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Titel: Onderbouwd kiezen 
Auteurs: J.A.Janssen  &  A.Laaper 

 
Samenvatting 
 
 
Het maken van een keuze voor de goedkoopste cascovariant voor kantoorgebouwen kan op 

dit moment niet eenduidig plaatsvinden. Met een cascovariant wordt hier het samenhangend 

geheel van kolommen, balken en vloeren bedoeld. Op dit moment is deze keuze vaak 

afhankelijk van de ervaring, gevoel en persoonlijke voorkeur van de kiezer. Hieruit kwam dan 

ook de vraag vanuit Hurks Bouw & Vastgoed B.V. om een manier te vinden om het best 

maakbare kantoorgebouw eenduidig te kunnen vaststellen. Maakbaarheid is een ruim begrip 

en door verdere analyse werd duidelijk dat de best maakbare cascovariant, uiteraard met 

behoud van de gewenste kwaliteit, de cascovariant met de laagste kostprijs zou moeten zijn. 

Van hieruit is het doel van het afstudeerwerk gesteld op het onderbouwd kiezen van een 

cascovariant op basis van de kostprijs. Hiervoor is een keuzemodel ontwikkeld dat op basis 

van zo min mogelijk gegevens, in een vroeg stadium van het ontwerpproces, de goedkoopste 

cascovariant aan kan geven.  

 

In dit afstudeerwerk is onderscheidt gemaakt in vijf cascovarianten. Deze vijf cascovarianten 

worden breed toegepast binnen Hurks Bouw & Vastgoed B.V.: 

1. Staalconstructie in combinatie met een kanaalplaatvloer; 

2. Staalconstructie in combinatie met een staalplaatbetonvloer; 

3. Een in situ betonconstructie met een in situ betonvloer; 

4. Een in situ betonconstructie met een breedplaatvloer; 

5. Geprefabriceerde betonnen kolommen en balken met een kanaalplaatvloer. 

 

Vier kenmerken van kantoorgebouwen zijn hierbij gevarieerd: de stramienmaat, het aantal 

beuken, het aantal bouwlagen en de situatie. Deze kenmerken hebben de volgende waarden 

gekregen: 

- Stramienmaat   : 4,8 – 6,6 – 7,8 m1 

- Aantal beuken  : 5 – 8 – 20 stuks 

- Aantal bouwlagen : 2 – 4 – 15 stuks 

- Situatie   : Krap – Ruim bouwterrein 

 

Als onderbouwing van het keuzemodel hebben de kostprijzen van alle 54 mogelijke 

combinaties van deze gebouwkenmerken voor alle vijf de cascovarianten gediend. Binnen 

deze begrotingen zijn de bouwkosten van het casco, de algemene kosten en de 
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tijdsgebonden kosten in de totale kostprijs meegenomen. De tijdsgebonden kosten bestaan 

uit loon- en prijswijzigingen en de rente tijdens de bouw.  

Bij alle combinaties van gebouwkenmerken zijn bijbehorende planningen en 

constructieberekeningen gemaakt om de juiste gegevens in de begrotingen in te voeren. 

Op basis van deze 270 begrotingen, is het keuzemodel opgesteld. Met behulp van de 

statistische methode regressieanalyse is aan de hand van de berekende kostprijzen van de 

54 combinaties een schatting aan te geven van de kostprijs van andere combinaties van 

toekomstige kantoorgebouwen. Dit wordt weergegeven in een vergelijking waarbij de 

geschatte kostprijs als functie van de gebouwkenmerken wordt beschreven.  

 

Met dit keuzemodel is het nu mogelijk op een snelle manier een schatting te doen van de 

kostprijzen van vijf cascovarianten. Hiermee kan in een vroeg stadium van het 

ontwerpproces, op het moment dat weinig gegevens beschikbaar zijn, de goedkoopste 

cascovariant snel worden gekozen zonder alle varianten helemaal door te rekenen. Door het 

aangeven van de nauwkeurigheid van de uitkomst van het model en de vele kostprijzen die 

als onderbouwing van het keuzemodel hebben gediend, is de keuze of het advies ook als 

betrouwbaar te beschouwen. De verwachting is dat Hurks Bouw & Vastgoed B.V. met behulp 

van dit keuzemodel de kosten van kantoorbouwprojecten wat betreft het toegepaste casco, 

zo laag mogelijk kan houden. Zeker wanneer het model in een zo vroeg mogelijk stadium van 

het  ontwerpproces wordt toegepast omdat hier de invloed op de kosten het grootst is.  
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Figuur 1.1 SADT-weergave van het huidige keuzeproces van de cascovariant van kantoorgebouwen 
bij Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Als projectontwikkelaar betrekt Hurks Bouw & Vastgoed B.V. alle participanten zo vroeg 

mogelijk in het proces bij de ontwikkeling van een bouwproject. Hiermee tracht men tot een 

beter lopend bouwproces te komen met als doel het leveren van de gewenste kwaliteit voor 

een lagere kostprijs.  

Onderdeel van dit bouwproces is de keuze van de cascovariant. Sector Bouw dient in een 

vroeg stadium met alternatieven en suggesties te komen betreffende de materialisatie van het 

casco, die de uiteindelijke investeringskosten van een kantoorgebouw gunstig beïnvloeden. 

Echter, uit oriënterende gesprekken met projectcoördinator ir. F.C.J. Rienks van Hurks Bouw 

& Vastgoed B.V., blijkt het kiezen van de cascovariant met de laagste kostprijs problemen te 

geven. De beschikbare informatie is gering en men beschikt over te weinig kennis in de 

invloeden van gebouwkenmerken op de kostprijzen van cascovarianten. Tevens door het 

ontbreken van cascokengetallen of protocol, bestaat er geen leidraad voor het bepalen van 

de cascovariant van kantoorgebouwen. Gevolg is dat het kiezen van de cascovariant vrijwel 

altijd gebaseerd is op ervaring, gevoel en persoonlijke voorkeur [Triepels, 2000]; het bepalen 

van de cascovariant is een persoonsgebonden keuze. De persoonsgebonden keuze heeft op 

haar beurt weer tot gevolg dat de kans bestaat dat bij een individuele keuze, verschillende 

werkvoorbereiders geen overeenkomstige keuze maken bij het toetsen van hetzelfde project. 

Het SADT-schema (figuur 1.1) geeft het huidige keuzeproces van de cascovariant bij 

kantoorgebouwen weer. Tijdens de ontwerpfase komt de constructeur, in overleg met de 

architect en de sector Vastgoed, tot een keuze van de cascovariant voor een kantoorgebouw. 

Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de sector Bouw en deze geeft een advies 

aangaande de cascovariant, materialisering, detaillering enzovoort. In overleg met de sector 

Vastgoed worden de adviezen en aanbevelingen eventueel meegenomen in de definitieve 

keuze en prijsvorming. 

 

Figuur 1.1 toont niet zozeer een niet-onderbouwde keuze, maar de vraag kan gesteld worden 

of de gekozen cascovariant degene is met de laagste kostprijs. De keuze is namelijk 

gebaseerd op schattingen en aannames en vooral gericht op de eenvoudigste 

uitvoeringsmethode. De kostprijzen van de mogelijke cascovarianten worden grotendeels uit  



Figuur 1.2 beïnvloeden van de kosten t.o.v. de tijd 
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het oog verloren. De invloed van de keuze van de cascovariant in een vroege fase kan het 

verdere verloop van het bouwproces verstrekkend zijn. Naarmate het bouwproces vordert zal 

de mogelijkheid om de uiteindelijke kosten te beïnvloeden verminderen en de kosten van 

eventuele wijzigingen vergroten (zie figuur 1.2). Zodra voldoende gegevens voor handen zijn 

moet de cascovariant voor een kantoorgebouw worden gekozen. 

Dit feit toont het belang aan van de ontwikkeling van een keuzemodel voor cascovarianten, 

toepasbaar in een vroege ontwerpfase. In principe bepaalt de laagste kostprijs in relatie tot de 

beoogde kwaliteit welke cascovariant wordt toegepast.  

1.2 Eerder onderzoek 

In de literatuur wordt dit probleem onderkend en er zijn dan ook vele onderzoeken die dit 

probleem betreffen of hier raakvlakken mee hebben. De oplossingen die deze bieden zijn 

divers en wijken allen enigszins van elkaar af. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 

• Bouwtijd en Bouwwijze; C.H. Nobel, 1989; 

• Kiezen met bijna lege handen; P. Bras, 1999; 

• Keuzemodel bouwmethoden; M.P. Triepels, 2000. 

 

In Bouwtijd en Bouwwijze [Nobel, 1989] wordt niet de goedkoopste bouwwijze bepaald maar 

de bouwwijze met de snelste bouwtijd uit vier gekozen varianten. In de berekening van de 

snelste bouwmethoden maakt Nobel onderscheid in werkvoorbereidingstijd en uitvoeringstijd. 

De werkvoorbereidingstijd wordt meegenomen tot aan de start van de uitvoering en wordt 

bepaald door het kritieke pad. De uitvoeringstijd wordt bepaald met behulp van de methoden 

van het UTM (UitvoeringsTijds Model, collegemap Voorbereiding van de Uitvoering). 

