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Abstract 

This report describes a study in the field of information technology to improve direction and control 
during construction. In the study a tool is drawn, using a specially developed (spreadsheet-)model. The 
study consists of its development, use, possibilities and application to several construction-projects. 
Besides this report, the results of this study are the spreadsheetmodel and its manual. This set is a 
incentive for further research and implementation in construction management. 
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Summary 

"The Understanding 

Quality is free. It's not a gift, but it is free. What costs money are the unquality things: 
All the actions that involve not doing jobs right the first time. 

Quality is not only free, it is an honest-to-everything profit maker. Every penny you don't spend on 
doing things wrong, over, or instead becomes half a penny right on the bottom line. In these days of 
"who knows what is going to happen to our business tomorrow " there aren 't many ways left to make a 

profit improvement. If you concentrate on making quality certain, you can probably increase your profit 
by an amount equal to 5 to 10 percent of your sales. That is a lot of money free" 

Philip B. Crosby 

The building process has become more and more complex. At present the planning and construction of 
a new building is influenced by a great number of various factors. In order to achieve satisfying results, 
it is essential to keep control over this process. In practice the process control often turns out to be less 
efficient. 

"Information Technology as a solution for redundancy" 

This report is the result of a graduation project for the study of Industrial Engineering and Management 
Science at the Eindhoven University of Technology. It describes the results of a project in the field of 
information technology, done between february 1997 and august 1997. The project is carried out at 
Ballast Nedam Woningbouw in Rotterdam, the Netherlands. 

Ballast Nedam Woningbouw is a construction firm, which erects all kinds of residential buildings in the 
Netherlands 
The firm wants a solution which copes with the repetition of proceedings caused by modifications and 
specifications of external consultancy firms among others to accelerate the gathering of information. 

Why HEROS: reuse, waste control and continuous production ? 

The strategic program for graduates, HER OS, is based on the research-activities of the faculty of 
Technology Management in the field of reuse and waste control. With the program, we want to 
accomplish a better social sight about this subject. At first there has been a phase of observation for a 
better understanding of the recent developments in society. After that all separate graduation projects 
will be put together to create a vision on the developments, which will take place in the near future 
( about five till ten years). 
This graduation project, "Model for control during construction", fits within the thought of reuse and 
waste control. Not to focus on this subject within the company, but to make an integral management 
approach. It is one aspect of many which has to be dealt with by Ballast Nedam Woningbouw during 
construction. As a solution that will cope with all these aspects, their mutations, modifications and 
specifications a tool is drawn. A tool or model for control out of the field oflnformation Technology, 
which systematically structure all (initial) data to generate information for all kinds of purposes in a 
much faster way. 
In a word, this research intends to contribute to a better controllability of all kinds of building processes. 
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''Model for control.. 

• To process mutations, modifications and specifications of the construction project for all colleagues 
and participants in much shorter time 

• To gather information in a much faster way for different purposes 

.. during construction'' 

Building construction includes activities, which each time take place on a different site. To erect a 
building, all kinds of requirements has to be send to these construction sites: labour, materials etc. 
Everything has to be in the right quantities, in place and in time, while every shortage or surplus 
demands extra attention, which causes additional costs and lower efficiency. 

So co-ordination of material and labour is required for adequate control of costs, workspace, progress 
and efficiency. 

The usefulness of a tool from the field of information technology in practice can be shown best when 
there is a direct match between a present and a new situation. Before such a tool can be developed, first 
the present and the desired situation have to be described. The difference between these situations 
determines the demands on the tool and the steps to be taken for further development. 

The desired situation is a situation in which the activities of the company are supported by a 
management tool what minimises the processing time and the number of repetitions of the proceedings 
caused by modifications and specifications. Describing the present situation is the first step to 
distinguish its activities and processes. 

1) Developing Analytical (Data) Modelling 

In this First Stage of this research project the present situation is described which has given rise to this 
research: the development of a management tool from the field of information technology as a solution 
for the problem stated. 

2) The testing of Analytical Modelling 

In the Second Stage the tool is being tested and applied on several construction projects. Also increased 
the number of applications recognised within the management of Ballast Nedam Woningbouw. 
Especially, the possibilities of control for reuse and waste control are worked out. This (initial) 
implementation has lead to some conclusions and recommendations. 

i v 



Ad 1) Developing Analytical (Data) Modelling 

There is looked for a method, by which the imported and processed data are easy to be manipulated for 
a faster gathering of information. The initial data, specifications and blueprints are arranged in such a 
way that from the basic model and some minor adjustments other information can be generated for 
other purposes. 

For the concept of control are following aspects differentiated: 

Who, why and how? 

The answer to the first two questions is already given. The way, how to approximate the data of a 
construction project is the general goal of this research to work more efficient. 

0.1 What and what quantity? The basic model (0.0) 

The quantitative analysis of a construction project is based upon specifications and blueprints. The 
result is the basic model. With this basic model and the corresponding norms are values to be 
calculated, which indicate the quantity of related capacities. Capacities like costs, reuse, hours of labour 
etc. 

0.2 Where? 

The construction site is a temporarily production-site with several functions: 
"° Storage 
"" Transport on and to the site 
"- Assemblage and production 
"" Management 
On the construction site are materials and labour to be co-ordinated according to the proceedings 

0.3 When? 

The temporarily project-organisation has a strict schedule of time to clear its activities. A planning gives 
insight in the order of proceedings and the working time. 

Which possibilities are there more? 

The kinds of information which can be generated, are various and can be more and more extended. In 
part 3 of the appendix are some applications worked out, like aggregation of several construction
projects. 
The information for reuse and waste control has been worked out with special attention. 
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The basic model 

To erect a construction-project, you'll have to know what materials, capacities etc it includes. This is 
described and drawn in the specifications and the blueprints of the project by several advisors. 
The tool developed, is called Analytical (Data) Modelling. The approach towards the data made by the 
tool resembles the Black Box method. The Black Box is the system(= project) of which the internal 
elements and relations are not (yet) known or (for the time being) are not taken into consideration. The 
system is being approached from the outside to the inside; from the whole are the parts(= subsystems) 
and attributes being recognised. Elements possess several attributes, which qualifies the features of an 
element. A subsystem is a partial collection of elements of the system, of which all original relations 
between these elements have been kept unchanged. 

What and what quantity? 

The necessary materials and capacities are being specified and quantified by their related attributes and 
features. In this manner the materials are classified and processed into related matrices. These matrices 
make it possible to calculate the quantities of the materials by the spreadsheet-program EXCEL. The 
structure and code used for these matrices are based upon the STABU-systematic. 
According to the black box approach several dimensions are distinguished; 0 and the capitals refer to 
these dimensions. Per recognised dimension are the attributes and features to be distinguished, with 
which the parts ( = subsystems) are to be quantified. Moreover every subsystem can be approached anew 
as a black box, which corresponds with a dimension(= level of thought). 

When these net quantities of the materials are corrected with a percentage for waste, defects and 
security, the gross quantities are obtained. 
The basic model is for this reason the basis for all other applications and interpretations. 
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Figure A: A numerical example of basic modelling: 
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Survey of the information-options of Analytical 

On the basis of basic modelling, as described, several extensions can be added to the analytical model. 
Some extensions are shown and will be explained in this summary. 

For every data-transformation are following points dealt with: 
⇒ the analytical reproduction of the mathematical approach; 
⇒ some possibilities for application within the project-organisation. 

Figure B: Analytical Model on moment t 

0.1 Norm-calculation 
By appointing norm-figures to the quantities of the materials, the necessary capacities can be 
determined. 

Norms -..Gross 
--

.. - -Ne((Bill of Quantities) Norms 
:J<--

____ . .... 
(Quantified) 

- err~;s ----f ;ret Construction-project Construction-project 

Application: 
The budget and the Bill Of Quantities for all departments. 

0.2 Allocation 
With the basic model the quantities of the materials can be allocated on the building site. 

Gross - .. J:.ypct of dwelling 
--- *----

T):pe-6f dwelling 

.. -Ne( 

Dwelling-cluster 

Gross (BOQ) 

Dwelling-cluster 

Application: 
Allocation on the building site and schedules for delivery. 
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0.3 Planning 
With the basic model and the planning, the need for materials in time can be determined. 

---
Gross _Wef - - _ - -Bweiiing-cluster 
---; ----------- ~-- ----- = ----- Nct 

Gross (BOQ) 

_ - :E>~eTli~g-cluster 
( quantified) 

Planning Planning 

Application: 
Schedules for delivery periods 

What's more possible? 

In the appendix is the information supply for the following aspects worked out: 
• Combined possibilities for control 
• Changes during the construction: mutations 
• Aggregation 
• Customised options: corrections 
⇒ Reuse and waste control are worked out in this summary. Reuse demands an approach like norm

calculation. Waste control demands another, special approach. 

Waste control 
To determine the flow of remaining materials, the data of the analytical model has to be interpreted 
differently. By combining the expectation(%) with the difference (Gross - Net), Allocation en Planning 
it is possible to quantify the expectation of waste in place and in time. 

Allocation of waste: 

Expectation _GIOBs--Net - - - - - _ -Net(BOQ) - - - .'.f-ype of d~elling 
----.,;1o- -- ---- ... - "!le' - ----- * -- -- ----8r6ss:N;t _hler - - - - - _T..Y.pe-m"cf~clling 

Expectation 

Dwelling-cluster 

Planning of waste: 

Expectation Gross-Net )'~etEBO{j)- TyP~ .of tlvkil1;g ..ii<- --- -- "'!I<- :11 ---

-GJ"ess=Net - _ - -Nef - - - 1)_p.s!..of-dwelli~; - P-~eUing-=-c1u~;; 

Expectation 

Planning 

Dwelling-cluster 

D..welhfig-cluster .. --- ------
Planning 
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Naturally these project-values can be aggregated or manipulated otherwise. 
The manner of waste disposal depends on a number of factors, like: 
> The quantity of the expected flow of remaining materials 
> The span of time 
> The space and place available for handling, storage and processing. 
> The costs of the alternative ways of disposal 

The choice between these alternatives is limited by the object to be constructed. The economical 
consideration however does not fit in the tenor of this research. 

Ad 2) The testing of Analytical Modelling 

In the Second Stage the tool has been tested and applied on several construction projects. Based on 
these experiences is following concluded: 

Conclusions & Recommendations 

As a solution to the problem stated, inefficient gathering of information, is the concept of Analytical 
Modelling developed. The use of the tool developed supports many aspects of construction- and 
enterprise-management. Several aspects are indicated through mind-mapping. Nevertheless are in this 
summary only the most important conclusions en recommendations worked out. 

Knowledge and ease of use 

Software 

Analytical Modelling 

Figure C: Application aspects of Analytical Modelling 
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Only the phases to erect a building, in which the building contractor is prominent, are relevant to this 
research. Analytical Modelling may be interesting to apply during other phases; a recommendation for 
further research. 

Technique 

computer 
The capacities of the recent Personal Computers and the spreadsheet-software EXCEL have made it possible 
to develop and to (initial) implement Analytical Modelling. The computer is therefore the mean which 
replaces much mental arithmetic and a pocket-calculator. 

software 
EXCEL is the spreadsheet-software which has been used to translate the way of thought of Analytical 
Modelling to a manageable model. 
> This software is highly qualified for initial translation and implementation of quantitative models. 

knowledge and use in reference to the Analytical modelling 
The freedom for design in this software is huge. This freedom is unfortunately a disadvantage with regard to 
the daily and integral application of this EXCEL-model and the use of one model by more people ( = multi
users ). 
> In spite of cell-protection and macros the spreadsheetmodel could be damaged. 
> The provided model will not directly be attuned to every project. The use of the spreadsheetmodel 

demands some creativity from the user in order to customise the universal model. 
> The whole EXCEL-model and its way of thought is to be known by the user. 

Organisation 

decision supportive applications 
> The tool encloses a large variety of supportive applications and is in this way useful from the phase 

of exploitation-estimates till the phase of realisation. 
construction company 

The departments within Ballast Nedam Woningbouw have multiple functions en tasks, for what various 
information is needed. 
> The structured manner, in which a project every time is being approached, gives not only a lot of 

supportive information for the project(organisation), but can also provide aggregated information on 
a tactical or strategic level. 
Construction project 

The more the construction project makes progress, the more the intentions and the plans are taken shape and 
the less they change. 
> The structured and linked manner, in which a project is being approached, simplifies not only the 

gaining of information for various participants and departments, but also the processing of the 
mutations, corrections and specifications of the project-data. 

> The structured manner gives also better insight, by which the imported data can be better checked 
and better controlled. 
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1.0 Inleiding 

De complexiteit van het bouwproces is een thema dat in de recente literatuur met grote regelmaat naar voren komt. 
Evenals de constatering dat die complexiteit in de laatste decennia aanzienlijk is toegenomen. Een reeks van 
oorzaken worden daarvoor genoemd: technologische ontwikkelingen, toenemende specialisatie bij voorbereiding 
en uitvoering, invloed van de overheid, de grote verscheidenheid in de ( organisatie )vormen van aanbesteding en 
besluitvorming e.a .. Vaak wordt complexiteit als oorzaak gezien van het feit dat het bouwproces in de praktijk 
moeilijk beheersbaar blijkt en dat vertraging, kostenoverschrijding en gebreken aan het eindproduct tot de veel 
voorkomende verschijnselen behoren. 

Bij de oplossingen die voor dit probleem worden aangedragen, kunnen we, algemeen gesproken, twee 
richtingen onderscheiden. 

Aan de ene kant tracht men wegen te vinden om de complexiteit terug te dringen, bijvoorbeeld door het aantal 
bouwpartners te reduceren. Aan de andere kant worden nieuwe methoden en technieken ontwikkeld om de 
complexiteit de baas te worden. De praktijk leert dat de eerste weg maar een beperkt perspectiefbiedt, terwijl 
langs de tweede weg nieuwe specialismen ontstaan, die desondanks de complexiteit van het proces als geheel 
nog lijken te vergroten ! ? 

In de praktijk wordt complexiteit vaak vereenzelvigd met moeilijkheid, onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid 
e.d .. Wanneer echter een complexe opgave systematisch wordt geanalyseerd en in zijn samenstellende delen 
wordt ontleed, blijkt de complexiteit reeds aanzienlijk verminderd te zijn voordat naar een oplossing is 
gezocht. Complexiteit is dus een vluchtig verschijnsel; Einstein stelde reeds: "the formulation of the problem 
is often more essential than its solution". Waar het om gaat is, dat de bouwopgave niet los gezien kan worden 
van de situatie waarin deze zich voordoet en dat door verduidelijking van dit totaalbeeld de deelproblemen 
die voor de beheersbaarheid van het proces bepalend zijn, beter oplosbaar worden. 

Dit onderzoek bij Ballast Nedam Woningbouw richt zich met deze gedachte op integratie en ondersteuning 
van de verschillende managementactiviteiten van een individueel bouwproject gedurende het gehele traject. 
De bedoeling van het onderzoek is om door middel van een kwantitatief sturingsconcept de kwaliteit en de 
efficiency van de projectwerkzaamheden te verbeteren. Vanuit de organisatiekunde, de systeemleer, de 
matrixrekening en de informatica is een modellerende methodiek ontwikkeld die elk bouwproject individueel 
benadert. Met zo'n model kunnen niet alleen de verschillende afdelingen gei"nformeerd worden, maar ook 
allerlei bedrijfskundige facetten, zoals financien, milieu e.a .. De denkwijze achter het sturingsconcept is 
vertaalt in een spreadsheetmodel en in de praktijk gebruikt en getoetst bij diverse activiteiten binnen Ballast 
Nedam Woningbouw. 
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Structuur van bet verslag 

De structuur van dit rapport volgt de TUE-methodologie voor afstuderen: 

Eva I ua tie ----------------------------1 
I 
I 
I 
I 
I lmplementatie 

1 
• 

Orientatie & Diagnose 

Ontwerpen 

Orientatie & Diagnose vormt de eerste stap van de cyclus. Na een uitvoerige orientatie binnen de Ballast 
Nedam Woningbouw en haar branche wordt het probleem gedefinieerd en geanalyseerd. De diagnose 
resulteert in de opdrachtformulering en het onderzoeksplan. 

Tijdens de fase van Ontwerpen wordt gezocht naar oplossingen, die beantwoorden aan het probleem en de 
opdracht. Tezamen met het onderzoeksplan, om van de huidige situatie tot de gewenste situatie te komen, 
vormt dit het uitgangspunt voor de fase van Implementatie. Wanneer het ontwerp in de praktijk is gebracht, 
zal na enige tijd een Evaluatie van de oplossing plaats moeten vinden. 

Analoog aan deze cyclus is dit rapport opgesteld: 
In Hoofdstuk 2, Ballast Nedam Woningbouw, wordt de orientatie binnen de procesgang en de activiteiten van 
het bedrijf weergegeven. Deze situatieschets zal de aanleiding verduidelijken tot het gestelde probleem en de 
hieruit voortvloeiende afstudeeropdracht: het ontwerpen van een kwantitatief sturingsconcept, opdat de 
kwaliteit en de efficiency van de projectwerkzaamheden verbeteren. 

In hoofdstuk 3, De Probleemanalyse, wordt de definiering en de ontwikkeling van de afstudeeropdracht 
samen met het onderzoeksplan uitgewerkt. Tevens wordt toegelicht hoe dit onderzoek past binnen het kader 
van het strategisch afstudeerprogramma HEROS. 

In hoofdstuk 4, Analytische Modellering, wordt getracht een oplossing te ontwikkelen vanuit de Informatie 
Technologie voor het gestelde probleem, overeenkomstig de afstudeeropdracht. Het ontwerp van de oplossing 
van het probleem is in grote lijnen het resultaat geweest van de tussentijdse rapportage. 

In hoofdstuk 5, Toepassing van Arialytische Modellering, vormt dit ontwerp het begin van de (initiele) 
implementatiefase. In deze onderzoeksfase is de nadruk gelegd op het toetsen van de ontwikkelde benadering, 
het onderkennen van nieuwe toepassingsmogelijkheden en het eventueel aanpassen van de structuur van de 
modellering. De ervaringen worden aan de hand van een testcase beschreven. 

In hoofdstuk 6, Conclusies & Aanbevelingen, worden voorts de mogelijkheden van deze management tool tot 
implementatie binnen Ballast Nedam Woningbouw bekeken. 

In hoofdstuk 7, Reflexie, wordt de opdracht geevalueerd op de wijze en mate waarop tegemoet is gekomen 
aan het gestelde probleem en de geformuleerde opdracht. 
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2.0 Ballast Nedam Woningbouw 

Dit hoofdstuk geeft achtereenvolgens een beschrijving van de branche en de bouwonderneming Ballast 
Nedam Woningbouw. Er wordt ingegaan op de werkzaamheden binnen de afdelingen, de huidige werkwijze 
en de beschikbare middelen. 

2.1 De Projectorganisatie & bet Bouwtraject 

Het bouwproject kan worden omschreven als [1]: 

"Een geheel van activiteiten, gericht op een eenmalige, concrete doelstelling, die binnen een begrensd 
tijdsbestek moet warden gerealiseerd in een tijdelijk samenwerkingsverband van verschillende participanten, 
met gebruik van materiele en immateriele middelen ". 

Ieder projectteam bestaat uit steeds andere en wisselende participanten: 

- Overheid, zowel gemeentelijk als vanuit het rijk; als opdrachtgever en I of als toezichthouder op 
ontwerp en uitvoering. 

- Opdrachtgever, zowel particulier, bedrijfsorganisatie als (semi-)overheidsinstelling 
- Adviseurs met betrekking tot diverse vakgebieden: 

• ontwerp (architect) 
• constructie ( constructeur) 
• Werktuigbouwkundige installaties 
• Elektrotechnische installaties 
• Verwarmingstechnische installaties 

- Tekenbureau 
- Kapitaalverstrekkers 
- Aannemer( s) met eventueel onderaannemer( s) 

Ondanks het feit dat elke deelnemer voor een andere bedrijfsorganisatie werkzaam is, hebben alle 
participanten baat bij een goede afloop van het project: financieel, contractueel (wettelijk) en een goede 
referentie I reputatie. 

Toelichting op bouworganisatie- en aanbestedingsvormen is opgenomen in onderdeel 1 van de bijlagen. 
[5, 19, 21] 
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Bouwen is een gecompliceerd proces, waarvan het verloop door een veelheid van factoren wordt bei:nvloed. 
Door het bouwen, als proces, in een aantal opeenvolgende fasen te onderscheiden, wordt de inzichtelijkheid 
vergroot (figuur 2.1): 

Omgeving 

Bouwproject 

-: 
-: 

Procesfasen 

figuur 2.1 F asering van het bouwproces 

Initiatief 
Ontwerpen 

0: Projectontwikkeling 

1: Aanbesteding / Calculatie 

2: Werkvoorbereiding 

3: Uitvoering 

4: Oplevering / Nazorg 

+: Gebruik 
+· Verbouw I Sloop 

De genummerde fasen worden voor <lit afstudeerproject als onderzoeksgebied aangehouden; de overige fasen 
( + en -) worden buiten beschouwing gelaten, daar in die fasen de aannemer geen prominente rol vervuld. 

(-) De onderzoeksopdracht richt zich op mogelijkheden voor een effectievere coordinatie van de 
bouwactiviteiten van de aannemer. Het ontwerp en de beschrijving van een bouwproject wordt voor de 
aannemer pas concreet vanaf de aanbestedingsfase. Toepassing van de modelbouw gedurende de fasen die 
hieraan voorafgaan, is wellicht andere participanten aan te bevelen, maar wordt niet relevant geacht voor <lit 
rapport. 

( +) De prominente rol van de aannemer houdt op na de fase van oplevering en nazorg: de bouwlocatie in 
en rondom het bouwwerk wordt opgeruimd en weer vrijgegeven aan gemeente, publiek en I of opdrachtgever. 
Na de definitieve afrekening kan het uitgewerkte model gearchiveerd worden, daar deze gegevens voor de 
aannemer niet meer van direct belang zijn. 
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2.2 De Bedrijfsorganisatie van Ballast Nedam Woningbouw West 

Een blauwdruk voor de inteme organisatie van het uitvoerend bouw- en aannemend bedrijfbestaat er niet; 
elke ondememing heeft zijn eigen karakter en geeigende wijze van werken. Ondanks de verschillende 
bedrijfsfuncties zijn wel een aantal overeenkomsten tussen de activiteiten te onderkennen [14]. 
Afhankelijk van de omvang, specialisaties en nevenactiviteiten, zoals projectontwikkeling en research worden 
de activiteiten verdeelt over de bedrijfsfuncties en -afdelingen. 
Om die reden is deze paragraaf gewijd aan de organisatie van de firma Ballast Nedam Woningbouw. Hierin 
wordt eerst de bedrijfsorganisatie nader omschreven en geprofileerd, waama de bouw(productie )organisatie 
verder wordt uitgewerkt en toegelicht. 

De bouworganisatie van Ballast Nedam Woningbouw West kent grofweg de volgende functionele indeling 
van haar activiteiten (figuur 2.2): 

Directeur 

Commercieel Adjunct Directeur 
Secretariaat 

Manager Planontwikkeling 
Administratie 

Calculatie 

Technisch Adjunct Directeur 

I 
Inkoop I 

Woning Service 
Bedrijfsbureau 

Projectleiding 

I 
Werkvoorbereiding I 

Uitvoering 

Figuur 2.2 Organisatieschema Ballast Nedam Woningbouw West 
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Figuur 2.3 Het bouwtraject en de werkzame afdelingen 
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Marketing, Acquisitie en Projectontwikkeling, verzorgt door de (commerciele) directie 

Deze afdelingen dragen zorg voor een goede continuiteit van de activiteiten en trachten een zo evenwichtig 
mogelijke bedrijvigheid te bewerkstelligen overeenkomstig het ten doel gestelde beleid. Dit omvat tevens 
marktonderzoek, Public Relations en het onderhouden van relaties met potentiele opdrachtgevers. 
De calculatie: ramingen en globale begrotingen ten behoeve van deze afdeling vindt plaats op een aparte 
calculatieafdeling op het hoofdkantoor ten dienste van de projectontwikkeling voor alle regiokantoren. Er 
wordt gebruik gemaakt van de software: Bouwcalc (kpd), Word Perfect, Lotus 123 en Perfect View. 

Het tekstverwerkingsprogramma Word Perfect, het spreadsheetprogramma Lotus 123 en de database voor 
onderaannemers en leveranciers Perfect View staan overigens ten dienste van alle afdelingen. 

Calculatie 

Binnen de afdeling calculatie worden de commerciele en werkbegrotingen samengesteld op basis van de 
bedrijfsnormen en offertes van onderaannemers en leveranciers. Begroot wordt middels het "Bouwcalc plus"
systeem (kpd). Dit calculatiesysteem wordt vanaf de raming tot en met de werkbegroting toegepast. 
Er wordt gestreefd naar het opstellen van representatieve kostencalculaties op basis van bestek en tekeningen 
binnen een kortst mogelijk tijdsbestek. De calculaties en het uittrekwerk worden meer en meer gespecificeerd 
naar mate er meer gedetailleerde projectgegevens beschikbaar komen en gunning zekerder wordt. 

Intermezzo "Bouwcalc "- sys teem: 

In Stabu-besteksvolgorde worden per paragraaf de benodigde materiaalhoeveelheden uitgetrokken. Hieraan 
worden de normen toegekend voor arbeid, materiaal en / of onderaannemers. 
Deze kostenposten vormen met de bouwplaatskosten de directe kosten van het project. 
Het centrale beleidsteam bepaald vervolgens de hoogte van de indirecte, overheadkosten, waama de staart van 
de begroting gecomplementeerd wordt met toeslagpercentages voor risico en winst. 

Inkoop 

De inkoop dient een tweeledig nut, namelijk enerzijds de zorg voor een tijdige inkoop bij leveranciers en 
uitbesteding aan onderaannemers en anderzijds de zorg voor verantwoorde leveringsvoorwaarden en 
prijsstelling van de contracten. Aan de hand van het inkoopschema: Voorbereidend Levertijden Overzicht 
(V.L. 0.) wordt gestructureerd ingekocht: 
Offertes worden aangevraagd, vergeleken en beoordeeld. Vervolgens wordt overleg gevoerd, een keuze 
gemaakt en een overeenkomst getekend. 
Groi'nk is het computerprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor deze afdeling. 
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Werkvoo rbereid ing 

Werkvoorbereiding begeleidt en controleert bouwprojecten ten dienste van de uitvoering, opdat deze zo 
optimaal mogelijk verloopt. Om dit te bewerkstelligen draagt deze afdeling zorg voor diverse schema's en 
aansturingen met het bestek en de werkbegroting als uitgangspunt: 
Bouwplaatsinrichting- en vergunningen 
Planningen, o.a. 

-Uitvoeringsplanning middels Plan Cale of Power Project 
Inkoopgegevens, o.a. 

-Lever- en afroepschema, 
-Productietekeningen van leveranciers en onderaannemers 

Materiaalstaten 
T ekeningen van architect, constructeur en andere adviseurs 
Kostenbewaking (o.a. manuren en Bouwplaatskosten) 
Personeelsplanning 
Meer- en minderwerk 
K waliteitsbeoordelingssysteem 

<< Overdrachtsbijeenkomst 

Deze bijeenkomst vormt het moment in de procesgang, waar de gegevens van een project overgedragen 
worden door de werkvoorbereiding aan de uitvoering. Na deze bijeenkomst is het project officieel in 
uitvoering gegaan. 

De volgende gegevens worden tijdens deze overdracht overhandigd: 
bestek + tekeningen 
werkbegroting 
uitvoeringsplan 
maatvoeringsplan 
ARBO-projectplan 
Bouwmethodiek ( en bekistinginzet) 
verslagen van NUTS- en gemeentebesprekingen 
bouwplaatsinrichtingsplan 

Uitvoering 

>> 

Realiseert het bouwproject aan de hand van de beschikbare gegevens en overeenkomsten met leveranciers en 
onderaannemers. 
Met een gedegen voortgangscontrole dient de vinger aan de pols gehouden te worden en worden de 
voorbereide werkzaamheden getoetst. 

De verdere bedrijfsopbouw en een beschrijving van Ballast Nedam Woningbouw is vanuit de ISO 9001 
kwaliteitscertificering opgenomen in onderdeel 2 van de bijlagen. 
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3.0 De Probleemanalyse 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de aanleiding vormde voor de afstudeeropdracht en hoe het plan van 
aanpak is opgezet om van het geconstateerde probleem tot een geschikte oplossing te komen. Tegelijkertijd wordt 
uiteengezet waarom dit onderzoek is opgenomen binnen het kader van het strategisch afstudeerprogramma 
HEROS. 

3. I Aanleiding 

~ Ballast Nedam 

~ Woningbouw streeft naar een optimale beheersing en sturing van haar bouwactiviteiten. 
De omstandigheden waarin deze activiteiten steeds weer plaatsvinden zijn zeer wisselend en hiermede 

moeilijk beheersbaar. Door de ondememing wordt een herhaling van activiteiten onderkend, welk als 
inefficient wordt ervaren: 
Iedere afdeling neemt het resultaat van de voorgaande activiteiten als uitgangspunt en begint op basis hiervan 
en de officiele stukken, bestek en tekeningen, informatie te genereren. Hierbij wordt echter geen gebruik meer 
gemaakt van eerdere uitwerkingen. Er wordt telkens opnieuw begonnen. Dit gebeurt onder andere met het 
uittrekwerk. Deze redundantie van werkzaamheden is voomamelijk het gevolg van de talloze wijzigingen en 
specificaties gedurende het bouwtraject. 

Tijdens de werkvoorbereiding wordt geen gebruik meer gemaakt van de inspanningen van de calculator: het 
uittrekwerk en de normering. Slechts zijn resultaat, de begroting, is maatgevend voor (inkoop)budgettering, 
meer- en minderwerk, nacalculatie e.a .. 

Tegelijkertijd wordt onderkent, dat er naar mate het bouwtraject vordert, steeds meer behoefte ontstaat aan 
beter gespecificeerde en nauwkeurigere informatie. 

De werkvoorbereider heeft andere, beter gespecificeerde informatie nodig dan de calculator. 

Desondanks gaat de gedachte uit naar een wijze van integraal management, waarbij de ene medewerker 
voortbouwt op het werk van de ander. Uiteraard blijft controle een noodzaak tot zekerheid, beducht voor 
onnodige fouten. Daarentegen worden ( andere) slordigheidfouten voor een groot deel vermeden, doordat 
handelingen niet steeds weer (met het hoofd) herhaald hoeven te worden. 

In het algemeen kan gesteld worden dat niet iedere functie binnen het bedrijf dezelfde informatie en 
nauwkeurigheid van de informatie behoeft. Elke functie heeft in principe dezelfde, officiele gegevens (bestek 
en tekeningen) als uitgangspunt, doch genereert informatie voor andere doeleinden. Het grote aantal 
wijzigingen en specificaties van de projectgegevens gedurende het bouwtraject vormt de oorzaak van deze 
redundantie. 

9 



3 .2 Probleemstelling 

Vanuit de aanleiding van het onderzoek wordt het probleem gedestilleerd: de huidige situatie met betrekking tot de 
verschillende werkmethodieken binnen de bouworganisatie zijn vastgelegd in de NEN-ISO 9001 certificering. 
Hierbij onderkent de organisatie zelfhet verschijnsel dat diverse werkzaamheden voor een bouwproject telkens 
opnieuw gedaan worden als gevolg van wijzigingen, nieuwe (gespecificeerde) gegevens van architect of 
opdrachtgever, of dat de beschikbare gegevens tot een ander doel aangewend dienen te worden ( calculatie, inkoop, 
leverschema' s, afrekenstaten e.a. ). Deze (gedeeltelijke) herhaling van diverse werkzaamheden ( =redundantie) 
vindt niet alleen plaats tussen de projectafdelingen, maar ook binnen de afdelingen zelf 

Het probleem kan als volgt beschreven worden: 
Herhaling van informatiegenererende werkzaamheden als gevolg van wijzigingen en specificaties vindt plaats op 
en tussen een drietal niveaus binnen de organisatie en heeft betrekking op allerlei bedrijfskundige aspecten . 

.\ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

Strategisch: directief en beleidsvormend I Beleid \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
Tactisch: sturend en regelend I Beheer \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

Operationeel: uitvoerend I Uitvoering \ 
~---------------' 

figuur 3.1 Hierarchie in de besluitvorming 

Op operationeel niveau: 
Herhaling van werkzaamheden binnen een projectafdeling. 

Op tactisch niveau: 
Herhaling van werkzaamheden tussen projectafdelingen. 

Op strategisch niveau: 
Door de dynamiek van de gegevensstromen per project is de inf ormatievoorziening ten behoeve van de 
geaggregeerde werkzaamheden zeer complex. Met de geaggregeerde werkzaamheden wordt gedoeld op de 
beleidsvorming en het management op directieniveau (personeelsbeleid, capaciteit- en productiebeleid, financieel 
management e.a. ). 
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3.3 Waarom HEROS? 

Met het strategisch afstudeerprogramma Heros worden gedachten omtrent het onderwerp hergebruik en 
afvalsturing bijeen gebracht. Door middel van een team van bedrijven, docenten en studenten wordt getracht een 
duidelijker zicht op dit gebied te verkrijgen. Allereerst is vanuit het program.ma de recente maatschappelijke 
situatie gei"nventariseerd. Daama is begonnen om op basis van alle afzonderlijke onderzoeksresultaten een 
gezamenlijke visie over de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied te ontwikkelen, die in de naaste 
toekomst (5-10 jaar) te verwachten zijn. 
Het afstudeeronderzoek, Besturingsmodel voor bouwprojecten, vindt binnen dit kader plaats met de gedachte om 
het aspect hergebruik en afvalsturing niet individueel te benaderen, maar gemtegreerd met andere ondeme
mingsaspecten. Om door middel van een tool het projectmanagement in de breedst mogelijke zin te kunnen 
informeren. Een tool of besturingsmodel vanuit het gebied van de informatievoorziening en de Inf ormatie 
Technologie, waarmee gegevens systematisch gestructureerd verwerkt worden. Een interpretatiewijze, die de 
complexiteit van de gegevensstroom reduceert, waardoor er sneller en efficienter informatie gegenereerd kan 
worden voor allerlei doeleinden. 

'
18esturingsmodel .. 

* Hoe kan de benodigde werktijd voor de verwerking van wijzigingen en specificaties verkort worden ? 
* Hoe dienen de gegevens gestructureerd en beheerd te worden, opdat die op eenvoudige wijze gemanipuleerd 

kan worden om in kortst mogelijke tijd nieuwe informatie te genereren . 

.. voor bouwprojecten '' 

Het bouwproces omvat bouwactiviteiten, die op steeds weer wisselende locaties ontplooid worden. Om een object 
te realiseren dienen alle benodigdheden naar deze bouwlocaties gestuurd te worden: personeel, materiaal, 
materieel e.a .. Alles wat teveel of te weinig naar de bouwplaats gestuurd wordt, vraagt om extra aandacht en 
veroorzaakt op die manier kostenvermeerdering en verlaging van de efficiency. 

Coordinatie van de materiaalhoeveelheden in tijd en op plaats, rekeninghoudend met de werkwijze, is dus een 
vereiste voor een adequate beheersing van ondermeer kosten, beschikbare werkruimte, voortgang en efficiency 
van de productie. 
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3.4 Opdrachtformulering 

De ondememing onderkent de veelvuldige herhaling en correctie van werkzaamheden als gevolg van de vele 
wijzigingen en specificaties door architect, opdrachtgever en andere. Het is een probleem op het gebied van 
het genereren en beheren van informatie c.q. gegevens, waarvoor Ballast Nedam Woningbouw naar een 
betere aanpak zoekt. 
Gezien de mogelijke impact van een oplossing op de werkwijze van verschillende afdelingen is gekozen voor een 
tweeledig afstudeeronderzoek: Ontwerpen en Toepassing. 

Ontwerpen zoekt naar een oplossing voor de probleemstelling vanuit de literatuur. Mede op grond hiervan wordt 
een geschikte management tool doordacht ontworpen als mogelijke oplossing voor de probleemstelling. 

Toepassing zoekt en toetst op een pragmatischer wijze naar een oplossing voor de probleemstelling en gaat hierbij 
uit van de huidige beschikbare technische en organisatorische mogelijkheden en capaciteiten. Door de gevormde 
theorie door middel van een model toe te passen op reele projecten wordt door middel van Trial & Error de 
modelleringwijze getoetst. Gewenning en meer bekendheid bij de medewerkers leidt wellicht tot een positievere 
houding bij een mogelijke implementeerbare oplossing. 

Door een afgewogen balans van beide onderdelen is een hoge mate van synergie mogelijk. Dat wil zeggen dat het 
principe van een lerende organisatie leidt tot kwaliteitsverbetering van de procesgang: meer adequate sturing, 
waardoor relatief meer resultaat wordt verkregen voor minder offers en inspanningen in de tijd. 
Op basis van de ingevoerde gegevens kan met relatief weinig additionele inspanningen nieuwe informatie 
gegenereerd worden voor velerlei bedrijfskundige aspecten, waaronder afvalsturing. Vanuit dit perspectief is 
deelgenomen aan het strategisch afstudeerprograrnma HEROS. 

Opdrachtformulering: 

"Ontwerp een kwantitatief sturingsconcept welk gedurende de Jasen van het bouwtraject, waarin de aannemer 
een prominente rol vervult, bruikbaar blijft, opdat de kwaliteit en efficiency van de projectwerkzaamheden 
verbeteren " 

"Bouw een analytisch sturingsmodel voor een bouwproject en toets dit in de praktijk" 

"Schenk bij de opdrachtvervulling speciale aandacht aan het aspect afaalsturing" 

Met de termen kwaliteit en efficiency wordt in deze gedoeld op de werkwijze van de werknemers en een resultaat 
naar de wens van de opdrachtgever tegen minimale inspanning en offers. 
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3.5 Onderzoeksplan 

Het onderzoeksplan van deze bedrijfskundige opdracht wordt evenwel het procesontwerp genoemd [24]. Op 
grond van aanleiding, probleemformulering en de huidige werkmethodieken is de opdracht geformuleerd. Het te 
doorlopen traject van het bouwinitiatief tot op levering van het bouwwerk wordt in dit kader betiteld als 
realisatieontwerp. Het objectontwerp karakteriseert hiertoe de gewenste situatie: een gebruiksklaar bouwwerk. 
Analoog geldt voor deze afstudeeropdracht, dat er gezocht wordt naar een management tool die het realisatietraject 
van de aannemer kwalitatief beter en efficienter met informatie ondersteund. Het objectontwerp van deze opdracht 
wordt dan ook gevormd door deze management tool. 
Het plan heeft dezelfde structuur als de opdrachtformulering: enerzijds wordt de theorie vormgegeven en 
anderzijds wordt de toepasbaarheid van dit ontwerp direct getoetst in de praktijk. 

