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VOORWOORD 

De voorliggende publicatie is het resultaat van een onderzoek naar de vraag 
"welke informatie is wanneer nodig om de bouwmateriaalstroom te besturen ?" 
Deze vraag kwam voort uit een brainstormbijeenkomst over "Automatisering en 
logistiek management in de bouw". Deze gedachtenwisseling met diverse 
bouwpartners omvatte het totale bouwproces en alle mogelijke informatie- en 
goederenstromen. Besloten is het eerste onderzoek te beperken tot de 
bouwplaats. 

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van de uitvoerder op de 
bouwplaats. Dit is waar alle bouwmaterialen samenkomen om met behulp van de 
factoren arbeid en materieel tot een gebouw te worden samengesteld. 
Vanuit deze positie is een theoretisch model ontwikkeld waarmee alle mogelijke 
bouwmateriaalstromen kunnen worden beschreven. Voor elk onderdeel van het 
model is vastgesteld welke gegevens nodig zijn voor de besturing. 

Juist bij logistiek zijn het op juiste wijze vastleggen van gegevens en bepalen van 
de knelpunten enkele methodes om direct verbeteringen mogelijk te maken. Het 
gestructureerd vastleggen van gegevens is helaas nog onvoldoende ingevoerd in 
de bouw. Dat deze verbeteringen ook nog tot (financiele) voordelen leiden 
behoeft hier geen betoog. 

De resultaten van het onderzoek zijn helder en systematisch beschreven zodat 
toepassing in de praktijk - bij allen die betrokken zijn bij het proces om de juiste 
materialen, van de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip, 
op de juiste plaats te krijgen - er voordeel bij hebben. 
De publicatie biedt aangrijpingspunten voor automatisering. Het is echter wel 
wenselijk de resultaten eerst in een aantal proefprojecten uit te proberen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Universitair Centrum voor Bouwproduktie 
te Eindhoven met financiele ondersteuning door EZJSTIPT en de Technische 
Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde. In een strak werkschema is 
constructief gewerkt door de rapporteur en de begeleidingscomrnissie bestaande 
uit deskundigen afkomstig uit de praktijk. Het resultaat is iets om trots op te zijn. 
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1 INLEIDING 

Het bouwproces dat uiteindelijk moet resulteren in een concreet gebouw kent op 
meerdere punten varianten. 

De opdrachtgever kan het proces op een aantal verschillende manieren laten 
verlopen. De verschillen tussen de varianten zijn terug te voeren tot de 
verschillende tijdstippen waarop het uitvoerend bouwbedrijf in het proces wordt 
betrok.ken. Bij een turnkey-project krijgt het bouwbedrijf de volledige opdracht 
van de opdrachtgever en is het vanaf het begin bij het proces betrokken. Als 
gekozen wordt voor het prestatieconcept dan begint de bemoeienis na het 
structuurplan. In geval van een bouwteam valt dat weer iets later in het 
ontwerpproces en wanneer gekozen is voor een aanbesteding dan is de invloed 
op het ontwerp nihil. 
De lokatie is telkens anders, evenals de in het project sarnenwerkende partijen. 
Ook ten aanzien van de prijsvorming worden verschillende procedure's gevolgd; 
van openbare aanbesteding tot enkelvoudige uitnodiging. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat elk project als uniek wordt beschouwd. 
Toch is dat maar betrek.kelijk, want als we de uitvoering van het project van 
voldoende afstand beschouwen dan is te constateren dat het elke keer bestaat uit: 

1. het inrichten van een bouwplaats, 
2. het produceren van een bouwwerk, 
3. het ontmantelen van de bouwplaats [Schaefer, 1988]. 

Het inrichten en ontmantelen van de bouwplaats is te beschouwen als het 
bouwen en slopen van een tijdelijk produktiebedrijf, bestaande uit 
transportvoorzieningen, energievoorzieningen en verblijfsruimten. Een 
produktiebedrijf dat vervolgens mensen en materieel in dienst neemt en/of huurt 
en met behulp van deze produktiemiddelen allerlei bouwmaterialen transporteert, 
bewerkt en verwerkt: het produceren van een concreet, blijvend bouwwerk. 

Daarbij is het van belang dat de produktiemiddelen arbeid en materieel efficient 
en effectief ingezet kunnen worden. De voorwaarden met betrekking tot de 
materialen zijn in 'Logistiek management' [Monhemius, 1989] op een rijtje 
gezet: 

de juiste materialen 
van de juiste kwaliteit 
in de juiste hoeveelheid 
op hetjuiste tijdstip 
op de juiste plaats. 

Hetzelfde boek noemt de logistieke functie van een bedrijf, die bedrijfsfunctie die 
zich bezighoudt met de besturing van goederenstromen en de daaraan 
gekoppelde informatiestromen. Onder besturing wordt daarin verstaan zowel 
planning als beheersing en onder goederenstroom de gehele keten van 
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grondstoffen en onderdelen, halffabrikaten en eindprodukten. Het draait daarbij 
in het algemeen om de factoren tijd, kosten en kwaliteit. 
In de bouw spreekt men niet over goederen maar over bouwmaterialen, de 
stromen heten dus bouwmateriaalstromen. Bouwmaterialen kunnen rechtstreeks 
uit een 'winkel' worden betrokken, maar ook speciaal voor dat specifieke 
bouwwerk worden vervaardigd. 

Voor het realiseren van een bouwwerk is een groot aantal verschillende 
bouwmaterialen nodig. Dat pakket is per gebouw wisselend van samenstelling. 
Voor elk bouwwerk zijn steeds andere combinaties van materiaalstromen nodig 
om het gewenste te kunnen samenstellen. 

Om dergelijke stromen met zijn talloze variabelen en onderlinge relaties te 
kunnen beheersen is eigenlijk een onmogelijke opgave. Dat is ook op de vele 
bouwplaatsen waar gebouwen verrijzen waar te nemen. Bouwmaterialen die te 
vroeg of te laat komen, niet passen, zoek raken is eerder regel dan uitzondering. 
Dat desalniettemin bijna elk gebouw nog op tijd opgeleverd wordt mag haast een 
wonder heten, maar geeft ook aan dat wij op de bouwplaats beschikken over 
uitzonderlijk improvisatietalent. 

Om minder afhankelijk te zijn van dat improvisatietalent is het noodzakelijk de 
bouwmateriaalstromen beter te besturen, dus te plannen en te beheersen. Daarom 
zijn in deze studie hulpmiddelen ontwikkeld die voor het plannen onmisbaar zijn. 
Hulpmiddelen die ervoor moeten zorgen dat de afzonderlijke bouwmaterialen 
door de juiste bedding stromen. 

Elk bouwmateriaal kent zijn eigen specifieke stroom. Klei wordt gebakken tot 
een baksteen die via een opslagplaats bij de steenfabriek en een vrachtwagen zijn 
weg vindt naar de metselaar. Die weg gaat elke steen en is onafhankelijk van het 
bouwwerk waar de steen uiteindelijk een plaats moet vinden. Pas als de 
bouwplaats en het bouwwerk bekend zijn komt de samenstelling van de 
verschillende stromen en de onderlinge relaties aan de orde en kunnen concrete 
waarden, data en hoeveelheden worden ingevuld. 

In het algemeen ligt hetgeen gebouwd moet worden vast in allerlei documenten. 
Ook de materialen waaruit het gebouw wordt samengesteld zijn in deze 
documenten beschreven; helaas niet gestructureerd en geordend met het oog op 
het besturen van de materiaalstromen. Het ontbreekt aan een intermediair of een 
verzamelplaats waar alle relevante informatie voor dat besturen bijeenkomt. 

Er bestaan evenwel een oneindig aantal verschillende bouwmaterialen. Van 
bulkgoederen als beton en baksteen tot eenmalige produkten als gevelementen en 
verdeelkasten. In dit onderzoek is het bouwen uiteengerafeld in de afzonderlijke 
materiaalstromen. Het hulpmiddel moet voor het hele scala van materialen 
geschikt zijn. Het is immers weinig zinvol om voor enkele materialen - ook al 
zijn het veel voorkomende materialen - de stroom te besturen en de overige weer 
aan het improvisatievermogen over te laten. De onderlinge relaties tussen de 
materialen zijn van dien aard dat verstoringen bij de niet bestuurde materialen al 
snel ook zullen leiden tot verstoringen bij de materialen die wel bestuurd 
worden. 
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Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid een model te ontwikkelen waarin van alle 
mogelijke materiaalstromen een beeld van de werkelijkheid kan worden gegeven. 
Met dat model wordt de basis gelegd voor het besturen van de materiaalstromen; 
vastgelegd wordt wat bestuurd moet worden. 
Het vastleggen van de bouwmateriaalstromen is een eerste stap om te komen tot 
het plannen en beheersen van die stromen en vervolgens het verbeteren van die 
stromen. 

Het model moet zodanig zijn vormgegeven dat het kan functioneren als kapstok 
om de gegevens aan op te hangen die nodig zijn om de vraag: "Hoe bestuur je 
die stroom?" te beantwoorden. Botter geeft in 'Logistiek management' het 
antwoord: "Met behulp van informatiestromen". Maar ook uit de bouwwereld 
komen regelmatig geluiden dat de informatiestroom een van de zwakste schakels 
in het bouwproces is. De brainstormbijeenkomst 'Automatisering en logistiek 
management in de bouw' [SBR, 1990) is daarvan een voorbeeld. En 'Logistiek 
in de bouw' [SBR, 1989) vermeldt: "Parallel aan de goederenstroom - maar in 
omgekeerde richting - loopt de informatiestroom". Deze informatiestroom stuurt 
in feite de goederenstroom'. Om een materiaalstroom op gang te brengen en/of 
op gang te houden is informatie nodig. Geen enkele steen komt vanzelf in 
beweging. Pas nadat een bestelling is binnengekomen kan een beladingsopdracht 
worden opgesteld en komt de stroom op gang. 

In principe is alle informatie die nodig is om een gebouw te realiseren 
beschikbaar. Maar helaas wordt ze vaak niet in de goede vorm, op de juiste 
manier of op het gewenste tijdstip aangeboden. In de praktijk blijkt dat degenen 
die met de informatie moeten werken telkens opnieuw in verschillende 
documenten moeten zoeken om de gewenste en concrete informatie te vinden. 
Het model moet behalve als kapstok voor het ophangen van informatie ook als 
generator kunnen dienen bij het gebruik van de informatie. 

Dit rapport - het resultaat van de studie - volgt in grote lijnen het proces dat is 
gevolgd. 

Als eerste stap in het onderzoek is de logistiek in het algemeen en de Iogistiek in 
de bouw in het bijzonder bestudeerd. Het resultaat van deze literatuurstudie is 
beschreven in hoofdstuk 2. Uit de twee manieren waarop in de bouw naar de 
logistiek wordt gekeken is een zienswijze als gezichtsveld gekozen met de 
uitvoerder in de rol van klant. 

Vervolgens heeft in hoofdstuk 3 op nog een aantal aspecten van het bouwobject 
en het bouwproces een afbakening plaatsgevonden. Ook weer vanuit de 
Iiteratuur is vastgesteld wat het beginpunt van het onderzoek is, zowel als object 
en als proces, en welke 'standaards' gehanteerd zullen worden (de NL/SfB
classificatie (elementen en materialen) en het Stabu-standaardbestek 
(werksoorten)). 

In de volgende stap in deze studie zijn een groot aantal bouwmateriaalstromen 
geanalyseerd. Met behulp van regels uit de systeemleer zijn van daaruit de 
onderdelen vastgesteld waarmee de stromen modelmatig zijn weer te geven. In 
hoofdstuk 4 wordt dit proces uitvoerig beschreven. 
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Hoofdstuk 5 is de beschrijving van de aspecten die met de voor de 
bouwmateriaalstroom benodigde informatie samenhangen. In dit hoofdstuk 
wordt concreet beschreven op welke vragen antwoord moet warden gegeven om 
het juiste materiaal van de juiste kwaliteit in de juiste hoeveelheid op de juiste tijd 
op de juiste plaats te krijgen. 

Om een en ander ook in de praktijk hanteerbaar te maken is tenslotte in 
hoofdstuk 6 een voorbeeld beschreven. Daar komen de stappen aan de orde, die 
nodig zijn om een materiaalstroom in een model weer te geven, evenals de 
informatie die nodig is om de materialen uit het model ook daadwerkelijk te 
kunnen besturen. 

Er is in deze studie zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande 
classificaties, normen, re gels, etc .. Zowel veel gebruikte (de NL/SfB
classificatie van elementen) als minder bekende regels (NPR 2570 over 
tekeningen in de bouw). Het resultaat van dit onderzoek kan - na gebruik in de 
praktijk - inzicht geven of deze normen, etc., aangepast moeten warden of nog 
eens kritisch beschouwd zouden moeten warden. 

Het uiteindelijk resultaat van de studie, het antwoord op de vraag: 'Welke 
informatie is wanneer nodig om de bouwmateriaalstroom te 
besturen?', is een hulpmiddel voor de logistiek manager van het uitvoerend 
bouwbedrijf. Bekende gegevens kunnen met dit hulpmiddel optimaal gebruikt 
warden, ontbrekende gegevens kunnen ermee warden gesignaleerd en 
alternatieven kunnen ermee warden vergeleken. Met het hulpmiddel wordt 
tevens beoogd het bruikbaar maken van in beperkte kring al bekende maar in 
algemene zin nog weinig gebruikte kennis. 

Deze studie is gericht op de communicatie met de leveranciers van 
bouwmaterialen. Voor deze verkopende organisaties kan dit rapport van groot 
belang zijn voor bijvoorbeeld het standaardiseren van de presentatie van 
produktgegevens. 

In dit onderzoek is de aandacht gericht op de afzonderlijke 
bouwmateriaalstromen omdat die onafhankelijk zijn van het eenmalige en unieke 
bouwwerk. Het probleem is fundamenteel benaderd en kan daarom ook als 
kader dienen voor eenieder die op bet terrein van de logistiek iets wil 
ontwikkelen. Het resultaat van deze studie is algemeen bruikbaar binnen de 
gehele bouwnijverheid. 
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2 LOGISTIEK IN DE BOUW 

Logistiek wordt in de literatuur gebruikt als aanduiding voor het (integraal) 
besturen van de goederenstroom. Deze stroom wordt in twee trajecten 
onderverdeeld: een fabricagetraject (material management) en een 
distributietraject (physical distribution). In het fabricagetraject zijn de activiteiten 
gericht op het verkrijgen van het eindprodukt. Het distributietraject volgt daarop 
en om vat de activiteiten om een gereed produkt tot bij de klant (gebruiker) te 
brengen. Het fabricagetraject wordt vaak nog opgedeeld in een deel waar de 
onderdelen (halfprodukten) worden gemaakt en een deel waarin de assemblage 
tot eindprodukt plaatsvindt. 

In principe is elke goederenstroom een keten van opeenvolgende activiteiten 
waarin de goederen vervormd, samengesteld, vervoerd worden en 
opslagpunten waar de goederen liggen te wachten. De stroom is dus deels 
actief in de zin dat de goederen naar plaats, tijd, en/of hoedanigheid worden 
getransformeerd en deels passief wanneer de op dat moment aanwezige plaats en 
hoedanigheid voor enige tijd in reservoirs gehandhaafd blijft. In schema's wordt 
het actieve deel vaak door een rechthoek weergegeven en het passieve deel door 
een driehoek. De stroom van een goed door een onderneming is op die manier 
getekend in afbeelding 1. 