 

Nobel kijkt naar verschillende aspecten die van belang zijn maar hij laat ‘subjectieve factoren’ 

achterwege. Deze subjectieve factoren zijn vaak de persoonlijke of organisatorische factoren 

die van buitenaf invloed uitoefenen op de bouwsnelheid. Nobel toetst dus in feite de 

theoretisch haalbare bouwsnelheid. De objectieve factoren, die direct invloed hebben op de 

bouwtijd, zijn: de situatie, het ontwerp en de uitvoering.  

 

In tegenstelling tot Nobel wordt in het onderzoek van Bras [1999] wel gezocht naar de 

goedkoopste bouwwijze. Bras maakt een indeling van verschillende klassen van 

kantoorgebouwen. Deze kenmerken bepalen uiteindelijk met welk referentieproject een nieuw 

ontwerp wordt vergeleken.  
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Onderstaande projectkenmerken bepalen volgens Bras de  kostprijs: 

 

• Situatie; 

• Tijd; 

• Kwaliteit; 

• Omvang (aantal bouwlagen); 

• Complexiteit (opgedeeld in klassen volgens SR ’97). 

 

Elk van deze projectkenmerken wordt door Bras onderverdeeld in verschillende waarden of 

niveaus. Aan de hand van deze niveau-indeling worden bestaande kantoorgebouwen 

ingedeeld. Door de gemiddelde prijzen van deze kantoorgebouwen in een bepaald niveau te 

nemen wordt er een prijs/m2 bepaald. Door een nieuw ontwerp, aan de hand van de 

projectkenmerken, te vergelijken met reeds bestaande kantoorprojecten wordt de 

goedkoopste bouwmethode bepaald voor dat gebouw met die kenmerken of met de grootste 

overeenkomsten. De prijs is dan gebaseerd op ervaringscijfers. Het grootste punt van kritiek 

op het onderzoek van Bras is dat uitgegaan wordt dat bij de bestaande projecten in de 

database de goedkoopste bouwmethode is toegepast.  

 

In het verslag van M. Triepels [2000] wordt heel duidelijk aangegeven dat de reden om een 

keuzemodel te maken voor de bouwmethode is, dat er geen onderbouwde keuze gemaakt 

wordt of kan worden gemaakt. In zijn onderzoek richt hij zich dan ook op de volgende 

voorkomende problemen: 

 

• Er wordt niet gekozen op basis van kosten; 

• Er wordt vooral gekozen op basis van persoonsgebonden argumenten; 

• Er wordt niet vastgelegd waarom er een keuze wordt gemaakt. 

 

Triepels maakt een keuze van de bouwmethode aan de hand van een referentieproject en 

door middel van het begroten van arbeid, materieel en materiaal. Het tijdsaspect wordt enkel 

meegenomen in de huurprijzen van het materieel. De tijd wordt berekend door de 

verschillende ploeggroottes en bekistinginzet te bepalen.  

Voor de situatie zijn er mogelijke probleemscenario’s bekend en hiervoor heeft Triepels 

oplossingen bedacht die vervolgens door middel van een meerprijs worden verrekend. Ook 

vallen, door enkele situaties die hij geschetst heeft, bouwmethoden af door de onmogelijkheid 

van uitvoeren in deze situaties zonder aanpassingen te doen (die een meerprijs hebben). 

Triepels richt zich in zijn onderzoek op de woningbouw.  
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Voorgaande oplossingen zijn gebruikt om te achterhalen welke factoren van belang zijn bij 

het implementeren van gebouwkenmerken. Daarentegen zijn deze oplossingen allen 

onvoldoende gebaseerd op werkelijke kosten en tijd en gaan niet of onvoldoende in op de 

achterliggende oorzaken en verbanden. 

1.3 Doel afstudeerwerk 

De doelstelling binnen dit afstudeerwerk luidt als volgt:: 

 

 

 

 

 

Om het onderbouwd kiezen van een cascovariant op basis van de kostprijs mogelijk te 

maken, is een ‘keuzemodel’ ontwikkeld. Dit keuzemodel geeft een door de kostprijs 

onderbouwde keuze (of advies). Het model beperkt zich tot het casco van een 

kantoorgebouw, is gericht op Hurks Bouw & Vastgoed B.V. en is toepasbaar in de voorlopig 

ontwerpfase. De volgende cascovarianten zijn bepaald: 

 

• Staalskelet – kanaalplaatvloer – in situ betonnen kern; 

• Staalskelet – staalplaatbetonvloer – in situ betonnen kern; 

• In situ betonnen kolommen, balken en kern – in situ beton vloer; 

• In situ betonnen kolommen, balken en kern – breedplaatvloer; 

• Geprefabriceerde betonnen kolommen en balken – kanaalplaatvloer – in situ betonnen 

kern. 

 

Hierbij is het begrip cascovariant gedefinieerd als [Jellema 12a, 1997 ]: 

‘Het samenhangend stabiele geheel van de constructieve elementen kolommen, balken, 

vloeren en kernen.’ 

 

Omdat uiteindelijk de laagste kostprijs in relatie tot de beoogde kwaliteit moet bepalen welke 

cascovariant wordt toegepast, is het essentieel dat de keuze onderbouwd wordt door de 

kostprijzen van de verschillende cascovarianten. De kostprijzen van de cascovarianten 

bestaan uit de bouwkosten van het casco en tijdsgebonden kosten en worden uitgedrukt in 

m2 bruto vloeroppervlakte. 

‘Onderbouwd kiezen van een cascovariant voor kantoorgebouwen 

op basis van de kostprijs.’ 
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1.4 Opbouw van het rapport 

Het kiezen van de cascovariant aan de hand van het keuzemodel is niet voor slechts één 

ontwerp bedoelt. Er zijn keuzes gemaakt voor de materialisatie van de cascovarianten en 

gebouwkenmerken, waarbinnen het keuzemodel van toepassing is. Uit de vastgestelde 

cascovarianten zal het keuzemodel uiteindelijk de goedkoopste aangeven. De gekozen 

gebouwkenmerken en de gematerialiseerde cascovarianten alsmede de beperkingen van het 

keuzemodel worden in hoofdstuk 2, het toepassingsgebied van het keuzemodel voor 

cascovarianten, toegelicht.  

 

In hoofdstuk 3 worden de standaardbegrotingen van de cascovarianten toegelicht, waarmee 

de kostprijzen ter onderbouwing van het keuzemodel zijn bepaald. Hierin wordt de 

standaardbegroting van één cascovariant aan de hand van een voorbeeld compleet ontleed 

en toegelicht.  

 

In hoofdstuk 4, het keuzemodel, wordt de stap vanuit de begrotingen naar het keuzemodel 

gemaakt. Aan de hand van regressieanalyse worden de bepaalde kostprijzen van de 

cascovarianten omgezet in regressiemodellen. Deze regressiemodellen zijn de basis van het 

uiteindelijke keuzemodel. Als onderbouwing van het keuzemodel worden aan de hand van 

grafieken de invloeden van de gebouwkenmerken op de kostprijzen grafisch weergegeven. 

Hieruit worden conclusies getrokken die aangeven waarom deze invloeden aanwezig zijn en 

samen met het keuzemodel een onderbouwde keuze mogelijk maken.  

Aan het eind van hoofdstuk 4 worden twee voorbeeldprojecten getoetst. Hierin komt de 

werking van het keuzemodel naar voren waarbij tevens de kanttekeningen van het model 

belicht worden. Met als resultaat: een keuzemodel dat een door de kostprijs onderbouwde 

keuze (of advies) van een cascovariant voor kantoorgebouwen mogelijk maakt.  

Ter afsluiting van het afstudeerverslag is een persoonlijke evaluatie van het afstudeerwerk 

gegeven. Hierin komt voornamelijk naar voren hoe het afstuderen in het algeheel is ervaren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Grafiek visualiseert de invloed van gelijke percentages op de totale bouwkosten.  
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Figuur 2.2 Grafiek visualiseert de invloed van gelijke absolute kosten op totale bouwkosten. 
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2 Het toepassingsgebied van “het 
keuzemodel voor cascovarianten” 

2.1 Inleiding 

Alvorens wordt ingegaan op de onderzoeksopzet en de methode van uitvoering van het 

onderzoek zal eerst een nadere analyse en randvoorwaarden volgen. De analyse omvatten 

de begrippen kosten en tijd, welke zijn gerelateerd aan de kostprijs. De vastgestelde 

randvoorwaarden hebben gediend om het onderzoek en het daaruit voortkomende 

keuzemodel gedurende het afstudeertraject haalbaar te houden.  

 

Een cascovariant wordt op basis van de kostprijs gekozen. Vanzelfsprekend staat hierdoor 

het begrip kosten in dit afstudeerwerk centraal. In dit hoofdstuk komt de opbouw van de 

kostprijs alsmede de invloed van de tijd op de kostprijs aan de orde.  