Ontwerpen: "Ontwerp een kwantitatief sturingsconcept .. " 

Orientatie en Analyse 

Gedurende de beginfase van dit afstudeerproject wordt in overleg met ® Ballast Nedam Woningbouw 
West en de t(tj afstudeerbegeleiders gewerkt aan de formulering van de afstudeeropdracht. De definitieve 
opdrachtf ormulering vormt het officiele punt op basis waarvan uiteindelijk de invulling van deze 
afstudeeropdracht wordt geevalueerd. 

Ontwerpen 
Voorts wordt het sturingsconcept van de management tool ontwikkeld en uitgewerkt, zijn 
toepassingsmogelijkheden nader ontworpen, geanalyseerd en wetenschappelijk onderbouwd. Hierbij 
verdienen de aspecten afaalsturing en capaciteitscalculaties, welke integraal deel uitmaken van het 
gemodelleerde geheel, speciale aandacht in het kader van het strategisch afstudeerprogramma HEROS 
t~ 

Reflectie: 
Een evaluatie van deze afstudeeropdracht. 

Toepassing: "Bouw een analytisch sturingsmodel .. " 

Kwantitatieve sturing vraagt tamelijk veel basisrekenwerk. Mede door dit rekenwerk en de ontwerpvrijheid is 
ervoor gekozen het besturingsmodel uit te werken in het spreadsheetprogramma EXCEL. 

Orientatie en Modelbouw 
In overleg met Ballast Nedam Woningbouw wordt de toepassing van de ontwikkelde tool toegepast op 
enkele bouwprojecten. Begonnen wordt met het opzetten van de benodigde meetstaten voor de af de ling 
calculatie, waarbij wordt uitgegaan van het bestek en tekeningen. Voorts zal op basis van deze 
materiaalstaten verder gezocht worden naar integrerende toepassingsmogelijkheden met andere af delingen. 

Conclusies & Aanbevelingen 
Verwoord de bevindingen tijdens mijn functioneren binnen Ballast Nedam Woningbouw West en hoe 
hierop vanuit de ondememing geanticipeerd kan worden. 
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3.6 Werkwijze 

De tweeledige aanpak van dit afstudeeronderzoek wordt uiteengesplitst naar activiteiten. 

In figuur 3.1 van onderdeel O van de bijlagen wordt een schematische weergave afgebeeld van de verschillende 
stappen en activiteiten in dit onderzoek. 

De fase Orientatie & Diagnose geeft de aanzet tot dit onderzoek bij Ballast Nedam Woningbouw (H 1 t/m 3). 

Hiertoe heeft enig literatuuronderzoek plaatsgevonden: 

Kwaliteit ISO 9001: 
Ballast Nedam Woningbouw is ISO 9001 gecertificeerd, welk een goed beeld geeft van de organisatie. 

Bouworganisatievormen, onderdeel 1 van de bijlagen, ter ondersteuning van hoofdstukken 1 en 2: 
Ter karakterisering van het bouwproces en zijn participanten worden verschillende organisatievormen 
beschreven, waarmee tegelijkertijd de organisatiewijzen van een bouwproject wordt belicht. 

Matrixrekening, onderdeel 2 van de bijlagen, ter ondersteuning van hoofdstuk 4: 
Beschrijving van de onderliggende wiskundige basis voor kwantitatieve sturing aan een complex proces. 

Afvalsturing en hergebruik, onderdeel 5 van de bijlagen, ter ondersteuning van dit aspect in hoofdstuk 4: 
Geeft een analyse van de activiteiten van Ballast Nedam Woningbouw op het gebied van afvalsturing en 
hergebruik en toont het economisch nut. 

Deze orientatie en literatuuronderzoeken leiden tot een beschrijving van het bedrijf en het bouwproces: de "ist"
situatie. De (meer) gewenste situatie vormt de aanleiding van dit onderzoek: de "soll"-situatie. 

Gedurende de fase Ontwerpen wordt een geschikte oplossing beschreven (H 4). 

Onder de noemer van Analytische Modellering wordt het sturingsconcept van de management tool ontworpen, 
uitgewerkt in een handleiding voor deze denkwijze en vertaalt in een EXCEL-model. 

In de fase (initiele) Implementatie wordt het ontwerp toegepast (H 5). 

Het ontwerp, vertaalt in een EXCEL-model, wordt initieel gei:mplementeerd en kan tegelijk zijn nut tonen aan 
Ballast Nedam. Enkele projecten worden analytisch gemodelleerd. 

Afsluitend worden de resultaten en het verloop van het onderzoek geevalueerd (H 6 en 7). 

Door middel van brainstorming, gesprekken, functioneren binnen diverse afdelingen van de ondememing en de 
benodigde technische middelen wordt getracht dit te bewerkstelligen. 

Het tijdsverloop en het stroomschema van dit afstudeertraject staan afgebeeld in onderdeel O van de bijlagen. 
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4.o Analytische ( Gegevens) Modellering 

In dit hoofdstuk wordt de denkwijze van Analytische Modellering uiteengezet. De eerste paragraaf omvat de 
begripsvorming voor het modelleren. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf de gedimensioneerde 
benaderingswijze van het basismodel uiteengezet en een aantal toepassingsmogelijkheden onderkend, 
toegelicht aan de hand van enige numerieke voorbeelden. Het aspect hergebruik en afvalsturing wordt met het 
oog op het strategisch afstudeerprogramma in een aparte paragraafuitgewerkt. Ter afsluiting van dit 
hoofdstuk ingegaan op validiteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en toetsbaarheid van de modelleringwijze 
[20]. 

4.1 Begripsvorming 

Systeembenadering 

Bouwen wordt als multidisciplinair proces aangeduid. Daarmee wordt bedoeld, dat het proces deskundigheid 
van verschillende disciplines vereist: bouwkunde, economie, organisatiekunde e.a .. 
Elk project kent telkens weer een fase van "productontwikkeling" met steeds wisselende combinaties van 
deskundigen: aannemer, architect, constructeur, tekenaar e.a .. 

De systeemkunde [3] gaat uit van het beginsel dat het geheel meer is dan de som der delen (synergie). Het is 
daarom in de eerste plaats een manier van waamemen, van interpreteren van de werkelijkheid. De 
verschijnselen waarop het onderzoek zich richt worden niet, zoals in de techniek en andere disciplines veelal 
gebruikelijk, gei:soleerd en losgemaakt uit de omringende werkelijkheid, maar worden in hun relatie(s) met de 
omgeving beschouwd. Men denkt vanuit het geheel naar de onderdelen; het probleem wordt als het ware "van 
buiten naar binnen" benaderd. 

Behalve de methode, is ook de terminologie kenmerkend voor de systeembenadering. Daarom volgen hier de 
voomaamste begrippen. Een systeem wordt in de meest algemene zin gedefinieerd als een verzameling elementen 
waartussen onderling relaties bestaan. Een systeem betreft een deel van de werkelijkheid en is derhalve begrensd 
ten opzichte van zijn omgeving. De elementen en de grenzen van het systeem kunnen worden gekozen in 
samenhang met het doel waarvoor men de systeembenadering kiest. Het systeem zelf is dus geen realiteit, het is 
een denkconstructie, een "manier om naar de werkelijkheid te kijken". 

Van een open systeem is sprake als er, behalve tussen de elementen onderling, ook relaties bestaan tussen het 
systeem en zijn omgeving. Op die wisselwerking hebben de systeembegrippen invoer en uitvoer betrekking. 
Het geheel van de elementen met hun eigenschappen en relaties wordt de toestand van het systeem genoemd 
en het verloop van de toestand in de tijd het gedrag van het systeem. Hierop berust het onderscheid in 
statische en dynamische systemen. 

Tot de laatstgenoemde groep behoren de systemen die een bepaalde functie in hun omgeving vervullen. In een 
dergelijk systeem wordt invoer vanuit de omgeving getransformeerd tot een bepaalde uitvoer naar de 
omgeving. Voor die transformatie wordt het begrip proces gebruikt. 
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Deze ogenschijnlijk zeer abstracte begrippen blijken toepasbaar op vele, zeer uiteenlopende gebieden van de 
werkelijkheid. Daardoor wordt de systeembenadering als methode van waameming en analyse in diverse 
disciplines gebruikt. Ook voor dit onderzoek is de systeembenadering bruikbaar: 

Het betreft het productiesysteem dat de realisatie van bouwprojecten omvat. Uit de omgeving worden kennis, 
energie, materialen en hulpmiddelen ingevoerd, die binnen de systeemgrenzen worden getransformeerd en als 
opgeleverd, gebruiksklare bouwwerken het systeem verlaten. Met die uitvoer wordt in een behoefte van de 
omgeving voorzien, met andere woorden het systeem vervult een functie in zijn omgeving. 

De organisatiekunde beschouwt het bedrijf op deze wijze primair als een geheel, en vanuit dit geheel worden 
deelfuncties, zoals calculatie, inkoop, werkvoorbereiding e.a. gedefinieerd. Ook bij de verdere 
verbijzondering blijft het verband met het geheel centraal staan. 

Hierop aansluitend kunnen we het bouwproject op analoge wijze als een systeem beschouwen: 

De elementen van het systeem zijn in dit kader de participanten van het project, die in een 
samenwerkingsverband doelgerichte activiteiten ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis, 
informatie, materiaal en andere hulpmiddelen. Dit is als de invoer uit de omgeving te beschouwen. In het 
projectsysteem wordt deze getransformeerd tot een compleet bouwwerk, dat de uitvoer van het systeem vormt 
en daarmede dit een functie ten opzichte van de omgeving vervult. Met de voltooiing van het bouwwerk is het 
doe I van het systeem bereikt en kan dit worden ontbonden. ( zie figuur 4 .1) 

Mensen 
Materiaal 
Middelen 
Informatie 

Omgeving 

Proj ectsysteem 

D □ Bou roces ~~----. 

Figuur 4.1 Het systeem van het bouwproces 

Q Bouwwerk 

Behalve in de tijd, is het projectsysteem dus ook begrensd ten opzichte van zijn omgeving. Met het begrip 
omgeving wordt hier uiteraard niet de fysieke betekenis bedoeld, maar het betreft een denkbeeldige grens in 
het maatschappelijk gebied waarin het project zich afspeelt. Tot de omgeving worden de instanties gerekend 
die het project van buitenafbei:nvloeden en sturen. 

In de systeembenadering wordt het bouwproces dus als een doelgerichte transformatie van kennis, energie en 
materiaal gedefinieerd. Onder beheersing van het proces wordt in dit verband gedoeld op de gerichte 
bei:nvloeding van het systeemgedrag, opdat het proces op een gewenste wijze verloopt. 
In systeemtermen wordt dit de besturing van het systeem genoemd. 
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Systeem en model 

In de wijze waarop het bouwproces is voorgesteld, valt weinig te herkennen van de complexe werkelijkheid. 
Het werkelijke bouwproces is in deze afbeelding tot enkele algemene begrippen gereduceerd. In 
systeemtermen uitgedrukt, is in figuur 4.1 een model van de werkelijkheid afgebeeld. Het modelbegrip speelt 
in de bouwwereld al een belangrijke rol, met name in de betekenis van schaalmodel of maquette. Het zijn 
vereenvoudigde, gereduceerde weergaven van de werkelijkheid. De meer abstracte modelvorming verloopt als 
volgt (figuur 4.2): 

Systeem 

Toetsing i i Modelvorming 

Model 

Figuur 4.2 Abstractie van de werkelijkheid 

Het belang van het systeemmodel van het bouwproject hgt dus in het feit, dat het voor alle betrokkenen 
hetzelfde denkpatroon biedt; het dient als een interdisciplinair instrument. Daarvoor is het nodig dat het 
model de werkelijkheid op een logische, betrouwbare en consistente wijze weergeeft. 
De systeemkunde levert daarvoor de methodiek en het begrippenstelsel. Modellering van een situatie kent 
doorgaans meerdere niveaus van abstractie, waarbij de eerste figuur als hoogste niveau gezien kan worden: 
beperkte inhoud en zeer algemeen geldend voor productie-eenheden. 
Door verbijzondering van ofwel verlaging van het abstractieniveau wordt de inhoud vergroot. Dit betekent, 
dat onderdelen van het model afzonderlijk benadert en uitgewerkt kunnen worden als subsystemen van een 
hoofdsysteem. Op deze wijze worden de verschillende aspecten van het bouwproject hiema verder uitgewerkt. 

17 



Bet projectmodel 

Duidelijk mag zijn dat het bouwproces in de praktijk aan economische principes moet beantwoorden, met 
andere woorden op een doelgerichte en doelmatige wijze dient te verlopen. Doelgericht duidt erop dat alle 
activiteiten binnen het project een positieve bijdrage aan het gestelde doel leveren, en doelmatig betekent dat 
dit doel wordt gerealiseerd tegen de geringst mogelijke offers in tijd kosten en kwaliteit [4]. 

Om het proces op die wijze te doen verlopen, is besturing van het projectsysteem essentieel. 
De verschillende aspecten van het bouwproject die voor de bestuurbaarheid van belang zijn, worden hiema 
elk afzonderlijk behandeld, waarbij het verband met de besturing nader zal worden toegelicht. Eerst worden 
de doelstellingen van het project in beschouwing genomen, vervolgens de fasering van het proces en ten slotte 
de structuur van het samenwerkingsverband. Dat resulteert in een model van een bestuurbaar projectsysteem, 
dat algemeen toepasbaar is voor een bouwproject in de praktijk. 

De doelstellingen 

Het stichten van een nieuw gebouw is in de regel geen doel op zichzelf; het vormt een middel ten behoeve van 
de huisvesting van een organisatie cq huishouden. De behoefte ontstaat door nieuwe omstandigheden met 
betrekking tot de wensen en omvang, waaruit op een gegeven moment een gericht initiatief voortkomt. Met 
het oog op het huishouden van de opdrachtgever, omvat het project een fase tussen de bestaande 
problematische toestand en de gewenste nieuwe situatie. 
Het bouwproject vormt dus in feite een deel binnen een groter kader. Het doel is dus een betrekkelijk begrip; 
wat voor het een het doel is, is voor het ander een middel. 
De doelstelling van het bouwproject kan aanvankelijk alleen geformuleerd worden in de vorm van eisen en 
wensen, waaraan het te bouwen object zal moeten voldoen. Hierbij dient consistentie gevonden te worden 
tussen alle relevante aspecten, zoals Sociaal, Technisch, Organisatorisch, Economisch, Politiek, Juridisch, 
Cultureel en Milieu in relatie tot de tijd. 
We kunnen dus stellen dat het doel aan het begin allerminst een duidelijke inhoud heeft, maar uit een 
complex van uiteenlopende eisen, wensen en voorschriften bestaat. 

De fasering van bet proces 

De wisselwerking tussen de aspecten heeft tot gevolg dat het voortraject een iteratiefkarakter kent. Een 
voorgesteld ontwerp I bepaling wordt getoetst aan de diverse aspecten, waama eventueel bijstelling leidt tot 
aanpassingen en de cyclus nogmaals doorlopen wordt. De doelmatigheid vereist echter dat deze iteraties niet 
onbeperkt doorgang vinden, maar gericht blijven op het einddoel en <liens tijdsbestek. Daartoe wordt het 
proces in fasen verdeeld. Defasering omvat een volgtijdige onderverdeling van het totale proces. Figuur 4.3 
op de volgende bladzijde laat een indeling van het bouwproces zien: 

18 



Omgeving 

Projectsysteem 

Procesfasen 

q QQI~ 3 Q 
Figuur4.3 Fasering van het bouwproces 

Uitgaande van de weinig concrete doelstellingen aan het begin van het traject, betekent iedere volgende fase 
een stap in de richting van de gewenste situatie, waarbij de plannen meer concreet en gespecificeerd worden. 
Meer concretisering en specificatie duidt op meer complexiteit gedurende de voortgang van het project, daar 
steeds meer mensen zich gaan inspannen voor de realisatie van het project. 
De fasering is op deze wijze een middel voor de besturing van het project, waarmede de beheersbaarheid van 
het proces wordt vergroot. De doelstellingen worden stap voor stap verder uitgewerkt en kunnen zonodig 
(iteratief) aangepast worden zonder het proces te verstoren. Iedere fase kent echter een tijdslimiet; de daarin 
te verrichten activiteiten vormen een afgerond geheel en zijn beter te overzien dan in het totale proces. 
Tussentijdse verslaggeving geeft op deze wijze duidelijker informatie over de projectvoortgang en maakt 
planning mogelijk. 

Modelvorming van bet bouwobject 

® Ballast Nedam 
Woningbouw richt zich op de realisatie van woningbouwprojecten. Analoog aan de reeds 
beschreven modelleringen richt dit onderzoek zich op het genereren van kwantitatieve 

informatie ter ondersteuning van het bedrijfs- en projectmanagement van deze projecten. 
Hiertoe wordt een project met de black box-methodiek benadert. De black box is het systeem (= project), 
waarvan de inteme elementen en relaties (nog) niet allemaal bekend zijn of (vooralsnog) buiten beschouwing 
gelaten worden. Ofwel de black box wordt telkens gezien als een systeem van een element. Het systeem wordt 
van buiten naar binnen benadert; vanuit het geheel worden de onderdelen en de eigenschappen onderkend. Bij 
de benadering wordt onderscheidt gemaakt tussen eigenschappen en subsystemen. Elementen hebben 
bepaalde eigenschappen, die kwalitatief de kenmerken van een element beschrijven. Een subsysteem is een 
deelverzameling van elementen in het systeem, waarbij alle oorspronkelijke relaties tussen deze elementen 
onveranderd behouden blijven. 
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4.2 Analytische Modellering in Perspectief 

Er is gezocht naar een methodiek waarbij ingevoerde en verwerkte gegevens telkens op een eenvoudige 
manier bewerkt kunnen worden, opdat sneller informatie gegenereerd wordt. Er wordt uitgegaan van de 
initiele projectgegevens, zoals die zijn beschreven in het bestek en getekend op de bestekstekeningen. Deze 
gegevens worden zodanig gerangschikt, dat vanuit dit basismodel met geringe additionele aanpassingen 
informatie gegenereerd kan worden voor allerlei bedrijfskundige aspecten. 

Voor het sturingsconcept zijn de volgende aspecten onderscheiden: 

Wie, waarom en hoe? 

Beantwoording van de eerste twee vragen is reeds uitgebreid toegelicht. De wijze waarop komt in deze 
zegswijze overeen met het nut van <lit onderzoek. 

Wat en hoeveel? De materiaalstaat ( 4.2.0) en normering. 
<< 4.2.1 Normcalculatie >> 

De kwantitatieve analyse van een project wordt gemaakt aan de hand van het bestek en de tekeningen. Op het 
resultaat van <lit uittrekwerk kunnen vervolgens normcalculaties losgelaten worden, waardoor inzicht wordt 
verkregen op verschillende aspecten, die met deze materialen samenhangen: kosten, afval en 
capaciteitsbehoeften. 

Waar? De locatie en de bouwplaatsimichting 
<< 4.2.2 Allocatie >> 

De bouwplaats is een tijdelijk productieterrein met ondermeer de volgende functies: 
opslag 
transport op en naar de bouwplaats 
assemblage en productie 
management 

Op de bouwlocatie dienen materiaal, materieel en personeel afgestemd te worden op de te verrichten 
werkzaamheden. 

Wanneer? De planning 
<< 4.2.3 Sturing in de tijd >> 

De tijdelijke projectorganisatie kent een strikte termijn waarbinnen de activiteiten afgerond dienen te zijn. 
Een werkschema en planning van de werkzaamheden zorgen voor inzicht in de werkvolgorde en het tijdsbe
stek van de werkzaamheden afzonderlijk op de verschillende locaties op de bouwplaats 

Wat is er nog meer mogelijk? Dit onderdeel is opgenomen in onderdeel 3 van de bijlagen 

De informatievoorziening van de reeds beschreven modellering kan steeds verder uitgebreid worden. In de 
bijlagen worden voor enige specifieke bedrijfs- en projectactiviteiten enkele toepassingen uitgewerkt, zoals 
aggregatie van meerdere projectgegevens, meer- en minderwerkcalculatie e.a .. Aan de informatievoorziening 
voor het hergebruik en de afvalsturing op de bouwplaats wordt echter de volgende paragraaf gewijd. 
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Wat en hoevee/? 

4.2.0 De Uittrekstaat wordt gevormd door de Basismodellering 

Om een bouwproject te kunnen realiseren, <lien je te weten hoe en waaruit het wordt samengesteld. Op basis 
van projectgegevens, die door de architect en andere adviseurs worden verstrekt, wordt het mogelijk inzicht te 
verkrijgen in de opbouw en samenstelling van een project. Benodigde materialen en capaciteiten worden 
gespecificeerd en gekwantificeerd door afhankelijke relatie-eigenschappen. Door deze materialen op grond 
van hun onderlinge afhankelijkheden in tabellen (matrices) te verwerken, wordt het mogelijk de afhankelijke 
tabellen in een spreadsheetprogramma door te Iaten rekenen. 
De gehanteerde structurering en codering van deze tabellen zijn gebaseerd op de STABU- systematiek. 0 en 
de hoofdletters geven de dimensie aan van een onderdeel tot het geheel. 
De netto-materiaalhoeveelheden kunnen vervolgens met een toeslagpercentage voor afval, uitval en zekerheid 
worden vermeerderd, opdat de bruto-materiaalhoeveelheden worden verkregen. 
De basismodellering vormt daarmee de grondslag voor alle verdere toepassingen en vertaalslagen. 

De STABU- systematiek gaat uit van twee soorten teksten om een bestek samen te bestellen: 
bepalingen; 
besteksposten. 

De referentieteksten zijn in een aantal bestanden opgenomen: 

+ de STABU-Standaard 1990 met standaard technische en administratieve bepalingen waaronder UAV 
1989; 

+ de Aanvullende Bepalingen met keuzeteksten voor administratieve en technische bepalingen; 
+ de Werkbeschrijving waaruit besteksposten worden samengesteld. 

De gehanteerde systematiek van de analytische modellering is gebaseerd op de volgorde waarin STABU haar 
bepalingen en besteksposten ardent. 

Op de volgende pagina wordt de denkwijze van de basismodellering op gestructureerde wijze uiteengezet: 

Door middel van de black box benadering worden een aantal dimensies onderscheiden (0 en hoofdletters). Per 
onderkende dimensie worden eigenschappen onderkent, waarmee onderdelen (=subsystemen) 
gekwantificeerd worden. Voorts kan ieder subsysteem wederom als een black box benadert worden, waarmee 
we tegelijk een dimensie verder zijn. 
In figuur 4.1 in onderdeel O van de bijlagen wordt dit nog eens visueel weergegeven. 
Aan de hand van de STABU- systematiek wordt in figuur 4.2 in onderdeel O van de bijlagen een globale 
indeling gegeven van de verschillende materialen en activiteiten op een bouwproject. 
Een geabstraheerd basismodel wordt in het navolgende voorbeeld weergegeven, waarin het aantal kozijnen 
voor een fictief project wordt bepaald ( dimensies 0, A en B). 
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De basismodellering 

De black box benadering kent telkens dezelfde stappen: 
Het geheel (= het systeem) wordt als een zwarte doos gezien. Als eerste worden de eigenschappen en het 
functioneren van die doos ten aanzien van zijn omgeving beschouwd. In tweede instantie wordt die doos 
geopend en wordt de inhoud nader geanalyseerd: subsystemen(= onderdelen) worden onderkent en 
gekwantificeerd op basis van de eigenschappen. (zie figuur 3.5) 

0, het bouwproject 
De eigenschappen van het project worden gei"nventariseerd: het bouwobject en de 
bouwplaatsinrichting. 
De subsystemen, die onderkent worden betreffen het bouwobject: materiaalgebruik, woningblokken, 
bouwlagen en andere die direct van O afhankelijk zijn. 
K wantificering van de subsystem en op basis van de eigenschappen . 

. . . , 
A, het woningblok, onderdeel van het bouwobject 

. . . , 

De eigenschappen worden geinventariseerd: afmetingen, .. 
De onderkende subsystemen: woningtypes, materiaalgebruik en andere die direct van A afhankelijk 
ZlJn. 
K wantificering van de subsystemen op basis van de eigenschappen . 

B, het woningtype, onderdeel van het woningblok 
De eigenschappen worden geinventariseerd: afmetingen, .. 
De onderkende subsystemen: detailleringen, ruimtetypes, kozijntypes, materiaalgebruik en andere die 
direct van Co afhankelijk zijn. 

. . . , 
c., 

K wantificering van de subsystemen op basis van de eigenschappen . 

de detaillering 
De eigenschappen worden gernventariseerd: welke material en komen er in voor ( specificatie) 
Kwantificering van de materialen (=subsystemen) op basis van de eigenschappen. 

Co, het ruimtetype 
De eigenschappen worden gernventariseerd: afmetingen, oppervlakten, .. 
De onderkende subsystemen: materiaalgebruik en andere die direct van Co afhankelijk zijn. 
K wantificering van de subsystemen op basis van de eigenschappen. 

C30, het kozijntype, afhankelijk afgeleid van de woningtypes 
De eigenschappen worden geinventariseerd: afmetingen, oppervlakten, .. 
De onderkende subsystemen: detailleringen, ruimtetypes, kozijntypes en andere die direct van B 
afhankelijk zijn. 
K wantificering van de subsystem en op basis van de eigenschappen. 

Enzovoorts ... 
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Woningtype Woningblok 

Kozijntype A B C Woningtype 20 21 Woningblok 

I 

Project 

1 

h1 1 2 1 st 
A □•t 20 1 st 

h2 0 1 2 st * B 3 2 st * 21 1 st 

h3 2 0 3 st C 5 0 st 
h4 3 2 1 st 

i = 

Woningtype 
Kozijntype A B C Woningtyl ProTt 
h1 1 2 1 st A 2 st 

h2 0 1 2 st * B 5 st 

h3 2 0 3 st C 5 st 
h4 3 ? 1 st 

Kozijntype Project 

h1 [ill? st 
h2 15 st 
h3 19 st 
h4 21 st 

Figuur 4.4 Een nurneriek voorbeeld van basismodellering: 

(de blauwe cijfers gelden als invoer; de zwarte cijfers gelden als door- en I ofuitvoer) 

De tabellen uit figuur 4.4 dienen als volgt gelezen te worden: 

Het project kent een tweetal woningblokken, namelijk 20 en 21 
Woningblok 20 bestaat uit 1 woningtype A, 3 x B en 5 x C 
Woningblok 21 bestaat uit I woningtype A en 2 x B 

Vervolgens wordt per woningtype het aantal kozijntype onderkent 

Deze tabellen worden vervolgens doorgerekend door middel van matrixrekening. Het resultaat geeft het aantal 
kozijnen per type benodigd voor dit fictieve project: 17 kozijnen van het type hl 

15 kozijnen van het type h2 
19 kozijnen van het type h3 
21 kozijnen van het type h4 

Algebrai:sch geldt nu: 
----- ---

Kozijntype _ -\Voningtype _Wentngblok 
-----_ -__ -,ir- -- --- · ---- ------ --
- - W6riingtype _ W-011ingblok Project 

Kozijntype 

Project 
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Overzicht van de informatiemogelijkheden van Analytische modellering 

Op grond van de basismodellering, zoals die reeds is uiteengezet, kunnen verschillende extensies aan het 
model worden toegevoegd. Een en ander is reeds summier aan het begin van <lit hoofdstuk beschreven, <loch 
verdient nog enige toelichting. Hiertoe wordt nu een overzicht gegeven van de informatievoorzieningen van 
Analytische Modellering die in <lit rapport nog uitgewerkt zullen worden. 

Analytische Model op moment t 

4.2.1 Normcalculatie 

Sturing in de tijd 

AIJocatie 

Door normgetallen toe te wijzen aan de hoeveelheden te verwerken materiaal worden de benodigde 
capaciteiten bepaald. 

4.2.2 Allocatie 
Vanuit de basismodellering zijn de benodigde materiaalhoeveelheden op het bouwterrein te lokaliseren. 

4.2.3 Sturing in de tijd 
Met de basismodellering en de planning is de materiaalbehoefte in de tijd aan te geven. 

Wat is er nag meer mogeliik? 

In de bijlagen is de informatie voorziening voor de volgende aspecten uitgewerkt: 
• Gecombineerde sturingsmogelijkheden 
• Veranderingen gedurende het bouwtraject: mutaties 
• Aggregatie 
• Meerwerkopties: correcties 
⇒ Hergebruik en afvalsturing wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf 

Bij iedere informatievoorziening worden telkens de volgende punten belicht: 
⇒ de beschrijving van het aspect; 
⇒ de analytische weergave van de te hanteren rekenwijze; 
⇒ enige toepassingsmogelijkheden binnen de verschillende afdelingen; 
⇒ en een rekenkundig voorbeeld. 
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Wat en hoeveel? 

4.2.lNormcalculatie 

Aan de hand van de kwantitatieve gegevens uit de uittrekstaat wordt het mogelijk om met normgetallen een 
kwantitatieve indicatie te geven met betrekking tot ondermeer kosten, manuren en materieel. 

y 

z Normen * y 

X 

Toeslag * X 

Bouwproject 

Materiaalstaat of 
Basismodellering 

Toeslag staat voor het toeslagpercentage op de netto-hoeveelheden van de benodigde materialen onder 
invloed van beschadiging, verlies (als gevolg van verwerking), diefstal e.a .. Dit levert de bruto-hoeveelheden. 

Ofwel, 

Normen --- _-Brulo --
---

_ ..Netto [ ~;teriaalstaat) Normen 
-- "'ll< --- --- _ ..... --- ________ = ------ (gekwantificeerd) 

-Bruto -- __ Neno Bouwproject Bouwproject 

Toepassingsmogelijkheden: 
Deze rekenwijze is grondlegger voor allocatie- en tijdsafhankelijke staten. 
Meerdere concrete uitwerkingen kunnen als Basis- input dienen voor geaggregeerde planning: financieel, 
personeel en andere capaciteiten 

De afdeling Calculatie maakt commerciele en werkbegrotingen. (zie figuur 4.5) 
Met deze rekenwijze worden ondermeer kostencalculaties, ramingen en begrotingen voortgebracht. 

Inkoop van materialen en andere kapitaalgoederen. 
• Begroting en staten van materiaal en capaciteit 
• Offertes en - vergelijkingen, opdat tot de gunstigste prijs - kwaliteit wordt bedongen met leveranciers en/ 

of onderaannemers. 

Werkvoorbereiding ten behoeve van de uitvoering 
• Begroting en staten van materiaal en capaciteit 

Uitvoering van bouwprojecten. 
• Begroting en staten van materiaal en capaciteit 
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Bruto Netto 

Norm en steen tegelwerk plinten Bruto steen tegelwerk plinten 

prijs fl 0,50 fl 20,00 fl 0,80 steen 104% 0 0 

* tegelwerk 0 104% 0 * manuren 1,00 0,70 0, 10 

st m2 m1 plinten 0 0 105% 

Woningtype 

Netto A B C W oningtype Project 

75 stenen I m2 metselwerk 106,7 93,3 133,3 m2 A [J st 

tegelwerk 15,0 12,0 10,0 m2 * B st 

plinten 50,0 75,0 90,0 m1 C st 

= 
Netto 

Norm en metselwerk tegelwerk plinten Netto Project 

prijs fl 39,00 fl 20,80 fl 0,84 metselwerk 1346,7 m2 

1,04 0,73 0, 11 * tegelwerk 140,0 m2 manuren 

m2 m2 m1 plinten 925,0 m1 

~ 
Normen Project 

prijs fl 56.209 

manuren 1.599,58 

Figuur 4.5 Een numeriek voorbeeld van Normcalculatie: 

(de blauwe cijfers gelden als invoer; de zwarte cijfers gelden als door- en / ofuitvoer) 

De tabellen uit figuur 4.5 dienen als volgt gelezen te worden: 

Het project bestaat respectievelijk uit 2 x A+ 5 x B + 5 x C woningtypes (figuur 4.4) 

Vervolgens zijn de netto materiaalbenodigdheden ingegeven en met de bruto toeslagpercentages gecorrigeerd. 
Voor de steensoort, die gebruikt wordt, geldt <lat er 75 stenen in 1 m2 metselwerk passen. 
Deze tabellen worden vervolgens doorgerekend door middel van matrixrekening. Het resultaat kwantificeert 
de normbepaling voor <lit fictieve project: 

Kosten voor stenen, tegelwerk en plinten bedragen: /56.209,-
Gecalculeerde arbeidsuren voor de verwerking van stenen, tegelwerk en plinten: 105239 uren 
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Waar? 

4.2.2 Allocatie 

Allocatie staat voor de gebruikte plaatsaanduidingen, zoals ruimtetype, woningtype, woningblok etc. Per 
materiaal of capaciteit kunnen de benodigde hoeveelheden gealloceerd worden op de bouwplaats. 
Op deze wijze wordt de plaatsafhankelijke materiaalstaat verkregen. 

X 

y Toeslag * 

Ofwel, 

Bruto 
;... -

--Netto --

h g 

x Materiaalstaat / * h Woningtype / 
Woningtype Woningblok 

; -----
W..onirrgtype 

,\Y .ORingtype- -

Woningblok 

Bruto (materiaalstaat) 

Woningblok 

Toepassingsmogelijkheden: 
Deze rekenwijze is grondlegger voor materiaalsturing in de tijd 

Werkvoorbereiding: 
• structurering van de levervolgorde; lever- en afroepschema's, opdat de opslag en handling van materiaal 

en materieel op de bouwplaats wordt geminimaliseerd. 

Uitvoering: 
• allocatie van materialen andere capaciteiten op de bouwplaats, opdat de handling van materiaal en 

materieel op de bouwplaats wordt geminimaliseerd. (zie figuur 4.6) 
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Netto Woningtype Woningblok 

Bruto steen tegelwerk plinten Netto A B C wo;•oi,,,I:J steen 104% 0% 0% metselwerk 106,7 93,3 133,3 m2 

104% 0% * tegelwerk 15,0 12,0 10,0 m2 * B 3 2 tegelwerk 0% 

plinten 0% 0% 105% plinten 50,0 75,0 90,0 m1 C 5 0 

j = 

Netto Woningblok 75 stenen/m2 

Bruto steen tegelwerk plinten Netto 20 21 

steen 104% 0% 0% steen 79000,0 22000,0 st 

tegelwerk 0% 104% 0% * tegelwerk 101,0 39,0 m2 

plinten 0% 0% 105% plinten 725 0 200 0 m1 

Woningblok 

Bruto 20 21 

steen 82160,00 22880,00 st 

tegelwerk 105,04 40,56 m2 

plinten 761 ,25 210 ,00 m1 

Figuur4.6 Een numeriek voorbeeld van allocatie: 

(de blauwe cijfers gelden als invoer; de zwarte cijfers gelden als door- en I ofuitvoer) 

De tabellen uit figuur 4.6 dienen als volgt gelezen te worden: 

Het project kent een drietal woningtypen, namelijk 2 x A, 5 x B en 5 x C, verdeelt over de blokken 20 en 21 
Woningtype A bestaat uit o.a. 106,7 m2 metselwerk, 15m2 tegelwerk en 50 m1 plint 
Woningtype B bestaat uit o.a. 93,3 m2 metselwerk, 12m2 tegelwerk en 75 m 1 plint 
Woningtype C bestaat uit o.a. 133,3 m2 metselwerk, 10m2 tegelwerk en 90 m plint (zie figuur 4.5) 

Vervolgens wordt de materiaalbehoefte per woningblok bepaalt in verband met de gealloceerde verwerking 
van de materialen, gecorrigeerd met het toeslagpercentage (bruto) [75 stenen/m2 metselwerk]. 

Deze tabellen worden doorgerekend door middel van matrixrekening. Het resultaat geeft de benodigde 
hoeveelheden per woningblok voor <lit fictieve project: 
82160 en 22880 stenen bij respectievelijk blok 20 en 21 
105 en 40 m2 tegelwerk bij respectievelijk blok 20 en 21 
761 en 210 m I plint bij respectievelijk blok 20 en 21 
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Wanneer? 

4.2.3 Storing in de tijd 

Met sturing in de tijd wordt gedoeld op het gedoceerd aanvoeren van materiaal en capaciteit overeenkomstig 
de bouwvolgorde en de tijdsplanning, waardoor belemmering en stagnatie van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk wordt ontweken. 
De bouwvolgorde wordt uitgezet tegen de planning. Op basis van deze tabel en de gealloceerde materiaalstaat 
wordt de tijdsafhankelijke materiaalstaat gerealiseerd. 

y 

Ofwel, 

Bruto 

X 

Toeslag * X 

Bouwproject 

Materiaalstaat of 
Basismodellering 

-- ---
_Wefto _ - -Woii11;gblok 

Tijdschaal 

* Bouwproject Planning 

Bruto (materiaalstaat) -'""~--.,,,. --- ~ --
(gekwantificeerd) 

- - Womngblok Tijdschema Tijdschaal 

Toepassingsmogelijkheden: 
Meerdere concrete uitwerkingen kunnen als Basis- input dienen voor integrale materiaalaankopen, 
jaarcontracten e.a .. 

Werkvoorbereiding: 
• Materiaalsturing, leverschema's, waarbij de behoefte aan diverse materiaalhoeveelheden in de tijd wordt 

vastgelegd, opdat de opslag op de bouwplaats wordt geminimaliseerd. 

Uitvoering: 
• Materiaalsturing; Afroepschema's, opdat de opslag en handling van materiaal en capaciteit wordt 

geminimaliseerd. 
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Netto Woningtype Woningblok 

Brute steen tegelwerk plinten Netto A B C Woningtype 20 21 22 23 

steen 104% 0% 0% rnetselwerk 106,7 93,3 133,3 rn2 A 1 0 2 

tegelwerk 0% 104% 0% tegelwerk 15,0 12,0 10,0 rn2 • B 3 2 2 4 

plinten 0% 0% 105% plinten 50,0 75,0 90,0 rn1 C 5 0 1 3 

V 

Netto Woningblok 

Brute steen tegelwerk plinten Netto 20 21 22 23 

steen 104% 0% 0% rnetselwerk 1053,3 293,3 320,0 986,7 rn2 

tegelwerk 0% 104% 0% tegelwerk 101 ,0 39,0 34,0 108,0 rn2 

plinten 0% 0% 105% plinten 725 0 200 0 240 0 670 0 rn1 

75 stenen I m2 

Woningblok tijdscherna (week) 

Brute 20 21 22 23 Woningblok 18 19 20 21 

steen 82160,00 22880,00 24960,00 76960,00 st 20 0 0 0 

tegelwerk 105,04 40,56 35,36 112,32 rn2 * 21 0 0 0 

plinten 761 ,25 210,00 252,00 703,50 rn1 22 0 1 0 0 

23 0 0 0 

tijdscherna (week) 

Brute 18 19 20 21 

steen 82160,00 47840,00 0,00 76960,00 st 

tegelwerk 105,04 75,92 0,00 112,32 rn2 

plinten 761 ,25 462,00 0,00 703,50 rn1 

Figuur 4.7 Een numeriek voorbeeld van sturing in de tijd: 

(de blauwe cijfers gelden als invoer; de zwarte cijfers gelden als door- en/ ofuitvoer) 

De tabellen uit figuur 4.7 dienen als volgt gelezen te worden: 

Aan de hand van de voorgaande modelvorming wordt de materiaalbehoefte per woningblok bepaald in relatie 
tot het moment van het verwerken van de materialen, gecorrigeerd met het toeslagpercentage (bruto ). In dit 
voorbeeld worden echter nog 2 additionele woningblokken onderscheiden ter verduidelijking van het concept. 
(zie figuur 4.5, 4.6) 

Deze tabellen worden doorgerekend door middel van matrixrekening. 
Het resultaat van deze bewerking is een indicatie voor de benodigde materiaalhoeveelheden in de tijd voor dit 
fictieve project. 