; transporteren M: ............ ...... transporteren 

naar ·, · naar 

tussenhandel .•· . klant 

Ajbeelding I Goederenstroom door een onderneming 

Aan het begin van de stroom staat de Ieverancier van de goederen die in de 
ondernerning verwerkt worden tot een eindprodukt. Goederen die ook weer het 
resultaat kunnen zijn van een fabricage- en distributietraject. Aan het eind van de 
stroom wacht de klant. Soms is dat de eindgebruiker, vaak ook een ondernerning 
die het goed verwerkt in een ander produkt. Zo kan een keten ontstaan van 
grondstof tot gebruiker (afbeelding 2). 

Ajbeelding 2 Keten van goederenstromen 

Als de logistiek vanuit het gezichtspunt van de klant beschouwd wordt is slechts 
een deel van de keten, meestal maar een fabricage- en distributietraject, van 
belang: het deel waarop de klant nog invloed kan uitoefenen. In de literatuur staat 
dat punt in de stroom waar de invloed start, bekend als het ontkoppelpunt. 
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De publikatie 'Logistiek in de bouw' [SBR, 1989] schrijft over het 
ontkoppelpunt: 
"Het ontkoppelpunt scheidt het op de eisen van de klant gerichte deel van het 
produktieproces van het op planning en voorspelling gerichte deel. In het 
algemeen zal een ontkoppelpunt samenvallen met een voorraadpunt. De positie 
van het ontkoppelpunt heeft in sterke mate te maken met de aard van het produkt. 
Zie hiervoor afbeelding 3. In deze afbeelcling zijn een vijftal niveaus voor 
ontkoppelpunten aangegeven." 

ransporteren MC'-"-m : : halflabrl~:e~ 
naar 

fabrikant -: maken 

Ajbeelding 3 Ontkoppelpunten 

Deze vijf niveaus laten zich het eenvoudigst beschrijven aan de hand van enkele 
voorbeelden uit de bouwnijverheid. Als we de fabricage van het bouwwerk als 
geheel beschouwen dan ligt het ontkoppelpunt aan het begin van de stroom (5); 
inkopen en maken vindt plaats nadat een opdracht is verstrekt. 
Voor de te verwerken bouwmaterialen kan het ontkoppelpunt vanuit de optiek 
van de uitvoerder op alle aangegeven plaatsen liggen. Een wastafel wordt van de 
handel betrokken (ontkoppelpunt 1), deuren komen in de regel rechtstreeks van 
de fabriek ( ontkoppelpunt 2) en de dubbele be glazing wordt geassembleerd op 
de aangegeven specifieke maten (ontkoppelpunt 3). Als voorbeeld van 
ontkoppelpunt 4 kunnen houten kozijnen worden genoemd als de timmerfabriek 
bout in voorraad heeft en ontkoppelpunt 5 zien we als er geen houtvoorraad 
wordt aangehouden. 

In de literatuur over logistiek in de bouw wordt bet gebied op twee manieren 
beschouwd. 'Logistiek in de bouw' [SBR, 1989] beziet de logistiek als volgt: 
" .. er is geen distributie van het eindprodukt (fysieke distributie ) .. ". 
Ook de publikatie 'Logistieke instrumenten bij de voorbereiding van 
bouwwerken' [RRBouw, 1991] vermeldt: "Opvallend is <lat er in het 
bouwproces voornamelijk sprake is van 'material management'. 'Physical 
distribution management' is niet aan de orde, omdat het in het bouwproces te 
leveren eindprodukt al op de plaats van bestemrning is." 

klanten 
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Beide uitspraken zijn gebaseerd op een beschouwing van de logistiek met de 
opdrachtgever als klant, bet uitvoerend bouwbedrijf als de ondememing en de 
toeleveringsindustrie als de leveranciers van de grondstoffen. De logistiek in de 
bouw wordt meestal op die manier bekeken; de materiaaistroom is dan de stroom 
op de bouwplaats. 

De genoemde SBR-publikatie geeft voorts aan dat bet 'material management' in 
de bouw ' .. erg gevoelig is voor het ontstaan van interval- en afstemverliezen. Dit 
is onder meer het gevolg van bet feit dat de produktie gekenmerkt wordt door 
veel volgtijdig geschakelde deelprocessen ('horizontale' produktie-organisatie)'. 
Een minder goed verlopend deelproces heeft bijna onmiddellijk gevolgen voor de 
volgende deelprocessen. 
Waarom verlopen die deelprocessen niet altijd naar wens? Dat vindt vaak zijn 
oorzaak in het feit dat de bouwmaterialen niet op tijd zijn, of niet in de juiste 
hoeveelheid worden aangevoerd. Dat wil zeggen dat de voorgaande processen 
niet in staat bleken een belangrijke logistieke doelstelling, de 
leverbetrouwbaarheid, na te komen. 
Dit is ook aangestipt in de publikatie van RRBouw waarin wordt geschreven 
over 'bet ketenmanagement; de grensoverschrijdende beheersing van de 
goederenstroom'. Opgemerkt wordt: "in de praktijk blijkt dat de resultaten die 
worden bereikt door een (logistiek) prestatieverbetering in de ene schakel, in de 
daarop volgende schakel in meer of mindere mate teniet wordt gedaan". Maar het 
kan ook omgekeerd: dus dat een logistieke prestatie in een schakel alleen te 
realiseren is, als de prestatie in de voorgaande schakel is gerealiseerd. 
Deze aspecten hebben allemaal betrekking op de tweede manier om de logistiek 
in de bouw te beschouwen: het uitvoerend bouwbedrijf als de klant en de 
toeleveringsindustrie als de ondememing. Dat is het deel van de 
materiaalstroom naar de bouwplaats toe. 

Beide stromen kunnen aan elkaar 'geknoopt' worden; dat geeft het volgende 
beeld van de logistiek in de bouw. 

elndprodukt 
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Afbeelding 4 Logistiek in de bouw 

De logistiek in de bouw onderscheidt dus twee produktieplaatsen: 
1 . de werkplaats; de plaats waar de toeleverende bedrijven actief zijn, 
2. de bouwplaats; de plaats waar het uitvoerend bouwbedrijf 

operationeel is. 

Kenmerkend voor de bouw is bovendien het bestaan van een tussenhandel, 
zoals de bouwmaterialenhandel, de houthandel en de steenhandel. Ook dit 
'opslagpunt' is een onderdeel van de logistiek in de bouw. Daarmee is het beeld 
van de logistiek in de bouw compleet. 
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Afbeelding 5 Logistiek in de bouw compleet 

eindprodukt ] 
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Het schema van afbeelding 5 is te beschouwen als het gezichtsdoe/2 van dit 
onderzoek, de logistiek in de bouw. Oat wil zeggen het object dat bestudeerd is. 
Maar in dit onderzoek wordt niet het totale object beschouwd; het is op twee 
manieren ingeperkt. In de eerste plaats door vast te stellen wat het gezichtsveld2 
zal zijn. In dit onderzoek is dat het deel van de logistiek dat ligt v66r de 
bouwplaats, waarbij eerst de materiaalstroom wordt geanalyseerd, en vervolgens 
de informatiestroom die de materiaalstroom op gang moet brengen (en houden). 
In de tweede plaats is een gezichtspuntl gekozen; vanuit welke rol, belang of 
functie wordt het te analyseren object bekeken? Vanuit die van de uitvoerder 
in de rol van klant. Daarbij wordt de uitvoerder beschouwd als deel van het 
uitvoerend bouwbedrijf en is hij verantwoordelijk voor het efficient en effectief 
uitvoeren van het ontworpen plan. Maar de uitvoerder is niet verantwoordeUjk 
voor bijvoorbeeld de prijs van de bouwmaterialen. Oat valt onder de 
verantwoording van de inkoopfunctie van het uitvoerend bouwbedrijf. 

Het gaat dus om de bouwmaterialen die uiteindelijk het gebouw moeten vormen. 
De overige produktiemiddelen - arbeid en materieel - zijn daarbij weliswaar 
onmisbaar, maar worden in dit onderzoek slechts betrokken voor zover ze van 
belang zijn voor de materiaalstroom. 
Met de keuze van de uitvoerder als klant is het ook duidelijk dat de 
materiaalstromen naar een concreet project centraal staan. Oat is in tegenstelling 
tot de algemene literatuur over logistiek waarin een bedrijf met zijn organisatie 
wordt beschouwd. De uitvoerder is primair ge'interesseerd in het fabricagetraject 
van dat eenmalige bouwwerk. Zijn produkt - het gebouw - staat meteen op de 
plaats van bestemming. 
Om de produktiemiddelen arbeid en materieel bij het realiseren van dat gebouw 
efficient en effectief te kunnen inzetten, moeten juiste goederen van de 
juiste kwaliteit in de juiste hoeveelheid op de juiste tijd op de 
juiste plaats zijn. 

1 Zie ook bijlage I 
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3 BOUWOBJECT EN BOUWPROCES 

De bouw kan vanuit verschillende kanten worden benaderd, bijvoorbeeld als 
bouwobject of als bouwproces. 

Het bouwobject - het resultaat van het bouwen - heeft talloze 
verschijningsvormen, van een eenvoudige schuur tot een uiterst gecompliceerde 
Oosterscheldedam. Er wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen: 

- grond-, weg- en waterbouw, 
- utiliteitsbouw, 
- woningbouw. 

In dit onderzoek zullen alleen de utiliteits- en woningbouw worden betrokken. 

Elk bouwwerk binnen deze sectoren is opgebouwd uit bouwdelen2. NEN 
2631 , 'Investeringskosten van gebouwen', onderscheidt slechts drie bouwdelen: 

- bouwkundige werken, 
- installaties, 
- vaste inrichtingen. 

De NL/Sffi-classificatie deelt deze delen van het object verder in naar elementen 
en elementenverzamelingen. In de matrix van afbeelding 6 is deze indeling van 
het object in bouwdelen weergegeven. 

2 Bouwdeel: Deel van het gebouw, in het algemeen niet toegankelijk voor mensen en met de 
functie van dragen, begrenzen en/of geschikt maken voor gebruik van ruimtedelen 
(uit: "Tenninologie van de voorbereiding en de kwaliteit in de bouw" [SBR, 
1989]). 

13 
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(1-) onderbouw (2-) bovenbouw (3-) afbouw (4-) alwerklngen (S-) lnstallatle- (S-) lnstallatle- (7-) vaste 

(11) 

bodem-
voorzieningen 

(13) 
vloeren op 
grondslag 

(16) 
funderings-
conslructies 

(17) 

paa' 
funderingen 

voorzieningen voorzieningen inrlchtlngen 
(werktuigkundlg) (elektrotechnlsch) 

(21) (31) (41) (S1) 
centrale 

(71) 
buienwanden bu~enwand- bu~enwand- warmt&-

elektrotechnische 
vaste verl<eers-

openi1gen afwerl<ingen opNekl<ng 
voorzien 

voorzieniigen 

(22) (32) (42) (S2) (62) (72) 
bi"lnenwarden bimenwand- bimenwand- afvoeren krachtstroom vaste gebruikers-

openi1gen afwerl<iigen voorzieniigen 

(23) (33) (43) (53) (63) (73) 
vloe<en vloe<openi1gen vloe<afwerl<iigen water venichtng vaste keuken-

voorzieniigen 

(24) (34) (44) (54) (64) (74) 
trapconstructies balustrades en trap- en helling- gassen communicatie vaste sanitaire 

leuli1gen afwerl<ingen voorzieniigen 

(45) (SS) (65) (7S) 
plafond- kOlJde.opwekkflg beveiligi1g vaste onderhouds-
afwerl<ilgen en distributie voorzieniigen 

(56) (66) 
wanntedistributie transpon 

(27) (37) (47) (S7) 
daken dakopeni1gen dakafwerl<ingen luchtbehandeing 

(28) (38) (48) (58) 

hoofddraag- inbouw- afwerl<ings- regaling klimaat 

constructies pakketten pakketten en santtair 

vaste 
inrichtinge 

Ajbeelding 6 Bouwdelen 

De goederen waar het in deze studie om draait - de bouwmaterialen - kunnen 
op meerdere manieren worden beschreven: 
1 . Onderscheiden worden bouwmaterialen die op de bouwplaats nog ingrijpende 

bewerkingen kunnen ondergaan - bouwstoffen -, en bouwmaterialen die op 
de bouwplaats alleen maar behoeven te worden aangebracht en die door 
ingrijpende bewerkingen (anders dan het wegnemen van maatafwijkingen) 
hun geschiktheid voor hun oorspronkelijke functie zouden verliezen -
bouwprodukten - [Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw, 1991). 

2. De eerder genoemde Sffi-classificatie onderscheidt: 
• gevormd materiaal 

- natuursteen 
- niet gebakken kunststeen 
- klei 
- metaal 
- hout 
- organische materialen 
- anorganische materialen 
- kunststoffen, rubbers 
- glas 
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• ongevormd materiaal 
- vulmateriaal 
- kalk en cement, bindmiddelen, mortels 
- klei, gips, magnesium en plastic bindmiddelen, mortels, 
bitumen 

• materialen naar functie 
- bevestigingsmiddelen, voegmaterialen 
- beschermende/eigenschapbei"nvloedende materialen 
- materialen voor verven 

(het volledige overzicht van deze classificatie is opgenomen als bijlage 2). 

Vanuit deze tabel zijn in dit onderzoek de materialen ingedeeld naar: 
a. De materialen die dienen om andere materialen te egaliseren, te verfraaien of te 

beschermen: de afwerkingsmaterialen. 
b. De materialen die dienen om andere materialen aan elkaar te verbinden: de 

bevestigingsmiddelen (met inbegrip van de voegmaterialen). 
c. Alle overige materialen, de 'echte' bouwmaterialen, als verzamelnaam van 

de bouwstoffen en de bouwprodukten . 

Het bouwproces tot de ingebruikname van het project- het geheel van 
activiteiten gericht op de totstandkoming van bouwwerken - is te ontleden in 
[NNI, 1991]: 

- een programmafase, 
- een ontwerpfase, 
- een uitwerkingsfase, 
- een realiseringsfase. 

In de programmafase is het met name de opdrachtgever die activiteiten verricht. 
In de ontwerpfase zetten de architect, de constructeur, de installatie-adviseur (de 
ontwerpers) het programma van eisen om in een getekend en beschreven plan 
( ontwerp ). In de uitwerkingsfase wordt het on twerp door de ontwerpers 
bestedingsgereed gemaakt en vindt de prijsvorming plaats. In de 
realiseringssfase concretiseren de aannemer, de installateur, e.d. (de uitvoerders) 
het ontwerp tot een tastbaar bouwwerk. In deze laatste fase, die nog wordt 
opgedeeld in werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering worden de diverse 
materiaalstromen gei'nitieerd. De bouwmateriaalstroom in dit onderzoek wordt 
beschouwd vanuit de positie van die uitvoerders. 
In de uitvoeringsfase hebben we te maken met werksoorten. Dit zijn door 
arbeidsdeling in de praktijk van het bouwen gevormde groepen van handelingen 
met daaruit voortkomende resultaten, welke een specialistische deskundigheid 
vereisen en die gekenmerkt worden door een geheel eigen materiaal- en 
materieelgebruik. In de huidige generatie standaardbestekken zijn de 
werksoorten terug te vinden in de naamgeving van de hoofdstukken. In dit 
onderzoek zal het Standaard Bestek Utiliteitsbouw (ST ABU) zoals opgenomen 
in afbeelding 7 worden gevolgd. 