Hierna wordt de materialisering van de cascovarianten beschreven waarna aan de hand van 

het bepalen van de gebouwkenmerken en overige uitgangspunten de afbakening van het 

keuzemodel wordt afgerond. Aan de hand van deze afbakening zijn de begrotingen opgesteld 

die in hoofdstuk 3 worden toegelicht.  

2.2 Kostprijs 

In de literatuur zijn vele publicaties te vinden betreffende kosten. Deze publicaties zijn echter 

allen branche gericht. In het kader van dit afstudeerproject is de kostenindeling van de NEN 

2631 (Bijlage III) en de STAGG-methode (zie Bijlage IV) gecombineerd. 

 

Niet alle kostenposten of onderdelen van beide publicaties zijn nodig om een keuze te maken 

op basis van de kostprijs. De kosten die voor elke cascovariant even hoog zijn, dat wil zeggen 

procentueel over de gehele bouwkosten (zie figuur 2.1) of absoluut (zie figuur 2.2), hebben 

geen invloed op de keuze van de goedkoopste cascovariant. Tevens geldt dit voor de 

kostenposten die voor een bouwproject onafhankelijk zijn van de cascovariant zoals de 

aankoop van de grond, aansluitkosten en inrichtingskosten e.d.  
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De exploitatiekosten zijn niet opgenomen in de kostprijs, omdat aangenomen wordt dat het 

kantoorgebouw verkocht is na oplevering.  

De tijdsgebonden kosten zijn wel opgenomen in de kostprijs. Per cascovariant verschilt de 

uitvoeringstijd en is het van belang de tijdsgebonden kosten mee te nemen in de 

kostprijsvergelijking. Dit is het geval bij de loon- en prijswijzigingen en de rentekosten tijdens 

de bouw. Omdat de rentekosten over de gehele investeringskosten van gebouwen wordt 

gerekend moet de gehele investering van het kantoorgebouw bepaald worden, afgezien van 

de gelijkwaardige kosten zoals de inrichtingskosten e.d.  

 

De kostprijs van de cascovarianten is als volgt toegepast in dit afstudeerwerk en als zodanig 

gedefinieerd: 

 

 

 

Bovenstaande formule geeft weer dat de bouwkosten van het casco en de tijdsgebonden 

kosten de kostprijs van de cascovariant mede bepalen. De kostprijs wordt uitgedrukt in de 

prijs (€) per m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o.). ‘De bruto-vloeroppervlakte van een ruimte of van 

een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van 

de opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten 

omhullen.’[NEN 2580, 1997] 

De drie factoren van de kostprijs, bouwkosten casco, loon- en prijswijzigingen en de 

rentekosten worden in de volgende subparagrafen behandeld en toegelicht. 

2.2.1 Bouwkosten van het casco 

‘Bouwkosten zijn de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de 

realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw of de gebouwen, 

dan wel ten behoeve van verbouwingen.’ [NEN 2631, 1979]. De bouwkosten worden dit 

afstudeerwerk onderscheiden in: enerzijds de bouwkundige voorzieningen van het casco 

(werkkosten), anderzijds de tijdsgebonden kosten van de algemene bouwplaatskosten (ABK) 

en de algemene kosten (AK). De opbouw van de bouwkosten laat zich in een matrix 

weergeven (zie tabel 2-1). 

 

 

 

 

 

 

 Bron: Collegemap VvdU 

Tabel 2-1 matrix-weergave over de opbouw van de bouwkosten 

Arbeids-
kosten

Materieel-
kosten

Materiaal-
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Onderaan-
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Bouwplaatskosten
Bedrijfskosten

[ ]bvom
ouwkantoorgebvlaktevloeropperbruto
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Werkkosten 

De werkkosten bestaan uit de kolommen, balken, vloeren en kernen. Deze bouwonderdelen 

van het casco worden bij het begroten onderscheiden in de productiemiddelen arbeid, 

materieel, materiaal en onderaannemers. De kosten die voortvloeien uit deze 

productiemiddelen worden ook wel werkkosten genoemd. ‘Arbeid en materieel worden 

gebruikt en worden in verschillende verhoudingen ingezet. Voor de arbeidskosten worden de 

kosten per eenheid uit een normenbestand toegepast.  

Materieel wordt ingezet ten behoeve van het prepareren van de werkplek en het 

transporteren, verwerken en conditioneren van de bouwonderdelen.  

Materieelkosten zijn, in tegenstelling tot de werkkosten, tijdsgebonden kosten in de zin van 

evenredigheid met de uitvoeringstijd. Het materiaal zijn de bouwstoffen die verbruikt worden, 

n.l. de grondstoffen (zand, grind) en de bouwstoffen (balken, liggers en platen). De kosten 

van de onderaannemer zijn een combinatie van één, twee of drie van genoemde 

productiemiddelen en geeft weer of de aannemer zelf de middelen op het werk inzet of ze van 

een andere betrekt (=uitbesteden)’ [Poortman, Voorbereiding van de Uitvoering ] 

 

Algemene Bouwplaatskosten (ABK) 

De algemene bouwplaatskosten bestaan uit kosten die indirect invloed hebben op de 

bouwkosten. Een bouwplaats kan beschouwd worden als een terrein met een onoverdekt 

tijdelijk productiebedrijf [Kostengegevens voor het begroten, 1995]. De algemene 

bouwplaatskosten zijn gedefinieerd als kostenposten die benodigd zijn om het tijdelijke 

productiebedrijf te kunnen laten functioneren. Tevens zijn de ABK direct gerelateerd aan een 

deel van of de gehele bouwtijd. De bouwtijd is gebaseerd op de eerder berekende 

werkkosten. 

 

Algemene kosten (AK) 
De algemene kosten, ook wel bedrijfskosten genoemd, zijn kosten die bij de opdrachtgever in 

rekening worden gebracht en via een toeslagpercentage op de direct verrekenbare kosten 

worden berekend. Algemene kosten bestaan uit drie onderdelen: arbeidskosten, 

afschrijvingen en huur van bijvoorbeeld het hoofdkantoor en overig zoals kantoorkosten e.d. 

[Algemene kosten in het bouwbedrijf in 1996, 1996].  
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2.2.2 Loon- en prijswijzigingen 

Loon- en prijswijzigingen is een tijdsgebonden kostenpost en is onderdeel van de 

onvoorziene kosten. Dit budget is voor lonen, prijzen en koersen die wijzigen tijdens het 

bouwproces.  

2.2.3 Rentekosten tijdens de bouw 

In dit rapport is er van uitgegaan dat de bouw van het kantoorgebouw niet voorgefinancierd 

is. Dit houdt in dat de rentekosten in eerste instantie voor rekening zijn van Hurks Bouw & 

Vastgoed B.V. Uiteindelijk wil ze deze kosten terugbetaald zien, waardoor het onderdeel is 

van de kostprijs. Aangenomen is dat de verkoop start als de eindoplevering plaatsvindt, 

oftewel het einde van de totale bouwtijd. Op deze wijze wordt de invloed van de rentekosten 

het beste zichtbaar. 

 

Het tijdstip waarop betalingen plaatsvinden en de bouwtijd die vrijwel altijd bepalend is voor 

de datum van in gebruik name zijn van belang omdat de rentekosten worden beïnvloed door 

de rentevoet, de termijnbedragen en de periode waarover de rente ten laste van de 

investering komt. [F.Putter, 2003].  

Het rentepercentage is in overleg met Hurks Bouw & Vastgoed B.V. vastgesteld op 6%. Van 

belang is dat de rentekosten wordt berekend over de gehele bouwtijd van het kantoorgebouw. 

2.3 Tijd 

Zoals al aangegeven in de inleiding, is de tijdsduur sterk gerelateerd aan de kostprijs. Tevens 

is de tijdsduur benodigd voor het realiseren van kantoorgebouw afhankelijk van de 

cascovariant. De kostprijs bestaat voor een groot deel uit kosten die tijdsgebonden zijn, 

namelijk: de materieelkosten, de algemene bouwplaatskosten, kosten van loon- en 

prijswijzigingen en rentekosten tijdens de bouw. Deze tijdsgebonden kosten bepalen mede de 

kostprijs en zijn op hun beurt van invloed op de keuze van de cascovariant.  

Ten behoeve van de materieelkosten, algemene bouwplaatskosten en loon- en 

prijswijzigingen is de uitvoeringstijd van het casco van belang. Voor het bepalen van de 

rentekosten is de totale uitvoeringstijd van het kantoorgebouw van belang. De invloed van de 

werkvoorbereidingstijd op de tijdsgebonden kosten is beperkt. De oorzaak is dat de kosten 

van de werkvoorbereiding, in dit onderzoek, als percentage worden genomen van de totale 

bouwkosten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Overzicht van de uitvoeringstijd van het casco en de totale uitvoeringstijd van een 
kantoorgebouw 
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2.3.1 Uitvoeringstijd casco 

De uitvoeringstijd van het casco heeft invloed op de materieelkosten, algemene 

bouwplaatskosten en loon- en prijswijzigingen. De definitie van uitvoeringstijd van het casco 

is als volgt: 

 

‘De tijd in werkbare werkdagen, die verloopt tussen de aanvang van de werkzaamheden 

van de bovenbouw en de aanvang van de werkzaamheden van de gevel/dakfase.’ 

