werk 
wordt geleverd, wat weer vertaald wordt in een aangepast uurloon ( dit zit niet in 
het hulpmiddel, er wordt met vaste uurlonen gerekend). 

De bijbehorende bezettingsgraad wordt tussen haakjes achter de ploeggrootte 
weergegeven. Bij de tunnelploeg wordt ervan uitgegeaan dat de minimum 
ploeggrootte gelijk is aan 4 personen. 
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Grootte toppenploeg (gietbouw met tunnelbekisting) 

De grootte van de toppenploeg is afhankelijk van het aantal topbekistingen die 
warden ingezet. 

Het aantal topbekistingen wordt bepaald in combinatie met het aantal ingezette 
tunnelbekistingen en het totaal aantal werkbare dagen. Zie oak de berekening van 
het totaal aantal werkbare dagen. Bij het aantal tunnelbekistingen (1 tot 9) wordt 
voor een aantal topbekistingen (1 tot 5) het aantal werkbare dagen uitgerekend, het 
kleinste aantal werkbare dagen bij een tunnelbekisting, wordt gekoppeld aan een 
aantal topbekistingen (zie matrix hieronder). 

aantal topbekistingen 
1 sluitwand 

1 2 3 4 5 

Figuur 7: voorbeeld bepaling aantal topbekistingen. 

Voorbeeld: verticale as 4 tunnelbekistingen, hierbij in matrix het kleinst aantal 
werkbare dagen zoeken (50 dagen), dan verticaal omhoog en op de horizontale as 
het aantal topbekistingen aflezen (2 topbekistingen). 

Nu weten we het aantal topbekistingen, dus kunnen we het aantal manuur per 
dagcyclus bepalen (zie normen totaal aantal manuur). De ploeggrootte en 
bijbehorende bezettingsgraad wordt als bij de tunnelploeg bepaald. 

Aantal tunnelbekistingen (gietbouw met tunnelbekisting) 

Er wordt standaard gerekend met een aantal van 1 tot 9 tunnelbekistingen. Heeft 
een bouwwerk twee verschillende stramienmaten, dan wordt er een combinatie 
gezocht van tunnelbekistingen met verschillende overspanningen ( aantal 
tunnelbekistingen A en B). 

Om te bepalen welk aantal tunnelbekistingen er bij een bepaald blok woningen 
past, wordt er eerst gekeken ofhet aantal tunnelbekistingen met een bepaalde 
cyclustijd (2 of 3 dagen) binnen het blok past ('ja' of 'nee'). Zo ja, dan wordt er 
een bezettingsgraad (bei'nvloed door het toepassen van 1 of 2 sluitwanden) bepaald 
behorend bij het aantal tunnelbekistingen. 

De bezettingsgraad van de tunnelbekisting kan varieren van 0% tot 100%. Bij een 
bezettingsgraad van 0% staat de tunnelbekisting altijd stil, bij 100% kan de 
tunnelbekisting iedere dag warden ingezet. Stel je gaat uit van 1 tunnelbekisting 
die een bezettingsgraad heeft van 75%, dan wil dat zeggen dat deze op 4 dagen tijd 
1 dag stil staat. Het streven is natuurlijk een bezettingsgraad van 100%. 

De bijbehorende bezettingsgraad wordt tussen haakjes achter het aantal 
tunnelbekistingen weergegeven (als er tunnelbekistingen met verschillende 
overspanning ( dus A en B) warden toegepast wordt er een gemiddelde 
bezettingsgraad gegeven). 
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Aantal topbekistingen (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het aantal topbekistingen behorend bij een bepaald aantal tunnelbekistingen wordt 
bepaald uit een matrix, zoals omschreven bij 'berekening grootte toppenploeg'. 

Ook bij de topbekisting hoort een bezettingsgraad, die dezelf de betekenis heeft als 
de bezettingsgraad bij tunnelbekisting. Hier zal de bezettingsgraad nagenoeg altijd 
100% zijn, of daar die ht bij zitten. 

Aantal kraanuur per dag (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het aantal kraanuur per dag is opgebouwd uit normen van kraantijden behorend bij 
de verschillende activiteiten die op een dag worden uitgevoerd. 

• Omzetten tunnelbekisting (per stuk), afhankelijk van de diepte van de 
tunnelbekisting; 

• Afdekzeilen verwijderen en plaatsen (per 2 stuks); 
• Sluitwand verwijderen en plaatsen (per stuk), afhankelijk van lengte wand 

(<10,8 m. of>l0,8 m.); 
• Kimbekisting voor tunnelbekisting (per stel); 
• Inhijsen wapening (per hijs), voor tunnel- en topbekisting; 
• Verplaatsen gastank (per stuk), per blok 1 keer; 
• Materiaal aanhalen (per dag); 
• Trapsparing overdraaien (per sparing); 
• Voorbereiden storten (per dag) 
• Storten beton met kubel 1500 I. (per m3

), voor tunnelbekisting; 
• Storten beton met kubel 1000 I. (per m3

), voor topbekisting; 
• Kimbekisting voor topbekisting (per stel); 
• Topbekisting verwijderen en plaatsen (per stel); 
• Inhijsen prefab spouwbladen (per stuk). 

De som van de kraantijden behorend bij de hierboven genoemde activiteiten levert 
het aantal kraanuur per dag op. 

Totaal aantal kraandagen (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het totaal aantal kraandagen is in het geval van tunnelen gelijk aan het totaal aantal 
werkbare dagen. In deze tijd wordt het casco opgebouwd, tijdens de bouw van het 
casco is er een kraan nodig, dus gelijk aan het totaal aantal werkbare dagen. 

Aantal kranen (gietbouw met tunnelbekisting) 

Een kraan mag volgens de wet maar 80% van de dag bezet zijn (is netto kraantijd), 
de overige tijd is voor onderhoud en persoonlijke verzorging. Bij de bepaling van 
het aantal kraanuur per dag is uitgegaan van bruto normen (hier zit dus de overige 
20% in), dus door dit aantal uur te delen door 8 (uren in een dag) wordt het aantal 
kranen gevonden. Het aantal kranen wordt op halve kranen afgerond, dus als er 
bijvoorbeeld 1,5 kranen nodig zijn betekent dit dater constant 1 kraan nodig is en 
de helft van de dag een extra kraan ingehuurd moet worden. 

Ook bij het aantal kranen kan een bezettingsgraad gegeven worden, als deze gelijk 
is aan 100% (is netto 80%) wil dat zeggen dat de kraan 6,4 uur per dag nodig is. 

Gewicht grootste tunneldeel (gietbouw met tunnelbekisting) 

Het gewicht van het grootste tunneldeel is gegeven, omdat dit hijsgewicht niet 
boven de 16 ton mag uitkomen (is maximum hijsgewicht tunnelbekisting volgens 
Konosch (is leverancier tunnel- en wandbekistingen)). Is het gewicht van het 
grootste tunneldeel groter dan 16 ton, dan kan dit worden opgelost door de tunnel 
op te splitsen, zodat twee kleine tunnels achterelkaar worden gezet. 
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Het gewicht wordt berekend door het oppervlak van de tunnelbekisting te bepalen 
en dit te vermenigvuldigen met het gewichten per vierkante meter (120 kg/m2

). 

benodigde 
gegevens -

,.... 
i 

Toepasbare 
bouwmethoden 

(uilA212) 
I 

.. 
Berekenen kengetallen 

wandbekisting 

Bedrijfsgegevens 
(normen) 

I 
I 

,I, alle kengetallen 

Berekenen kengetallen 
f---+ 

breedplaatvloeren .__ 
behorend bij wandbekisting 

Figuur 8: de deelprocessen A2221 en A2222. 

A 2221: berekenen kengetallen wandbekisting 
A 2222: berekenen kengetallen breedplaatvloer behorend bij 

wandbekisting 

In deze deelprocessen warden zaken, zoals kosten, aantallen en bezettingsgraden, 
uitgerekend waarop een keuze kan warden gemaakt en waarop vergeleken kan 
warden. Wat er wordt uitgerekend staat hieronder uitgelegd, meer exacte 
berekeningen kunnen warden teruggevonden in bijlage II.2. 

Kosten casco totale project (gietbouw met wandbekisting) 

Opgebouwd uit kosten arbeid, kosten materiaal, kosten materieel (vaste- en 
tijdgebonden) en bouwplaatskosten. 

Kosten arbeid 

Berekend aan de hand van het totaal aantal manuur keer een algemeen uurloon 
(F50,-/uur). 

Totaal aantal manuur 
• Norm wandbekisting (per m2

) ; 

• Norm aanbrengen wapening wandbekisting(per kg); 
• Norm maatvoering (wand en toppen); 
• Norm maatvoeren kim op peil; 
• Norm topbekisting (per stuk); 
• Norm aanbrengen wapening topbekisting (per m2

); 

• Norm plaatsen prefab betonnen binnenspouwbladen (per stuk); 
• Norm breedplaatvloer. 

Kosten materiaal 
• Kosten beton bij wandbekisting (per m3

); 

• Kosten wapening bij wandbekisting (per kg); 
• Kosten beton bij topbekisting (per m3

) ; 

• Kosten wapening bij topbekisting (per kg); 
• Kosten beton bij breedplaatvloer (per m3

); 

• Kosten wapeningsnetten voor breedplaatvloer (per m3
) ; 

• Kosten breedplaten (per m2
); 

• Kosten prefab betonnen gevelspouwbladen (per spouwblad en afhankelijk van 
afmetingen). 



Wandbeklstlng 

Breedplaatvloer 

Toppen 

rafab spouwbladen 
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Kosten materiee/ 

De kosten van het materieel zijn opgebouwd uit vaste kosten en tijdgebonden 
kosten. 

Vaste kosten 
• Vaste kosten wandbekisting (per stuk). Dit bevat o.a. transport, op- en afbouw 

van de wandbekisting; 
• Vaste kosten topbekisting (per stuk). 
• Kostenpost randbekisting breedplaatvloer (perm'); 
• Kostenpost baddinghout voor breedplaatvloer (per m 1). 

Tijdgebonden kosten 
• Huur wandbekisting (stuks per week); 
• Huur topbekisting (stuks per week); 
• Huur trilnaald (per dag), afhankelijk van aantal dagen dat er beton wordt 

gestort; 
• Huur kubel van 1500 I. (st./dag), wordt samen met kraan gehuurd; 
• Huur stempels (stuks/dag); 
• Huur kraan (per dag), gedurende de totale bouwtijd casco (inclusiefwand, 

toppen en gevelspouwbladen). 

Bouwplaatskosten 

Een verzameling van kosten opgebouwd uit toezichthoudend personeel, 
bouwplaatsinrichting, verbruikskosten, zwaar en klein materieel, bekistingen, 
transportkosten, materieel niet in huur en algemene bouwplaatskosten. 

Deze kosten kunnen per project apart worden ingevoerd, omdat deze per locatie en 
per project nogal sterk kunnen verschillen. De bouwplaatskosten zijn afhankelijk 
van het totaal aantal werkbare dagen (zie totaal aantal werkbare dagen) dat er over 
het casco wordt gebouwd. 

Kosten casco per woning (gietbouw met wandbekisting) 

Dit zijn de kosten casco totale project gedeeld door het totaal aantal woningen. Dit 
is gegeven om de kosten tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken en het is een beter te hanteren getal dan de totale kosten, omdat je hier 
altijd weer de vraag bij krijgt over hoeveel woningen het dan gaat. 

Totaal aantal werkbare dagen (gietbouw met wandbekisting) 

Het totaal aantal werkbare dagen wordt bepaald aan de hand van een planning. In 
deze planning is te zien dat de breedplaatvloer pas kan beginnen na een 'x' aantal 
dagen wanden. Zo is er bij de toppen en prefab spouwbladen sprake van een 
minimum en maximum starttijd. Deze minima en maxima zijn in formulevorm 
vastgelegd ( exacte berekeningen zie bijlage II.2). 

min. _. _ _..,_. 

2 dagen: nl. '9atate •-- waiden + control• 
enrep••· 

3 dagen, Wlrll dlt Is dll cycklttlfd v., tw..ipl.., (nl. 
plMlun, wapenen e.d., •torten en antitlllen). 
5dagen .. s•loppen ..-rNUlig$(nl. km top en 1 dag 
ulll.-den). 

miilm_, -,1■ dagen dal laetste blok 
pr.tab•~__, dwrt, l.v.m. v.itlgheld 
wordt • niet tegelltk un toppen en 
spouwbla:ien ~l 

Figuur 9: planning wanden. 
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• 'x' breedplaatvloer: De vloer volgt altijd de wanden, dus het aantal dagen 
breedplaatvloeren leggen duurt altijd korter dan het aantal dagen wanden. Er 
dient dan ook altijd van teruggerekend te worden, nl. 'x' is het aantal dagen 
wanden plus 2 dagen, min het aantal dagen breedplaatvloer. 

• Toppen minimaal: het aantal dagen dater over het eerste blok vloerplaten 
worden gelegd (breedplaten en toppen niet tegelijk aan hetzelfde blok, in 
verband met veiligheid). 

• Toppen maximaal: is om de speling die aan het einde van de breedplaten is op 
te vangen (zie hierboven). Toppen maximaal is afuankelijk van aantal dagen 
breedplaten, plus eindspeling ( 5 of 3 dagen, afuankelijk of er toppen worden 
toegepast) en min aantal dagen toppen. 

Als 'toppen minimaal' groter of gelijk aan 'toppen maximaal' dan 'toppen 
minimaal' maatgevend, anders 'toppen maximaal'. 

• Prefab spouwbladen minimaal: het aantal dagen dat er over het eerste blok 
wordt getopt (toppen en aanbrengen van spouwbladen niet tegelijk aan hetzelfde 
blok, in verband met veiligheid). 

• Prefab spouwbladen maximaal: is om de speling die aan het einde van het 
toppen is op te vangen (zie hierboven). Prefab spouwbladen maximaal is 
afuankelijk van het aantal dagen toppen, plus eindspeling en min aantal dagen 
dat prefab spouwbladen worden aangebracht. 

Als 'aantal dagen toppen' groter of gelijk dan 'aantal dagen prefab spouwbladen' 
dan 'prefab spouwbladen maximaal' maatgevend, anders 'prefab spouwbladen 
minimaal'. 

Het totaal aantal werkbare dagen wordt nu bepaald door de volgende som: 2 (kim) 
+ 'x' breedplaatvloer + toppen minimaal of toppen maximaal + prefab 
spouwbladen minimaal of prefab spouwbladen maximaal + aantal dagen prefab 
spouwbladen. 

Op deze manier wordt er voor iedere combinatie van wandbekistingen ( 1 tot 5 
wandbekistingen) en topbekistingen (1 tot 5 topbekistingen) het totaal aantal 
werkbare dagen uitgerekend (in matrix) (voorbeeld: zie berekening grootte 
toppenploeg). 

Aantal woningen per dag (gietbouw met wandbekisting) 

Dit is het totaal aantal woningen gedeeld door het totaal aantal werkbare dagen. Dit 
is gegeven om de bouwsnelheid tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken. 

Totaal aantal manuur (gietbouw met wandbekisting) 

Het aantal manuur is bepaald aan de hand van afmetingen en aantallen keer een 
calculatienorm. De hieronder genoemde normen zijn verwerkt in het totaal aantal 
manuur. 

• Norm wandbekisting (per m2
); 

• Ontkisten stel- en sluitkist; 
• Schoonmaken en olien kist; 
• Overzetten stel- en sluitkist; 
• Plaatsen, koppelen en stellen stelkist; 
• Plaatsen en stellen sparingen + kopschotten op stelkist; 
• Plaatsen, koppelen, stellen en afschoren sluitkisten; 
• Storten en afwerken beton; 
• Omloop- en eindgevelsteiger. 
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• Norm aanbrengen wapening wandbekisting(per kg); 
• Norm maatvoering (wand en toppen); 

■ Verklikken terug op fundering (stramienmaat markeren met verf of 
draadnagel); 

■ Hoogte en aslijn op kim (markeren met potloodlijn en/ofverf). 
• Norm maatvoeren kim op peil; 
• Norm topbekisting (per stuk); 

■ Lossen centerpennen en schoren; 
■ Ontkoppelen en omzetten stalen toppen; 
■ Schoonmaken en olien bekistingen; 
■ Omzetten omloopsteigers; 
■ Plaatsen sluitkist; 
■ Aanbrengen kopschotten; 
■ Koppelen en stellen toppen; 
■ Storten beton; 
■ Beton afwerken. 

• Norm aanbrengen wapening topbekisting (per m2
); 

• Norm plaatsen prefab betonnen binnenspouwbladen (per stuk); 
■ Lossen spouwbladen; 
■ Monteren beugels en strippen; 
■ Transport blad; 
■ Monteren en stellen blad. 

• Norm breedplaatvloer. 
■ Schoonvegen vloer; 
■ Vooropperen balkhout, latten & steigers; 
■ Plaatsen en afschoren onderstempeling; 
■ Maatvoeren hoogte onderstempeling; 
■ Leggen platen; 
■ Aanbrengen wapening; 
■ Plaatsen & stellen randbekisting; 
■ Aanbrengen kanalen en voorzieningen voor installaties; 
■ Plaatsen en stellen kim op vloer; 
■ Storten vloer; 
■ Onderstempeling verwijderen en afvoeren. 

Grootte wandenploeg (gietbouw met wandbekisting) 

De grootte van de wandenploeg is afhankelijk van het aantal wandbekistingen die 
worden ingezet en de afmetingen hiervan. De ploeggrootte wordt voor een inzet 
van 1 tot 5 wandbekistingen uitgerekend. 

Er wordt per aantal wandbekistingen het aantal manuur per dagcyclus bepaald (aan 
de hand van het oppervlak van de wandbekistingen), vervolgens wordt dit aantal 
manuur gedeeld door het 'maximum' aantal manuur dat een persoon mag werken 
per dag (naar boven afronden, want halve mensen bestaan niet). 

De bijbehorende bezettingsgraad wordt op dezelfde manier bepaald als bij de 
tunnelploeg en ook hier tussen haakjes achter de ploeggrootte weergegeven. 

63 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

64 

Grootte vloerenploeg (gietbouw met wandbekisting) 

De grootte van de vloerenploeg is afhankelijk van het aantal wandbekistingen dat 
wordt ingezet. 

Indien er bijvoorbeeld 1 wandbekisting wordt ingezet, dan wordt er oak 1 vloerveld 
per dag gestort, omdat de vloeren altijd de wanden volgen. Worden er 2 
wandbekistingen ingezet, dan warden er oak 2 vloervelden gestort per dag. 

Het aantal te storten vloervelden per dag is nu bekend, hier is de oppervlakte van te 
berekenen en met behulp van een vierkantemeter norm is het aantal manuur per dag 
uit te rekenen. Vervolgens wordt dit aantal manuur gedeeld door het 'maximum' 
aantal manuur dat een persoon mag werken per dag (naar boven afronden, want 
halve mensen bestaan niet). Nu de ploeggrootte bekend is kan er van deze ploeg 
een bezettingsgraad warden bepaald, deze wordt tussen haakjes achter de 
ploeggrootte weergegeven. 

Grootte toppenploeg (gietbouw met wandbekisting) 

De grootte van de toppenploeg is afhankelijk van het aantal topbekistingen die 
warden ingezet. 

Het aantal topbekistingen wordt bepaald in combinatie met het aantal ingezette 
wandbekistingen en het totaal aantal werkbare dagen. Zie oak de berekening van 
het totaal aantal werkbare dagen en de berekening van de toppenploeg bij 
tunnelbekistingen. Bij het aantal wandbekistingen (1 tot 5) wordt voor een aantal 
topbekistingen (1 tot 5) het aantal werkbare dagen uitgerekend, het kleinste aantal 
werkbare dagen bij een wandbekisting, wordt gekoppeld aan een aantal 
topbekistingen (zie matrix figuur 10). 

- C .B G) 
C Cl 
CIS C 
CIS •-.., 

Cl) 

~ 
G) 
.c 
'tJ 
C 
CIS 
~ 

aantal topkisten 
1 2 3 4 5 

Figuur 10: voorbeeld bepaling aantal topbekistingen. 

Voorbeeld: verticale as 2 wandbekistingen, hierbij in matrix het kleinst aantal 
werkbare dagen zoeken (93 dagen), dan verticaal omhoog en op de horizontale as 
het aantal topbekistingen aflezen (2 topbekistingen). Bij 1 wandbekisting, komt het 
kleinst aantal dagen twee maal voor, dan het kleinst aantal topbekistingen kiezen. 

Nu is het aantal topbekistingen bekend, en kan het aantal manuur per dagcyclus 
warden bepaald (zie normen totaal aantal manuur). De ploeggrootte en 
bijbehorende bezettingsgraad warden als bij de wandenploeg bepaald. 

Aantal wandbekistingen (gietbouw met wandbekisting) 

Er wordt standaard gerekend met een aantal van 1 tot 5 wandbekistingen. 

Om te bepalen welk aantal wandbekistingen er bij een bepaald blok woningen past, 
wordt er eerst gekeken ofhet aantal wandbekistingen met een cyclustijd van 7 
dagen (wandbekisting met breedplaatvloeren) binnen het blok past ('ja' of 'nee'). 
Zo ja, dan wordt er een bezettingsgraad bepaald behorend bij het aantal 
wandbekistingen. Zo nee, dan kan eventueel een cyclus over 2 of 3 blokken warden 
bekeken. 
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Aantal topbekistingen (gietbouw met wandbekisting) 

Het aantal topbekistingen behorend bij een bepaald aantal wandbekistingen wordt 
bepaald uit een matrix, zoals omschreven bij 'berekening grootte toppenploeg'. 

Ook bij de topbekisting hoort een bezettingsgraad, die dezelf de betekenis heeft als 
de bezettingsgraad bij wandbekisting. Hier zal de bezettingsgraad nagenoeg altijd 
100% zijn, of daar dicht bij zitten. 

Aantal kraanuur per dag (gietbouw met wandbekisting) 

Het aantal kraanuur per dag is opgebouwd uit normen van kraantijden behorend bij 
de verschillende activiteiten die op een dag worden uitgevoerd. 

• Omzetten wandbekisting (per stuk), afhankelijk van lengte wand (<10,8 m. of 
>10,8 m.); 

• Kimbekisting voor wandbekisting (per stel); 
• Inhijsen wapening (per hijs), voor vloer, wand- en topbekisting; 
• Storten beton met kubel 1000 1. (per m3

), voor vloer, wand- en topbekisting; 
• Breedplaatvloer plaatsen (per stuk); 
• Inhijsen onderstempelingsmaterieel (per woning); 
• Kimbekisting voor topbekisting (per stel); 
• Topbekisting verwijderen en plaatsen (per stel); 
• Inhijsen prefab spouwbladen (per stuk). 

De som van de kraantijden behorend bij de hierboven genoemde activiteiten levert 
het aantal kraanuur per dag op. 

Totaal aantal kraandagen (gietbouw met wandbekisting) 

Het totaal aantal kraandagen is in het geval van wandbekisting met 
breedplaatvloeren gelijk aan het totaal aantal werkbare dagen. In deze tijd wordt 
het casco opgebouwd, tijdens de bouw van het casco is er een kraan nodig, dus 
gelijk aan het totaal aantal werkbare dagen. 

Aantal kranen (gietbouw met wandbekisting) 

Zie ook berekening aantal kranen bij tunnelbekisting. Het aantal kranen wordt ook 
hier op halve kranen afgerond, dus als er bijvoorbeeld 1,5 kraann nodig is betekent 
dit dat er constant 1 kraan nodig is en voor de helft van de dag een extra kraan 
ingehuurd moet worden. 

Ook bij het aantal kranen kan een bezettingsgraad gegeven worden, als deze gelijk 
is aan 100% (is netto 80%) wil dat zeggen dat de kraan 6,4 uur per dag nodig is. 
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Toepasbare 
bouwmethoden 

(uitA212) 
Bedrijfsgegevens 

(normen) 

benodigde gegevens Berekenen kengetallen alle kengetallen 
--.i montagebouw met prefab ,__ _ _. 

beton-elementen 

Figuur 11: het deelproces A223. 

A 223: berekeningen kengetallen montagebouw met prefab beton
elementen 

Prefab casco's zijn in het huidige keuze-proces van een bouwmethode bij Ballast 
Nedam Woningbouw een uitzonderingsgeval. Als andere bouwmethoden niet of 
moeilijk toepasbaar zijn wordt er gekeken of een prefab casco wel werkt, als het 
bouwterrein een beperkt oppervlak heeft of als het in zeer korte tijd weggezet moet 
worden, wordt een prefab casco overworgen. De casco' s worden ook niet zelf 
gebouwd maar door de leverancier van de elementen (Heembeton). Er wordt 
eigenlijk pas voor prefab gekozen als de andere mogelijkheden niet meer mogelijk 
zijn. In het hulpmiddel dat wij ontwikkeld hebben veranderd dit, jammer genoeg, 
niet. Dit komt omdat de keuze in het hulpmiddel niet onderbouwd kan worden door 
cijfers qua bouwtijd en kosten. 