15 
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IO. Stut- en sloopwerk 

I I. Maatvoering 

12. Grondwerk 

I 3. Bemaling 

14. Buitenriolering en 

drainage 
15. Terreinverhardingen 

16. Beplanting 

17. Terreininrichting 
20. Funderingspalen en 

damwanden 

21. Betonwerk 

22. Metselwerk 

23. Vooraf vervaardigde 

steenachtige materialen 

24. Ruwbouwtimmerwerk 

25 . Metalen 

draagconstructies 

26. Bouwkundige 
kanaalelementen 
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30. Kozijnen, ramen en 

deuren 
31. Systeembekledingen 

32. Systeemtrappen en -

hekken 
33. Dakbedekkingen 

35. Natuur- en kunststeen 

36. Voegvullingen 

37. Isolaties 
38. Zonweringen en 

rolluiken 
40. Stukadoorwerk 

41. Tegelwerk 

42. Dekvloeren en 

vloersystemen 

43. Metaal- en 

kunststofwerk 

44. Plafond- en 

wandsystemen 
45. Afbouwtimmerwerk 

46. Beglazing en 

schilderwerk 

47. Binneninrichting 

48. Behangwerk, 

vloerbedekking en 

stoffering 

Ajbeelding 7 Werksoorten (STABU) 

50. Dakgoten en 
heme I waterafvoeren 

51. Binnenriolering 

52. Waterinstallaties 

53 . Sanitair 
54. Brandbestrijdings

installaties 

55 . Gasinstallaties 
56. Perslucht- en 

vacuuminstallaties 

57. Technische inrichting 

60. Verwarrningsinstallaties 

61. Ventilatie- en lucht-

behandelingsinstallaties 

62. Koelinstallaties 

68. Regelinstallaties 

70. Elektrotechnische 

installaties 

80. Liftinstallaties 
8 I . Roltrappen en rolpaden 

82. Hef- en hijsinstallaties 

83. Goederen- en 

dokumenten 

distributiesystemen 

84. Gevelonderhoudsinstallaties 

Dit onderzoek gaat ervan uit dat de ontwikkeling van de projectinformatie zover 
gevorderd is dat bekend/gereed zijn: 

a. feiten (de bestaande situatie) over waar gebouwd moet worden: 
• de situatie, de plaats waar gebouwd zal gaan worden: 

- het adres, 
- de grondgesteldheid en de terreingesteldheid. 

b. plannen (ontwerpen, de gewenste situatie) van wat gebouwd moet worden: 
• het bestek, bevat de gegevens over het juiste materiaal en de juiste 
kwaliteit., bestaande uit: 

- bestekboek: 
- adrninistratieve bepalingen, 
- technische bepalingen, 
- werkbeschrijving. 

- bestektekeningen: 
- plattegronden, 
- gevelaanzichten, 
- doorsneden, 
- principe details, 
- constructie tekeningen. 
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• de inschrijvingsbegroting, de begroting waarmee het uitvoerend 
bouwbedrijf de prijs voor het uitvoeren van de plannen bepaalt op basis 
van de objectgegevens die in de eerder genoemde documenten zijn 
vastgelegd. De begroting volgt het bestekboek op de voet en is dus ook 
gerangschikt conform dit boek in werksoorten. Met betrekking tot de 
materialen geeft deze begroting de juiste hoeveelheid. 

Met de begroting, en de daarop volgende aanbesteding, is het proces gevorderd 
tot het punt waarop de opdrachtgever het werk kan gunnen. Dat moment wordt 
als het beginpunt van deze studie beschouwd, met informatie die in hoofdzaak 
objectgericht is. De projectanalysefase is dus afgerond en er is een begin 
gemaakt met het analyseren van het proces bij het maken van de begroting. 

Tijdens de daarop volgende werkvoorbereidingsfase moet concreet antwoord 
worden gegeven op de vraag hoe er gebouwd moet worden; de procesanalyse. 
Het antwoord wordt gepresenteerd in de volgende documenten: 

- werkbegroting; met daarin vermeld de hoeveelheden van de materialen, 
dus de gegevens voor de juiste hoeveelheid. 
- werkschema; dat gegevens bevat inzake hetjuiste tijdstip, 
- terreinplan; de geplande plaatsen voor toegang tot en verkeer op de bouw-
plaats, de opslagplaatsen en de transportmiddelen, het document voor de 
juiste plaats (inclusief gegevens over bereikbaarheid en obstakels). 

Alle gegevens die nodig zijn om de materiaalstromen te besturen, liggen in deze 
documenten besloten. Maar de documenten zijn allemaal met een eigen doel 
ontwik.keld. De werkbegroting vervult een primaire functie bij het bewaken van 
de kosten, en het werkschema is gericht op de werkzaamheden van de 
werklieden op de bouwplaats. Geen der documenten heeft als primair doel het 
besturen van de materiaalstromen. Het hulpmiddel dat in deze stuclie is 
ontwik.keld heeft die pretentie wel; het functioneert als generator bij het vertalen 
van projectinformatie naar procesinformatie. 

17 
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4 MODEL VAN 
BOUWMA TERIAALSTROMEN 

De goederenstroom is in hoofdstuk 2 weergegeven met behulp van rechthoeken 
en driehoeken, waarbij de rechthoeken betrekking hebben op activiteiten, en de 
driehoeken voorraadpunten representeren. Dat principe van het gebruiken van 
symbolen vinden we terug in de systeemleer. 

Uit 'Systeemdenken' [Kramer, 1987] zijn de volgende citaten: 
"Tegenwoordig bestaat er veel interesse voor het toepassen van een 
systeembenadering bij het oplossen van maatschappelijke, politieke en 
omgevingsproblemen. Teneinde deze gecompliceerde interactieve systemen te 
beschrijven maakt de systeembenadering gebruik van modellen. Men hanteert 
voor de beschrijving van deze complexe systemen symbolische voorstellen 
zodanig dat conclusies met betrekking tot de effecten van alternatieve 
systeemconafburaties gemakkelijk en vlug kunnen worden getrokken. Het 
proces van construeren, het maken van modellen zelf, wordt ook steeds beter 
begrepen als een directe uitbreiding van de wetenschappelijke methode [ .. .. ] 
[ ..... ] Door het expliciet hanteren van modellen in de wetenschap kon ook het 
systeemdenken met zijn integrale benadering van complexe problemen tot 
ontwikkeling komen. Juist doordat met modellen deze problemen in hun 
algemeenheid beter konden worden aangepakt [ ..... ] 
[ .. .. . ] In algemene zin geeft een model een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. De werkelijkheid is in haar complexiteit niet te overzien, dan wel 
treden er factoren op die voor een bepaalde probleemsituatie niet relevant zijn. 
Ook kunnen in een model eigenschappen worden toegevoegd die in de 
werkelijkheid niet voorkomen [ .... ] 
[ .... ] De essentie van het hanteren van modellen ligt hierin, dat men van een te 
onderzoeken systeem een materiele dan wel formele voorstelling maakt die 
eenvoudiger te bestuderen is dan het systeem zelf. Deze voorstelling wordt dan 
als een model van het systeem gebruikt." 

De materiaalstroom kan worden beschouwd als het gedrag van een systeem ("het 
verloop van de toestand van een systeem in de tijd"). Voor de beschrijving van 
het gedrag wordt in de systeemleer veelvuldig het model van de 'black box' 
gebruikt. De 'black box' zelf is dan het proces dat wordt beschouwd, met de 
toestand aan het begin van het proces - de input of invoer - en de toestand nadat 
het proces is doorlopen, de output of uitvoer. Om het proces goed te laten 
verlopen zijn besturingsgrootheden, mensen en mechanismen nodig (afbeelding 
8). 
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Afbeelding 8 'Black box' 
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uitvoer 

Elke materiaalstroom is te beschouwen als een keten van dergelijke 'black 
boxes', waarbij de uitvoer van de ene box weer de input van een andere is. 
Afhankelijk van de doelstelling van een onderzoek kan elk systeem ook weer 
afzonderlijk worden beschouwd en worden ontleed in enkele meer gedetailleerde 
deelsystemen. Bij sommige methoden (IDEF) is aan het detailleren een grens 
gesteld in de zin dat elk proces in niet meer dan 6 deelprocessen mag worden 
gesplitst (afbeelding 9). 

i nvoer ..::...___. 

besturings
grootheden 

men sen 
mechanismen 

''Ultvoer 

' 
' 

l~~) .. l 

Afbeelding 9 Van grof naar fijn 
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Als de 'black box' gebruikt wordt om de materiaalstroom te beschrijven dan 
moeten in de box zelf de activiteiten worden geschreven. Te onderscheiden 
zijn dan de activiteiten waarbij een goed van aard en/of hoedanigheid verandert 
(bewerken en verwerken) en de activiteiten waarbij het goed van plaats verandert 
(transporteren). 

bewerken 
verwerken 

Afbeelding JO Activiteiten 

De invoer- en uitvoergegevens zijn dan de beschrijving van het bouwmateriaal 
naar aard en hoedanigheid van dat moment; de begintoestand en de eindtoestand 
van het bouwmateriaal. De besturingsgrootheden zijn de gegevens die nodig zijn 
om de transfonnatie gecontroleerd te laten plaatsvinden. De mensen en 
mechanismen zijn de (vak)mensen met deter beschikking staande machines en 
gereedschappen (methoden, technieken) op de werkvloer. 

Via de 'black box'-weergave zijn de produktiemiddelen arbeid, materieel en 
materiaal aan elkaar te relateren. Het materiaal als het 'stromende goed' en de 
arbeid en het materieel als de middelen om het materiaal te laten stromen. Arbeid 
en materieel zijn hier geen object van studie. 

De voorraad- of opslagpunten worden als driehoeken weergegeven. Oat zijn de 
punten waar geen transformatie en ook geen transport plaatsvindt. Ze vonnen de 
rustpunten in de stroom. 

Afbeelding 11 Rustpunten 

Met behulp van de beschreven en getekende symbolen uit de logistiek en de 
systeemleer is voor een groot aantal bouwmaterialen de stroom vanaf de 
grondstoffen tot op de bouwplaats schematisch weergegeven. De vonn van het 
bouwmateriaal, de activiteiten en de opslagpunten tijdens het traject zijn in die 
modellen vastgelegd. Van elk bouwmateriaal is in die stroom tevens aangegeven 
waar zich het ontkoppelpunt bevindt; het punt in de stroom waar de invloed van 
de uitvoerder aanvangt. Afbeelding 12 geeft enkele voorbeelden van die 
bouwmateriaalstromen, waarbij de stroom na het ontkoppelpunt vet is 
weergegeven. 

21 



22 

"' zlr1d .Q . ~ 

~ . Ebetoo- \ oo.8 7 

leverarc1er gV"d > me<'9llfl ~ 8 ~ 
v cement specie E £ 

water .8 

"'"' m • 

\/ ~ns- nrw ~°HPfuw leverancierJ hoot > 2 '!: -
po!leren hoot j • oo 

-===--- o E 
.c ~ 

UCB 

c.):: .E 
-- ~ ~ ,~ -

trans- beton- \ .!l .g 7 betoo- trans- beton- • beto 
po!lerenA > persen tegel > B' § tegel"' porteren.,§ tegel >E tege u ~ ~ 

0 

"'"' •• 
I profileren stijlen ,,~ i , stijlen 

schaven dorpels.>: ~ i dorpels 
afkorten glaslatten : E glaslatten -"'I"'""- .d 

"'$ .. J! ~ 
Cl" • 

kozijn in ~.! ~ r .! timmer-
lkaa tten 

kozijn.> ~ i kozijn transporteren kozijnJ ~IV~ 
e rze 0 E jr' man 

E ~ 
"' 

Ajbeelding 12 Voorbeelden van bouwmateriaalstromen 

Voor een groot aantal bouwmaterialen is op bovenstaande manier de stroom 
afgebeeld. Daarbij is geen rekening gehouden met het gezichtspunt dat in deze 
studie zal worden ingenomen, de positie van de uitvoerder. Voor de uitvoerder is 
het bijvoorbeeld niet van belang om te weten hoe het fabricageproces bij de 
fabrikant verloopt. In principe zijn dat bovendien activiteiten die niet tot het 
domein van de logistiek worden gerekend. In 'Logistiek management' 
[Monhemius, 1989] is dat duidelijk omschreven: "In dit boek zullen we de 
goederenstroom als een gegeven beschouwen. De beslissingen betreffende het 
ontwerp van de produkten en het fabricageproces hebben zeer gewichtige 
gevolgen voor het beheersen van de goederenstroom, maar zij zullen hier 
worden beschouwd als reeds genomen". Als de stromen vanuit de positie van 
de uitvoerder nader worden geanalyseerd, blijkt het grote aantal verschillende 
activiteiten en rustpunten ternggebracht te kunnen worden tot drie trajecten 
waarin het materiaal van aard of hoedanigheid verandert en van eigenaar wisselt, 
en een traject waar het materiaal alleen van plaats verandert. 

Een groot aantal activiteiten vindt plaats binnen de organisatie van de 
toeleveringsindustie. Daarbij zijn de volgende varianten waargenomen: 

a. Een eenvoudige stroom waarbij binnen een onderneming de 
grondstoffen de invoer vorrnen en de bouwstof als uitvoer resulteert 
(bijv. de produktie van bakstenen) (afb. 13). 

grond
stoffen 

Ajbeelding 13 

> bouw
stof 
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b . Een meer gecompliceerde procesgang (ook binnen een onderneming) 
waarin eerst een halfprodukt (bouwstof) wordt vervaardigd en 
vervolgens het eindprodukt (bouwprodukt) wordt samengesteld (bijv . 
het proces waarbij van dorpels en regels kozijnen worden vervaardigd) 
(afb.14). 

grond
stoffen 

Afbeelding 14 

bouw
produkt 

c . De vervaardiging van bouwmaterialen waarbij de stroom twee of meer 
ondernemingen passeert. Een onderneming die toelevert aan een 
volgende onderneming (bijv. het glas naar de kozijnfabrikant) is 
daarvan de eenvoudigste vorm (afb. 15). 

Afbeelding 15 

De fabricagetrajecten in de afburen 13, 14 en 15 zijn getekend voor de situatie 
dater slechts sprake is van een grondstof voor de vervaardiging van een 
bouwstof, een bouwstof voor het maken van een bouwprodukt, en een bedrijf 
voor het produceren van een bouwstof of bouwprodukt. In het algemeen zullen 
er meerdere grondstoffen, bouwstoffen en bedrijven aan te pas komen. Het voert 
te ver om in het kader van deze studie al deze varianten af te beelden. Daarom 
wordt volstaan met het weergeven van een ingewikkelde stroom waar meerdere 
bouwmaterialen naar een eindfabrikant gaan die het uiteindelijke bouwprodukt 
fabriceert (bijv. de produktie van binnenspouwbladen met kozijnen, ramen, 
deuren, glas en hang- en sluitwerk) (afb.16) . 
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bouw
produkt 

bouw
- > produkt 

Afbeelding 16 
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In de atburen 13 t/m 16 zijn de delen van de materiaalstroom getekend waar het 
ontkoppelpunt (een van de driehoeken in de atburen) in het traject van de 
toeleveringsindustrie ligt. De invloed van de uitvoerder op dat traject is niet van 
belang voor de grote lijnen. Voor dit onderzoek zijn daarom de stromen binnen 
de toeleveringsindustrie samengevoegd in een term, werkplaats. De details van 
de bouwmateriaalstroom binnen deze werkplaatsen blijven verder buiten 
beschouwing. Ze liggen buiten het bereik van de uitvoerder en zijn een intern 
logistiek probleem voor de toeleveringsindustrie. De werkplaats zal in de 
modellen worden weergegeven met bet rechthoekige symbool uit afbeelding 17. 