Onder het motto Wat is er nog meer mogelijk? worden in onderdeel 3 van de bijlagen meer toepassingen 
uitgewerkt. 
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4.3 Analytische Modellering voor hergebruik & afvalsturing 

In deze paragraaf wordt eerst het economisch nut van het beheersen van de goederenstroom, de middelen en het 
personeel aangegeven. Vervolgens wordt aangegeven hoe door middel van Analytische Modellering kwantitatieve 
informatie verkregen kan worden voor hergebruik en afvalsturing. 

Het bouwproces omvat bouwactiviteiten, die op steeds wisselende locaties ontplooid worden. Om een object te 
realiseren dienen alle benodigdheden naar deze bouwlocaties gestuurd te worden: personeel, materiaal, materieel 
e.a .. Alles wat teveel of te weinig naar de bouwplaats gestuurd wordt, vraagt extra aandacht en brengt daarmede 
kostenvermeerdering met zich mee. 

In onderdeel 5 Hergebruik en afoalsturing (pag. 3) van de bijlagen wordt dit met een voorbeeld toegelicht en 
verder uiteengezet. 

Aangevoerd dient te worden: 

materieel 

personeel 

materiaal 

···················· · ···· · ·► 

► 

Op de bebouwde locatie blijft achter: Af gevoerd dient te worden: 

herbruikbaar materieel verloren materieel 

bouwobject 

► 

· · ·· · ·· · · ······ · ·· · ···· · ···► personeel 

---►- resterend materiaal en materieel: 
afval, uitval 

figuur4.8 De fysieke goederen- en capaciteitenstroom op de bouwlocatie 

De capaciteitenstroom doelt in dit verband op het bouwpotentieel: personeel en materieel om de stroom van 
goederen te begeleiden en te verwerken. Afstemming van deze stromen in hoeveelheid, tijd en plaats is voor een 
beheerst productieproces onontbeerlijk. 

De aspecten hergebruik en afvalsturing duiden op de beheersing van de goederen- en capaciteitenstroom na 
aanvoer en verwerking op de bouwlocatie. 

Hergebruik is doorgaans slechts van toepassing op het materieel dat op de bouwplaats is gebruikt. Het 
kwantificeren, lokaliseren en plannen van dit materieel door middel van Analytische Modellering komt overeen 
met de wijzen zoals die reeds in de voorgaande paragraaf zijn beschreven: een koppeling van normcalculatie, 
allocatie en sturing in de tijd. 

Voor het aspect afvalsturing hgt dit enigszins anders. Er dient allereerst een verwachting uitgesproken te worden 
voor de hoeveelheden (hulp)materiaal die in de loop van de realisatiefase vrij zullen komen. Vervolgens kan op 
basis van deze hoeveelheden bepaald worden, hoe deze restanten afgevoerd zullen worden: containergroottes, 
mate en wijze van scheiding e.d .. 
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Wat is er nog meer mogelijk? 
Afvalsturing 

Om voor de stroom resterende materialen een verwachting te bepalen, wordt het reeds opgestelde analytische 
model van het fictieve project op een andere wijze benaderd. Door de Verwachting (%) te combineren met 
het verschil (Bruto - Netto), Allocatie en Smring in de tijd wordt het mogelijk de afvalverwachting te 
kwantificeren op locatie en tijd. 

Allocatie van de verwachte hoeveelheden: 

-- -- .... -
Verwachting ftrutc,--Netto ___ -Netfo( iiiateriaalstaat) ___ JN oiiingtype 
----~ -- ---- -- "'!<- ---- * -- -- --

- - Brnfo::-N;tto _Nett6 - - - - _w oi:iingfype- Woningblok 

Verwachting 

Woningblok 

Verwachte hoeveelheden in de tijd: 

Verwachting _Brut6-Ne"°tto _ _Netto(inateriaalstaat) __ - .:Woiiingtype _ - W6riingblok 
..,i,-- - __ -,ic- ----* ---i/c --

_Enrto::-N;~; _ -Nefto - - Wgningtype- - - - __ - .W6iiingbiok Tijdschema 

Verwachting 

Tijdschema 

Uiteraard kunnen deze projectwaarden worden geaggregeerd of anderszins worden bewerkt 
De wijze van afvalsturing is echter van diverse factoren afhankelijk, zoals: 
> De grote van de verwachte afvalhoeveelheden 
> De spreiding in de tijd 
> De beschikbare ruimte voor handling, opslag en verwerking. 
> De kosten van de altematieve afvoerwijzen 

De keuze tussen de altematieven wordt dus grofweg beperkt door het te bouwen object, de projectsituering en de 
kosten en wijze van afvoeren van het resterende materiaal. Een voorbeeld van zo'n economische afweging is niet 
opgenomen in deze rapportage, omdat dergelijke, situationele afwegingen niet relevant worden geacht voor dit 
onderzoek. Daarentegen wordt wel de bepaling van de afvalverwachting door middel van een voorbeeld toegelicht 
(figuur 4.9). 
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Bruto 

steen 

steen 104 ,0% 

tegelwerk 0,0% 

plinten 0,0% 

Verwachting 

steen 

steen 

tegelwerk 

plinten 

60,0% 

0,0% 

0,0% 

tegelwerk plinten 

0,0% 0,0% 

104,0% 0,0% 

0,0% 105,0% 

tegelwerk plinten 

0,0% 

75 ,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

50,0% 

Allocatie: 

Verwachting 

steen 

tegelwerk 

plinten 

figuur 4.9 

@ 

Netto 

steen tegelwerk 

steen 100,0% 0,0% 

tegelwerk 0,0% 100,0% 

plinten 0,0% 0,0% 

Bruto-N etto 

steen tegelwerk 

steen 4,0% 0,0% 

tegelwerk 0,0% 4,0% 

plinten 0,0% 0,0% 

Bruto-Netto 

plinten 

0,0% steen 

0,0% = tegelwerk 

100,0% plinten 

.-------------
plinten 

0,0% 

0,0% 

5,0% 

Netto 

metselwerk 

tegelwerk 

steen tegelwerk 

4 ,0% 0,0% 

0,0% 4,0% 

0,0% 0,0% 

Woningtype 

A 

106,7 

15,0 

B 

93 ,3 

12,0 

plinten 

C 

0,0% 

0,0% 

5,0% 

I 33,3 

10,0 

m2 

m2 

Woningblok 

W oningtype,--_2_0 ___ 2_1 ___ 2_2_ 2_3_, 

A I O 2 

• B 3 2 2 4 

50,0 75 ,0 90 ,0 m 1 C 5 0 3 plinten ------------- ._ _________ ___. 

~ 
Netto 

Verw% steen tegelwerk plinten 

Woningblok 

Netto 20 ;;~enentm2I 
steen 2,4% 0,0% 0,0% steen 79000 ,0 22000,0 24000 ,0 74000,0 st 

tegelwerk 0,0% 3,0% 0,0% tegelwerk 101 ,0 39,0 34 ,0 108,0 m2 

plinten 0,0% 0,0% 2,5% plinten 725 0 200.0 240 0 670 0 ml 

Woningblok = tijdschema (week) 

20 21 22 23 Woningblok 18 19 20 21 

1896,0 528,0 576,0 1776,0 st 20 0 0 0 

3,0 1,2 1,0 3,2 m2 * 21 0 0 0 

18,1 5,0 6,0 16 ,8 ml 22 0 1 0 0 

0 0 0 1 

Numeriek voorbeeld van afvalsturing tijdschema (week) 

Bruto 18 19 20 21 
33 

steen 1896 1104 0 1776 st 

Sturing in de tijd: tegelwerk 3 2 0 3 m2 

plinten 18 JI 0 17 ml 



4.4 Validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Voordat gegevens gebruikt k:unnen worden, moeten we ons eerst afvragen in hoeverre de verzamelde gegevens een 
representatieve waarde hebben. Dale en Plunkett merken hierover reeds op dat gegevens vaak een indruk wekken 
van precisie welke niet gegarandeerd kan worden. De werkelijke waarde is afhankelijk van de gebruikte 
informatie en de manier waarop deze wordt verzameld en verwerkt [25]. De representativiteit van de gegevens 
wordt ook bepaald door de meetmethode. Aan de meetmethode van de resulterende gegevensverzameling k:unnen 
drie kwaliteitsaspecten onderscheiden worden: validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de uitkomst. 
Uitgegaan wordt van de volgende definities [20]: 

een meetprocedure heet valide als gemeten wordt, wat wordt beoogd; * 
* een meetprocedure heet betrouwbaar als een herhaling van de meting ook een herhaling van de 

meetuitkomsten oplevert, onder de voorwaarde dat het te meten kenmerk stabiel is; 
* een meetprocedure heet nauwkeurig als bij een meting geldt dat een waarde gemeten wordt, die 

overeenkomt met de ware waarde. 

Validiteit 
De gewenste waarden (=informatie) zijn met betrekking tot uittrekstaten e.a. zijn veelal af te leiden uit het bestek 
en van de bijbehorende tekeningen. 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de procedure is ondermeer afhankelijk de volgende punten: 
* het meetinstrument 
* 

* 
de gevolgde meetprocedure 
de betrouwbaarheid van de invoergegevens 

In dit verband verdienen de onderste twee punten extra aandacht, daar het instrument, de computer, nauwelijks 
fouten zal maken. 
De procedure komt overeen met de vertaling van de denkwijze in een model, waarop de gebruiker grote invloed 
heeft. 
Op de betrouwbaarheid van de invoergegevens heeft de gebruiker slechts gedeeltelijk invloed: niet op de 
aangeleverde gegevens, maar wel op de interpretatie van die gegevens, die door hem/haar worden ingegeven in het 
computermodel. 

Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van een meting is het verschil tussen de werkelijke en de gemeten waarde en geeft daarmee de 
mate van precisie aan. Het belang van de nauwkeurigheid van informatie is afhankelijk van het nut waartoe deze 
dient: naar mate een project zich verder in het bouwtraject bevindt, des te lager de toleranties worden ten aanzien 
de informatie. Dit aspect van het model is geheel afhankelijk van zowel de gebruiker van het model als de 
gebruiker van informatie. 
De gebruiker van het model zet in eerste instantie het model op, om het vervolgens te bewerken. De uitkomsten 
van dit model zijn dus afhankelijk van de ingevoerde gegevens en de wijze van interpretatie. De toleranties worden 
gesteld door de gebruiker van deze informatie. 
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s.o Toepassing van Analytische Modellering 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de toepassing van de denkwijze, zoals die in het voorgaande hoofdstuk is 
beschreven. Het betreft de modellering van het prestige project 48 /600,- woningen Oudelandshoek te 
Dordrecht. Het moment van modelleren is gebeurd ten tijde <lat de afdeling calculatie de werkbegroting aan 
het opstellen was, als budgettering voor de afdelingen inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering. 

Figuur 5.1 Situering van de (600,- (hoQwoningen te Dordrecht 
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5 .1 afbakening en gebruik 

Atbakening 

De toepassing van analytisch modelleren op <lit project heeft zich beperkt tot het realiseren van een 
uittrekstaat van de gebruikte materialen, zoals beschreven is in het bijbehorende bestek (= basismodel). Deze 
uitwerking is parallel uitgevoerd met de klassieke werkzaamheden van de calculator van <lit project. Diens 
uitwerkingen zijn als referentie opgenomen in onderdeel 4 van de bijlagen samen met enige relevante 
besteksparagrafen en -tekeningen. 

Gebruik 

De gedachtegang van de basismodellering is kortweg te reduceren tot een 4 stappenplan, welk telkens 
opnieuw herhaald wordt voor ieder specificatieniveau. Ben volledig doorlopen stappenplan komt hierbij 
overeen met een specificatieniveau (0, A, B, .. ) 

I Onderkenning van een ( sub )systeem 

2 Onderkenning van zijn eigenschappen 

3 Onderkenning van elementen van <lit (sub)systeem 

4 Kwantificering van de elementen op basis van de eigenschappen van het (sub)systeem 

Analytische Modellering is vertaald in een spreadsheetmodel, waarmee ook deze toepassing is uitgewerkt. Het 
gebruik van dit spreadsheetmodel is verder uitgewerkt in de "Handleiding Analytische Modellering". 
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5. 2 Testcase 

In deze paragraaf wordt de basismodellering weergegeven van het project 48 f600 ,- (hof)woningen te 
Dordrecht. Relevante onderdelen uit het bestek en de -tekeningen zijn opgenomen in onderdeel 4 van de 
bijlagen. 

Project 48 f600 ,- woningen te Dordrecht 

Niveau 0 onderkent: Direct afhankeliik van het niveau gesteld: 

~, 
6 Woningbloktyperingen: 20 t/m 25 (5) Bouwplaats voorzieningen per project 

Niveau A onderkent: 

~, 
6 Woningtyperingen: A, As, K, Ks, Kr, Ksr (20) l leipalenper woningblok 

Niveau B onderkent: 

.. Details 

Niveau C onderkent: 

Niveau D onderkent: 

.. Ruimtetyperingen .. Kozijntyperingen (12) Grondwerkper woningtype 
(22) Metselwerk per woningtype 

I 
I 
I 
I 
I • 

.. Yy- typeringen 

I 
I • 

I 
I ... 

. . Xx- typeringen (23) Waterslagen per kozijntypering 
(34) Glaswerk per kozijntypering 
(35) Vensterbankenper kozijntypering 

( 40) Stucadoorwerk per ruimtetypering 
( 41) Tegelwerk per ruimtetypering 
(42) Dekvloeren & vloersystemenper ruimtetypering 

Figuur 5.2 globale boomstructuur van de denkwijze 
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Het eindproduct: Niveau 0 

1. Het gewenste eindproduct van het project zijn 48 gerealiseerde woningen. Dit geheel vormt dan ook het 
startpunt van deze gedachtegang: Niveau O; 

2. Relevante eigenschappen van het project zijn er niet; 
3. Het project bestaat uit een zestal woningblokken: 20, 21, 22, 23, 24 en 25; 
4. De woningblokken komen alle eenmaal voor. 

Ad 3. Het project omvat voorts nog de bouwplaatsvoorzieningen, straatwerk, beplanting, terreininrichting 
e.a. welke niet afhankelijk zijn van de woningblokken en hierom direct van het projectniveau afhankelijk 
gesteld worden. 

Bouwproject !Bouwpro.iect 

Aantal 
Woningenblokken/bouwproject 

6 

Bouwproject 
Woningenblok/flat-verdieping 

Figuur 5.3 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

0 
0 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

Het aantal onderscheiden woningblokken van het project 

De onderscheiden woningblokken zijn wederom als geheel op te vatten, weliswaar op een lager 
specificatieniveau 
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Woningblokken: Niveau A 

1. De woningbloktyperingen zijn nu gekwantificeerd naar het geheel; 
2. Relevante eigenschappen van de woningbloktyperingen zijn er nauwelijks; 
3. Vanuit <lit niveau kunnen een zestal woningtyperingen onderscheiden worden: A, As, K, Ks, Kr en Krs; 
4. De woningtyperingen komen voor, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 

Ad 3. Het project omvat voorts nog funderingspalen e.a. welke niet afhankelijk worden gesteld van de 
woningtypes en hierom direct van de woningblokken afhankelijk gesteld worden. 

Standaard Gebouw IAO\O 
Typering 
# Woningtypen/blok 48 8 8 8 8 8 8 

48 Woningblok/ 
flat-verdieping 

Woningtype 20 21 22 23 24 25 

18 A 3 3 3 3 3 3 
18 As 3 3 3 3 

,.., ,.., 
.Y .Y 

3K 0 1 0 1 0 1 
3 Ks 1 0 1 0 1 0 
3 Kr 1 0 1 0 1 0 
3 Ksr 

Figuur 5.4 Het aantal onderscheiden woningtyperingen per woningblok op het project 

De onderscheiden woningtyperingen zijn wederom als geheel op te vatten, weliswaar op een lager 
specificatieniveau 
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Woningtyperingen: Niveau B 

1. De woningtyperingen zijn nu gekwantificeerd naar het geheel 

!AO\bouwproject 

Figuur 5.5 

Woningtype 

A 
As 
K 
Ks 
Kr 
Ksr 

Bou ro·ect 

18 
18 
3 
3 
3 
3 

Het aantal woningtyperingen per project 

2. Als eigenschappen van de woningtyperingen wordt het volgende onderscheiden: 

mm IB 
Aantallen: 18 18 3 3 

Eigenschappen per Woningtype A As K Ks 
Voorgevel / Achtergevel Beuk 5100 5100 5100 5100 

Kopgevelspouw 110 110 
Kopgevels Woningdiepte 9610 9610 9610 9610 

Voortuindiepte 5500 5500 5500 5500 
Achtertuindiepte 10000 10000 10000 10000 

Aanleg Fundering tov maaiveld 700 700 700 700 
Peil - maaiveld 100 100 100 100 
Nivo 1 + P 2700 2700 2700 2700 
Dakvlak + P 5400 5400 5400 5400 
Wandhoogte Nivo 0 2430 2430 2430 2430 
Wandhoogte Nivo 1 2430 2430 2430 2430 

Figuur 5.6 Eigenschappen per woningtype 
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3. Vanuit dit niveau kunnen diverse typeringen onderscheiden worden, die relevant zijn voor deze 
uittrekstaat, zoals detailleringen, ruimtetyperingen en kozijntyperingen 

4. De kozijntyperingen komen voor, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 
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Ad 3. Per Woningtypering kunnen nog enige materialen direct afhankelijk gesteld worden, zoals grondwerk, 
trappen & balustraden e.a., zoals opgenomen in de bijlagen. 

I K□zijnen, Ramen en Deuren 
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Figuur 5.6 Het aantal onderscheiden kozijntyperingen per woningtype afgebeeld door het EXCEL-model 

De onderscheiden kozijntyperingen zijn wederom als geheel op te vatten, weliswaar op een lager 
specificatieniveau 
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Kozijntyperingen: Niveau C 

1. De kozijntyperingen zijn nu gekwantificeerd naar het geheel 
2. Vanuit dit niveau kunnen diverse typeringen onderscheiden worden, die relevant zijn voor deze 

uittrekstaat. 

De onderscheiden eigenschappen van de woningtyperingen zijn ondermeer: 

Eigenschappen per le 
Kozijntype DE Des DF DFs RR RRs RT RU Rus 

(mm) Kozijnhout breedte 67 

(mm) Raamhout breedte 54 
Kozijn buitenwerks Lengte I Hoogte 2242 2242 2224 2224 1396 1396 1396 1396 1396 

breedte 1034 1034 1034 1034 1567 1567 900 900 900 

omtrek 6552 6552 6516 6516 5926 5926 4592 4592 4592 

aantal tussenstijlen vertikaal 0 0 0 0 0 0 0 

Figuur 5.7 Eigenschappen per kozijntype 

Het onderscheiden van meer (gedetailleerde) typeringen is vooralsnog niet nodig. 

RV RW 

1643 1643 
2320 2320 
7926 7926 

2 2 

3. De direct afhankelijk gestelde materialen kunnen gekwantificeerd worden op basis van de eigenschappen 
van de kozijntypen, zoals vensterbanken, waterslagen, beglazing e.a .. 

4. De hoeveelheden van deze materialen worden per typering bepaald en getotaliseerd. 

Onderscheiden materiaaltyperingen kunnen wederom als geheel opgevat worden, weliswaar op weer een lager 
specificatieniveau 

Zie onderdeel 4 van de bijlagen voor meer complete overzichten en de vergelijkbare resultaten uit Bouwcalc 
(kpd). 
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5.3 Evaluatie van de Testcase 

In deze paragraaf wordt eerst de wijze beschreven, waarop de calculator tot de uittrekstaat gekomen is. Hiema 
worden de resultaten van het analytisch model geevalueerd. 

De traditionele calculatiewijze 

De middelen, die de calculator hanteert, zijn buiten de tekeningen en het schrijfgerei, een zakcalculator en 
een computer met het programma Bouwcalc (kpd). De standaard uittrekstaten van dit programma kennen per 
regel slechts de dimensies lengte, breedte en hoogte. Vervolgens wordt gewerkt met totalen en 
toeslagpercentages. Het project in deze testcase is relatief eenvoudig. Daarom zijn de uittrekstaten per modale 
woning gecalculeerd, waarbij voor de kopgevels weer toeslagpercentages zijn gerekend. Desondanks kent 
Bouwcalc wel een boomstructuur voor de elementenbegroting. 

Verschillen tussen de traditionele calculatiewijze en Analytisch Modelleren 

Tussen de uittrekstaten bij Bouwcalc bestaan geen mogelijkheden om relaties te leggen, waardoor vaak 
meerdere uittrekstaten binnen een begroting aangepast moeten worden, indien zich wijzigingen voordoen. Er 
wordt niet alleen met toeslagpercentages voor beschadiging, diefstal en veiligheid gewerkt, maar ook voor 
variaties tussen bepaalde grootheden. Bij Analytische Modellering is dit laatste overbodig, daar per 
specificatieniveau (=dimensie) ingevoerd kan worden. De verrekenslag naar het gehele project vindt 
automatisch plaats binnen de programmatuur. Een beduidend verschil met Bouwcalc is de eenvoud waarmee 
controlepunten ingebouwd kunnen worden bij Analytische Modellering. 

Evaluatie 

Tijdens het vergelijken van de waarden, zijn geen onoverkomelijke verschillen geconstateerd. 
Onderwijl zijn in het project van de testcase ondermeer alle kozijnen gewijzigd, de meeste slechts van 
merknaam. Deze wijzigingen zijn echter niet meer meegenomen in Bouwcalc, omdat dit ' niet meer de moeite 
waard' was. Binnen het analytisch model is dit echter snel gecorrigeerd. Vandaar dater enkele verschillen 
zijn tussen de uitwerking van het EXCEL-model en de print van de Bouwcalc-uittrekstaten. 

De bouw van het model voor dit project heeft circa een week geduurd. De calculator heeft zich daarentegen al 
vele malen langer met dit project bezig gehouden. Een vergelijking tussen deze doorlooptijden is helaas om 
verschillende redenen niet gerechtvaardigd. De testcase was de eerste toepassing van Analytische Modellering 
en daarom niet representatief voor het gebruik in de toekomst. Een andere belangrijke reden is dat de 
calculator zich gedurende de aanbestedingsfase en zelfs na de gunning nog met een project bezighoudt, maar 
tezamen met andere projecten. Wanneer er gecalculeerd wordt, worden er niet alleen materialen uitgetrokken, 
maar worden deze ook met de benodigde werkzaamheden afgeprijsd en geoffreerd door toeleveranciers of 
onderaannemers. 

Na deze testcase zijn nog enkele projecten analytisch gemodelleerd. Ondermeer het project 84 woningen 
Leidschenveen te Leidschendam, dat uitgewerkt staat in de handleiding Analytische Modellering. De 
evaluatie van al deze toepassingen is in hoofdstuk 6 Conclusies & Aanbevelingen opgenomen. 
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6.o Conclusies & Aanbevelingen 

"Het vooropgestelde doe! moeten wij ons stevig inprenten. Plus ook alles wat daarover vaststaat en waarop 
wij onze veronderstellingen kunnen grondvesten. Doen wij dat niet, dan heersen onduidelijkheid en 
verwarring alom " 

Epicurus 

Nu de invulling van de afstudeeropdracht nagenoeg is afgerond, kunnen er enkele conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan worden. Dit wordt gedaan met betrekking tot de aspecten, zoals die in de Mind Map 
van de onderstaande figuur zijn weergegeven. 

Kennis en gebruiksvriendelijkheid 
Bouwproject 

Analytische Modellering 

Medewerkers 

Figuur 6.1 Gebruiksaspecten van Analytische Modellering 

Van de onderscheiden aspecten wordt navolgend een beknopte beschrijving gegeven, waarbij tevens de 
conclusies met betrekking tot het betreffende aspect worden weergegeven. 

44 



6.1 Conclusies 

In deze paragraaf worden aan de hand van figuur 6.1 de conclusies (>) beschreven ten aanzien van het 
gebruik van Analytische Modellering gedurende mijn functioneren bij Ballast Nedam Woningbouw in relatie 
tot de huidige werkwijze. 

Techniek 

computer 
De capaciteiten van de recente PC's hebben het mogelijk gemaakt om met bruikbare programmatuur (EXCEL) 
Analytische Modellering te ontwikkelen. 
De computer is daarmee het hulpmiddel geworden dat veel hoof drekenwerk en een zakrekenmachine vervangt. 
> De computer die door Ballast Nedam Woningbouw beschikbaar is gesteld (Pentium 133, 16 MB intern), 

beschikt over voldoende capaciteit. 

programmatuur 
EXCEL is het spreadsheetprogramma, dat is gebruikt om de denkwijze van analytisch modelleren te vertalen in 
een hanteerbaar spreadsheetmodel. 
> Dit programma functioneert naar behoren en is in hoge mate geschikt om kwantitatieve rekenmodellen 

initieel uit te werken. 

kennis en gebruik( ersvriendelijkheid) met betrekking tot bet model 
De ontwerpvrijheid in een spreadsheetprogramma om te modelleren is groot. Deze ontwerpvrijheid is echter 
nadelig bij een dagelijkse en integrale toepassing van het model. 
> Ondanks celbescherming en macro's kan het spreadsheetmodel verminkt worden. 
> Het aangeleverde, blanco model zal niet direct aan ieder project volledig beantwoorden. Vanuit het 

spreadsheetmodel wordt enige creativiteit van de gebruiker gevraagd, opdat het model op maat wordt 
aangepast. 

> Het gehele EXCEL-model en haar onderbouwing dient bekend te zijn bij de gebruiker. 
> Het EXCEL-model en haar toepassingen, zoals beschreven in de Handleiding Analytisch Modelleren, de 

bijlagen en de hoofdstukken 4 en 5 beantwoorden aan het tweede gedeelte van de opdrachtformulering: 
"Bouw een analytisch sturingsmodel voor een bouwproject en toets dit in de praktijk". 

> W anneer meerdere calculatoren werken aan een project, kunnen die niet tegelijk aan een model bouwen. 
Anders gezegd: de IBM-compatibles zijn (nog) niet geschikt voor multi-use. 
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Organisatie 

beslissing ondersteunende toepassingen 
De denkwijze en de toepassingsmogelijkheden om diverse functies te ondersteunen staan beschreven in hoofdstuk 
4 Analytisch Modellering. Anadere toepassingsmogelijkheden opgenomen in onderdeel 3 van de bijlagen. 
> De tool omvat een grote diversiteit aan ondersteunende toepassingsmogelijkheden en is op deze wijze 

vanaf de fase van de haalbaarheidsstudies tot en met de realisatiefase bruikbaar. De tool beantwoordt 
hiermee aan het eerste gedeelte van de opdrachtformulering: "Ontwerp een kwantitatief sturingsconcept 
welk gedurende de Jasen van het bouwtraject, waarin de aannemer een prominente rol vervult, bruikbaar 
blijft, opdat de kwaliteit en efficiency van de projectwerkzaamheden verbeteren ". 

organisatie van de bouwonderneming 
De verschillende afdelingen binnen Ballast Nedam Woningbouw hebben verschillende functies en taken, 
waarvoor diverse inf ormatie gegenereerd dient te worden. 
> De gestructureerde wijze, waarop telkens een project wordt benaderd, levert niet alleen veel 

ondersteunende informatie van het project op, maar kan tevens ook geaggregeerd informatie genereren 
voor het tactische en strategische niveau. 

organisatie van bet bouwproject gedurende bet bouwtraject 
Naar mate het bouwproject vordert, worden plannen meer en meer concreet en zijn ze minder onderhevig aan 
W1Jz1gmgen. 
> De gestructureerde en gekoppelde wijze, waarop het project wordt benaderd, vereenvoudigd niet alleen het 

genereren van informatie voor de participanten en afdelingen die bij het bouwproces betrokken zijn, maar 
ook de verwerking van wijzigingen, correcties en specificaties van de projectgegevens. 

> Door de gestructureerde wijze wordt ook het inzicht in het project beter behouden, waarbij ook het 
controleren van de ingevoerde gegevens eenvoudiger wordt. 

Gebruik van Analytische Modellering 

Het gebruik van deze modelleringwijze door de verschillende afdelingen vraagt om enige toelichting. De bouw en 
invulling van het analytisch (basis )model vindt in het vroegst mogelijke stadium plaats. Dit geldt bij Ballast 
Nedam Woningbouw voor de afdelingen projectontwikkeling en calculatie. Het model dient vervolgens beheert te 
worden. Dat wil zeggen alle wijzigingen en specificaties worden consequent verwerkt, zolang er nog gebruik van 
gemaakt wordt. Hiervoor komen achtereenvolgens de afdelingen calculatie en werkvoorbereiding voor in 
aanmerking. Door verschillende interpretaties van de gemodelleerde gegevens kan relatief meer tijd bespaart 
worden op informatiegenererende en controlerende werkzaamheden, doordat andere afdelingen hieraan minder 
tijd hoeven te besteden, de af delingen inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering. 

De onderbouwing, voor zover mogelijk, is opgenomen in onderdeel 6 van de bijlagen. 
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Sociaal 

gevolgen voor de gebruikers 
De tool omvat een basismodellering en verschillende toepassingsmogelijkheden. Het gebruik van het analytisch 
model is per afdeling verschillend, afhankelijk de werkzaamheden in de informatiebehoefte. 
In onderdeel 6 van de bijlagen worden volgende feiten toegelicht: De afdelingen calculatie en werkvoorbereiding 
trekken regelmatig materialen uit. Om die reden ligt het voor de hand dat zij na elkaar het analytisch model 
beheren gedurende het bouwtraject. De overige betrokkenen kunnen hieruit hun informatie putten. 

participanten en overige medewerkers 
Wanneer iedere afdeling voortbouwt op een reeds bewerkt model en/of gecontroleerd kan worden op een 
uitgewerkt model, kan de efficiency van de tijdsbesteding en de kwaliteit van de werkzaamheden aanzienlijk 
verbeteren. 
> De snelheid van het genereren van informatie en het verwerken van wijzigingen en specificaties neemt met 

het gebruik van deze tool aanzienlijk toe, waardoor (nieuwe) informatie sneller beschikbaar komt. 
> Niet alleen de benodigde werktijd voor het maken of wijzigen van de uittrekstaat wordt korter ( ca. 25 tot 

50% bij het project 84 woningen Leidschenveen te Leidschendam), maar ook de effecten op de benodigde 
werktijd voor de "spin otr'-werkzaamheden zullen zeer positief zijn. De projectgegevens hoeven niet 
steeds ( opnieuw) te worden ingevoerd en slordigheden tijdens het ovememen van deze gegevens worden 
op deze wijze gemeden, doordat telkens op het bestaande model voortgebouwd wordt. 

maatschappij: ISO 9001 
Door de gestructureerde aanpak van Analytische Modellering is hiervoor een eenvoudig protocol op te stellen: 
Handleiding Analytische Modellering. 
> Met het oog op de 1S0-normen is de werkwijze van Analytische Modellering meer gestructureerd en 

daarmee beter beheersbaar dan de huidige, traditionele werkwijze. 

Economie 

Door de medewerkers van Ballast Nedam Woningbouw West is geconstateerd, dat de doorlooptijd van het 
uittrekwerk aanzienlijk verkort. In het geval van het project Leidscheveen te Leidschendam 25 tot 50% 
doorlooptijdverkorting, terwijl de kwaliteit van het resultaat gelijk is. Met de kwaliteit wordt gedoeld op de 
specificatie en nauwkeurigheid van de resulterende gegevens. 
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6.2 Aanbevelingen 

Analytische Modellering: 
De fasering van het bouwtraject is aangegeven. Echter niet het gehele traject is relevant gebleken voor dit 
onderzoek. Slechts die fases zijn van belang waar de aannemer een prominente rol speelt. Andere fasen zijn 
mogelijkerwijze ook interessant voor toepassing van Analytische Modellering. 

Op basis van de beschreven conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan, wanneer overgegaan wordt tot 
implementatie van de voorgestelde modelleringwijze: 

Techniek 

computer 
Het gebruik van spreadsheetmodellen vereisen in verhouding tot database-applicaties veel intern geheugen. 16MB 
kan in dit geval als een beperkende factor optreden. De praktijk zal moeten uitwijzen welke computerconfiguratie 
als niet beperkend wordt ervaren. Voor de uitgewerkte basismodelleringen, zoals die in hoof dstuk 5 zijn 
beschreven, vormde de gebruikte computerconfiguratie geen belemmering. 

programmatuur & kennis en gebruik( ersvriendelijkheid) met betrekking tot bet model 
Verminkingen door de gebruiker worden uitgesloten door de werking van het spreadsheetmodel en zijn 
toepassingsmogelijkheden (hoofdstuk 4) te vertalen in een meer gesloten (add-in-)programma. Tegelijkertijd kan 
met het programma de gebruikersvriendelijkheid aanzienlijk vergroot worden, waardoor inzicht in de 
programmatuur en de rekenmethodiek minder vereist is. De firma Baan, die het nieuwe software-pakket voor 
Ballast Nedam Woningbouw verzorgt, is de meest aangewezen partij om ook de vertaling naar een (add-in-) 
programma te verzorgen. Want wanneer deze methodiek, als add-in-programma, gei:ntegreerd wordt met het 
nieuwe software-pakket is ook de overdracht van de gegevens van dit programma met dat softwarepakket optimaal 
op elkaar afgestemd. Het pakket omvat ondermeer specifieke programmatuur voor ( financiele) administratie en 
inkoop, en als generieke software: MS Office. Op de kosten en de ontwikkelingsduur van dergelijke specifieke 
software heh ik geen direct zicht en ga om die reden niet verder in op dit aspect. 
Bij het invoeren van de kwantitatieve gegevens wordt veelal gebruik gemaakt van tekeningen. Het is tegenwoordig 
mogelijk om deze gegevens voor een groot deel direct vanuit tekenpakketten, zoals Autocad, te verkrijgen. Dit 
biedt op haar beurt weer nieuwe mogelijkheden op het gebied van de informatievoorziening. 

Organisatie 

beslissing ondersteunende toepassingen 
Mijns inziens zijn de toepassingsmogelijkheden nog lang niet allemaal ontdekt. De behoefte aan nieuwe 
interpretaties van het analytisch model zal met de tijd vanuit de praktijk duidelijk worden door het gebruik van de 
reeds onderkende mogelijkheden. 

organisatie van de bouwonderneming 
Iedere onderneming kent een eigen bedrijfscultuur en een geeigende werkmethodiek. Gebruik van Analytische 
Modellering brengt meer structurering in het benaderen van een individueel project en vraagt daarmee enig 
adaptief vermogen van de medewerkers, die er mee werken. Cursussen en goede afstemming tussen de 
betrokkenen omtrent deze denkwijze en de software worden dan ook ten zeerste aanbevolen. 
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organisatie van bet bouwproces 
Alle participanten in het bouwproces zijn tegenwoordig in het bezit van computerapparatuur en software. De 
interactie en communicatie tussen de participanten op dit gebied is echter nagenoeg nihil. Met het oog op verdere 
verhoging van de efficiency verdient Electronic Data Interchange (EDI) meer aandacht. Over de wijze waarop dit 
dan plaats zou moeten vinden, wordt in dit rapport geen uitspraak gedaan. Meer onderzoek op dit gebied wordt 
dan ook sterk aanbevolen. 

Sociaal 

gevolgen voor de gebruikers 
Bij implementatie van deze modelleringwijze en haar software zal enig adaptief vermogen van de gebruikers 
gevraagd worden: adaptievermogen met betrekking tot de manier van werken, de tijdsbesteding en het volgen van 
cursussen. Door middel van workshops, cursussen e.d. wordt de acceptatiegraad verhoogt, waardoor de kans op 
succes groter wordt. Voor dergelijke situaties geldt immers nog vaak het spreekwoord: "wat een hoer niet kent, dat 
eet ie niet". 

participanten en overige medewerkers 
Wat reeds voorgaand is beschreven, is ook voor deze betrokkenen van toepassing. 

maatschappij: ISO 9001 
Eventuele toevoeging van een werkinstructie met betrekking tot Analytische Modellering beschrijft het gebruik 
van deze tool. 

Economie 

kosten-baten analyse van implementatie van deze denkwijze 
Als kosten van de aanbevelingen, wanneer de benaderingswijze van Analytische Modellering wordt 
gei:mplementeerd, worden de volgende punten aangemerkt: 
* Ontwikkeling van de ( add-in-)programmatuur 
* Cursussen voor de betrokken medewerkers, die de software dienen te gaan gebruiken. 

De baten ten aanzien van de beschreven kosten worden gevormd door: 
* Efficiencyverbetering van de werkzaamheden op de afdelingen 
* Betere afstemming tussen afdelingen en participanten van het bouwproces levert een extra verbetering van 

* 
de efficiency op door optredende synergie. 
Integratie van de diverse bedrijfsaspecten in het softwarepakket leidt waarschijnlijk ook tot betere 
samenwerking en onderlinge afstemming. 
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Afsluitend 

Analytische Modellering is binnen Ballast Nedam Woningbouw gedurende de onderzoeksperiode toegepast 
op diverse projecten. Voortzetting en verdere ontwikkeling van deze wijze van gegevensbeheer wordt dan ook 
aanbevolen. De tijdbesparing op de calculatieafdeling is redelijkerwijze aangetoond. Vanwege de beperkte 
duur van dit afstudeertraject is echter nog niet de tijdbesparing van het gebruik over het gehele traject 
aangetoond: . ..-----------------------------, 

projectontwikkeling '1111( :,.. calculatie '1111( :,.. Werkvoorbereiding • · :,.. Uitvoering 

Deze tijdwinst zal vermoedelijk veel groter zijn, door de synergie, de datastructuur en de 
controlemogelijkheden. 

1.0 Reflexie 

"Jk ben er oprecht van overtuigd dat de enige manier waarop we iets kunnen leren is, door gebruik te maken 
van ons deductief vermogen. Wanneer we alleen maar de slotconclusies voorgeschoteld krijgen, hebben we 
nog niets geleerd " 

E. Goldratt 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het verloop van het afstudeeronderzoek bij Ballast Nedam Woningbouw. 
Wordt het gehele afstudeeronderzoek geevalueerd en geplaatst in een maatschappelijk kader. 