Heembeton, de leverancier van de prefab elementen, kon ons geen rekenregels of 
normen geven, waarmee snel de bouwtijd en kosten bepaald kunnen worden. De 
tijd en kosten zijn ook afhankelijk van factoren in het productie proces van de 
elementen in de fabriek. Zoals het aantal elementen dat op een productie tafel past. 
Als gevolg hiervan is voor een goede indicatie van de kosten de enige mogelijk het 
aanvragen van een offerte. Wel zijn ons enkele grove kengetallen en 
randvoorwaarden gegeven over de (on)mogelijkheden van het Heembeton prefab 
casco. 

• Bouwsnelheid: ca. 10 woningen per week (laagbouw); 
• Bouwsnelheid: ca. 8 woningen per week (hoogbouw); 
• Kosten casco: offerte aanvragen bij Heembeton; 
• Maximale afmetingen element: 9800 * 3700 mm; 
• Maximale bouwhoogte: 18 lagen; 
• Minimale/optimale seriegrootte: in principe is elke seriegrootte met een 

Heembeton casco rendabel te bouwen, is voomamelijk afhankelijk van de 
complexiteit van het ontwerp; 

• Minimale levertijd: van ca. 10 weken na opdracht voor een eenvoudig project 
tot ca. 20 weken voor een complex project; 

• Aandachtpunt 1 : voordat de elementen in produktie worden genomen dienen 
alle gegevens, zoals constructie, installaties, enz bekend te zijn; 

• Aandachtpunt 2: er dient parkeerplaats voor 6 trailera beschikbaar te zijn, indien 
geen ruimte op of aan de bouwplaats dan een parkeerplaats in de nabije 
omgeving nodig; 

• Aandachtpunt 3: let op stabiliteit (door montage-techniek in principe geen stijve 
knooppunten, bij kanaalplaten ook beperkte schijfwerking vloer); 

• Aandachtpunt 4: kritiek is het plaatsen van de steltegels in mortel (aan de mortel 
worden versnellers toegevoegd; 

• Een voordeel is dat er in principe geen wachttijd is, omdat er gewoon 
doorgestapeld wordt. 



-
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Dit zijn geen gegevens waar nauwkeurige berekeningen mee uitgevoerd kunnen 
worden. Dus kan er ook geen uitspraak worden gedaan of prefab in een bepaalde 
situatie beter of voordeliger is dan een andere bouwmethode. Het toepassen van 
prefab casco's blijft dus een 'uitzonderingsgeval'. (In het hulpmiddel zal alleen dan 
prefab worden aanbevolen, als de overige bouwmethoden niet kunnen). 

Toepasbare 
bouv.melhoden BedriJfsgegevens 

(ult A212) (normen) 
I I 

• 
Berekenen kengetallen 
kalkzandsteen wanden 

Berekenen kengetallen 
breedplaatvloeren 

benodlgde alle keogetalle behorend bij kalkzandsteen 
wanden gegevens - Berekenen kengetallen ~ 

kanaalplaaMoeren 
behorend bij kalkzandsteen 

wanden ' ' 
Berekenen kengetallen 

. 'Orion'-vloeren behorend -bij kalkzandsteen wanden 

Figuur 12: de deelprocessen A224 l, A2242, A2243 en A2244. 

A 2241: berekenen kengetallen kalkzandsteen 
A 2242: berekenen kengetallen breedplaatvloer behorende bij 

kalkzandsteen wanden 
A 2243: berekenen kengetallen kanaalplaatvloer behorende bij 

kalkzandsteen wanden 
A 2244: berekenen kengetallen 'Orion'-vloer behorende bij kalkzandsteen 

wanden 

In deze deelprocessen worden allerlei zaken (zoals kosten, aantallen en 
bezettingsgraden) uitgerekend waarop een keuze kan worden gemaakt en waarop 
vergeleken kan worden. Wat er wordt uitgerekend staat hieronder uitgelegd, de 
exacte berekeningen kunnen worden teruggevonden in bijlage 11.2. 

Kosten casco totale project (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Opgebouwd uit kosten arbeid, kosten materiaal, kosten materieel (vaste- en 
tijdgebonden) en bouwplaatskosten. 

Kosten arbeid 

Berekend aan de hand van het totaal aantal manuur maal een algemeen uurloon 
(F50,-/uur). 

Totaal aantal manuur 
• Norm kalkzandsteen (per m2

); 

• Norm kanaalplaatvloer (per m2
); 

• Norm breedplaatvloer (per m2
); 

• Norm 'Orion' -vloer (per m2
) . 

Kosten materiaal 

Opgebouwd uit de kosten voor kalkzandsteen en kanaalplaatvloer of 
breedplaatvloer of 'Orion' -vloer. 
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Kalkzandsteen 
• Kosten kimblokken, voor wanden, gevels en toppen (per m 1

); 

• Kosten elementen, voor wanden, gevels en toppen (per m2
); 

• Kosten lijmmortel, voor wanden, gevels en toppen (per m3
); 

• Kosten specie ten behoeve van de kimmen, voor wanden, gevels en toppen (per 
m3

), afhankelijk van de gemiddelde dikte van de specie-laag. 

Breedplaat 
• Kosten breedplaat (per m2

), voor beide stramienen; 
• Kosten wapening (per kg), afhankelijk van het vloeroppervlak; 
• Kosten beton (per m3

); 

• Kosten specie ten behoeve van het dichtzetten van naden (per m3
). 

Kanaalplaat 
• Kosten kanaalplaat (per m2

); 

• Kosten oplegmateriaal (per m2
), afhankelijk van de lengte en dikte van de 

wanden (geen gevel); 
• Kosten betonmortel (per m3

); 

• Kosten krimpnet (per kg), afhankelijk van het vloeroppervlak; 
• Kosten raveelijzer (per stuk), afhankelijk van het aantal trapgatsparingen. 

"Orion "-vloer 
• Kosten "Orion" -platen (per m2

); 

• Kosten oplegmateriaal (per m2
), afhankelijk van de lengte en dikte van de 

wanden (geen gevel); 
• Kosten mortel ten behoeve van storten naden (per m2

), afhankelijk van het 
aantal m I naden. 

Kosten materieel 

De kosten van het materieel zijn opgebouwd uit vaste kosten en tijdgebonden 
kosten. 

Kalkzandsteen 

Vaste kosten 
• Kostenpost profielen (per stuk); 
• Kostenpost schoormateriaal (per stuk); 
• Kosten mortelbak + lijmschep, we nemen de afschrijving van een mortelbak + 

lijmschep per project ( dit is wat aan de ruime kant). 

Tijdgebonden kosten 
• Huur kraan (per dag); 
• Huur elementensteller (per dag); 
• Huur mortelmixer (per dag); 
• Huur waterpastoestel (per dag). 

Breedplaat 

Vaste kosten 
• Kostenpost rand- en sparingsbekisting (per m1

); 

• Kostenpost baddinghout (per m 1). 

Tijdgebonden kosten 
• Huur trilnaald en stootijzer (per dag), afhankelijk van aantal dagen dat er beton 

wordt gestort; 
• Huur kubel van 1500 I. (st./dag), wordt samen met kraan gehuurd; 
• Huur stempels (stuks/dag); 
• Huur kraan met hulpmiddelen (per dag). 
• Huur waterpastoestel (per dag) . 
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Kanaalplaat 

Vaste kosten 
• Kostenpost rand- en sparingsbekisting (per m1

); 

Tijdgebonden kosten 
• Huur trilnaald en stootijzer (per dag), afhankelijk van aantal dagen dat er beton 

wordt gestort; 
• Huur kraan met hulpmiddelen (per dag). 
• Huur trapgatbeveiliging (per trapgatsparingen), gedurende de tijdsduur maken 

casco. 

"Orion "-vloer 

Alleen tijdgebonden kosten 
• Huur kraan met hulpmiddelen (per dag). 
• Huur trapgatbeveiliging (per trapgatsparingen), gedurende de tijdsduur maken 

casco. 

Kosten onderaanneming 

De kosten voor werkzaamheden uitgevoerd in onderaanneming behorend bij het 
casco. De kosten worden gerekend per woning. Voor de kalkzandsteenwanden zijn 
dit de kosten van het fraisen ten behoeve van de leidingen. 

Bouwplaatskosten 

Een verzameling van kosten opgebouwd uit toezichthoudend personeel, 
bouwplaatsinrichting, verbruikskosten, zwaar- en klein materieel, bekistingen, 
transportkosten, materieel niet in huur en algemene bouwplaatskosten. 

Deze kosten moeten per project apart worden ingevoerd, omdat deze per locatie en 
per project nogal sterk kunnen verschillen. De bouwplaatskosten zijn afhankelijk 
van het totaal aantal werkbare dagen (zie totaal aantal werkbare dagen) dater over 
het casco wordt gebouwd. 

Kosten casco per woning (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Dit zijn de kosten casco totale project gedeeld door het totaal aantal woningen. Dit 
is gegeven om de kosten tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken. 

Totaal aantal manuur (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Kalkzandsteen 

De normen zijn afhankelijk van de lengte van de wand, het aantal m2 wand en het 
aantal bouwlagen. 

• Norm maken kimmen, voor wanden, gevels en toppen (per m1
) ; 

• Norm maken wanden, gevels en toppen (per m2
); 

■ Vooropperen materiaal en materieel; 
■ Aanmaken lijmmortel; 
■ Hoogte op profiel; 
■ Aanbrengen DCP-slabben; 
■ Lijmen element. 

• Schoren eindwand. 
• Norm overgang blok-blok, afhankelijk vanb het aantal blokken en lagen; 
• Norm stellen profielen ( dit werk wordt niet door de lijmploeg verricht maar 

wordt bij de vloerenploeg gerekend). 
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Breedplaat 

Het aantal manuur wordt ook hier bepaald door de afmetingen en de 
calculatienormen. 

• Norm leggen breedplaatvloer (per m2
); 

• Schoonvegen vloer; 
• Vooropperen balkhout, latten & steigers; 
• Plaatsen en afschoren onderstempeling; 
• Maatvoeren hoogte onderstempeling; 
• Leggen platen; 
• Aanbrengen kanalen en voorzieningen voor installaties; 
• Plaatsen en stellen kim op vloer; 
• Storten vloer; 

• Onderstempeling verwijderen en afvoeren. 
• Norm de- en monteren van de randbekisting (per m1

); 

• Norm maken van de trapgatsparingen (per trapgatsparing); 
• Norm aanbrengen vlechtwerk (per kg), het aantal kg vlechtwerk is weer te 

verkrijgen via een norm voor het aantal kg vlechtwerk per m2
; 

• Norm aanbrengen leidingen voor mechanische ventilatie (indien aanwezig) (per 
woning). 

Kanaalplaatvloer 

Met behulp van de stramienmaten worden de normen voor kalkzandsteen bepaald. 

• Norm leggen kanaalplaatvloer (per m2
), voor zowel stramien A als B; 

■ Vooropperen materiaal; 
• Aanbrengen oplegmateriaal; 
• Dichtzetten kanalen; 
• Raveelijzer aanbrengen; 
• Leggen kanaalplaatvloeren; 
• Stortklaar maken; 

• Afstorten voegen & afwerken. 
• Norm de- en monteren randbekisting (per m 1

), afhankelijk van de omtrek van 
het vloerveld; 

• Norm storten voegen ter plaatse van de bouwmuur (per m3
), afhankelijk van het 

aantal m 1 bouwmuur; 
• Norm storten druklaag (40-60 mm) (per m3

), afhankelijk van het 
vloeroppervlak; 

• Norm aanbrengen van de trapgat beveiliging (per trapgatsparing). 
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"Orion "-vloer 

Met behulp van de calculatienormen en de afmetingen wordt het aantal benodigde 
manuur bepaald. 

• Norm leggen oplegvilt (per m 1), afhankelijk van het aantal m 1 bouwmuur; 
• Norm leggen van de platen (per m2

); 

• Afschrijven op muur ten behoeve van vilt; 
• Afschrijving naad ter plaatse van trapgatplaat; 
• Blok klemmen; Lat ten behoeve van maatvoering; 
• Plaat leggen; 
• Platen controle op hoogte; 
• Koppen naden dichtzetten; 
• Afstorten naden dmv kraan & kruiwagen; 

• Norm afwerken vloer (per m2
); 

• Norm aanbrengen trapgatbeveiliging (per trapgatsparing). 

Grootte kalkzandsteenploeg (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

De kalkzandsteenploeg bestaat altijd uit 2 personen. Een transporteur, voor het 
bedienen van de blokkenstelmachine, aanpikken geopperde elementen en 
verplaatsen elementen naar de wand. En een steller voor het aanbrengen van de 
lijmmortel op lint- en stootvoegen en het zuiver op hun plaats brengen van 
elementen. In onderaanneming wordt er ook soms gewerkt met een ploeg van drie 
personen, Er is dan een apart ploeglid voor het leggen van de kimmen. 

Grootte vloerenploegen (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

De breedplaatvloeren worden gemaakt door een ploeg die bestaat uit 3 
timmerlieden. De kanaalplaatploeg bestaat uit 2 timmerlieden en 1 opperman. De 
ploeg die de "Orion" -vloeren maakt bestaat uit 2 timmerlieden. Bij de 
berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de timmerlieden van de vloeren ploeg ook 
de profielen stellen ten behoeve van de kalkzandsteen wanden. 

Bouwtijd (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

De bouwtijd wordt gegeven in het aantal werkbare dagen. In het geval van 
kalkzandsteen berekenen we het kritieke pad. Dit is de tijd die minimaal mogelijk 
is om het project af te ronden. Hiervoor word voor een vaste ploeg van 2 personen 
de tijdsduur maken kimmen wanden, tijdsduur maken wanden, tijdsduur maken 
kimmen toppen en tijdsduur maken toppen uitgerekend. Tevens berekenen we de 
tijd die nodig is voor het maken van de vloeren. Al deze tijden zijn gegeven 
inclusief de bezettingsgraad van de ploeg. 

Er zijn vier mogelijke kritieke paden. De eerste is een uitzonderingsgeval. Als er 
maar een blok gebouwd wordt kan men tijdens de benodigde droog- en 
verhardingstijden niet aan een antler blok werken en zal men dus verplicht moeten 
wachten (zie hieronder). De bouwtijd is dan alle berekende tijden + wachttijd bij 
elkaar optellen (hierbij telt de wachttijd weer voor iedere verdieping opnieuw). 

-~--~-~-~-~--~-droogttd=1 <lag 

blok 1,.,!. .... _+_.._~/ ..!-1-
bouwtijd = (((tijd kim per laag + 1) + (tijd wand per laag + 1) + tijd vloer) • aantal lagen (ex. toppen)) + (kim top +1) + wand top 

Figuur 13: planning kalkzandsteen als er maar een blok gebouwd wordt. 
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Als het project uit meerdere blokken bestaat zijn er nog drie mogelijkheden. 

De eerste is als de totale tijd van de wanden maatgevend is. Er is meer tijd voor het 
maken van de wanden nodig als tijd voor het maken van de vloeren. Er zijn 
meerdere blokken, dus in de benodigde droogtijden kan de ploeg aan een antler 
blok werken. De totale tijd voor de wanden en toppen is dus bepalend. 

kimmen & wanden 

vloeren 

toppen 

bouwtijd = totale tijd kimmen + totale tijd wanden + totale tijd kimmen top + totale tijd wanden top 

Figuur 14: planning kalkzandsteen als de tijd voor de kimmen en wanden bepalend is. 

Een tweede mogelijkheid is dat het maken van de vloeren meer tijd kost dan het 
maken van de wanden (zie hieronder). De minimale tijd die dan nodig is, is het 
maken van de vloeren + een "begin"-tijd en een "eind"-tijd. Deze tijden zijn 
opgebouwd uit het maken van de kimmen en wanden van een laag van een blok 
(zodat de eerste vloeren gelegd worden) en het maken van de laatste kimmen en 
toppen van een blok (dat pas kan gebeuren als de laatste vloer gelegd is). De 
minimale bouwtijd is dan het maken van de vloeren + "begin" en "eind"-tijd. 

I1>ereKenmg ,o,aa, aama, werKoare oagen stape,oouw 1meeraere oouwo10KK8n1: mu v,oeren oepa,ena 

droogqd = 1 dag 

I 
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vloeren ------+ 
"begin"-tijd "eind"-tijd 

toppen 

"begin" -tijd = (tijd kim per laag per blok + 1) + (tijd wand per laag per blok) 

"eind" -tijd = (tijd kim top per blok + 1) + (tijd wanden top per blok) 

bouwtijd = "begin"-tijd + tijd vloeren + "eind"-tijd 

-\ droogqd = 1 dag 

Figuur 15: planning kalkzandsteen als tijd vloeren bepalend is. 

De derde en de laatste mogelijke minimale bouwtijd is het maken van de wanden + 
tijd van een vloer + "eind"-tijd. Deze situatie komt voor als de tijd van het maken 
van de wanden bepalend is en er weinig blokken zijn of als er geen toppen zijn 
("eind"-tijd is dan 0). Als de wanden gerealiseerd zijn moet van het laatste blok 
nog de vloer en eventueel de toppen gemaakt worden. Men moet dan op deze 
laatste stap wachten. De minimale bouwtijd is dan de tijd benodigd voor het maken 
van de wanden + tijd van een vloer + "eind" -tijd. 



klmmen & wanden 

vloeren 

roppen 

Bijlage 2.1: Uitgewerkt I DEF-schema 

--- "eird"-ti;l 

·• \ dmogtjd = 1 daQ 

"eind"-tijd = (tijd kim top per blok + 1) +. (tijd wanden top per blok) [is nul als er geen toppen zijn 

bouwtijd = totale tijd wanden en kimmen + tijd vloer per laag per blok + "eind"-tijd 

Figuur 16: planning voor kalkzandsteen als de tijd voor de wanden bepalend is en het project uit weinig 
blokken bestaat. 

Deze drie tijden zijn altijd minimaal nodig. De grootste van de drie berekende 
bouwtijden, indien er meer dan een bouwblok is, geeft zodoende de minimale 
bouwtijd kalkzandsteen met een ploeg van 2 personen. De tijden zijn inclusiefhet 
maken van het binnenspouwblad en exclusief het buiten spouwblad. Dit om de 
verschillende bouwmethoden te kunnen vergelijken. 

Aantal woningen per dag (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Dit is het totaal aantal woningen gedeeld door het totaal aantal werkbare dagen. Dit 
is gegeven om de bouwsnelheid tussen de verschillende bouwmethoden te kunnen 
vergelijken. 

Aantal kraanuur per dag (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Het aantal kraanuur per dag is opgebouwd uit normen van kraantijden behorend bij 
de verschillende activiteiten die op een dag worden uitgevoerd. 

• Blokken opperen naar de werkplek; 
• Verzetten elementensteller van blok naar blok. 

Totaal aantal kraandagen (stapelbouw met kalkzandsteen elementen) 

Het totaal aantal kraandagen is gebaseerd op de kraantijd per blok per laag. Deze 
tijd is afgerond op halve dagen ( een kraan is voor halve dagen te huren) en wordt 
vermenigvuldigd met het aantal keer dat de kraan nodig is. Het aantal kraandagen 
dat zo verkregen wordt is zodoende een grove indicatie. 

Bedrijfsgegevens 
(normen) 

alle kengetallen kiezen mogelijkheden kengetallen behorend bij de gekozen bouwmethode 
op basis van 
kengetallen 

besl issingsnemers 

Figuur 17: het deelproces A23. 

A 23: kiezen mogelijkheden op basis van kengetallen 

Met alle uitgerekende kengetallen kan nu een keuze worden gemaakt. Er wordt als 
standaard een keuze gemaakt op grond van 'kosten casco totale project' (alleen 
voor de mogelijke bouwmethoden). Het is ook mogelijk om op basis van bouwtijd 
(aantal dagen) en aantal manuur te kiezen. 
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n bij kengetalle 

bouwme thode(n) 

benodigde gegevens 

Bekijken/vergelijken 

reeksen kengetallen van 
de verschillende 

I bouwstromen .. -. 
. 

Beslissin snemers g 

aantal bouwstromen 

,I, 

Combineren bouwstromen kengetalle n van Mn 
(als meer dan 1 

bouwstroom) of enkele bouwmethoden 

i 
Figuur 18: de deelprocessen A31 en A32. 

A 31: bekijken/vergelijken kengetallen van de verschillende bouwstromen 
(casco-typen) & A 32: combineren bouwstromen (casco-typen), als meer 
dan 1 bouwstroom (casco-type) 

Als voor ieder afzonderlijk casco-type een passende bouwmethode is gevonden, 
kan er worden gekeken of de verschillende bouwstromen zijn te combineren. Dit 
combineren gebeurd op grond van het vergelijken van de uitgerekende kengetallen 
(deelprocessen van proces A22) en toetsen aan randvoorwaarden/projectgegevens 
(deelprocessen van proces Al21) 

Zijn de afzonderlijk gekozen bouwmethoden al gelijk, dan kan worden gekeken of 
de inzet van ploegen en bekistingen gecombineerd kan worden. Is dit niet het 
geval, dan kan alsnog worden bekeken of de verschillende bouwstromen in een 
bouwmethode zijn uit te voeren. Deze gekozen bouwmethode hoeft niet voor alle 
afzonderlijke bouwstromen even optimaal te zijn, maar kan als een project bekeken 
toch de beste zijn (dit gebeurd ook op grond van de berekende kengetallen). 

kengetallen bij bouwmethod--'e(n...:..)_~ 

benodigde gegevens 

tekeningen 

beperkingen 

Bekijken/vergelijken 
reeksen kengetallen van bouwmethode + kengetallen 

de verschillende 

bouwstromen 

Beslissingsnemers 

Figuur 19: het deelproces A4. 

A 4: kiezen toe te passen bouwmethode 

Na processtap A23: 'kiezen mogelijkheden op basis van kengetallen' (als er sprake 
is van een casco-type) of A32: 'combineren bouwstromen (casco-typen)', (als er 
sprake is van meerdere casco-typen) is er eigenlijk al een keuze gemaakt, maar die 
keuze dient in dit laatste deelproces te worden bevestigd. 

Het uiteindelijk gekozen resultaat dient gecontroleerd te worden. De bouwmethode, 
die op basis van berekeningen is gekozen, klopt. Maar de zaken eromheen (positie 
keten, positie kraan e.d.) moeten wel nog aan situatie en project getoetst worden. 

Als alles is bekeken, kan het project in de gekozen bouwmethode worden 
uitgevoerd. 



Bijlage 2.2: Stroomschema 

Bijlage 2.2: Stroomschema's 
In dit deel van bijlage 2 worden de alle berekeningen, uit het computermodel, aan 
de hand van stroomschema's uitgelegd. Deze stroomschema's zijn uitgewerkte 
deelprocessen, met berekeningen, uit het !DEF-schema. Het !DEF-schema is in het 
eerste deel van bijlage 2 uitgewerkt. 

De berekeningen zijn op dezelfde manier uitgewerkt als het voorbeeld uit het 
verslag, echter zijn de berekeningen nu alleen in formulevorm gegeven. 

Berekeningen tunnelbekisting 

Gegevens 

Berekenen 
materlaal 

Berekenen 
arbeld 

Berekenen 
materleel 

Berekenen 
kostenlndlcatl• 

Kengetallen 
bl) 

tunnelbeklstlngen 
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Gegevens 

Berekenen 
wand oppervlak 

Berekenen 
vloer oppervlak 

Berekenen 
totaal oppervlak 

Oppervlak In relatie met 
het aantal tunnelklsten 

stramten A 
stramten B 
diepte 
hoogte 
aantal compartimenten A 
aantal compartimenten 8 

•extra• wand van eerste tunnel verdeeld 
over alle compartimenten. (eerste tunnel 
heett 2 wanden en 1 vloerveld, de overige 
hebben 1 wand en 1 vloerveld). 

,---J----, 

(diepte•t,oogte + d!epte•~: )#tunekist A +B 
comp. + 

(stramien A• diepte • # tunnelkist A)+ (stramlen B" diepte • # tunnelkisl B) 

oppervlak wand + oppervlak vloer 

VOOf een tunnelbekisling aanlal van 1 tot en met 9 
of van combinatie de oppervlakte 



Gegevens 

Berekenen 
aantal manuur per 

dagcyclus 

Berekenen 
totaal aantal 

rnanuur 

Bepalen 
ploeggrootte 

Bezettlngsgraad 
ploeg (per man) 

Kengetallen 
blj 

arbeld 

Bijlage 2.2: Stroomsdiema 

norm tunnel [roo/m2) 
totul oppeMak (uil: berekenen material} 
total unlal compm1.lmenl:en 

norm tunnel • totaal oppervtak 

( totaal#COOlJ. )'#marur perdagC)<:lus 
time1<1st A +B 
tolul aantal maoour bepaald aan de hand van hel oppervlak 
beton, niel un de hand van he! totaal te werken dagen. 