Ajbeelding 17 Symbool voor de werkplaats 

De materiaalstromen eindigen altijd bij een klant, in dit onderzoek dus de 
uitvoerder, en eindigen ergens in het gebouw. Daarbij worden ook weer diverse 
trajecten afgelegd: 

a. Materialen die direct na aankomst op het werk verwerkt worden (bijv. 
vloerelementen die vanaf de vrachtwagen op de balken worden gelegd) 
(afb. 18). 

1: 

I 
......... ..... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

bouw- · · · · · · · · · · · bouw~ · 
materia~: :ci~~I: : 

Ajbeelding 18 

b. Materialen die na aankomst op bet werk worden opgeslagen en vanaf 
deze opslagplaats direct op de plaats van bestemming in het gebouw 
worden gebracht (bijv. prefab trappen) (afb. 19). 

bouw
--+-:~ 

·' 

: : b~u~~ : : ~: : :b:Ouw-: 
· · · · ·· · ] ,..~~ · dee1 · . 01~t.ef1aa. . . . . . . . . . . . . materiaal ,: 

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

Ajbeelding 19 
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c. Material en die na aankomst op het werk op het terrein worden 
opgeslagen, vervolgens naar een opslagplaats bij de werkplek worden 
vervoerd, en dan verwerkt worden (bijv. bakstenen) (atb. 20). 

: : : : :werk:: .. . .......... . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "l:j ... 
boo~~-~· .b.ouw-. N~~ . . o.uw: 

materiaal · ':V · ·materiaal·~· materiaat · · materiaalL_r· · · deel · . .. . . . . . ...... . . . ..... .. ............. 

Afbeelding 20 

d. Materialen die hetzelfde traject doorlopen als onder c. maar waar de 
opslagplaats niet bij de werkplek ligt maar elders in het in aanbouw 
zijnde gebouw, en dus nog een transportgang moeten doorlopen (bijv. 
gipskartonplaten voor binnenwanden) (atb. 21). 
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Afbeelding 21 

e. Materialen die op de bouwplaats nog bewerkingen ondergaan (atb. 22) 

bouw
stof 

:werk: 
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Afbeelding 22 

Ook deze varianten, die het eind van de materiaalstroom beschrijven, zullen in 
het vervolg van deze studie met slechts een term worden aangeduid; de 
bouwplaats. Het onderscheid is van belang voor de stroom naar de bouwplaats 
toe; er kunnen gegevens aan ontleend worden voor de centrale vraag in dit 
onderzoek maar deze zijn hier geen onderwerp van studie. Als symbool voor de 
bouwplaats bij het bouwen van modellen zal de rechthoek van atbeelding 23 
worden gebruikt. 
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Ajbeelding 23 Symbool voor de bouwplaats 

Op de bouwplaats zijn echter veel uitvoerders actief; de uitvoerder van de 
betonconstructie, de schilderbaas, de installateur, enzovoort. Het gekozen 
gezichtspunt van waaruit de materiaalstroom tot nu toe beschouwd is, is te 
weinig genuanceerd; er zijn een groot aantal personen die op de bouwplaats de 
rol van de klant vervullen. Met de 'uitvoerder' als een soort intermediair, de 
organiserende 'tussenpersoon'. 
Allemaal vakmensen die terug te vinden zijn in de werksoorten zoals die in 
hoofdstuk 3 zijn beschreven. Elk afzonderlijk materiaal eindigt bij zo'n 
deskundige, die als de eigenlijke klant kan worden beschouwd. In plaats van de 
persoon wordt in het model de werksoort, de combinatie van mens en 
mechanisme die het materiaal verwerkt tot een deel van een gebouw, als bet 
einde van de stroom weergegeven. Dan kan ook meteen het verband gelegd 
worden met het belangrijke document waarin informatie wordt overgedragen, het 
bestek(-boek en -tekeningen). 
Het einde van de stroom wordt dus niet gemarkeerd door een uitvoerder, maar 
door een werksoort als betonwerk of schilderwerk. 

Daarnaast is het van belang in het model te vennelden waar de materiaalstroom in 
het gebouw moet eindigen; de uiteindelijke plaats in het gebouw. Het gaat er dan 
niet zozeer om of het bijvoorbeeld op de eerste verdieping op as 4 is, maar meer 
in het algemeen of het materiaal in de fundering verwerkt zal worden of in de 
binnenwanden. Oftewel in welk element van het gebouw vindt het betrokken 
materiaal zijn definitieve bestemming. Daarvoor is de elementenclassificatie van 
de NL/SIB (zie atbeelding 6) gebruikt. 

Met behulp van de werksoorten en de elementen is de klant aan het einde van de 
materiaalstroom eenduidig in het model weer te geven. Bijvoorbeeld, het 
metselwerk van de buitenwanden, of het metaal- en kunststofwerk van de 
trapleuningen en balusters. Alle keuzemogelijkheden zijn in atbeelding 24 
afgebeeld. 
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label 1 SIB-classlflcalle 

( 11) bodemvoorzieningen 
(12) 
( 13) vloe<en op grondslag 
(14) 
(15) 
( 16) funderingsconstructies 
( 17) paattunderingen 
(18) 
(21) buitenwanden 
(22) bimenwanden 
(23) vtoeren 
(24) trappen en hellingen 
(25) 
(26) 
(27) daken 
(28) hoofddraagconstructies 
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hoofdstukken STABU 

10. Stul· en sloopwerl< 
11 . Maatvoering 
12. Grondwerl< 
13. Bemaling 
14. Bu~enrioleri1g en drainage 
15. T errei1verhardingen 
16. Beptanting 
17. Terreninrichting 
20. Funderingspalen en damwanden 
21 . Betonwerl< 
22. Metselwerl< 
23. Vooraf vervaardigde steenachtige materialen 
24. Ru~immerwerl< 

25. Melalen draagconstructies 
26. Bouwkundige kanaalelementen 
30. Kozijnen, ramen en deuren 
31 . Systeembekledingen 
32. Systeemtrappen en -llekken 
33. Dakbedekkngen 
35. Natuur- en kunststeen 
36. Voegvullingen 
37. lsolaties 

38. Zonweringen en rollu~=------

:..uit 

(31) buitenwandopeningen 
(32) biinenwandopeningen 
(33) vtoeropeningen 

(51) warmte-<>pwek 
(52) atvoeren 
(53) water 
(54) gassen 

40. Stukadoorwerl< 
41 . Tege!werl< 
42. Dekvloeren en vloe<systemen 
43. Metaal· en kunststofwerl< 
44. Plafond· en wandsystemen 
45. Afbouwtimmerwerk 
46. Begla2ing en schilderwerk 
47. Binneninrichting 
48. Behangwerl<, vloerbedekking en stoffering 
50. Dakgoten en hemelwateralvoeren 
51 . Bnnenriolering 
52. Waternstallaties 
53. San~air 

54. Brandbestrijdingsnstallaties 
55. Gasinstallaties 
56. Perslucht· en vacuuminstallalies 
57. Technische inrichting 
60. Verwarmngsinstallaties 
6t . Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 
62. Koetinstallaties 
68. Regelnstallaties 
70. Elektrotechnische installaties 
80. Uttinstallaties 
81 . Rohrappen en rolpaden 
82. Hef. en hijsinstallaties 
83. Goederen- en dokumentendistributiesystemen 
84. Gevelonderhoudsinstallaties 

(71) vaste verl<eersvoorzieningen 
(72) vaste gebruikersvoorzieningen 
(73) vaste keukenvoorzieningen 

(34) balustrades en leuningen 
(35) 
(36) 

(55) koude-Opwekking en -<listributie 
(56) warmtedistributie 

(74) vaste sanitaire voor:tieningen 
(75) vaste ondemoudsvoorzieningen 
(76) vaste opslagvoorzieningen 

(37) dakopeningen 
(38) inbouwpakkenen 
( 41 ) bunenwandafweri<ngen 
( 42) binnenwandatwerl<ingen 
( 43) vtoerafwerl<ingen 
(44) trap- en hellingafwerl<ingen 
(45) plafondafwerl<ngen 
(46) 
( 4 7) dakafwerl<ingen 
(48) atwerl<ingspakketten 

(57) luchtbehandelng 
(58) regaling klimaat en san~ir 
(61) centr. elektrotechn. voorzieningen 
(62) krachtstroom 
(63) verlichting 
(64) communicatie 
(65) beveiliging 
(66) transport 
(67) 
(68) 

(77) 
(78) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(BS) 
(86) 
(87) 
(88) 

Afbeelding 24 

27 
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Een aanzienlijke hoevee!heid materialen vindt via een 'voorraadstation' zijn weg 
naar de bouwplaats. Daarbij verandert er niets aan het materiaal. In de 
materiaalstroom kunnen deze 'stations' de volgende vormen aannemen: 

a. 'Stations' waar het materiaal ook echt in voorraad wordt gehouden 
(bijv. de houthandel) (afbeelding 25). 

bouw-
materiaai" -

Afbeelding 25 

~ bouw- > 
._____...._ materiaal 

b. 'Stations' die functioneren als intermediair tussen vrager en aanbieder 
maar zelf geen voorraad aanhouden (bijv. de steenhandel) (afbeelding 
26). 

Afbeelding 26 

Beide 'stations' kunnen in een symbool worden geconcentreerd onder de naam 
handel: een driehoek (afbeeiding 27). 

Afbeelding 27 Symbool voor de handel 

Daarmee zijn de drie organisaties, die in het proces een rol spelen, vastgesteld en 
gesymboliseerd. Tussen de drie ondernemingen die de fabricage en de voorrraad 
representeren vindt het transport van de bouwmaterialen plaats Daarvoor wordt 
in deze publikatie het symbool van afbeelding 28 gebruikt. 

l J -------== 

Afbeelding 28 Symbool voor het transport 

Om alle symbolen aaneen te kunnen rijgen tot een model van een 
materiaalstroom is nog een lijn met een pijl die de richting van de stroom 
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aangeeft nodig. Bij deze lijn kan tevens de toestand die het materiaal op dat 
moment in de stroom inneemt, worden aangegeven. 

- materlaal -

Afbeelding 29 Symbool voor de verbindingen 

Het deel van de logistiek in de bouw dat in dit onderzoek centraal staat kan nu in 
twee modellen worden weergegeven. Elk bouwmateriaal volgt een van deze 
stromen: 

a. direct van de handel naar de bouwplaats (bijv. vloertegels 
voor het element vloerafwerkingen (tegelwerk)) (afbeelding 30). 

~ 

Afbeelding 30 

b. direct van de werkplaats naar de bouwplaats (bijv. 
radiatoren voor het element warmtedistributie 
( verwarmingsinstallaties)) (afbeelding 31 ). 

--~ 

Afbeelding 31 

Het maakt daarbij geen verschil of de materialen uit een eigen werkplaats komen 
(bijv. de vlampijpen van de installateur), via een onderaannemer verlopen (de 
schilder met zijn verf) of rechtstreeks worden geleverd. 

De stromen waarbij de handel betrokken is betreffen materialen waarvan de 
materialenhandel zelf het ontkoppelpunt is. Het zijn materialen die op voorraad 
zijn vervaardigd en waarvan ook vaak een fysieke voorraad aanwezig is. 
Ook voor veel materialen die rechtstreeks van een werkplaats worden betrokken 
ligt het ontkoppelpunt vaak onmiddellijk v66r het laatste transport. Ze worden 
soms uit voorraad geleverd en soms start de produktie van het 
'standaard'materiaal nadat de opdracht is verstrekt. 

In hoof dstuk 3 is een eerste typologie van de materiaalstromen gegeven, 
gebaseerd op de functie die de materialen binnen een element vervullen; 
afwerkingsmaterialen, bevestigingsmiddelen en bouwmaterialen. 

29 
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Bij het combineren van deze drie materialen tot een gecombineerde stroom wordt 
de bouwmateriaalstroom als de hoofdstroom beschouwd en de bevestigings
middelstroom en de afwerkingsmateriaalstroom als de zijstromen. Dat is in het 
model van de stroom tot uitdrukking gebracht door de bouwmateriaalstroom 
centraal, horizontaal en vet weer te geven en de beide andere stromen 'trap af en 
'trap op' af te beelden (afbeelding 32). 

bevestigings 
middel 

bevestigings· 
middel 

l-{[J 
bouw- I bouw- CIJ 

materiaal_ _ materiaal ~.____~~~::::~....,._ ............. -· : 

afwerkings
materiaal 

I >I ~,.___~I 
afwerkings· ,__ __ 

materiaal 

0 

Afbeelding 32 Bouwmateriaal, bevestigingsmiddel en afwerkingsmateriaal 

Van elk materiaal is (via het bestekboek) direct vast te stellen tot welk werksoort 
het gerekend moet worden. Van nagenoeg elk materiaal is ook onmiddellijk vast 
te stellen tot welk element het gerekend moet worden. Van de bevestigings- en 
voegmateriaien is niet altijd direct vast te stellen tot welk element ze behoren. 
Daarom is het gewenst daarover een duidelijke afspraak te maken: het 
bevestigingsmiddel of het voegmateriaal behoort tot het element dat als laatste 
wordt aangebracht. 

Per werksoort moet de 'werker' kunnen beschikken over een bouwmateriaal 
en/of een bevestigingsmiddel en/of een afwerkingsmateriaal. De laatste zijn vaak 
ondergebracht in een afzonderlijk werksoort (bijv. stukadoorwerk en 
schilderwerk). In een aantal gevallen wordt er gesplitst: een voorbereidende actie 
(bijv. grondverf) en een definitieve actie (bijv. aflakken). De voorbereidende 
actie vindt dan eerder en vaak op een andere plek plaats dan de definitieve actie. 
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Onderscheiden kunnen worden modellen van bouwmateriaalstromen naar 
werksoorten/elementen die gevoed worden door: 

a. een bouwmateriaal, een bevestigingsmiddel en een 
afwerkingsmateriaal die afzonderlijk naar de 
bouwplaats komen (bijv. gipsblokken, lijm, en structuurverf 
voor het element binnenwanden (metselwerk)) (afbeelding 33). 

T 

T~ : 
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T 
Afbeelding 33 

b. een bouwmateriaal, een bevestigingsmiddel en een 
afwerkingsmateriaal die in een werkplaats 
geassembleerd worden en als een produkt naar de 
bouwplaats komen (bijv. aluminium schuiframen die 
gemonteerd worden in houten puien)) (afbeelding 34). 

Afbeelding 34 

~..__o·: : ::: 
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c . combinaties van a. en b. waarbij een deel van de 
materialen geassembleerd wordt en een antler deel 
direct naar de bouwplaats komt (bijv. gemoffelde 
radiatoren en radiatorsteunen en -beugels voor het element 
warmtedistributie (verwarrningsinstallaties)) (afbeelding 35). 

31 
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Afbeelding 35 

Naar veel werksoorten en elementen gaan vaak meerdere combinaties van 
bovengenoemde materialen. Een werksoort is immers een verzamelnaam van 
gelijksoortige handelingen met de bijbehorende materialen. En elementen 
omvatten grote delen van een gebouw. De werksoort/element-combinatie 
'metselwerk/buitenwand' bijvoorbeeld, omvat de bouwmaterialen bakstenen 
voor het buitenspouwblad, kalkzandstenen voor het binnenspouwblad, 
betonlateien voor de openingen in de wanden en steenwol voor de isolatie tussen 
de beide spouwbfaden. Van alle hiervoor geschetste materiaalstromen zijn dus 
ook meervoudige stromen denkbaar. Het model van de materiaalstroom naar een 
werksoort/element dat bijvoorbeeld gevoed wordt door drie bouwmaterialen, 
twee bevestigingsmiddelen en een afwerkingsmateriaal is in afbeelding 36 
getekend. 