 

De bovenbouwfase start met de eerste wand of kolom op de begane grondvloer en loopt tot 

de start van de gevel/dakfase. De start van de gevel/dakfase is het tijdstip dat de bovenbouw 

zover gereed is dat gestart kan worden met het wind- en waterdicht maken van het gebouw. 

Het interval van de gevel/dakfase is tot het tijdstip waarop de wind- en waterdichting zover 

gereed is dat gestart kan worden met de weersgevoelige afbouw [Bouwplanning, 1995].  

2.3.2 Totale uitvoeringstijd 

De totale uitvoeringstijd van het kantoorgebouw is nodig om de rentekosten tijdens de bouw 

te bepalen. De definitie van de totale uitvoeringstijd komt in grote mate overeen met de 

uitvoeringstijd van het casco echter ontbreken de overige fasen van een kantoorbouwproject, 

namelijk; aanloop, onderbouw, gevel/dak en afbouw. De definitie van de totale uitvoeringstijd 

van het kantoorgebouw luidt: 

 

‘De tijd in werkbare werkdagen, die verloopt tussen de aanvang van de werkzaamheden 

op het bouwterrein (start aanloopfase) en de oplevering van het kantoorgebouw (einde 

afbouwfase).’ 

 

‘De totale uitvoeringstijd wordt bepaald door van de hoofdactiviteiten de diverse intervallen en 

doorlooptijden tot een totale tijdsduur samen te stellen. Interval is de tijdsduur in werkbare 

dagen, die verloopt tussen de aanvangstijden van twee elkaar opvolgende activiteiten. 

Doorlooptijd is de tijdsduur in werkbare dagen, die nodig is voor de uitvoering van een 

activiteit [Voorbereiding van de Uitvoering, 2000].’ Figuur 2.3 geeft een overzicht van de 

uitvoeringstijd van het casco en de totale uitvoeringstijd bestaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4 staalskelet – kanaalplaatvloer; stalen kolommen en geïntegreerde liggers (THQ-liggers) in 
combinatie met een kanaalplaatvloer 

Figuur 2.5 staalskelet – staalplaatbetonvloer; stalen kolommen en geïntegreerde liggers (THQ-liggers) in 
combinatie met een staalplaatbetonvloer (Type SB) 
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2.4 Cascovarianten 

Gezien de definitie van het casco, zijn vele varianten van casco’s mogelijk. Om het 

afstudeerwerk hanteerbaar te houden, zijn enkele cascovarianten vastgesteld. De varianten 

zijn vastgesteld aan de hand van de volgende criteria; mate van voorkomendheid in de 

bouwwereld en de toepassing van cascovarianten door Hurks Bouw & Vastgoed B.V.  

Om van de cascovarianten een samenhangend stabiel geheel te maken, zijn één of meerdere 

in het werk gestorte betonnen kernen toegepast. De kernen komen tot stand met behulp van 

het klimbekisting-systeem. Onderstaand komen de vijf verschillende cascovarianten aan bod 

en wordt ingegaan op de materiaalkeuze, arbeid en materieel. Aan de hand van deze keuzen 

en de methode zoals beschreven wordt in hoofdstuk 3, zijn de kostprijzen van de ontwerpen 

bepaald. 

2.4.1 Staalskelet – kanaalplaatvloer 

Het staalskelet bestaat uit stalen kolommen, type HeA. De kolommen worden, afhankelijk van 

de gebouwhoogte, één, twee of drie verdiepingen hoog gemonteerd. De aansluitende THQ-

liggers, ook wel geïntegreerde liggers genoemd, zorgen in combinatie met kanaalplaten tot 

weinig hoogteverlies omdat de liggers niet onder noch boven de vloer uitsteken (zie figuur 

2.4). Het hoogteverlies tot een minimum beperken leidt tot een lagere kostprijs. 

De kanaalplaten hebben een standaardbreedte van 1.200 mm1 met een maximale 

vloeroverspanning van 14,4 m1. De constructieve laag bestaat uit in het werk gestort beton, 

met een betonkwaliteit B25, milieuklasse 2 en consistentiegebied 3.  

Het leveren en monteren van de staalconstructie zijn onderaannemingskosten. Ten behoeve 

van het aanbrengen van de staalconstructie wordt door de staalleverancier zelf een 

bouwkraan ingezet. Deze materieelkosten zijn in de onderaannemingskosten berekend. De 

overige bouwkundige werkzaamheden zoals bouten instorten, leggen van de kanaalplaatvloer 

e.d. worden verricht door de hoofdaannemer. De materieelkosten bestaan o.a. uit de inzet 

van een bouwkraan ten behoeve van het transporteren en verwerken van de kanaalplaten. 

Voor het storten van de constructieve laag wordt een betonpomp ingezet. 

2.4.2 Staalskelet – staalplaatbetonvloer 

Het staalskelet is net als in de voorgaande variant opgebouwd uit stalen HeA-kolommen en 

geïntegreerde THQ-liggers. De staalplaatbetonvloer is een samengestelde constructie van 

beton en staalplaat (zie figuur 2.5). De staalplaat is van het type SB-vloer met ribprofiel en 

worden geproduceerd met een standaardbreedte van 600 mm1.  

 



 

 

 

 

Figuur 2.6 in situ kolommen en balken – in situ vloer (3) – breedplaatvloer (4); in het werk gestorte 
kolommen en balken in combinatie met in het werk gestorte vloeren middels tafelkist (3) of 
breedplaatvloer (4)  
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Zonder tijdelijke tussenondersteuningen tijdens de uitvoering wordt een overspanning van 

6m1 gehaald en met één tussenondersteuning is 8m1 haalbaar. Evenals de staalconstructie, 

worden de staalplaten aangebracht in onderaanneming. De inzet van bouwkranen voor het 

transporteren en verwerken van beide bouwdelen wordt door de onderaannemer zelf 

materieel ingezet, en maken dus onderdeel uit van de onderaannemingskosten. Voor het 

storten van de constructieve laag wordt een betonpomp ingezet. 

2.4.3 In situ kolommen en balken – in situ vloer 

Het skelet dat in zijn geheel wordt opgetrokken uit in situ beton, bestaat enkel uit wapening en 

beton (zie figuur 2.6). Voor het aanbrengen van de wapening in het casco worden 

geprefabriceerde wapeningskorven toegepast, met een staalkwaliteit van FeB 500. De 

betonkwaliteit is vastgesteld op B25, met een milieuklasse 2 en een consistentiegebied 3.  

 

De inzet van materieel onderscheidt zich bij de variant in situ skelet in vergelijking met de 

staalvarianten in het toepassen van bekisting. De bekisting van de kolommen bestaat uit 

ronde kartonnen kokerbekistingen. De bekisting van de balkenconstructie komt tot stand 

middels de zogenaamde baddingsysteembekisting. De vloerconstructie wordt in het werk 

gestort door het toepassen van een tafelbekisting. Ten behoeve van het transporteren van de 

wapening en bekisting wordt een bouwkraan ingezet. Het storten van het beton geschiedt met 

behulp van een betonpomp. 

2.4.4 In situ kolommen en balken – breedplaatvloer 

De materialisatie van de in situ kolommen en balken komt overeen met de vorige 

cascovariant. Het verschil zit in het toepassen van een andere vloerconstructie. De 

vloerconstructie bestaat uit een samengestelde constructie van geprefabriceerde breedplaten 

met tralieliggers als wapening en in situ beton (zie figuur 2.6). Alvorens de breedplaten 

worden voorzien van een constructieve betonlaag, dient de vloerconstructie onderstempeld te 

worden. De geprefabriceerde breedplaten worden geleverd met een standaardbreedte van 

2.700 mm1 en een maximale overspanning van 8.500 mm1.  

De bekisting voor de vloerconstructie bestaat uit de breedplaten die als verloren bekisting 

worden beschouwd. De vloerconstructie wordt in het werk gestort met behulp van een 

betonpomp. Ten behoeve van het transporteren en verwerken van de breedplaten en 

wapening wordt een bouwkraan ingezet. 



 

 

 

 

Figuur 2.7 prefab betonnen kolommen en balken – kanaalplaatvloer 
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2.4.5 Prefab betonnen kolommen en balken – kanaalplaatvloer 

Deze laatste cascovariant (zie figuur 2.7) wordt, zoals de benaming al beschrijft, in zijn geheel 

opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen elementen. Afgezien van de in het werk gestorte 

constructieve laag. De kolommen worden tot onderkant balkconstructie uitgevoerd en hebben 

een maximale lengte van 3.500 mm1. De kolommen bevatten ingestorte stekwapening en 

door middel van gaines worden de geprefabriceerde betonnen balken op de kolommen 

gelegd. De kanaalplaten worden vervolgens op de prefab balken gelegd. De kanaalplaten 

hebben een standaardbreedte van 1.200 mm1. en de lengte is variabel tot een maximale 

vloeroverspanning van 14,4 m1.  