# manuur per dagcyclus 

Er wordt uilgeg~ tt een minimum ploeggrootte van 4 personen 

Dit naar boven afronden, omdal halvtl menNn niet bestun (door .integer( .... }+0,99990) 

Dek,n door 10,8, omdal • je in 8 uur voor 10,8 UlX werkt, je dan een maximum bezettingagraad 
hebt van 135% 

( # maru, per dagcy:lus ) 
ploeggrootte 

8 

alt je in 8 uur voor 8 uur werk levert, dan 618&1()()% 
alsje in 8 uurvoor 10,8 uurwerk levert, dan 10,6/S-135% 

ploeggrootte (stuks) 
bezettingsgraad p6oeg (%] 
totaal aantal manuur 
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-........... 
2slultw...., 

----2 sluttwsndiln 

Cont,olo 
cyclusvan ··-
-............... 

tunnel»eklatlng 
bl 9MI cyclus van 3 dagen 

eonuoo. 
cyclu9van ··-
-bu:llttlnpgrud 

tunMlbeklating 
bij 9MI cyclus van 2 dagen 

-untaldagwi 
bouwtijd 

............. 
bQ 

tunMlbeldatingen met 1 
of 2 alultwMden 

Mt1 2 tlultwandto 

....... ........,_ ... . 

..,.,. .. ~ ... e --~ ... -·-..... bklld< ... lnty'CU ---
Cootrolt cyqkg YMJ 3 dagtn to YMJ 2 dl990 • 

#blcU.enin 
,;yc;t.a>1 

(#comp.A+#comp.B) >= I ~ 
(#li..melkist A+#llffll!llkisl B).cy;lustijd - ~ 

(#comp.A+# comp.BJ•# blokken In c)Clus >• I 
(# llffllllklsl A+# tumelklst B)" cyclustijd 

..... 

PM::tfltoto b@ettiopgrNd qycha YMJ 3 dagtn to 2 d--, • 

#blot.kenln 
q,CM>1 
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(#ILffll!llkisl A+#hxnelkist BrC')-dustijd inlll~t (iW==~::::!!t BJ+0.99999)•(#Ulnell.isl A+#Ulnell.ist B) 

(# compA+#comp.B) 
(# 11..melkist A+# 11..melkist B)* c}dlJstijd 

BeoktotO IN'lal dWIIO boYw1Ud 

int er( lotsat#eem,,artimerfe" )+0.99999 
"" eg (# turrelkist A+# ti..melkist B) 

"'--conrde~/.....,.,..1 
•~-11n;r,,,;.1 
-mo-i-fid 

inlllger(E•eo II' t 100"'11.8} ' Wtlul I -~ ~- +0.99999)•(# Ulnelki.l A+# llmall.isl B) 

{inl-o-( ...• }'"0.111111119).omdat1n1-o-.-berwden.a......i....,...o.90899bi~_.,,_ 
--....,....-.,omc1.a1-.t,,.•dl,ge<,-_,Zljrl(ey,:M_.,t,.,1e~) 

□ -t ~ 
0 (1) 
O 0 
::, ::, 



.............. 

----, ........... 

·.. -

! 
/ 

\ 

\ 
\ 

\ 
', 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ \ 

\ 
', 

,,_... -,_ 
-----............. 

WJ-CJCM-nn2d..-. 

·-.. .................. 1 .,, ........... 

--· --· -----==..=.~ 
C'rMdn4e FYCM YP1 S ◄IPID my-, 2 ◄IPID 

Of 

OF 

(# CQmp .A+ # comp.B) >• I 
((#tunnelkist A+#tunnelklat B)•cyclus)-1 

(#<X>l11)A<#<X>l11)B) •I 
((#brrelldsl A<#brrelldsl 8)"2)-1 

(#CDITl)A<#<X>l11).B) • I 
((# blTelldsl A<# blTelldsl B)°3)· 1 

.,..,.._..___,,__ 

.. ..,.... ... 1-.-1-

- .......... .,__,..., 

OF ~ (•com,.A +•ClOl"l'.8) ) "(#.....,i.tA+#~IS)+ ((#..._lklatA +#~IS)-1) - ..,..,...._,_,_ 
(#~A+•~B) ,... { 

, .............. , ., 

ENNIET / / 
11,.....,....,.., 1l#'lnlllkilt 8 ) •(1ccn,p..A••c:o,,,p8) \. o.·1·•·--------... . ___ ..,..._ 

----..--.... ----,_..,,..-. .. ______ 1• ... ~---:,.----~--......... -____ .....,.,.._ 

#oon,p.B) 

(# oom, ♦ f oom,.Bl 

__ ..,...._2...,_,_..,, ___ ,.... ___ ...,. __ c,o,i..._ ,00 ~ •1 __ ,,_., ,_,,__..., .... __________ ,. ______ _ 
__ ,__{_,._1 ___ _, __ ... ___ .,..,.._.,.._.,_.-,11). _ _,..,........,,..., .... ____ ,.,._...,.,. .. ..,._ ____ ..,.. .... ____ ---... --..-. ..,..,..,....,.,...,,........,, ,_ __ ,. _____ ,. .... .., ... ___ ,.. __ _ 

............ ..._ .. .--.i---·••1 ~ ---ro.-~-.. ..,_....,,....__--._,. .. _., ---~----
a-..-WMldNm teeedid W J ■llirwodr 1 ,,......., 

~ 
0 

cc 
(D 

rv 
rv 

(/) 

3 
0 
3 
"' n 
::r 
(D 

3 
0 



CX) 

0 Berekening totaal aantal werkbare dagen tunoeleo 

aantal 
dagen 
kimmen 
en 

Tunnel 

mi~ 

Toppen 

b spouwbladen 

tal dagen kimmen: 2 dagen (1 dag kim storten en 1 dag uitharden) 

minimaal de cyclustijd van de 
tunnelbekisting (2 of 3 dagen), anders 
afhankelijk van het aantal dagen 

minimaal aantal dagen dat 

-----'► laatste blok prefab 
spouwbladen duurt, i.v.m. 
veiligheid wordt er niet tegelijk 
aan toppen en spouwbladen 

toppen min.: cB1a ci:gnturaal 
lda3 cB1a tJd<ka1 

dit is de tijd dat het tunnelen van het eerste blok gereed is. 

toppen max.: (caia ctg3,tume1) cBia = =:LSlijd + 1 (caia ctg3,qµ,n) 

niet kleiner dan cyclustijd "-.. nul, als aantal toppen is nul 
+1, omdat er 1 top meer is dan aantal compartimenten (als er 1 sluitwand wordt toegepast is dit 
niet nodig, omdatje per blok een dag verliest ten opzichte van het toepassen van 2 sluitwanden 
met hetzelfde aantal tunnelbekistingen. 

min. >= max., dan min., anders max. 

prefab min.: cBia qµ,np:rlld< 
cBia tqi:a<istirga, 

dit naar boven afronden 

prefab max.: (cB1a ci:gnq:µ:r,) cB1a ci:gn~ (cB1a ci:gn~) 
cB1a tJd<ka1 

-. is aantal dagen laatste blok 
aantal dagen toppen >= aantal dagen prefab, max., anders min. 

totaa/ aantal werkbare dagen: 2 + toppen min. of max. + prefab min. of max. + aantal dagen prefab spouwbladen 
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Start 
toppen 

Gegevens 

Berakenen 
oppervlak 

top 

Berekenen 
manuurper 
dagcyclus 

Berekenan 
ploeggrootte 

Berekenen 
bezattlng1graad 

ploeg 

Berekenen 
totaal aantal 

manuur 

Berakenen 
bezattlngsgraad 

topbeklsUng 

Berakenen 
totaal aantal 

dagen bouwlljd 

Kengetallen 
blj 

topbeklstlngen 

Bijlage 2.2: Stroomschema 

-....... -totul..,talbklkken 
anallopperlpwbk,l,r. 

(dieple • hoogte toppen • 1/2) • # topk~n 

oorm toppen • aantal topbekistingen 

# marux per dagcy:lus 
10,8 

Dlt n .. ba.le,n lllfronclen • omdat halv• ~ nlet bNtaM (door in'9ger( .... )+0,98999) 

Delli!'I door 10,11, orndal • )I In II W' voo, 10,11 W' Mfkt, )II dan.., ma:idml.m ~Md 
t.btVWl135% 

(# marur per dagC)ct.os) 
pbeggrootte 

•.i-1neuwvoo,lluurw.k.......,d.,"8100% 
•)I In II W' voo, 10,8 W'werlt liwert, dan 10,&18• 135% 

( # toppen per blok '. to ta al # blokken ) • # marux per dagcy:lus 
#topk1sten 

# teppen per blel< • teleel # bleld,en 
#topkisten 

int r( ( # teppen per blek • teleel # bleld<eR) + 0.99999) 
ege # topkisten / 

cyc:kJu.i \I .. hell, dagen, dua - bov9I, lllfronclen 

integer((# teppen per bleh '. teleal # blehl,en) + o.99999) 
#topk1sten 

pioeggroon. (1!1Jk1J .._..._,_l"I ---.._.,,..,..,,...1,.1 ---
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Gegevens 

Berekenen 
oppervlak 
wanden 

Berek■nan 

manuur per 
dagcyclus 

B■r■kllnen 
ploeggrootte 

Berekenen 
bezettingsgraad 

ploeg 

Berekenen 
totaal aantal 

manuur 

Controle cyclus 
van 7 dagen 

Beuttlngsgraad 
wandkisten 

Berekenen 
totaal aantal 

dagen bouwtJjd 

Kengetallen 
bij 

topbeklstingen 

unt.iblokk.,, -·aM!alblDkklW'lincydua 
8Wllalcompe11imenl1111 

(CNpte • hoogte) • # waodkl•teo 

norm w.-xien • oppcwvlak wanden 

# manux per dagcyclus 
10,8 

DilnurboonnNronden,omdlllhlitt9_,_n"'4 bw1-l (door"'wll"""1 ... l--().951191ili) 

o..n door 10,11, omdal 11111 Je In II uur voor 10,11 uur-id, je den-, naxlmum be.z llltinOIO!Md 
hitblvan135% 

(--) 
ploeggreotte 

•JeinlluurYODr ll uur ~ ......,,dan&/8•1110% 
alljainlluurvoot10,ll uurw.k i...rt,dan1D,&'8z1J5% 

(#wanden perblok ~=blokken '#lagen)*#manwr perdagc:,,;lus 
#wa sten 

le# oerden per blah * # bleldtefl 1ne~) >:: ~J 
# iamlusle r :''"" II~----~ 

·J•· 

"Noo" 

Aantal wandto per blok 

(# comp.A+# eomp.B) > B ..,tal wawten per blok 

..-.tlllwandenperblok+1 

I 
irteger(( ~ )+0.99999) • # wandkisten 

integer((# ,l!lA<leA ~er blel< • teleal # blel<l,eA • # la@OA) + 0.99999) 
#wandkisten 

_ .. 
be.zemno•O!'Ad p1oeg 1%1 
loliaal-,1111_..,,,,. 
conln:ila cydualijd 1J..-Naat 
be.zlllt.grud wandbekilt~ 
Htllilldr,oen bouW1 1jd 



Gagevens 

Berekenen 
oppervlak 
vloeren 

Berekenen 
manuur per 
dagcyclus 

Berekenen 
ploaggrootte 

Berekenen 
bezettlngsgraad 

ploag 

Berekenen 
totaal aantal 

manuur 

Berekenen 
totaal aantal 

dagen bouwtljd 

Kengetallen 
blj 

topbeklstlngen 

Bijlage 2.2 : Stroomschema 

untal - A --· •trlffllanA 
strsnlen B -nom,_ ... 
lolul untal ~mw,ten 

(#comp.A• stramien A+# comp.B • stramien B)* diepte 
(# comp .A+# comp.B) • # wandkiste n 

t 
It ga,tlJk _, het --.t■ vloervelden tuuen d9 warden 

norm breedplaat • oppervlak vloeren 

# manuur per dagcyclus 
10,B 

---------. 
blfvo,orbNktlnatvan2wandan, dan 
ook 2 ~ per dag 

Oil n.. bovw, alrondln , omdllt helv• manaen nlM bfflMn (door int-oer( . ... )+0,99999) 

o..n door 10,8, omdllt ala je In a uur voor 10,8 uur wwkl, }e da'I Mn maclrrun bezllltlnglg..:l 
hebt van 135"" 

(#ma.....- perdag~us) 
ploeggrootte 

B 

■•,. 1n e 1a.- VOOf e w.r wwk ....,art, dart em-100% 
■•Je 1ne iuvoor 10,euurww1ti.v-1, den 10,1Wat35% 

( totaal # compartime nten). # manuur per dag 
# wandkiste n 

...... gNf'I reknr"lg h0uden met clllllatin, 
utrawaid~gNl'lntravto.v.adop. 

totaal aantal compartime nte" 
aantal wandbekls tingen 

dllF\all'bovenatrmden 

-· _ _,_, .. , 
tot.., aantal manuur ...... __ 
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,1::,,.. 
Berekening totaal aantal werkbare dagen wandbekisting met breedplaaMoer 

Wandbekisting 

reedplaatvloer 

Toppen 

spouwbladen 

aantal 
dagen 
kimmen 
en 

mi~ 

al dagen kimmen: 2 dagen (1 dag kim storten en 1 dag uitharden) 

reedplaatvloer 'x': (aantal dagen wanden + 2) - aantal dagen breedplaat 

2 + 5 = 7 dagen, 
is de cyclustijd 
van wanden met 

2 dagen: nl. laatste serie wanden 
+ controls en reparatie. 

3 dagen, want dit is de cyclustijd van 
breedplaten (nl. plaatsen, wapenen e.d., 
storten en ontkisten). 
5 dagen als er toppen aanwezig zijn (nl. 

minimaal aantal dagen dat 
laatste blok prefab 
spouwbladen duurt, i.v.m. 
veiligheid wordt er niet tegelijk 
aan toppen en spouwbladen 

dit omdat breedplaatvloeren altijd de wandbekistingen volgen en er dus van achteren teruggetelt 
moet worden. 

toppen min. : ~ d:g:11boott=a 
~l±Ade, 

dit is de tijd dat het eerste blok gereed is (na wanden en breedplaten). 

toppen max.: aantal dagen breedplaat + (3 of 5) - aantal dagen toppen 

min. >= max., dan min., anders max. 

prefab min.: cB1a q:p31~1:tt 

ca1aq:t'aqslirg:n 

dit naar boven afronden 

prefab max.: (~ ci:g.=nqµn) ~ d:g.=npgcb -{~ ci:g.=npgcb) 
~l±Ade, 

--. is aantal dagen laatste blok 
aantal dagen toppen >= aantal dagen prefab, max., anders min. 

totaal aantal werkbare dagen: 2 + breedplaat x' + toppen min. of max. + prefab min. of max. + aantal dagen prefab spouwbladen 

□ ..... ,-
0 (1) 
O 0 
:, :, 

~~ 
ca 3 

(1) C 

f~ 



Bijlage 2.2: Stroomschema 

Berekeningen kalkzandsteen 

benodigde gegevens 

berekenen benodigd materiaal 

berekenen benodigde arbeid 

berekeMn benodigde tjd 

berwkenen benodlgd malerieel 

berekenen kostenindicalie 

l<engetalen 
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benodigde gegevens 

berekenen aantal m1 dragende wand (geen 
gevel) 

berekenen aanlal m1 toppen 

berekenen aantal m1 gevel 

berekenen aantal m2 dragende wand (geen 
gevel) 

berekenen aantal m2 toppen 

berekenen aantal m2 gevel 

berekenen aantal profielen 

m1 &m2 
woningscheidende wand 

m1 & m2 toppen 
m1 & m2 gevel 
aanlal profielen 

diepte \Wning 
aantal 'M>ningen 
aantal blokken 
lengte verspringingen 
aanlal verspringingen 
aantal bouwlagen 

stramlenmaat A 
stramienmaat B 
aanlal stramienen/comp.timenten A 
aanlal stramienen/compartimenlen B 
aantal loppen 
lophoogte 

(diepte • aantal wanden per laag per blok • aantal blokken + 

lengte versprining • aantal verspringingen per blok • aanlal blokken 
aantal bol.rMagen (exciusief toppen) 

(verdiscontering verspringingen) 

opm. Term wanden goed definerieren (bv dragende wanden), vooral belangrijk als 
woningen uil twee compartimenten bestaan (denk aan hoogbouw boschdijk) 

diepte woning • aantal toppen per blok • aantal blokken + 

lengle verspringing • aantal verspringingen • 2 (verdisconlering verspringingen) 

(stramiervnaat A• aantal stramienen A per laag per blok • 2 + 

stramienmaal B • aanlal stramlen B per laag per blok • 2 + 

aantal wanden per 1aag per blok • dikte woningacheidende wand • 2) • 

aantal bouwlagen • aantal bouwlagen exclusief loppen 

m1 dragende wand • 2,5 m 

m1 loppen • tophoogte • 0,5 

m1 gevel • 2,5 m 

(aantal woningen per blok • 2 • aantal verspringingen per blok • 2 • 2} • 
aanlal blokken 

opm: he! is niet echt materiaal ma• Is nodlg \IOOf de stap uilrekenen arbeid 



NNk.,_ ..-.lal benodlgoe mu voo, het 
mar.en van de klmrMn v., CM ..... -

----.......... In.I - makan 
VMdll....,._..,. 

-----~muYOOrhet 
makenYandakffll'Wlvande(flWa 

..._ _ __.banallgdamu,.._,naen 

vande..,. 

--- ...... ~--... ~anv.,daklfmwlvande...,_. 

ww;.,_..-.talNnOdigd,tmuvoorhat 
rnakenvandetoppen 

beNkenen.....,mu'tOClf~btokken 

opmerkjng: deze ,tap wordt 2 keer dooriopen 
een maal voor maieve bouwnuJr & voor rier1oze spouw 

langlaln,IU'( ..... ) 
m11m2....,.w.'ld 
m1&m2toppen 
m1&m2~ --

m1 dregende w9lld • norm 

m2 ..... w.ld'nann 

m10W-'norm 

m2g,wel • nonn 

m11oppen'norm 

m2toppen'norm 

Nntlllp,oflelen'norm 

, .... ~,,--.......... , .... ~,,. _ _...,.. .~,, 
, .... Wabenmlll:IDp-1)',-• 

Mn'1II benodigde,PIWIIM'kln-lNn{....,.....t, __.. +k,ppan)+ 
Nffllllbenodlgct.PIW'IIM'_.,.(....,.w.id,,wat•toppen}+ 

...tatbenodlgde-•W19nPfolWln+ 

...wlbenodlgd9PIW'IIM'YOOf~~ 

Bijlage 2.2: Stroomschema 
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benodigde gegevens 

berekenen benodigde bouwtijd in werkbwe 
dagen voor het maken van de wanden mel 

versch~lende ploeggroottes 

berekenen benodigde bouwtijd in werkbare 
dagen voor het stellen profl9len met 

verschilende ploeggroottes 

berekenen benodigde kraantijd opperen 
kalkzandsteen-elementen 

berekenen benodigde kraantijd verzetten 
elementensteller van blok naar blok 

bouwtijd lijmploeg 
bouwtijd stelploeg 

kraantijd 

tolale bouwtijd 
normen (kraantijd) 

tolaal aantal mu maken wanden/(ploeggrootte • 8) 
voor verschilende ploeggroottes 

opm: lijden apart uitrekenen -> nog een manier bedenken om optimale combinatie uit le halen 

lolaal aanlal mu slellen profielen/(aantal ploegleden *8) 
voor verschilende ploeggroottes 

aantal rn2 wanden/norm 

(aanlal lagen per blok (inclusief toppen) • 1) • (aanlal blokken-1) • norm 



---(~ ..... )•~ ·-
bepalen untal benoclgde moralbakk., + -
----

b9pa1Mljr:t.duurgebrul(krun 

---blokk~(elemen-----•)• --

bepalen ~ gebrul( mon.lmlx• 

-~gebrultm ...... 

Bijlage 2.2: Stroomschema 

_,.._ 
a.ltlllltypewarw:Mn 
untalwonngMparblo6t 
untal~perb6ok ----

kraanlldoppenin.i.n..n 
krunttdv.na.n ~ 
~duurbouwcaeco 

anal: untal n,lploegen • untaltypewariden(ala~ pblger'iloch 1) 

opm: gavoorhetgamak.uitv.,de~vaneaimorlllbaken~perpn:,jectperploeg. 
DltllcMri;.underWMkancorndalcll~lapmNfflOMkunr.ig..-.•..-.pro+ect. 

MrMI: untalwanden>5m: 1 K:hoor, aaitalwanden > 10m21Chof«1 
bouwm1.u (rie(~Yaaital wands! • aaita1 b1atun • unta1 a.g.nJ • 

{rlt(ff...,.. A/5000) • .-ita •~A• 2 • unta1 b6okken • untal lagen) + 

{i1t(ffamienBISOOO)" ....... A---,8"2"untalblakken"untallagen)+ 
(lnt(clepa'!iOOO)"untallDpper'l"untal~en) 

opm: • Mn w-,d la,ger ls d-, Sm den Mn IChoor nodlg 

(untal wcn,pn per blo6t • 2 + untal veraptlnglngen per b1o6t • 2 + 2) • ----

apouwmuu (Wll(dlep4lr,'5000r..ita1 w.., • untal b6okk«1' ..-.tlll lagen' 2) + 
(Fll(H..-.ienA/5000)' untal ffflnienen A' 2' untal ~ • untal lagen) + 

(wlt(11r__, 8/SOOO) • ..ul narni.n.n B • 2 • untal blo6tken • uni.I lagen) + 
(lnt(dieptwSOOO) • ..,llll '°flpefl • a.Ital blokk.,) 

opm: ii ■ l:fll(lun blj de Np ulnkenen mawiaal (hel: la nllitechl rnair.n. maa, iii nodlg voor •• ulnk....., lrbeld) 

lijdeduur ■ ~duurbouwc-=o(lelopc:ombinallemetvloeren) 

~- tot..duurbouwc-=o(lelopc:omblnallemlltvloeren) 

llfdaduur • lljd maken lomrnen (aronden op lijde,ct.lur makert wanden) 

opm: - g.., ult van Mn rnorWmbler per project 

lijdeduur ■ tlfdedlu 1'911en proftelen 

opm:_g..,ullvan..-.w~parpn:,ject 
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benodigde gegevens 

bepalen kosten materiaal 

bepalen kosten a-t>eid 

bepalen kosten materieel 

bepalen kosten onderaanneming 

bepalen algemene bouwplaalskosten 

bepalen kosten totaal 

koslindicalie materiaal, 

arbeid, materieel & tolaal 

hoeveelheid materiaal • kostprijs 

kosten kimblokken: aantal m1 wand• norm 
kosten elementen:aantal m2 wand• norm 
kosten lijmmortel : aantal m2 wand• norm 
kosten specie ten behoeve van klmmen: aanlal m1 wand• breedte • 50 mm• norm (hler neem ik de dikte van de laag specie 50 mm) 

lotaal aantal maoour • (gemlddeld) uur1oon 

lijdsduur gebruik materieel • (h.Jur,afsciwtving) 

koslen kraan 
kosten elementsteller 
kosten profielen 
kosten schoormateriaal 

kraantijd • norm 
aanlal etemenlensl8'1ers • gebruiksduur • norm 
aantal prorlelen • norm 
aantal schoor1aten • norm 

kosten mortelmixer aantal • gebnJiksduur • norm (aantal slandaard op 1) 
koslen mortelbak • lijmschep aantal elemenlenatellers • norm 
kosten waterpastoestel aantal • gebruiksduur • norm (aantal standaard op 1) 

aantal woningen • kosten per woning 

tijdsduur bouw casco • norm 

kosten materTaal + kosten a,beld + kosten materieel + kosten onderaanneming + algemene bouwplaatskosten 



Bijlage 2.2: Stroomschema 

benodlgde gegevens 

berekenen benodigd materiul 

berekenen benodigde .-beid 

berekenen benodigde lid 

berekenen benodlgd mal:eriNI 

berekenen kostenindicalie 

kengetallen 
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t.nodigde9'99"110I 

berehnen ..,lal mt bolMmuu,-

.,.,_.,_. -,tal m2 ...to.veld behcw.ncl blj 

,tramlenA 

berekeoen ..,lal m2 vlo«veld behofend blj 

atramlenB 

berekenen untal kg vlechtw«k 

berllkenen --.lal m3 beton 

berlll!.enen unlllll rn3apecievoordichtzenen 
,_ 

chpww#'ICI 

unlal warden per luig pw blok 
..-.talblokk.-. 
aanlal bouwlagen {udualef q,pen) 
strlffli9flbrwdlltA 
ff1mitrin•d• B 

unlllll c,ompa1irnenwn d'amlen A 
unlllllc,ompa1irnenwnffamlen8 

..,1a1.~perblok 
w.11 ... brMClla kanulplut (nlelduidelijk w .. hel ti.• (M lnvoer) 
..,lalm2vtoervllld 
gemldde6d kg vlechtw.11. pw m2 

dieplll woning• ..-.lal w-,den per blok • unlllll blokken • unlllll i.v-r, (•~~) 

(2'dleptewand+ 
(atramlen A• ..,tal comp•tlmenlen 1tramlen A ' 2) + 

(ff....,. B • ..,1a1 comp.-tlmenlen 1trlfflien B • 2)) ' 
aa,tal blokkllO' a.1tlll lager, 

stramlen A • unlllll compa,11ment.n stramlen A 

dieJMwtnd • unlal blokken • ..-.lal lager, 

stramlen B ' ..,1a1 comp•tlmenten straml«I 8 ' 
diep,19 wand • unlal blokk.,, • ..-.lal lagen 