_J--
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T 
Afbeelding 36 

Op deze manier kan nog een groot aantal verschillende modellen van 
materiaalstromen worden beschreven en getekend. Het zijn echter allemaal 
variaties op hetzelfde thema, die voor het begrijpen van de modelvorming niet 
van belang zijn. De ge'interesseerde lezer kan een groot aantal varianten vinden in 
bijlage 3. 
De modellen dienen als basis om de gegevens, die voor het besturen van de 
stromen nodig zijn, zichtbaar te maken. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 
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5 INFORMATIE VOOR BESTURING 
VAN MA TERIAALSTROMEN 

Informatie is de verbindingsschakel tussen de activiteiten in het bouwproces. Het 
ontwikkelen, vastleggen en weer afbeelden van informatie noemen we een 
informatiesysteem. De belangrijkste handelingen in een informatiesysteem zijn: 

tekenen, 
rekenen (financieel/economisch en technisch), 
beschrijven. 

Informatie-ontwik.keling geschiedt stap voor stap van grof naar fijn. Om met 
elkaar te kunnen communiceren moet tussen de bouwpartners, die bij een project 
betrokken zijn, informatie-uitwisseling plaatsvinden. 

De vraag van een bouwbedrijf aan een leverancier of fabrikant start met het 
overhandigen van algemene gegevens en de vraag: 'Wat kost het?'. Bij het 
antwoord - de prijs - zal de leverancier/fabrikant aangeven welke gegevens nog 
toegevoegd moeten worden en wanneer die bekend moeten zijn om op het 
gewenste tijdstip te kunnen leveren. Oat valt onder de inkoopfunctie van het 
bedrijf. [Monhemius, 1989]: " ... het gehele proces van beslissen en specificeren 
wat moet worden ingekocht, in welke hoeveelheden, wanneer, van wie en 
volgens welke procedures en daamaast de uitvoering van deze beslissingen 
vanaf bestellen tot en met het ontvangen en betalen van de ingekochte goederen". 
Daarbij staat de material-handlingfunctie centraal. Een functie die gekenmerkt 
wordt door beweging, tijd, hoeveelheid en ruimte. De juiste integratie van deze 
elementen bepaalt de kwaliteit van een material-handlingsysteem. Een goed 
material-handlingsysteem moet dan ook voldoen aan: 

minimaal transport tussen bewerkingen, uitschakeling van overbodig 
transport, 
verplaatsing van maximale hoeveelheden per transportactiviteit, 
zo goed mogelijke benutting van de ruimte (opslag en transport), 
af stemming tussen opeenvolgende bewerkingen. 

In grote lijnen zijn er twee verschillende informatiestromen waar te nemen: 
de stroom waarin de commerciele informatie wordt ontwikkeld 
(wie mag het leveren), die uitmondt in dejuiste leverancier, dejuiste 
prijs en de juiste leveringsvoorwaarden (betalingen, verzekeringen en 
garanties) 
de stroom waarin de technische informatie wordt vastgesteld (wat 
wil ik hebben): de juiste materialen, op hetjuiste tijdstip, op de juiste 
plaats, in de juiste kwaliteit en in de juiste hoeveelheid. 

33 
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Beide stromen hebben uiteraard een nauwe relatie met elkaar en moeten aan het 
eind ook uitmonden in hetzelfde punt. 
Het onderscheid is evenwel van belang om nog eens aan te geven dat het in dit 
onderzoek gaat om de technische informatie-ontwikkeling. 
Maar het is ook belangrijk als bijvoorbeeld het tijdaspect concreet aan de orde 
komt. Zowel de technische als de commerciele informatie-ontwikkeling vergt 
tijd. 

De commerciele informatie komt tot stand via een procedure met aanvragen, 
offertes, vergelijkingen en onderhandelingen. Er wordt daarbij in wezen 
nauwelijks informatie toegevoegd, maar er wordt gewerkt aan een overeenkomst 
- een transactie - waarin het produkt van de ene partij wordt geruild tegen het 
geld van de andere partij (wat moet warden betaald om de stroom in beweging te 
zetten). Soms is de informatie na afloop van dit proces wel anders verwoord. 
Waar in eerste instantie wordt gesproken over bijvoorbeeld gipskartonplaten, dik 
12,5 mm, kwaliteit GKB volgens Din 18180, wordt de transactie beklonken op 
Gyprocplaten type ABA, nadat ook Norgips, Knauf en Rigips in de race waren 
om hun specifieke plaat te kunnen leveren. Een onderdeel van de commerciele 
informatie is ook het aanwijzen van de wederzijdse contactpersonen. 

De technische informatie is het resultaat van een proces waarin ontworpen wordt 
en beslissingen warden genomen. Hierbij is er sprake van een zekere van-grof
naar-fijn ontwikkeling van de informatie. 

Gebruikte technieken bij het communiceren zijn: 
Grafische informatie in de vorm van tekeningen en schema's. 

Alfa/numerieke informatie die wordt weergegeven in 
beschrijvingen en opsommingen in letters en cijfers. 

Directe informatie middels mondelinge overdracht en gebaren. 

De technische informatie wordt voomamelijk grafisch en alfa/numeriek 
overgedragen; voor de economische informatie wordt ook vaak de directe weg 
gevolgd. 
De technische informatie is in het recente verleden regelmatig onderwerp van 
studie geweest. Enkele resultaten van deze studies zijn ook voor dit onderzoek 
heel goed bruikbaar. 

In 'Het prestatieconcept; begrip, inhoud en betekenis voor het bouwproces, deel 
l' [SBR, 1989] worden onderscheiden: 

Functionele eisen die vnl. betrekking hebben op de ruimte
eigenschappen, 
Prestatie-eisen die de bouwdeeleigenschappen karakteriseren, 
Beschrijvende eisen waarmee de materiaaleigenschappen warden 
beschreven. 

Voor het besturen van materiaalstromen zijn uiteraard alleen de 
materiaaleigenschappen van belang. Welke dat precies zijn vinden we in een 
Nederlandse praktijkrichtlijn die is uitgegeven door het Nederlands Normalisatie 
Instituut: NPR 2656. 
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Deze richtlijn - 'Documentatie van gegevens voor informatie over produkten en 
diensten in de bouw' [NNI, 1983] - is bedoeld om produktgegevens ordelijk en 
op uniforme wijze weer te geven. De richtlijn deelt de gegevens in naar 
hoofdtitels en hanteert daarbij een vaste volgorde. Daarbij is uitgegaan van de 
volgende vragen: 

wat is het? 
waarvan en hoe is het gemaakt? 
hoe groot is het en hoe ziet het eruit? 
welke eigenschappen heeft het en hoe gedraagt het zich? 
wat doe ik emiee? 
wat kost het? 
wat is er nog meer van bekend? 

Tabel 1 uit deze NPR3 is onverkort als bijlage 4 opgenomen. De hoofdtitels uit 
die tabel zijn: 

1. identificatie 
2. korte beschrijving 
3. samenstelling 
4. vorm, afmetingen, massa 
5. uiterlijk 
6. mechanische eigenschappen 
7. brand, explosie 
8. gassen, vloeistoffen, vaste stoffen 
9. thermische eigenschappen 

10. optische eigenschappen 
11. akoestische eigenschappen 
12. elektriciteit, magnetisme, bestraling 
13. energie, verbruik 
14. toepasbaarheid, ontwerp 
15. verwerking, uitvoering 
16. bediening, onderhoud 
17. prijzen, levering, garanties 
18. referenties 

Deze hoofdtitels omvatten zowel bouwdeeleigenschappen als 
materiaaleigenschappen. Voor dit onderzoek zijn alleen de 
materiaaleigenschappen van belang die geconcentreerd zijn in de hoofdstukken 1 
t/m 5. 

Tekeningen, schema's, beschrijvingen en tabellen - de informatiedragers -
warden in 'Tekeningen in de bouw' [NPR 2570, 1986] beschreven. De 
tekeningen en de schema's die in de bouw gebruikt warden zijn in die richtlijn 
gestructureerd en gecodeerd met de letters LACS, overeenkomstig de 
beginletters van de namen van de te onderscheiden documenten: 

3 De Nederlandse Bouw Documentatie is op deze NPR gebaseerd. 
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lokatietekeningen ( tekeningen waarop een overzicht wordt gegeven van 
het project of delen daarvan, en waarop wordt aangegeven waar 
gebouwen, mimten, materialen en/of componenten zich bevinden) 
(bijlage 5), 
assemblagetekeningen (tekeningen waarop wordt aangegeven hoe 
materialen en/of componenten in het werk moeten worden verwerkt en 
aangebracht) (bijlage 6), 
componententekeningen (tekeningen waarop wordt aangegeven water 
in de werkplaats, op het bouwterrein of in de fabriek moet worden 
vervaardigd) (bijlage 7), 
staten (complete lijsten van per categorie geordende gegevens, 
betrekking hebbende op de mimtedelen, bouwdelen, afmetingen, 
kwaliteitsklassen, e.d.) (bijlage 8). 

Als het voor het overdragen van informatie noodzakelijk is ook de 
informatiedrager te benoemen, zal NPR 2570 letterlijk gevolgd worden. 

Uit analyses van de informatie in de bouw blijkt dat deze onderverdeeld kan 
worden in drie informatievelden. 
Met de alfa/numerieke techniek worden twee velden bediend; het in woorden en 
getallen vastleggen van de hoedanigheden (beschrijven) en de kwantiteiten 
(uitlijsten) van de te gebmiken materialen. Met de grafische techniek (tekenen) 
wordt veelal de geometrie vastgelegd. 
Hoedanigheid en geometrie vormen te zamen een zo compleet mogelijke 
beschrijving van het object; de kwantiteit is een afgeleide van de hoedanigheid en 
de geometrie. 

HOEDANIGHEID 
. type 
. gedrag 
. etc 

GEOMETRIE 
. afbeelding 
. dimensies 
. lokaties 

Afbeelding 37 De drie informatievelden 

. aantal 

. geld 

. tijd 

. etc 
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De vier onderdelen - werkplaats, handel, transporteren en bouwplaats - van een 
materiaalstroom vragen voor het besturen verschillende soorten informatie: 

a. orders verstrekken4 we aan de werkplaats (order is bestelling + 
componententekening), 

Afbeelding 38 

b. bestellens doen we bij de handel op basis van een catalog us, 

Afbeelding 39 

c. afroepen is hetgeen het transport in beweging zet, 

y 

transport :::::;:::::; 

Afbeelding 40 

4 Een onderaannemer die zijn eigen materiaal meebrengt krijgt twee bestellingen of orders; 
een voor het materiaal en een voor de verwerking. 
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d. tenslotte nemen we de materialen in ontvangst op de bouwplaats. 

y 

bouwplaats • 

Afbeelding 41 

Order en bestelling moeten exact de informatie bevatten die de 
fabrikant/leverancier nodig heeft om tot actie over te gaan. In de Verenigde 
Staten wordt voor het onthouden van deze zogenaamde basisgegevens wel 
PQRST als ezelbruggetje gebruikt: 

- P = produkten, materialen, 
wat moet worden getransporteerd? 

Q = quantiteiten, 
hoeveel moet worden getransporteerd? 

R = route, 
waarheen moet worden getransporteerd? 

- S = services, steunverlenende diensten, 
· wie ondersteunt het transport? 

- T = tijd, 
wannee r moet worden getransporteerd? 

De gegevens die nodig zijn om de materiaalstromen te besturen, zijn te splitsen 
m: 
- stamgegevens, die voornamelijk betrekking hebben op het materiaal zelf en 

bij het bestellen en order verstrekken de belangrijkste rol vervullen, 
- verzendgegevens, die voor het afroepen en in ontvangst nemen van belang 

zijn. 

Met behulp van de boven beschreven ordeningen, richtlijnen en classificaties is 
voor een aantal materialen vastgesteld welke informatie concreet nodig is voor 
het bestellen, het order verstrekken, het afroepen en het in ontvangst nemen. Op 
basis van die proefnemingen is gebleken dat de informatievelden - hoedanigheid, 
geometrie en kwantiteit - uitstekend als hoofdindeling functioneren indien vaste 
items worden gehanteerd. Deze items zijn voor de bestelling, de order en de 
afroep heel concreet vastgesteld. Per rubriek zullen deze worden gepresenteerd; 
eerst de stamgegevens en de verzendgegevens van de bestelling en de order en 
daarna de gegevens voor de afroep. 
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A. Stamgegevens voor bestelling en order 

1. Hoedanigheid 
Voor de bestelling en de order moeten de volgende items, die ontleend 
zijn aan NPR 2656, ingevuld worden onder de rubriek hoedanigheid. 
Met de eerste vier items wordt uit de varianten binnen een 
bouwmateriaalgroep het juiste materiaal vastgelegd. De volgende vier 
items hebben betrekking op mogelijke toevoegingen die niet in het 
standaardprodukt zijn opgenomen en die het uiterlijk van het produkt 
karakteriseren: 

merk of handelsnaam; de naam van de bouwstof of het 
bouwprodukt, 
type; de variantaanduidingen op een globaal niveau, 
kJasse; de variantaanduidingen op een meer gedetailleerd niveau, 
soort; de variantaanduidingen op het meest gedetailleerde niveau, 
accessoires of voorzieningen; toevoegingen die niet tot het 
standaardpakket behoren maar wel als mogelijkheid door de 
fabrikant worden aangeboden, 
oppervlaktestructuur; structuren als glad, gebouchardeerd, 
geribbeld, enzovoort, 
kleur; bij voorkeur de internationale kleuraanduiding RAL, 
glans; de hoedanigheid van de toplaag met bijvoorbeeld als 
mogelijke varianten: mat, satin, glans en hoogglans. 

2. Geometrie 
De rubriek geometrie van de bestelling bestaat uit de volgende items: 

afmeting; de lengte-, breedte-, hoogte- en diktematen, 
vorm; kenmerkende geometriegegevens die niet in de afmetingen 
tot uitdrukking gebracht kunnen worden, 
toleranties; de toelaatbare afwijkingen van de afmetingen en van 
referentiev lakken, 
gewicht; de massa in kg. 

Voor het vastleggen van de geometrie van de materialen waarvoor een 
order verstrekt wordt is de alfa/numerieke manier voor het beschrijven 
van het produkt als geheel minder geschikt; de geometrie daarvan kan 
beter grafisch worden vastgelegd in een componententekening, met 
verwijzingen naar lokatietekeningen, assemblagetekeningen, 
componenten-assemblagetekeningen en componenten
vervaardigingstekeningen. 
Bij een dergelijke componententekening behoren de gegevens te 
worden gevoegd van de samenstellende bouwmaterialen; 
alf a/numeriek met dezelf de rubrieken hoedanigheid, geometrie en 
kwantiteit. Het aantal items kan worden venninderd door samenvoegen 
of zijn niet meer relevant. Dan resteren de volgende items: 
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voor de hoedanigheid: 
materiaal, merk of handelsnaam, 
type, klasse, soort, 
oppervlaktestructuur, kleur, glans. 

voor de geometrie: 
afmeting, samenstelling. 

voor de kwantiteit: 
hoeveelheid. 

3. Kwantiteit 
De kwantiteit van zowel de bestelling als de order wordt weer 
alfa/numeriek beschreven met de items: 

hoeveelheid; meestal het aantal, 
eerste levering; de week waarin de eerste zending geleverd 
moet worden, 
leverperiode; het aantal weken waarbinnen de totale levering 
moet plaatsvinden. 