7.1 Opdrachtevaluatie 

De afgelopen periode heh ik gewerkt onder leiding van het hoofd Calculatie en het hoofd werkvoorbereiding. 
Dankzij de benodigde middelen en uitstekende medewerking is de vervulling van deze afstudeeropdracht 
voorspoedig verlopen. 

Als oplossing voor het gestelde probleem is in dit rapport een denkwijze ontwikkelt en uitgewerkt, die -bouw
projecten vanuit het geheel naar haar elementen benadert. Door middel van kwantificerende modelbouw van een 
bouwproject wordt gestreefd naar een hogere efficientie van de werkzaamheden. Initieel werd echter nog gedacht 
aan een volledig implementeerbaar programma. Dit bleek in de loop van het onderzoek helaas niet haalbaar. Zoals 
omschreven in de conclusies bleek tijdens de toepassing van het onderzoeksmodel, geschreven in EXCEL, dat een 
vertaling van de denkwijze in een gebruikersvriendelijker computerprogramma meer wenselijk is. 
Duidelijk was dat eerst de huidige situatie beschreven moest worden, opdat toepassing van het onderzoeksmodel 
zijn effectiviteit kon aantonen. Het was de bedoeling om gedurende mijn verblijfbij Ballast Nedam Woningbouw 
met dit model te functioneren binnen verschillende afdelingen. 
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Bij de afdeling calculatie heb ik voor enkele projecten c.q. aanbestedingen materialen uitgetrokken. Voor het 
project /600,- woningen te Dordrecht is parallel aan de calculator gewerkt De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in hoofdstuk 5 en in onderdeel 4 van de bijlagen. Voor de aanbesteding van de 205 woningen in het amstelpark te 
Amstelveen is samengewerkt met nog drie calculatoren. Via Analytische Modellering zijn vanwege de tijdsdruk 
voor het gehele project de kozijnen, de afbouw en de afwerking uitgetrokken om tot een goede prijsvorming te 
komen. Ten behoeve van de aannemerselectie voor het project 84 woningen Leidschenveen te Leidschendam zijn 
eveneens de materialen uitgetrokken met behulp van een analytisch model. Dit project is als case uitgewerkt in de 
Handleiding Analytisch Modelleren. 
Ter ondersteuning van de afdeling inkoop is in beperkte mate analytische modellering gebruikt voor het project 76 
woningen te Zoetermeer. De volgende werkzaamheden waren van belang voor de inkoop van kozijnen en deuren: 
materialen uittrekken, offertes aanvragen en vergelijken, waama de inkoper en de projectleider de inkoop 
ovemamen. 
Ten behoeve van de werkvoorbereiding zijn voor het project 295 woningen, winkels en kantoren te scheveningen 
de buigstaten gecontroleerd met de wapeningstekeningen. In het late stadium van <lit project was het gebruik van 
Analytische Modellering echter minder geschikt en is een aangepast rekenmodel geschreven. 
Onderwijl was ook de afdeling projectontwikkeling gemteresseerd geraakt in het model. Hierom heb ik de 
werking van het spreadsheetmodel op de calculatie afdeling van projectontwikkeling toegelicht en zal een 
exemplaar van <lit rapport verstuurd worden. 
Tussen de reguliere begeleidingen door heb ik ook enige begeleiding gehad van de heer Wamelink, die op het 
gebied van de informatie technologie adviseert aan de bouwnijverheid. 

In relatie tot de opdrachtformulering: 

"Ontwerp een kwantitatief sturingsconcept welk gedurende de Jasen van het bouwtraject, waarin de aannemer 
een prominente rol vervult, bruikbaar blijfi, opdat de kwaliteit en efficiency van de projectwerkzaamheden 
verbeteren" 

Het principe van analytisch modelleren heeft middels beperkte toepassing getoond, <lat deze systematisch 
gestructureerde wijze van gegevensverwerking leidt tot een doorlooptijdverkorting met betrekking tot het 
genereren en verwerken van informatie. Vanwege de lange duur van het bouwtraject van een project in verhouding 
tot de duur van <lit onderzoek is ervoor gekozen meerdere projecten te modelleren. 
De kwaliteit van de resulterende gegevens verschilt bij het gebruik van Analytische Modellering nauwelijks qua 
nauwkeurigheid en specificatie. De gegevens en de gehanteerde rekenwaarden zijn daarentegen sneller te 
controleren en terug te vinden met het gebruik van een analytisch model. 

"Bouw een analytisch sturingsmodel voor een bouwproject en toets dit in de praktijk" 

Door het principe van Analytisch (Gegevens) Modelleren te vertalen binnen het spreadsheetprogramma EXCELL 
is het gelukt deze denkwijze op enkele projecten toe te passen. Het resultaat van de toepassingen was kwalitatief 
gelijkwaardig met het resultaat, gecalculeerd volgens de traditionele wijze. Tijdens de toepassing van Analytische 
Modellering werd een duidelijke doorlooptijdverkorting geconstateerd door de medewerkers van Ballast Nedam 
Woningbouw. 
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"Schenk bij de opdrachtvervulling speciale aandacht aan het aspect a.foalsturing" 

Hergebruik, afvalsturing en - scheiding zijn economisch verantwoord. Dit is in onderdeel 5 van de bijlagen 
verder toegelicht. 
Het principe van Analytisch Modelleren biedt de mogelijkheid om voor de beheersing van de uitgaande 
goederen- en capaciteitsstromen kwantitatieve informatie te genereren. paragraaf 4.3 en onderdeel 5 van de 
bijlagen zijn speciaal aan dit onderwerp gewijd. 

Maatschappelijk kader 

Analytische (Gegevens) modellering is in dit onderzoek toegepast bij Ballast Nedam Woningbouw. Het 
gebruik van Analytische modellering leent zich echter door zijn structuur voor allerlei complex, 
samengestelde bouwprojecten. Bijvoorbeeld utiliteitsbouw, scheepsbouw en vliegtuigbouw. 
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"Besturingsmode\ voor bouwprojeden" 

Koen Karremans 
augustus 1997 

Bijlagen 

I NIET UiTLEENBAAR I 

Ballast Nedam 
Woningbouw 



Bijlagen 

0 Visualisering van de probleemanalyse en de Basismodellering (H3 en 4) 

1 Bouworganisatievormen (Hl) 

2 Matrixrekening 

3 Wat is er nag meer mogelijk? met Analytische Modellering (H4) 

4 Uittrekstaten (H5) 
van de calculator van Ballast Nedam Woningbouw en van het analytisch model 

5 Hergebruik & Afvalsturing (H3 en 4) 

6 Gebruik van Analytische Modellering (H6) 
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0 Visualisering 

Dit onderdeel visualiseert de probleemanalyse en de Basismodellering 

Bijlage figuur 3. 1 2 

laat geschematiseerd de doorlopen stappen van het afstudeeronderzoek zien, overeenkomstig paragraaf 3. 6 

Bijlage figuur 3 .2 3 

geeft de planning weer van dit afstudeeronderzoek. 
Het verloop van het onderzoek heeft overigens nauwelijks afgeweken van deze planning 

Bijlage figuur 4. 1 4 

benadert een bouwproject volgens de beschreven black box methodiek uit paragraaf 4.1 en 4.2. 

Bijlage figuur 4. 2 5 

maakt een globale indeling van de STABU-hoofdstukken naar de onderscheiden specificatieniveau's en 
typeringen bij de basismodellering 
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ratuuronderz 
alsturing en h 

Analyse randvooiwaarden en functies 

Ontwerpen en ontwikkelen: 
"Analytische Modellering" 

Aank:nopingspunten tot integratie 

Bijlage figuur 3 .1 

Orientatie 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

Bedrijfsbeschrijving 

Literatuuronderzoek 
Kwaliteit 

Procesbeschrijving 

Gewenste situatie 

Bepaling randvoorwaarden en functies 

✓ Uitvoeren: 
"Analytische Modellering'' 

lmplementeerbaar Spreadsheetmodel 

Schematische weergave van het onderzoek 
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Afstudeerplanning 

februari 

Projectplan uitwerking 
1 

Orientatie & gegevensverzameling 

Theoretische 
Analysering en Ontwikkeling 
van calculatie tot uitvoering 

Toegepaste 
Analysering en Ontwikkeling 
van calculatie tot uitvoering 

Integrale toepassing 
van Analytische Modellering 
binnen Ballast Nedam Woningbouw 

Terugk:oppeling en evaluatie 
in de calculatie en de werkvoorbereiding 

maart april me1 Juru juli 

Afronden, samenstellen en documenteren van het afstudeerproject 

Evaluatie 
2 

1 Voorwaardelijke bedrijfsgoedkeuring 

algehele goedkeuring van het te doorlopen afstudeertraject 

augustus 

3 4 

Tussentijdse voordracht bij © Ballast Nedam Woningbouw 14 mei 1997 

september 

2 

3 

4 

Voorlopige beoordeling van de afstudeerbegeleiders (Ballast Nedam Woningbouw en TUE) 

Presentatie op de TUE 19 augustus 1997 

Bijlage figuur 3 .2 Definitieve afstudeerplanning 
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Omgeving 

(A) Woningblok\ Niveau 

Bijlage figuur 4 .1 De subsystemen van een bouwproject 
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i: Ruimtetype, Kozijntype h: Woningtype 

J * * 

Index i: STABU Index i: STABU ==....__.__ ______ .=.;;a.;_= ==__,;;.; _________ .....a:;.;;;;.;;;=,_a. 

Afbankelijk van B· 
< Eigenschappen > 
Stucadoorwerk 40 
Tegelwerk 41 
Dekvloeren & vloersystemen 42 
Metaal & Kunststofwerk 43 
Plafond & Wandsystemen 44 
Afbouwtimmerwerk 45 
(binnen)Schilderwerk 46 
Binneninrichting 4 7 
Behang, vloerbedekking en stoffering 48 
Verwarmingsinstallaties 60 

afbankelijk van B30: 
< eigenschappen> 
waterslagen( m 1) 

Systeembekledingen 
glassoorten (m2) 

vensterbanken(m 1) 

Natuur- & Kunststeen 
hang- & sluitwerk (st) 

23 
31 
34 
35 
35 

afbankelijk van A.: 
Ruimtetype/~nr 
Grondwerk 
Terreinverharding 
Funderingspalen 
Betonwerk 
Metselwerk+isolatie 
Metselwerk-isolatie 
Prefab-elementen 
Ruwbouwtimmerwerk 
Metaalconstructiewerk 
Bouwk. Kanaalelementen 
Kozijnen, ramen &deuren 
Trappen & Ballustraden 
Dakbedekkingen 
Gevelschermen 
(buiten)Schilderwerk 
Dakgoten 
Binnenriolering 
Waterinstallaties 
Brandbestrijdingsinstallaties 

* 
12 
15 
20 
21 
22.1 
22.2 
23 
24 
25 
26 
30 
32 
33 
38 
46 
50 
51 
52 
54 

g: Woningbloktype 

h A * 

Index h: STABU 

afbankelijk van 0•: 
Woningtype * 
Buitenriolering & Drainage 14 
Stut & Sloopwerk 10 

Bouwproject 

g 0 

Index g: 

afbankelijk van 0-: 
W-blok/Nivo/Gebouwdeel 
Bouwplaatsvoorzieningen 
Straatwerk 
Beplanting 
Terreininrichting 

STABU 

* 
5 
15.1 
16 
17 

Bijlage 
figuur 4.2 Basismodellering 
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1 Bouworganisatievormen 

Als toelichting op de branchebeschrijving worden in dit onderdeel de bouworganisatievormen nader 
beschreven en uitgewerkt. Dat wil zeggen de vorm van de projectorganisatie die belast is met de realisatie 
van een bouwproject. De aanbestedingsvorm van zo'n bouwproject hangt sterk samen met de 
bouworganisatievorm, daar op deze manier de contractuele verhoudingen vastgelegd worden. 

Reeds in Hoofdstuk I van de rapportage is de inrichting van het bouwproces bij de aannemer als 
processysteem uiteengezet. Nu wordt gekeken naar de wijze waarop diverse participanten samenwerken, 
hoe verschillende procesfuncties op elkaar afgestemd worden en hoe Analytische Modellering hierin een rol 
kan spelen en voor wie. 

Dit deel kent de volgende opbouw: 

Hoof dstuk 1 Inleiding 2 
Onderscheidt een aantal organisatievormen en ontwikkelingen 

Hoof dstuk 2 Bouworganisatievormen 4 
Karakteriseert de onderscheiden organisatievormen en ontwikkelingen 

Hoofdstuk 3 Kwantitatieve analyse van de bouworganisatievormen bij BNW 
Kwantificeert de organisatie- en aanbestedingsvormen van de projecten bij Ballast Nedam Woningbouw 

[Geraadpleegde literatuur: 4,19,21,22,23) 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In principe is het voordeel van efficiencyverbetering bij Analytische Modellering het grootst wanneer deze 
in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwtraject wordt toegepast. Al ten tijde van de haalbaarheids
studies is dit principe toepasbaar om exploitatieanalyses uit te voeren. Als voorwaarde geldt echter de 
bereidheid om Analytische Modellering te initieren en over te dragen aan andere participanten en/of 
afdelingen. 

Bouworganisatievormen onderscheiden zich van elkaar doordat participanten in verschillende 
organisatievormen verantwoordelijk zijn voor verschillende ( combinaties van) karakteristieke taken. Dit 
komt ondermeer tot uitdrukking in de volgende factoren: 

* 
* 
* 

de contractuele verhoudingen tussen de verschillende participanten; 
de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden; 
de wijzen en tijdstippen waarop participanten in het proces worden betrokken. 

Van de tientallen bouworganisatievormen die in de Nederlandse bouwpraktijk onderscheiden kunnen 
worden, zijn deze alle bij nadere beschouwing terug te brengen tot een viertal hoofdvormen. 

A Bet traditionele bouwproces, waarbij de architect in principe verantwoordelijk is voor het ontwerp en 
de bouwer verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

B. Bouwteam, waarbij een team, doorgaans bestaande uit de opdrachtgever, de architect, diverse adviseurs 
en de bouwer, verantwoordelijk is voor het ontwerp en een of meerdere partners verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering. 

C. Turnkey, waarbij een turnkey-organisatie in opdracht van de opdrachtgever volledig verantwoordelijk is 
voor zowel het ontwerp als de uitvoering. 

D. Projectontwikkeling, waarbij het initiatief tot bouwen niet uitgaat van een "traditionele" opdrachtgever, 
maar van een marktpartij (de projectontwikkelaar) en waarbij in principe nog iedere bouworganisatievorm 
kan worden gekozen. 
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Nog steeds verschijnen er nieuwe varianten, onder invloed van ondermeer veranderende marktverhoudingen 
en ontwikkelingen in het buitenland. Enkele recente voorbeelden worden bier aangegeven, omdat ze 
wellicht in de nabije toekomst van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij met name om de volgende varianten: 

General contracting, waarbij een van de bouwprocespartners de volledige verantwoordelijkheid en 
coordinatie van het ontwerp en uitvoering als extra dienst aanbiedt. Vaak zelfs inclusief de financiering. 

Management contracting, waarbij een ontwerpteam verantwoordelijk is voor het ontwerp en een 
management contractor, die in een vroegtijdig stadium aan het ontwerpteam wordt toegevoegd, 
verantwoordelijk is voor het contracteren van ( onder)aannemers en voor de coordinatie tijdens de realisatie 
van de bouw. 

Prestatie-concept, ("vraag- en aanbodspecificaties"), een nieuwe werkwijze bij doorgaans meervoudige 
aanbesteding, waarbij de architect en de adviseurs verantwoordelijk zijn voor de vertaling van het 
programma van eisen in een ruimtelijk, materiaalloos ontwerp en prestatie-eisen, terwijl de bouwer 
verantwoordelijk is voor de technische uitwerking van het ontwerp en de coordinatie van de 
uitvoeringstaken. 
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Hoofdstuk 2 Bouworganisatievormen 

In dit hoofdstuk worden de onderscheiden hoofdvormen en ontwikkelingen kort toegelicht. 
Per organisatievorm zijn beknopt de karakteristiek met enkele variaties weergegeven. Schematisch worden 
de contractuele verhoudingen tussen de verschillende participanten weergegeven. 

Omtrent de keuze van bouworganisatievorm worden hier geen uitspraken over gedaan, daar dit en overige 
aspecten van de bouworganisatievormen niet meer relevant wordt geacht voor de onderbouwing van het 
gebruik van analytische modellering. 

4 



A. Tradition eel ea. 50% van de gevallen in Nederland [19] 

karakteristiek 

De verantwoordelijkheden voor "opdracht geven", "ontwerpen" en "uitvoeren" zijn sterk gescheiden. De 
opdrachtgever stelt meestal samen met een architect of andere adviseurs zijn programma van eisen op. 
Vervolgens schakelt hij een architect in om een ontwerp te maken en dat te specificeren in een bestek en 
tekeningen. Doorgaans worden adviseurs ingeschakeld voor het inbrengen van specialistische kennis over 
bijvoorbeeld constructie, bouwfysica, akoestiek, milieu en kosten. 

Als het plan besteksgereed is, worden prijsaanbiedingen van de aannemer gevraagd. De opdrachtgever gunt 
het werk in principe aan de laagste aanbieder. De hoofdaannemer schakelt bij de realisatie diverse 
(gespecialiseerde) onderaannemers, installateurs en toeleveranciers in. De architect kan in de uitvoeringsfase 
namens de opdrachtgever de directie voeren en toezicht houden. De hoofdaannemer coordineert de taken 
met betrekking tot de uitvoering. 

Als grootste voordeel kan de open prijsconcurrentie en de duidelijke structuur genoemd worden. Daar en 
tegen wordt de strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering als nadelig ervaren. Het proces verloopt in 
stappen en schoksgewijs met een relatief lange doorlooptijd. Deze scheiding is ook in de bedrijfsorganisatie 
van de aannemer duidelijk terug te vinden en wel tussen calculatie en de werkvoorbereiding. 
Een ander nadeel vormt het feit dat de aannemer pas in de uitvoeringsfase wordt ingeschakeld. Daardoor is 
het niet mogelijk om bij het ontwerpen gebruik te maken van zijn uitvoeringsdeskundigheid in relatie tot zijn 
geeigende bouwmethodieken. 

Figuur 2.1 de traditionele projectorganisatie 

Ontwerp verantwoordelijk 

Architect 

Adviseurs: 
* Constructies 
* Installaties 
* Bouwfysica 
* 

Opdrachtgever 

Uitvoeringsverantwoordelijk 

* Onderaannemers 
* Nevenaannemers 
* Leveranciers 
* 
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B. Bouwteam ea. 25% van de gevallen in Nederland [19] 

Karakeristiek 

Bij deze vorm is een "bouwteam" verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een bouwwerk. Kenmerkend 
is dat de belangrijkste partners gedurende het bouwtraject er deel van uitmaken, inclusief de aannemer. 
Het eerste contract met de bouwer is veelal een raamovereenkomst, waarin bijvoorbeeld afspraken worden 
vastgelegd over te hanteren percentages voor algemene kosten, winst en risico. Orn een keuze te maken 
tussen de verschillende bouwers kan een selectieprocedure worden gevolgd. De definitieve prijsvorming ten 
behoeve van de gunning geschiedt m overleg tussen opdrachtgever, architect en 
uitvoeringsdeskundige/ aannemer. 
Het coordineren van een bouwteam vergt doorgaans bouwkundige kennis en in ieder geval 
managementvaardigheden. De leiding berust bij de opdrachtgever, maar deze delegeert die taak vaak aan de 
architect of een professionele projectmanager. 

Varianten 

Bouwteams kunnen, afhankelijk van projectgebonden omstandigheden, in allerlei vanat1es en 
samenstellingen voorkomen. Het tijdstip waarop ondermeer de uitvoeringsdeskundige wordt ingeschakeld, 
kan behoorlijk verschillen. 

Actieve participatie leidt tot synergie, waarbij de tijdrovende aanbestedingsfase ontweken kan worden. Dit 
levert een forse tijdsbesparing op. Nadelig is in <lit verband de ingewikkeldere atbakening van verantwoor
ding en aansprakelijkheid. 

Figuur 2.2 Het bouwteam 

Opdrachtgever 

Architect Aannemer 

* Onderaannemers 
* Nevenaannemers 
* Leveranciers 
* 
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C. Turnkey 

Karakteristiek 

In het geval van een "turnkey-project" besteed de opdrachtgever de realisatie van zijn huisvestingsplannen 
volledig uit. De opdrachtgever stelt veelal slechts een globaal programma van eisen op. Daarmee gaat hij 
naar een of meer turnkey-organisaties voor aanbiedingen. Een turnkey-organisatie is een verzameling van 
verschillende disciplines die gedurende het bouwtraject aan bod komen. Veelal bestaat zo'n organisatie uit 
een aannemer, een interne architect en eventuele adviseurs en/of een financier. De gunstigste aanbieding 
krijgt doorgaans de opdracht. De opdracht omvat het bouwkundig ontwerp, het plan voor de uitvoering van 
het bouwwerk en de prijs. De opdrachtgever heeft zeer beperkte mogelijkheden voor controle en sturing 
van bet project. De turnkey-organisatie is de enige partij waarmee de opdrachtgever rechtstreeks een 
contract afsluit. De organisatie contracteert zelf een architect, eventuele extra adviseurs, onderaannemers en 
leveranciers. 

Varianten 

"Brochureplannen" is een variant, waarbij turnkey gestandaardiseerde 
bouwplannen worden aangeboden. 

Figuur 2.3 De turnkey projectorganisatie 

Adviseur 
t.b.v. globaal 
ontwerp en /of 
Programma van Eisen 

Architect 

Opdrachtgever 

Turnkey-organisatie 
ontwikkelaar of aannemer) 

Adviseurs: 
* Constructies 
* Installaties 
* Bouwfysica 
* 

* Onderaannemers 
* Nevenaannemers 
* Leveranciers 
* 
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D. Projectontwikkeling 

Kenmerkend voor deze vorm is, dat het initiatief niet uitgaat van een traditionele opdrachtgever of 
potentiele gebruiker, maar van een marktpartij. Projectontwikkeling is risicodragend initieren, organiseren, 
( doen) uitvoeren en coordineren van alle taken, die nodig zijn voor het realiseren van het onroerend goed, 
inclusief het verwerven van grond. 

De projectontwikkelaar bouwt voor de 'markt', dat wil zeggen dat bij het initiatief doorgaans de 
eindgebruiker nog niet bekend is. In principe streeft een projectontwikkelaar er naar zo vroeg mogelijk in 
het bouwproces huurders en / of kopers te vinden. 
Het programma van eisen kan gebaseerd zijn op marktonderzoek of -kennis; de huisvesting wordt daardoor 
meestal afgestemd op de 'gemiddelde gebruiker'. Er is daarbij een relatief grote kans dat de huisvesting niet 
geheel aansluit op de specifieke behoefte van de uiteindelijke gebruikers. Orn <lit risico te verminderen, 
worden over het algemeen zoveel mogelijk opties voor veranderingen opengehouden tot in de afbouwfase. 
In die fase zijn de gebruikers meestal wel bekend. Zij kunnen dan nog kiezen uit verschillende opties ten 
aanzien van bijvoorbeeld de grootte van woon- of gebruiksruimtes en de afwerking. 

Tot de activiteiten van de projectontwikkelaar behoren onder andere het verwerven van grond, het 
verrichten van markt- en haalbaarheidsstudies, het maken van een programma van eisen en de afzet van het 
bouwwerk door verkoop of verhuur. Bij projectontwikkeling is de keuze van de bouworganisatievorm in 
principe nog vrij; de projectontwikkelaar kiest per project een bouworganisatievorm die bij de specifieke 
situatie past. 

Ballast Nedam Woningbouw betrekt niet alleen projecten van exteme projectontwikkelaars, maar vooral 
ook door eigen projectontwikkeling. Ballast Nedam omvat een tweetal inteme organisaties voor projectont
wikkeling: Ballast Nedam Projectontwikkeling en Ballast Nedam Woningbouw Projectontwikkeling. 
Laatstgenoemde behoort tot de werkmaatschappij Ballast Nedam Woningbouw, die eveneens verdeeld is 
over een viertal regio's. 
De organisatievorm, die doorgaans de voorkeur geniet is het bouwteam, opdat vroegtijdig al de 
deskundigheid van de productieafdelingen gebruikt kan worden. 

8 



Ontwikkelingen 

General contracting 

Deze bouworganisatievorm komt oorspronkelijk vanuit de Verenigde Staten. 
Een "general contractor" biedt de volledige coordinatie van het bouwproces als dienst in de markt aan. Hij 
neemt van de opdrachtgever de totale verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering over, al dan 
niet inclusief financiering. Kenmerkend voor general contracting is de klantgerichtheid. Dat betekent 
ondermeer dat de opdrachtgever relatief veel mogelijkheden behoudt om het resultaat in de loop van het 
proces te bei:nvloeden. 

General contractors zijn vaak gespecialiseerde bedrijven, die het bouwproces als een van de participanten 
van binnenuit kent en die de "general contracting" als een extra dienst heeft ontwikkeld. De ondememing 
wordt daartoe uitgebreid met bedrijfskundige/juridische en/of financieel/economische expertise of met 
and ere ( vaste) partners. 

In veel gevallen neemt de general contractor ook het financiele risico over van de opdrachtgever. Hij biedt 
de ontwikkeling van een bouwwerk dan "at risk" voor een totaalprijs aan, inclusief zijn eigen vergoeding. 

Management contracting 

Een organisatievorm die alle geruime tijd in Groot Brittanie gebruikelijk is. Daarbij wordt al in een vroeg 
stadium een uitvoeringsdeskundige aan het ontwerpteam toegevoegd. De management contractor heeft tot 
taak de opdrachtgever te adviseren over uitvoerings- en kostenaspecten in de ontwerpfase en -zodra hij dit 
mogelijk oordeelt- de verschillende ( onder)aannemers en leveranciers te contracteren en hun 
werkzaamheden te coordineren. Zelf neemt hij geen deel aan de uitvoering; hij ontvangt een management 
fee. 
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Prestatie-concept 

Het "prestatie-concept" omvat voorstellen voor een nieuwe werkwijze bij doorgaans meervoudige 
aanbesteding. Volgens die nieuwe werkwijze maakt de architect in principe slechts een ruimtelijk, 
"materiaalloos" ontwerp. De gewenste kwaliteit van het bouwwerk omschrijft hij in de vorm van prestatie
eisen: objectief meetbare en controleerbare eisen, die geen oplossingen suggereren. In een "estbetiscbe 
verklaring" kan de architect zijn architectonische bedoelingen uiteen zetten. Het ruimtelijk ontwerp, de 
prestatie-eisen en de esthetische verklaring vormen, samen met de administratieve voorwaarden, de 
"vraagspecificatie". 

Op grond van die vraagspecificatie wordt een beperkt aantal bouwbedrijven gevraagd een 
aanbodspecificatie te maken. Zo'n aanbieding bestaat ten minste uit een techniscb ontwerp, een specificatie 
van de gekozen oplossingen en de prijs. Door de diversiteit in de technische oplossingen dient gezocht te 
worden naar de beste prijs-kwaliteitverbouding. Als grootste voordeel van deze organisatiewijze wordt de 
mogelijkheid gezien om het techniscbe ontwerp en de specificaties aan te kunnen passen aan de deskun
digbeid en specialisatie van de aannemer. Aannemers worden op deze manier gestimuleerd tot innovaties 
van bouwmethodieken en bedrijfsstandaards, doordat nu de mogelijkheid is gescbapen om investeringen 
over meerdere projecten af te schrijven. Ook allerlei samenwerkingsverbanden worden hiertoe denkbaar, 
zoals co-makership en ketenbeheersing. 

Het prestatie-concept komt nog nauwelijks voor in de praktijk. Daamaast bestaan er onzekerheden met 
betrekking tot mogelijke juridische consequenties. Bovendien beeft de architect veel moeite met bet 
materiaalloos ontwerpen; verantwoorde architectuur vraagt om integratie van vorm, functie en techniek. -
Wei is er onder invloed van bet kwaliteitsdenken veel belangstelling voor het denken en werken in prestatie
eisen. Zij vormt een belangrijk bulpmiddel bij de integrale kwaliteitsbeheersing in het bouwproces, ongeacht 
de organisatievorm, en is als zodanig op ieder project toepasbaar. 
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Hoofdstuk 3 Kwantitatieve analyse van de bouworganisatievonnen: 

In <lit afsluitende hoofdstuk worden de bouworganisatie- en aanbestedingsvormen van de projecten bij 
Ballast Nedam Woningbouw West gekwantificeerd, die de afgelopen 3 jaar gecalculeerd en (mis)gegund 
zijn. Deze analyse geeft, als resultaat, het gunningspercentage van de inschrijvingen en de meest 
voorkomende bouworganisatiewijze weer. 

Met deze analyse wordt getracht om enig inzicht in de productiestroom van woningbouwprojecten bij 
Ballast N edam Woningbouw West te verkrijgen. Het resultaat is weergegeven in tabel 3 .1. 

V anaf 1994 heeft de afdeling calculatie begrotingen respectievelijk ramingen gecalculeerd voor 120 
projecten. 

Bestedingsvorm Gegund Misgund 

A Openbare Aanbesteding 8 12% 36 79% 

B. Bouwteam 26 38% 7 15% 

BI . Selectie 1 2% 2 4% 

C. Turnkey 0 0% 0 0% 

D. Projectontwikkeling BN Woningbouw 28 41% 0 0% 

D . Projectontwikkeling Ballast Nedam 5 7% 1 2% 

Subtotaal: 68 100% ➔ 57% 46 100% ➔ 38% 

Onderhanden Werk 6 5% 

Totaal: 120 100% 

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat ongeveer de helft van alle projecten in uitvoering verkregen zijn 
door eigen projectontwikkeling. 
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2 Matrixrekening 

Matrixrekening is de rekenmethodiek is, waarop Analytische Modellering is gebaseerd. Orn die reden is 
matrixrekening met een summiere beschrijving en enkele rekenvoorbeelden opgenomen in de bijlagen. 

Matrices kunnen gezien worden als de wiskundige vertaling van tabellen . Tabellen, waarin de relaties tussen 
twee dimensies (=specificatieniveau's) van verschillende entiteittyperingen worden gekwantificeerd. 

Als voorbeeld is de volgende tabel opgenomen met de dimensies woningtype en kozijntype. 
De dimensie woningtype omvat de entiteittypen A, As en K 
De dimensie kozijntype omvat de entiteittypen Hl en H2 

A As 

H l 3 2 

H2 7 6 

De tabel dient gelezen te worden als volgt: 

In woningtype A zijn 10 kozijnen opgenomen: 3 * Hl en 7 * H2 
In woningtype As zijn 8 kozijnen opgenomen: 2 * Hl en 6 * H2 
In woningtype K zijn 6 kozijnen opgenomen: 0 * Hl en 6 * H2 

Matrix A is de wiskundige vertaling en benaming van deze tabel. 

K 

0 

6 

Door middel van matrixrekening is het mogelijk tabellen met onderling samenhangende dimensies en 
corresponderende entiteittypen met elkaar te verrekenen. Op basis van deze verrekenwijze kan de 
gedachtegang van Analytische Modellering gekwantificeerd worden. 

V oorts wordt in dit hoofdstuk de rekenmethodiek numeriek uiteengezet en met voorbeelden gei:llustreerd, 
Matrix: optelling en vermenigvuldiging. 

[Geraadpleegde literatuur: 11 J 
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Matrix: optelling en vermenigvuldiging 

Definitie: 

Een matrix is een rechthoekig schema van getallen, die gerangschikt zijn in rijen (horizontaal) en kolommen 
(vertikaal). De afmeting of orde van de matrix wordt genoteerd als (n x m), waarin n en m respectievelijk de 
aantallen rijen en kolommen voorstellen. 

A= [ 3 2 0 J 
7 6 6 

is een (2 x 3)- matrix, genaamd A 

De afzonderlijke getallen in een gegeven matrix worden de elementen van die matrix genoemd. 

Een willekeurige (m x n)- matrix A heeft de navolgende gedaante: 

a1,1 a1,2 a1,n 
a2, l a2,2 a2,n 

A 

3m,l am,2 8.m,n 

Het symbool aiJ geeft het element in de matrix A aan, dat in de ie rij en in de t kolom staat. 

Matrices kunnen worden opgeteld door de overeenkomstige elementen op te tellen. 

Voorbeeld: 

A-[~ 3 
2 

A+ B == [ 2+(-3) 
3+2 

Definitie: 

3+2 
2+1 

-7+6 I 
1+(-8~ 

2 
1 

5 
3 

-1 J 
-7 

Twee matrices kunnen bij elkaar warden opgeteld, dan en slechts dan, als zij hetzelfde aantal rijen en het 
zelfde aantal kolommen hebben. De som van twee (m x n)- matrices A en B is gelijk aan een (m x n)-matrix C, 
zodanig dat elk element c;,J van C de som is van de corresponderende elementen a;,J en b;,1, van respectievelijk 
A en B, dat wil zeggen c;,J = a;,J + b;,J-
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Analoog geldt deze definitie voor het verschil van twee matrices: A - B = A+ (-B), waarbij -B de matrix is 
opgebouwd uit de elementen -biJ 

Matrixvermenigvuldiging 

Definitie: 

Twee matrices A en B kunnen met elkaar vermenigvuldigd warden in de volgorde AB, mits het aantal 
kolommen van de voorste matrix (A) gelijk is aantal rijen van de volgende matrix (B) 

Stel C = AB, dan is CiJ gelijk aan het produkt van de ie rij van A met de/ kolomprodukt wordt berekend, zoals 
in navolgend voorbeeld wordt verduidelijkt. 

Voorbeeld: 

A is een (2 x 3)-matrix en Bis een (3 x 4)- matrix. Het product AB bestaat, want het aantal kolommen van A is 
gelijk aan het aantal rijen van B. (in tegenstelling tot het product BA !) 

A~[; a{-~ 0 1 0 1 -1 J en 2 3 
0 10 2 0 

. [ I 3 IJ [GJ 1 -1 0 
c1,1 vmden we door: 2 0 10 

2 
2 

= [ 3*2 + 1 *(-1) + (-1)*6 = J ... 

. ( ~I 3 1_____,....,....-101 I ] ( _ f
6 
lf1

2
° c1,2 vmden we door: 2 o LiJ 

[ 3*0 + 1 *2 + (-1)*2 J 

1 
3 
0 

1 
3 
0 

Berekening van C = AB 

n 
( -1 

0 

. . . J 

···] .. . 
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. [ I 3 1 -1 I] [ 2 0 

DJ n -1 2 c1,3 vmden we door: 2 0 10 6 2 

= 3*1 + 1 *3 + (-1)*0 ] = 6 [ [ J . .. ... . .. 

[ I 3 1 -1 I] [ 2 0 1 DJ] -1 2 3 c1,4 vinden we door: 2 0 10 6 2 0 

= 3*1 + 1 *5 + (-1)*3 ] = 
5 J [ [ ... ... 

c21 vinden we door: [ I ~ 1 
-1 J [[] 0 1 n 0 10 I 2 3 

2 0 

= 
[ 2*2 + O*(-li ~ 10*6 

= 
[ 64 ] J ... . .. 

c,., vinden we door: ~ ~ 
J [ 

2 [] 1 i] 1 -1 -1 3 
0 10 I 6 0 

= = [ ... ] [ J ... 2*0 + 0*2 + 10*2 . .. . .. . .. 20 . .. 

c23 vinden we door: [ I ~ 1 
-1 J [ 2 0 DJ n - 1 2 0 10 I 6 2 

= = [ ] [ J ... 2*1 + 0*3 + 10*0 . .. . .. 2 . .. 
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c2,, vinden we door: [ I ~ 1 -1 1] [ 2 0 1 OJ] 0 10 -1 2 3 
6 2 0 

= [ ] = [ 32] 2*1 + 0*5 + 10*3 

ofwel: 

A B C 
3 1 ;61 2 0 1 1 -1 0 6 

3; I 2 0 * -1 2 3 5 = 64 20 2 
6 2 0 3 

Algemeen geldt: Als A een (m x n)-matrix is en B is een (n x p )-matrix dan is C = AB, een (m x p )-matrix 
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3 Analytische (Gegevens) Modellering 

Wat is nog meer mogelijk? 

Onder <lit motto worden nog enige (theoretische) toepassingen uiteengezet, als aanvulling op hoofdstuk 4, 
Analytische (Gegevens) Modellering van het hoofddeel. Tevens toont <lit onderdeel des te beter het voordeel 
aan, dat met geringe additionele aanpassingen informatie gegenereerd kan worden voor allerlei bedrijfskundige 
aspecten. 

De volgende aspecten worden vanuit het sturingsconcept benadert: 

.4 Gecombineerde sturingsmogelijkheden 2 
De reeds genoemde mogelijkheden (normcalculatie, allocatie en sturing in de tijd) worden zodanig 
gecombineerd dat ook de normen verrekend met het basismodel in plaats en tijd gelokaliseerd worden, zoals 
bij het aspect hergebruik. 

.5 Veranderingen gedurende bet bouwtraject: mutaties 3 
Verschillen in materialen en capaciteiten gedurende het bouwtraject zijn met name van financieel belang: 
( eind)afrekening en meer- en minderwerk. 

.6 Aggregatie 4 
Sommering van de individuele bouwprojecten levert inzicht in de opbouw van de totale omzet van de 
ondememing. Op basis hiervan kan het management ondersteund worden in haar beslissingen met betrekking 
tot jaarcontracten, bouwmethodieken en organisatiewijzen . 

. 7 Meerwerkopties: correcties 5 
Een meerwerkoptie is een mogelijkheid van de individuele bewoner/eigenaar om een reeds bepaalde 
aanpassing al dan niet aan te laten brengen. Echter het grote aantal bewoners en een veelvoud van keuzes 
vragen om een systematisch aanpak om ook hierin het overzicht te behouden en de ervaren complexiteit te 
reduceren. De materiaal- en capaciteitscorrecties, als gevolg van deze opties, worden vervolgens met het 
(standaard) basismodel verrekend, opdat een aangepast basismodel wordt verkregen. 
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Wat is er nog meer mogelijk? 

.4 Gecombineerde sturingsmogelijkheden 

Door Normcalculatie(s) te combineren met Allocatie en Sturing in de tijd wordt het mogelijk om ook de 
behoefte aan allerlei capaciteiten, die door middel van normen met het basismodel verrekend worden, op 
locatie en in tijd te plaatsen. 

I Normen I * IToeslagen I* I Materiaalstaat / woningtyp~ * I woningtype /woningblog * I Tijdsplanning I 

Ofwel, 

---
Normen 

-- -_ - Brrifo NeUo~aferiaalstaat) __ - -W6mngtype __ W-onhfg'bTok 
- - :1< - - --- * - - - -- - - ,le' - ---- - - ""'-- -

BTii(d" 
--- -Nett~ - - 'Y .omngtype ---- ---Wo~;gb;ok Tijdschema 

Normen 

Tijdschema 

Toepassingsmogelijkheden: 
Meerdere concrete uitwerkingen kunnen als Basis- input dienen voor integrale capaciteitsplannen voor 
materieel, personeel e.a. 