-,tat •apgataparingen per blok • unlal blokk., 

opm: het unlllll •~ II nlel • r---.n .... a.1tal bouwl,ven->voor lugbouw 11 dit 
i, demMAtg911alenwel ~ ect. nlelvoor hoogbouw. 
Er zljn 19YNI ontw.pen zoal1 duplu ~ w_. hel ..ul •apg_, niet logit<:h volgl 

untal m2 vto.vllld 'gemidcWd kg vi.ctitw.k per m2 

{INT (dieple wonini;,'600 mm+0,9999))' 

l0tul untal c:omp#1imenWt'I 

..,tal m2 vk>ervllk:I • (dikla vtoer. dik .. breedpaat) 



benodigde gegev«tnt 

beplllen benodigde normen 

berekenen uni.al benodigde mu voor hel 
leggen van de breedplaat per m2 

berekeMn aanlal benodigde m., voor he! 
de.. & monteren randkist 

berekenan untat benodigde m., voor het 
maken van de trapgatapaningen 

berekenen aantal benodigde mu voor het 
maken trapgatspaing plut 

berekenen lolaal aantal benodigde mu 
voor het aarbrengen van hel vtechtwerk 

berekenen totaal aanlal benodigde mu 
voor het aarmntngen leldingen 

rneehani9che venUatie (ind'9n nodig) 

berekenen totaal aantal benodigde mu 
rnaken breedpl~n 

aantal benodigde 
manuur voor de 

verachlende onderdelen 
enhettotaal 

aanlalm2vloerveld 
aanlal m1 omtrek vtoefveld 
unlal lrapgalsplringen 
unt■kg
aantal woningen 

uni.al m2 vk>efveld • norm 

aantal m1 omtrek vtoerveld • norm 

makenrandbekm,g(-) 

Bijlage 2.2: Stroomschema 

nog goad uttmek r:A er YWKhll I• met randklllt biJ epouwmuur 

aantal trapgalsparingen • norm 

aantal trapgatsparingen • norm 

aantal kg vleehhveri< • norm 

aanlal "NOningen • norm (hoogte norm afhankelijk van aanwezlgheld) 

mu maken breedplut + 

mu de-- & monleren randkist + 
mu rnaken trapgatsparlngen + 

mu maken trapgataparingplaten + 
mu aanbrengen vtechtwerk + 

mu a.-.brengen leldingen n.chnaische ventlalie 
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benodigde gegevens 

berekenen benodigde bouwtijd in 'Nerkbare 
dagen VOOf hel maken van 

breedplaatvtoeren met verschilende 
ploeggroottes 

berekenen benodigde kraantijd plaatsen 
breedplaatvloer 

berekenen benodigde kraantijd plaatsen 
onderstempelingsmateriaal 

berekenen benodigde kraanlijd storten 
beton 

bouwtijd 
kraantijd 

totaal aantal mu 
ploeggrootte 
aantal breedplaten 
aanlal 1NOningen 
aantal m3 beton 

totaal aantal mu maken kanaalplaalvloeren/(ploeggroolte • 8) 

aantal breedplaten • norm 

aantal 1NOningen • norm 

aantal m3 beton • norm 



~aMW!m1t.dllrlghout 

lijmdull'~ wawpntoNIII 

llfdNuurget,Nll~lng 

___,.....,geb,ulkbadclnghoutl -

·-· ·-· ..,._,ir---A 
_,.. •nmlenen II 
~r.ndkll:tperlrapoel ----
((lhmilMA +11ramien8)"4' + 
blnodlgdel r.ndkl9t hpgal • 2)' _ ... _ 

..ulbouwlage,rl{•dlaiefll:lppen) ..... ..,..,..,.._.. --------- ... -

Bijlage 2.2: Stroomschema 

opm: 1k ga wnuv• u1tMt• randkateai hlu"~ ....... ploeg rnmm!MI 2~ perdag doet 

--· -,1111 ~'-'nng P9I' ,nmi.n • .... 1hmilnen' 
IIWltal bouwlao-i (axc:lull9f klppen) 

opm:mlK:hlenlHizoeken_het .... dagerldalhet~lnflDfullil 

..... ..,.,._.._.. . 

.... onden ........ per ........ ..... •nmllnen. 
Mnlal~(m:c:luMfklpp9n) 

tljdlchu • tljdaduutmaken vloeren 

tljl:t9cM,r•tljdaduutmakenvloerwl 

lljdNuur"mak• Ylowen ♦ droogtlfd 

......,m.11., vtoer.n • ...,..... 

opm: letopuntlllll alhri.ellfk,vandrooglltdenher~ 

..,......makenvloeren 
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benodlgde gegevens 

bepalen kosten materiaal 

bepalen kosten .rt>eld 

bepalen kosten materieel 

bepalen kosten onderaanneming 

bepalen algemene bouwplaatskosten 

bepi:Wen koslen totaal 

koslindlcatie materiaal, 
arbeid, materieel & totaal 

hoeveelheid materiaal • kostprijs 

kosten breedplaat stramien A 
kosten breedplaat stramien B 
kosten waperlng 
kosten belon 
kosten specie (dichtzetten nade 

aantal manuur • (gemlddeld) uur1oon 

lijd9duur gebrulk malerieel • kostpris 

aanlal m2 • prjs per m2 (stramien A) 
aantat m2 • prjs per m3 (stramien B) 
aanlal kg wapening • prjs per kg 

aantal m3 mortel • prijs per m3 
aantal m3 specie • prijs per m3 

koslen kraan + hulpmiddelen kraantijd • tv.Jur kraan 
kosten rand- & spwingsbekisting tijd9dulr gebruik bekisling • hoeveelheid bekisting • N.Jur bekisting 
kosten stootijzer & trllnaald lijd9duur gebruik stootijzer & trinaald • aanlal • huur per dag 
kosten waterpasloeslel tijdsdutx gebruik waterpastoestel • huur per dag 
kosten baddinghoul lifdsduur gebruik baddinghoul • huur/afschrijving (niel duldelijk) 
koslen schroefslempels lijd9duur gebruik • aantal • huur per dag 
kosten kubet tijd9duur gebruik kubel • aantal • huur per dag 

aantal woningen • kosten per woning 

opm: denk hkm>ij aan de inslallalies 

tijdsduur bouw casco • norm 

kosten materiraal ,.. kosten arbeid ,.. koslen materieel ,.. koslen onderaanneming ,.. algemene bouwplaatskosten 



Bijlage 2.2: Stroomschema 

benodigde gegevens 

berekanen benocligd materiaal 

berekenen benodigde arbeid 

berekenen benodigde tijd 

bereker.n benodigd materieel 

bereker-.n kostenindicatie 

kengelallen 
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benodigde gegevens 

berekenen aantal m1 lusNnmuur 

berekenen aantal m1 omtrek vloerveld 
(blok) 

berekenen aantal m2 vtoeiveld behorend bij 
stramienA 

berekenen aanlal m2 vloerveld behorend bij 
stramien 8 

berekenen aanlal trapgatsparingen 

berekenen aantal kanaalplaten 

m1 bouwmuur 
m1 omtrek vloerveld 

(blok) 
m2 vloerveld 

aantal trapgatsparingen 

diepte wand 
aantal wanden per laag per bklk 
aantal blokken 
aanlal boUYAagen (exdusief loppen) 
stramienbreedle A 
stramienbreedte B 

aantal compartimenten stramien A 
aantal compartimenten stramien 8 
aanlal trapgatsparingen per blok 
werkende breedle kanaalplaal (niet duldelijk waa- het beste de invoer) 

dieple wand• (aantal wanden per 1aag per blok •2) • 
aantal lagen (exclusief toppen) • aantal blokken 

(2 • diepte wand + 

(stramien A• aantal compartlmenlen stramien A• 2) + 
(stramien B • aanlal compartimenten stramien B • 2}) • 
aantal blokken • aantal lagen 

stramien A • aanlal compartimenten stramien A 
diepte wand • aantal blokken • aantal lagen 

stramien 8 • aantal compartlmenten stramten B • 
diepte wand • aanlal blokken • aantal lagen 

aantal trapgalsparingen per bk>k • aanlal bk>kken 

opm: hel aantal trapgatsparingen Is nlet te realateren aan aantal bou'Magen --> voor laagbouw is dit 

in de meeste gevallen wel mogelijk echter niet voor hoogbouw. 
Er zijn teveel ontwerpen zoals duplex 'NOningen waar hel aantal trapgaten nlel loglsch volgl. 

(INT (diepte 'NOning/600 mm+0,9999)) • 

totaal aanlal compatimenlen 



benodigde gegevens 

bepaen benodvcfe normen 

berekenen aantlll benodlgde rru voor het 
leggen van de klinulplul 

berekenen untal benodigde rru voor hel 
de- & monteren randklst 

berekenen unlal benodigde m.i voor het 
storten voegen t.p.v. de bouwm.Jur 

berekeMn aanllll benodigde m.i voor het 
storten druldaag (40-80 mm) 

berekenen tot• aantlll benodigde mu 
aanbrengen trapgat beveliging 

berekei-.n lotul untaf benodigde mu 
maken kanaalplutvloeren 

aantal mu leggen platen, 
de- & monteren r.-.dkist, 

storten voegen 
bouwmJur, stonen 

druklaag en total u ni.al 
rru maken vtoeren 

Bijlage 2.2 : Stroomschema 

m2lltoofwld 
m1 omtrek vloerveld 
m1 bouwmuur 
atramienmalen 

met behulp van stramienmalen en a.ital m2 de normen bepalen 

unllll m2 vtoerveld (stramien A)'" norm A+ 
aantat m2 vtoerveld (stramien B) • norm B 

aantlll m1 omtrek vloerveld • norm 

aanlal m1 bouwrruur • norm 

(aantal m2 vloef'veld stramien A+ untlll m2 vloerveld B) • norm 

aantal trapgaten • norm 

mu leggen kanaalplaten + 

mu de- & monteren randkllt • 
mu storten voegen l.p.v. de bouwmuur + 

rru slorten druldaag + 

rn.i urbntngen trapgat bevel iglng 
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benodigde gegevens 

berekenen benodigde bouwtijd in werkbare 
dagen VOOf het maken kanaalplaatvloeren 

met versch~lende ploeggroolles 

berekenen benodigde kraanlijd 

bouwtijd 
kraantijd 

totaal aanlal mu 

ploeggrootte 
aanlal kanaalplaten 

totaal aantal mu maken kanaalplaatvloeren/(ploeggroolle • 8) 

aantal kanaalplalen • norm 



benodigde gegevens 

bepalen hoeveelheid rand- & _..,.klstlng 

bepalen uni.al stootijzers + trilnaalden 

bepalen untal trapgatbeveligingen 

bopalen ljdoduur gebruil< kraan 

bepalen tijdadulx gebruik rand- & 
_..,.ltistmg 

bepalen I~ gebrulk stootijzers & 
1n...-n 

bepa&en tijdsduur gebruik 
trapgatbeveiliglngen 

bonodlgd malerieol 
ljdoduur gebruil< 

materiNI 

aanlal trapgatspsingen 
aantal (stortploegen) 
kraanlijd opperen kanulplaten 
kraantltd leggen kanaalplaten 

aantal trapgatspaingen per blok • em 

tijdsduur leggen vloeren 
droogtljd drukvloer 
tijd9duur storten drukvloer 

Bijlage 2.2: Stroomschema 

opm: t\YN uitganspunten: slort per blok en per lrapgatsparing een randkist nodig vane m 

aantal: aanlal (atort)ploegen hoeveelheld rand- & spaingtbekisting 
aantal stootijzers + trlnaalden 
aantal trapgatbeveligingen 

uni.al lrapgatbevellgingen • unlal trapgaten 

kraantid opperen kanaalptalen + krunlijd leggen kllnulplalen 

tijdsduur leggen vloeren + droogtijd drul-Moer 

tijdsduur storten drukvloer 

tijdsduw gebruik trapgatbewligingen = tijdsduur N'Nbouw 
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benodigde gegevens 

bepalen koslen materiaal 

bepalen kosten arbeid 

bepalen kosten materieel 

bepalen kosten onderaanneming 

bepalen cMgemene bouwplaalskosten 

bepalen kosten tolaal 

kostindicalie materiaal, 
art>eid, materieel & lotaal 

hoeveelheid mateliaal • kostprijs 

kosten kanaalplaat 
kosten oplegmateriaal 
kosten betonmortel 
kosten krimpnet 
kosten raveelijzer 

aantal manuur • (gemiddeld) uur1oon 

tijdsduur gebruik materieel • kostprijs 

aantal m2 • prijs per m2 
aantal m2 wanden (geen gevel) • prijs per m2 
aantal m3 mortel • prijs per m3 
aantal m2 • prijs per m2 
aantal trapgaten • prijs per stuk 

kosten kraan • hulpmiddelen kraantijd • huur kraan 
koslen rand- & sparingsbekisting lijdsduur gebruik bekisling • huur bekisling 
koslen stootijzer & trWnaald tijdsduur gebruik stootijzer & lrilnaald • huur 
kosten trapgatbeve~iging aantal trapgatsparingen • norm • tijdsduur bouw casco 

aantal woningen • kosten per woning 

opm: denk hierbij aan de installaties 

tijdsduur bouw casco • norm 

koslen materiraal • kosten art>eid + kosten materieel • kosten onderaanneming • 8'gemene bouwplaatskoslen 



Bijlage 2.2: Stroomschema 

benodlgde gegevens 

berekenen benodigd materiaal 

bentkenen btlnodigde arbeid 

berekenen benodigde tijd 

berekenen benodigd materiNI 

berekenen kostenindlc:alie 

kengetalen 
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benodigde gegevens 

berekenen aanlal m1 bouwmuur 

berekenen aantal m2 vloerveld 

berekenen aantal trapgatsparringen 

m1 bouwmuur 
m2 vloerveld 

aanlal lrapgatsparingen 

dieple wand 
aantal wanden per laag per blok 

aantal blokken 
aantal bouvvlagen (exdusief toppen) 
stramienbreedte A 
stramienbteedle B 

aantal compartimenten stramien A 
aantal. compartimenten stramien B 
aanlal trapgatsparingen per blok 

diepte wand• (aantal wanden per laag per blok) • aantal lagen (exdusief toppen) • aantal blokken 

(stramien A• aantal compartimenten stramien A ♦ stramien B • aantal compartimenlen stramien B) • 

dieple wand • aantal blokk.en 

aantal trapgatsparingen per blok • aantal blokken 



benod;gde gogevons 

bepalen benodigde normen 

berekenen aanlal benodigde m.i voor het 
leggen v-, het oplegvlt per m1 

berekenen aantal benodigde n1.1 het leggen 
van de platen 

berekenen aantal benodigde m.i voor hel 
afwerken van de vto.,-

berekeMn total unlat benodigde mu 
aantnngen trapgat beveiliglng 

berekenen totaal ant■ benodigde mu 
maken -onon••vtoeren 

aanlalmuleggen 
oplegvlt, leggen plalten, 
mu afwerken vloer, rru 

aantnngen trapgal 
bevel iging en totul 

aantal mu maken vtoeren 

m2vloe<vold 
m1 orntr.k vtoerveld 
m1bouwnMJr 
stramienmaten 

aanta6 m1 bouwmuU' • norm 

aantal m2 vloerveld • norm 

aantal m2 vloerveld • norm 

aantal trapgaten • norm 

mJ leggen oplegvit + 

muleggenplaten+ 
rru afv.wken vloer + 

rru unbrengen trapgat beveiliging 

Bijlage 2.2: Stroomschema 
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benodigde gegevens 

berekenen benocligde bouwtijd in werkbare 
dagen voor hel maken•Orion•-vioeren met 

verschilende ploeggrootles 

berekenen benodigde kraantijd 

bouwtijd 
kraanlijd 

totaal aanlal mu 
ploeggroolte 
aanlal m2 

totaal aantal mu maken ·onon·-v1oeren/(ploeggrootte • 8) 

aantal m2 • norm 



benodlgde gegevens 

bepalen aantal trapgatbeveiligingen 

bepalen tijd9duur gebruik krun 

bepalen ljdodwr gebn,ik 
trapgatbeveliglngen 

benodigdrnat
ljdodwr gebruik 

materiNI 

aantal trapgatsparingen 
kraanljd 
dU\Kbouwca9CO 

aantal ::a: aantal lrapgatspaingen 

tjdodwr • kruntjd 

tijdllduur • duur bouw ca9CO 

Bijlage 2.2: Stroomschema 
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benodigde gegevens 

bepalen kosten maleriaal 

bepalen kosten arbeid 

bepalen kosten materieel 

bepalen koslen onderaanneming 

108 

bepalen algemene bouwplaatskosten 

bepalen koslen totaal 

kostindicalie materiaal, 
arbeid, materieel & totaal 

Voor deze slap nog contact opnemen met v.d. linden 

hoeveelheid materiaal • kostprijs 

kosten "Orlon••platen 

kosten oplegmateriaal 
koslen mortel ten behoeve van storten naden 

aanlal manuur • (gemiddeld) uurioon 

tijdsduur gebruik materieel • koslprijs 

kosten kraan • h.Jlpmiddelen kraantijd • h.Jur kraan 

aantal platen • prijs per stuk of per m2 
aantal m2 bouwrn.Jur • prijs per m2 
aanlal m1 naad • diepte • breedte naad • m3 prijs mortel 

koslen trapgatbeveiliging aantal trapgatsparingen • norm • lijdsduur bouw casco 

aantal 'NOningen • kosten per 'NOning 

opm: denk hiertiij aan de installatles 

ljdsduur bouw casco • l"IOf'm 

koslen matertaal + kosten arbeid + kosten materieel + kosten onderaanneming + algemene bouwplaatskosten 



0 
-0 

Berekening totaal aantal werkbare dagen stapelbouw (1 bouwblok) 

droogtijd = 1 dag /~/~/ ~/ ~/ ~!-/~ 
blok1 ................. . 

bouwtijd = (((tijd kim per laag + 1) + (tijd wand per laag + 1) + tijd vloer) * aantal lagen (ex. toppen)) + 
(kim top +1) + wand top 

Berekening totaal aantal werkbare dagen stapelbouw (meerdere bouwblokken): tijd kimmen & wanden bepalend 

men & wanden 

vloeren 

toppen -
bouwtijd = totale tijd kimmen + totale tijd wanden + totale tijd kimmen top + totale tijd wanden top 

(/) 

a 
0 
3 
"' (') 
:r 
(1) 

3 
0 



0 Berekening totaal aantal werkbare dagen stapelbouw (meerdere bouwblokken): tijd vloeren bepalend 

/ d,oogtijd • 1 

men & wanden. 

"begin"-tijd 

toppen ....... 
\ droogtijd = 1 

"begin"-tijd = (tijd kim per laag per blok + 1) + (tijd wand per laag per blok) 

"eind"-tijd = (tijd kim top per blok + 1) + (tijd wanden top per blok) 

bouwtijd = "begin"-tijd + tijd vloeren + "eind"-tijd 

Berekening totaal aantal werkbare dagen stapelbouw (meerdere bouwblokken): tjjd kimmen & wanden bepalend 

men& wanden 

vloeren - - - ~ --"emd"-t1Jd 

toppen _.. 
\ droogtijd = 1 

"eind"-tijd = (tijd kim top per blok + 1) + (tijd wanden top per blok) [is nul als er geen toppen zijn] 

bouwtijd = totale tijd wanden en kimmen + tijd vloer per laag per blok + "eind"-tijd 

□ -; .-
0 (1) 
O 0 
::, ::, 



Bijlage 4 : test resultaten 

Bijlage 3: Uitdraai testen 
Op de volgende pagina' s staan de uitdraaien van de gedane testen uit hoofdstuk 6 
van het verslag. 
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Bijlage 4 : test resultaten 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 

test1 opdracht laagbouw 
Eindhoven 
46,2 ~ Ballast Nedam 

Voordellgste bouwmethode: 
Datum: 

Kalkzandsteen bouwrnuur met kanaalplaaMoer 
27 november '97 

~ Woningbouw BV 

----- lngevoerde gegevens 

straniermaat A 

stranienmaat B 

clOlllemaat 

~• (mm) (l,owMantvtoer-bownkant vtoer) 
t"l)MOgte 

lengte -.pringingen 

gem!- elide wand 

gemlddelde dkle llloer 

aantal mm1 tn,pgatsparing i.v.m. tn,pgatbetcisting 

Bouwplutscoifflciiint 

projectspecfflcaties 

constructies 
ullvoeringsmeth 

1...-.lnomstandlpden 

o,garisalle 

~dogrud-sting 

•-gt,eid mechanische ventilatie 

5-400 mm. 
0 mm. 

8500 mm. 
2700 mm. 
2950 mm. 
1200 mm. 
200 mm. 
200 mm. 

4700 mm. 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

normaal 

nee 

-'-ahn 

aantal c-rtlmenten (A) per laag per blok 8,8 s11A<s 
aantal c<>q>animenten (B) per IHg per blok 0 s11Acs 
aantal woningen per blok 8,8 -aanl:al toppen per blok 7,8 s11A<I 
aantal lagen (exCMiefl-) 2 s11A<s 
aantal lrapgatsparingen per blok 13,2 s11Acl 
aanl:al sparingen in wand per bk,k < 2 m' o· shJil:s 

aant•I sparingen In wand per blok > 2 m' 0 s11Ac1 
aantal sparingen in top per blok 0 -aantal -.pringingen (per blok) stlA<s 
aantal btollxen in cydus stlA<s 

totaal 8antal bloldcen s11Acs 

Tolul 

totaal aantal con.,.rtirneNen 92,4 

aanlal wanden per laag per blok 7,8 -

----Ultgerekende gegevens ----------------------- ----------------

Tunnelbeldstlng w_,,.,.,st1,.,, Kai~.--

Kostenc•co Kosten casco Kosten casco -Of\ CHCO tolale project F 821 .821,83 kosten casco totale project F 990.447,78 -en CIICO tolale project F 783.580,75 

kosten casco per woning F 17.784,02 kosten casco per woning F 21 .438,28 kosten casco per woning F 18.1180,19 

l'loeggrootte l'loeggrootto l'loeggrootto 

~ 4 (115%) wandenploeg 1 (100%) wandenploeg 2 (108%) 

I~ 2 (87%) ~ 3 (99%) ~ 3 (133%) 

t~ 1 (87%) -~ ~ ·~ totaal ■antal wertcbare dagen 41 totaal amal weftcbare dagen 120 loloal oantal -• dagen 111 

oontal wonlnQOI\ per dag 0,9 aantal woningen per dag 2,8 aantal woningffl per dag 2,4 

totaal aantal manus 2881 totaal aantal manull' 4178 totaaJ aartal manuur 3252 --- Boklstlngon 

oantal l\rnellelds1ingffl A (5400mm) 3 (73%) aantal wand>ekistingen (95%) 

aantal-stinQfflB (0mm) 0 aantal IOl)l>elcistingen (98%) 

aantal tOl)l>elcistinQffl 2 (98%) 

Kranon Knonon Kranon 
aantat kn.aru.r per dag 12,4 aantal kn.anuur per dag 7,8 lolaal aantal lnuuu,r (netto) 149,5 

lolaal aantal lnandagen 41 totaal oantaJ lnandagen 120 lolaal aantal lnandagen 111 

aantal- 2 aantal kn,nen 1 aantallnnen 

ge,,tchl grootslo lulneldeel (Ion) 10,6 

0pmol1dngon Opmorldngon Opmorldngon 

---- Ultelndelijke keuze ----------------------------~------~------.....__ 

De uiteindelijke keuze van een bouwrnethode voor he! project 1est1 opdracht laagbouw' te Eindhoven, is kalkzandsteen met kanaalplaaMoer gewor 

Op- en aanmerklngen betreffende de gekozen bouwmethode: 
voor de laagbouw Is op basis van kosten gekozen voor kalczandsteen met kanaalplaten de kwoer Is een gemlddelde, omdat er 2 verschilende SOOften bk>kken zt1', deze kl.n\en ook 
ovemJeel apart lngowl Wor<len. blj overwegingen blj de kouze Is de ar.tand tu111en de blold<en gegeven, cit heeft geen l<Ntoed op de keuze vsn lczs. 
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Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

test1 opdracht: laagbouw 
Eindhoven 
46,2 
27 november '97 

Totaal overzlcht alle mogelljkheden 

TUNNELBEKISTING 

Kosten casco P,_,_.,rootte Bouwtl/d 

totaal perworing hmel toppen tolaal tolaal 
daaen maoo.r 

F 821 ,621,63 F 17.784,02 4 (115%) 2 (87 %) 41 2861 
F 871 .170, 17 F 18.856,50 4 (115%) 2 (87 %) 51 2861 

WANDBEKISTING 

Kosten casco P/nN1nrootte Bouwtlld 

totaal per woning wanden toppen vioeren lolaal lolaal 
daaen maoo.r 

F 990.447,78 F 21.438,26 1 (100%) 1 (87%) 3 (99%) 120 4176 

-

KALKZANDSTEEN 

Kosten casco P,,._nrootte Bouwtlld 

tolaal per woning wanden 1/loeren lolaal lolaal 
da- maoo.r 

F 783.660,76 F 16.960,19 2 (108%) 3 (133%) 111 3252 
F 796.730,78 F 17.245,25 2 (117%) 3 (133%) 113 3451 
F 818.613,59 F 17.718,91 2 (108%) 3 (131 %) 111 4116 
F 831.783,62 F 18:003,97 2 (117%) 3 (131%) 113 4315 
F 868.157,08 F 18.791,28 2 (108 %) 3 (92%) 111 2531 
F 881 .327,11 F 19.076,34 2 (117%) 3 (92%) 113 2730 
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tirnelA 

3 (73 %) 
3 (82%) 

wanden 

1 (95%) 

~ Ballast Nedam 
~Wonlngbouw BV 

Beldstl,_n Knonen 

li.mel B toppen kraaoo.r .. ~., 
Def dag 

0 2 (98%) 12,4 2 
0 2 (98%) 12,1 2 

Sel<lstlfWMn Knnen 

loppen kraaoo.r .. ~., 
Derdaa 

1 (98%) 7,6 1 

-ti- ~ 

lolaal ....... 
kraaoo.r da-

149,5 21 
149,5 21 
150,2 21 
150,2 21 
101,4 14 
101,4 14 



Bijloge 4: test resultoten 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 

test1 opdracht middenhoog 
Eindhoven · 
70 ~ Ballast Nedam 

Voordellgste bouwmethode: 
Datum: 

Tunnelbekisting (2 sluitwanden en 3 daagse cyclus) 
27 november '97 

~ Woningbouw BV 

- ---- lngevoerde gegevens 

...... 
-ml•nmutA 

stramlermaal B 

dieptemaat 

hoogte lmml ~ vtoer • bownkant vloer) 

tophooate 

longto vetspringlngen 

gemlddelde dildo wand 

gemlddeldo dildo vloor 

aantal m,1 trapgatsparing l.v.m. trapgatboldsting 

Bouwplaatscoifflcient 

p<Ojoctspod1tcatios 

ccnstructiff --t..-andighodon 
o,gant..Uo 

mooiljlcholdsgra■d tunnol>eldsting 

•-gt,eld mochanlsche vnll■tie 

8300 mm. 