De gegevens inzake hoedanigheid, geometrie en kwantiteit kunnen gebaseerd 
zijn op normen, certificaten of attesten. Als dat het geval is moeten ook deze 
documenten in de bestelling of de order worden genoemd. 
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B. Verzendgegevens voor bestelling en order 

Oak voor de verzendgegevens zijn de rubrieken hoedanigheid, 
geometrie en kwantiteit bruikbaar. De items zijn natuurlijk anders. 
De hoedanigheid van de verzending bestaat uit de items: 

omverpakking; de verpakkingseenheid waarin het transport op 
de bouwplaats naar de werkplek plaatsvindt, 
verzendeenheid; het aantal omverpakkingen dat in een vracht 
op de bouwplaats aankomt. 

Met de geometrie van het transport wordt de plek beschreven waar het 
transport van de leverancier eindigt: 

adres; bij voorkeur het postadres, 
bereikbaarheid; de voertuigen waarmee het adres bereikbaar is, 
hulp bij lossen; de hulp die op de bouwplaats beschikbaar is 
om de vrachtwagen te lossen (mensen en/of materieel), 
opslagplaats; de plek op de bouwplaats waar de omverpakking 
wordt opgeslagen. 

De kwantitatieve items inzake het transport zijn: 
zending; het aantal zendingen waarin de totale hoeveelheid 
bouwmaterialen van de bestelling of order naar de bouwplaats 
getransporteerd warden, 
levertijd na opdracht; het aantal weken tussen het moment 
van opdracht en de eerste levering, 
levertijd na afroep; het aantal dagen tussen het moment van 
afroepen en de daadwerkelijke aflevering op de bouwplaats, 
lostijd; het (maximale) aantal uren dat gemoeid gaat met het 
lossen op de bouwplaats. 
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Gegevens voor de afroep 

Het afroepen en in ontvangst nemen zijn activiteiten die slechts kunnen 
plaatsvinden als de bestelling of order is geplaatst. De informatie die 
betrekking heeft op het materiaal zelf, is exact gelijk. Voor het afroepen 
is het evenwel niet gewenst de totale specificatie door te geven. 
Volstaan kan worden met het verwijzen naar die informatie via een 
code. Door de bestelling te coderen kan het afroepen zich beperken tot 
het doorgeven van de code. 

Voor het afroepen vormt het stamgegeven, waarin de hoedanigheid, de 
geometrie en de kwantiteit van het materiaal in een code zijn gebundeld, 
de hoedanigheid van de zending: 

code. 

De verzendgegevens moeten bij het afroepen op een aantal items meer 
gedetailleerd worden. Voor de rubriek geometrie zijn dat: 

adres; als in de bestelling alleen de plaatsnaam is vermeld moet 
in de afroep ook de wijk, de straat en het telefoonnummer worden 
vermeld, bij voorkeur in de vorm van een routekaartje, 
bereikbaarheid; de voertuigen waarmee het adres bereikbaar is, 
hulp bij lossen; de hulp die op de bouwplaats beschikbaar is 
om de vrachtwagen te lossen (mensen en/of materieel), 
opslagplaats; de plek op de bouwplaats waar de omverpakking 
wordt opgeslagen. 

De kwantitatieve informatie moet aangevuld worden op de items: 
zending; welke zending het betreft, 
levertijd na afroep; de exacte datum van aankomst op de 
bouwplaats, 
lostijd; begintijdstip en (laatste) eindtijdstip van het lossen. 

De informatie die nodig is om een bouwmateriaal op de bouwplaats in ontvangst 
te nemen heeft als doel te controleren of hetgeen is besteld en is afgeroepen ook 
werkelijk arriveert. Er is dus geen sprake meer van nieuwe gegevens maar 
uitsluitend nog het nalopen van reeds eerder vastgelegde gegevens. Het is dan 
ook voldoende om bij het in ontvangst nemen de gegevens van de bestelling of 
de order en de afroep te toetsen aan het geleverde materiaal. 
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6 VOORBEELD 

Elk gebouw is samengesteld uit een grote verzameling bouwmaterialen, 
bevestigingsmiddelen en afwerkingsmaterialen. 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe elke willekeurige bouwmateriaalstroom in een 
model kan worden afgebeeld en in hoofdstuk 5 is aangegeven welke informatie 
nodig is om de stroom te laten bewegen. Zowel de ingredienten van het model 
als de items voor de informatie zijn daarbij tamelijk abstract beschreven als 
resultaten van waarnemingen aan concrete materiaal- en informatiestromen. Om 
hetgeen is ontwikkeld duidelijk te maken is het soms gewenst de omgekeerde 
weg te bewandelen. In dit geval dus het model en de items te beschrijven aan de 
hand van een concreet voorbeeld. Daarmee kan tevens worden aangegeven hoe 
hetgeen in deze studie is ontwikkeld in de praktijk gebruikt kan worden, zodat 
het kan uitgroeien tot een echt hulpmiddel voor het logistiek management. 

We beginnen met het beschrijven van de uitgangspositie van waaruit het model 
kan worden samengesteld en de informatie-items kunnen worden ingevuld. Uit 
een van de plannen die in hoofdstuk 3 zijn beschreven, het bestekboek 
(gebaseerd op AS-PLUS ST ABU-bestekken), lichten we de gegevens die 
betrekking hebben op het materiaal: 

30 KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, ENZ., HOUT 
30.33.50-a HOUTEN DEUR 

0. BINNENDEUR, SPAANPLAA TVULLING 
fabrikaat: Bruynzeel 
Brucoral binnendeur met spaanplaatvulling en 
hardkunststof deklaag 
opdekdeur 
uitvoering: dicht kanalen-spaanplaatvulling type SP 48/40 
deurbreedte (mm): 830 
deurhoogte (mm): 2015 
deurdikte (mm): 40 
afwerking: Formica GT, dik 0,8 mm 

1. BINNENDEUR, SP AANPLAATVULLING 
fabrikaat: Bruynzeel 
Brucoral binnendeur met spaanplaatvulling en 
hardkunststof deklaag 
opdekdeur 
uitvoering: met glasopening kanalen-spaanplaatvulling type 
so 48/40 
deurbreedte (mm): 830 
deurhoogte (mm): 2015 
deurdikte (mm): 40 
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beglazing: 
- glasruit dik (mm): 4 
- glaslatten: hardhout: gelakt, profiel 18 
afwerking: Formica GT, dik 0,8 mm 

30.80.21-a SCHARNIER 

. 0 I Binnenwandopeningen 

Afbeelding 42 

De plaats waar deze deuren uiteindelijk moeten komen ligt vast op de 
bestektekeningen die de plattegronden weergeven: de lokatietekeningen volgens 
NPR 2570 (overeenkomstig bijlage 5). In wat meer algemene termen is deze 
plaats ook aangeduid in het bestekboek waar het element is beschreven; de 
binnenwandopeningen. 

In het voorbeeld zal nu stap voor stap worden beschreven hoe de 
materiaalstroom waar deze deuren dee! van uitmaken in een model gegoten kan 
worden, en welke gegevens nodig zijn om de stroom uit dat model te kunnen 
besturen. 

A.Met behulp van de symbolen voor opslag, transport, werkplaats en 
bouwplaats is de stroom van de bouwmaterialen in een model weergegeven: 

I . Als eerste is het eind van de stroom, de activiteiten op de 
bouwplaats, vastgesteld. De activiteiten die nodig zijn om de 
materialen op de goede plaats in het gebouw te krijgen, kunnen 
beschreven worden met een korttekst uit het ST ABU-bestek en 
een element uit de NL/SfB-c1assificatie. Daarmee is het eind van 
het model bepaald: 

afhangen 
houten deuren 

(§ 30.33.50 en§ :xJ.8021) 

In de 

binnenwandopeningen 
'- • • • lplefnept CJ2J. ). • • . • ,, 

Afbeelding 43 
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1 ---c:J~ 
a >--12 

~~ 
'----""" 

2. Het model is vervolgens naar voren - tegen de stroom in -
uitgebreid. We beginnen dan met het vaststellen van het 
belangrijkste bouwmateriaal als hoof dstroom en eventueel andere 
bouwmaterialen als nevenstromen. De varianten waaruit gekozen 
moet warden zijn: 
a. Uit hoeveel verschillende bouwmaterialen bestaat de 

hoofdstroom? 
b. Wordt het materiaal of warden de materialen via de 

bouwmateriaalhandel (symbool voor 'standaard' 
materialen) betrokken of moet(en) het (ze) speciaal voor het 
project vervaardigd warden in een werkplaats? 

In dit voorbeeld is het een deur die voorkomt in de catalogus van 
een deurenfabrikant. Het model is als volgt naar voren uitgebreid: 

Afbeelding 44 

a hangen 
houten deuren · 

• (§ 30.33.50 611§30JI0.21) 

In de 

binnenwandopeningen: 
. • • . (element.(32) ) • • • • 
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De volgende stap heeft betrekking op de bevestigingsrniddelen 
(tussen de hierboven bedoelde materialen onderling en tussen 
deze en andere materialen en/of andere bouwdelen). 
a. Zijn er bevestigingsmiddelen nodig bij het uitvoeren van de 

activiteit, zo ja welke en zijn ze te betrekken van een handel 
of een werkplaats? In het algemeen zal het eerste deel van 
deze vraag bevestigend beantwoord worden; voor het 
afbangen van de deuren is bijvoorbeeld hang- en sluitwerk 
nodig. 

b. De materiaalstroom van deze bevestigingsrniddelen moeten 
we verbinden aan het reeds getekende model. Gekozen 
moet worden uit een aantal varianten in twee stappen. 
Worden de bevestigingsmiddelen los van het bouwmateriaal 
naar de bouwplaats getransporteerd of worden de 
bevestigingsrniddelen in een werkplaats met het 
bouwmateriaal samengevoegd? En geldt dat voor het gehele 
bevestigingsmiddel of slechts voor een deel van het 
bevestigingsrniddel?. 

Het resultaat van deze stap is het volgende model: 

(.:\ 
;.. . .. . 
~ a hangen 

houten deuren : 
• (§ 30.33.50 en §30JI021 J 
• lnde • • • 

v\ r]· b .!'<~r-~-> : : : 
..... ' \. . 

binnenwandopeningen 
(8jement(.12) ) 

Afbeelding 45 
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4. De voorlaatste stap in het samenstellen van het model betreft het 
invoegen van de afwerkingsmaterialen. Evenals bij de 
bevestigingsmiddelen bestaat de keuze uit een aantal varianten. 
Voor de deur uit het voorbeeld verandert het model niet meer; een 
mogelijke aansluiting van het afwerkingsmateriaal is voor de 
vo1m gestippeld in het onderstaande model aangegeven: 

T 
scharnleren 
deur./raamsloten 
kruk/schilden 

I ·I ]----~I 
schamleren 
deur-/raamsloten 

47 

. '\ kruk/schllden r. afhangen 
.,, houten deuren : 

houten deuren ..-1 ]-houten deuren ~ : .f§.'.l0.33.S0~~:.80.21) 
.___...... "'" · blnnenwandopening~.,: 

(Blemenl (32) ) 
-.~ .. ~ 

· ......... . 

Afbeelding 46 
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Het model, dat aan de basis van de bestelling staat, is tenslotte 
gecompleteerd met de tijdsduren die gemoeid gaan met bet 
zoeken, maken en/of transporteren van de materialen. 

'"15 'ci~9·~~ I f 

T 
scharnleren 
deur-/raamsloten 
kruk/schllclen 

~:2dag;J I 
scharnleren 

· •aa· ci~9e·~ · 
deur-/raamsloten 
kruk/schllclen 

afhangen 
houten deuren · 

• (§ 30.33.50 en§ 30.8021) 

-.--houten cleuren -.
1
3 dag~ 

Afbeelding 47 

houten deuran -> · In de 

: binnenwandopeningen 
.. • • • (Qlemom(.12) .) • • • • • 
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B.Na de materiaalstroom in het model vast te hebben gelegd, komt de informatie 
die voor het realiseren van die stroom nodig is (de juiste materialen, van de 
juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip, op de juiste 
plaats) aan bod: 

6. Eerst zijn aan de onderdelen van de materiaalstroom de 
verschillende acties van de informatiestroom gehangen: 

'is: .,, 
scharnleren ~ 
deur-/raamsloten 
kruk/schllden r---

~ '-- --- >-,2 dag3~en Jeren 

~ -/raamsioten 
I k/schliden 

•30 dagen ----.>t 

·-.-houten deuren ....>- 3 dagen houten deuren 

Afbeelding 48 

afhim-gen 
houten deuren 

• (§ 30.33.50 8fl § 30.8021) 

In de 

· binnenwandopeningen 
.... ~13?)) . ... 

7. In hoofdstuk 5 is voor elk van deze acties bepaald welke 
gegevens daarbij horen, geordend in vaste rubrieken en met vaste 
items waarvoor een waarde bepaald moet warden. Voor de 
bestelling5 van alle deuren die tot de getekende stroom gerekend 
moeten warden zijn deze waarden bepaald. Daarvoor is gebruik 
gemaakt van een matrix met op de verticale as de items en op de 
horizontale as een code voor de verschillende deuren die besteld 
warden. Afbeelding 49 is de matrix voor de stamgegevens en 
afbeelding 50 die voor de transportgegevens. 

5 Het voorbeeld is ter wille van de leesbaarheid eenvoudig gehouden en beperkt tot een 
bestelling. Omdat een order op een aantal punten essentieel afwijkt, zijn in bijlage 9 op 
vergelijkbare wijze de matrices van een order voor binnendeurkozijnen uitgewerkt. 
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handelsnaam 

C') ~ 

c:i c:i 
It) It) 
cw) cw) 
C') C') 

c:i c:i 
C') C') 

Bruynzee/ 
Brucora/ 

It) IO 
c:i c:i 
It) It) 
cw) cw) 
C') C') 

c:i c:i 
C') C') 

------- ····· ·· ······· ··· ·········•··········· ··· ·· ········ ·· ···········-·-·· ····· ·· ------···- ······ 

type 

klasse 

soort 

accessoires of 
voorzieningen 

oppervlaktestruktuur 

kleur 

glans 

afmeting 

vorm 

toleranties 

1 gewic~-~ .. -·--- -·· . ·-- -·-------

eerste levering 

leverperiode 

Afbeelding 49 

opdek 

hardboard 

linksdraaiend !rechtsdraaiend 

slotgat, kruk- en sleutelgat 

glad (Formica GT) 

RAL ! RAL RAi RAL i RAL . RAL 
11XJ1 : f!m : f(XXJ : flXJ1 

mat 

83 x 201,5 x 40 

met glasopening 
60x 100 ..... .. .. ........ 