Ten behoeve van het transporteren en verwerken van de geprefabriceerde elementen en de 

kanaalplaten wordt een bouwkraan ingezet, voor het storten van de constructieve laag een 

betonpomp. Voor het stellen van de kolommen worden trek- en drukschoren toegepast. 

2.5 Gebouwkenmerken 

Zoals al eerder aangegeven is het kiezen van een cascovariant op basis van de kostprijs niet 

voor slechts één ontwerp bedoeld. Betreffende de materialisatie van het casco van 

kantoorgebouwen zijn reeds vijf cascovarianten toegelicht. Door het implementeren van 

enkele gebouwkenmerken is het toepassingsgebied van het keuzemodel uitgebreid. Onder 

gebouwkenmerken van een kantoorgebouw worden kenmerken verstaan die de 

gebouwonderdelen kolommen, balken, vloeren en kernen bepalen. Door deze 

gebouwkenmerken onafhankelijk van elkaar te laten variëren, ontstaat een reeks ontwerpen 

van kantoorgebouwen. Deze reeks van ontwerpen worden het verdere rapport combinaties 

genoemd. In totaal zijn 270 combinaties toegepast en hoe dit totaal is bepaald is beschreven 

in 2.5.7. 

 

Stichting Bouwresearch [SBR, 1979] heeft onderzoek gedaan naar de invloeden van 

gebouwonderdelen op de kostprijs van een gebouw. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

gebruiksfactoren (bijvoorbeeld verlichtingssterkte e.d.), structuurkenmerken (kolomafstand, 

aantal vloeren e.d.) en typen systemen en materialen die gebruikt kunnen worden (zie Bijlage 

V). Ten behoeve van het vormen van een reeks ontwerpen van kantoorgebouwen zijn niet 

alle genoemde factoren en kenmerken van belang. Immers, gezocht is naar kenmerken die 

invloed uitoefenen op de gebouwonderdelen, hetgeen de gebruiksfactoren overbodig maken. 

De structuurkenmerken vormen het ontwerp van een kantoorgebouw; de lengte, breedte en 

hoogte van een kantoorgebouw.  



Figuur 2.8 plattegronden van betrokken gebouwvormen in het onderzoek 

Figuur 2.10 vierkante gangbare stramienmaten op 3 niveaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw in de vorm van het 
referentieproject ‘Diepenvoorde’. 

Gebouw met rechthoekige vorm, 
meegenomen in het onderzoek vanwege 
de gangbare vorm. 
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Figuur 2.9 Verloop van A naar B, met de grafiek rechts zijn betrouwbaardere uitspraken mogelijk 
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Deze afmetingen worden bepaald door de volgende structuurkenmerken, in het verdere 

rapport de gebouwkenmerken genoemd: 

 

• Stramien; 

• Aantal stramienen; 

• Verdiepingshoogte; 

• Aantal bouwlagen; 

• Situatie. 

 

In het beginstadium van dit afstudeerwerk was de intentie om een keuzemodel te ontwikkelen 

voor het referentieproject ‘Diepenvoorde’. Een kantoorgebouw dat rechthoekig van vorm is 

met een kenmerkend binnenhof. Echter, de niet-gangbare vorm van het referentieproject zou 

het keuzemodel beperkt bruikbaar maken. Om deze reden is het model gericht op 

kantoorgebouwen met een gangbare rechthoekige vloeroppervlakte  (zie figuur 2.8).  

 

Door de gebouwkenmerken te variëren op absolute niveaus is een reeks van ontwerpen van 

kantoorgebouwen gecreëerd. In de volgende paragrafen worden de gekozen niveaus van 

gebouwkenmerken toegelicht en vermeld dient te worden dat enkele niveaus zijn gebaseerd 

op het referentieproject ‘Diepenvoorde’.  

Voor de gebouwkenmerken zijn in principe drie niveaus gekozen. Dit vanwege het feit dat dit 

betrouwbaarder is (zie figuur 2.9).  

2.5.1 Stramien 

Het stramien, ook systeemlijnen genoemd, heeft invloed op de gebouwonderdelen van het 

casco. Zo wordt uit de opbouw van de stramienstructuur de vorm verkregen van het casco 

van een kantoorgebouw. Voor het stramien is een vierkante stramienstructuur aangehouden. 

Op de kruisingen van de systeemlijnen zijn de kolommen gesitueerd en over deze kolommen 

lopen weer de balken waar de vloerdelen op worden gelegd (zie figuur 2.7). De 

overspanninglengte van de vloerdelen wordt bepaald door de h.o.h.-afstand van de 

systeemlijnen. De afmetingen en gewichten van de vloerdelen worden mede bepaald door de 

overspanninglengte van de systeemlijnen en de afmetingen en gewichten hebben op hun 

beurt weer invloed op de materiaalkosten e.d. De h.o.h.-afstanden tussen de stramienen zijn 

vaak een meervoud van de maat 300 mm. De gangbare stramienmaten 4.400 mm1, 6.600 

mm1 en 7.800 mm1 zijn toegepast (zie figuur 2.10). 

 

 

 

 



Figuur 2.11 aantal stramienen in de lengterichting van het kantoorgebouw op 3 niveaus: 5, 8 en 10 beuken 

Figuur 2.12 aantal bouwlagen van het kantoorgebouw op 3 niveaus: 2, 4 en 15 bouwlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2-2 aantal bouwlagen varieert op 3 niveaus en is afgeleid van de brandwerendheideisen 

Brandwerendheideis 
(min.)

Hoogste verdiepingsvloer 
(m1)

Aantal bouwlagen 
(st.)

30 < 5 m1 2

60 < 13 m1 4
120 > 13 m1 15
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2.5.2 Aantal stramienen 

Het aantal stramienen bepaalt, gezamenlijk met de stramienmaat, de lengte en breedte van 

het rechthoekig gevormde kantoorgebouw. De totale lengte en breedte van het 

kantoorgebouw is een veelvoud van het aantal beuken (=h.o.h.-afstand tussen twee 

stramienen) in resp. lengte- en breedterichting. In de lengterichting van de rechthoekige 

gebouwvorm wordt in het aantal beuken gevarieerd, namelijk: 

• 5 beuken; 

• 8 beuken; 

• 20 beuken. 

 

In de breedterichting van het kantoorgebouw zijn bij alle combinaties twee beuken 

aangehouden. Dit resulteert in de volgende vormen van kantoorgebouwen (zie figuur 2.11). 

2.5.3 Verdiepingshoogte 

Bij de verdiepingshoogte zijn de verschillen bij kantoorgebouwen over het algemeen klein te 

noemen waardoor de invloed op de gebouwhoogte gering is. Dit heeft tot gevolg dat de 

invloed op de kostprijs van het casco beperkt is. Om die reden is de bruto verdiepingshoogte 

vastgesteld en is niet variërend toegepast in het onderzoek. De bruto verdiepingshoogte is 

vastgesteld op 3.450 mm1, gelijk aan de verdiepingshoogte van het referentieproject 

‘Diepenvoorde’.  

2.5.4 Aantal bouwlagen 

De hoogte van het kantoorgebouw wordt bepaald door het aantal bouwlagen en de 

verdiepingshoogte. Door het variëren van het aantal bouwlagen zijn met een vaste 

verdiepingshoogte verschillende gebouwhoogten vastgesteld. Als aandachtspunt bij het 

bepalen van het aantal bouwlagen hebben de brandwerendheideisen van kantoorgebouwen 

als leidraad gediend. Verwacht wordt: ‘hoe hoger de brandwerendheideis, hoe hoger de 

kosten van afwerking van het casco’. Het volgende aantal bouwlagen (zie figuur 2.12) is 

toegepast met behulp van de brandwerendheideisen met bijbehorende hoogste 

verdiepingsvloer en de reeds vastgestelde verdiepingshoogte (zie tabel 2-2). 



Figuur 2.13 situatie, de bouwplaats rondom het kantoorgebouw op 2 niveaus: een ruim bouwterrein en 
een krap bouwterrein 
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2.5.5 Situatie 

De situatie is niet echt een gebouwkenmerk te noemen. Onder de situatie wordt verstaan, de 

bouwplaats rondom het kantoorgebouw. De situatie is gevarieerd met de volgende 

omstandigheden (zie figuur 2.13): 

 

• Krap bouwterrein; 

• Ruim bouwterrein. 

 

De situatie is als gebouwkenmerk meegenomen, omdat de verwachting is dat deze invloed 

heeft op de kostprijs van de cascovariant. Bij een krap bouwterrein is de oppervlakte van het 

bouwterrein gelijk aan het bruto vloeroppervlakte van één bouwlaag. Bij een ruim  

bouwterrein wordt aan de vier zijden van de gevel extra grondoppervlakte betrokken. De extra 

grondoppervlakte is gebaseerd op het mogelijk maken van de gewenste bouwplaatsinrichting. 

De oppervlakte van het bouwterrein wordt uitgedrukt in m2 grondoppervlakte. Kostenposten 

voor het bouwterrein zijn: precario, materieelinzet, organisatie e.a. Om deze reden is de 

situatie als gebouwkenmerk meegenomen.  