0 mm. 

13200 mm. 

2700 mm. 

0 mm. 

0 mm. 

200 mm. 

200 nvn. 
0 nvn. 

0 " 0 "· 
0 " 0 " 0 " 

nonnaal 

nee 

A-alon 

■antal c-rtimenton (A) per l■■g per blot< 7 stlh 

■antal c~artimenten (B) per l■ ag per blot< 0 stuks 

aantal woningen per blok 35 stlh 

aantal toppen per blok 0 stuks 

■antat !■gen (oxdnioftoppon) 5 stuks 

■antal trapgatsparingon per blot< 0 stukt 

aantal sparingen tn wand per bk>k < 2 m' 35 stlh 

aantal sparingen in wand per blok > 2 m' 0 stuks 

aantal sparingen in top per btok 0 -■antal vo,springlngon (per blot<) 0 stlh 

■antal blolcken in cyct,s -totaal aantal bk>kken 2 -
Totaal 

totaai aantal compartimerten 70 stlh 

aantal wander, per taag per b'ok 8 stlh 

---- Ultgerekend• gegevens ---------------------------------------

Tunnelbe~lstlflfl 

Kostencuco 
_ _, casco tolale p<Ojoct F 835.-448,00 
_ _, CHCO per -,Ing F 11.934,97 

l'loogwootto 

~ 5 (125%) 

t~ 0 (0%) 

IIOUWlld 
tota■I aan1a1-.ro dagen 58 

■■ nt■i-,ing-, per dag 0,8 

totaal Hnt■I manuur 3331 ----stlngonA (8300m,) 2 (87%) 

awnl tunnol,eldstlngon B (0mm) 0 
Hnl■I topbatdstingon 0 (0%) -Hnl■l lnanw- per dag 10,0 
totaal aantal krundagen 58 

aarallnnen 1,5 

gowtcht groctsto Mnetdfft ~on) 17,9 

Opmof1dngon 

T-sting Is (on)mogoljk, omdat het gowtcht van het 
groctste h.meldoot het nwdnun van 18 ton ovortclvt)dt 
(beklsting opspltson). 

......---- Ultelndelljke keuze 

W-belddlng 

Kostencuco 
koston casco totalo l'fOlocl 
kosten casco per worq 

l"looggrootto -~ 
vloer9f'4Jk>eg X 

topp9f'4Jk>eg 

IIOUWlld 
totaat aant■t -.ro dagen 

aantal-,ingen per dag 

totaal a■ntal manul.l' -~ •ant■I~ 

•ant•I topbatdstingen 

-aantal kra■l"IUI.I' per dag 

totaal aantal kraandagen 

aantallnnen 

Opmot1clngen 

W.ncl>oldsting Is (on)mogatijk, omdat de bezallingsgra■d van 
de wa~ te laag Is (•Is het aarul blokken In een 
cyctus wctdt ve,groot, kan wandi>oldsting waarschljnljk wot) . 

Kosten casco 

koston COSCO totalo p<Ojocl 

koston casco per -,Ing 
F 

F 

8-45.502.50 
12.078,81 

l'looggrootto 
wand9f'4Jk>eg 

vloor9f'4Jk>eg 

2 (112%) 

3 (125%) 

Bouwtl<f . 

totaal aantal-.ro dagen 85 
■ant■l-,lngon por dag 1,2 

tota■I ■antal manuur -1 

-totaat aant■l lnanw- (netto) 142,3 
totaal aarAI kraandagen 85 
a■ntal kranen 

Opmorldngon 

De uiteindelijke keuze van een bouwmethode voor het project 'test1 opdracht: middenhoog' te Eindhoven, is tunnelbekisting geworden. 

Op- en aanmerklngen betreffende de gekozen bouwmethode: 
YOOf de middenhoogbouw Is op basis van kosten gekozen voor tl.nlel>ekisting er Is nu geen invoer van een geniddelde, wel rekenmg'"" houden dat stramien B riet In de 
berekeningen Is opgenomen, maar dat geldl. nu voor ale bol.Mfflethoden er worcl wet gegeven dat een ~sting van dit fomlaat meer dan de toegestane 18 ton weegt, 
OIJlotslng Is tunnel opspltton. bl) ovo,woglngen blj de koua Is de afstond hlsson do blokkon gegevon, cit hoeft geon lnvtoed op do kouze van tunnel. Ook is do scht)fftrlclng van do 
vloor gegeven, doze hoeft geen lrwloed op do keuze van tunnel. wel gegevon dat wancl>oldstlng met broedptaaMoeron niot kan, omdat de bezallingsgraad van de ~•g te 
ta~g Is, mogelJ(heid worcl ■angedragen om het aartal blokken In een cyclus te venindef'en (vorige lnvoer was cit het geval) . 
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Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

test1 opdracht: mlddenhoog 
Eindhoven 
70 
27 november '97 

(:.i') Ballast Nedam 
~Wonlngbouw BV 

Totaal overzlcht alle mogelljkheden -------------- --------------------

TUNNELBEKISTING 

Kosr.ncasco P,,_nrootte Bouwtlld Beldstl,.,..n Kranen 

lotaal per woning t\lY\Ol toppen lotaal totaal tllY\OlA t1W1el B toppen kraarur aantat 
da- merur oerdao 

F 835.448,00 F 11.934,97 5 (125%) 0 56 3331 2 (87%) 0 0 10,0 1,5 
F 838.222,45 F 11.974,61 7 (132%) 0 45 3358 3 f17 %) 0 0 12,3 2 
F 846.024,50 F 12.086,06 5 (125%) 0 56 3331 2 (87%) 0 0 10,0 1,5 
F 854.660,30 F 12.209,43 5 (125%) 0 61 3331 2 (100%) 0 0 9,8 1,5 
F 865.236,80 F 12.360,53 5 (125%) 0 61 3331 2 (100%) 0 0 9,8 1,5 
F 866.401,21 F 12.377,16 7 (132%) 0 51 3358 3 (87%) 0 0 12,2 2 

WANDBEKISTING 
.. 

Kosten casco p/nannrootte Bouwtlld Beldstl,.,..n Kranen 

lotaal per woning wanden toppen vloeren totaal 
daoen 

totaal 
merur 

wanden toppen kraarur 
oer dao 

aartal 

-
. 

-· 
KALKZANDSTEEN 

Kosten casco P-rootte Bouwtlld Beldstt,.,..n Kranen 

totaal per woning wanden vloeren totaal lotaal totaal aerial 
da- merur kraarur daaen 

F 845.602,l50 F 12.078,81 2 (112%) 3 (125%) 85 2941 142,3 25 
F 857.772,09 F 12.253,89 2 (112%) 3 (124%) 100 4127 160,6 30 
F 868.195,66 F 12.402,80 2 (114%) 3 (124%) 101 4303 160,6 30 
F 870.840,58 F 12.440,58 2 (112%) 3 (125%) 95 3116 142,3 25 
F 906.174,23 F 12.945,35 2 (112%) 3 (102%) 84 2099 98,6 20 
F 931.512,31 F 13.307,32 2 (112%) 3 (102%) 94 2274 98,6 20 

116 



Bijloge 4 : test . resultoten 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 

test1 opdracht middenhoog 
Eindhoven 
70 ~ Ballast Nedam 

Voordellgste bouwmethode: 
Datum: 

Kalkzandsteen bouwmuur met breedplaaMoer 
27 november '97 

~ Woningbouw BV 

----- lngevoerde gegevens 

Moton 

stramiem,aat A 
stramienrnaat B 

cleptemaat 

hoogte Imm) (bovenkanl \/loer· -nt \/loer) 

topt,oogte 

lengto venpringingen 

gemlddetde elide wand 

gemi-cllde\/loer 

nntat mm1 trapgalsparing l.v.m. trapgatbeldstlng 

Bouwplaatscoifflciint 

projoclspecfflcatiu 

conlttucties 
wlvoonngomelhoden 

ten-otnomstandl~ 

organlsaUo 

mooiljlcholdsgraad lunnel>otdsting 

n,-,Jghotd machanlsche wntilatio 

6300 mm. 

2700 nwn. 
_13200 mm. 

2700 mm. 

0 r nwn. 
0 nwn. 

200 nwn. 
200 nwn. 

0 mm. 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

normaat 

nee 

,._...., 

aantal CQ01'artimonlen (A) per taag per btok sllA<s 

aantal C0011•rlimenten (8) per taag per btok 3,5 -aanlal woningen per blok 35 stlA<s 

aarDI toppen per blok 0 st\J<1 

nntal tagen (exc:mloltoppen) -aantat trapgatsparingon per btok 0 -aant•I sparingen tn wand per blok < 2 m' 35 sllA<s 

aanlal sparingen In wand per btok > 2 m' 0 sllA<s 

aanlal aparingen In top per blok 0 -nntal venpringingen (per btok) -aanlal blokken in cyckls -· totaal aantal blokken sl\J<1 

Totaal 

tolaal aantal compartimenten 105 

aantal wandon por taag por btok 11,5 sllA<s 

---- Uttgerekende gegevens -----------------------------------------

Tunne/bellstlng 

Koetencuco 
kotlon caseo ,_ projed 

kotlon casco por -...,g 

,,.,_. 
~ 
I~ 

•ouwttc1 
lolnl nntal -are dagon 
aantal woningen per dag 

lolaat aantat"'""""' --aanlallunnel>otdsting A (8300 mm) x 
aantat lunnel>otdstingen 8 (2700 mm) x 
Hnlal lopbotdltingen X 

Kranon 

nntat in...., por dag 

totaat aanlal inandagen 
aantal lnnon 

gewlchl grootsto MnOtdeot ~on) 

Opmerldngen 

T..-nel>eldlting Is ormogelJ<, omdal do ovarspamlng op 
stramlon 8 to ldotn 11 (min. 3000 mm.). (Voer hler O In en 
maak den overspanning met blf-'Oot1>eeld een 
breedptaaMoerJ 

Kostencuco 
kosten c:asco totale project 

kosten casco per woning 

llouwtijd 

totaal aal'UI wend>are dagen 

nntal -...,gen per dag 

totaal aal'UI mancu 

Knnon 
Hntal in ...... per dag 

totaat aantat inandagen 
aantat lnnon 

Opmerldngen 

F 1.185.8511,89 

F 18.855,14 

4 (131 %) 

8 (132%) 

0 (0%) 

74 

1,1 

5559 

3 (g2%) 

0 (0%) 

12,4 

74 

2 

Kallu-steen 

Kosten casco 

kosten .casco totaje project F gi!7.921,17 

kolten casco per woring F 14.256,02 

l'toeggrootto 

~ 2 (11g%) 

~ 3 (125%) 

llouwtijd 

totaal aarDI werkbar• dagen 112 

aantal-.ngen per dag 1,8 

totaal aalUI maru.r 4937 

Kranon 

totaal nntat in ...... (nollo) 211,8 

totaat aantal inandagon 112 

aantatlnnon 1 

Opmorkingon 

----Ultelndelijke keuze -------------------------------------------... 

De u~eindelijke keuze van een bouwmethode voor het project ~est1 opdracht middenhoog' te Eindhoven, is kalkzandsteen met breedplaaMoer gew 

Op- en aanmerklngen betreffende de gekozen bouwmethode: 
voor de middenhoogbouw Is op basis van kosten gekozen voor Qilaandsteen met bre~ten. De lnvoer Is een gemiddetde, omdilt er 2 verschilende soorten blold<en z:1;,. tll'V\el 
kon nlel, omdat stramlon 8 le ldeln was, or volgt nog een nietJWO irM>er blj overwegingen blj de keuze 11 do afstand lulsen de btokken 90geven, ell heoft eeen lm.1oed op do keuze 
van kzs. Ook Is de schl,-e,tdng van de vtoer gegeven, den heeft geen invk>ed op de keuze van breedptaatvtoeren ats er sneler gebouwd zou moeten worden, lean ook voor 
wandan mot breedptalen warden 90kozen, hel 11 wel lot• duu"dor 
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□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

test1 opdracht mlddenhoog 
Eindhoven 
70 
27 november '97 

To1aal overzlcht alle mogelljkheden 

TUNNELBEKISTING 

Kosten casco P,,_rootte Bouwtlld 

totaal per woning tl.WV'lel loppen totaal lotaal 
dagen marvs 

WANDBEKISTING 

Kosten CUco P,,_,,,rootte _,1<1 
totaal per woning wanden loppen ,aoeren lotaal lotaal 

dagen manw-
F 1.165.859,89 F 16.655,14 4 (131%) 0 8 (132%) 74 5559 
F 1.195.230,44 F 17.074,72 3 (116%) 0 6 (119%) 95 5601 

KALKZANDSTEEN 

Kosten casco P/n«Jnrootte Bouwtll<i 

lotaal per woning wanden ,aoeren lotaal lotaal 
dagen m■l'UI' 

F 897.821,17 F 14.258,02 2 (119%) 3 (125%) 112_ 4937 
F 1.023.780,22 F 14.625,43 2 (123%) : 3 (125%) 120 5189 
F · 1.025.901,64 F 14.655,74 2 (119%) 3 (125%) 106 3732 
F 1.055.075,02 F 15.072,50 2 (123%) 3 (125%) 116 3984 
F 1.096.856,06 F 15,669,37 2 (119%) 3 (127%) 104 2736 
F 1.126.029,44 F 16.086,13 2 (123%) 3 (127 %) 114 2988 
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l1n1elA 

wanden 

3 (92%) 
2 (96%) 

~ Ballast Nedam 
t..ywonlngbouw BV 

Bekbtl-n _,, 
I\Jnnel B loppen knlal'UI' aartel 

per dao 

-- _,, 
loppen knlBl'UI' aartal 

perdog 

0 12,4 2 
·o 9,9 1,5 

Sel<Jsll,,_,, Knnen 
lotaal aartal 

knlBl'UI' dooen 
211,6 35 
211 ,6 35 
201,8 35 
201 ,8 35 
136,2 25 
136,2 25 



Bijlage 4: lest •resultaten 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 

test1 hoogbouw 
Eindhoven 
204 ~ Ballast Nedam 

Voordellgste bouwmethode: 
Datum: 

Tunnelbekisting (2 sluitwanden en 3 daagse cyclus) 
27 november '97 

~ Woningbouw BV 

----- lngevoerde gegevens 

Moton 

atramiermaat A 

stramieM\aalB 

cleptemaat 

hoogle (mm] (bovenkanl "'°"1'· _,.. "'°"1') 

tophoogte 

longle wrspringlngen 

gemiddetde clkte wand 

gemlddetde elide "'°"1' 

aantal nvn1 trapgatsparing i.v.m. trapgatbeldstlng 

Bouwplaatscoifflclenl 

prcjeclspeciflcatiH 

Construc:tiH -.t-~ 
o,gonlsatie 

~dsgnladt-.idsting 

•-gt,eid mechanlsc:he wnlllatie 

..----- Ultgerekende gegevens 

Tunne/bdlstlng 

Koaten CISCO 

Allnlallen 

6300 mm. aanlal compartlmenlen (A) per laag per blok 

5400 mm. aantal compaftifflfflen (8) per laag per blok 

11~0 mm. aarial wonlngen per blok 

2700 mm. aantal toppen per bk>k 
0 nwn. aanlal lagen (exclusleftoppen) 

0 mm. aantal trapgalsparingen per blok 

200 mm. aantal sparingan in wand per blok < 2 m' 

200 mm. Hntal sparingen in wand per blok > 2 m" 

0 mm. aantal sparingen In top per blok 

aanlal vorspringlngen (per blok) 

Hntal blokken in cyc:M: 
totaal ■antal blokken 

0 % 

0 % Tolul 

0 % 

0 % 

0 % tolaal 1anlal COfl1)altimonlon 

aanlal wandon per laag per blok 

nonnall 

nee 

Wandbeldstlng Kalkzandsteen 

K09tencuco Kostencuco 
koslen CISCO tollle prcjecl 

kosten casco per woning 

F 1.944.IIV4,38 koslen casco tollle project F 2.344.017,85 koslen cuco tolale project 

F 9.532,82 koslen casco per woning ~
~ 
t_....,ioeg 

Bouwtljd 

totaaJ aantal wertcbare dagen 

Hnlll woningon per dig 

totaal aantal maru.r 

lleldellngen 

e (127%) 

0 (0%) 

123 
0,8 

7955 

■anlal hmel>eldstlngen A (8300 nwn) 1 (100 %) 
aanlll hmel>eldstlngen B (5400 nwn) 2 (100 %) 

■■nlal topbetdstlngen 0 (0 %) -■anlaJ lcnllnw' per dig 

tola■l aanlll knlandagen 
aanlllknlnen 

gewlctll s,-ootste tl.nleldeel ~on) 

Opme,ldngen 

11,8 
123 
1,5 
15,a 

Bouwtljd 

totaal ■ant•I wertcbare di.gen 

...... , wonlngen per dag 

totaal aantal mant.lll' 

Beldstlngen 
aantal wancl:>ekistingen 

aanlal lopbetdstlngen 

-aanlll knl.,.... per dag 

totaal aanlal knlandagen 
a1N:al kranen 

Opm~ 

F 11 .490,28 kosten casco per woning 

4 (121 %) 

e (133.%) 

0 (0%) 

179 

0,9 

12727 

2 (100%) 

0 (0%) 

9,2 

179 

1,5 

llouwlld 
tola■l ...... , _,. dlgen 
...... , worlngen per dig 

totaal aantal mal'IUI.I' 

Knnon 
tolaal 1anl■l lcnl1ru, (netto) 

totaal aanlal knlandlgen 
aaral kranen 

Opmorldngen 

2 -4 -102 -0 sll.h 

17 -· 0 -· 119 stlA<s 

0 stl.h 

0 -· 34 -2 -2 -· 
204 

7 -

Kakzandsteen is onmogelJ<, omdat er le VHI -gen zljn 
(max.6). 

---- Ultelndelljke keuze ----------------------------------------

De ulteindelijke keuze van een bouwmethode voor het project 'test1 hoogbouw' te Eindhoven, is tunnelbekisting geworden. 

Op- en aanmerklngen betrel'fende de gekozen bouwmethode: 
gekonn voor h.nnel>eklsting op basis van kosten. er won:lt gegeven dat kallandsteen ormogeljk Is omdal het ••rial bouwtagen te groot is bij de invoer moet een gemiddelde 
clepte W0fden ingevoerd 
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□ Leon Bijsmons 
Toon Veugelers 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

test1 hoogbouw 
Eindhoven 
204 
28 november '97 

~ Ballast Nedam 
~Wonlngbouw BV 

Totaal overzlcht alle mogelljkheden ----------------------------------

TUNNELBEKISTING 

Kosten casco P,"-nn,ootte -Id Beklst/nmm Kranen 

lotaal per woning ttmel toppen 
totaal totaal 
dagen ffllllUU' 

timelA tu,nel B toppen kraanuur 
oer dao 

aerial 
-

F 1.944.694,38 F U32,82 6 (t27 %) 0 123 7955 1 (100 %) 2 (100 %) 0 11,6 1,5 
F 1.996. 736,82 F 9.787,93 6 (127%) 0 123 7955 1 (100 %) 2 (100 %) 0 11 ,6 1,5 
F 2.060.462,85 F 10.100,31 4 (128%) 0 157 8000 1 (100 %) 1 (100 %) 0 9,6 1,5 
F 2.112.505,29 F 10.355,42 4 (128%) 0 157 8000 1 (100 %) 1 (100 %) 0 9,6 1,5 

WANDBEKISTING 

Kosten casco ~matte -Id Bek/st/-" Kranen 

totaal perWORng wanden toppen \'loeren 
totaal totaal wanden toppen 

kraallUU' aerial 
daoen manuu- .,.,.dan 

F 2.344.017,85 F 11.490,28 4 (121 %) 0 6 (133%) 179 12727 2 (100%) 0 9,2 1,5 
F 2.582.517, 18 F 12.659,40 2 (125%) 0 4 (103%) 298 12951 1 (100%) 0 6,9 1 

KALKZANDSTEEN 

Kosten casco P,,,_,.,roottfl -Id Beklstl~n Kranen 

totaal per woning wanden \'loeren 
totaal totaal totaal aarial 
daoen ffllnlU kraanuu- daoen 
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Bijlage 4 : lest resultalen 

Project 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 

Test 2: 23 woningen 
Geldrop 
22 

Gekozen bouwmethode 
Datum: 

kzs bouwmuur + kanaalplaat 
8januari '98 

----- lngevoerde gegevens 

Malen 

stramienmaat A 

stramieM1aat B 
cieptemaat 
hooilto (mm} {bovenlcanl vtoer • bovenbnt vtoer) 
lophoogto 

lengto vonpringlngen 

gemddeldo dido wand 

gemddeldo dido vtoer 
untal mmt trapgahpamg l.v.m. tnpgalbelcisting 

5400 mm. 
0 mm. 

11200 mm. 
2700 mm. 
3800 mm. 

mm. 
250 mm. 
200 mm. 
eooo mm. 

Aantahn 

aantal compal1imenten (A) per laag per blok 

aantal compal1imenten (B) per laag per blok 

Hrtal wo,mgen per blok 
aantal toppen per blok 

aantal lagen (exCM!efloppen) 
aantat trapgatspamgen per blok 

aartal spamgen In wand per bk>k < 2 rn2 
aaftal spari,gen in wand per blok > 2 rn2 
aantal spamgen In top per blok 
aantal vonpringlngen (per blok) 

~ Ballast Nedam 
~Woningbouw BV 

stub ---st .. , --stub --aantalbloldtlftln~ Bouwplaalscolfflcltnl stl.b 

project..,.-.ties -ulvoeringtmelho 
terremmstandgheden 
organisatie 

mooljlchoidsgmd ~ ·~--- normaal 
ja 

totaalaartalbk31cken 

" " Totaal 

" " " totaal aaruj compartinenten 
aantal wanden per laag per blok 

---- Ultgerekende gegevens 

y,.,,,,,./bolddns, 

Kostenca1co 

lcoston CISCO lotale project 
lcOlltn CISCO per wulilg 

l'looggroot1• 
bmolploog 

t~ 

Bouwtlcl 
totaal aantal WfflCbar• dagen 
aantal _._ per dag 

totaal aarul maru.r 

Betdstlngen 
·aantal tun....,.ldstinglft A (5400 mm) 
aanaJ tunn11b 1lliltlngen B (0 nm) 

aantalt~ -aaru.l kraanwr per dig 
totaal aarai kraandlgen 
aantallnnon 

gewld,t grootst•-~on) 

Kostlf'I UICO 

727.!502,78 lcOllen C1scototale project 
33.072,85 kosten casco per wOfing 

, (112%) 

2 (131 %) 

2B 
1,3 

2080 

2 (100%) 

0 

3 (100%) 

12,8 
2B 

l'looggrootto 
wandaf1,loeg 

~ 
t~ 

Bouwtld 
totaal aartal Wlflcbare dlgen 

Hnlal -- per dag 
totaalaartalmarur 

■oldatingen 

aantal wandboldstinglft 
aantal topbeldstingon 

-aln:al krHflUll' per dag 

tataal aantal lcrundagen 

aantallnnon 

Opmet1dngen 

• Wa~ Is onmogolj1c, omdat da ~-•• ldoln Is 
om in ten wandc:)dn: te passen. 