W erkvoorbereiding: 
• Materieelsturing: materieelplan 
• Personeelssturing: personeelsplan 
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Wat is er nog meer mogelijk? 

.5 Veranderingen gedurende bet bouwtraject: mutaties 

Gedurende het traject vinden continue aanpassingen plaats aan het projectmodel als gevolg van nadere 
specificaties en wijzigingen van de projectgegevens. Inzicht in de kwantitatieve verschillen als gevolg van deze 
aanpassingen zijn ondermeer van belang voor de calculatie van meer- en minderwerk en de 
(eind)afrekeningen. Tegelijkertijd wordt het eveneens mogelijk snel een project na te calculeren met het oog 
op de representativiteit van de gehanteerde normen voor capaciteit, kosten, afval e.a .. 

Hiertoe wordt een oude modelsituatie (t-1) in mindering gebracht op de huidige situatie (t), waardoor de 
mutaties in de tijd gekwantificeerd worden: 

I Nonnen ,j * I Toeslagen, I • Materiaalstaat, - I Normen 1-1 I * IToeslagen ,_ 1 I * I Materiaalstaa'1-1 I ~ ~ HHJ 

Ofwel, 

Norment Normen (t-1) 

Bouwproject t Bouwproject <t-1) 

Toepassingsmogelij kheden: 
lvbrrenteel Eerdere stuatie 

lnkoop: 
\l\brirtj:fok \l\brirtjjok 

• Aanvullende Eh.to 3J 21 22 Z3 Ehto 3J 21 22 Z3 
opdrachten als gevolg sleen 82100 22800 2400:> 78:m sleen 83lX) ZllD 2filX) mm 
van w1Jz1gmgen 1eg31Wlrk 1a5 40,6 35,4 112,3 - 1eg3IWlrk 100 40 40 110 

pinten 761 ,3 210 252 703,5 pinlen 700 210 2:0 700 

Werkvoorbereiding: 

• Aanpassing van \l\brirtjjok <?e9:li I I I eerde MJ!atie 

bestellingen en 
Eruto 3J 21 22 Z3 

h=[I] sleen 100 800 -40 -40 s: 
tijdsschema's 1eg3IWlrk 5 0,6 -4,6 2,3 = ~ 3,3 rrQ 

pinten 1,3 0 2 3,5 pinlen 6,8 m1 

Uitvoering: Figuur 4.11 Een numeriek voorbeeld van muteren 
• Aanpassing van bestellingen en afroepschema's 

Projectleiding: 
• Meer- en minderwerkcalculatie 
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Wat is er nog meer mogelijk? 

.6 Aggregatie 

Door de individuele projectmodellen te sommeren kan binnen het bedrijf de totale behoefte aan materialen en 
capaciteiten e.a. in kaart gebracht worden. 

INormen i I * Toeslagen i * Materiaalstaat i 

Ofwel, 

Normeni Normen ci+I) 
+ + 

Project i Project (i+IJ 

Toepassingsmogelijkheden: Brute Project x Brute Project y 
steen 206960 

&~n [;] 
tegelwerk 293,3 + tegelwerk 450 

Inkoop: plinten 1926,8 plinten 2300 

• Basisinkopen of jaarcontracten 

= 
Bedrij fsdirectie: 

• Gedifferentieerde omzetinzicht Brute lntegraal 
steen 246960 st 

tegelwerk 743,3 m2 
plinten 4226,8 m1 

Figuur 4.12 Een numeriek voorbeeld van integrate bepaling van hoeveelheden 
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Wat is er nog meer mogelijk? 

• 7 Meerwerkopties: correcties 

De analytische benadering van dit aspect op het model is in twee delen op te splitsen: 

Als eerste worden de correcties op het gemodelleerde basismodel berekend. 
Dit kan in combinatie met de normcalculaties voor het meer- en minderwerk. 
Vervolgens wordt deze correctie vereffend met het reeds gemodelleerde model. 

1) (genormeerde) materiaalcorrecties op het gemodelleerde basismodel: 

Normen Materiaalcorrectie ~eeFWerko""pties __ Botrwrii-;; - __ -Woningt;~e 
-------- - -.- - .,,,. - .,.,. 1c -----_ - --- - "'fc ... -* 

Materiaalcorrectie 
-- , -

~ efWerkopties B,n1wnr;s- _ - -Worun'°gtype -- Project 

Materiaalcorrectie 

Project 

2) correctievereffening met het reeds gemodelleerde model. 

[ 
N ormen correctie J 
Materiaalcorrecti: 

Materiaalcorrectie 

Project 
+ [

Normencalculatie ] 

Materiaalstaat stan~rd 

Materiaalstaat standaard 

Project 

[ 
Normenverrekend ] 

Materiaalstaat aangepast * 

Materiaalstaat aangepast 

Project 

5 



Bruto materlaal- Meerwerkoptles 

correctles X y 

1) steen 10 5 

tegelwerk 0 5 

plinten 8 0 

stucwerk 20 0 

74 stenen/m2 

Materiaal-

correcties 

Normen steen tegelwerk 

prijs 50 25 

manuren 1,5 

2) 

Bruto Materiaal-

correcties project 

steen 1924 st 

tegelwerk 10 m2 

plinten 11 ,6 m1 

Stucwerk 36 m2 

-® 

z 
-2 

0 

-2,.2 

plinten 

0,8 

0,1 

+ 

Meerwerk-

optles 

st X 

m2 * y 

m1 z 

tegelwerk 

plinten 

Stucwerk 

Bruto materiaal-

correcties 

stucwerk steen 

2: I tegelwerk 

* plinten 

Stucwerk 

Bruto standaard 

Materiaalstaat project 

steen 105040 

tegelwerk 

plinten 

Stucwerk 

figuur 4.13 

145,6 

971 ,25 

1265 

Bouwnr's Wonlngtypes 

10 11 12 Bouwnr's A B Woningtypes Project 

0 

:1 
10□ A 

□ 0 1 * 11 0 1 * B 

0 12 1 0 

--
10 11 12 Bouwnr's Project 

592 370 962 10□ 0 5 5 * 11 1 

5,8 0 5,8 12 1 

18 0 18 

project 

33 st Normen Project 

1924 m2 prijs 97179,28 

10 m1 - 2933,16 Materiaal- en normcorrecties - manuren 

11 ,6 m2 

Bruto gecorrigeerde 

Materiaalstaat project 

st steen 106964 st 

m2 - tegelwerk 155,6 m2 - Aangepaste materiaalstaat 
m1 plinten 982 ,85 m1 

m2 Stucwerk 1301 m2 

Een numeriek voorbeeld van meerwerkopties 6 



De tabellen uit figuur 4.13 dienen als volgt gelezen te worden: 

Aan de hand van de voorafgaande modelvorming wordt de materiaalbehoefte van de basismodellering 
gecorrigeerd met de meerwerkopties. Hierbij wordt voor de eenvoud gerekend met de bruto hoeveelheden, 
dat wil zeggen dat de netto hoeveelheden zijn vermeerderd met een toeslagpercentage. 

Deze tabellen worden doorgerekend door middel van matrixrekening. 
Het resultaat geeft de benodigde gecorrigeerde materiaalhoeveelheden voor dit fictieve project. 

Toepassingsmogelij kheden: 
Het doorrekenen van de consequenties van de koperskeuze met betrekking tot de meerwerkopties is met de 
beschreven benaderingswijze mogelijk. Op het aangepaste basismodel kunnen weer allerlei aanpassingen 
gemaakt worden, zoals allocatie, sturing in de tijd e.a .. Dit biedt wederom nieuwe mogelijkheden tot het 
genereren van informatie. 
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4 Uittrekstaten 

Ten behoeve van hoofdstuk 5 zijn de uittrekstaten van de calculatieafdeling opgenomen van het project 48 
/600,- woningen te Dordrecht. Vervolgens is de materiaalbepaling opgenomen van het analytisch model van dit 
project. Voor een kwantitatiefvergelijk verschillen de waarden van de bouwcalc-uittrekstaten en de 
corresponderende waarden vanuit het EXCEL-model met een factor 48 [ woningen]. 

Als voorbeeld worden de hoeveelheden vergeleken van de prefab dakrand-elementen. 

De calculator heeft die op pagina 3 bepaald per (modale) woning van het project: 
l Prefab dakrand op de langsgevel: 10, 4 m 

Prefab dakrand op de kopgevel: 2,3 m l 

Vanuit het EXCEL-model zijn de corresponderende waarden voor het gehele project terug te vinden op het 
specificatieniveau B23. De dakrandelementen zijn afhankelijk gesteld van het woningtype en staan beschreven 
in hoofdstuk 23 volgens de ST ABU-systematiek. 

Prefab dakrand op de voor- en achtergevel: 
Prefab dakrand op de kopgevels: 

l 489,6 m 
l 115,32 m 

Dit wordt per (modale) woning: 
Prefab dakrand op de voor- en achtergevel: 489,6 / 48 = 10,2 m1 

Prefab dakrand op de kopgevels: 115,32 I 48 = 2,4 m1 

De corresponderende waarden uit de Bouwcalc-uittrekstaten en het EXCEL-model vertonen slechts geringe 
verschillen. 
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JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedarn Wani.nd:cuw B. V. 
W3328 48 w:N Cl.J1EANCSH. IX)R]JR. 

blz 1 

CDDE CM,(EUJVIN3 11H 
Overzicht ni veau: ELEMENIEN CUJS1ERS 

01.021 :GRCNCWERKZAAMHE B:Xl-lPUI' 'WO[]. 

11111111 :Ontgraven fLmd \40'1 diep _ an ' m3 

CMSCBRIJVINJ I M1 I Ml I M2 I sr I swrornAL 

w:NIN3 

I 
5,1001 10,6101 0,5401 

0,2501 

29,220 
'IO~ 0,077 0,077 
w:NIN3 kq:gevel 0,700 10,610 0,540 1,003 

I 30,300 m3 

01.021 :GRCNCWERKZAAMHEEN ro.MPUI' 'WO[]. 

111210 10 :Aanvullen tegen funderi.n] rret uitkarende grand m3 

Q,EQilUJVINJ I M1 I Ml I M2 I sr I swrornAL 

aanvullen fundering 5,100 10,600 0,540 29,192 
5,100 9,010 0,540 -1,000 -24,814 

'IOESI.AG 0,092 0,092 
aanvullen fundering kq:g 0,300 10,600 0,540 0,250 0,429 

I 4,900 m3 

01.021 :GRCNLWERKZAAMHEEN EaJWFUI' 'WCl[]. 

111210 11 :Verwerken uitkarende grand op terrein m3 

Q,EQffiIJVIN} I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTIW.. 

~iden 

I 
5,1001 8,0001 0,3601 

0,2501 

14,688 
0,068 0-,068 

verspreiden kq:::gevel 0,200 8,000 0,360 0,144 

I 14,900 m3 

01.021 : GRONCWERKZAAMHEDEN" BCXJWPUI' w:::)Il 

111210 21 :Bcdemafsluiting rret Zlliver zand m3 

CMSrnRIJVIN} I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTIW.. 

J:x:derrafsluiting 

I 
4,8801 9,0101 0,1001 

0,2501 

4,397 
'IOESI.AG 0,067 0,067 
l:::cderra:fsluiting 0,200 9,010 · 0,080 0,036 

I 4,500 m3 

01.021 : GRONI:WERKZAAMHEN" EaJWPUI' 'WCl[]. 

111210 24 :Zandopzetten tegen flmd .balk ml 

CMSQffiIJVIN} I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTIW.. 

funderingsbalk 9,010 2,000 18,020 
9,760 9,760 

tc:eslag 0,067 0,067 
kq::gevel 9,010 0,250 2,253 

I 30,100 ml 



23-06-1997 
JE000727 Ballast Nedam vb:rinqbJuw B. V. 

W3328 48 w::N' CUDELANOOH.IXER. 
blz 2 

a:m CMSCERIJVIN3 llH I I 
01.021 =~ Ea.JWPUI' TM:11 
111211 20 · :FraiS\'.erk tuinen m2 

CMSCERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I ~ 
tuiI,1 kopJevel 

I 8,2001 0,2001 
0,0601 I 

1 640 
~ 45,000 45;000 

0,060 

I - 46,700 m2 

03.021 :Sro.JWIOOIATIE Rc=3.00 \\On 
212231 51 : Spouwisolatie 95rnn. M..Ipan R=3 m2K/W m2 

CMSCBRIJVIID I Ml I Ml I M2 I sr I SOB'IDTIW.., 

vq::,rgevel 5,100 5,710 29,121 
acht~l 5,100 5,710 29,121 
af kozijnen DA 2,242 1,600 -1,000 -3,587 
RB RC 1,368 0,885 -3,000 -3,632 
RD 2,340 1,600 -1,000 -3,744 
DB 2,224 1,034 -1,000 -2,300 
RA 1,564 1,368 -2,000 -4,279 
RE 1,010 0,509 -1,000 -0,514 
l<oP9evel RG 1,885 0,521 -0,125 -0,123 
~vel 9,190 5,710 0,250 13,119 
toeslag 0,018 0,018 

I 53,200 m2 

03 .031 : BUITENSFCXJW BAKSI'EEN MEI'SELWERK w::,n 
21221110 :Gevelrretselw.wf ½-st 1-z.vcegw. (f 450,=/dzd) m2 

CMSrnRIJVIID I Ml I Jl,U I M2 I sr I SUB'IOTIW.. 

voo:rgevel 5,ioo 5,715 29,147 
achtergevel 5,100 5,715 29,147 
af kozijnen DA 2,242 1,558 -1,000 -3,493 
RB RC 1,368 0,900 -3,000 -3,694 
RD 2,340 1,600 -1,000 -3,744 
DB 2,224 1,034 -1,000 -2,300 
RA 1,564 1,368 -2,000 -4,279 
RE 1,010 0,509 -1,000 -0,514 
j<.owevel RG 1,885 0,521 -0,125 -0,123 
~l 9,870 5,895 0,250 14,546 
toeslag 0,007 0,007 

I 54,700 m2 

03.031 :BUITENSFOJW BAKSI'EEN MEI'SELWERK \\On 
212219 11 : Knipvoegen ml 

CMSCBRIJVIID I Jl,U I Jl,U I M2 I sr I SOB'1UrAAL 

l::oven kozijnen 
8xl,4 I I I I I 0,000 

0,000 

I 0,000 ml 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedam ~ · B. V. 
W:3328 48 vll1 aJDELANDSEI.IXER. 

blz 3 

CODE CMSrnRIJVJN3 Im 1· 

03.031 :BUI'I'ENSR'.XM BAKSIEEN MEI'SEI.WERK wan 
221112 20 :Ytong dakopstand h=180rnn ml 

CMSrnRIJVJN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I ~ 
~ls ytong I 9,1501 I 0,0121 

0,2501 2,288 
0,012 

I 2,300 ml 

03.041 :PREF.ru3 DAKRAND wan 
31261111 :Prefab dakrand (langsgevel) ml 

CMSrnRIJVJN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'IUIML 

~l invlced I 
10,2001 0,460 

0,085 I 0,2501 I 
10,200 

0,115 
0,085 

I 10,400 ml 

03.041 :PREFAB DAKRAND 'l,011. 

31261111 :Prefab dakrand (kq::gevel) ml 

CMSCHRIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'IOIML 

9610-2*230=9150 
I 9,1501 I 0,0121 

0,2501 2,288 
0,012 

I 2,300 ml 

03.051 :GEVELKOZIJNEN HOUT 'l,011. 

312011 12 :Gevelkozijnen gelamineerd vuren m2 

CMSCHRIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOITIAL 

DA 2,242 1,034 1,000 2,318 
RB RC 1,368 0,900 3,000 3,694 
RD 1,613 2,340 1,000 3,774 
DB 2,224 1,034 1,000 2,300 
RA 1,564 1,368 2,000 4,279 
RE 1,010 0,509 1,000 0,514 
~l RG 0,521 1,885 0;12s 0,123 

-0,002 -0,002 

, I 17,000 m2 

03.051 : GEVELKOZIJNEN HOUT 'l,011. 

312011 92 :Wrc delen tussen entreekozijnen m2 

CMSCHRIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOIML 

~len lag I 2,5721 0,6001 
0,0571 I 1,543 

0,057 

I 1,600 m2 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedam vbn:inabJuw B. V. 
W3328 48 ~ CXJDEIANCsH. i:x:mR. 

blz 4 

CDDE CMSCl:IRIJVIN3 

03.051 :GEVELKOZIJNEN H:UI' \'wOil 
312082 10 :Beglazing isolerend. kozijnen/:raren, 4-10-6 rrm. m2 

CMSG!RIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SU8'IOrAAL 

DA DEUR 
2~000 

0,000 
RB 1,120 0,670 1,501 
RC 1,254 0,786 1,000 0,986 
RD 1,499 0,711 2,000 2,132 
RD DRAAI 1,320 0,570 1,000 0,752 
DB DEUR 0,000 
RA 1,254 0,702 2,000 1,761 
RA DRAAI 1,150 0,560 2,000 1,288 
RE 0,896 0,395 1,000 0,354 
~l rg 0,500 0,125 2,000 0,125 

0,002 0,002 
0,000 

I 8,900 m2 

03.061 : BUITENDEOREN H:UI' \'wOil 
313181 20 : Beg lazing bu. deuren, isolerende l:eglazing m2 

CMSQffi.LNJN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SOB'IOTAAL 

DB 

I 
1,7501 0,6701 

I 
1,173 

DA o,5ool 0,500 
tceslag 0,027 0,027 

I 1,700 m2 

03.071 : ONDERIDRPEL KOZIJNEN AFWERKIN3/MNSL. ',,,OI1 

312711 11 :Kantplank o.koz. 50:x330rrm ml 

CMSOffi.IJVrn'.3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'ITITAAL 

kantplank 1,034 1,000 1,034 
3,100 0,500 1,550 

tceslag 0,016 0,016 
0,000 

I 2,600 ml 

03.071 : ONDERIDRPEL KOZIJNEN AFWERKIN3/MNSL. ',,,OI1 

312722 11 :Holonite raarrdorpel C 160/120:x30/15 ml 

CMSOffi.IJVrn'.3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SOB'IOTAAL 

voorgevel 1,600 2,000 3,200 
1,000 1,000 

achtergevel 2,350 2,350 
0,900 3,000 2,700 

~vel 1,885 0,125 0,236 
tceslag 0,014 0,014 

I 9,500 ml 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedarn vb1in::u:x:uw B. V. 
W3328 48 w::N' OODEI.ANilSH.roRDR. 

blz 5 

CM'3CEUJVIN3 llH 

03.071 :CNDEROORPEL KDZIJNEN AFWERKIN3~ \01 
31276111 . : Venste:rbanktegels 15.x30an. geg: ml 

<M3CERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I 6'CJB10IML 

achtergevel .. 0,900 3,000 2,700 
2,350 2,350 

voo~l 1,600 2,000 3,200 
~l 1,885 0,125 0,236 

0,014 0,014 

I 8,500 ml 

03.075 : EOVENCORPEL KDZIJNEN AFWERKIN3/AANSL. w::t'l 
312612 12 :Staal L-lijn 90.120.5 verz.gep::,edercoat ml 

<M3CERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUBIOrnAL 

achtergevel 1,050 3,000 3,150 
1;200 1,200 

voo:rgevel 1,750 2,000 3,500 
1,150 1,150 

·~vel 2,035 0,125 0,254 
tc:eslag . 0,046 0,046 

I 9,300 ml 

03.075 : EOVENCORPEL KDZIJNEN AFWERKIN3/AANSL. 'M:)Il 
312612 13 :Staal L-lijn 90.215.5 verz ge:p:::,edercoat ml 

CMSO-ffi,IJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUBIOrnAL 

achte:rgevel I 2,5001 I I .. I 2,500 

I 2,500 ml 

04.025 :DAKBEDEKIGN:; PLAT DAK 'M:)Il 
471110 30 :2-laagse rrastiek dakredekk., PS 20 isol., grind m2 

<NSCERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'IOIML 

dak 

I 
9,1501 5,1001 

0,0871 
0,2501 

46,665 
tceslag 0,087 
dak kop:Jevel -0,110 9,150 -0,252 

i I 46,500 m2 

04.025 :DAKBEDEKIGN:; PLAT DAK wan 
471120 20 :Dakrandan,.erking vrij, rrastiek dakl:edekking ml 

<NSCHRIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I SI' I SUBIOrnAL 

~l 
10,200 10,200 

0,000 
1~ 9!="!=1 v/a bJuwruur 0,600 0,250 0,150 
t/m hoek b..rit~ks gem 0,000 
tc:eslag 0,050 0,050 

I 10,400 ml 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedam W:niml:xJuw B. V. 
W3328 48 vnl ~.a::l<rR. 

blz 6 

a:DE CMSCERIJVIN3 jlH 

05.011 : SEPARATIEWANDEN ~ 'WOil 
22111110 . :Ytang V.H.P. wand G4 600 di.k 70mn. m2 

CMSCERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUBIOrAAL 

~ grond I 
11,3001 2,4801 

0,0891 I 
28,024 

10,640 2,480 26,387 
toesl~mg 0,089 

I 54,500 m2 

05.011 :SEPARATIEWANDEN ~ 'WOil 
221111 40 :Ytang V.H.P. wand GS 800 di.k l0Omn. (-20dB) m2 

CMSCERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I stmorAAL 

sl~ tees ag_ I 3,8401 2,4801 
0,0771 I 9,523 

0,077 

I 9,600 m2 

06.011 :VI.DER AFWERKIN3EN 'WOil 
432111 20 :Cerrent dekvloer D15 di.k 50mn. m2 

CMSQffiIJVIN3 I Ml I Ml I' M2 I sr I SUBIOrML 

~ndvloer 4,880 9,010 43,969 
verdie~ing"?Vloer 4,880 9,010 43,969 
af toi et+leidingk. NVT 0,000 
af badkarrer 2,015 1,865 -1,000 -3,758 
af t~t 2,200 1,000 -1,000 -2,200 
toeslag 0,020 0,020 

I 82,000 m2 

06.011 : VI.DER AFWERKIN3EN v.Dn 
432211 10 : Vloertegels l0xl0 an, le scort prijskl. 0 m2 

CMSGlRIJVThG I Ml I Ml I M2 I sr I SUBTOTIW.. 

toilet 

I 
1,2001 0,9001 

0,0621 I 
1,080 

douche 2, 0_15 1,865 3,758 
toeslag 0,062 

I 4,900 m2 



23-06-1997 
JE000727 Ballast Nedam ~ B. V. 