2.5.6 Overige uitgangspunten 

Naast de hiervoor beschreven gebouwkenmerken zijn er nog enkele voorwaarden die een 

relatie hebben met de kostprijs van het casco, maar niet tot het casco behoren zoals deze 

gedefinieerd is in dit rapport. Deze overige uitgangspunten dienen om het toepassingsgebied 

van het keuzemodel verder te omkaderen. Kantoorgebouwonderdelen die een relatie hebben 

met de kostprijs van het casco zijn: 

 

2.5.6.1 Installaties 

Van de benodigde installaties in een kantoorgebouw zijn vooral de installaties van de 

luchtbehandeling van invloed op de kostprijs van de cascovarianten. Aangenomen is dat de 

luchtbehandeling is gesitueerd boven het verlaagd plafond en onder de constructieve vloer. 

De invloed van de luchtbehandeling is op deze wijze beperkt en is in dit onderzoek dan ook 

achterwege gelaten. 
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2.5.6.2 Gevelafwerking 

De gevel is vaak één van de duurdere gebouwonderdelen van een kantoorgebouw. De gevel 

wordt verankerd aan het casco; aan de balken, vloeren en/of kolommen. De gevel heeft 

hierdoor een bepaalde invloed op de kostprijs van het casco door bijvoorbeeld de geldende 

belastingen van de gevel met als gevolg een zwaardere cascoconstructie. In dit rapport is 

aangenomen dat de gevelafwerking een aandachtspunt is van de architect en dat de 

afwerking bij alle ontwerpen van kantoorgebouwen op een gelijkwaardige wijze bevestigd kan 

worden. De invloed van de gevelconstructie op de kostprijzen van de cascovarianten is 

gelijkwaardig. De gevelafwerking is geen onderdeel van het onderzoek. 

 

2.5.6.3 Onderbouw en afbouw 

Hetgeen geldt voor de gevelconstructie, geldt in zekere mate ook voor de onderbouw en de 

afbouw van het kantoorgebouw. Beide fasen van het bouwproces dragen weinig bij tot 

kostprijsverschillen tussen de cascovarianten. Dit vanwege het uitgangspunt dat de 

onderbouw en afbouw uit dezelfde bouwmaterialen zijn opgebouwd en op dezelfde wijze 

worden aangebracht.  

De casco-gebouwonderdelen dienen wel een gelijkwaardige gevraagde kwaliteit te behalen. 

Bij de cascovarianten met een staalconstructie wordt om deze reden rekening gehouden met 

kosten ten behoeve van de brandwerende afwerking. 

 

2.5.6.4 Casco 

Uit de reeds vernoemde vijf cascovarianten geeft het keuzemodel een onderbouwde keuze of 

advies. Bij de opbouw van het casco is een afgewerkte begane grondvloer als startpunt 

aangenomen. 

 

2.5.6.5 Overige voorzieningen 

De werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en terreinvoorzieningen maken eveneens geen 

onderdeel uit van het keuzemodel. Er is vanuit gegaan dat deze voorzieningen voor de vijf 

cascovarianten gelijkwaardige kosten met zich meebrengen en zijn om deze reden niet 

meegenomen in de begrotingen. 
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Tabel 2-3 het aantal combinaties is bepaald door het product van niveaus van 
gebouwkenmerken 

2.5.7 Aantal combinaties 

Het totaal aantal te bepalen kostprijzen van alle combinaties van gebouwkenmerken is nu te 

bepalen door het product van het aantal niveaus van gebouwkenmerken (zie Tabel 2-3). 

Deze 270 combinaties (zie bijlage I) vormen het gebied waarbinnen het keuzemodel van 

toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwkenmerken Niveaus
- Stramienafstand 3
- Aantal beuken (lengte) 3
- Aantal beuken (breedte) 1
- Aantal bouwlagen 3
- Verdiepingshoogte 1
- Situatie 2
- Cascovarianten 5

Totaal (product van niveaus) 270
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3 Het vaststellen van de kostprijzen 

3.1 Inleiding 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het keuzemodel zijn de kostprijzen per m2 bruto 

vloeroppervlak van de cascovarianten met alle mogelijke combinaties van de vastgestelde 

gebouwkenmerken bepaald. De opbouw van de kostprijs van een cascovariant is reeds 

toegelicht in paragraaf 2.2. De kostprijs bestaat uit de bouwkosten, loon- en prijswijzigingen 

en rente tijdens de bouw.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het vaststellen van de kostprijzen van de verscheidende 

combinaties tot stand is gekomen. Ten behoeve van het bepalen van de kostprijzen van de 

270 verschillende ontwerpen van kantoorgebouwen is voor iedere cascovariant een 

standaardbegroting opgesteld. De standaardbegroting wordt toegelicht aan de hand van één 

cascovariant met één combinatie van gebouwkenmerken, combinatie 72. 

3.2 Opbouw van de standaardbegroting 

Alvorens de drie kostenposten bepaald konden worden dienden meerdere aspecten te 

worden bepaald. Bijvoorbeeld, voor het berekenen van de bouwkosten waren de 

constructieve berekeningen van de constructieve elementen benodigd. Welke kranen worden 

ingezet: mobiele of vaste kranen? En wat is de uitvoeringstijd van het casco en van het totale 

bouwwerk? Elk aspect heeft invloed op het bepalen van de kostprijzen. 

 

De kostprijzen zijn bepaald met behulp van begrotingen. Voor iedere cascovariant is een 

standaardbegroting ontwikkeld, waarvan ieder voorbeeld uit dezelfde gebouwkenmerken is 

opgebouwd (zie Bijlage II). In dit hoofdstuk wordt aan de hand van één standaardbegroting 

het berekenen van de kostprijs toegelicht. Bij de toelichting staat de methode van het 

verkrijgen van de kostprijzen centraal. Met andere woorden; ‘Welke informatie is toegepast en 

waar komt deze informatie vandaan?’. De vijf standaardbegrotingen verschillen niet wezenlijk, 

ze zijn allen opgebouwd vanuit hetzelfde principe zoals uit het voorbeeld naar voren komt. In 

feite zitten de verschillen enkel in de bouwkundige voorzieningen van de cascovarianten, 

oftewel de materialisatie van de kolommen, balken en vloeren. 



Figuur 3.1 de hoofdonderdelen van de standaardbegroting, die allen bijdragen tot het bepalen van de 
kostprijs van de combinatie. 

Figuur 3.2 een 3D-model van het kantoorgebouw van combinatie 72. 
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De standaardbegroting is opgesteld in Microsoft Office Excel. Iedere standaardbegroting is 

opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen (zie figuur 3.1), die allen bijdragen tot het 

bepalen van de kostprijzen: 

 

1. Begroting, uiteindelijke berekening voor het bepalen van de kostprijzen; 

2. Vloeren, constructieve berekening van de vloerconstructie en benodigde wapening; 

3. Balken, idem voor de balkenconstructie; 

4. Kolommen, idem voor de kolommenconstructie; 

5. Kernen, idem voor de kernenconstructie; 

6. Vaste kranen, hoeveel en welke vaste kranen worden ingezet?; 

7. Mobiele kranen; hoeveel en welke mobiele kranen worden ingezet?; 

8. Uren, wat is de tijdsduur van de werkdelen en werkonderdelen?; 

9. Planning casco, geoptimaliseerde planning van de uitvoeringstijd van het casco. 

 

De hoofdonderdelen zijn opgenomen in de standaardbegroting middels tabbladen. In dit 

hoofdstuk wordt enkel het eerste hoofdonderdeel, de begroting, toegelicht. De begroting (zie 

bijlage II combinatie 72) dient als verzamelpunt van de gegevens van de overige 

hoofdonderdelen van de standaardbegroting en geeft de vast te stellen kostprijs. De overige 

onderdelen van de standaardbegroting zijn van secundair belang en worden toegelicht in de 

Bijlage VI-1 t/m 8. De rekenregels voor het bepalen van de dimensionering van de beton- en 

staalconstructies zijn afkomstig van dhr. Snijders van het gelijknamige adviesbureau. In 

bijlage VI-1 t/m 4 is een voorbeeld gegeven van de rekenregels die zijn gebruikt voor 

combinatie 72. Voor de rekenregels van de staal- en prefabconstructies wordt verwezen naar 

cd-rom:\begrotingen. 

Combinatie 72 is opgebouwd uit de volgende gebouwkenmerken: 

 

• Stramienafstand:  4.800 mm1; 

• Aantal stramienen:  21 stuks (20 beuken); 

• Aantal bouwlagen:  15 stuks; 

• Situatie:   ruim bouwterrein. 

 

Figuur 3.2 visualiseert het kantoorgebouw van combinatie 72. De balkenconstructie ligt in de 

lengterichting van het kantoorgebouw. Tussen twee kolommen ligt een balk. Ter plaatse van 

de kernen zijn geen balken gepositioneerd. De vloerconstructie ligt op (of tussen) de 

balkconstructie en de vloeroverspanning ligt in de richting van de breedte van het 

kantoorgebouw. De overige cascovarianten zijn op soortgelijke wijze opgebouwd. 