Kalla•-

Kosten cu~o 
lcoston CISCO totale project 
lcOllen CISCO perwulilg 

1'1ooggrootto 

~ 
~ 

Bouwtijd 
totaal aartal wencbart dagen 
aantat wulilgon per mg 
totaal aarUI matur 

-totaal aantal kRaru.r (netto) 
tolaal aantal kraahdagen 

aartalkranen 

Opmerlilngen 

11 stl.b 

4-4 

3 

118e.2BO,IU 
31 .1113,118 

2 (113%) 

3 (10V%) 

71 

3,2 

2713 

101,, 

71 

------- Ultelndell)ke keuze ---------------------------------------

bouwmethode: kzs bouwmuur + kanaalplaat 
keuze op basis van kosten 

totale kosten casco: 
kosten casco per woning: 

888.2!50,IU 
31 .1Q3,88 

wandenploeg: 

vloerenploeg: 

Op- en aanmerklngen betreffende de gekozen bouwmethode: 
In ell voorbeekt Is de keuze gemaakl (door hot i'dptriddeQ op basis van lcosten. 

2 (113 %) 
(0%) 

3(109%) 

(0%) 

totaal aantal werkbare dagen: 
totaal aantal manuur: 
aantal woningen per dag: 
totaantal kraanuur. 
tot. aantal kraandagen: 

Groetjes loene & Toon 

71 
2713 
0,3 
101 ,4 
22 
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□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

Test 2: 23 wonlngen 
Geldrop 
22 
8 Januarl '98 

~ Ballast Nedam 
~Woningbouw BV 

Totaal over.tlcht alle mogelljkheden ---------------------- -----------

TUNNELBEKISTING 

Kosten casco -- Cvclus Bouwt/ld Bek/st/,.,.... K__, 

totaal per woning I ...... toppen 
cydus + totaal totool 

lumelA MnelB toppen 
lcraanw-

aantal 
slultwand dogen manw- per dag 

F 727.602,78 F 33.072,85 4 (112 %) 2 (131 %) 2sl.w./2dgn. 28 2099 2 (100%) 0 3 (100%) 12,8 2 

WANDBEKISTING 

Kosten c•sco -- Bouwt/ld S.klstJ-n Kranen 

totaal per wooing wanden toppen - totool totoat 
wanden toppen 

lcraanuu-
aantal 

dogen ma....- per dog 

KALKZANDSTEEN 

Kosten casco -- Bouwt/ld T-vloer Ktanen 

totaal per wooing wanden \/loeren totaat totaat totaal aantal 
dagen ma....- lcraa....- dagen 

F 888.280,M F 31.183,88 2 (113%) 3 (109%) 71 2713 8ouwm.u' met kanaa--.■Moer 101,4 22 
F 706.306,82 F 32.104,86 2 (113%) 3 (93%) 71 2223 llouwnuJrmet"Orton"-vtoer 73,9 11 
F 707.723,50 F 32.169,25 2 (113%) 3 (112%) 74 3339 llouwnuJr met breedplaaMoer 102,2 22 
F 720.074,84 F 32.730,67 2 (112%) 3 (109%) 81 2882 Spow,muu- met kana~•Moef 101 ,4 22 
F 733.918,31 F 33.359,92 2 (112%) 3 (112%) 81 3508 Spow,muu- met breedplaaMoer 102,2 22 
F 740.120,72 F 33.641,85 2 (112%) 3 (93%) 81 2392 Spow,muu- met "Orion"•\/loer 73,9 11 
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Bijlage 4: test resultaten 

Project 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Gekozen bouwmethode 
Datum: 

Test 3, 54 woningen 
Tilburg 
54 
tunnel (2 sl.w. & 2 dgn. cyclus) 
8januari '98 

f'i:'I Ballast Nedam 
~Woningbouw BV 

----- lngevoerde gegevens -----------------------------------------

Maten 

stranftfmaatA 

stramlenmaat B 
cleptemut 
hoogte [mm) (boveoolnt _,. - bOYffl<lnt _,.) 

topl,oogte 

lengle~ 

ge,rjddelde clkte wand 

gemiddekle dikte iAoer 
aartal n-m1 trapgatsparing l.v.m. trapgatbekisting 

Bouwplutscollllcltnl 

projeotspecfficalies 

contlnlctles 

ultweringsmelho 
lerTfflOIIISlanc 
organlsatie 

"""""'8idss,aad l1mOl>eldsting 

aanwozlgheld mechanisc:he ventbtie 

4500 

0 
12200 

2700 

0 
0 

250 

200 

5000 

0 
0 
0 
0 
0 

nonnaal 
ja 

Aanlalen 

mm. aantal compartmenten (A) per laag per bk>k 
mm. aantal compartlmenten (8) per laag per blolc 

mm. aantal woni,gen per blolc 

mm. aaN:al toppen per bk>k 

mm. aantal lagen (uwsleftawen) 

mm. anal trapgatspamgen per bk>k 

mm. aanlal spamgen In wand per blok < 2 m' 
mm. aantal sparingen In wand per bk>k > ~ m-
mm. aantal sparingen In top per bk>k 

aantal versprlnglngen (per blolc) 

aartalblolckenlncyckn 
totaal aarul bkikken 

'II, 

'II, Tolaal 
'II, 

'II, 

'II, totaal aantal ,_,_ .. 
aantal wandon per laag per blolc 

8,75 

8,75 

13,5 

0 

182 

7,75 

stuks 
stuks 
stuks 
stoo 
stoo 
stoo 
stuks ..... 
stoo 
stoo 
stuks 
stoo 

---- Ultgerekende gegevens -------- --------------------------------

Tume/i,.-11/1 Wandbelf#tlt111 

Kosten CHCO Kostencuco 
kosten CH~ totale profed 

kosten CISCO perWOIWlg 

1.598.234, 13 kosten CHCO totale project 

29.588,83 kosttn COSCO per WOMg 

Ploeggrootte 

llme\>IOeg ·~ 
Bouwqd 

totaal aartal wericbare dlgen 
aantal womgen per dag 

totaal aarul marur 

Beldstlngen 

5 (135 'II,) 

0 (0 'II,) 

82 

1,1 

5430 

•antal---A (4500mm) 3 (75%) aantal--- B (0 mm) 0 
aantaltopb.-ge,, 0 (0 'llo) 

Kraner, . 

aantal in.....- per dag 

totaal aantal inandagen 
aarnl kranen 
gewlcht grootste timeldeel ~on) 

Opmmlngen 

12,7 

82 

2 
13,8 

Ploeggrootta 

wander.,ioeg 

~ ·~ 
B....,qd 
lotaal aantal-,_ dagen 
aantal womgen per dag 
totaal aarul fflalMI' --aantal wandbekistlngen 
aantal ,..,.,_._ 

K...,.., 

aantal kraarur per dag 
totaal aantal kraandagen 

aantalnnon 

Opmerlllngen 

• Wa~ Is (on)mogeljk, omdat de bezeltingsgraad van 
de wandenploeg It laag Is (als htl aantal blolckon in ten cyws 
word!~. kanwandbeklsting wa~wol). 

Ka//a-n 

Kosten casco 
kosten casco totale protect 
kosten CISCO per woning 

B....,qd 
totaal aantal wencbare dagen 
aantal womgen per dag 

totaal aartal mal'UI' 

Kraner, 

lotaal aantal in.....- (rietto) 

totaal aantal mandagen 
aartalknntn 

1.814.885,32 

33.804,91 

2 (118%) 

3 (133 '11,) 

182 

3,0_' 

8070 

298,8 

182 

---- Ultelndelljke keuze -----------------------------------------

bouwmethode: tunnel (2 sl.w. & 2 dgn. cyclus) 
keuze op basis van kosten 

totale kosten casco: 
kosten casco per woning: 

1.598.234,13 

211.598,93 

tunnelploeg: 

aantal tunnelbekistingen A: 

Op- en aanmerklngen betreffende de gekozen bouwmethode: 
In dlt voort>eeki is de keuze gema1kt (door het ~) op basis van kosten. 

5(135%) 

3 (75 %) 

totaal aantal werkbare dagen: 
totaal aantal manuur: 
aantal woningen per dag: 
uur perdag: 
aantal kranen: 

Groetjes Loene & Toon 

62 
5430 
0,9 
12,7 
2 
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□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Project: 
Plaatsnaam: 
Aantal wonlngen: 
Datum: 

Test 3, 54 wonlngen 
Tllburg 
54 
8 Januarl '98 

~ Ballast Nedam 
~Woningbouw BV 

Totaal overzlcht alle mogellJkheden --------------------------------~-

TUNNELBEKISTING 

Kosten casco P,,_,_root:J.e Cvclus Bouwt/ld Beldstlnaen Kranen 

totaal perW<>Nng !\Riel toppen 
cyclus + loin.I totaal 

!\Riel A tunnel B foppen 
knlarwr 

aantal 
sUtwand dagen ........ per dag 

F 1. 598. 23", 13 F 29.596,93 5 (135%) 0 2sl.w.12dgn. 62 5430 3 (75%) 0 0 12,7 2 
F 1.607.601 ,69 F 29.770,40 4 (112%) 0 2 sl.w./3dgn. 89 5404 2 (84%) 0 0 10,6 1,5 
F 1.618.471 ,37 F 29.971,69 4 (112%) 0 2sl.w.12dgn. 87 5404 2 (84%) 0 0 10,6 1,5 
F 1.682.651 ,85 F 31 .160,22 4 (112%) 0 1 sl.w./3dgn. 104 5404 2 (96%) 0 0 10,4 1,5 
F 1.693.521,53 F 31 .361,51 4 (112%) 0 2sl.w./3dgn. 102 5404 2 (96%) 0 0 10,4 1,5 
F 1.705.122,89 F 31 .576,35 5 (135%) 0 2sl.w./3dgn. 80 5430 3 (84%) 0 0 12,6 2 

WANOBEKISTING 

Kostencasco 
p ..... ft_ 

Bouwt//d 8eklstl-n Kronen 

totaal perWONng wanden toppen - totaal totaal 
wanden toppen 1cni ...... aantal 

dagen ........ per dag 

KALKZANOSTEEN 

KostMcasco -- Bouwtlld T.,._ vloer K,..,..n 

totaal perW<>Nng wanden vloeren 
totaal totaal totaal aantal 

dagen ........ knlanuu- dagen 

F 1.814.865,32 F 33.804,81 2 (116%) 3 (133%) 162 8070 llouwmul,metbrffdplaaMo« 296,6 60 
F 1.830.039,06 F 33.889,61 2 (116%) 3 (110%) 161 6633 - met----·- 304,4 60 
F 1.860.320, 19 F 34.450,37 2 (119%) 3 (133%) 174 8373 - SpOIMfflUII' met brffdplaaMo« 296,6 60 
F 1.875.693,93 F 34.735,07 2 (119%) 3 (110%) 173 6935 SpOIMfflUII' met lcanaa\)laaMo« 304,4 60 
F 1.944.748,80 F 36.013,87 2 (116%) 3 (112%) 180 51n ·llouwmul,met"Orion"-vloer 203,1 48 
F 1.990.403,66 F 36.859,33 2 (119%) 3 (112%) 172 5480 SpOIMfflUII' met "Orion"-vloer 203,1 48 
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Bouwmethoden 
De ontwikkeling van een hulpmiddel ter ondersteuning van de keuze voor 

de toe te passen bouwmethode bij Ballast Nedam Woningbouw BV. 
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Voorwoord 

Voorwoord 
Het voorliggende verslag is gemaakt naar aanleiding van een viertal observaties op 
bouwplaatsen van Ballast Nedam Woningbouw in het kader van ons afstuderen. Dit 
verslag is een onderdeel van het gehele afstudeerwerk, dat verder bestaat uit het 
eindverslag en een handleiding behorend bij het ontworpen hulpmiddel. 

Het verslag bestaat uit een beschrijving van de vier bouwmethoden die Ballast 
Nedam Woningbouw toepast. De observaties zijn gedaan metals doel een beter 
inzicht te verkrijgen in het bouwproces. 

Op de bouwplaats hebben we erg veel hulp en medewerking gehad, hiervoor 
nogmaals onze hartelijke dank. 

Eindhoven, januari 1998 
Leon Bijsmans & Toon Veugelers 
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Gietbouw met tunnelbekisting 

Projectbeschrijving 
Een project van Ballast Nedam Woningbouw 
waar we gietbouw met behulp van 
tunnelbekisting konden observeren is gelegen 
in Arnhem. Op 26 augustus 1997 zijn we 
hiervoor naar de bouwplaats in het 
uitbreidingsgebied de Rijkerswoerd gegaan. 
Het project bestaat uit 16 blokken van 8 
woningen (totaal 128 woningen). De 
woningen zijn ontworpen door het 
architectenburo Mecanoo, bestaan uit 2 
bouwlagen en hebben een plat dak. 

Het casco van de woning is gerealiseerd in 
gietbouw met prefab betonnen gevel 

Figuur 1: situering bouwplaats (Arnhem) 

elementen van Heembeton. De keuze van de bouwmethode is gebaseerd op bet 
grate aantal woningen. Op dit project werden gewerkt met de inzet van vier 
tunnelbekistingen. Een woning bestaat uit twee tunnelcompartimenten. Het 
bouwtempo van bet casco is zodoende 2 woningen per dag. Bijzonder aan dit 
project is dat bet woningblok bestond uit 8 tunnelcompartimenten per bouwlaag. 
Doordat men 4 tunnels inzet moet men na twee dagen alweer op de volgende 
bouwlaag. De cyclus tijd is zodoende geen drie maar twee dagen. De rijpheid van 
bet beton is in dit geval daarom zeer belangrijk. 

Figuur 2: overzicht bouwplaats 

Procesbeschrijving 

De materialen 

De bouwmaterialen waarmee een betonnen casco wordt gebouwd in hoof dzaak; 

□ betonspecie; 
□ wapeningsstaal; 
□ kruisblokken (kimblokken); 
□ leidingen ten behoeve van elektra, verwarming, 

riolering, CAI, etc .. 

Figuur 3: kimblok 



Gietbouw met tunnelbekisting 

Het materieel 
Het belangrijkste materieel nodig om een gietbouw project met behulp van 
tunnelbekisting te realiseren zijn; 

□ De tunnelbekisting, Ballast Nedam Woningbouw past daar altijd de bekisting 
van Konosch toe. 

Technische gegevens van de tunnelbekistingselementen: 

Afmetingen: standaardhoogte: 2410 mm 
standaard-overspanning: variabel van 3000 tot 7500 mm 
standaard-elementlengte: 1200 en 2400 mm 
centerpenmoduul: 1200 mm 

Paneelopbouw: 

Gewicht: 

Max. hijsgewicht: 

Hijsvoorzieningen: 

4 mm-huidplaat met 80 mm horizontale 
versterkingsprofielen 

ca. 100 - 120 kg/m2 

16 ton 

elke 1200 mm standaard ingebouwd 

Figuur 4: tunnelelement 

□ Kraan inclusief compensatiecilinder (voor hijsen tunnelelement); 
□ Betonkubel ofbetonpomp om de betonspecie in de bekisting te krijgen; 
□ Kopschotten, eindwanden, kim- en randbekisting; 
□ Lier, voor uitrijden bekisting; 
□ Verwarmingsinstallatie. 

Figuur 5: kimbekisting Figuur6: 
compensatiecilinder 

Figuur 7: lier 
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Figuur 9: rijpheidscomputer 
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Figuur 8: schema gietbouwverwarming met rijpheidscomputer 

Figuur JO: thermokoppel 
meetpunt 



Gietbouw met tunnelbekisting 

Figuur 11: thermostaatbok & 
gietbouwbrander 

Werkvolgorde 

Inleiding 

Figuur 12: propaangastank 

De tunnelgietbouwmethode is een bouwmethode waarbij een aantal wanden 
tegelijkertijd met de daarop liggende vloeren worden bekist en gestort, verharden 
en worden ontkist. Dit vindt plaats in een complete cyclus van 24 uur 

De bekisting voor de tunnelgietbouwmethode bestaat uit een combinatie van vloer
en wandbekistingen in de vorm van een tunnel (vandaar de naam tunnelbekisting). 
Knikschoren maken het mogelijk de wanden snel te ontkisten en de bekisting weer 
snel te stellen. De bekiste breedtemaat blijft dan altijd gelijk en behoeft niet telkens 
opnieuw te worden ingesteld. 

Bij het op hoogte stellen wordt de tunnelbekisting op spindels tot de juiste hoogte 
afgelaten en blijft daarbij noodzakelijkerwijze vrij van de vloer; dit is ook nodig 
voor het ontkisten. Er is ter plaatse van de wanden dus altijd een opstorting, de 
kim, nodig. De markeringen voor de juiste hoogte worden gewoonlijk af geschreven 
op de kimmen. 

Dagcyclus 
Een dagcyclus bestaat globaal uit: 

□ voorbereidingen voor het ontkisten van de beuken die de vorige dag zijn 
gestort; 

□ ontkisten; 
□ transport van de tunnelbekisting; 
□ schoonmaken, olien en stellen van de tunnelbekisting; 
□ aanbrengen van wapening, sparingen en leidingen; 
□ storten van de betonspecie; 
□ afdekken en verwarmen voor versnelde verharding. 

5 
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---------------------------------

ontkisten 

Figuur 13: tunnel-element in ontkiste toestand 

Figuur 14: ontkisten eindwand 

transport bekisting 

Figuur 17: schoonmaken Figuur 18: olien 

Figuur 15: uitijden tunnel-element 

Figuur 16: transport tunnel-element 

Figuur 19: aanbrengen 
leidingen 



aanbrengen sparingen 

storten en verdichten beton 

aansluiten verwarmingsinstallatie 

Gietbouw met tunnelbekisting 

Figuur 21 : aanbrengen 
sparing voor een raam 

Figuur 22: storten beton 

Figuur 21: aansluiten gas Leiding 
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Tunnelcyclus 
De tunnelcyclus bestaat normaliter uit drie dagen: 

Figuur 23: regelkast + 
rijpheidscomputer 

Eerste dag storten, daama twee dagen uitharden voordat er weer een nieuw 
bouwlaag geplaatst kan worden. In het geval van de observatie was de cyclus 
verkort naar twee dagen. 

Ploeggrootte en inzet 
De ploeggrootte is afhankelijk van het aantal tunnels dat op een dag wordt gedaan. 
Een ploeg mag uit maximaal 7 personen bestaan. De ploeg in Arnhem bestond uit 6 
personen plus 2 vlechters, 2 loodgieters en 2 electriciens. Tevens werden er 2 
kranen ingezet waarvan een maar gedurende de helft van de dag. 

Bijzonderheden 

Opslag 
Benodigde opslagruimte (tussentijds parkeren) ter grote van de complete tunnels, 
dus veel opslag vereist. Bij de observatie werden ook tunnel-elementen vrijwel 
direct op de juiste plaats gezet. 

Overige 
Heel belangrijk is dater voldoende uitrijmogelijkheid voor de tunnel is, dat wil 
zeggen dat de tunnel ook uit het casco moet kunnen en daarbij niet gehinderd wordt 
door obstakels zoals bomen. 

Kenmerken 

□ snel; 
□ hoge investeringskosten; 
□ zware kraan nodig; 
□ gevoelig voor wind; 
□ geen flexibiliteit; 
□ maatvast; 
□ grote ploeg; 
□ parkeerruimte (tijdelijke opslag) van de tunnel-elementen nodig. 



Gietbouw met wandbekisting 

Gietbouw met wandbekisting 

Projectbeschrijving 
Op 22 juli 1997 ( aan het begin van de 
bouwvak) hebben we in Eindhoven een 
project met gietbouw met wandbekisting en 
breedplaatvloeren geobserveerd. Het is een 
project van 144 woningen en is gelegen aan 
de kruising Boschdijk/Franrijkstraat. Het 
project bestaat uit een woontoren van 10 
bouwlagen plus penthouse met 
aaneengeschakeld een galerijflat van 6 
bouwlagen ( controleren of dit klopt). 

De woontoren is gerealiseerd met 
tunnelbekisting, het gedeelte met de Figuur24: situering bouwplaats 

galerijflats is gerealiseerd met wandbekisting (Eindhoven) 

en breedplaat. Het gehele project was zeer 
goed geschikt om het uit te voeren met tunnelbekisting. Het grote probleem was dat 
het project niet als een bouwstroom gerealiseerd kon worden. Dit werd veroorzaakt 
doordat er op bet bouwterrein nog een pand stond dat gesloopt moest worden. Dit 
feit gecombineerd met een snelle opleverdatum zorgde dat bet project 'opgeknipt' 
werd in verschillende bouwstromen waardoor een deel van bet project (de 
gallerijflats) werden gerealiseerd met wandbekisting in plaats van tunnelbekisting. 
Het gedeelte van bet project waar wandbekisting en breedplaat werd toegepast 
hebben we geobserveerd. 

Procesbeschrijving 

De materialen 
De bouwmaterialen waarmee bet betonnen casco met behulp van wandbekisting 
wordt gebouwd zijn in hoof dzaak; 

□ betonspecie; 
□ wapeningsstaal; 
□ leidingen ten behoeve van elektra, loodgieterswerk, etc.; 
□ breedplaten (kanaalplaten kan ook maar wordt minder vaak toegepast) 

Het materieel 
Het belangrijkste materieel dat nodig is om een gietbouw project met behulp van 
een wandbekisting te realiseren zijn; 

□ Stalen wandbekisting, Ballast Nedam W oningbouw past bekisting van 
Konosch toe; 

□ Bouwkraan; 
□ Betonpomp ofkubel om de specie in de bekisting te krijgen. 
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Technische gegevens van de wandbekisting: 

Afmetingen: standaardhoogte: 2600 mm 
standaard-elementlengte: 1200, 2400 en 3600 mm 
centerpenmoduul: 1200 mm 

Paneelopbouw: 4 mm-huidplaat met 80 mm horizontale 
versterkingsprofielen 

Gewicht: 100 kg/m2 

Hijsvoorzieningen: 

Hoogte-afstelling: 

Te load afstelling: 

Werkvolgorde 

Wandbekisting 

elke 1200 mm standaard-hijspunt (diameter 40 mm) 
(ingebouwd) 

d.m. v. wandpaneelvoetvij zels 

d.m.v. spantvoetvijzels 

Figuur 25: een stalen wandkist 

□ Kimmen stellen en storten; 
□ Wapening aanbrengen (in het geval van de observatie was deze de dag 

daarvoor aangebracht, dit heeft het voordeel dat men er beter bij kan); 
□ Aanbrengen leidingen op wandkist; 
□ Olien wandkist; 
□ Wandbekistingen stellen; 
□ Storten beton; 
□ Ontkisten; 
□ Schoonmaken/controle/reperatie. 



Kimmen stellen en storten 

Figuur 26: kimbekisting 

Ontkisten & transport bekisting 

Figuur 28: ontkisten 

Aanbrengen leidingen & storten beton 

Figuur 30: aanbrengen 
e/ektra-/eidingen 

Gietbouw met wandbekisting 

Figuur 2 7: storten kim 

Figuur 29: transport bekisting 

Figuur 31 : storten en 
verdichten beton 

l l 
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Breedplaten 

□ Aanbrengen onderslagen (plaatsen en afschoren onderstempeling); 
□ Plaatsen breedplaat (1 cm van de wand); 
□ Beveiliging aanbrengen (loopsteiger); 
□ Aanbrengen onderwapening; 
□ Aanbrengen leidingen; 
□ Aanbrengen randkist; 
o Aanbrengen bovenwapening (boven wanden); 
□ Storten beton. 

Aanbrengen onderslagen & opleggen breedplaat (circa 1 cm van de wand) 

Figuur 32: onderstempeling 

Aanbrengen wapening & leidingen 

Figuur 34: aanbrengen wapening 

Storten beton 

Figuur 36: storten 

_Figuur 33: breedplaat 

Figuur 35: aanbrengen 
leidingen 

Figuur 37: afwerken beton 



Gietbouw met wandbekisting 

Cyclustijd 

Omdat men bij het storten van beton afhankelijk is van de droogtijd van het beton 
voordat men een verdieping hoger kan het betonstorten gezien worden als een 
cyclisch proces. Het volgende schema geeft de cyclus duidelijk weer (in ideale 
omstandigheden). 

5 6 7 
kimmen stellen & storten 

wandbekisting stellen, wapening aanbrengen & beton storte 1-----t-

ontkisten, controle/reperatiet----t---+--
onderslagen + breedplaat,__ _____ _ 

randbekisting, aanbrengen wapening + leidingeni----+--+---+--+-
beton storten.____. _ _..__....._ _ _.___.___ 

Figuur 38: een eye/us van wanden en breedplaten (7 dagen) 

Bijzonderheden 

Steigers 
Het gevelbuitenschot kan niet direct op de betonvloer worden geplaatst. Op de 
beganegrond kan men meestal volstaan met uitvullen van de grondslag, op de 
verdieping zijn speciale voorzieningen nodig, meestal in de vorm van een 
eindwandwerksteiger. 