W3328 48 w:N OOIEl:ANCSH.DER. 
blz 7 

CODE <NSCBRIJVJN3 llH 

06.011 :VIDER AFWERKIN3EN wan 
432510 so :Plinten 9x45rrrn. Vuren afgelakt ml 

CMSCERIJVIN3 I Ml I SI' I Ml. I SI' I SOB'IOIML 

************************ 0,000 

~~~ 4,880 2,000 9,760 
9,010 2,000 18,020 w= 0,713 0,713 
0,810 -2,000 -1,620 

af keukenblok 2,420 -1,000 -2,420 
af achter deur 1,034 -1,000 -1,034 

~******************* 
0,300 0,300 

0,000 
hal 2,635 2,000 5,270 
hal 1,045 2,000 2,090 
af deur 0,810 -3,000 -2,430 
************************ 0,000 
entree 1,500 2,000 3,000 
entree 1,595 2,000 3,190 
af deur 0,710 -1,000 -0,710 
af entreedeur 1,034 -1,000 -1,034 

~******************* 
0,300 0,300 

0,000 
slaapkarrer 3 3,770 2,000 7,540 
sl~karrer 3 1,980 2,000 3,960 
af ur 0,810 -1,000 -0,810 
************************ 0,000 
slaapkarrer 1 2,800 2,000 5,600 
sl~kamer 1 3,770 2,000 7,540 
af ur 0,810 -1,000 -0,810 
************************ 0,000 
overlcop 4,880 2,000 9,760 
overlcop 3,165 2,000 6,330 
af deur 0,810 -5,000 -4,050 
aft~ 2,200 -1,000 -2,200 
****** ***************** 0,000 
slaapkarrer 2 2,795 2,000 5,590 
slaa&;kamer 2 3,135 2,000 6,270 
af ur 0,810 -1,000 -0,810 
************************ 0,000 
toeslag 0,095 0,095 

I 77,400 ml 

06.021 :WAND AFWERKIN3EN w::m 
42112 1 :Spuit'.1.erk wanden m2 

a4.SG!RIJVIN3 I MJ.. I !'vll. I M2 I sr I SUB'IOrAAL 

douche 6,950 0,630 4,379 
3,000 0,300 -'1,000 -0,900 

toilet 3,390 1,230 4,170 
keuken 3,020 0,930 2,809 

0,000 
toeslag 0,043 0,043 

0,000 
0,000 

I 10,500 m2 
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JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedam vbn:in::t:ouw B. V. 
W3328 48 w:::N' CXJDEI.ANCSH.roRm.. 

blz 8 

CDDE CMSaiRIJVIID llH 

06.021 :WAND AFWERKIN3EN WCll 
421221 1 : Wandtegels lSxl.San. kcop Fl 20,=/m2 lijrI'fNerlc m2 

CMSCRRIJVIID I Ml I Ml I M2 I sr I SOBIOrAAL 

douche 6,950 1,800 12,510 
3,000 0,300 0,900 

tpy raam 0,870 0,230 -1,000 -0,200 
toilet 3,390 1,200 4,068 
keuken 3,020 0,600 1,812 

1,200 0,900 1,080 

toeslag 0,030 
0,000 
0,030 
0,000 

ivm deur l+l, Sm ipv 3m 
0,000 
0,000 

I 20,200 m2 

06.021 :WAND AFWERKIN3EN \\Clrl 
421223 1 :Kitvcegen 7x7rnn. natte cellen ml 

CMSCRRIJVIN} I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'ImAAL 

badkarrer verticaal 1,800 5,000 9,000 
badkarrer douchehcek 0,300 2,000 0,600 
kozijn 1,010 1,010 
koziJn ~e 0,070 2·,000 0,140 
koziJn icaal 0,300 2,000 0,600 

0,000 
0,000 

toeslag 0,050 
0,000 
0,05_0 

I 11,400 ml 

06.021 :WAND AFWERKIN3EN w::m 
421224 1 :Waterkerende strcok tegelwerk wand/vloer ml 

CMSCRRIJVIN} I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'ImAAL 

badkarrer horizontaal 

I 
7,7601 

I I I 
7,760 

verticaal 2,100 2,100 
toeslag 0,040 0,040 

I 9,900 ml 

06.031 :PI.AFDNDAFWERKIN \\Clrl 
452111 10 :Spuitv-.erk plafond m2 

CMSCRRIJVIN} I Ml I Ml I M2 I SI' I SUB'ImAAL 

l:egane grond 4,880 9,010 43,969 
2,200 -1,000 -2,200 

~eping le 
1,500 1,500 

4,880 9,010 43,969 
af ytang wanden -2,100 -2,100 
toeslag 0,062 0,062 

I 85,200 m2 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedarn ~ B. V. 
W3328 48 w:::N a.JDEI.Rm!.OORIR. 

blz 9 

CDDE CM3CERIJVIN3 jlli 

08.021 :BE'SffiATIN3EN \\On 
904110 so :Betontegels 40x60 m2 

CM3CERIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOmAL 

ti..tj.npaq 9,200 0,600 5,520 
q,ri.np:id~ 4,900 0,600 2,940 
~lateu tpv vcx:,rdeur 0,600 0,800 0,480 
oeslag 0,060 0,060 

I 9,000 m2 

08.021 :.BES"IRA'.I'IN \\On 
904110 so :Betontegels 30x30 m2 

CM3CERIJVJN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTI\AL 

terras 3,300 1,800 5,940 
~g,dirraha incl.tgls 0,000 

?-J.IleIOPStelplaats 0,900 0,900 0,810 
toeslag 0,050 0,050 

I 6,800 m2 

08.021 :BESI'RATIN3EN \\On 
904110 50 :Betontegels SOxSO m2 

CMSQffi.IJVJN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTI\AL 

acht~d 0,000 
5,1*6= 0,6 0,000 
h:::eken 0,000 
2*0,7*0,7=0,98 0,000 
totaal 0,000 
31,58/ 8=3,9475 4,000 4,000 

I 4,000 m2 

08.021 :BESI'RA'I'IN3EN I.IOil 
904110 50 : Grasstenen tbv parkeren eigen terrein m2 

. CMSQffi.IJVJN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUB'IOTI\AL 

oprilpad 
tees ag I 13,0001 2,0001 0,6001 

0,060 
0,4001 6,240 

0,060 

I 6,300 m2 



JE000727 
23-06-1997 

Ballast Nedam W::minabJuw B. V. 
W3328 48 w::N" CT.JDEr.ANC6H. rx::m:R. 

blz 10 

CDDE <MSCBRIJVIID llH 
Overzicht ni veau: ELEMENim 

2223 :Heembetankasko carpleet w::m 
233030000000:Cp:likking tpv rarren 'WO 

CMSQIRIJVIID I Ml I Ml I M2 I sr I SUBIOrML 

DA 2,242 2,000 1,000 4,484 
RB RC 1,368 2,000 3,000 8,208 
RD 2,340 2,000 1,000 4,680 
DB 2,224 2,000 1,000 4,448 
RA 1,564 2,000 2,000 6,256 
RE 1,010 2,000 1,000 2,020 
RA 1,034 1,000 1,000 1,034 
RB RC 0,900 2,000 3,000 5,400 
RD 1,613 2,000 1,000 3,226 
DB 1,034 1,000 1,000 1,034 
RA 1,564 2,000 2,000 6,256 
RE 0,509 2,000 1,000 1,018 
kq:gevel RG 0,521 2,000 0,12'.:; 0,130 

1,885 2,000 0,125 0,471 
tceslag 0,034 0,034 

I 48,700 'WO 

471110 30 :2-laagse mastiek dakbedekk . , PS 20 isol., grind m2 
333312010120:1-l. masti el<l:edekking pa:rtieel m2 

CMSrnRIJVIN3 I Ml I Ml I M2 I sr I SUBTOIML 

dak 9,610 5,100 49,011 
toeslag 0,000 
dak Jsof;gevel - 0,110 10,610 0,250 -0,292 
/ 46,5 0,000 

48,719 
0,02 * 

---------1,072 m2 



De opbouw van het EXCEL-model volgt de gedachtegang van Analytisch Modelleren: per specificatieniveau 
(0, A, B, C, .. ) wordt telkens minimaal 1 tabblad gebruikt. Wanneer meerdere tabbladen per niveau gebruikt 
worden wordt de STABU-codering overgenomen, waarvan het betreffende materiaal afhankelijk van gesteld 
wordt. 

1)pe·_•~~~in99!' ···-·:-·· 
_ 20 ' 21 22 

--~ O . t A I A__s __ K__ Ks Kr -+-K_sr __ ,___ _ __. __ ____,__ __ -+-----<• 

_ :e. J?e-.!a!.~ --~ ____ ·-__ 1 _ 2~ _ 3,_ 4 --·---sl -_ si ··r---t-----,>----1• 
~ . BO __ ___ 0 Entrie O MK•l~.!:,/ ~ Hal OT oilet O Loos __ f°T!."I' • K~ 0 'w'oonK O Keuken 1 BadK 

s-i---- ,·-
10 

____ 1 • 1 I . & 0r .wia9!.___ m----' i~ 

n 

22 . 22a selwerk •isol.tK' 
__ 23!- __ f 22b___ _\Se_~~-~1;i;;-- --=--
~ rela_!> ' or~ ::.:.:.:..=.=cc: st~~!ti9!! 
__ t5+-· -··--t--·--- wbouwtimrMl~_IL _______ _ 

26 1 ulconstructlewerk 

. !~-·-··--•-r·· --~ -~ig!_~!I_Maie~ m_en_ten_ .,__ 

-~9 ., -=j···-·- ~jjntype--=-_ -:-· -~ QI; .. 
teembeldedir,gei_, _ 

r;odim ---+---

Figuur 4.1 Overzicht van het EXCEL-model 

Voorts is door het programma EXCEL het model afgedrukt. Per afdruk wordt aangegeven van welk tabblad 
het afkomstig is. 
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BASIS4-1 .XLS 

Matrixlndex Groepsomschrijving Type-aanduidingen . 

AO 

Bx 

BO 

22a 
22b 

46a 
46b 

O Woningenblok/flat-verdieping 20 

Woningtype A 

Detailnr 

Ruimtetype o Entree 

5 Bouwplaatsvoorzieningen 
6 Conserveringen 

1 O Slut- en sloopwerk 
12 Grondwerk 
13 
14 Buitenrioiering & Drainage 
15 T erreinverhardingen 
16 Beplanting 
17 Terreininrichting 
18 
19 
20 Fundering(spalen)&Damwanden 
21 Betonwerk 

Metselwerk +isolatie 
Metselwerk -isolatie 

23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
24 Ruwbouw timmerwerk 
25 Metaalconstrucliewerk 
26 Bouwkundige Kanaalelementen 

30 Kozijntype 
31 Systeembekledingen 
32 Trappen & Ballustraden 
33 Dakbedekkingen 
34 Beglazing 

35 Natuur- & Kunststeen 
36 Voegvulling 
37 
38 Gevelscherrnen 
39 
40 Stucadoorwerk 
41 T egelwerk 
42 Dekvloeren & Vloersystemen 
43 Metaal- & Kunststofwerk 
44 Piafond- en Wandsystemen 
45 Afbouwtimmerwerk 

Schilderwerk binnen 
Schiiderwerk buiten 

47 Binneninrichting 

DE 

48 Behang, vloerbedekking & stoffering 
49 
50 Dakgoten & Hemelwaterafvoeren 
51 Binnenriolering 
52 Waterinstallaties 
53 Sanitair 
54 Brandbestrijdingsinstallaties 
55 Gasinstallalies 

60 Verwarrningsinstallalies 
61 Venlilatie- & Luchlbehandelingsinstallalies 

70 Eleklrotechnische lnstallaties 

80 Liftinstallaties 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 m 
7 
8 mm 
9 
10 
11 05.31 .10-a1 
12 05.42.11-a1 
13 05.42.31-a1 
14 05.52.11-a1 
15 05.62.10-a1 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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H 

Bouwproject 

Eigenschappen per 

Eigenschappen per 

st 
m1 
st 
st 
wk 

Bouwplaatsvoorzieningen 
Bouwkeet 
Bouwhek 
Reclamebord 
Bouwraam 
Open bemaling 

lbouwproject 

bouwproject 

bouwproject 

15 

J 

Aantal Woningenblokken/bouwproject 

Woningenblok/flat-verdieping 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

0 invoer 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

0 
0 

K 

1 
280 

1 
4 

6 
Bouwproject 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
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14.33.10-a1 
14.33.10-a1 
14.33.10-c2 
14.53.1 O-a1 

17.51 .21-a1 

20.31 .13-a1 
20.31 .13-•1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31.13-a1 

23.43.20-a1 
otel detail W607 breed m1 0,5 
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copieren: aantallen 

IA 
Aantallen: 1 

m Eigenschappen per Woningenbloklllat-verdie 20 21 22 23 
Voorgevel Cum. Beukbreedte 15,3 15,3 15,3 15,3 

Grondoppervlakte 

Woningoppervlakte 147033 147033 147033 147033 

mm Eigenschappen per 

12,00 St 
6,00 st 

#WAARDE! m1 
#WAARDE! st 

54,00 st 

9,00 St 
42,00 St 

9,00 st 
6,00 st 

27,00 st 
21,00 st 

9,00 St 
6,00 st 
3,00 st 

15,00 st 
15,00 st 

162,00 st 

24,00 st 
98,78 m1 

Standaard Gebouw Typertn ._iA_o_10 ______ 
4
..,

8
,.I 

# Woningtypenlblok 8 8 
48 Woningenblok/llat-verdieping 

Woningtype 
18 A 

20 21 22 

18 As 
3K 
3 Ks 
3 Kr 
3 Ksr 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Slut- & Sloopwerk ._iA_1_0 ______ _. 

Gmndwerk I._A_1_2 ______ ~ 

Bultenrtolertng & Drainage IA 14 
Drainage controle-putten 
Drainage T-stuk + ontsto 

3 

- 3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 

Buitenriolering gemeenschappelijk 
Straat-ltroittoir1<olk 

iA15.1 

Beplantlng IA16 

Terrelnlnrtchtlng IA17 
Per1<oenpalen op erlgren 9 

Fundertngspalen & Damws iA20 27 

Prefab betonnen heipalen A 0 
B 0 
C 0 
D 0 
E 3 
F 6 
G 3 
H 0 
J 0 
K 0 
L 15 

heipalen 

Vooraf vervaardlgde steenaiA23 

Luifel-elementen/2 entree's 4 
DPCSOOO boven voordeur1<ozinen en WRC 

voegvulllngen iA36 

A invoer 

3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 

0 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 

15 
0 

4 

3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 

0 
0 
0 
0 

12 
0 
6 
6 
3 
0 
0 

4 

8 

23 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 

0 
0 
0 
6 
6 

15 
0 
0 
0 
0 
0 

4 

1 
24 25 

15,3 15.3 

147033 147033 

8 

24 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 

0 
18 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 

25 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 

9 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
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14.33.10-a1 
14.33.10-a1 
14.33.10-a 
14.53.10-a1 

17.51 .21-a1 

20.31 .13-a1 
20.31.13-&1 
20.31.13-81 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-81 
20.31 .13-•1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 
20.31 .13-a1 

23.43.20-a1 
Grootel detail W607 breed m1 0,5 
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copieren: aantallen 

IA 
Aantallen: 1 

m Eigenschappen per Woningenblok/flat-verdie 20 21 22 23 
Voorgev&J Cum. Beukbreedte 15,3 15,3 15,3 15,3 

Grondoppervlakte 

Woningoppervlakte 147033 147033 147033 147033 

mm Eigenschappen per 

12,00 st 
6,00 st 

#WAARDE! m1 
#WAARDEI st 

54,00 st 

9,00 st 
42,00 st 

9,00 st 
6,00 st 

27,00 st 
21,00 st 

9,00 st 
6,00 st 
3,00 st 

15,00 st 
15,00 st 

162,00 st 

24,00 st 
98,78 m1 

Standaard Gebouw Typeri .. IA;..O;..\O;.... _____ _.j 
# Woningtypen/blok 48 

48 Woningenblok/flat-Verdieping 
Woningtype 

18 A 
20 21 22 

- 3 3 3 
18 As 3 3 3 
3 K 0 1 0 
3 Ks 1 0 1 
3 Kr 1 0 1 
3 Ksr 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

SM- & Sloopwerk l .. A_1;..o ______ _. 

Grondwerk ._I A,;.1.;;2 ___ ___ _. 

Buitenriolering & Drainage jA14 I 
Drainage controle--putten 2 2 
Drainage T-stuk + ontsto 
Buitenriotering gemeenschappelijk 
Straat-/troittoirkolk 

IA15.1 

Beplantlng IA16 

Temtlnlnrichting IA17 I 
Perkoenpalen op erfgren 9 9 9 

Funderingspalen & Damw• IA20 27 27 27 
Prefab betonnen heipalen A 0 0 0 

B 0 6 0 
C 0 0 0 
D 0 0 0 
E 3 6 12 
F 6 0 0 
G 3 0 6 
H 0 0 6 

0 0 3 
K 0 15 0 
L 15 0 0 

heipakm 

Vooraf vervaardigde steen IA23 

Luifel-elementen/2 entree's 4 4 4 
DPC 5000 boven voordeurkoZinen en WRC 

voegvulllngen IA36 

A invoer 

23 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 

9 

27 
0 
0 
0 
6 
6 

15 
0 
0 
0 
0 
0 

4 

24 25 
15,3 15,3 

147033 147033 

24 25 
3 3 
3 3 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

2 2 

9 9 

27 27 

0 9 
18 18 
9 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

4 4 
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totaal aantal woningen: 48 

IAO\bouwproject I 
Woningtype Bouworoiect 
A 18 
As 18 
K 3 
Ks 3 
Kr 3 
Ksr 3 

0 
copieren: aantallen 

m Eigenschappen per le :J 
Aantallen: 18 18 3 3 3 3 0 
Woningtype A As K Ks Kr Ksr 0 
Beuk 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0 
Kopgevelspouw 0 0 0,11 0, 11 0,11 0,11 0 
spouw 0,1 3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0 
buitenspouwblad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
spouw+buitenspouwblad 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0 
Woningdiepte 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 0 
Voortuindiepte 5,5 - 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0 
Achtertuindiepte 10 10 10 10 10 10 0 
Aanleg Fundering tov m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 
Peil • maaiveld 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
Nivo 1 + P 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0 
Dakvlak + P 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 0 
Dakrand+P 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 
Wandhoogte Nivo O 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 0 
Wandhoogte Nivo 1 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 0 
Woningoppervlakte 49011 49011 50068,1 50068,1 50068, 1 50068,1 0 
Grondoppervlakte 0 0 0 0 0 0 0 

Gevelaanzichten mm Voorgevel I Achtergevel Beuk 5100 5100 5100 5100 5100 5100 
Kopgevelspouw 110 110 110 110 
spouw 130 130 130 130 130 130 
buitenspouwblad 100 100 100 100 100 100 
spouw+buitenspouwblad 230 230 230 230 230 230 

Kopgevels Woningdiepte 9610 9610 9610 9610 9610 9610 
Voortuindiepte 5500 5500 5500 5500 5500 5500 
Achtertuindiepte 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Doorsnede aanzicht Aanleg Fundering tov m 400 400 400 400 400 400 
Peil • maaiveld 100 100 100 100 100 100 
Nivo 1 + P 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
Dakvlak + P 5350 5350 5350 5350 5350 5350 
Dakrand+P 5600 5600 5600 5600 5600 5600 
Wandhoogte Nivo 0 2430 2430 2430 2430 2430 2430 
Wandhoogte Nivo 1 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

67 Woningoppervlakte 49011000 49011000 50068100 50068100 50068100 50068100 

68 

B invoer 
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12.40.10-a1 aanlegdiepte 0,7 260,40 m3 
a2 vrije rand bra 0,5 1070,00 m3 
a3 aanlegdiepte 0,2 1304,52 m3 

12.40.10 totul: 2834,92 m3 
12.50.10-a1 925,42 m3 

2448,00 m2 
a2 #WAARDEI m3 
b1 223,20 m3 
c1 144,58 m3 

12.50.11-•1 laagdikte 0,2 #WAARDEI m3 
a2 laagdikte 0,2 186.00 m3 
b1 aanle die te 0,2 22 .03 m3 

Details 

BAS!S4-1 .XLS 

J 
Aantallen: 
Woningtype 

jBx 

Oetailnr 

4 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 

Standaard Rulmte Typer._js_o_lA_o _____ .,.,..I 
90 

# ruimtetypen/woningtype 
319 

aantal 

Grondwerk 

Ruimtetype 
e· O Entree 
6 0 MK+Loos 
6 0 Hal 
6 O Toilet 
6 0 Loos 
6 0 Trap + Kast 
6 owoonK 
6 0 Keuken 
6 1 BadK 
6 1 CV 
6 1 Overloop 
6 1 SK 1 
8 1 SK 2 
6 1 SK3 
8 Barging 
0 

1B12 

0 

Ontgraven grand Vrij•verval buitenriolerin 
Ontgraven grand Bouwput 
Ontgraven grand Verhard Terrain 
Ontgraven grand 
Aanvullen grand Onverhard T erreln 
Fraiswerk achtertulnen 
Aanvullen grand Verhard Terrain 
Aanvullen grand Boven buitenriolering 
Aanvullen grond Fundering 
Aanvullen zand Erfbestrating 
Aanvullen zand Tot buitenriolering bove 
Aanvullen draina e•zand Oraina e sleuven 

B invoer 

K 

18 
A As 

Woningtype 
A As 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
Woningtype 
A As 

l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

5,425 
21,6444 

27,15 

19,6044 
51 

4,65 
2,04 

3,875 
0,459 

L M N 
18 3 3 

K Ks 

0 0 0 

K Ks 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

15 15 15 

K Ks 
l l l 

1 1 1 
1' 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 0 

5,425 5,425 5,425 
21,6444 24,23324 24,23324 

27,15 27,26 27,26 

19,6044 18.30524 18,30524 
51 51 51 

4,65 4,65 4,65 
2,04 5,928 5,928 

3,875 3.875 3,875 
0,459 0.459 0,459 

0 
3 

Kr 

0 

Kr 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 

Kr 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

5,425 
24,23324 

27,26 

18,30524 
51 

4,65 
5,928 

3,875 
0,459 

p 

3 
Ksr 

0 

Ksr 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 

Ksr 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

5,425 
24 ,23324 

27,26 

18,30524 
51 

4,65 
5,928 

3,875 
0,459 

a 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
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D E F G H J K L M N 0 p Q 
Aantallen: 18 18 3 3 3 3 0 
Woninglype A As K Ks Kr Ksr 0 

c1 laagdikta 0 ,1 214,27 m3 Aanvullen zand Bodemafsluiting kruiprui 4 ,4639 4,4639 4,4639 4,4639 4,4639 4,4639 
c1 opzathoogta( 0,2 28,30 m3 Aanvullen zand Opzetten tegen funderin 0,5884 0,5884 0,5928 0,5928 0,5928 0,5928 

Buitenrlolerlng & Dralna iB14 I 
14.33.10-a1 #strengenlwo 367,20 m1 Drainageleidingen 7,65 7,85 7,65 7,65 7,65 7,65 0 
14.33.10-a1 #st/m1 0,1 36,72 SI Drainage-installatie: hulpstukken 
14.33.10-b1 #WAAROEI m1 rond 125? Buitenriolering atvatwater 

c1 #WAAROEI m1 rond 80? Buitenriolering HW 
14.60.40-a1 48,00 st Polderexpansiestuk Rioolovergang binnen-b 

Terreinverharding 1en 
15.42.30-a1 236,16 m2 400•500 tuinpad in achtertuin 4,92 4 ,92 4,92 4 ,92 4 ,92 4,92 

158,40 m2 400•500 toegangspad naar voord 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
plateau-diept 0,8 23,04 m2 400•500 plateau-toeslag op toeg 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
totaal: 417,60 m2 400•500 

318,80 m2 Grasstenen 2 rijstroken voortuin 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6 ,6 
a2 factor: 0,5 123,06 m2 500•500 Gemeenschappelijk ach 5,1 5,1 5,21 5,21 5,21 5,21 

15.42.30-b1 #WAAROEI m2 300•300 Berglngsvloer 
Terrasdiepte: 1,8 285, 12 m2 300•300 Tarras van de waning 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 

36,88 m2 300•300 Container-opstelplaats 0,61 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
totaal: 324,00 m2 300•300 excl. Bergingsvloer 

66,00 m1 Betonband erfafscheiding bij kopwoningen 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5 
12,00 st Tuinschutting WRC bij kopwoningen 0 0 1 1 1 1 

Beplantlng iB16 
132,00 m1 beukenhaag erfafscheiding voortuin 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2 ,75 

#st/m1 2.4 55,00 st beukenhaag 
lengta (m): 1,5 63,00 m1 conifeer Leylandis erfafscheiding achtertui 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 
#st/m1 2,4 26,25 st conifeer Leylandis 

Terrelninrichting je11 

Funderingspalen en Oa je20 

Betonwerk le21 

Metselwerk 1e22 
22.31 .12·•1 onder Pail (m 0,38 2626,26 m2 Baksteen met mortal algeheel 58,446 58,446 117,1744 117,1744 117,1744 117,1744 
22.31 .12-•1 ##/m2 75 196969,62 st Baksteen met mortal algeheel 
22.31 .12-a1 #WAAROEI m2 Baksteen met mortel Klaur licht 
22.31 .12-•1 ##/m2 75 #WAAROEI st Baksteen met mortel 
22.31 .12-a1 #WAAROEI m2 Baksteen met mortel Kleur danker 
22.31 .12-a1 ##/m2 75 #WAAROEI st Baksteen met mortel 
22.82.21-a1 ##/m2 4 10505,05 st Spouwankers spouw 
22.83.11 -a1 2626,28 m2 lsolatie buitenspouwblad 
22.83.11-a1 ##/m2 4 10505,05 SI rozetten spouw 
22.85.40-a1 192,00 st Vloerventilatierooster buitenwand 4 4 4 4 4 4 

breed m1 0 ,25 435,14 m1 DPC 5000 onder metselwerk muv b 10,2 10,2 20,03 20,03 20,03 20,03 

Vooraf vervaardige stee IB23 
23.30.51-a1 469,60 m1 Funderin sbalken 300•500 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

8 invoer 
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0 E F G H J K L M N 0 p Q 
Aantallen: 18 18 3 3 3 3 0 
Woningtype A As K Ks Kr Ksr 0 

23.30.51-a1 518,94 m1 F underingsbalken 450"500 9,61 9,61 9,61 9,61 19,22 19,22 

23.42.11-a1 2239,92 m2 Kanaalplaatvloer Nivo 1 46,665 46,665 46,665 46,665 46,665 46,665 
23.42.21-•1 2239,92 m2 Rlbbenvloer Ni'vo 0 46,665 46,665 46,665 46,665 46,665 46,665 
23.43.70-a1 489,60 m1 Dakrand-elementen Voor- & achtergevel 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

106,00 st ankers Voor- & achtergevel 2 2 2 2 4 4 
115,32 m1 Dakrand-elementen Kopgevel 0 0 9,61 9,61 9,61 9,61 
108,00 st ankers 2 2 2 2 4 4 

hoogte(m): 0,2 115,32 m1 Ytong dakopstand kopgevels 
23.50.21 -a1 2506,37 m2 Heembeton Bouwsysteem Binnenspouwbladen 52,216 52,216 52,216 52,216 52,216 52,216 

b1 616,96 m2 Eindwanden 0 0 51,4135 51 ,4135 51,4135 51 ,4135 
23.50.31-a1 2159,37 m2 Woningscheidende wan 51 ,4135 51 ,4135 51,4135 51 ,4135 0 0 

585,00 m1 Ytong binnenwand eleme Nivo 0 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 31 ,2 
748,13 m1 Ytong binnenwand eleme Nivo 1 13,965 13,965 13,965 13,965 13,965 39,9 

totaal: 3239,49 m2 Ytong binnenwand elementen 60.47055 60.47055 60.47055 60,47055 60,47055 172,773 
stelruimte {m) 0,05 4,67 m3 stelblokken + zandcement 
wandbreedte 0,07 

604,92 m1 Voegvulling met Kit Dakrandrelementen 10,2 10,2 19,81 19,81 19,81 19,81 
#WAARDEI m1 Binnenspouwbladen 
#WAAROEI m1 Eindwanden 
#WAAROEI m1 Woningscheidende wanden 

23.82.90-a1 #WAAROEI m1 Voegv~ilirig met Kit 

Ruwbouwtimmerwerk 1B24 
24.41 .51-81 75,60 m2 Undec1ayment 18mm Leidlngen in MK attimm 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 

a2 75,60 m2 Under1ayment 18mm MK-bord 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 

Metaalconstructiewerk 1B25 

Bouwkundlge Kanaalele IB26 

Kozljnen, Ramen en OeuIB30 I 
107 

# Kozljntypen/woningtype 17 18 17 18 18 19 0 
107 Woningtype 

30.33.20-a1 aantal Kozijntype A As K Ks Kr Ksr 0 
24 st 3 DE 0 
24 st 3 OE s 0 0 0 0 
24 st 3 OF 1 0 1 0 0 0 
24 st 3 OF s 0 0 0 0 
48 st 6 RR 0 2 0 2 0 0 
48 SI 6 RR s 0 2 0 2 0 2 0 
48 st 6 RS 0 
48 st 6 RS s 0 
48 st 6 RT 0 
24 st 3 RU 0 0 0 0 
24 st 3 RU s 0 0 1 0 0 
48 st 6 RV 1 1 0 
6 st 2 RW 0 0 0 0 0 

24 st 3 0 MKI 1 0 0 0 0 
24 st 3 0 MKr 0 1 0 1 0 1 0 
24 st 3 o Entree I 0 0 0 0 
24 st 3 a Entr8e r 0 0 0 0 
24 st 3 0 Toiletl 0 1 0 1 0 0 
24 st 3 O Toilet r 0 0 1 0 0 
24 st 3 0 Woonkamer I 0 1 0 1 0 1 0 
24 st 3 0 Woonkamer r 0 1 0 0 0 
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Aantallen: 18 18 3 3 3 3 0 
Woningtype A As K Ks Kr Ksr 0 

24 st 3 0Kasll 0 0 1 0 0 
24 SI 3 0 Kasi r 0 1 0 0 0 
24 st 3 1 Badkamer I 0 1 0 1 0 1 0 
24 SI 3 1 Badkamer r 0 1 0 1 0 0 
24 SI 3 1 CV I 0 1 0 1 0 0 
24 sl 3 1 cvr 0 0 0 0 
24 SI 3 1 SK 11 0 0 0 1 0 
24 st 3 1 SK 1 r 0 0 1 0 0 
24 st 3 1 SK2 I 0 0 1 0 0 
24 st 3 1 SK2 r 0 0 0 0 
24 st 3 1 SK3 I 0 1 0 1 0 0 
24 st 3 1 SK3r 0 1 0 1 0 0 
48 st 8 Berging I 1 1 1 1 0 

0 st 0 Barging r 0 0 0 0 0 0 0 

OA Trappen en Ballustraden1B32 
32.31 .12-a1 48,00 st houten vaste steektrap inwoning 
32.51 .12-a1 153,60 m1 traphek langs trapgat 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
32.52.10-a1 168,00 m1 muur1euning rechterzijde trapgat 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
32.52.10-a1 #/m1 1,25 144,00 st alu leuninghouders 3 3 3 3 3 3 

Dakbedekklngen 1833 
33.32.14-a1 2303,57 m2 EPS lsolatieplaten met da platdak van woning 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 
33.33.11-•1 2303,57 m2 Dakbedekking APP platdak van woning 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 
33.35.11-a1 246,12 m1 Oakrand voor-/achterge 5,1 5,1 5,21 5,21 5.21 5,21 

461.28 m1 Dakrand kopgevel 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
33.38.11-81 246,12 m1 CA886/887 knelprofiel Oakrand 5,1 5,1 5,21 5,21 5,21 5,21 
33.38.23-a1 laagdikte (cm 3 69,11 m3 grind NEN 6702/6707 Ballast op plaldak 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 47,991 

Voegvulllng IB36 I 
36.30.10-a1 zie 23.82.90-a1 SABA kil+rugvulling tussen prefab en andere bouwonderdelen in buitenspouwblad 
36.30.10-•2 102.00 m1 Luifels 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 
36.30.10-a3 36,00 m2 Kantplanken 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

36.50.10-a1 321 .00 m1 voegvulling+Schrumpf-dill Konstruktieve dilataties i 5,35 5.35 ' 10,7 10,7 10,7 10,7 

Metaal- en kunststofwer 1843 
43.31 .10-a1 48,00 st vezelcement vloer1uik tpv Entree 
43.38.10-•1 48,00 st Huisnummerbord tpv Woningentreedeur 

OA Schilderwerk 1846 
kening: #m2/st 10 48,00 st vaste steektrappen 
kening: #m2/m1 0,5 153,60 m1 traphek 
46.31 .10-01 556,80 m2 binnenschilderwerk op trappen & traphekken 

Dakgoten en Hemelwate 1850 
kening: aanlegdieple 0,7 290,40 m1 hemelwaterafvoer vertikaal 6,05 6,05 6,05 6,05 6.05 6,05 
kening: 988,80 m1 hemelwaterafvoer horizontaal 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 
50.42.10-a1 1279.20 m1 hemelwaterafvoer 
50.42.10-a1 hoh (m): 1,5 659,20 SI beugels 
50.42.10-a1 #sVm1 0,5 639,60 SI verbindingsstukken 
50.50.10-a1 48,00 St HW dakAfvoor lood&zink op plalle daken 

Binnenriolerlng Ias1 
kening: aanlegdiepte 0,7 290,40 m1 vuilwaterafvoer standleiding 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 
kening: factor 4 1440.48 m1 vuilwaterafvoer horizontaal 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 
51 -32.10-•1 1730,88 m1 vuilwaterafvoer 
51 -32.10-•1 hoh (m): 1,5 960,32 st beugels 
51 -32.10-a1 #sVm1 0,5 865,44 st verbindingsstukken 
51-32.10-a1 48,00 st polderstuk aansluiting op buitenriol 1 1 
51-32.10-•1 261 ,60 m1 ontspanningsleiding rend naar de dakdoorvoer 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 

OA Waterinstallaties 1052 
kening: aanlegdieple 0,7 163,20 m1 koudwater standleiding 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
kenin factor 3 965,04 m1 koudwater horizontaal 20,105 20,105 20,105 20,105 20,105 20,105 
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52.31 .10-11 dael1 van2 1128,24 m1 koudwater 
52.31 .10-a1 hoh (m): 1,5 643,38 st beugels 
52.31 .10-&1 #sUm1 0,5 564,12 SI varbindingsstukken 
52.81 .12-•1 #groepen/Wo 5 240,00 SI stopkraan C-C 1 /koudwatergroep 1 1 
51-32.10-11 338,00 st tappunten gootsteen,(wastafel ,dou 7 7 7 7 7 7 

?????? 1128,24 m1 isolatie 

kenlng: aanlegdiepte 0,7 163,20 m1 warmwater standlelding 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
kaning: factor 2 720,24 m1 warmwater horizontaal 15,005 15,005 15,005 15,005 15,005 15,005 
52.31 .10-11 deel2 van 2 883,44 m1 warmwater 
52.31 .10-11 hoh (m): 1,5 480, 18 st beugels 
52.31 .10-a1 #sUm1 0,5 441 ,72 st verbindingsstukken 
51-32.10-a1 144,00 st tappunten gootsteen,(wastafel ,dou 3 3 3 3 3 3 

?????? 883,44 m1 lsolatie 

Brondbestrijdingslnstall jBS4 

OA Gasln1t1llaties jess 
aanlegdiepte 0,7 235,20 m1 gasleiding + beschermbui standleiding 4,9 4,9 4.9 4,9 4,9 4,9 

382 1k1nlng: aanleghoogt 0 ,75 475,44 m1 gasleiding + beschennbui horizontaal 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 
55.31 .30-11 factor 1 710,64 m1 gasleiding + beschermbuis 
55.31 .30-81 hoh (m): 1,5 316,96 st beugels 
55.31 .30-a1 #sUm1 0,5 355,32 st verbindingsstukken 
55.31 .30-a1 96,00 st tappunten keukenfomuis en CV-ins 2 2 2 2 2 2 

OA Verwarmlngslnst1llatles js&o 
kenlng: 259,20 m1 dubbele CV-leiding staal standleiding 5,4 5.4 5,4 5,4 5,4 5,4 
konlng: factor 6656,16 m1 dubbele CV-leiding staal horizontaal 138,67 136,67 138,67 138,67 138,67 138,67 
60.31 .1 0-81 #radiatoren/W 7 6915,38 m1 dubbele CV-leiding Staal toestel<>verdelers 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 
60.31.10-82 m1 dubbele CV-leiding staal verticale aansluitleidingen 

60.31.10 hoh (m): 4 1664,04 st beugels 
80.31 .10 #sUm1 0,3 2074,61 st varbindingsstukken 

60.32.10-b1 129,60 m1 PVC-beluchlingskanaal CV-installatia 2,7 2.7 2,7 2,7 2,7 2,7 
60.33.11-a1 #stlwoning 2 48,00 st CV-vardeler/verzamelaar Nivo O en Nivo 1 1 1 ' 1 1 1 1 
60.34.21-81 129,60 m1 rookgasatvoerkanaal alum CV-installatie 2,7 2.7 2,7 2,7 2,7 2,7 
60.51 .11-81 48,00 st gestookte water1<.etel CV 1 1 1 1 1 
60.72.14-•1 48,00 st vul-/aftapkraan CV 1 

60.72.21-a 48,00 st mano-meter CV 
60.72.31-81 48,00 st expansievat CV 
60.72.41-81 48,00 st prefab dakventilatiekap CV 

60.81 .11-a1 m1 leidingisolatie in leidingkokers 
60.83.11-•1 48,00 st ruimte-thennostaat 

OA Ventih11tie- en Luchtbeha IB61 
kening: 129,60 m1 MV-kanaal staat standleiding ventilator<> 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
kening: 122,40 m1 MV-kanaal staal horizontaal 2,55 2.55 2,55 2,55 2,55 2,55 
61 .32.11-a1 252,00 m1 MV-kanaal staal 
61 .32.11-a1 hoh (m): 1.5 81 ,60 st beugels 
61 .32.11-81 #sUm1 0,5 126,00 st verbindingsstukken 
61 .43.10-a1 46,00 SI Ventilatie-box per waning 
61 .51 .11-81 #stlwoning 3 144,00 st Wandroosters in keuken, toilet- en bad 

Koelinstallaties jss2 

OA Elektrotechnische lnslal iB70 

70.52.10-a1 48,00 st Groepenkast per waning . 1 

OA Communlcatle- en beveillB75 
75.45.31-81 48,00 st Schei belinstallatie 
75.73.11-81 48,00 SI Orukker belinstallatie 
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Eigenschappen per 

m 

ind raamkozijnen excl deur1mzijnen 
verrekeningsoppervlakte raamkozijnen 
ind raamkozijnen excl deur1<ozijnen 
verrekeningsoppervlakte raamkozijnen 

mm 

incl raamkozijnen excl deur1<ozijnen 
verrekeningsoppervlakte raamkozijnen 
inci raamkozijnen exd deurkozijnen 
verrekeningsoppervlakte raamkozijnen 

J 

!o,eo 
720 

Ruimtetype 
48 o Entree 
48 0 MK+Loos 
48 0 Hal 
48 0Toilet 
48 O Loos 
48 0 Trap+ Kast 
48 0WoonK 
48 0 Keuken 
48 1 BadK 
48 1 CV 
48 1 Overloop 
48 1 SK 1 
48 1 SK2 
48 1 SK3 
48 Berging 
0 

T otaal aantal kozijnen: 

copleren: 

le 
Aantallen: 
Ruimtetype 
Wandhoogte 
Zichthoogte 

0 

Omtrek / Wandlengte op beton 
Wandoppervlakte op beton 
Omtrek / Wandlengte op binne 
Wandoppervlakte op Ytong bin 
lengte 
breedte (evenwijdig stempel) 
vormfactor 
Vloeroppervlakte 
Plafondoppervlakte 

0 
0 
0 

Wandhoogte 
Zichthoogte 
Omtrek / Wandlengte op beton 
Wandoppervlakte op beton 
Omtrek / Wandlengte op binne 
Wandoppervlakte op Ytong bin 
lengte 
breedte (evenwijdig stempel) 
vormfactor 
Vloeroppervlakte 
Plafondoppervlakte 

I 

K L M 

120 120 120 
Woningenblok/flat-verdieping 

20 21 22 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
0 0 0 

720 

48 
aantallen oppervlakte 

48 48 48 
o Entree 0 MK+Loo 0 Hal 

2.43 2,43 2,43 
2.43 2,43 2.43 

2,281 0 2,635 
0 0 0 

1,295 2,8 1,025 
0 0 0 

1,5 1,5 2,635 
1,595 0,35 1,045 

1 1 1 
2,3925 0,525 2,753575 
2,3925 0,525 2,753575 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

2430 2430 2430 
2430 2430 2430 
2281 0 2635 

0 0 0 
1295 2800 1025 

0 0 0 
1500 1500 2635 
1595 350 1045 

1 1 1 
2392500 525000 2753575 
2392500 525000 2753575 

BASIS4-1 .XLS 

N 

120 

23 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 

48 
0.Toilet 

2.43 
2,43 

0 
0 

3,3 
0 

1,2 
0,9 

1 
1,08 
1,08 

0 
0 
0 

2430 
2430 

0 
0 

3300 
0 

1200 
900 

1080000 
1080000 

co 

0 

120 

24 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 

48 
0 Loos 

2,43 
2,43 

0 
0 

2,39 
0 

0,295 
0,9 

1 
0,2655 
0,2655 

0 
0 
0 

2430 
2430 

0 
0 

2390 
0 

295 
900 

1 
265500 
265500 

p 

120 

25 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 

48 

a 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

48 
0 Trap+ KO WoonK 

2.43 2.43 
2,43 2,43 

0 15,526 
0 -2,94E-06 

4,79 2,95 
0 0 
1 6,19 

2,345 5,1 
1 0,8775824 

2,345 27,7044 
2,345 27,7044 

0 0 
0 0 
0 0 

2430 2430 
2430 2430 

0 15526 
0 -2,9399 

4790 2950 
0 0 

1000 6190 
2345 5100 

1 0,8775824 
2345000 27704400 
2345000 27704400 

R s 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

48 48 
0 Keuken 1 BadK 

2,43 2.43 
2,43 2,43 , 

5,915 3,88 
-1 ,54E-06 -2E-07 

4,425 2,98 
0 0 

3,12 1,865 
2,795 2,015 

1 1 
8,7204 3,757975 
8,7204 3,757975 

0 0 
0 0 
0 0 

2430 2430 
2430 2430 
5915 3880 

-1,535672 -0,19996 
4425 2980 

0 0 
3120 1865 
2795 2015 

1 
8720400 3757975 
8720400 3757975 

Pagina 1 

T u V w X y 

48 48 48 48 48 48 
1CV 1 Overloo 1 SK 1 1 SK2 1 SK3 Berging 

2,43 2.43 2.43 2,43 2.43 0 
2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 0 

0 5,2 6,565 6,27 5,785 0 
0 0 -1 ,5E-06 -1,5E-06 -7,5E-07 0 

3,3 6,97 5,665 5,03 4,885 0 
0 0 0 0 0 0 

1,2 3,235 3,77 3,135 3,77 0 
0,9 5,1 2,795 2,795 2,015 0 

1 0,704794 1 1 1 0 
1,08 9,42805 10,53715 8,762325 7,59655 0 
1,08 11,62805 10,53715 8,762325 7,59655 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

2430 2430 2430 2430 2430 
2430 2430 2430 2430 2430 

0 5200 6565 6270 5785 
0 0 -1,50256 -1 ,53567 -0,75128 

3300 6970 5665 5030 4885 
0 0 0 0 0 

1200 3235 3770 3135 3770 
900 5100 2795 2795 2015 

1 0,704794 1 1 1 
1080000 9428050 10537150 8762325 7596550 0 
1080000 11628050 10537150 8762325 7596550 0 
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40.22.10-81 
40.22.10-b1 
40.40.50-81 tegelwerk 
40.40.50-82 

41 .22.10-81 
41 .32.12-a1 hoog 
41 .32.12-82 hoog 
41 .32.12-a3 hoog 
41 .32.12-84 hoog 

totaal: 
41.42.11-81 
41.42.11 -82 

41 .71 .10-81 kg/m2 ver 
41 .71.10-b1 kg/m2 ver 
41.71 .10-c1 kg/m2 ver 
41 .71 .10-d1 kg/m2ver 
41 .71 .20-81 

42.23.10-81 
42.31.10-81 

45.46.20-81 

47.31 .12-81 

48.31 .10-81 
48.31 .10-b1 

53.31 .11-al 
53.32.22-al 
53.33.11-81 
53.33.12-81 
53.70.11-a1 
53.70.22-81 
53.80.20-81 
53.80.40-81 

60.32.10-81 
60.31 .10 hoh m : 

F 

0,7 

1,8 
1,2 
0,6 
1,5 

3 
4 
3 
4 

1,5 

G 

394,64 m2 
394,64 m2 
511 ,36 m2 

4128,62 m2 

955,30 m2 
651 ,94 m2 
190,08 m2 

52,42 m2 
57,60 m2 

952,04 m2 
180,38 m2 
51,84 m2 

1955,83 kg 
721 ,53 kg 
910,08 kg 
207,36 kg 
674,88 m1 
415,68 m1 

4160,78 m2 
3980,40 m2 

3700,90 m1 

OA 

48.00 st 

3620,62 m2 
5852,64 m2 

OA 
48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 st 
48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 SI 

OA 
4512,00 ml 
3008,00 st 

H 
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K L M N 0 p Q R s T 
Aantallen: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Ruimtatype 0 Entree 0 MK+Loo 0 Hal 0 Toilet 0 Loos 0 Trap+ K 0 WoonK 0 Keuken 1 BadK 1 CV 

Stucadoorwerk! .. C40....,.,,...--,-,---...,...--_. 
afmessen tbv pleisterwer op Ytong-binnenw3nden 
3ffilmen tbv pleisterwerk op Ytong-binnenwanden 
spuitpleisterwerk in keuken, toilet&badkamer bov 
spuitpleisterwerk op de betonplafonds in woninge 

Tegelwerk ._!C_4,,,,1,........,., __ -,. __ __, 
voorstrijken lbv tegelwerk op Ytong-blnnenwanden 
gelijmd wandtegelwerk Badkamer, bi] douche 3"2 ,1m h 
gelijmd wandtegelwerk T oiletruimte 
gelijmd wandtegelwerk Keuken boven aanrechlblad 
gelljmd wandtegelwerk Keuken naast 88nrechlblad 2x0 

gezet vtoertegelwerk Badkamer 
geplakt vloertegelwerk Toilet 

T egelvoegmortel wandtegelwerk van de badkam 
T egelvoegmortel vloertegelwerk van de badkame 
Tegelvoegmortel wandtegelwerk in de overige rui 
Tegelvoegmortel vloertegelwerk in de overige rui 
kitwerk lnwendige hoeken In de badka 
Waterkerendo strook tegelwerk b8drulmte 
Dekvloeren & Vtoersyat .. lc .. , .. 2..,.._,.....,....,... ___ _. 
Voort>ehandeling cement dekvloer nivo 0& 1 
cementdekvtoer dekvtoer nivo 0& 1 muv b8dk8m 

Metaal & Kunatatofwerk._!C4_3 ________ __, 

Plafond & Wandsystem ._!C_« _________ _. 

Afbouwtlmmerwerk 
Vloerplint 

Schllderwerk 

!C45 
811e vertrekken muv tegelwerk, I 

!C46 

Blnnenlnrichtlng !C47 
Ondert>ouw-kastcombinat"k-e""uk'"e_n _______ _, 

Behang, vloerbedekkln ._!C_4_,s,,,,_ __ -.-____ __, 
beh8ngkla8r maken op Ytong binnenw8nden 
behangkl8ar maken op beton 

!C53 
Closet met I8agh8ngend r in toiletruimte 
vtoerafvoerput+douchem in b8druimte 
fontein+w3st8felkraan in toi letruimte 
w8sl8fel+w8sl8felmengkr in b8druimte 
l8Pkr8an in b8druimte 
gootsteenmengkraan+afv keuken 
spiegel in badruimte 
pl8nchet in badruimte 
Verwarmlngslnstallatles"'!C"'6"'0,----------, 

dubbele CV-leiding kunst r8diatoren<>verdelers 
beu els 

0 
0 
0 

2,3925 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,3925 
2,3925 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3,576 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3,14685 
5,54283 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 2,753575 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0,525 2,753575 
0,525 2,753575 

co 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

3,66 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2,49075 
6,40305 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
0 

4,059 
4,059 
4,059 

1,08 
0 
0 
0 

3,3 
0 

3,3 
0 
0 

0 
1,08 

0 
0 

3,3 
1,08 

0 
0 
0 

1,08 
1,08 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,345 
2,345 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

27,7044 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

27,7044 
27,7044 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18,476 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 

3,1726 
3,1726 
3,1726 
8,7204 

0 
0 
0 

0,99 
0,99 

3,4218 
3,757975 

0 
0 
0 

3,02 13,58218 
0 13,58218 
0 0 

1,82 0 
1,2 0 

0 3,757975 
0 0 

0 13,58218 
0 3,757975 

3,02 0 
0 0 
0 14,06 
0 8,66 
0 , 0 

8,7204 3,757975 
8,7204 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7,22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4,65588 7,1685 3,17115 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 

0 37,728177 14,373448 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
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u V w X y 
48 48 48 48 48 48 

0 
0 
0 

1,08 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,08 
1,08 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 Overtoo 1 SK 1 1 SK 2 1 SK 3 Barging 

0 
0 
0 

11,62805 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10,53715 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

8,762325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

7,59655 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9,42805 10,53715 8,762325 
9,42805 10,53715 8,762325 

7,59655 
7,59655 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9,97 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

16,9371 
12,636 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12,23 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13,76595 
15,95295 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