 



Figuur 3.3 De kop van de begroting, hier komt een groot deel van de informatie, afkomstig van de 
verscheidende tabbladen, samen. 

 

 



 
Onderbouwd Kiezen 

 
 

 

46 

3.3 Begroting 

De begroting geeft de uiteindelijke kostprijs van een cascovariant. De gegevens uit de overige 

hoofdonderdelen van de standaardbegroting zijn verwerkt in de kostprijs door koppelingen 

aan te brengen daar waar benodigd.  

 

De opbouw van de begroting is ten behoeve van een duidelijke toelichting van de 

standaardbegroting onderverdeeld in de volgende zes segmenten: 

 

1. Kop van de begroting; 

2. Bouwkosten van het casco; 

3. Algemene kosten; 

4. Loon- en prijswijzigingen; 

5. Rente tijdens de bouw; 

6. Kostprijs. 

3.3.1 Kop van de begroting 

De kop van de begroting (zie figuur 3.3) dient als basis voor de invulling van de begroting. 

Ook is het een verzamelpunt van de gegevens van de overige hoofdonderdelen van de 

standaardbegroting. 

Combinatie 72 bestaat uit een staalskelet met staalplaatbetonvloeren. De combinatie wordt 

gevormd door de gebouwkenmerken, namelijk: een stramienafstand van 4.800mm1, 20 

beuken in de lengterichting, 15 bouwlagen en situatie 2 bestaat uit een ruim bouwterrein.  

 

Het aantal bouwdelen wordt bepaald door de gebouwkenmerken. De kolommen staan op de 

kruisingen van de hoofdstramienlijnen. Echter bij de cascovarianten met een stalen 

constructie zijn bij de stramienafstanden 6.600mm1 en 7.800mm1 extra kolommen tussen de 

hoofdstramienlijnen aangebracht. Dit vanwege het bereiken van de maximale draagkracht 

van de THQ-liggers. Ter plaatse van de kernen zijn geen kolommen gepositioneerd. Indien 

sprake is van vloerdilitaties wordt een extra rij kolommen geplaatst. Het aantal kolommen is 

voor iedere bouwlaag gelijk.  



 

 

 

Figuur 3.4 bepalen oppervlakte van een ruim bouwterrein 
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In de afmetingen van het kantoorgebouw en terrein wordt het bruto vloeroppervlakte (BVO) 

per verdieping en van het kantoorgebouw gegeven. Het bruto vloeroppervlakte wordt bepaald 

door enkele gebouwkenmerken. 

Voor de oppervlakte van het bouwterrein is onderscheid gemaakt in een ‘krap bouwterrein’ en 

een ‘ruim’ bouwterrein’ (zie paragraaf 2.5.5). Het voorbeeldontwerp heeft een situatie met een 

ruim bouwterrein. Figuur 3.4 geeft het bepalen van de grondoppervlakte van het bouwterrein 

van combinatie 72 weer.  

Het aantal dilitaties is afhankelijk van het aantal kernen. Tussen twee kernen dient een 

vloerdilitatie aangebracht te worden.  

De gebouwhoogte heeft invloed op het bepalen van de mobiele of vaste kraan. De 

gebouwhoogte wordt bepaald door het aantal bouwlagen te vermenigvuldigen met de bruto 

verdiepingshoogte van 3.450 mm1. 

 

De uitvoeringstijden van het casco en kantoorgebouw zijn eveneens vermeld in de inleiding. 

Het bepalen van de uitvoeringstijd van het casco wordt uitgebreid toegelicht in Bijlage VI-7 & 

8. De uitvoeringstijd van het totale kantoorgebouw geschiedt door de som van de intervallen 

van de diverse hoofdactiviteiten plus de doorlooptijd van de afbouw. De intervallen van de 

hoofdactiviteiten zijn bepaald met behulp van de methode van Flapper [Bouwplanning, 1995] 

en gekozen op basis van het referentieproject ‘ Diepenvoorde’. De volgende fase intervallen 

(zie Bijlage VII) gelden voor alle toegepaste ontwerpen, namelijk: 

 

AL-04:  aanloopfase met bronbemaling + heiwerk, fase interval van 35 werkbare 

dagen. 

OB-05:   onderbouwfase met kelder en liftput, fase interval van 38 werkbare dagen. 

BB:   bepaling van fase interval van de bovenbouw wordt toegelicht in bijlage VII 

GD-10:  gevel/dakfase hoogbouw met dakopbouw + afschotlaag, fase interval van 25 

werkbare dagen. 

AB-04:  afbouwfase met systeemwanden + plafonds, fase interval van 25 werkbare 

dagen. 

 



 

 

 

Tabel 3-1 bepaling van de factoren ten behoeve van het berekenen van de werkbare dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365 Kalenderdagen 365 Kalenderdagen
-104 Weekend dagen -104 Weekend dagen

-6 Feestdagen -6 Feestdagen
-10 Dagen wintersluiting -10 Dagen wintersluiting
-17 Vakantiedagen -17 Vakantiedagen

228 Werkbare dagen per 
jaar voor afbouwwerk 228 Werkbare dagen per 

jaar voor afbouwwerk

-9 Dagen vorstverlet -9 Dagen vorstverlet
-15 Dagen regenverlet
-12 Dagen windverlet

219 Productiedagen per 
jaar voor ruwbouw 192 Productiedagen per 

jaar voor ruwbouw

Factor staal/prefab: Factor in situ beton:

Staal en geprefabriceerd beton In situ beton

228/219 = 1,04 228/192 = 1,19

Bron Flapper, 1995 
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De doorlooptijd van de afbouw is bepaald door de som van de fase-interval en het 

productietempo van de afbouw per m2 bruto vloeroppervlakte. Bij de kantoorgebouwen is het 

productietempo van de systeemwanden maatgevend, omdat deze de meeste arbeid vragen. 

Het productietempo is afhankelijk van het bruto vloeroppervlakte en is als volgt toegepast 

[Bouwplanning, 1995 pag. 61]: 

 

• BVO < 10.000 m2     100 m2 bruto vloeroppervlakte per dag 

• 10.000 m2 < BVO < 20.000 m2   150 m2 bruto vloeroppervlakte per dag 

• BVO > 20.000 m2     200 m2 bruto vloeroppervlakte per dag 

 

De uitvoeringstijd van het casco en het totale kantoorgebouw wordt berekend in dagen. Dit 

zijn dagen waarop gewerkt kan worden, ook wel productiedagen genoemd. Productiedagen 

zijn dagen waarop ongestoorde voortgang van de productie mogelijk is, dus voor buitenwerk 

werkdagen minus verletdagen [Bouwplanning, 1995]. Om de productiedagen te bepalen is 

rekening gehouden met verletdagen. Verletdagen zijn werkdagen waarop bouwproductie 

minimaal 5 uur onmogelijk is door vorst-, regen- of windverlet [Bouwplanning, 1995]. 

Het aantal productiedagen per jaar verschilt per cascovariant. Voor het aanbrengen van een 

stalen of geprefabriceerd betonnen skelet ondervindt men geen hinder van regenverlet, terwijl 

bij in situ hier wel rekening mee wordt gehouden. Windverlet is bij beide cascovarianten 

opgenomen in de productietijd. Voor het bepalen van de uitvoeringstijden van het casco en 

het totale werk moet rekening gehouden worden met het aantal productiedagen per jaar. 

Hiervoor zijn werkbare-dagen-factoren bepaald. Het product van de factor en het aantal 

werkbare dagen geeft de uitvoeringstijden. De factoren zijn als volgt bepaald (zie tabel 3-1): 

 

Het laatste onderdeel van de inleiding zijn de bouwdeelafmetingen. Ten behoeve van het 

bepalen van de bouwkosten van het casco zijn hier de afmetingen van de bouwdelen 

kolommen, balken, vloeren en kernen vermeld. Het tot stand komen van deze afmetingen 

komen in de bijlage VI-1 t/m 3 aan bod. 



 

 

 

Figuur 3.5 werkkosten van het werkdeel ‘aanbrengen kernen’, de werkdelen bestaan op hun beurt weer 
uit werkonderdelen (montage en demontage klimbekisting etc.) 
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3.3.2 Bouwkosten van het casco 

De bouwkosten van het casco zijn bepaald aan de hand van een werkbegroting. De 

werkbegroting is opgebouwd uit productiekosten (werkkosten, materieel en 

bouwplaatskosten) welke naar volgorde van uitvoering zijn gesorteerd. De werkkosten, 

materieel en bouwplaatskosten worden als zodanig behandeld. De som van deze 

kostenposten zijn de bouwkosten van het casco exclusief algemene kosten. 

 

Werkkosten 
De werkkosten zijn opgedeeld naar werkdelen en werkonderdelen (zie figuur 3.5). Het 

aanbrengen kernen is een werkdeel en bevat meerdere werkonderdelen: montage en 

demontage klimbekisting, aanbrengen kernwapening en storten beton. Voor de raming van 

de bouwkosten wordt aangegeven hoeveel geld er aan verscheidende werkonderdelen 

besteed moet worden. De werkonderdelen in de werkbegroting zijn opgebouwd uit een aantal 

begrotingsregels. Een begrotingsregel bestaat uit een omschrijving, een hoeveelheid, een 

eenheid, een arbeidsnorm, een tijdsduur, een prijs per eenheid en de kosten voor arbeid (4), 

materiaal (6), onderaannemers en het materieel (5). Vanwege het bepalen van de kostprijs 

van het casco zijn de werkdelen gebaseerd op de bouwdelen kernen, kolommen, balken en 

vloeren.  