In de bereikbaarheid van de woningvloeren op de verdieping kan worden voorzien 
door toepassing van zogenaamde omloopsteigers die eenvoudig aan de rand van de 
vloer worden aangehaakt. Zijn deze niet nodig, dan wordt in de veiligheid voorzien 
door de vloer af te zetten met behulp van klemmende leuninghouders (zogenaamde 
klembalusters) 

Leid in gen 
Mogelijk: 

□ buizen voor elekticiteitsleidingen; 
□ buizen voor telefoonleidingen; 
□ buizen voor CAI.; 
□ leidingen voor drinkwater; 
□ leidingen voor vuilwater; 
□ gasleiding. 

Dilataties 
Een dilatatie bestaat uit twee betonnen wanden. Gescheiden door een laag 
polystyreenschuim van een paar centimeter dikte. Dit lijkt op een gevulde spouw, 
maar is toch principieel anders in uitvoering, er zijn twee produktiedagen nodig: 

□ op de eerste dag wordt de ene wand op de gebruikelijke wijze geproduceerd; 
□ op de tweede dag blijft het eerste wandbekistingsschot staan; nadat men het 

andere wandschot heeft weggenomen, plakt men een laag 
polystyreenschuimplaten met een dikte van een paar centimeter op de nu 
vrijgekomen wand; 

□ de centerpen en de kopschotten worden vervangen door andere die geschikt 
zijn voor de totale wanddikte; 

□ na te zijn schoongemaakt en voorzien van de in te storten voorzieningen, kan 
het tweede wandschot weer worden geplaatst waama de tweede wand wordt 
gestort. 

13 
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Horizontale sprongen 
Horizontale sprongen zijn mogelijk met de zogenaamde sprongbekisting. Deze 
werkwijze verstoort de dagcyclus niet. 

Topwandbekistingen 
De topwanden worden vaak geprefabriceerd, maar kunnen ook gemaakt worden via 
het gietbouwproces. Dit is mogelijk met speciale bekistingen voorzien van een stel
en sluitschot. 

Kenmerken 

□ sneller als kalkzandsteen langzamer dan tunnel; 
□ kraan nodig; 
□ tijdelijke opslag ('parkeerruimte') wandbekisting-elementen; 
□ windgevoelig; 
□ opslagruimte voor de breedplaaten, indien direct van trailer opstelruimte voor 

de trialer nodig; 
□ in verband met uithardingstijd onderstempeling van 28 dagen nodig; 
□ weinig flexibel; 
□ grote ploeg. 



Montagebouw met prefab-elementen 

Montagebouw met prefab beton-elementen 
Als er bij Ballast Nedam Woningbouw wordt besloten in prefab te gaan bouwen, 
wordt <lit uitbesteed aan Heembeton ('comaker'), die dan voor Ballast Nedam 
W oningbouw het betonnen prefab casco wegzetten. 

Projectbeschrijving 
Om het bouwen met prefab te bekijken 
hebben wij een bouwplaats in Dordrecht 
bezocht. Het gaat hier om het project 
'Oudelandshoek 65 woningen'. Het gaat hier 
om 48 hofwoningen (6 blokken van 8), 8 
promenade woningen (2 blokken van 4) en 9 
patiowoningen (3 blokken van 3). Hiervan 
zijn er 41 koopwoningen en 24 
huurwoningen. 

In alle gevallen gaat het om laagbouw van 
twee lagen hoog en een plat dak. Wanden en 

gevels (inclusief kozijn) bestaan uit betonnen 
prefab elementen, de vloeren en daken zijn 
opgebouwd uit kanaalplaten. 

Figuur 39: Situering bouwplaats 
(Dordrecht) 

Figuur 40: ovenicht bouwplaats 

Figuur 41: woningblok 
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Procesbeschrijving 

De materialen 

□ Wandelementen 
• leverbaar in 90-40-90 (ankerloze wand) en 220 mm (massieve wand); 
• voorzien van ingestorte schroefhulzen voor de montage van kozijnen; 
• standaard mee ingestorte, thermisch verzinkte, spouwankers ( 4 st/m2

); 

• voorzien van ingestorte electraleidingen en -dozen; 
• voorzien van ingestorte klemstrips boven kozijnopeningen, ten behoeve 

van bevestiging van waterwerende folie met klemrand. 
□ Gevelbinnenspouwbladen 

• leverbaar in 70 en 90 mm; 
• als gewenst, dan fabrieksmatig van isolatie voorzien; 
• als gewenst, dan fabrieksmatig van houten kozijnen voorzien; 
• voorzien van ingestorte schroefhulzen voor de montage van kozijnen; 
• standaard mee ingestorte, thermisch verzinkte, spouwankers ( 4 st/m2

); 

• voorzien van ingestorte electraleidingen en dozen; 
• voorzien van ingestorte klemstrips boven kozijnopeningen, ten behoeve 

van bevestiging van waterwerende folie met klemrand. 
□ Stabiliteitswanden 

• leverbaar in 70 en 90 mm; 
• voorzien van ingestorte electraleidingen en -dozen. 

□ Kanaalplaatvloerelementen 
• dikte van 220 mm ( overspanning > 8 m, dan een dikte van 265 mm); 
• grote vormvastheid en voldoende massa voor woningscheidende vloeren; 
• toe te passen als verdiepingsvloer en/of dakvloer; 
• pasplaten vanaf 300 mm, in stappen van 100 mm oplopend tot 1100 mm. 

□ Maxivloer 
• een bekistingsplaatvloer met een standaard breedte van 3000 mm; 
• diktes van 50, 60 en 70 mm; 
• 4 tralieliggers per plaat h.o.h. maximaal 800 mm. 

□ Multiplaat 
• dikte van 220 mm; 
• afmetingen maximaal 3600 * 7200 mm met trapgatsparing (geen 

raveelijzer nodig). 

Het materieel 
□ Rupskraan of torenkraan (wel/geen kraanbaan); 
□ Hijshulpstukken. 

Werkvolgorde 

□ Uitzetwerk te doen door de hoofdaannemer; 
□ Aanbrengen van steltegels (2 stuks per element); 
□ Plaatsen, op hoogte-, te lood- en waterpas stellen van wanden, 

stabiliteitswanden en binnenspouwbladen (door middel van trek/druk-schoren 
en bout-/lasverbindingen); 



Montagebouw met prefab-elementen 

□ Ondersabelen met krimpvrije mortel; 

Figuur 42: inhijsen woningscheidende 
wand 

Figuur 43: inhijsen woningscheidende 
wand 

□ "Bevoorraden verdiepingshoge Ytong elementen" (bij het bezochte project). 
□ Plaatsen vloerplaten, meestal kanaalplaat en op plaats trapgat kan een 

multiplaat worden toegepast; 
□ Verwijderen schoren. 

Figuur 44: monteren woningscheidende 
wand (/assen) 

17 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers __________________________________ _ 

18 

Figuur 45: inhijsen en positioneren gevelelement 

Bouwsnelheid 

Gemiddeld montagetempo is 8 woningen per 
week, dit is wel athankelijk van het aantal 
elementen per woning. Bij het bezochte project 
moeten de 65 casco' s in 48 dagen gemonteerd 
warden. 

Ploeggrootte 
Heembeton werkt standaard met ploegen van 8 
man. Deze zorgen voor een gemiddelde 
productie van 8 tot 10 woningen per week 
(athankelijk van de moeilijkheidsgraad). 

Logistiek 

Logistiek is hier heel belangrijk, de juiste 
elementen dienen op de juiste tijd aanwezig te 
zijn, anders staat een ploeg van 8 man dus 

Figuur 45: inhijsen en positioneren 
gevelelement 

Figuur 46: gevelelement (afgeschoord) 

gewoon stil. Er staan altijd een paar trailers op voorraad met elementen. De 
grootste oorzaken van storingen zijn dat elementen niet aanwezig zijn of dat ze in 
de verkeerde volgorde staan. 

Details 

Figuur 47: steltegels Figuur 48: lasverbinding 



Figuur 50: wandcontactdozen en 
leidingdoorvoer 

Bijzonderheden 

Montagebouw met prefab-elementen 

Figuur 49: hoekijzer 

Figuur 5 I: dikte verschil kanaa/platen ter 
plaatse van de natte eel 

□ Eisen aan de inrichting van de bouwplaats 
• Samen met Heembeton wordt de routing en situering van bouwwegen, 

parkeerplaatsen voor vrachtwagens en kraanbanen vastgesteld; 
• Bouwwegen moeten geschikt zijn voor zwaar transport; 
• Er moet een opstelplaats zijn voor 4 tot 6 zwaar beladen ( 40 ton) 

elementen trailers; 
• Standaard faciliteiten moeten aanwezig zijn, zoals schaft- en sanitaire 

voorzieningen, telefoonaansluiting, waterpunt en krachtstroomaansluiting 
binnen 30 meter van de montageplaats; 

• Een duidelijk aangegeven uitwendige maatvoering van de vloer, de plaats 
van de entree en het peil; 

• Voorzieningen aangebracht in de fundering voor de koppeling hiermee; 
• Een voldoende vlakke en strakke fundering, ongelijkheid niet groter dan 3 

mm per 1200mm; 
• Aanwezigheid bij laagbouw van een kraanbaan (12-15 m) voor 

manouvreren van de rupskraan (50-100 ton). Bij hoogbouw wordt 
kraanbaan in overleg vastgesteld (bodemgesteldheid!). 

□ Geen montage als 
• Er kan niet gemonteerd worden als de windkracht groter is dan 6 

Beaufort; 
• Als constructiedelen kouder zijn dan 4 °C, dan kan er geen krimpvrije 

mortel worden aangebracht onder de elementen, waardoor ze niet belast 
mogen worden; 

• Er kan ook niet gemonteerd worden als er niet is voldaan aan de eisen die 
aan de bouwplaatsinrichting zijn gesteld. 

19 
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Kenmerken 

□ Bouwtempo is hoog; 
□ Opslag op bouwterrein is niet noodzakelijk (montage kan direct vanaf de 

vrachtwagen dan wel opstelruimte voor de trailers met elementen); 
□ Lange voorbereidingstijd; 
□ Kraancapaciteit is bepalend voor de bouwsnelheid; 
□ Geen flexibiliteit; 
□ Bouw van het casco uitbesteed aan (co-maker) Heembeton; 
D Windgevoelig. 



Stapelbouw met kalkzandsteen-elementen 

Stapelbouw met kalkzandsteen-elementen 

Projectbeschrijving 

Een project waar met kalkzandsteen wordt 
gebouwd is de '32' in Amersfoort. Het gaat 
bier om een laagbouwproject bestaande uit 
32 koopwoningen. Het bijzondere aan deze 
woningen is dat ze gedeeltelijk in een dijk 
(geluidswal) ingebouwd zijn, waardoor de 
hoofdingang uitkomt op de eerste verdieping. 
De beganegrond komt uit in een achtertuintje · 
en op de tweede verdieping bevindt zich nog 
een dakterras. 

De toegepaste bouwmethode is dus 
kalkzandsteen wanden en kanaalplaat 
vloeren. Het project is opgedeeld in vier 
blokken van acht woningen. 

Procesbeschrijving 

De materialen 

Figuur 52: situering bouwplaals 
(Amersfoort) 

Figuur 53: overzichl bouwplaals 

Een kalkzandsteen wand is opgebouwd uit elementen met een werkende lengte van 
900 mm en werkende hoogte van 600 mm. Woningscheidende wanden bestaan 
meestal uit een ankerloze spouw en hebben een elementdikte van 100 of 120 mm. 
Ieder element is aan de bovenzijde voorzien van twee hijsgaten, h.o.h. 500 mm, 
voor mechanische verwerking. De wanden worden samengesteld uit hele 
elementen, rechte- en schuine passtukken en uit kimblokken, die met lijmmortel 
verlijmd worden. 

□ Elementen (898 * 598); 
□ Passtukken (genummerd op wanduitslagen); 
□ Kimblokken; 
□ Vloerplaten (kanaalplaat, breedplaat); 
□ Lijmmortel. 
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Het materieel 
□ Een elementengrijper (opperklem) met uitvalbeveiliging voor aan een kraan, 

om het materiaal te opperen vanaf de losplek naar de werkplek; 
□ Een elementensteller (mechanisch ofhydraulisch) per stelploeg; 

Figuur 54: elementensteller voor 
normale elementen 

Figuur 55: elementensteller voor 
zware elementen 

□ Een klemtang voor het stellen van de elementen met de elementensteller; 
□ Een universeelklemtang voor het stellen van passtukken met de 

elementensteller; 
□ Een dubbele klemtang voor het gelijktijdig stellen van twee elementen bij 

ankerloze spouwmuren; 
□ Hulpgereedschappen om de lijmmortel aan te brengen (lijmmortelbak en 

schep). 

Werkvolgorde 

□ Maatvoering op vloeren en stellen profielen 
De profielen worden gesteld zoals dat bij 
gewoon metselwerk gebeurt; de stellatten 
mogen het werken met de elementensteller 
niet hinderen 

□ Opperen kalkzandsteen 
Elementen zo dicht mogelijk opperen op 
latten naast de bouwmuur ( aan de hand van 
een opperschema) met een mobiele kraan 
of verreiker. 

□ Kimconstructie aanbrengen 
De kim wordt uitgevoerd door zuiver 
vlakke kimblokken, waterpas en op hoogte 
aan de draad te stellen in specie. De 
stootvoegen worden met specie gevuld. De 
kimconstructie dient voldoende uitgehard 
te zijn voordat begonnen kan worden met 
het stellen van de elementen. 

Figuur 55: maatvoering 



Stapelbouw met kalkzandsteen-elementen 

□ Opstellen elementensteller 
De elementensteller heeft een eigen gewicht tussen de 450 - 1000 kg. Er dient 
een krachtstroomaansluiting aanwezig te zijn. 

~~-

□ Aanmaken lijmmortel 

Figuur 57: kim met openingen voor 
doorrijden elementensteller 

Deze wordt geleverd in zakken van 25 kg en dient minimaal 4 minuten 
gemengd te worden en is dan gedurende 4 uur te verwerken. Tussen november 
en april wordt er een speciale wintermortel geleverd, die verwerkt kan worden 
tussen de +8°C en -3°C. 

□ Verwerking van de elementen 
Met een stelploeg van 2 personen kunnen de kalkzandsteenelementen 
mechanisch verwerkt worden. Een man voor de bediening van de 
elementensteller, aanpikken element en het transporteren naar de bouwmuur. 
De ander voor het aanbrengen van de lijmmortel en zuiver op hun plaats 
brengen van de elementen. 

Figuur 58: aanbrengen lijmmortel 

Figuur 59: plaatsen element 
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□ Leggen vloeren 
Eerst aftekenen vloeren, aanbrengen oplegvilt en vervolgens het leggen van de 
vloeren. De vloer dient afgewerkt te warden met spramex. 

□ Steigerwerk 
De wanden kunnen in een dag verdiepingshoog warden opgetrokken, dus 
valbeveiliging alleen nodig bij het storten van de vloeren (bij toepassing van 
breedplaatvloeren). Er bestaan speciale leuning-ankers, die verlijmd kunnen 
warden, waaraan de valbeveiliging kan warden bevestigd. Er wordt van 
binnenuit gebouwd, een schragensteiger of een rolsteiger voldoen. 
Als schoren kunnen dienen dwarswanden met een minimum lengte van 2 m 
(vertand of door middel van strippen aan hoofdwand bevestigt) en door 
schoren (afstand maximaal 5 meter, in kustgebieden schoorafstand maximaal 
4m). 

Figuur 60: dee/ gevel (afgeschoord) 

Ploeggrootte 

Met een ploeggrootte van 2 personen kunnen de kalkzandsteenelementen 
mechanisch verwerkt warden. Een man voor de bediening van de elementensteller, 
aanpikken element en het transporteren naar de bouwmuur. De ander voor het 
aanbrengen van de lijmmortel en zuiver op hun plaats brengen van de elementen. 
Een aparte timmerploeg verzorgt de maatvoering en de kim wordt aangebracht 
door een kimmensteller. De vloerplaten kunnen in het geval van kanaalplaten door 
de timmerploeg gelegd warden, maar gebruikelijk is dat een aparte vloerenploeg de 
kanaal- en breedplaatvloeren legt. 

Bij het bezochte project was de ploegindeling als volgt: een timmerploeg van 
Ballast Nedam Woningbouw (4 man), voor uitzetwerk, leggen vloeren en 
afbouwwerk; 
een lijmploeg van onderaannemer (2 man+ 1 kimmensteller); en een opperploeg 
die op afroep elementen komt opperen met een mobiele kraan. 



Stapelbouw met kalkzandsteen-elementen 

Bouwsnelheid 

Je kunt hier niet van vaste cyclustijden spreken, omdat bij kalkzandsteen per blok 
en per laag gewerkt wordt. Nadat de kimmen van de eerste paar woningen zijn 
gesteld, volgt de lijmploeg. Als het eerste blok woningen gereed is, gaat de 
lijmploeg verder met blok twee en worden de vloeren van blok een gelegd (bij 
kanaalplaat zijn deze vaak in een dag gelegd). Uitzetwerk kan nu op de verdieping 
aanvangen. Als blok twee gelijmd is, gaat lijmploeg verder naar blok drie of terug 
naar blok een voor de verdieping (hangt ervan af hoe snel de afbouwploegen 
moeten beginnen), de vloerplaten van blok twee worden nu gelegd. Enzovoorts. 

Van de bouwsnelheid is te zeggen dat een lijmploeg tussen de 100 en 120 m2 wand 
per dag lijmt (afhankelijk van moeilijkheidsgraad), dat wil zeggen dater ongeveer 
anderhalve woning per dag gedaan wordt ( een laag). 

Bijzonderheden 

Dilatatie 
Het betreft hier hoofdzakelijk dragende wanden met een belemmering die twee 
maal buigslap kan worden aangenomen (gevelelementen zullen niet dikker zijn dan 
de dragende wanden), dit betekend dat er om de 4 a 5 meter een dilatatie 
aangebrachtmoetworden. 
- Koude dilatatievoegen, met een voegdikte van O tot 1 mm, zonder voegvulling. 

Voor wanden op niet-doorbuigende ondergronden (bijvoorbeeld 

Figuur 61 : woningscheidende wand met 
koude dilatatievoeg 

woningscheidende wanden). Bij de afwerking een spanningsverdelend 
glasvliesband in de pleisterlaag opnemen; 

- Open dilatatievoegen, met een voegdikte van ± 10 mm en met een elastische en 
luchtige rugvulling. Voor wanden die worden gebouwd op een ondergrond die 
kan doorbuigen (bijvoorbeeld niet-dragende scheidingswanden en 
binnenspouwbladen in langsgevels). Pleisterlaag aan beide zijden met een 
stucstopprofiel beeindigen. 

elastische luchtdicht& 

kitvoeg min. 3 mm breed 

2 maal stucatopproliel 

Figuur 67: open dilatatievoeg 

min. 150mm 
spanningverdelende laag 
opnemen In pleisterlaag 

Figuur 63: koude dilatatievoeg 
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Opslag 
De elementen worden door een zelflosser naast de wagen op het bouwterrein gelost 
en dienen op een vlak terrein te worden opgeslagen en vrijgehouden te worden van 
optrekkend vocht. 

Figuur 64: opslag van elementen 

Levering I bestelling 

De levering vindt plaats op basis van een leveringsschema en aan de hand van de 
wanduitslagen, waarop alle elementen en passtukken op staan aangegeven. Afroep 
door rechtstreeks contact tussen aannemer en afdeling expeditie van de leverende 
fabriek. 

Figuur 65: nummering op elementen 

Let op dat de wanduitslagen stuk voor stuk gecontroleerd warden op fouten. 
Fouten kunnen bijvoorbeeld zijn verkeerde wanddiktes of vergeten wandvulling bij 
trapgaten. 



Stapelbouw met kalkzandsteen-elementen 

Speciale ankers 
□ Lijm-koppelstrippen 

Voor het koppelen van 
loodvoegverbindingen van op elkaar 
aansluitende wanden; 

□ Lijm-kozijnanker 
Voor kozijnen welke direct met de 
wanden worden verbonden (linkse en 
rechtse uitvoeringen); 

□ Wand-ankers 
Voor starre en dilaterende aansluitingen 
van scheidingswanden op dragende 
wanden; 

□ Lijm-spouwankers ( er zijn ook boor- en 
slag-spouwankers) 
In te lijmen spouwankers. Tot een 
hoogte van 10 meter 4 st/m2

, hierboven 
6 st/m2; 

□ Leuning-ankers 

Figuur 66: taps toelopende ankerloze 
spouw 

Door het verlijmen van leuning-ankers kan een randbeveiliging worden 
aangebracht. 

Kenmerken 

□ Weinig voorbereiding; 
□ Veel flexibiliteit; 
□ Zeer weinig 'bouwpuin'; 
□ Arbeidsintensief; 
□ Weinig windgevoelig; 
□ Geen snelle bouwmethode; 
□ Kleine ploeg. 
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Deze handleiding behoort bij het hulpmiddel dat de keuze van de bouwrnethode van een 
woningbouw casco ondersteunt. Het hulpmiddel bestaat uit een stappenplan en een computermodel 
dat de keuze met cijfers ondersteunt. 

Met het hulpmiddel wordt gekozen uit de volgende bouwrnethoden: 

□ Gietbouw met tunnelbekisting; 
□ Gietbouw met wandbekisting; 
□ Stapelbouw met kalkzandsteenelementen met een: 

• Breedplaatvloer; 
• Kanaalplaatvloer; 
• "Orion"-vloer ( dit is een "kant-en-klaar" vloer). 

Het hulpmiddel is primair ontwikkeld voor Ballast Nedam Woningbouw te Eindhoven. Het is 
bedoeld voor mensen die de keuze tot een bouwrnethode kunnen en mogen bepalen. 

Welke apparatuur en programmatuur is vereist en/of gewenst? 

Programmatuur: Microsoft Excel 8.0 (Microsoft Office 97 professional) 
inclusief "Wizard Sjablonen" ge'installeerd. 

Voor een soepel gebruik van het Bouwrnethode Keuzeprogramma is minimaal een Pentium 166 
met 17-inch monitor gewenst. Een scherminstelling van 800*600 pixels verdient de voorkeur met 
het oog op de schermindeling. 



handleiding 

lnstallatie 

lnstallatie Bouwmethode Keuzeprogramma 

ID Kopieer 'BNW-TUE-Model' naar de volgende plaats op de harde schijf: 
Locatie model: c:\program files\microsoft office\ slablonen ( ... \templates) 

ID Kopieer 'Database BNW-TUE-Model' naar de volgende plaats op de harde schijf: 
Locatie model: c:\BNW 

lnstallatie Wizard Sjablonen 

De Wizard Sjablonen moet gei'nstalleerd zijn om de berekende gegevens in een database op te slaan 
(deze is niet nodig voor het rekenkundig gedeelte van het programma). 

ID Start het "Setup" programma van Microsoft Excel 8.0 

ID 2D 

~ 
~ 

Button "Toevoegen/verwijderen ... " 
aanklikken 

Selecteer "Invoegmacro's" en klik vervolgens 
op de button "Optie wijzigen ... " 

Selecteer "Microsoft Excel" en klik 
vervolgens op de button "Optie wijzigen ... " 

ID 

Selecteer "Wizard Sjablonen met 
gegevensdatabase" en klik vervolgens 
2 maal op "OK" 

ID Klik nu op "Doorgaan" en vervolg de installatie zoals procedure MS Excel. 

ID Start MicrosofExcel 8.0 op. 
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Selecteren menu "Extra" 
optie "Invoegtoepassingen ... " 

elingen met invoegtoepassing 
pportbeheer 
Iver 
zard Bestandconversie 
zard Internet-assistent 
zard Opzoeken 

In het scherm dat nu verschijnt staat de 
"Wizard Sjablonen met gegevensdatabase" 
geselecteerd, maak dit ongedaan en klik op 
"OK" 

Herhaal stap 8 en selecteer vervolgens de 'Wizard Sjablonen met gegevensdatabase' opnieuw, klik 
ook nu weer op "OK". 

Ter controle in menu "Data" kijken of daarin "Wizard Sjablonen ... " staat vermeld. 



handleiding 

Het stappenplan 
Ontvouw het stappenplan (blad i voorin handleiding). 

Stap 1: Controleren binnengekomen tekeningen 
) •> Controleer of de volgende tekeningen aanwezig zijn. 

□ situatie; 
□ plattegronden; 
□ doorsneden; 
□ gevels. 

Hoogte-, diepte- en breedtematen moeten correct zijn aangegeven. Zorg bij onduidelijkheden voor 
opheldering. 