11 ,3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10,67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 0 
12,2229 11 ,87055 
15,2361 14,05755 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 8 
0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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C D E F G H J K L M N 0 p Q R s T u V w X y 
60.41.11-81 489,41 m1 plaatradiatoren 0 0 0,5 0 0 0 2,32 1,567 1,001 0 0 2,341 1,567 0,9 0 

336,00 st plaatradiatoren 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
60.74.11-81 48,00 st radiatorafsluiter, dubbel i woonkamer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
60.74.11-b2 288,00 st radiatorafsluiter, thermost overige radiatoren 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OA Elektrotechnlsche ln111qc10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.42.10-a1 van doos-wand-vloer 168,00 m1 PVC-elektra-pijp 1-fase laag spanning 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.42.10-a2 192,00 m1 PVC-elektra-pijp telefoondraad 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.42.10-a3 576,00 m1 PVC-elektra-pijp KATV-kabel 0 0 0 0 0 0 12 0 . 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.64.10-a1 0,00 m1 installatiedraad, massiev elektrische installatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.64.10-b1 192,00 m1 lnstallatiedraad, buigzam belinstall8tie 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.72.12-a1 720,00 st inbouw-schakelaars schakelmateri8al 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 
70.74.12-81 864,oo st inbouw-contactdozen 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 2 2 2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70.88.31-81 180,38 m2 aardingsmat in badruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 3,757975 0 0 0 0 0 0 

0,00 m1 aardingsdraad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
624,00 st koppelpunten 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA Communlcatle- en beveq B76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75.61.20-a1 0,00 m1 telefoonkabel telefooninst8118tie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75.61 .20-b1 0,00 m1 coaxiaalkabel kabeltelevisienet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75.73.21-81 0,00 st inbouw-coaxi8alcontactd in woonk8mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75.73.21-b1 0,00 st inbouw-telefooncontactdo in woonkamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

co 
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50 

H 

Eigenschappen per 

iO,B30 

Kozijntype 
24 DE 
24 DE s 
24 OF 
24 DFs 
48 RR 
48 RR s 
48 RS 
48 RSs 
48 RT 
24 RU 
24 RU s 
48 RV 

6 RW 
24 0 MKI 
24 0 MKr 

J 

,n er I 

24 o Entree I 
24 o Entree r 
24 0 Toilet I 
24 o Toilet r 
24 o Woonka 
24 OWoonka 
24 o Kast I 
24 o Kast r 
24 1 Badkam 
24 1 Badkam 
24 1 CVI 
24 1 CVr 
24 1 SK 11 
24 1 SK 1 r 
24 1 SK 21 
24 1 SK 2 r 
24 1 SK 31 
24 1 SK 3 r 
48 Berging I 

0 Berging r 

.n err 

e I 
e r 

I 
846 

BASIS4-1 .XLS 

K L M 

141 141 141 
Woningenblok/flat-verdieping 

20 21 22 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
4 4 4 
4 4 4 
8 8 8 
1 1 1 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
8 8 8 
0 0 0 

Totaal aantal kozijnen: 846 

24 2,318228 

jc 
Aantallen: 24 24 24 

C30 
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N 0 p Q R s T u V w 

141 141 141 0 0 

23 24 25 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
8 8 8 0 0 
8 8 8 0 0 
8 8 8 0 0 
8 8 8 0 0 
8 8 8 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
8 8 8 0 0 
1 1 1 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
4 4 4 0 0 
8 8 8 0 0 
0 0 0 0 0 

24 48 48 48 48 48 24 24 48 6 
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G H J K L M N 0 p Q R s T u V w 
50 Aanlallen: 24 24 24 24 48 48 48 48 48 24 24 48 6 
51 Kozijnlype DE DE s DF DF s RR RR s RS RS s RT RU RU s RV RW 
52 Builenwerks Lengle / Hoogte 2,242 2,242 2,224 2,224 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,643 1,643 0,538 0,538 
53 (m) breedte 1,034 1,034 1,034 1,034 1,567 1,567 0,9 0,9 0,9 2,32 2,32 1,001 1,89 
54 omtrek 6,552 6,552 6,516 6,516 5,926 5,926 4,592 4,592 4,592 7,926 7,926 3,078 4,856 
55 aantal tussenstijlen vert 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 
56 aantal ramen 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

raam I lengte/hoogte 0 0 0 0 0 1,262 1,262 0 0 0 1,509 0 0 
raam I breedle 0 0 0 0 0 0,683 0,766 0 0 0 0,684 0 0 
raam r lengte/hoogte 0 0 0 0 1,262 0 0 1,262 0 1,509 0 0 0 
raam r breedle 0 0 0 0 0,683 0 0 0,766 0 0,684 0 0 0 

raamoppervlakle 0 0 0 0 0,861946 0,861946 0,966692 0,966692 0 1,032156 1,032156 0 0 
aanlal vensters 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 
vensler lengte/hoogte 0 0 0 0 1,262 1,262 0 0 1,262 1,509 1,509 0,404 0,404 
vensler breedle 0 0 0 0 0,683 0,683 0 0 0,766 0,684 0,684 0,867 0,8445 
vensteroppervlakle 0 0 0 0 0,861946 0,861946 0 0 0,966692 1,032156 1,032156 0,350268 0,341178 

aantal deuren 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
deur I lengle/hoogle 2,108 0 2,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buiten:kozijnmaal deur I breedte 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
deur r lengte/hoogte 0 2,108 0 2,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Binnen:dagmaal deur r breedte 0 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
glasopening in deur lengte/hoogte 1,75 1,75 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

breedte 0,4 0,4 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oppervlakte/type 2,318228 2,318228 2,299616 2, 299616 2, 187532 2, 187532 1,2564 1,2564 1,2564 3,81176 3,81176 0,538538 1,01682 

(mm) Kozijnhoul breedte 67 
(mm) Raamhoul breedte 54 
Kozijn buitenwerks Lengle / Hciogte 2242 2242 2224 2224 1396 1396 1396 1396 1396 1643 1643 538 538 

breedte 1034 1034 1034 1034 1567 1567 900 900 900 2320 2320 1001 1890 

omtrek 6552 6552 6516 6516 5926 5926 4592 4592 4592 7926 7926 3078 4856 
aanlal tussenstijlen vert 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 

aantal ramen 0 0 0 0 0 1 0 0 
Raam dagmaat raam I lengle/hoogte 0 0 0 0 0 1262 1262 0 0 0 1509 0 0 

raam I breedle 0 0 0 0 0 683 766 0 0 0 684 0 0 

raam r lengte/hoogle 0 0 0 0 1262 0 0 1262 0 1509 0 0 0 

raam r breedte 0 0 0 0 683 0 0 766 0 684 0 0 0 

Venster dagmaat aantal vensters 2 2 2 
venster lengle/hoogte 1262 1262 1262 1509 1509 404 404 

venster breedte 683 683 766 684 684 867 844,5 

aantal deuren 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

deur I lengte/hoogle 2108 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buiten:kozijnmaat deur I breedte 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

deur r lengte/hoogte 0 2108 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Binnen:dagmaat deur r breedte 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

glasopening in deur lengte/hoogte 1750 1750 1750 1750 
breedte 400 400 750 750 
vormfactor 

C30 



B C 

883,89 

D E 

23.70.21-11 
23.70.21-b1 vervallenl 

m3/m1 
Grootel detail W601 hoogte (m): 

23.70.31-a 

23.82.90-11 

ramlng: 
30.33.10-•1 
30.33.10-11 
30.33.10-11 
30.33.10-11 breed m1 
30.33.10-11 
30.33.20-11 breed m1 

Grootel detail W601 breed m1 
30.33.50-•1 
30.33.50-b1 
30.33.50-c1 
30.33.50-e1 
30.34.20-11 
30.34.20-b1 
30.34.60-11 

30.38.22-11 
30.38.22-b1 
30.38.22-c1 
30.38.22-d1 

30.80.21-11 #/deur 
30.80.21-•2 #/deur 
30.80.21 -13 #/deur 
30.80.21 -b1 #/raam 
30.80.21 -b2 #/raam 
30.80.31-•1 
30.80.31-12 
30.80.31-•3 
30.80.31-b1 
30.80.31-b2 
30.80.31-c1 
30.80.31-c2 
30.80.31-cJ 
30.80.31-d1 
30.80.31-•1 
30.80.34-11 #/raam 
30.80.34-b1 #/raam 
30.80.41-•1 
30.80.41 -b1 
30.80.41 -b2 
30.80.41-c1 
30.80.41-d1 
30.80.41-•1 
30.80.41 -•2 
30.80.41 -e3 
30.80.43-•1 
30.80.43-b1 
30.80.90-11 

F 

0,04 
0,25 

0,25 

0,15 
0,25 

G 

99,26 m1 

m3 
24,82 m2 

450,78 m1 

827,50 m2 
450,78 m1 

621 ,78 m1 
621,78 m1 
553,38 m1 
147,26 m1 
48,00 at 
48,00 st 
0,00 st 

48,00 st 
432,00 st 

48,00 II 
288,00 st 

528,00 m1 
973,34 m1 
49,63 m1 
49,63 m1 

144 .00 st 
144 ,00 st 
144,00 st 
480,00 11 

0,00 SI 
48,00 st 
48,00 st 
48,00 st 
96,00 st 
96,00 st 
48,00 st 
48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 SI 
96,00 sl 

480,00 sl 
0,00 st 

48,00 SI 
48,00 SI 
48,00 sl 
96,00 st 

240,00 st 
48,00 sl 
48,00 SI 
48,00 st 

240,00 SI 
0,00 st 

48,00 st 
0,00 SI 
0,00 SI 
0,00 sl 

H 
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K L M N 0 p Q R 
Aantallen: 24 24 24 24 48 48 48 48 
Kozijntype DE DEs OF OF s RR RR s RS RS s RT 

Vooral vervaardigde steel ~C_2_3 _____ __. 

Vobo-band 50x150 845 kantplank ondor buitend 1,034 1,034 1,034 1,034 
Vebo--band 50x150 835 kantplank onder buitendeurkozijn 
Portlandcemenl NEN 3550 
lsover Mupan achter kantplanken 
Vebo waterslag 60x160 B3 waterslag onder buitenr 1,567 1,567 0,9 0,9 

voegvulling met kit tussen prefab en andere bouwonderdelen 

Kozijnen, ramen en d•uref._C_l_o _____ __, 
Gevelkozijnen gelamineerd vuren 2,318228 2,318228 2,299616 2,299616 2,187532 2,187532 1,2564 

0,9 
1,2564 

0,9 houten Itellat 43x43(mm) onderkant buitenkozljne 
bevestigingsmiddelen 
ankers 
DPC 5000 buitenkozijnen muv buit 
Havoband 100 opencellig 
DPC 5000 
DPC 5000 
Buitendeur 
Buitendeur 

tangs slijlen 
builendeurkozijnen 
voorgevel 
achtergevel 

Binnendeur in woning 
Branctwerende binnendeur Tussen ha\ & woonkam 
metalen binnendeurkozijne dagmaat 810 in waning 
Brandwerend metalen binn Tussen hal & woonkam 

Ventilatierooster op glas volgens tekening 

CA 4113 kierafdichtingspro langs stijlen en bovend 
L 1015 kierafdichtingsprofiel langs stijlen, boven- & o 
CA ◄02 kierafdichlingsprofi langs onderdorpel buite 
CA ◄ 13-N kierafdichtingspr langs onderdorpel buite 

Veiligheidsschamier 
Veiligheidsschamier 
Veiligheidsschamier 
Veiligheidsschamier 
Veiligheldsschamier 
Oeur-/raamslot 1279-17 
Deur-/raamslot 1279-17 
Deur-/raamslot 1279-17 
Loopslot 1255 
Loopslot 1255 
Kaslslol 1256 
Kastslol 1256 
Kaslslol 1256 
Dag- en nachtslot 1266 
WC-badkamerslot 1264 
Hefboomsluiting 
Hefboomsluiting 
Knop/kruk/schild 
blok-kruk/schild 
blok-kruk/schild 
blok-kruk/vrij-bezet-kort-sc 
blok-kruk/kort-schild 
knopschild met sleutelgat 
knopschild met sleutelgat 
knopschild met sleutelgat 
Uitzetter Habiles 
Uitzelter Axarin 
Briefplaat met klep 

Hang- & Slultwerk 
woningentreedeuren 
woningachterdeuren 
bergingsdeuren 
naar buiten draaiende r 
naar binnen draaiende r 
woningentreedeuren 
wonin9achterdeuren 
bergingsdeuren 
slaapkamer 2 & 3 
woonkamer & tochtpor1 
Trapkastdeur 
meterkastdeur 
CV/MV-kastdeur 
slaapkamer 1 
Toilet- en badruimte 
op naar buitendraaiend 
op naar binnendraaiend 
woningentreedeur 
woningachterdeur 
bergingsdeur 
Toilet- en badruimte 
Overige blnnendeuren 
trapkastdeur 
MK-deur 
CV/MC-deur 
op naar buitendraaiend 
op naar binnendraaiend 
woningentreedeur 

C30 

0 0 0 0 1,567 1,567 

0 
1,534 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5,518 
0 

1,034 
0 
0 
0 

0 
1,534 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5,518 
0 

1,034 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1,534 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

5,482 
0 
0 

1,034 
0 

1,534 
0 

5,482 
0 
0 

1,034 
0 

2,067 

1,867 
0 
0 
0 
0 

0 
3,89 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

2,067 

1,867 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3,89 

0 
0 

0 
0 
0 

1,4 

1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
4,056 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,4 

1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4,056 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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s T u V w 
48 24 24 48 

RU RU1 RV RW 

0,9 2,32 

1,2564 3,81176 
0,9 2,32 

1,4 2,82 

1,2 2,62 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 

0 0 
0 4,386 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,32 1,001 

3,81176 0,538538 
2,32 1,001 

2,82 1,501 

2,62 1,301 
0 0 
0 0 
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A B C D E F G H K L M N 0 p Q R s T u V w 
Aantallen: 24 24 24 24 48 48 48 48 48 24 24 48 6 
Kozljntype DE DE s OF OF s RR RRs RS RSs RT RU RUs RV RW 

breedte (m): 0,524 56,39 m2 PanelenWRC tussen voorgeveldeurko 1,174808 1,174808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grootel detail W601 breed m1 0,25 25,15 m1 OPC 5000 onder, tussen voorgeve 0,524 0,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grootel detail W809 breed (m): 500,41 m1 kunststof slabbe bovendorpel van de buit 0 0 1,034 1,034 1,567 1,567 0,9 0,9 0,9 2,32 2,32 1,001 1,89 
Grootel detail W609 oplegbreedte ( 0,15 558,91 m1 stalen latei L 90.120.5 boven buitenkozijnen m 0 0 1,184 1,184 1,717 1,717 1,05 1,05 1,05 2,47 2,47 1,151 2,04 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Systeembekledingen 1c31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(m) hoogte bovenlicht: 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(m)breedte bovenlicht: 0,85 Beglazlng lc34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34.31 .20.11 21,60 m2 Oraadglas+kit+latten bergingsdeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34.31.30.11 16,32 m2 Oraadgtas+profielen bovenlicht QWK.binne~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34.31 .3Q.a2 16,32 m2 Draadglas+profielen bovenlicht Olrapkast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34.31.3Q.b1 97,92 m2 Enkelglas+profielen overige bovenlichten m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34.33.10.11 Rehl: 321 ,69 m2 dubbelgla1+kit+latten+rugv Draaiende delen van bu 0,7 0,7 1,3125 1,3125 0,861948 0,861946 0,966692 0,966692 0 1,032158 1,032158 0 0 
34.33.1Q.a1 Prijstechnl1ch: 321,69 m2 dubbelglas+kit+latten+rugv Draaiende delen van bu 0,7 0,7 1,3125 1,3125 0,861948 0,861946 0,966692 0,966692 0 1,032158 1,032158 0 0 
34.33.10-b1 Rehl: 249,14 m2 dubbelglas+kit+latten+rugv Niel•draalende delen va 0 0 0 0 0,861946 0,861946 0 0 0,966692 2,064312 2,064312 0,350268 0,682358 
34.33.1Q.b1 Prij1technl1ch: 258,33 m2 dubbelglas+kit+latten+rugv Niet-draaiende delen va 0 0 0 0,861946 0,861946 0 0,966692 2,064312 2,064312 0,5 0,682358 

2690,51 m1 gtaslatten 4,3 4,3 5 7,78 7,78 4,058 4,058 4,058 13,158 13,158 2,542 4,994 
Natuur. 1n Kunstst11n 1c3s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.45.10.al 58,32 ml Holonite-dorpel 50x30 toilet-&badruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35.45.1Q.b1 86,40 m1 Holonite-dorpel + neuten buitendeuren 0,9 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35.45.1Q.b1 192,00 SI neuten 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TegelweB: lc41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41.63.11-11 402,73 ml Vensterbanktegels onder kozijnen in woon 0 0 1,587 1,587 0,9 0,9 0,9 2,32 2,32 0 1,89 
41 .71 .20.a1 171,74 ml kitwerk rondom kozijnen + rond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,578 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OA Schilderweri< IC◄6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tun1nberak1nlng: enkele geverfde 0,181 2709,71 ml kozijnhout 6,552 6,552 6,516 6,516 7,322 7,322 4,592 4,592 4,592 11 ,212 11 ,212 3,078 5,394 
Tuuenberakenlng: enkele oeverfde 0,134 973,34 ml raamhout 0 0 0 0 3,89 3,89 4,058 4,056 0 4,386 4,386 0 0 
Tun1nb1rakenlng: 125,06 m2 deurhout 1,618228 1,618228 0,987118 0,987116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46,31 .10.11 745,94 m2 buitenschilderwerk buitenkozijnen, -ramen & deuren + glaslatten 
48.31 .10.12 745 94 m2 binnenschildeiwerk buitenkozi'nen -ramen & deuren 

C30 
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D .43. 70-a 

Grootel's Bouwmaatschappij B.V. 
3328: 48 won. OUdel. Dordrecht 

STEENACHTIG DAKRANDELEMENT 
0 . BETONNEN DAKRANDELEMENT 

Vorrn: volgens tekening 
Afmetingen (mm) : volgens tekening. 
Betonkwaliteit (NEN 5950+c92): B35. 
Milieuklasse: 2. 
Cementsoort: portlandcement (NEN 3550) 
Oppervlak: glad. 
Toebehoren: 
- ankers: thermisch verzinkt of RVS (RVS indien 

geeist door de gemeente) 
5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

door de aannemer te vervaardigen tekening(en) 
op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de vorrn van het element met maatvoering 
- de wapening van het element 
- de aansluitdetails van het element op de 

onderliggende constructie. 
aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurde: in 2-voud. 
Na goedkeuring door de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht. 

6. STATISCHE BEREKENING (NEN 6720+C92) 

20-01-1997 
BLAD 50 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening 
betonconstructie. 
van de bevestiging van het dakrandelement. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurde (st.): 2 
Na goedkeuring door de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht. 

8 . VERWERKINGS- EN SAMENSTELLINGSVOORSCHRIFTEN 
De detaillering, samenstelling, afmeting, vorm en 
montage van de prefab onderdelen overeenkomstig 
Grootel-details en opgave konstrukteur en 
tekeningenleverancier . 

. 01 DAKRAND 

3.50 

3.50.21-a 

De dakrandelementen. 

WANDELEMENTEN 

BETONNEN BINNENSPOUWBLAD 
0. BETONNEN BINNENSPOUWBLAD 

Fabrikaat: Heembeton B.V. 
Type : prefab be tonnen wandel emen t. 
Afmetingen (mm) : dik 70, 
met verdikte randen t.p.v. de raamsparingen, m.u.v. 
de spring voor de woningentreedeur. 
Betonsterkteklasse (NEN 5950+c92): E 45. 
Milieuklasse (NEN 5950+c92): 1 
Oppervlak: glad. 
Toebehoren: 
- ankers: volgens Heembeton Bouwsysteem 
- spouwankers: verzinkt d.raadstaal ~ 4 mm, geschikt 





Overzichtskaart ligging Hofwoningen 
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Gevels bouwnummers: 80-87, 104--111, 112-119 

schaal 1:100 
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Begane grond bouwnummers: 80-87, 104-111, 112-119 waarvan gespiegeld: 80, 82, 84, 86,104,106,108, 110,112,114,116,118 kopwand bouwnummers met raam: 80,111,112 bouwnummers zonder raam: 87,104,119 
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Eerste ·verdieping bouwnummers: 80-87, 104-111 , 112 -119 waarvan gespiegeld: 80, 82, 84, 86,104,106,108, 110,112,114,116, 118 kopwand bouwnummers: 80, 87, 104,111,112,119 
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Doorsnede bouwnummers: 80-87, 104-111 , 112-119 

schaal 1:50 
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Technische omschrijving Hofwoningen 

Omschrijving van het werk 

Het project bestaat uit de bouw van 48 woningen. 

- 24 stuks koopwoningen in twee bouwlagen. 

- 24 stuks huurwoningen in twee bouwlagen. 

Deze omschrijving is van toepassing voor de 24 stuks koopwoningen. De koop

woningen hebben een houten berging achter in de tuin en een parkeerplaats op 

eigen terrein. 

Administratieve bepalingen 

Bepalingen volgens het Bouwbesluit (uitgave 16 december 1991) en de bepalingen 

van de Nutsbedrijven. 

Tevens is van toepassing de "Garantie- en waarborgregeling eengezinshuizen 

E.1992" van het Garantie lnstituut Woningbouw (G.1.W.). 

Betalingstermijnen 

De betalingstermijnen worden nader in de koop-/aannemingsovereenkomst 

geregeld . 

Op levering 

De oplevering van de woning zal plaatsvinden binnen een termijn, nader in 

de koop-/aannemingsovereenkomst genoemd. 

De kopers worden minimaal veertien dagen voor de oplevering schrittelijk op 

de hoogte gesteld van de definitieve datum waarop dat gaat gebeuren. 

Aan de koper wordt zo de gelegenheid gegeven tot een gedegen beoordeling van 

de woning in de staat waarin deze dan verkeert. De opdrachtgever draagt zorg 

voor de kwaliteitscontrole voordat de beoordeling door de koper plaatsvindt. 

De woning en de berging zullen bezemschoon worden opgelev~rd, behalve 

het sanitair, de tegelwerken en het glas; deze worden schoon opgeleverd . 

Het bij de woningen behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. 

De onderhoudsperiode bedraagt drie maanden na de oplevering van de woning. 

Gebruikte begrippen 

In deze ornschrijving wordt een aantal keren het begrip Rc-waarde genoemd. 

De Rc-waarde is een eenheid om de isolatiewaarde van een constructie-onderdeel 

aan te geven. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de constructie is geisoleerd. 

De eenheid waarin deze waarde wordt uitgedrukt is m'.K/W (vierkante meter maal 

graad Kelvin per Watt) . 

lndien in deze woning het begrip "of gelijkwaardig" wordt gebruikt dan wordt 

bedoeld dat ofwel het omschreven materiaal kan worden toegepast ofwel 

een gelijkwaardig materiaal. 

Volgorde bij uitvoering 

De volgorde bij de uitvoering wordt door Ballast Nedam woningbouw B.V. Grootel

West bepaald in overleg met de gemeente. De kopers zullen hie rover worden 

ingelicht. 

Wijzigingen voorbehouden 

Kleine wijzigingen in de maatvoering, in de materiaalkeuze en de situatie rondom 

de woning die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, 

alsrnede wijzigingen als gevolg van overheidseisen en voorschriften, worden 

uitdrukkelijk voorbehouden. 

Via inforrnatiebulletins wordt u van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld. 

Als er een strijdigheid is tussen de in deze brochure aanwezige tekeningen en 

ornschrijving, gaat de omschrijving voor. 

Verrekening ten gevolgen van bovengenoemde wijzigingen is niet mog~lijk. 

Aan bedoelde wijzigingen kunnen door de kopers geen rechten worden ontleend. 

Werkomschrijving 

Peilen en maten 

De rnaatvoering op de tekeningen betreft circa maten. 

Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de woonkamer. 

Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties ten opzichte 

van het N.A.P. 

Grondwerken 

Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van funderingen, 

grondleidingen, paden en terrassen. 

Het terrein onder de woningen en bergingen wordt ontgraven tot onderkant van 

de fundering, leidingsleuven en dergelijke. Als bodernafsluiting van de kruipruirnten 

wordt tussen de funderingsbalken een laag vulzand aangebracht. 

Aanvullingen/ophogingen worden op een zodanige wijze uitgevoerd, dat het tot 

de kavel behorende terrein geegaliseerd wordt opgeleverd. 

Heiwerk 

De woningen worden, gefundeerd op palen. Het aantal, de lengte en de afmeting 

van de palen wordt door de constructeur bepaald op basis van sonderingen . 

Terrein en erfafscheidingen/voorzieningen 

De erfafscheiding tussen de woningen wordt op de hoeken gemarkeerd met 

perkoenpaaltjes. Tussen de terrassen in de achtertuinen van de woningen komen 

conifeerhagen van Leylandis, breed 150 cm. hoog circa 100 cm. 

Op de erfafscheiding in de voortuinen t.p.v. de entrees komen beukhagen van ea 

40 cm hoog, een en ander als op de situatietekening is aangegeven; op de 

erfscheiding van de voortuinen van de kopwoningen met openbaar gebied, komt 

een lage betonnen band. 

Beplanting en tuinaanleg 

Blijtt buiten deze omschrijving en is dus voor rekening van de koper, m.u .v. 

de bovenornschreven coniferen- en beukhagen. 

Bestrating 

De bestrating behorende bij de woning wordt uitgevoerd volgens tekening in grijze 

betontegels c.q. stenen in een zandbed ter dikte van 1 O cm. 

Van gladde, grijze betontegels 30 x 30 cm worden uitgevoerd : 

- Het terras van de woning (zie tekening) 

- De tegelbestrating in de berging 

- De opstelplaats voor containers. 



Van gladde, grijze betontegels 40 x 60 cm worden uitgevoerd : 

- Het tuinp~d in de achtertuin, vanaf hetterras langs de vrijstaande berginge!l tot 

aan het achterpad, breed 60 cm.(zie tekening) 

- Het toegangspad naar de voordeur van de woningen, breed 60 cm. (zie tekening) 

- Het plateau t.p.v. de voordeur van de woningen. (zie tekening) 

Van betonnen grasstenen : 

De twee rijstroken t.b.v. parkeren op eigen terrein, breed 60 cm, daar waar op 

tekening aangegeven. 

Riolering 

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom 

begrepen. De riolering wordt uitgevoerd als een gescheiden stelsel. 

De riolering binnen de woning wordt in PPC uitgevoerd. 

De hemelwaterafvoeren worden samengesteld uit gerecycled P.V.C.-buizen, van 

voldoende diameter en met de nodige hulpstukken, en aangesloten op 

het schoonwaterriool. Onder de bouwblokken wordt een drainage aangebracht 

en aangesloten op het schoonwaterriool. 

Fundering 

De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies worden bepaald door 

de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens de door de constructeur 

te vervaardigen tekeningen en na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. 

Betonwerken 

Alie betonwerken worden uitgevoerd met de, door de constructeur te bepalen, 

benodigde wapening, geheel volgens goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. 

Van gewapend beton: 

- De funderingsbalken 

Van geprefabriceerd beton: 

- Opsluitband tangs voortuin kopwoningen t.p .v. de erfscheiding 

- De woningscheidende bouwmuren, dik 220 mm. 

- Binnenspouwbladen v66r- en achtergevel 

- De begane grondvloer wordt uitgevoerd als isolatievloer, Rc=3,0 m' K/W 

- Vloerelementen voor verdiepingsvloer en plat dak zijn kanaalplaatvloeren van 

voorgespannen beton 

- Dakrand t.p .v. platte daken. 

Metselwerk 

Voorgevels 

Deze bestaan uit : 

- Een binnenspouwblad van beton. 

- lsolatieplaat met een luchtspouw. 

- Een buitenspouwblad van gevelsteen conform monsters en tekeningen 

De totale Rc-isolatiewaarde van de dichte gevelconstructie bedraagt 3,0 m' K/W. 

Achtergevels 

Deze bestaan uit : 

- Een binnenspouwblad van beton. 

- lsolatieplaat met een luchtspouw. 

- Een buitenspouwblad van gevelsteen conform monsters en tekeningen op 

de begane grond en op de verdieping. 

De totale Rc-isolatiewaarde van de dichte gevelconstructie bedraagt 3,0 m' K/W. 

Eindgevels 

Deze bestaan uit : 

Een eindwand van beton. 

- lsolatieplaat met een luchtspouw. 

- Een buitenspouwblad van gevelsteen, conform monsters en tekeningen, voo_r 

de gehele kopgevel. 

De totale Rc-isolatiewaarde van de dichte gevelconstructie bedraagt 3,0 m' K/W. 

Binnenwanden 

De niet-dragende wanden in de woningen worden opgebouwd uit gasbeton, 

dik 70 mm en 100 mm tussen slaapkamer 2 en 3. 

Houten draagconstructies 

Niet van toepassing. 

Ku nststeenwerken 

Ter plaatse van de deurkozijnen van het toilet en de badkamer worden onderdorpels 

toegepast, uitgevoerd in nibostone o.g. 
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Tegelwerken 

A. Wandtegels 

Van de toe te passen wandtegels (15 x 15 cm) zal een standaard bemonstering ter 

nadere keuze worden aangeboden (maximaal 3 keuzemogelijkheden). 

Te betegelen met vlakke geglazuurde wandtegels: 

- De wanden van het toilet: 120 cm hoog 

- De wanden van de badkamer: 180 cm hoog en ter plaatse van de douchehoek 

21 O cm hoog, over een ontwikkelde lengte van totaal 300 cm. 

- De keuken: 

- De wanden boven het aanrecht: tussen aanrecht en bovenkastjes 

- De wanden ter plaatse van de ruimte voor een kooktoestel 150 cm hoog 

- Achter het keukenblok wordt niet getegeld . 

Bij in het tegelwerk voorkomende gevelkozijnen wordt het wandtegelwerk in 

de verticale dagkanten omgezet 

8. Vloertegels 

Voor de toe te passen vloertegels (10 x 20cm in afwijking van plattegrondschets) 

zal een standaard bemonstering ter nadere keuze worden aangeboden. (3 keuze

mogelijkheden). 

Te betegelen met vloertegels ; 

De vloer van het toilet 

- De vloer van de badkamer 

Het douchegedeelte is uitgevoerd d.m.v. een tegeldikte verdiept op afschot naar 

de afvoerplug. Daar waar geen andere afwerking is omschreven worden dekvloeren 

aangebracht. 

C. Vensterbanken en raamdorpels 

Vensterbanktegels worden toegepast ter plaatse van alle gevelkozijnen met 

een gemetselde of betonnen borstwering: 

- in de langsgevels breed 15 cm. 

- In de kopgevels breed 15 cm. 

Onder de raamkozijnen in de gevels wordt aan de buitenzijde een holonite 

raamdorpel toegepast. 



Metaalwerken 

- De lateien boven de gevelopeningen zijn van staal, gemoffeld in kleur. 

- Het vloerluik achter de voordeur is een geisoleerd kruipluik met matomranding, 

welke is opgenomen in de afwerkvloer. 

- Al het overige klein ijzerwerk, benodigd voor een goede uitvoering van het werk: 

Dakconstructies 

Op de platte daken van de woningen worden isolatieplaten, van voldoende dikte 

aangebracht. 

Deze daken worden waterdicht afgewerkt met een 1-laagse gemodificeerde 

bitumineuze dakbedekking geballast met grind. De minimale Rc-waarde van het 

dak 3,0 m' K/W. 

De vrije zijden van de platte daken van de woningen worden afgewerkt met 

een prefab dakrand. 

Kozijnen, ramen en deuren 

A. Buitenkozijnen en -ramen 

De buitenkozijnen en -ramen worden uitgevoerd in geimprosoleerd Noordeuro

pees vuren, voorzien van dekkend schilderwerk. 

De glasopeningen van de gevelkozijnen,-ramen en deuren worden bezet met 

isolerende beglazing, in H.R. uitvoering (d.w.z. hogere isolatie waarden dan 

normaal isolatieglas). 

In de gevelkozijnen worden conform tekening geisoleerde blank geanodiseerde 

aluminium ventilatieroosters geplaatst. 

Alie bewegende delen in de gevelkozijnen van de woningen zijn voorzien van 

tochtweringsprofielen. 

B. Buitendeuren 

Entreedeur (met briefplaat) : Samengestelde massieve vlakke deur met stabilisatie

voorzieningen en glasopening, bezet met isolatieglas. 

Buitenbergingsdeur: Larix glasdeur met brute draadglas 

In de achtergevel wordt ter plaatse van het terras op de beganegrond een houten 

deur geplaatst 

C. Binnenkozijnen en -deuren. 

De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig gecoate stalen montagekozijnen zonder 

stofdorpels, kleur gebroken wit. 

De binnendeuren zijn fabriekmatig afgelakte standaard opdekdeuren, kleur ivoor 

wit. De bovenlichten van binnendeurkozijnen worden bezet met blank vensterglas, 

draadglas of dichte panelen. Een en ander is afhankelijk van de plaats en van 

de bouwvoorschriften. 

D. Hang- en sluitwerk 

De buitendeuren en -ramen worden voorzien van hang- en sluitwerk in 

inbraakpreventieve uitvoering (SKG*), behoudens de buitenberging (5KG). 

De binnendeuren worden voorzien van hang- en sluitwerk in lichtmetalen uitvoering. 

Trap 

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als 

een dichte vurehouten trap, i.v.m. de brandwerende eisen voorzien van spaanplaat 

stootborden. 

De onderzijde van de trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt 

na de grondlaag niet afgeschilderd. 

De bovenkant van de treden en stootborden worden na de grondlaag niet 

afgeschilderd. De trap_ wordt aan de muurzijde voorzien van een stokleuning. 

De trapgathekken zijn van vurehout met spijltjes, geschilderd. 

Sch i lderwerken 

De gevelkozijnen met de daarin opgenomen ramen en deuren worden, zowel 

binnen als buiten, in het werk afgeschilderd met een "High Solid" dekkend 

schilderwerk. 

Alie in het zicht blijvende waterleidingen in de badkamer en het toilet, worden 

geschilderd (geen c.v.-leidingen). 

De radiatoren worden afgelakt op het werk geleverd in de standaard kleur. 

Plafond- en wandafwerking 

Alie betonplafonds in de woningen worden voorzien van wit structuurspuitwerk, 

behoudens het plafond in de meterkast, de c.v. kast en de trapkast. 

De wanden boven het tegelwerk in het toilet, badkamer en keuken worden voorzien 

van wit structuurspuitwerk. 

Alie wanden in de woningen worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering 

van de betegelde en gespoten wanden, de cv-kast, de meterkast en de trapkast. 

Binnentimmerwerk en binneninrichting 

A. Algemeen 

De meterkasten worden voorzien van de benodigde betimmering (conform 

de eisen van de Nutsbedrijven) 

De niet betegelde wanden binnen de woning, behoudens de wanden van de cv

kast, de trapkast en de meterkast, worden voorzien van fabrieksmatig afgewerkte 

vuren plinten. Daar waar nodig worden multiplex aftimmeringen c.q. koplatten 

aangebracht. 

B. Keuken 

De woningen zijn voorzien van een Br:.iynzeel keuken type Thema Projekt, indeling 

conform de keuken-indelingstekening. 

De keuken bevat hoofdzakelijk de volgende onderdelen : 

- 1 onderblok voor spoelbak. breed 120 cm. met 1 lade 60 cm. breed. 

- 1 onderblok breed 60 cm met 1 lade, eventueel wegneembaar t.b.v. een door 

derden te plaatsen vaatwasmachine 

- 2 stuks bovenkastjes breed 60 cm 

- het blad is een RVS blad met een enkele RVS spoelbak 

Loodgieterswerk 

Vanaf een door het Waterleidingbedrijf te plaatsen hoofdkraan wordt een compleet 

koudwaterleidingnet aangelegd naar de volgende tappunten : 

- Fonteintje in de toiletruimte 

- Closetreservoir in de toiletruimte 

- Aanrecht in de keuken 

- Wasmachinekraan in de badkamer 

- Douchemengkraan in de badkamer 

- Wastafelmengkraan in de badkamer 

- Cv-combiketel 

In de warm en koudwaterleiding wordt onder het aanrecht in de keuken een 

afgedopt T-stuk opgenomen voor een eventueel later door de koper te plaatsen 

vaatwasmachine. 

Vanaf de cv-combiketel wordt een warmwaterleiding aangelegd naar de volgende 

tappunten: 



- Wastafelmengkraan in de badkamer 

- Douchemengkraan in de badkamer 

- Mengkraan in de keuken 

- Warmwater aansluitpunt wasmachine, eindigend in een afgedopte muurplaat 

- Afgedopte aansluiting vaatwasmachine 

Sanitair 

In de woning wordt het op de tekeningen aangegeven sanitair geleverd en 

aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt standaard in de kleur 

wit (volgens monster) uitgevoerd. Keuze uit een aantal standaardkleuren voor 

de keramische en kunststof onderdelen is (binnen een bepaalde termijn ) tegen 

verrekening mogelijk. Het sanitair wordt, indien na de door de opdrachtgever 

gestelde termijn nog geen keuze gemaakt is, standaard in de kleur wit geleverd. 

Het sanitair wordt geleverd met de nodige verchroomde kranen en bevesti

gingsmiddelen. 

Toilet 

De toiletcombinatie in de toiletruimte bestaat uit een verglaasde porseleinen pot 

met een laaghangend kunststof reservoir met een waterbesparende knop . 

De pot wordt voorzien van een kunststof zitting met deksel. 

Een fonteincombinatie, voorzien van een verchroomde kraan met ingebouwde 

straalbreker en kunststof bekersifon met afvoerpijp . 

Badkamer 

Een wastafelcombinatie bestaande uit, een verglaasde porseleinen wastafel, 

kunststof bekersifon en afvoerpijp, verchroomde mengkraan met draaibare uitloop 

en ingebouwde straalbreker. Boven de wastafel wordt een spiegel en een planchet 

met een heldere glasplaat aangebracht. 

Een douchecombinatie bestaande uit een verchroomde douchemengkraan met 

omstelinrichting en ingebouwde straalbreker, doucheslang en waterbesparende 

handdouche op glijstang. 

Gasfitterswerk 

Vanaf een door het Energiebedrijf te plaatsen gasmeter wordt een complete 

gasleiding aangelegd naar het afgedopte aansluitpunt voor het kooktoestel in 

de keuken en het aansluitpunt voor de c.v.-combiketel. 

Centrale verwarmingsinstallatie 

De woning wordt voorzien van een individueel . gasgestookte warmwater

verwarmingsinstallatie (cv-installatie). Hiertoe wordt conform tekening in 

de woningen een wandcombiketel geplaatst en aangesloten op de -koud- en 

warmwaterleiding en het gasnel 

De cv-combiketel wordt geleverd in een milieuvriendelijke uitvoering, HR en Low

Nox. D.w.z.: hoog rendement en een minimale uitstoot van CO en Nox. 

De installatie bestaat uit een tweepijpsysteem, waarbij de leidingen in de dekvloer 

weggewerkt worden (systeem Gabotherm o.g.), m.u.v. leidingen in c.v.- en trapkast, 

uitgevoerd in dunwandige pijp. 

De radiatoren zijn qua afmeting afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken 

vermelde temperatuur en zoveel mogelijk in een enkelplaats uitvoering. Op de 

woningplattegronden zijn de maten en plaats van radiatoren en verdeelunits 

indicatief aangegeven. 

Aantal en plaats van de radiatoren zijn op tekening aangegeven, deze kunnen in 

overleg met de installateurs nog wijzigen. De verdeelunits ten behoeve van de c.v. 

worden in de trapkast, respectievelijk de c.v kast geplaatst. 

Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken , dienen de navolgende 

ruimtetemperaturen bereikt en onderhouden te kunnen worden e.e.a. volgens 

voorschriften : 

- Woonkamer 20 graden Celsius 

Keuken/eethoek 20 graden Celsius 

- Slaapkamers 20 graden Celsius 

Hal 15 graden Celsius 

- Badkamer 22 graden Celsius 

- Toiletruimte 15 graden Celsius 

- lnterne verkeersruimten, 15 graden Celsius 

De binnentemperaturen worden geregeld door een in de woonkamer gemonteerde 

klokthermostaat en thermostatische radiatorkranen, in de overige ruimten m.u.v. 

de woonkamer. Mee te leveren installatietoebehoren : 

- Gebruiksaanwijziging cv-installatie 

- Sleuteltje voor de ontluchtingsventielen 

- Vulslang 
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Ventilatie 

Natuurlijke ventilatie van de woning geschiedt door middel van geisoleerde 

aluminium ventilatieroosters, welke zijn opgenomen in de gevelpuien . 

De keuken, het toilet en de badkamer zijn aangesloten op het mechanische 

ventilatiesysteem. Nabij de kookhoek is een bedieningsschakelaar aangebracht ten 

behoeve van de toerenregeling (3 snelheden). 

De ventilatie-unit is op de eerste verdieping in de cv-kast geplaatst. 

De buitenbergingen worden geventileerd door middel van natuurlijke ventilatie, 

waarvoor in de gevel voorzieningen zijn getroffen. 

Electrische installatie 

In de woning wordt een electrische installatie aangelegd volgens de voorschriften 

van het Energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010. 

De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van 

een aardlekschakelaar. 

De leidingen worden weggewerkt in de vloeren en wanden, met uitzondering van 

de leidingen in de meterkast en in de buitenberging, welke worden uitgevoerd 

als zichtleidingen. 

De wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke zijn van het type wit-inbouw, met 

uitzondering van de buitenberging, hier zijn deze van het type wit-opbouw. 

Het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen zijn in de afwerkstaat 

en op tekening aangegeven. Met nadruk wijzen wij er op dat op de verdiepingen 

wandlichtpunten worden toegepast. 

De woningen worden voorzien van een deurbelinstallatie. 

De levering en aansluiting van apparaten en armaturen zijn, voor zover niet anders 

vermeld, niet in de koopsom begrepen . 

De wandcontactdozen komen op een hoogte van 300 mm, met uitzondering van 

de badkamer, de keuken en de berging. 

De schakelaars komen op een hoogte van 1050 mm. 

Een keuken aansluiting komt op 2250 mm t.b.v. afzuiging. 

Centrale antenne inrichting 

De woning wordt ingericht voor aansluiting op de centrale antenne inrichting 