: flm : f(XXJ 

dicht 

dikte: +O en -2 mm 

35kg 

week26 

lweken 
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30.33.50.a 30.33.50.b 

omverpakking 

in krimpfolie 

3 stuks 30.33.50. 1 
4 stuks 30.33.50.2 
1 stuks 30.33.50.3 
1 stuks 30.33.50.4 
3 stuks 30.33 50.5 
2 stuks 30 33.50.6 

verzendeenheid 9 omverpakkingen 

ad res 
Rosmalen 

bereikbaarheid met a/le typen vrachtwagen 

hulp bij lossen niet aanwezig 

opslagplaats in foods 

levertijd na opdracht 30 dagen 

levertijd na afroep 3dagen 

lostijd 

Afbeelding 50 

Voor elke afzonderlijke materiaalstroom moeten beide matrices worden ingevuld, 
met alleen die gegevens die ertoe leiden dat het juiste materiaal, van de juiste 
kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats 
arriveert. Informatie die wel belangrijk, maar niet discriminerend is, wordt niet 
vermeld. Dat de Brucoral-deur bijvoorbeeld een brandwerendheid heeft van 30 
minuten is hier niet vermeld, omdat alle Brucoral-deuren die brandwerendheid 
bezitten. Dus slechts die gegevens, die nodig zijn om de correcte deur uit 'het 
schap' te kunnen pakken, zijn vermeld. De gegevens die de leverancier nodig 
heeft en dus niet de gegevens die andere partners in het proces zouden willen 
hebben. 
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C.Nadat op bovenstaande manier de materiaalstroom is vastgelegd (zowel het 
model als de bijbehorende gegevens), is het eerste dee! van het besturen van 
de materiaalstroom - het bestellen respectievelijk het order verstrek.ken -
af gerond. Het materiaal is daarmee nog niet op de bouwplaats. Daarvoor moet 
het materiaal nog afgeroepen worden: 

8. In plaats van de algemene termen werkplaats, handel en 
bouwplaats zijn de eigennamen van deze bedrijven in het model 
ingevuld: 

-houten deuren -> · 

Afbeelding 51 

· a hangen·hot1ten · 
... aeu'ren' . .. -~-~ 
• • · · · • · • • werk 123 
• · (§ ;io.:p lf'1§30,IJO} • Rosmalen 
. . . . ln cje • • • ··---~--' 

binnenwandopeninge: 
• . . 1816msntr32J ,. • • • • 
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9. Voor het afroepen zijn de gegevens ook weer verzameld in de 
vo1m van een matrix. De hoedanigheid, de code, verwijst naar de 
bestelling. De verzendgegevens moeten het de leverancier 
mogelijk maken de bestelling op de goede plaats af te leveren. 

ad res 

zending 1 

levertijd na afroep 1 juli1992 

lostijd 9.00 uur- 11.00 uur 

Afbeelding 52 

Het voorbeeld is geschreven met het oogmerk duidelijk te maken hoe een 
materiaalstroom in het model kan worden weergegeven en welke waarden 
concreet als gegeven moeten worden ingevuld om die stroom te kunnen 
besturen. Daarbij is aan het begin vermeld waar het startpunt ligt en welke 
gegevens dus als bekend verondersteld kunnen worden. 
Bestek ( -boek en -tekeningen) is dus al even aan de orde geweest. Alle andere 
informatiebronnen en/of hulpmiddelen die in de werkvoorbereidingsfase een rol 
spelen zijn buiten beschouwing gebleven. Dat is bewust gebeurt om de 
toelichting eenvoudig te kunnen houden, gericht op het samenstellen van het 
model en het bepalen van de gegevens. 

Maar dit model en deze gegevens - dit hulpmiddel - hebben een plaats tussen 
enerzijds de projectgegevens, zoals die vastliggen in het bestek en de 
inschrijvingsbegroting [Poortman, 1990], en anderzijds de procesgegevens in 
het werkschema, de werkbegroting en het terreinplan. Deze plaats is, aan het 
eind van dit hoofdstuk, in afbeelding 53 centraal aangegeven met links de 
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resultaten van de projectanalyse en rechts die van de procesanalyse. Met behulp 
van lijnen en pijlen zijn de relaties tussen de gegevens uit deze bescheiden 
zichtbaar gemaakt. 

Het bestek geeft de combinatie van werksoort en element waarmee de activiteit 
op de bouwplaats kan warden beschreven. Deze activiteit - in principe een 
ploegtaak - vinden we ook terug in de werkbegroting en het werkschema. 
De materialen waar het om gaat - de binnendeuren, de scharnieren e.d. uit het 
bestekboek - zijn ook in de bestelling terug te vinden, evenals de gegevens die 
voor de leverancier van het materiaal relevant zijn. Ook aan de bestektekening en 
de inschrijvingsbegroting warden enkele hoedanigheid- en geometrie-gegevens 
ontleend voor deze bestelling. 
De kwantitatieve gegevens komen zowel uit de inschrijvingsbegroting, het model 
van de materiaalstroom, als de werkbegroting en het werkschema. 
De niet gearceerde en/of omcirkelde gegevens representeren in het voorbeeld de 
gegevens die niet in de projectdocumenten zijn te vinden, en waarover dus nog 
beslissingen genomen moeten warden; door de opdrachtgever, de ontwerpers 
en/of de eigen organisatie van de uitvoerder. 
De gegevens in de rubriek geometrie van het verzenddeel van de bestelling 
tenslotte zijn ontleend aan het terreinplan. 

Afbeelding 53 is een illustratie van de vele relaties die er bestaan tussen de meest 
gebruikte informatiebronnen tijdens de uitvoering. Niet in de afbeelding 
opgenomen zijn de werktekeningen. Deze warden beschouwd als een van de 
documenten waar de tijdens de uitvoering te nemen beslissingen in warden 
vastgelegd. Bij het aangeven van de relaties is niet gestreefd naar volledigheid. 
Wei om de hoofdlijnen aan te geven en daarmee het belang en de positie van de 
resultaten van deze studie te verduidelijken. 
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7 SLOT 

De term logistiek wordt te pas en te onpas gebruikt. In deze studie is getracht er 
niet meer inhoud aan te geven dan oorspronkelijk met het woord werd beoogd. 
Ten tijde van Lodewijk XIV, tweede helft 17e eeuw, werd de term 
ge!ntroduceerd om uitdrukking te geven aan de zorg voor een adequate 
bevoorrading van de troepen. In de bouw zijn de troepen vervangen door 
bouwvakkers met het ter beschikking staande materieel en de bevoorrading 
betreft de bouwmaterialen. Consequent is de lijn gevolgd dat zij - in de persoon 
van de uitvoerder - de klant zijn die aan het eind van de bouwmateriaalstromen 
staan. Dat in tegenstelling tot veel publikaties die logistiek in de bouw tot thema 
hebben en waar de opdrachtgever als de klant wordt beschouwd. 

Het resultaat van de studie is in principe direct bruikbaar. Zeker bij organisaties 
in de bouw die open staan voor vernieuwing en waar onderkent wordt dat 'de 
kost voor de baat uitgaat'. Want het gebruik van hetgeen in deze studie is 
ontwikkeld, betekent zeker in het begin dat de werkvoorbereiding meer tijd vergt 
dan gebruikelijk. Tijd die later, als de werkuitvoering soepel verloopt, terug 
wordt verdiend. 

De werkvoorbereidingstijd kan evenwel bekort worden door de procedure te 
automatiseren. Door bijvoorbeeld de gegevens die in het bestek zijn beschreven, 
via de deskundige op het gebied van de logistiek, te laten hergroeperen tot een 
bestelling of een order. Ontbrekende gegevens (witte plekken in de matrix) 
geven dan onmiddellijk aan of de informatie compleet is, terwijl informatie die in 
het bestek achter blijft wijst op het onvoldoende doordacht hebben van het 
uitvoerings proces. 

In deze studie is de basis gelegd voor een geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling door de structuur te standaardiseren. Daarvoor zijn een 
aantal materiaalstromen geanalyseerd. Het was uiteraard niet mogelijk van het 
totale scala van bouwmaterialen vast te stellen of ze binnen deze structuur te 
vangen zijn. Kunnen ze in een model worden afgebeeld en zijn de rubrieken en 
items voldoende om de gegevens vast te leggen? Voordat met automatiseren 
wordt gestart, is het gewenst bij enkele bouwprojecten - in nauwe samenwerking 
met de toeleveranciers - de materiaalstromen met het in deze studie ontwikkelde 
gereedschap te gaan besturen. Een proef die moet bevestigen dat hetgeen is 
ontwikkeld ook in de praktijk functioneert en tevens aangeeft op welke 
onderdelen aanpassingen nodig zijn. Pas als de resultaten van deze proef zijn 
verwerkt in het model van de materiaalstroom en in de items van de bestellingen 
en de orders, is de weg echt vrij voor een automatiseringstraject. 
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SAMENV A TTING 

Voor het realiseren van een bouwwerk is een groat aantal verschillende 
bouwmaterialen nodig. Om de produktiemiddelen arbeid en materieel efficient en 
effectief bij het verwerken van deze materialen te kunnen inzetten is het 
noodzakelijk het juiste materiaal, van de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, 
op het juiste tijdstip, op de juiste plaats te krijgen. Of, in terrnen van logistiek 
verwoord: de materiaalstromen moeten bestuurd warden. 

De logistiek beziet de materiaalstroom vanaf de leverancier tot de klant. In de 
bouw kunnen twee klanten warden onderscheiden; de opdrachtgever als de klant 
die een gebouw 'koopt', en de uitvoerder als de klant van de 
toeleveringsindustrie die de materialen verwerft waaruit het gebouw is 
samengesteld. In deze studie is de uitvoerder de klant en functioneert als zodanig 
als het gezichtspunt van waaruit de materiaalstroom wordt beschouwd. 

Van een groot aantal materialen is de stroom geanalyseerd. Op basis van die 
analyses zijn de materialen onderverdeeld in bevestigingsmiddelen, 
bouwmaterialen en afwerkingsmaterialen. Elke activiteit (werksoort) op de 
bouwplaats vergt een of meerdere van deze materialen. Materialen die speciaal 
vervaardigd kunnen zijn in een fabriek (werkplaats) of materialen die in een 
catalogus zijn beschreven en betrokken kunnen worden bij een gespecialiseerde 
handelsonderneming (handel). 

Met het onderscheid in materialen en in toeleveranciers en met behulp van de 
tussenschakel transport is een structuur ontwikkeld waarin elke willekeurige 
bouwmateriaalstroom naar een werksoort op de bouwplaats in een model is weer 
te geven. Dat model is het resultaat van het eerste dee] van de studie, en dient 
ervoor om exact vast te stellen water bestuurd moet worden. 

Voor het besturen van de materiaalstromen die in het model zijn beschreven zijn 
gegevens nodig. Voor elk dee] van de stroom is in deze studie bepaald welke 
gegevens dat concreet moeten zijn. Geordend in drie standaard rubrieken -
hoedanigheid, geometrie en kwantiteit - waar in standaard items de juiste 
waarden moeten worden ingevuld. Voor een bestelling, een order en een afroep 
is dat in een voorbeeld uitgewerkt. Dit dee] van de studie maakt een begin met 
aan te geven hoe de materiaalstroom bestuurd moet worden. 

Het model dat van de materiaalstroom wordt vervaardigd, dient als 'kapstok' om 
de gegevens aan op te hangen, en samen functioneren ze als de 'generator' voor 
het omzetten van projectgegevens in procesgegevens. Een intermediair tussen de 
projectdocumenten bestekboek, bestektekeningen en inschrijvingsbegroting 
enerzijds en de procesdocumenten werkbegroting, werkschema en terreinplan 
anderzijds. 
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Het model is een extra hulpmiddel voor de medewerkers van het uitvoerend 
bouwbedrijf die belast zijn met de organisatie van de uitvoering, en voor de 
leveranciers van bouwmaterialen voor het systematisch presenteren van hun 
produkten in bijvoorbeeld folders. Bovendien is het een smeermiddel om de 
overgang in het bouwproces van ontwerp naar uitvoering te vergemakkelijken. 
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SUMMARY 

A large number of different materials are needed to construct a building. In order 
to use labour and equipment efficiently and effectively these materials have to be 
of the correct type and quantity at the correct time and place. Or, in logistical 
terms the streams of materials must be changed. 

Logistics considers material streams from the supplier to the client. In the 
building industry two types of clients can be identified: the principal, that is the 
client who 'buys' a building and the contractor, that is the client of the supply 
industry obtaining the materials from which the building is constructed. In this 
study the contractor is the client and functions as such in the streams of materials 
considered. 

The streams are analyzed for a large number of materials and, based on this 
analyses, the materials are subdivided into fittings and fixtures, building 
materials and finishing materials. Each activity (type of work) on the building 
site requires one or more of these materials. Materials can be those specially 
manufactured in a factory (work site) or those described in a catalogue and 
obtained from a specialized supplier (trade). 

By categorizing the materials and the supplies and applying an inter-related 
transport chain, a structure has been developed in which each arbitrary stream of 
building materials is identified in a model by type of work on site. This model is 
the first part of the study and serves the establish precisely what must be 
managed. 

Data required for managing the material streams has to be entered into the model. 
The particular data required for each part of the stream has been determined in 
this study. Standard items have been arranged under three headings: 'Quality or 
Type', 'Geometry' and 'Quantity'; values have to be given for each items. 
Worked examples of orders and invitations to suppliers are given. This part of 
the study begins with a description of how material streams should be managed. 

The material flow model serves as a framework for arranging the data and, at the 
same time, as the 'generator' for converting project data into process data. The 
model is a link between project contract documents, contract drawings and 
tender estimates on one hand and process estimates, work schemes and site 
plans on the other. 

The mode] is an additional help for the building contractor who has the task of 
organizing the work and for the building material suppliers for the systematic 
presentation of their products in, for example, folders. The model is a 'lubricant' 
for easing the transition from design to execution. 
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Bijlage 1 

Analyses dienen gebaseerd te zijn op: 

- een gezichtspunt 
- een gezichtsdoel 
- een gezichtsveld 

gezichtspunt: 
vanuit welke rol, belang 
of 'functie' wordt gekeken 
naar het 
te analyseren object gezichtsdoel: 

welk object wordt 
geanalyseerd 

Illustratie van de uitgangspunten voor het maken van analyses van kennisgebieden, 
of van andere 'objecten' van onderzoek (vrij naar IDEF). 
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Bijlage 2 
gevormd materiaal e tlm o 

e NATUURSTEEN 
e 0 algemeen 
e I graniel , basal! 
e 2 marmer 
e 3 kalksleen (anders dan 

marmer) 
e 4 zandsleen 
e 5 leisleen 
e6 
e 7 
e 8 
e 9 andere natuursleen 

NIET GEBAKKEN 
KUNSTSTEEN 

f 0 algemeen 
f I kalkzands1een 
f 2 be1ons1een 
f 3 1errazzos1een 
f 4 gasbe1ons1een 
f 5 lich1be1ons1een 
f 6 asbestcemen1s1een 
f 7 gipssleen 
f 8 magnesie1s1een 
f 9 andere niel gebakken sieen 

g KLEI 
g 0 algemeen 
g I gedroogde sieen 
g 2 gebakken sieen 
g 3 geglazuurde gebakken sieen 
g4 
gS 
g 6 vuurvasle gebakken sieen 
g 7 ----
g 8 ----
g 9 andere gebakken of 

gedroogde steen 

h METAAL 
h 0 algemeen 
h I gietijzer 
h 2 slaal 
h 3 slaallegeringen: roesivrij staaJ, 

e.d. 
h 4 aluminium, 

aluminiumlegeringen 
h 5 koper 
h 6 koperlegeringen, brons, e .d. 
h 7 zink 
h 8 lood 
h 9 andere metalen: tin, chroom, 

nikkel en andere legeringen 

I HOUT 
i 0 algemeen 
i I onbewerkt hout 
i 2 zachl hout 
i 3 hard houl 
i 4 gelamineerd houl 
i6 
i 7 
i 8 
i 9 andere houtmalerialen 