) Z~!,'r) Controleer of de volgende gegevens bekend zijn: 

□ huur of koop woningen; 
□ periode waarin het casco wordt gebouwd (zomer/winter); 
□ eisen aan bouwtijd, wordt vanuit de opdrachtgever een snelle bouwtijd geeist? 
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Opstarten Microsoft Excel 8.0 

Selecteren: menu "Bestand", 
optie "Nieuw ... " 

Button "Macro's activeren" aanklikken 

ID 

Selecteren: menu "Beeld", 
optie "Volledig scherm 

Selecteren: icoon "BNW-TUE-M .. . ", 
vervolgens "OK" aanklikken 

Nu verschijnt het oscherm van het 
Bouwmethode keuzeprogramma Vl .0 



handleiding 

Stap 2.2: Analyse & invoer 

ID Deel het project op in cascotypen. 
Woningen waarvan de draagstructuur ( dragende wanden en vloeren) gelijke afmetingen hebben 
zijn van hetzelfde cascotype. 

ID Start per cascotype een werkmap op (volgens opstartprocedure, vanaf stap 3). 

~ lndien gewenst kunt u in het menu "Venster" van werkmap wisselen. 

U kunt ook ctrl+tab gebruiken 

ID Voer per cascotype de gegevens in. 
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lnvoerblad 

Indien uitleg over invoer is gewenst ontvouw dan hulpblad invoer gegevens (blad I, achterin 
handleiding). 

A. Invoer project- en plaatsnaam door het selecteren van de cellen en invoer via het toetsenbord. 

B. Invoer maten en aantallen door de knoppen naast de eel te klikken. Het is ook mogelijk de juiste 
waarde via het toetsenbord in te voeren (nadat de eel is geselecteerd). 
Tip: De waarden kunnen ook in de vorm van een formule worden ingegeven. Let op dat deze 

altijd wordt voorafgegaan door het "="-teken bijvoorbeeld invoer:"=54/8" geeft 6,75. 

C. Invoer bouwplaatscoefficient alleen met de schuifbalken. In de cellen met de, op het scherm in 
blauw weergegeven, percentages mag u geen numerieke invoer geven. 

D. Invoer moeilijkheidsgraad tunnel door de bijbehorende keuzerondje aan te klikken. 

E. Invoer mechanische ventilatie door het bijbehorende keuzevakje aan te klikken. Indien 

geselecteerd verschijnt er een "V' 

F. In het kader "Totaal" worden de getallen automatisch berekend. 

G. Naar blad "Invoer bouwplaatskosten en randvoorwaarden". 

H. Door rekenen project. 
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LET OP: bouwplaatskosten en randvoorwaarden moeten ingevoerd zijn voordat u het project laat 
doorrekenen. Indien dit niet is gebeurd zal het programma geen correcte kostenindicatie 
berekenen. 



handleiding 

Bouwp/aatskosten & randvoorwaarden 

A. Invoer bouwplaatskosten. 
Let op: het totaal wordt berekend, inclusief verrekeningsfactoren, hier is dus geen invoer nodig; 

B. Invoer randvoorwaarden door de keuzevakje, voor de van toepassing zijnde randvoorwaarden, aan 
te klikken; 

C. Invoer bouwperiode door het keuzerondje, behorend bij zorner of winter, aan te klikken; 

D. Terug naar invoerblad. 

ID Als alle gegevens op bt.ide bladen zijn ingevoerd kunt u het project laten doorrekenen. Dit doet u 
door de button "Doorrekenen" (invoerblad: H) aan te klikken. Na enkele seconden rekentijd 
(afhankelijk van de snelheid van de gebruikte computer) ziet u het "Uitvoerblad" verschijnen. 

9 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Stap 3: Maak voorlopige keuze bouwmethode per cascotype met 
Bouwmethode Keuzeprogramma 

Uitvoerblad 

Op het scherm is de volgende uitvoer te zien: 

A. Mogelijke bouwmethoden. 
De bouwmethoden staan op volgorde van kostprijs gerangschikt. De eerste is de goedkoopste. 
Door de bouwmethode te selecteren krijgt u verdere gegevens bij deze bouwmethode te zien. 

8. Bepaling keuzecriterium. 
Hier bepaalt u op basis van welk criterium u een bouwmethode wenst te kiezen. Dit doet u door 
het desbetreffende keuzerondje aan te klikken. 

C. Kosten casco. 
Hier ziet u de kosten casco totale project en de kosten van het casco per woning weergegeven. 

D. Grafiek bouwkosten/bouwtijd- bouwmethoden. 

10 

Hierin staat de kostprijs en bouwtijd per 
bouwmethode aangegeven. De kosten 
worden weergeven via de staven, de 
bouwtijd middels de, op het scherm in blauw 
weergegeven, lijn. Als u met de pijl op de 
grafiek gaat staan kunt u in een tekstvlak de 
exacte waarde van de gegevens aflezen. Detail grajiek 



handleiding 

E. Ploeggrootte. 
Hier wordt, afhankelijk van de geselecteerde bouwmethode, de tunnel-, wanden-, vloeren- en/of 
toppenploeg weergegeven. Het eerste cijfer geeft de ploeggrootte weer, het tweede getal, tussen 
haakjes, de bezettingsgraad van de ploeg. 

F. Bouwtijd. 
Hier wordt het totaal aantal werkbare dagen, het aantal woningen per dag en het totaal aantal 
manuren voor de bouw van het casco weergegeven. 

G. Bekistingen. 
Afhankelijk van de geselecteerde bouwmethode, wordt bier het aantal tunnel- (voor stramien A en 
B), wand- en/of topbekistingen weergegeven. Het eerste cijfer geeft het aantal bekistingen, het 
tweede getal, tussen haakjes, de bezettingsgraad van de bekisting( en). 

H. Kranen. 
Indien wandbekisting geselecteerd is, dan wordt hier het aantal kraanuur per dag, het totaal aantal 
kraandagen en het aantal kranen met bezettingsgraad weergegeven. Als tunnelbekisting 
geselecteerd is, dan zoals bij wandbekisting plus het gewicht van het grootste tunneldeel. Indien 
kalkzandsteen geselecteerd is, dan wordt het totaal aantal kraanuur (netto ), het totaal aantal 
kraandagen en het aantal kranen weergegeven. 

I. Tekstveld met opmerkingen. 
Alleen indien een of meerdere 
bouwmethode(n) niet toegepast 
kan (kunnen) worden, 
verschijnt onder aan het scherm 
een blauw kader met daarin de 
reden(en) waarom de 
desbetreffende bouwmethode(n) niet mogelijk is (zijn). 

J. Naar invoerblad (indien gewenst). [pagina 8] 

K. Naar blad "Overige mogelijkheden" (indien gewenst). [pagina 12] 

L. Naar blad "Keuze & opmerkingen". [pagina 13] 

Detail kader 

11 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Overige moge/ijkheden 
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Het bovenstaande scherm verschijnt, indien "Overige mogelijkheden" is gekozen. 

A. De bij het keuzecriterium behorende optimale bouwmethode staat bier standaard geselecteerd. Met 
behulp van de keuzerondjes kunt u de andere bouwmethoden selecteren. 

B. Dit is een overzicht met de mogelijke varianten plus de belangrijkste kengetallen van de bij 
A. geselecteerde bouwmethode. 
De op het scherm in blauw weergegeven getallen zijn de laagste waarden uit de desbetreffende 
kolom. 

C. In <lit kader staat de optimale bouwmethode, passend bij het door u in het "uitvoerblad" gekozen 
keuzecriterium. 

D. Naar invoerblad (indien gewenst). [pagina 8} 

E. Naar uitvoerblad (indien gewenst) . [pagina 10} 

F. Verder naar keuze & opmerkingen. 

G. Extra optie: Print mogelijkheden (alle overige mogelijkheden plus de belangrijkste kengetallen 
worden uitgeprint). 

12 



handleiding 

Keuze & opmerkingen 

; In dit voorbeeld is de keuze gemaakt (door het hulpmiddel) op basis van kosten. 

Groetjes Loene & Toon 

Indien uitleg bij overwegen van de randvoorwaarden bij de uiteindelijke keuze is gewenst ontvouw 
dan hulpblad overwegingen bij keuze (blad II, achterin handleiding). 

A. In dit kader staan de, door het Bouwmethode Keuzeprogramma gekozen, bouwmethode en 
kengetallen behorend bij het door u geselecteerde keuzecriterium. 

B. Op- en aanmerkingen betreffende de gekozen bouwmethode. 
In dit kader heeft u de ruimte om nog enkele opmerkingen bij de keuze te plaatsen. Dit doet u door 
de cellen in dit veld te selecteren en de eventuele opmerkingen met het toetsenbord in te voeren. 

C. Overwegingen bij keuze. 
Met de aangegeven aandachtspunten dient u rekening te houden bij de uiteindelijke keuze. De 
volgende aandachtspunten zijn mogelijk: 

D. Naar invoerblad (indien gewenst). [pagina 8] 

E. Naar uitvoerblad (indien gewenst). [pagina JO] 

F. Naar blad "Overige mogelijkheden" (indien gewenst). 

G. Extra optie: Print keuze (uw keuze en opmerkingen worden uitgeprint). 

LJ Herhalen tot u a/le cascotypen heeft gehad! ! ! 
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□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Stap 4: Combineren gegevens cascotype 
Bij een cascotype ga door naar stap 5. 

~► Print gegevens met de print opdracht in het scherm "Overige Mogelijkheden". 

:>4S• In deze stap is uw inzicht en ervaring nodig. 

14 

Aangeven overeenkomsten tussen de verschillende cascotypen op prints. De gegevens waarop u 
dient te letten zijn: 

• Stramienmaten (gelijke stramienmaten markeren); 
• Dieptematen (gelijke dieptematen markeren); 
• Ploeggrootte (gelijke ploeggrootten markeren). 



Stap 5: Kiezen bouwmethode(n) project 

Stap 5. 1: Kiezen 

) 1114') Indien een cascotype, dan wordt de voorlopige keuze definitief. 

handleiding 

L§) Bij meerdere cascotypen dient u in deze laatste stap de uiteindelijke bouwmethode per cascotype te 
kiezen. Aan de hand van mogelijke overeenkomsten uit stap 4 kan de voorlopige keuze van de 
bouwmethode nog veranderen. U neemt dan niet de meest geschikte bouwmethode voor het 
cascotype alleen, maar de meest geschikte bouwmethode voor het cascotype in combinatie met de 
andere cascotypen binnen het project. 

Voorbeeld: 

Cascotype I: 80 woningen, stramienmaat 5400 mm, dieptemaat 9000 mm. 
Cascotype II: 20 woningen, stramienmaat 5400 mm, dieptemaat 12000 mm. 

Het Bouwmethode Keuzeprogramma kiest bij cascotype I: Tunnelbekisting en bij cascotype II: 
Kalkzandsteen. In stap 4 wordt de stramienmaat gecombineerd. Bij het maken van de uiteindelijke 
keuze voor het gehele project kan tunnelbekisting gekozen worden. De tunnelbekisting dient dan 
bij cascotype II verlengd te worden. De extra kosten voor de ombouw van de tunnelbekisting dient 
u hier af te wegen tegen de eventuele verlaging van de kosten van het totale project. 

15 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Stap 5.2: Afsluiten Bouwmethode Keuzeprogramma 

Om het project correct, zodat de gegevens warden opgeslagen in een database, af te sluiten moet de 
volgende procedure gevolgd warden. 

Selecteren: menu "Bestand", 
optie "Sluiten" 

Selecteren: "Een nieuwe record maken" 

Hier naam project geven 

Wijzigingen opslaan? "Ja" 

of Selecteren: "De bestaande record bijwerken" 

Deze procedure voor ieder cascotype herhalen. 
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handleiding 

Appendix: Aanpassen normen 
Deze appendix is alleen van toepassing voor de beheerder van de normen. De normen zijn 
beveiligd, om deze te kunnen veranderen dient u de beschikking te hebben over het juiste 
wachtwoord. 

Als u het wachtwoord heeft dient u de volgende stappen te doorlopen om de normen te kunnen 
veranderen. 

ID In menu "extra", "opties" selecteren; 

ID In het scherm dat nu verschijnt "bladtabs" aanzetten en vervolgens "OK" klikken; 

) ,341 ) Met behulp van de bladtabs naar: 

• Blad "rt" om de richttijden aan te passen; 
• Blad "vf' om de verrekeningsfactoren aan te passen; 
• Blad "kn" om de normen voor de kosten aan te passen. 

L!) Beveiliging opheffen (per blad); 

• In het menu "extra", optie "beveiliging", optie "beveiliging blad opheffen" selecteren; 
• Geef wachtwoord. 

ID Let er wel op dat alleen de normen in de witte cellen veranderd mogen worden; 

ID Als de normen veranderd zijn, dan de procedure in omgekeerde volgorde herhalen om de normen 
weer te beveiligen: 

• aanzetten beveiliging (hier kan nu hetzelfde of een nieuw wachtwoord gegeven worden); 
• uitzetten bladtabs (menu "extra","opties") 

17 



□ Leon Bijsmans 
Toon Veugelers 

Verklarende woordenlijst 
bezettings graad 

Bezettingsgraad ploeg 

casco 

compartiment 

"Orion"-vloer 

richttijd 

stramienmaat 

18 

de mate waarin een ploeg of middel ingezet wordt. 

een bezettinggraad 100% wil zeggen dat een ploeg in 8 uur ook 
werkt levert voor 8 uur, een bezetting van 135% wil zeggen dater 
in 8 uur voor 10,8 uur werk wordt verricht (dit wordt weer 
vertaald in een aangepast uurloon). 135% geldt als het maximum. 

draagstructuur van de woning (ruwbouw) 

eenheid van twee dragende wanden met vloer 

hiermee bedoelen we de "kant-en-klaar" vloer van "Orion", dit is 
een systeemvloer waarin alle leidingen reeds zitten en compleet 
met afwerklaag wordt geleverd. 

normtijd om de bouwtijd voor een activiteit te kunnen berekenen, 
geldt onder normale omstandigheden in de laagbouw, 
woningnieuwbouw 

hart op hartmaat dragende wanden 



handleiding 

Lijst met toetsencombinaties 
Ctrl + B Ga naar scherm bouwplaatskosten & randvoorwaarden 

Ctrl + I Ga terug naar invulblad 

Ctrl + K Uitprinten gemaakte keuze, op- en aanmerkingen en gegevens in- en 
uitvoerblad 

Ctrl + 0 Ga terug naar scherm overige mogelijkheden 

Ctrl + U Ga naar uitvoerblad 

19 



Hulpblad invoer gegevens, te gebruiken bij stap 2.2 (pagina 8 en 9) 

Maten 

stramienmaat B 
(lndien geen stramien B dan O} 

stramienmaat A 

dieptemaat 

lengte verspringin 
(lndien geen verspringing dan 0) 

A B 

tophoogte:a 
(lndien geen top dan 0) · 

hoogte 

j 
Aantal mm' trapgatsparing =I+ b 

Neem altijd de gemiddelde maten !!! 

Dieptemaat = 

I 
stramienmaat A 

A A B A 
A B A 

1· =1+2*b = 2*1 + 2*b 

-----
~- -

gemiddelde dieptemaat d, d2 d3 d• ds 

v, 
I 

Dieptemaat = gemiddelde dieptemaat = ul1··· ·d s 
5 

Lengle verspringingen = gemiddelde lengte verspringingen = ~ v 1 + V2 

2 

I 

HULPBLAD INVOER GEGEVENS 
te gebruiken bij stap 2.2 (pagina 8 en 9) 

Aantallen 

I 

A B A 
A 

A B A 

Aantal compartimenten (A) per laag per blok 
Aantal compartimenten (B) per laag per blok 
Aantal verspringen 

Neem altijd de gemiddelde maten !!! 

B A 

=6 
=3 
=2 

I 

1:1:1:1:1:.I 1:1:1:1:1 
Aantal compartimenten (A) per laag per blok 
Aantal woningen per laag per blok 
Aantal toppen per laag per blok 
Aantal lagen exclusief toppen 
Aantal blokken 

= (4+5)/2 = 4,5 
= (8+10)/2 = 9 
= (5+6)/2 = 5,5 
=3 
=2 

■ Tot de sparingen in de wand worden alleen de sparingen in de dragende wand bedoeld, niet in de 
gevel. 

■ Bij het aantal blokken in cyclus in eerste instantie uitgaan van 1, indien meerdere blokken in cyclus 
houdt rekening met extra transporttijd op bouwterrein. 

Bouwplaatscoefficient 
De bouwplaatscoEifficient is een verrekeningsfactor voor de omstandigheden behorend bij het project. Door 
aan de verschillende omstandigheden een waarde toe te kennen kunt u de richttijden aanpassen aan .het 
specifieke project. Deze methode om afwijkingen van de standaardsituatie aan te geven is ontwikkeld door 
Ballast Nedam Woningbouw. De extremen van de in te geven waarden zijn niet aan te geven. Voor de 
exacte inschatting van de in te geven waarden is dan ook enige ervaring nodig. Zodoende kunt u bij twijfel 
over de toe te kennen waarden deze het beste laten staan op 0,0% 

Projectspecijicaties (-2,5%-8,0%) 
Dit onderdeel van de bouwplaatcoefficient heeft een waarde van -2,5% voor de optimale situatie tot 8,0% 
voor de minimale (=slechtste) situatie. Van invloed zijn : 

+ veranderingen in blokgrootte binnen een project. optimaal is een gelijke blokgrootte, minimaal is allemaal 
verschillende blokgrootten. 

I I I I I I I I I · I I [I] I I I I I I 
+ verschillen in h.o.h.- & dieptematen. optimaal indien alle maten gelijk, minimaal indien alle maten 

ongelijk. 

I 111 I 

blad I 



Constructies (0,0% - 2,0%) 
Dit onderdeel van de bouwplaatcoefficient heeft een waarde van 0,0% voor de optimale situatie tot 2,0% 
voor de minimale (=slechtste) situatie. Van invloed zijn: 

i+ afwijkingen in de constructie. optimaal is geen afwijkingen in de constructie 

LI I I I I I I CJ 
Uitvoeringsmethoden (0,0% - 5,0%) 

Dit onderdeel van de bouwplaatcoefficient heeft een waarde van 0,0% voor de optimale situatie tot 5,0% 
voor de minimale (=slechtste) situatie. Van invloed zijn: 

/'----
i+ veranderingen in hoogte, optimaal is geen verandering 

in hoogte. 

Fl 
i+ veranderingen in moeilijkheidsgraad, optimaal is gelijke moeilijkheidsgraad. 

i+ wijzigingen in hulpmiddelen, dit houdt in het gebruik van mechanische hulpmiddelen die niet in de norm 
opgenomen zijn (bv. schroefmachine in plaats van schroevendraaier). Kijk goed wat onder de gebruikte 
norm valt om deze waarde in te schatten. · 

Terreinomstandigheden (-2,5% - 5,0%) 
Dit onderdeel van de bouwplaatcoefficient heeft een waarde van -2,5% voor de optimale situatie tot 5,0% 
voor de minimale (=slechtste) situatie. Van invloed is de begaanbaarheid van het terrein (moerassig is 
slecht, droog zand of rots is goed) 

Organisatie (0, 0% - 5, 0%) 
Dit onderdeel van de bouwplaatcoefficient heeft een v,aarde van -0,0% voor de optimale situatie tot 5,0% 
voor de minimale (=slechtste) situatie. Van invloed zijn: afwijkende ondersteuning en begeleiding (bv. een 
aankomend projectleider in plaats van een ervaren projectleider) 

Tunnel ( optimaal, normaal en minimaal) 
Keuze uit 3 mogelijkheden voor de moeilijkheidsgraad: optimaal, normaal en minimaal de moeilijkheidgraad 
is afhankelijk van aantal sparingen, verspringingen, schuine wand e.d .. 

Bouwplaatskosten 
U moet een inschatting maken van de tijdgebonden bouwplaatskosten. De tijdgebonden bouwplaatkosten 
dienen als kosten per dag te worden ingevoerd. De bedragen moeten als richtnorm worden genomen. De 
bouwplaatskosten zijn uit de volgende onderdelen opgebouwd. 

Toezichthoudend personeel 
Hieronder vallen de kosten van: (hoofd)projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, voorman, stagiaire(s), 
schoonma(a)k(st)er en bewaking . 

Bouwplaatsinrichting 
Hieronder vallen de huurkosten van het ketenpark, eventuele huurwoning van derden, keet inventaris, 
loodsen, containers, toiletten, sanitaire cabines, nissenhut, trappen ten behoeve van keten, afrastering, 
reclamebord, energievoorziening, watermeterkisten , Azobe schotten en bouwwegen. 

Verbruikskosten 
Hieronder vallen de verbruikskosten van het gas (t.b.v. de keten), water, electra, gesprek en 
abonnementskosten telefoon en de kantine kosten + koffieverstrekking cao personeel. 

Transportkosten 
Hieronder vallen de tijdgebonden transportkosten zoals transportkosten op bouwplaats, verreiker incl. 
chauffeur, platte wagen, puincontainers en afvoer chemisch afval. 

Materieel niet in huur 
Hieronder vallen, voor zover de kosten onder tijdgebonden kosten vallen, kosten van handgereedschap, 
elektrisch gereedschap, persoonlijke verzorgingsartikelen, wintervoorziening, veiligheidsvoorziening en klein 
materieel (schragen, kuipen, schoppen, bezems, zagen/zaagjes, boren, bitjes, sleutels en profielen). 

Algemene bouwplaatskosten 
Hieronder vallen alleen de precariokosten. 

Randvoorwaarden 
U dient aan te geven welke van de volgende randvoorwaarden van invloed kunnen zijn op de keuze van de 
bouwmethode van dit project. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Situatie 
Beperkte opslagcapaciteit (op bouwterrein), 
er is geen ruimte voor de opslag van groot materiee/, zoa/s bekistingen. 
Aanwezigheid obstakels (bomen, hoogspanningsmasten e.d. in verband met uitrijmogelijkheid 
tunnelbekisting) . 
Beperkingen bereikbaarheid (aan-/afvoer), 
er kunnen beperkingen zijn aan het maximaal gewicht en/of afmetingen van het aan te voeren materiee/ 
en materiaa/. Er kunnen tevens beperkingen zijn aan de tijden waarin aan- en afvoer van materiaal en 
materieel mogelijk is. 
Beperkingen opstelplaats/manouvreerruimte kraan. 
Grote afstand tussen bouwblokken (in verband met extra transporttijd, indien meerdere blokken in 
cyclus) . 

Ontwerp 
Stabiliteit uit vloer, 
voor de stabiliteit van het gebouw is het belangrijk dat de verbinding tussen wand en vloer wordt 
gevormd door stijve knooppunten of de stabiliteit van het gebouw is in belangrijke mate afhankelijk van 
de schijfwerking van de vloer. 
Afwijkende delen casco, 
hieronder val/en afwijkingen aan het casco ten opzichte van de andere casco's (bijvoorbeeld een 
compartiment met een schuine wand). 

Projecteisen 
Snelle bouwtijd vereist, 
in het programma van eisen is een snelle oplevering geeist. 
Flexibiliteit vereist (huur/koop ), 
a/s de woningen bestemd zijn voor de verkoop, dan worden er vanuit de markt hogere eisen gesteld 
aan de flexibiliteit van de woning (verplaatsen wanden, andere keuken, extra wandcontactdozen, etc.). 



HULPBLAD OVERWEGINGEN KEUZE 
te gebruiken bij stap 3 (pagina 13) 

Overwegen randvoorwaarden bij uiteindelijke keuze: 
• Bouwperiode casco in zomer/winter!, 

dit in verband met de verwachte verlet en de mogelijkheid tot het verkorten van de cyclustijden. 
• Let op beperkte opslagcapaciteit!, 

dit in verband met parkeren van materieel en ops lag van materiaal (indien beperkte ops lag , overweeg 
dan ook het prefab casco). 

■ Let op aanwezigheid obstakels!, 
dit in verband met belemmering van het transport op de bouwplaats. 

■ Let op uitrijmoge/ijkheid tunnelbekisting!, 
indien obstakels niet verwijdert kunnen worden, moet u hiervoor een oplossing bedenken. 

• Let op bereikbaarheid (aan-/afvoer)!, 
kan het benodigde materiaal en materieel de bouwplaats bereiken? 

• Let op opstelplaatslmanouvreerruimte kraan!, 
houdt rekening met extra kosten, indien er weinig of geen ruimte voor de kraan beschikbaar is. 

• Let op afstand tussen de bouwblokken!, 
indien u voor meerdere blokken in een cyclus kiest, denk dan aan de extra transporttijd op de 
bouwplaats. 

• Let op schijfwerking van de vloer!, 
indien schijfwerking van de vloer noodzakelijk is voor de stabiliteit van het casco, dan zijn kanaalplaat
en 'Orion'-vloer niet mogelijk (hier houdt het programma automatisch rekening mee). 

■ Let op afwijkende de/en van het casco!, 
hier moet u rekening houden met eventuele extra kosten voor dit deel en dient u na te gaan of dit deel 
wel te maken is met de gekozen bouwmethode. 

• Er is een snelle bouwtijd vereist!, 
u moet nagaan of u als keuzecriterium "aantal werkbare dagen" heeft gekozen. 

• Er is flexibiliteit gewenst!, 
indien dit gewenst is (bijvoorbeeld bij koopwoningen), en kalkzandsteen nog niet is gekozen, dan deze 
bouwmethode nogmaals in overweging nemen. 

blad II 