van de machtigingshouder in de gemeente Dordrecht. Ten behoeve van de centrale 

antenne inrichting wordt een inbouwdoos met de benodigde leiding aangebracht 

in de woonkamer (bedraad) en in de hoofdslaapkamer (onbedraad) . 



De aansluiting wordt verkregen door middel van betaling van entreekosten en het 

nemen van een abonnement bij het centrale antenne bedrijf. De kosten hiervan 

zijn niet in de koopsom begrepen. 

Telefoonvoorziening 

Ten behoeve van de telefoon wordt een PTT-doos met de benodigde leiding 

aangebracht in de woonkamer (bedraad), en in de hoofdslaapkamer (onbedraad). 

De entree- en abonnementskosten zijn niet in de koopsom begrepen. 

Diversen 

Voor de afwerking van vloeren, wanden en plafonds wordt verwezen naar 

de afwerkstaat. De op de tekeningen aangegeven apparatuur en inrichting zijn 

slechts indicatief en behoren niet tot de levering. Bij de woning behoort alleen 

datgene wat als zodanig in deze omschrijving is vermeld. 

Qe op de tekeningen aangegeven plaats van radiatoren en verdeelunits van de cv

leidingen kan in overleg met de installateur nog aan wijziging onderhevig zijn . 

De afbeeldingen en de kleuren van de perspectieftekeningen zijn indicatief, hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Meer- en minderwerk 

De mogelijkheid tot meerwerk respectievelijk minderwerk is tegen verrekening 

aanwezig. 

Het meer- en minderwerk kan alleen gekozen worden uit de opgestelde meer

en minderwerklijst. 

De voortgang van de bouw mag er niet door worden verstoord. 

Meer- en minderwerk is alleen mogelijk indien de lijst compleet is ingevuld, door 

partijen is ondertekend en bij de bouwondernemer is ingeleverd voor de op de lijst 

genoemde sluitingsdatum. 

Uitsluitend schriftelijke opdrachten worden in behandeling genomen. 

Verrekening vindt plaats volgens de koop-aannemingsovereenkomst. 

Werkzaamheden uit te voeren door derden, zullen alleen na oplevering van uw 

woning kunnen plaatsvinden . U dient hiertoe zelf goedkeuring van Bouw- en 

Woningtoezicht voor te verkrijgen. 

De koper zal in het bezit worden gesteld van een lijst van mogelijke alternatieven, 

waarop o.a. aangegeven: keuzes in wand- en vloertegels, keukenfronten en 

keukengreepjes. De koper zal de gelegenheid krijgen hieruit een keuze te maken, 

waarbij de stand van de bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van 

de koop-aannemingsovereenkomst bepalend is. 

de makelaar kan u omtrent mogelijk meer- en minderwerk nader informeren. 

Afwerkstaat won i ngen, per vertrek 

Begane grond 

Entree 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

- 1 lichtpunt met schakelaar 

- 1 meterkast ingericht volgens de eisen van het betreffende energiebedrijf 

- 1 complete belinstallatie 

- 1 buiten lichtpunt met schakelaar 

Hal 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

- 1 lichtpunt met schakelaar, gecombineerd met een enkele wandcontactdoos 

- 1 radiator 

Toilet 

begane grond en verdieping 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Gebakken tegels, (keuze uit diverse monsters) en een kunst

stenen dorpel 

: Geglazuurde tegels, 1200 mm hoog 

Keuze uit diverse monsters 

Boven het tegelwerk structuurspuitwerk 

: Structuurspuitwerk 

- 1 lichtpunt met schakelaar 

- 1 closetpot met laaghangend reservoir 

- 1 fonteinbakje met koudwaterkraan 

- 1 afzuigpunt voor mechanische ventilatie 

Woonkamer 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

- 2 lichtpunten op serieschakelaar 

- 4 dubbele wandcontactdozen 

- 1 bedraad aansluitpunt ten behoeve van de telefoon 

1 bedraad aansluitpunt ten behoeve van de centrale antenne inrichting 

- 1 kamerthermostaat ten behoeve van de c.v. 

- 1 radiator 

Keuken 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Cementdekvloer 

: Wandtegels boven het standaard aanrechtblok, naast het aan

rechtblok ter plaatse van de ruimte voor het gasfornuis hoog ea. 

150 cm, ea 60 cm haaks omgetegeld (keuze uit diverse monste~s) . 

Structuurspuitwerk boven de wandtegels. Overige wanden behang

klaar en vloerplint. 

: Structuurspuitwerk 

- 1 lichtpunt met schakelaar 

- 1 dubbele wandcontactdoos met randaarde t.b .v. koelkast 

- 2 dubbele wandcontactdozen met randaarde 

1 driestanden schakelaar ten behoeve van de mechanische ventilatie 

1 enkele wandcontactdoos met randaarde op circa 2250 mm hoog 
) 

- 1 onbedrade leiding ten behoeve van elektrisch koken 

- 1 onbedrade leiding ten behoeve van een eventuele boiler 

- 1 afzuigpunt van de mechanische ventilatie 

- 1 afzuigpunt voor de motorloze afzuigkap 

- 1 keukeninrichting (voor omschrijving standaardkeuken zie specificatie bij bin-

nentimmerwerk en binneninrichting) 

- 1 radiator 
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Trapkast 

Vloer 

Wanden 

: Oekvloer 

: Niet nader afgewerkt 

Plafond : Grondverf op onderzijde trap 

- 1 radiator Wanden : Niet nader afgewerkt 

- 1 aansluitpunt voor wasmachine compleet, indusief warmwater aansluiting extra, Plafond : Niet nader afgewerkt 

eindigend in een afgedopte muurplaat Uitrusting 

- 1 dubbele wandcontactdoos met randaarde ten behoeve van de cv-combiketel 

Uitrusting Slaapkamer 1 - 1 mechanische ventilatie-unit (5 polig perilex) 

- 1 verdeelunit centrale verwarming 

Trapopgang 

Wanden : Behangklaar 

Uitrusting : 

1 wisselsc_hakelaar ten behoeve van lichtpunt op de eerste verdieping 

1 trapleuning langs muurzijde van de trap 

Eerste verdieping 

Overloop 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

2 wandlichtpunten met wisselschakelaar gecombineerd met enkele wandcontact

doos 

1 traphekje 

Badkamer 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting : 

: Gebakken tegels (keuze uit diverse monsters) , kunststeen dorpel 

: Geglazuurde tegels hoog 180 cm. ter plaatse van de douchehoek 

210 cm hoog. (keuze uit diverse monsters) 

Boven de wandtegels structuurspuitwerk 

: Structuurspuitwerk 

1 wandlichtpunt op een enkelpolige trekschakelaar 

- 1 wandlichtpunt 

- 1 wastafelcombinatie 

- 1 douchecombinatie 

- 1 afzuigpunt voor de mechanische ventilatie 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting: 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

- 1 wandlichtpunt met schakelaar 

- 2 dubbele wandcontactdozen 

- 1 onbedraad aansluitpunt voor PTT 

- 1 onbedraad aansluitpunt voor CAI 

1 radiator 

Slaapkamer 2 

Vloer 

Wanden 

Plafond 

Uitrusting 

: Dekvloer 

: Behangklaar en vloerplint 

: Structuurspuitwerk 

- 1 wandlichtpunt met schakelaar 

- 2 dubbele wandcontactdozen 

- 1 radiator 

Slaapkamer 3 

Vloer : Dekvloer 

Wanden : Behangklaar en vloerplint 

Plafond : Structuurspuitwerk 

Uitrusting 

- 1 wandlichtpunt met schakelaar 

- 2 dubbele wandcontactdozen 

- 1 radiator 

- 1 cv-combiketel 

- 1 verdeelunit centrale verwarming 

Diversen 

Buitenberging 

Vloer 

Wanden 

: Betontegels 

: Hout en spaanplaat 

Deur : Larix glasdeur 

Plafond/dak : Hout/bitumineuze dakbedekking 

Uitrusting 

- 1 wandlichtpunt met schakelaar (opbouw) 

1 enkele wandcontactdoos met randaarde (opbouw) 

Materiaalspecificatie 

Vloertegels : Gebakken tegels 10 x 20 cm, maximaal 3 keuzemogelijkheden uit 

standaard bemonstering 

Wandtegels : Keramische tegels 15 x 15 mm, maximaal 3 keuzemogelijkheden uit 

standaard bemonstering. 

Structuurs 

puitwerk : Fabricaat Brander Spack of gelijkwaardig, kleur wit 

Plinten : Vuren, afmeting 9 x 45 mm. fabrieksmatig wit afgewerkt 

Wandcontactdozen/ 

schakelaars : Type inbouw, kleur wit. 

Toilet-

combinatie : Toiletpot van verglaasd.porselein met laaghangend kunststof reser

voir voorzien van waterbesparende knop en kunststof zitting met 

deksel 

Fontein-

CV-kast combinatie : Fonteinbakje van verglaasd porselein, kraan met perlator, kunststof 

Vloer : Dekvloer sifon en afvoerbuis 



Wastafel-

combinatie : Was~fel van verglaasd porselein, mengkraan met draaibare uitloop 

en perlator, kunststof sifon en afvoerbuis, planchet met heldere 

glasplaat. spiegel 

Douche-

combinatie 

wasmachine 

: Verchroomde douchemengkraan met inbouw straalbreker en 

een waterbesparende handdouche met doucheslang op glijstang 

Aansluitmogelijkheid 

: Electra aansluiting, tapkraan met beluchter, extra warmwater 

aansluiting eindigend in een afgedopte muurplaat en afvoerbuis 

met sifon 

Keukeninrichting : Zie specifieke standaardkeuken bij binnentimmerwerk en bin

neninrichting 

Keukenkraan met perlator. 

Algemeen 

U kunt overtuigd zijn dat woningstichting Progrez, indien u besluit een woning van 

ons te kopen, alles in het werk zal stellen om het vertrouwen dat u ons geeft, waar 

te maken. 

Het is ons streven binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk product te leveren. 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op 

het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. 

De aankoop 

Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd 

in een koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst verplicht de bouwer 

zich de woning te bouwen en te leveren, alsmede de grondkavel op uw naam te 

doen stellen. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze 

overeenkomst is getekend, wordt deze naar de notaris gezonden. In de meeste 

gevallen is de koper niet in staat binnen 14 dagen conform de overeenkomst 

verschuldigde bedragen voor waarborgsom of vervallen termijnen te voldoen. 

De verkoper is meestal bereid voorlopig uitstel te ver1enen, mits over deze bedragen 

een rente wordt voldaan, voor zover is geregeld in de overeenkomst. 

Naar de notaris 

Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariele akte (ook akte van 

transport genoemd), van het perceel grand en het daarop in aanbouw zijn 

de woonhuis, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe 

verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het bedrag wat u aan hypotheek 

ontvangt. hoeveel daarvan op dat moment wordt uitbetaald en hoeveel bij de bank 

in depot blijft. 

Aan extra kosten kan hierop vermeld zijn : 

- De rente over nog niet betaalde maar wel verschuldigde termijnen; 

- De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; 

- Aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere bankkosten 

Bij het transport tekent u dus twee akten : 

De transportakte van de grond; 

de Hypotheekakte 

Kosten tijdens de bouw 

Zodra uw hypotheekakte is gepasseerd, moet u aan de bank in principe al tijdens . 

de bouw het volledige bed rag aan rente over het door u geleende bedrag gaan 

betalen. Echter hiervan kan door de bank worden afgetrokken een rentebedrag 

dat de bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in 

depot blijft staan. U betaalt op deze manier uitsluitend de rente over opgenomen 

geld. 

De hypotheek 

Orn de gekochte woning te kunnen betalen, heeft u geld nodig. Wanneer dit 

niet of niet voldoende aanwezig is, kan een som geld geleend worden. 

Het onderpand voor deze lening is de woning, dit wordt hypotheek genoemd. 

Met welke bank u "in zee" gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage 

en de voorwaarden. 

Huis en Hypotheek kan u bij deze keuze van bank en hypotheek behulpzaam zijn, 

door een uitgebreid informatiesysteem en gunstige projectrentes. 

Huis en hypotheek 

Een hypotheek afsluiten via HUIS & HYPOTHEEK betekent : 

- een onafhankelijk, onpartijdig advies 

- geen extra kosten 

- alle formaliteiten worden door hen afgehandeld, ook de eventuele aanvraag 

Nationale Hypotheek Garantie of aanvraag loonbeschikking 

- vrijwel alle geldverstrekkers stellen hun bemiddeling zeer op prijs, vaak komt dit 

tot uitdrukking in een lagere hypotheekrente. 

- speciaal voor dit project kunnen zij u enkele zeer aantrekkelijke projectkortingen 

aanbieden. 

Nationale hypotheek garantie 

Nadat u een hypotheek heeft gekozen, wordt De Nationale Hypotheek Garantie 

aangevraagd . Deze garantie houdt in dat de bank garandeert dat wanneer door 

betalingsachterstand er een gedwongen verkoop van de woning moet plaatsvin

den, zij het eventuele nadelige verschil tussen opbrengst en hypotheek bijpast. 

U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het ontstane verlies. De Stichting 

Waarborgfonds Eigen Woning zal dit verlies op uzelf trachten te verhalen . 

De banken zullen het bedrag waarvoor de Nationale Hypotheek Garantie is 

afgegeven, tegen een lagere rente aan u verstrekken . De nationale Hypotheek 

Garantie beslist aan de hand van onder andere inkomensnormen of u deze garantie 

krijgt. Huis en Hypotheek kan u vooraf een betrouwbare indicatie geven of de 

garantie verkregen kan worden. 

Vrij op naam (V.O.N.) 

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk ander is 

vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten die met het 

verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn begrepen : 

a. eigen grand 

b. bouwkosten 

c. centrale verwarming en warmwatervoorziening 

d. architecten- en constructeurshonorarium · 

e. notarishonorarium in verband met transportakte 

f. makelaarscourtage/verkoopkosten 

g. gemeenteleges 

h. BTW (thans 17,5% eventuele verhoging wordt conform de wettel ijke voor-

schriften doorberekend) 

i. kadastrale uitmeting 

j . bouwvergunning 

k. aansluitkosten gas-, water-, riool-, en electriciteitsleidingen 



I. de G.I.W./S.W.K.-premie 

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de 

koop/aannemingsovereenkomst begrepen. Deze kosten zijn : 

a. notariskosten 

b. afsluitprovisie 

c. kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie 

Andere kosten die niet in de koopsom opgenomen zijn : 

d. de abonnee-aansluitkosten op het telefoonnet 

e. de entree- en abonnementskosten CAI. 

Verzekeringen 

1ijdens de.bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico's van brand- en stom,

schade. Bij overdracht van de woning dient de koper de verzekering zelf af te sluiten. 

De makelaar zal u hier terdege over infomieren_. 

Oplevering 

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, 

ofwel de datum waarop uw woning voor bewoning gereed zal zijn. Wij moeten 

daarbij de nodige reserves in acht nemen, omdat het bouwen van een huis nog 

veel ambachtelijk werk meebrengt. Als het hard vriest kan er geen beton gestort 

worden, als het regent kan er niet geschilderd worden etc. Nadat de woning gereed 

is voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen , nadat door u aan alle 

financiele verplichtingen is voldaan. 

Als vertegenwoordiger van de direktie zal door de uitvoerder, nadat hij de woning 

heeft afgebouwd, een opleveringsstaat (eventueel voorzien van bemerkingen) ter 

ondertekening aan u worden aangeboden, waarna eventuele klachten , gebreken 

en/of tekortkomingen opgelost zullen worden. Overigens zijn hier van toepassing 

de reglementen zoals omschreven in de model opleveringsregeling 1991 .1 die u 

ontvangt bij ondertekening van de koop/aannemingsovereenkomst. 

Onderhoudstermijn 

Tot drie maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen, krijgt u de gelegenheid ons 

schriftelijk te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden zijn 

opgelost, alsmede onvolkomenheden te melden, welke zijn ontstaan na 

de oplevering en die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het "werken" 

van materialen . Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding 

rekening houden : een huis wordt gebouwd uit "levende" materialen. Materialen 

die. nog kunnen gaan uwerken" zoals dat in bouwtermen heet. Oat betekent 

bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan . 

Oat is niets emstigs; ze worden veroorzaakt door het uit uw woning wegtrekkend 

vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet "wennen" aan een 

andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden 

voorkomen. 

Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn 

verplichtingen te hebben voldaan. 

Toekomstig onderhoud 

Het ontwerp van de woningen is van de hand van een gerenommeerd architect 

0/1/ytz.e Patijn architecten). Aan de architectuur is veel aandacht geschonken. Dit 

komt niet alleen tot uitdrukking in de vormgeving van de woningen, maar ook in 

de kleurstelling, de materiaalkeuze en de combinatie daarvan. Het is belangrijk 

hiermee uiterst voorzichtig om te gaan bij toekomstige (onderhouds-)ingrepen, 

zoals schilderwerk, verandering van de gevel of vervanging van materialen . 

lndividuele wijzigingen kunnen de eenheid en gaafheid vah een blok of een complex 

ernstig aantasten. Het verdient dan ook de voorkeur de gekozen kleuren en 

materialen te handhaven en wijzigingen alleen aan te brengen na een positief advies 

van de gemeentelijke welstandscommissie (secretariaat bij Bouw- en 

Woningtoezicht) 

Garantie 

De woningen worden gebouwd en verkocht met het garantiecertificaat van 

de Stichting Garantie- instituut Woningbouw (G.I. W.) waarbij Ballast Ned am 

Woningbouw is aangesloten. Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt 

door ondememingen welke zijn ingeschreven. nadat uw besluit tot aankoop van 

een woning is genomen, ontvangt u van de makelaar de door de stichting uitgege

ven Garantie- en Waarborgregeling Eengezinshuizen E.1992. Hierbij zijn formele 

regelingen opgenomen, zoals garantieregelingen, garantienormen, reglement van 

inschrijving. 

Het waarborgcertificaat wordt u door de Stichting rechtstreeks toegezonden nadat 

de koop/aannemingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend. 

Model opleveringsregeling 

Op dit project is de zogenaamde 5%-regeling zoals omschreven door de Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen/G.I.W. van toepassing (model opleveringsregeling 

1991.1) 

Algemeen 

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens 

en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan . Ondanks 

het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, 

voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven . De ondernemer 

is echter gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, 

waarvan noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk 

doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning, deze 

wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verreke

ning van mindere of meerdere kosten . de op tekening ingeschreven maten zijn 

"drca"maten. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (paden, 

green , parkeerplaatsen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst 

bekende gegevens. 

Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van woningstichting Progrez. 

tovs3 
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5 Hergebruik & Afvalsturing 

Als toelichting op de activiteiten van Ballast Nedam Woningbouw op het gebied van hergebruik en afvalsturing 
is <lit onderdeel opgenomen. 

Dit onderdeel kent de volgende indeling: 

1) Waarom hergebruik en afvalsturing? 2 
Geeft aan waarom goede projectcoordinatie essentieel is voor milieubewust produceren 

2) Scheiding van resterend materiaal 4 
Geeft een overzicht van stimuli, die aansporen tot scheiding van afval 

3) Differentiatie in hergebruik 7 
Aan de hand van Flapper [26] wordt een differentiatie van de hergebruikmogelijkheden aangegeven 

4) Onderscheiden fracties 10 
Omschrijft de fracties, zoals die momenteel worden ingezameld. 

[Gehanteerde literatuur: 8,10,26} 
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1) Waarom hergebruik & afvalsturing? 

Het bouwproces omvat bouwactiviteiten, die op steeds weer wisselende locaties ontplooid worden. Orn een 
object te realiseren dienen alle benodigdheden naar deze bouwlocaties gestuurd te worden: personeel, 
materiaal, materieel e.a .. Alles wat teveel of te weinig naar de bouwplaats gestuurd wordt, vraagt extra 
aandacht en brengt daarmede kostenvermeerdering met zich mee. 

Aangevoerd dient te worden: 

materieel 

Op de bebouwde locatie blijft achter: Afgevoerd dient te worden: 

herbruikbaar materieel 

personeel 

materiaal 

► 

► 

► 

verloren materieel 

bouwobject 

► 

............................. ► person eel 

------►• resterend materiaal en materieel: 
afval, uitval 

figuur 5.1 De fysieke goederen- en capaciteitenstroom op de bouwlocatie 

De capaciteitenstroom doelt in dit verband op het bouwpotentieel: personeel en materieel om de stroom van 
goederen te begeleiden en te verwerken. Afstemming van deze stromen in hoeveelheid, tijd en plaats is voor 
een beheerst productieproces onontbeerlijk. 

Te weinig zorgt voor stremming van de voortgang in productie c.q. een minder optimaal verloop van de 
productie (financieel), terwijl andere, navolgende werkzaamheden vertraging oplopen. Bijvoorbeeld 
veroorzaakt een tekort aan materialen extra werkzaamheden, doordat die materialen met speciale behandeling 
alsnog nageleverd en verwerkt dienen te worden en eventueel noodmaatregelen getroffen dienen te worden. 

Te veel zorgt eveneens voor stremming van de productie, doordat beschikbare werkruimte op de bouwplaats 
onnodig wordt bezet. Hierdoor wordt de voortgang van de productie belemmerd c.q. verloopt de productie 
financieel minder optimaal, terwijl navolgende werkzaamheden eveneens in hun bewegingsvrijheid belemmerd 
worden. Het afvoeren van dit overschot brengt altijd kosten met zich mee: 

.ft De werktijd van overtollig personeel gaat verloren 
et. Materieel wordt niet of niet op de juiste manier aangewend, terwijl elders meer behoefte bestaat aan deze 

capaciteit. 
et. Resterend materiaal verliest zijn waarde door gebruik, verbruik, beschadiging, afkeuring of diefstal en dient 

ook nog eens afgevoerd te worden: verzamelen, laden, transport en storten. 

Orn die reden dienen capaciteit en materialen kwantitatief, per locatie en op tijd afgestemd te worden. 
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Navolgend is een economische afweging opgenomen om het belang van een adequate coordinatie aan te tonen. 
Tevens kan hieruit worden geconcludeerd dat de extra kosten van een teveel aan materialen niet opwegen 
tegen de (stagnatie)kosten bij een tekort. Dit geldt met name voor bulkmaterialen, zoals steen, specie en beton. 

Voor de economische afweging is als karakteristiek voorbeeld de volgende situatie genomen: het storten van 
normale betonvloer op hoogte. 
Bij deze kwantitatieve benadering wordt uitgegaan van de netto-hoeveelheden, gecorrigeerd met verbruik en 
beschadiging (=toeslag). Dit levert de bruto-hoeveelheden. 
De kosten van deze bulkmaterialen zijn relatief gering (/500,- per 1000 stenen; /150,- per m3 beton) ten 
opzichte van directe stagnatiekosten: personeelskosten J55 ,- per uur (CAO) resp /80,- per uur (UTA). 
materieelkosten mobiele kraan (20 ton) /180,- per uur. 

Stel lm3 beton tekort tijdens het storten van een vloer op hoogte. Hieraan werkt een stortploeg (4 man groot) 
met een mobiele kraan (met kubel). De uitvoerder neemt corrigerende actie. 

lm3 beton (!150,-) tekort kost dan, 
4 betontimmerlui * f 55,- = 
1 uitvoerder * / 80,- = 
1 kraan * Jl80,- = 

/220,
/ 80,
Jl80,-

---- + 
/480,- per uur 

In deze berekening zijn geen indirecte stagnatiekosten meegenomen. Evenmin zijn de bijkomende kosten van 
antler materieel (trilnaalden, omvormers e.d.) en van de betoncentrale, vanwege de beperkte bestellinggrootte, 
opgenomen. 

1 m3 beton teveel heeft in deze situatie minder bijkomende kosten: 
3 beton: /150,- perm 

afvoerkosten: ea / 35,- per m3 (de beton wordt als schoon puin afgevoerd) 

In deze berekening zijn geen indirecte kosten meegenomen, zoals organisatie van de afvoer, het plaatsgebrek 
dat eventueel optreedt en als belemmering van de productie wordt ervaren. 
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Coordinatie van de materiaalhoeveelheden in tijd en op plaats, rekeninghoudend met de werkwijze, is dus een 
vereiste voor een adequate beheersing van kosten, beschikbare werkruimte, voortgang en efficiency van de 
productie. 

Een tekort wordt minimaal aangevuld. Een overschot wordt daarentegen afgevoerd. De grote verscheidenheid 
in de soorten materiaal en materieel vraagt eveneens om een economisch verantwoorde coordinatie van de 
afvoer. De afvoerkosten zijn zeer gedifferentieerd en zijn afhankelijk van de wijze waarop dit overtollig 
materiaal en materieel wordt aangeboden en tot welk nut het nog aangewend zal worden: afvalsturing of 
hergebruik. 

Afvalsturing heeft voornamelijk betrekking op het resterende materiaal en wordt verder beschreven in 2) 

Hergebruik heeft voornamelijk betrekking op het materieel en wordt verder toegelicht in 3) 
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2) Scheiding van resterend materiaal 

Tegenwoordig wordt de stimulans voor de scheiding van de resterende materialen groter en groter. Dit wordt 
veroorzaakt door ondermeer de volgende punten: 

• Het afvoeren van resterend materiaal kent gedifferentieerde prijzen (zie tabel 6.1) 

• Scheiding op de bouwplaats geeft inzicht in het teveel ingekochte materiaal, extreem veel breuk of 
beschadiging e.d .. Containers met verschillende fracties geven dit inzicht in tegenstelling tot ongesorteerd 
afval. 

• Inzicht in afvalscheiding en afvalpreventie is iets wat moet groeien in de tijd. Hiertoe dient ervaring 
opgedaan te worden. V oor de toekomst zal verregaande scheiding van bouwafval juridisch geeist worden 
en experimenteren zal dan niet meer mogelijk zijn. 

• Een bedrijf dat milieumaatregelen neemt, krijgt een positiever imago en investeren op deze wijze ook in de 
toekomst. 

• Scheiding van bouwafval leidt tot een schonere en daardoor veiliger bouwplaats. Minder kans op 
ongelukken en betere efficientie. 

• Rommel trekt rommel aan. Dit geldt zeker ook op een bouwplaats. En meer afval geeft meer kosten. 

Orn enig zicht te krijgen op de verschillende afvoerprijzen, -hoeveelheden en fracties is de tabel 6.1 
opgenomen, welke tevens het economisch nut aangeeft. 
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Bij elk project kunnen er echter omstandigheden z1Jn die de keuze voor een optimale scheiding op de 
bouwplaats beperken. 

Het ene project is bet andere niet 

Welke vorm van afvalverwijdering het meest gunstig is, dient per project bekeken te worden. Voor elk van de 
afvalstromen dient een keuze gemaakt te worden op basis van hoeveelheid, organisatie en kosten. Dit is 
afhankelijk van: 

• Het bepalen van soorten en hoeveelheden afval per bouwperiode 

Orn een keuze te maken in de wijze van afvalverwijdering is allereerst inzicht nodig in de afvalstromen die 
zullen ontstaan, in welke hoeveelheden, waar en wanneer. Dit aspect kan volledig ge'integreerd worden met het 
analytisch model van het betreffende project, zoals dat in het onderzoeksrapport uiteengezet wordt. Volgens 
het principe "normcalculatie" vormt de verwachting op de toeslagpercentages voor, verlies en beschadiging, 
vermenigvuldigd met de corresponderende netto-hoeveelheden van de materialen de afvalverwachting. Dit kan 
vervolgens verder uitgewerkt worden op plaats en in tijd. 

• Ontwikkelen van altematieven voor afvalverwijdering 

Het aantal te onderscheiden fracties en de economische aantrekkelijkheid voor scheiding van deze fracties. 
Kosten van scheiding, afvoer en verwerking. De (huur)kosten voor de benodigde middelen (containers, 
gereedschap e.d.). 
Kortom er kan grofweg per stroom onderscheid gemaakt worden in altematieven voor: 

♦ scheiding aan de bron; 
♦ scheiding achteraf ( scheidingsinstallatie ); 
♦ menging van afval voor verwerking (verbranden of storten); 
♦ combinaties van bovengenoemde alternatieven. 

De meest voorkomende kosten zijn in deze: 

* Materiaalkosten - restwaarde ( =devaluatie) 
* Afvoerkosten (transport) 
* Loonkosten voor scheiden, bewerken, afvoeren en verwerken. 
* huurkosten voor containers, gereedschappen en andere middelen 

• Keuze van alternatieven 

Wanneer voldoende inzicht bestaat in de mogelijkheden en altematieven voor de afvalverwijdering kan een 
afweging gemaakt worden met de samenhangende economische lasten en het ondernemingsbeleid. 
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3) Differentiatie in hergebruik 

Hergebruik slaat op het meermaals gebruiken van bepaalde items. Door Flapper [ 1994] wordt hiervoor een 
differentiatie aangegeven, waarbij enige voor de bouw sprekende voorbeelden worden vernoemd: 

* Hergebruik als "geheel": 

als zodanig of via klein onderhoud: 
Steigermateriaal en bouwhout 

via upgrading, groot onderhoud en/of reparatie: 
Liften en antler transportmaterieel op de bouwplaats, stalen bekistingsmateriaal 

via downgrading en/of demontage: 
Houten bekistingsmateriaal 

* via onderdelen: 

* 

Deze optie gaat doorgaans niet op de bouwplaats, maar wel bij de materieeldienst. Dit 
bedrijfsaspect valt echter buiten het onderzoeksgebied. 

via materialen of als energiedrager: 
Voor veel waardevolle, schadelijke of en leverancier-specifieke materialen geldt doorgaans dat 
deze apart door de leverancier worden ingenomen: 

♦ IJzer van wapening, bekisting of constructie voor de oud-ijzer handel 
♦ Glas voor de leverancier of fabrikant 
♦ PVC door de loodgieter en de elektricien. 
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Voor veel materialen worden door de hoofdaannemer steeds vaker contractuele bepalingen opgenomen, die 
leveranciers en onderaannemers verplichten om de resterende stoffen terug in te nemen. Zo wordt voorkomen, 
dat zij andere materialen zouden verontreinigen en daarmee extra kosten zouden veroorzaken. Tegelijkertijd 
worden deze participanten gestimuleerd om na te denken voor recycling van hun productafval. 

Dit mechanisme wordt op deze manier ook door Ballast N edam toegepast, waar werkzaamheden en material en 
zoveel mogelijk netto worden uitbesteed. Dit wil zeggen dat restanten van materiaal en werkzaamheden, 
gebruikt door onderaannemer en/ofleverancier, voor hun eigen rekening en verantwoording blijven. Dit is door 
Ballast Nedam Woningbouw in het kwaliteitshandboek vastgelegd voor het aanbrengen van ondermeer de 
volgende materialen: 

• separatie 
• bitumen en folie bedekking 
• stuc- en spuitwerk 
• tegelwerk 
• glas 
• vloerbedekking 
• Centrale Verwarming 
• Mechanische Ventilatie 
• Loodgieter 
• Elektra 
• Keukens 
• Metaalkonstruktie 
• Hekken en trappen 

Dit gaat ook gelden voor 
EPS-isolatie en -verpakking voor de fabrikant 
Kitkokers en PUR-bussen 
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Op de bouwplaats wordt in het resterende materiaal door de aannemer verder onderscheid gemaakt in een 
aantal fracties . De reden hiervoor is dat uit kostenoverweging gesorteerde afvoer aantrekkelijker is, dan 
ongesorteerde afvoer. Voor de verschillende fracties, die worden afgevoerd, worden door de afvalverwerkende 
industrie gedifferentieerde kostprijzen berekend. 
De verwerkingsprijzen van de gesorteerde fracties zijn afhankelijk van haar resterende (her)gebruikswaarde of 
grondstofwaarde, zoals: 

- Hout van de constructie voor de houtverwerkende en papierindustrie; 
- Puin als toeslagmateriaal of terreinverharding e.a .. 

Orn enig zicht te krijgen op de verschillende afvoerprijzen, -hoeveelheden en fracties is de volgende tabel 
op gen omen. 

Tabel 5.1 Kosten per Containertype 

Container-types 

Afvalsoorten 5-6 m3 10 m3 12/20 m3 12/20 m3 6m3 9m3 
verwerking transport gesloten gesloten 

/ton /container 

Ongesorteerd J350,- J580,- Jl55 ,- Jl90,- J357,- J580,-
Bouwafval 

Puin Schoon J210,- J325 ,- J25 ,- Jl90,- n.v.t . n.v.t. 

Hout Schoon J200,- J300,- JIO0 ,- Jl90,- J232,- J376,-

Ongesorteerd J220,- J320,- Jl20,- Jl90,- J297,- J450,-
Hout 

Schone Mate- n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jl90,- J236,- J284,-
rialen 

Dakrenovatie Jl40,- Jl90,- JI 70,- Jl90 ,-
afval +JI 70,- +JI 70,-

/ton /ton 

Chemisch Afval: 

Kitkokers in stalen vat, vat J32,50 + J2, l0 /kg (±50 kg/vat) 

9 



4) Onderscheiden fracties 

Ten aanzien van de genoemde fracties, wordt tegelijkertijd duidelijkheid gegeven over restanten, die niet tot 
bepaalde fracties gerekend worden door de afvalverwerkende industrie: 

Gesorteerd schoon herbruikbaar hout: 
geen plaatmateriaal 
geen verlijmd hout 
geen bielzen 
geen heipalen 
geen verrot hout 
geen bomen 
geen drijfhout 
geen gei:mpregneerd hout 

Ongesorteerd schoon herbruikbaar hout 
geen bielzen 
geen heipalen 
geen bomen 

Schoon herbruikbaar puin 
geen g1ps 
geen gibo 
geen gasbeton 
geen asfalt 
geen grond 
geen zand 
geen puin, vervuild met olie, verf of andere chemische stoffen 

Schone materialen 
Papier 
Karton 
Plastic folie 
Herbruikbare PVC pijpen 

Ongesorteerd Bouwafval 
geen afval, overeenkomstig de wet Gevaarlijk Afval 
asbesthoudend afval 
geen dakbedekkingsafval 
geen asfalt 
geen verpakkingen, materialen en hulpmiddelen, welke zijn vervuild met gevaarlijk afval, zoals kitkokers, 
spuitbussen e.d .. 
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Gevaarlijke Afvalsoorten (Chemisch Afval), veel voorkomend in de bouw 
Accu's 
Asbesthoudende materialen 
Bitumen vloeibaar 
Gasontladingslampen, zoals TL, PL, SL, Natrium 
Harsen en lijmen 
Kunstharsen 
Kitkokers 
Morteltoevoegingen, zoals versnellers, vertragers en verharders 
Olie en brandstoffen 
Smeermiddelen 
S puitbussen 
Straalmiddelen 
Verf 
Verfafbijt 
Verfblikken en -kwasten 
verfrollers en -rasters 
verdunningen 
V ervuilde verpakkingen 
Zuren 
etc. 

Conclusie: 

Vanuit tabel 5 .1 is numeriek al snel duidelijk dat sortering van materiaalrestanten kostenbesparend werkt, welk 
overigens tegenwoordig alom bekend is binnen de bouwnijverheid. 

Bijvoorbeeld: 

20 m3 baksteenrestanten kan als schoon puin in een container worden afgevoerd: 20 * /25,- + /190,- = /690,-
10 m3 houtrestanten kan als ongesorteerd hout in een container worden afgevoerd: /320,-
5 m3 huishoudelijk keetafval wordt als ongesorteerd bouwafval afgevoerd: /350,-

Totale kosten: /1360,-

Wanneer deze restanten ongescheiden in een tweetal containers worden aangeboden. Dan wordt dit als 
ongesorteerd bouwafval aangemerkt en bedragen de afvoerkosten: 

(20+ 10+5) * /155,- + 2 * /190,- = /5805,-
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6 Gebruik van Analytische Modellering 

Dit onderdeel is opgenomen om het gebruik van Analytische Modellering gedurende de voortgang van het 
bouwproces enigszins te specificeren, als toelichting en onderbouwing op de organisatorische conclusies 
van hoofdstuk 6. 

Als mogelijke oplossing voot het gestelde onderzoeksprobleem is een denkwijze ontwikkelt, die -bouw
projecten vanuit het geheel benadert. Met toepassing van deze kwantificerende modelbouw op een bouwproject 
wordt gestreefd naar een hogere efficientie van de informatiegenererende en controlerende werkzaamheden op 
verschillende afdelingen. 
Door middel van onderstaande tabellen wordt getracht enig inzicht te geven in de impact van Analytische 
Modellering op de tijdsbesteding en de werkzaamheden van de verschillende afdelingen. 

Er wordt eerst gekeken naar de relatieve tijdsbesteding op de afdelingen, waarvoor deze benaderingswijze 
gebruikt kan worden. Vervolgens wordt aangegeven welke informatie gegenereerd kan worden vanuit de inge
voerde gegevens voor hun werkzaamheden. 
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Door de materialen, die in een project verwerkt worden, uit te trekken wordt de uittrekstaat verkregen. Bij 
toepassing van Analytisch Modelleren wordt het basismodel gevormd. 
Deze uittrekstaat geeft inzicht in de materiaalhoeveelheden. Met het uittrekken van de materialen wordt de 
bouw en de invulling van het Analytisch Model gei"nitieerd en vormt daarmede de basis voor het gehele 
pnnc1pe. 

In tabel 6.1 wordt de relatieve tijdsbesteding per afdeling aangegeven welk verband houdt met het uittrekken 
van materialen en daarmee het mogelijk toepassen van Analytisch Modelleren. De schattingen, die in deze tabel 
zijn opgenomen zijn gebaseerd op de ervaring van de medewerkers van Ballast Nedam Woningbouw West. 

Tabel 6.1 %-werktijd besteed aan uittrekken 

Afdeling Uittrekken 

Calculatie 80% 
(Projectontwikkeling) 

Calculatie (BNW) 80% 

Inkoop 0% 

Werkvoorbereiding 15% 

Uitvoering 0% 

Uit tabel 6.1 kan impliciet worden afgeleid, dat naar mate een project vordert er minder gemodelleerd behoeft 
te worden. Meer en meer informatie kan sneller gegenereerd worden, doordat de reeds ingevoerde gegevens als 
zodanig gemanipuleerd kunnen worden. Tevens is de tabel representatief voor de impact, die Analytische 
Modellering zal hebben op de huidige werkwijze en werkzaarnheden per afdeling, mocht deze denkwijze 
worden ingevoerd: hoe hoger het percentage uittrekwerk tot de werkzaamheden van een afdeling behoort, des 
te hoger de impact van Analytische (Gegevens) Modellering op de huidige werkwijze. 
In figuur 6.1 wordt de gebruikswijze van Analytische Modellering voor de verschillende afdelingen 
gekarakteriseerd. Hierbij wordt het karakter van het beheren van het model aangegeven voor de afdelingen 
calculatie en werkvoorbereiding. De overige afdelingen maken slechts gebruik van de informatie, zoals die 
vanuit het analytisch model gegenereerd kan worden. 

.... • 

Calculatie 
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······•·"···.. ···············"' · · ···· · · ·· ·· · ···· ·· ··· ···· · ····► 
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Ver(der)-bouwen & Controle 

·················· ... 

Jnformatie naar andere afdelingen 

► 
Archiveren 

·············• ..... ... 

Figuur 6.1 Karakterisering van het gebruik van Analytische Modellering 
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Op grond van paragraaf 4.2, Analytische Modellering in perspectief, en onderdeel 4 van de bijlagen worden 
reeds vele werkz.aamheden onderkend: 

Generatie van andere infonnatie vereist slechts weinig additionele invoer van gegevens, zoals aangegeven in 
onderstaande tabel: 

Bijlage tabel 6.2 Invoer van gegevens t.b.v. infonnatiegeneratie 

Te genereren Additionele input-gegevens Opmerkingen 
informatie 

1 Nonncalculaties Databases van nonnen zoals manuren, kosten 

2 Allocatie Geen 

3 Sturing in de tijd Planning vanuit het planningprogramma 

4 Veranderingen gedurende Mutaties van invoergegevens aan de hand van 1 
het bouwtraject 

5 Aggregatie Geen aan de hand van 1 en 3 

6 Meer- en minderwerk Databases van bewonerskeuzes aan de hand van 1 en 3 

7 Afvalsturing Planning en nonnen aan de hand van 1 en 3 

8 .. . 

Mede uit tabel 6.2 blijkt duidelijk dat die activiteiten worden ondersteund die bewerking van numerieke 
projectgegevens omvatten of waarvoor deze gegevens een uitgangspunt vonnen. 
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