ORGANISCHE 
MATERIALEN 

j 0 algemeen 
j I houivezels: hardboard 
j 2 papier, karton 
j 3 plantaardige vezels: riet, stro 
j4 
j 5 kurk 
j 6 dierlijke vezels: wol , leer 
j 7 spaanplaat 
j 8 houtwolcementplaal 

logistiek management in de bouw-----------

j 9 andere organische materialen 

k 

111 ANORGANISCHE 
MATERIALEN 

mO algemeen 
m I minerale wot, glaswol, 

sleenwol 
m 2 asbesiwol 
m 3 ----
m4 ----
mS ----
m6 ----
m 7 ----
m 8 ----
m 9 andere anorganische 

malerialen 

n KUNSTSTOFFEN. 
RUBBERS 

n 0 algemeen 
n I asfalt 
n 2 geimpregneerd papier en 

weefsel 
n3 
n 4 linoleum 
n 5 rubbers 
n 6 kunststoffen 
n 7 geschuimde kunststoffen 
n8 
n 9 andere kuns!Sloffen 

o GLAS 

ongevonnd materiaal p tlm s 

p VULMATERIAAL 
p 0 algemeen 
p I natuurlijke stoffen: zand, klei, 

e.d. 
p 2 kunstmalige ioeslagstoffen 

(zwaar) 
p 3 kunstmatige toeslagstoffen 

(licht) 
p 4 as 
p 5 spaanders 
p 6 poeders 
p 7 vezels 
p8 
p 9 andere vulmaterialen 

q 

qO 
q I 
q2 
q3 

q4 

qS 
q6 
q7 
q8 
q9 

KALK EN CEMENT, 
BINDMIDDELEN. 
MORTELS 
aigemeen 
kalk 
cement 
andere hydraulische 
bindmiddelen 
mortels: kalkmortels, 
cementmortels 
terrazzomortels 
cellenbetonmortel 
lichtbetonmortel 

andere kalk- en 
cementmortels 

KLEI, GIPS, MAGNESIUM 
EN PLASTIC 
BINDMIDDELEN, 
MOR TELS 

r 0 algemeen 
r I kleimortel 
r 2 gipsmortel 
r 3 magnesium 

r 4 kuns1s1of bindmiddelen, 
kunslstof mortels 

r 5 
r 6 ---
r 7 ---
r 8 
r 9 andere bindmiddelen en 

mortels 

s BITUMEN 
s 0 algemeen 
s I asfalt, bitumen, teer 
s2 
s 3 ----
s 4 masliekasfalt 
s 5 bilumineuze mengsels 

(bitumen met sieenslag. 
macadam, enz.) 

s6 
s7 
s 8 ----
s 9 andere bi1umineuze materialen 

matl!rialen naar junctie t tlm w 

BEVESTIGINGSMIDDELEN 
, VOEGMATERIALEN 

t 0 aigemeen 
t I lasmaterialen 
l 2 soldeermaterialenl 
l 3 kleefmaterialen 
l 4 voegvullingen, stopverf, kitten 

e.d. 
t 5 
l 6 spijkers, schroeven, boulen, 

ankers 
t 7 hang- en sluitwerk 
t 8 
t 9 andere bevestigingsmiddelen 

u BESCHERMENDE I 
EIGENSCHAP 
BEINVLOEDENDE 
MATERIALEN 

u 0 algemeen 
u I roesiwerende materialen 
u 2 katalysators, versnellers, 

vertragers 
u 3 beschermingsmiddelen teaen 

insekten, schimmels e.d. " 
u 4 brandvertragende middelen 
u 5 oppervlakte-

behandelingsmiddelen 
u 6 waterafstotende middelen 
u 7 ----
u 8 ----
u 9 andere beschermende/

eigenschap be"invloedende 
materialen en middelen 

v MA TERI ALEN VOOR 
VER VEN 

w OVERIGE MA TERIALEN 
w Oalgemeen 
w I roestverwijderende stoffen 
w 2----
w 3 brandstoffen: gas, vloeibaar, 

vast 
w 4water 
w 5 zuren en basen 
w 6 mest, kunstmest 
w 7 reinigingsmiddelen , zeep, 

schuurmiddelen 
w 8----
w 9 andere overige materialen 

x 
y 
z 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 

2 Volgorde en titels van soorten gegevens 

Aanbevolen wordt de in documenten op te nemen gegevens over produkten, weer te geven met hoofd
titels en in de volgorde, overeenkomstig tabel 1. 
Als indicatie in hat algemeen van wat met de hoofdtitel voor de informatie wordt bedoeld en welke gege
vens daarbij behoren, zijn een aantal termen voor eventuele subtitels en/of een toelichting in de tabel 
opgenomen. 
Naar behoefte kunnen daze subtitels door andere termen worden vervangen en kan hat aantal daarvan 
worden beperkt of uitgebreid. 

Opmerking 
De volgorde in de tabel is gebaseerd op de volgende vragen naar gegevens over het produkt: 
- war is her? (identificatie en korte beschrijving) 
- waarvan en hoe is her gemaakt? (samenstelling) 
- hoe groor is her en hoe zier her er uir? (vorm. afmetingen. massa. uiterlijkl 
- welke eigenschappen heeft her en hoe gedraagr her zich? (mechanische. thermische. akoestische. opti-

sche eigenschappen en gedrag onder invtoed van brand. gassen, etektriciteit. enz.I 
- war doe ik ermee? (verbru1k. toepasbaarhe1d, veiwerking, bediening, onderhoudl 
- war kosr her? (prijzen, levering, garantiesl 
- war is er nog meer van bekend? (referenties). 

Tabel 1 - Volgorde en hoofdtitels van soorten gegevens met eventuele subtitels 

hoofdtitels en volgorde eventuele subtitels toelichting 

1. identificacie') - naam van de soort pro-
duktlgroep) en/of produkt; 

- naam. adres en logo of vig-
~ net van producent of leveran-

cier: 

I 
- code. 

2. korce beschrijving 

II 

kenmerkende eigenschappen en/ 
of belangrijkste toepassing(en). 

3. samensce//ing 

I 
materiaal. opbouw. fabricage-
methode, toebehoren en hulp-
stukken. 

4. vorm, afmetingen, massa massa in kg 

5. uicerlijk kleur. oppervlakstructuur. glans. 
neveneffecten. 

6. mechanische e1genschap- - sterkte 
pen2) - dynamische eigenschappen - zoals trillingsvastheid, schok-

demping, viscositeit enz. 
- oppervlakeigenschappen - zoals stroefheid, hardheid. 

krassterkte enz. 
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Tabel 1 (vervolg) 

hoofdtitels en volgorde 
I 

eventuele subtitels toelichting 

7. brand, explosie2) - brandbaarheid, brandvoon-
planting 

- vlampunt 
- gedrag bij brand 
- brandwerendheid 
- rookontwikkeling 
- explosie 
- verbrandingsprodukten 

8. gassen, vtoeistoffen, vaste - luchtdoorlatendheid 
sroffen2) - waterdichtheid I 

- vochtopname 
- diffusie 
- corrosie 
- oplosbaarheid 
- veranderingen - bijv. in maten of massa, als 

gevolg van vochtopname, uit-
droging, uitharding enz. 

- indringingsvermogen 
- bestandheid - anders dan tegen corrosie. 

bijv. tegen aantasting door 
binnendringen van stof, zand 
e.d. of door schimmels, bak-
terien e.d. 

9. thermische eigenschappen2 ) - uitzetting - o.a. uitzettingscoefficient 
- straling 
- reflectie 
- absorptie 
- isolatie 
- geleiding 
- convectie 
- warmteweerstand 
- gebruikstemperatuur 
- bestandheid 

10. optische eigenschappen2) - kleurechtheid 
- lichtdoorlatendheid 
- reflectievermogen 
- lichtsterkte 

11 . akoestische eigenschappen2 ) - luchtgeluidisolatie 
- contactgeluidisolatie 
- geluidabsorptie 
- geluidproduktie 

12. elektriciteit. magnetisme, - elektriciteit 
bestraling2) - magnetisme 

- aarding 
- bliksembeveiliging 
- kathodische bescherming 
- geleiding 
- zonbestraling 
- lichtbestraling - anders dan door zonlicht 
- radioactiviteit 

13. energie, verbruik - capaciteit 
- - aansluitwaarden 

- vermogen 
- rendement 
- brandstofverbruik 
- volumedebiet 

---
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Tabel 1 (vervolg) 

hoofdtitels en volgorde eventuele subtitets toelichti ng 

14. roepasbssrheid, onrwerpl) - toepasbaarheid - uit functioneel (soorien ge-
bouwen, gebruikersl en eco-
nomisch oogpunt; 

- toepassingen volgens voor-
schriften, verordeningen, nor-
men 4 ) 

- ceriificatie, attesten of keu· 
ringsrapporien 

- aansluitingen 
- modulaire coordinatie 

- maatvoering 

- bestektekst 
- andere toepassingen 

15. verwerking, uirvoering - transport 
- opslag 
- voorbereiding 
- montage en verwerkingstijd 
- kwaliteitscontrole en keuring 
- bescherming - bescherming van het produkt 
- veiligheid - beschermingsmaatregelen tij-

dens de uitvoering 

16. bediening, onderhoud - bediening 
- onderhoud - technisch- en schoonmaakon-

derhoud 
- reparatie 
- veiligheid - beschermingsmaatregelen tij-

dens het gebruik 

17. prijzen. levering, garanties - prijzen 
- leveringsvoorwaarden 
- levering en levenijd - waaronder het leveringsge-

bied 
- verpakking 
- garanties 
- technische dienst - dienstverlening 

18. referenties - adressen - adressen a.a. van .. show-

~ 
room". van bouwwerken 
waarbij het produkt is toege-
past 

- publikaties - literatuur over het produkt of 
produktgroep 

' I Deze titel vervalt indien in de kop van het document de gegevens. zoels aangegeven in de derde kolom van de tabel. 
zijn vermeld. 

21 Onder deze titel ressoneren gegevens over de produkteigenschappen en het gedrag van het produkt ender de invloed 
van krachten. geluid. wermte. gassen. elektriciteit. brand enz. 

31 Onder deze titer kunnen algemene gegevens inzake het aspect .. duurzaamheid" worden opgenomen. terwijl onder een 
of meer overige titels. zoals genoemd in de tabet. specifieke gegevens omtrent de duurzaamheid kunnenworden vermeld. 

'l Niet alleen bij de gegevens onder de titel .. toepasbaarheid, ontwarp" kan naar voorschriften. verordeningen of normen 
worden verwezen: ter zake doende verwijzingen naar dergelijke documenten kunnen ook ender overige titels voorkomen. 
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Bijlage S 

' c j I I I~ i I 
~ ~ f ~~I -, "CJ c: z., c ... ·-,.,"Cl... .. 

c:I., :111c 6 .& 

:::~ ~.:.; ~ ~ 
::

1
' oo.S ·1!!.. > 1.- ~ 

CC:.~ . ... :JP• w 

~:! ~l~ ili~ . ' 

0 
0 

"' 
~ 

rn-
~-I_. 

~ 
~ 
~ 

00111 

ol 
"' ! 
~ I 
G) 

t= 
00( 

~l(--)1~ 

0 
0 

006( OOll 

~I 

~1 
0066 

I I""\~ 
...-: ~ ~I 

I 
' oss ! ~l 

OOLZ 

I l I 

0 

~ t cb 
I 

w--11-7! 

--~ 
l'E-6~(--)l 

I 0 0 
0 0 ~ 0 0 -~ ~ ~ 
' ' 

009 OSOi 

II 0011 

! ! 'g 

~ 
'o 

~ 
I :;: ~ I 
I I I 

CD ~ 
Q) 

~ IE--6~(--)l 

00'1 

0011 

~ 

0 
0 

"'~ I .!: e 
~ "' .. 
0 .. 
> c - "' "'"' "' .. E ..c 

I 

....!.. I 

....J' 

- - ---0 

I 

I 
© 



A(31l1 

A(31)2 

A(31)3 

~
ll1Jl 

ll!ll 
ll1J< 
ll116 

- --·-- ::::: 
ll119 

- ---- llllll 

~
11112 

--- ::::~ 
ll116 
tllll 
tl111 
11119 
111110 
illlll 
llllll 

s.lrhtrip h40 
lgtgi1lvi1n11urdl 

!I! 

A(31)4 

A(31)5 

A(31)6 

3- -lllll 
·__:;, ----r=-llllt< 

·----1)1)1 

-- c:::::~, 

3 

Al31l7 

A(31)8 

A(31)9 

!I! 

~--t---t---lllll 

SYMBOOl I VIRKlARIHG 

bctons.lun 

niifdhOUf----· 

-~dhou,----

h><:xx7<l..-1oirT;9;i;-

Sti",wo1 

b1tu1unwnlul 

---·- ,O'Od 

dditMings.bi1nd 

--- . -.JI ko1i~1Mffif __ _ 

! ~:.~ bijlage A.11 
s"%' NPR 2570 

IZA 1· WOONHUIS 
101 1 GELOROP 

115 
IA2 I builenkozijn 

assemblages 

A (31) 1-9 

~ -· c...... -ti; 
~ 
~ 

°' 

~ 

c: 
n 
Cl' 



n; .. 
E 

----I\;-----
((31)16 

·-~_/\,,r-------

((31)19 

((31)17 

((31)20 

~ .. 
E 

.. .. 
E 

~ 

((31)18 

((31)21 

S YMBOOL I V(RKLAR"'G 

--- .~:~-~-~ r·-·Yd1chting,b•nC--

----. -g!g.llY-\thr-cit·(--

l~-~ ~~~~ ~n~!~i!.n 
••ngrtnitndt •uurdrli 

I ~~ bijlage A.H 
"""-" NPR 2570 

I ZA I WOONHUIS 
101 1 GELOROP 

11:1 
IA2 

I kozijndel ails 

( (31) 16-21 

o:; -· i:...... -~ 
~ 
('D 

-....1 

c 
n 
DJ 

0 
<C 

"' -Ci)" 

""" 
3 
c 
:J 
c 

<C 
Cb 
3 
Cb 
:J -
:J 

c.. 
Cb 

c
o 
c 

~ 



~ UCB 

Bijlage 8 
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Bijlage 9 

merk of 
handelsnaam 

type 

klasse 

soort 

accessoires of 
voorzieningen 

oppervlaktestruktuur 

kleur 

glans 

hoeveelheid 

eerste levering 

leverperiode 

c (31) 7 

inmetselkozijn 

met vaste vu/ling 

geschaafd en voorgelakt 

grijs RAL 

mat 

200stuks 

week28 

4 weken 
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~ 
':>;'.<.,..:·~~--!~:::<:::o:;i<<!¢:::::<>:i::«:«·:>:i;:< 

afmeting 

vorm 

toleranties 

gewicht 

samenstellende 
bouwmaterialen 

buitenstijl 

bovendorpel 

onderdorpel 

spouwlat 

glaslatten 

glas 

I c {31) 7 

1930mm 
+l-10mm 

~580mm __.. 
+/- 10mm 

materiaal, 
merk of 
handelsnaam 

dark red 
meranti 
dark red 
meranti 

-········-··--· ···--· 
dark red 
meranti 
vuren 

dark red 
me ran ti -----------···--·--- ---
Glaverbel 

type/ 
klasse/ 
soort 

Ill/II 

II/Ill 

c 

////// 

spiegel
glas 

oppervlakte
struktuur/ 
kleur/ 
glans 

ruw 

geschaafd 

locatie
tekening 

assemblage
tekening 

componenten
tekening 

afmeting/ 
samenstelling 

67 x 114 

67 x 114 

67 x 114 

56x75 

45x 16 

...... ..... . 

500x 1842 
4-6-6 

Belangrijke verschillen met de bestelling: 

L{--) 16 

A(31)1-9 

C{31)1-B 
C{31)16-24 
C(31)54-64 

hoeveelheid 

2 st 

1st 

1 st 

4 st 

4 st 

1st 

De gegevens inzake de geometrie zijn weergegeven in de vorm van tekeningen. 
De m(onnatievelden hoedanigheid, geometrie en kwantiteit komen bij de 
materiaalbeschr~ving tweemaal voor: een keer voor het totale produkt - in dit voorbeeld dus 
het kozijn -, en een keer voor de samenstellende materialen - de stijlen, het glas, de 
oJaslatten, enzovoort -. 
lf oegevoegd zijn velden waarin de relaties met tekeningen en bestek(boek) kunnen worden 
vastgelegd. 
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