Aan de hand van de hoeveelheden en manuren per eenheid (arbeidsnorm) is het aantal 

manuren bepaald voor het uitvoeren of verwerken van werkonderdelen. Door het benodigd 

aantal manuren van het werkonderdeel te vermenigvuldigen met het uurloon zijn de kosten 

van arbeid per werkonderdeel bepaald. De kosten van materiaal en materieel bij de 

werkonderdelen zijn bepaald door de hoeveelheden te vermenigvuldigen met de prijs per 

eenheid en indien het tijdsgebonden kosten zijn nog te vermenigvuldigen met de 

uitvoeringstijd van het casco. 

De kosten van onderaanneming is een combinatie van één, twee of drie productiemiddelen 

en geeft weer of de aannemer zelf de middelen op het werk inzet of ze van een andere 

betrekt (=uitbesteden) [Poortman, VvdU]. 

 

De opbouw van de werkdelen en werkonderdelen van de vijf cascovarianten is tot stand 

gekomen in overleg met Hurks Bouw & Vastgoed B.V.. Dit vanwege de bouwmethodiek 

toegepast door Hurks Bouw bij soortgelijke kantoorgebouwen met een dergelijke toepassing 

van cascovarianten. De arbeidsnormen, materiaal-, materieel- en arbeidsprijzen toegepast in 

de begroting zijn eveneens afkomstig van Hurks Bouw & Vastgoed B.V., uitgezonderd van de 

werkonderdelen ‘aanbrengen staalplaten’ (Dutch Engineering B.V.) en ‘montage- en 

demontage klimbekisting’ (DOKA Nederland B.V.). 

 



 

 

 

Figuur 3.6 inzet van materieel, maakt deel uit van de tijdsgebonden kosten van het casco en worden berekend 
over de uitvoeringstijd van het casco 

Figuur 3.7 de algemene bouwplaatskosten (ABK) van het casco. ABK zijn tijdsgebonden kosten en worden 
berekend over de uitvoeringstijd van het casco 
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Materieel 
Naast de werkkosten zijn de kosten van materieel eveneens onderdeel van de bouwkosten 

(zie figuur 3.6). Ieder ingezet materieelonderdeel, gebruikt voor het aanbrengen of verwerken 

van bouwdelen van het casco, maakt deel uit van de tijdsgebonden kosten van het casco. 

Onder het inzetten van materieel worden hier de liften, mobiele- en vaste kranen bedoeld. Het 

overige benodigde (lichtere) materieel zijn ondergebracht bij de betreffende werkonderdelen. 

De inzet van de mobiele- en vaste kranen en hoe deze zijn bepaald bij de verscheidende 

combinaties, is beschreven in Bijlage VI-5 & 6. Tevens wordt hierin aangeven uit welke 

kranen is gekozen met de bijbehorende huurprijzen e.d. 

 

De inzet van personen/goederenliften is afhankelijk van het aantal bouwlagen van het 

ontwerp. Bij 2 bouwlagen wordt geen lift ingezet, 4 bouwlagen één lift en bij 15 bouwlagen 

twee personen/goederenliften. De inzet van materieel geldt voor de duur van uitvoering van 

het casco. 

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat bij combinatie 72 geen bouwkraan begroot is. De 

bouwkraan ten behoeve van het monteren van de staalconstructie is reeds meegenomen in 

de staalprijs en de staalleverancier dient zelf zorg te dragen voor het aanwezig zijn van de 

benodigde bouwkranen. De staalplaten worden handmatig gelegd. Bij deze cascovariant is 

geen kraaninzet gerekend in de begroting. 

 

Algemene bouwplaatskosten 
De algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die benodigd zijn om het tijdelijke 

productiebedrijf te laten functioneren. De tijdsgebonden ABK zijn meegenomen. De ABK die 

voor elke cascovariant even hoog zijn, dat wil zeggen procentueel over de gehele ABK of 

absoluut, hebben namelijk geen invloed op de keuze.  

De posten van de ABK zijn vastgesteld aan de hand van de door Hurks Bouw & Vastgoed 

B.V. toegepaste ABK voor kantoorgebouw ‘Diepenvoorde’ (zie Bijlage VIII). De tijdsduur van 

de ABK is gelijk met de uitvoeringstijd van het casco van de desbetreffende combinatie (zie 

figuur 3.7).  



 

 

 

Figuur 3.8 de algemene kosten (AK) worden met een rentepercentage van 6% berekend over de totale 
bouwkosten van het casco 

Figuur 3.9 de loon- en prijswijzigingen  worden met een percentage van 2% berekend over de totale 
bouwkosten van het casco inclusief AK en gelden voor de tijdsduur van de uitvoeringstijd van het casco 

Figuur 3.10 rente tijdens de bouw is een tijdsgebonden kostenpost en wordt berekend over de totale 
uitvoeringstijd van het kantoorgebouw, totale investeringskosten van het kantoorgebouw met een rentevoet 
van 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Onderbouwd Kiezen 

 
 

 

56 

3.3.3 Algemene kosten 

Algemene kosten (AK) zijn kosten die bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht en 

worden verrekend over de bouwkosten van het casco. Het toeslagpercentage varieert naar 

gelang het type bouwwerk en is voor utiliteitsbouw vastgesteld op 6% (zie figuur 3.8). 

3.3.4 Loon- en prijswijzigingen 

Het budget voor lonen, prijzen en koersen die wijzigen tijdens het bouwproces wordt bepaald 

over de bouwkosten van het casco inclusief de algemene kosten en het toeslagpercentage is 

vastgesteld op 2% [Hurks Bouw & Vastgoed B.V.]. De tijdsduur is gelijk aan de uitvoeringstijd 

van het casco (zie figuur 3.9). 

3.3.5 Rente tijdens de bouw 

De rentekosten tijdens de bouw zijn bepaald over de totale investeringskosten van de 

kantoorgebouwen. Rente tijdens de bouw is een tijdsgebonden kostenpost en wordt berekend 

over de uitvoeringstijd van het totale kantoorgebouw. Het rentepercentage is vastgesteld op 

6% [Hurks Bouw & Vastgoed B.V.]. 

Het uiteindelijke budget voor rente tijdens de bouw is bepaald door de rentekosten over de 

totale investeringskosten te vermenigvuldigen met een factor 0,45 (zie figuur 3.10); een 

ervaringscijfer van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. 

 

Over de volgende onderdelen van de investeringskosten van het totale werk zijn de 

rentekosten berekend (zie figuur 3.10): 

 

• Grondkosten (zie ad. 5.1); 

• Totale bouwkosten (zie ad. 5.2); 

• Bijkomende kosten (zie ad. 5.3); 

• Directiekosten (zie ad. 5.4);  

• Onvoorziene kosten (zie ad. 5.5). 

 

Per onderdeel worden deze onderdelen nu beschreven en toegelicht (ad 5.1 t/m ad 5.5). 



 

 

 

Figuur 3.11 de grondkosten bestaan uit kosten van de grond en kosten bij verwerving. Het berekenen van 
deze kostenposten zijn op een onjuiste manier tot stand gekomen, onderstaand figuur geeft de juiste wijze 
van het bepalen van de grondkosten 

Figuur 3.12 weergave van het op een juiste manier bepalen van de grondkosten van een kantoorgebouw. De 
kosten van de grond worden berekend over het bruto vloeroppervlakte met een grondprijs van € 68,-/ m2. De 
overdrachtsbelasting dient 6% van de kosten van de grond te zijn 
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Ad 5.1 Grondkosten 
Aangenomen is dat de grond via koop is verkregen en bouwrijp is opgeleverd. De bouwrijpe 

grondprijs is vastgesteld op € 68,00 / m2 b.v.o. kantoor. Deze prijs is gelijk met de grondprijs 

van Diepenvoorde.  

Naast kosten van de grond bestaat grondkosten uit kosten bij verwerving. Zoals de kosten 

van de notaris, kadaster e.d. De percentages zijn afkomstig uit Vastgoed in cijfers (2002) en 

worden berekend over de aankoop van de bouwrijpe grond. De som van kosten van de grond 

en verwerving zijn de totale grondkosten (zie figuur 3.11). 

 

Bij de uitwerking van dit eindrapport is geconstateerd dat tijdens de onderzoeksfase twee 

fouten in de grondkosten zijn geslopen. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze twee 

fouten niet of nauwelijks invloed hebben op de uiteindelijke kostprijzen van de ontwerpen. 

Gedurende de verdere uitwerking van het keuzemodel zijn ze ook buiten beschouwing 

gelaten. Echter, voor de betrouwbaarheid van het keuzemodel en vanwege eventueel 

vervolgonderzoek betreft het hier de volgende misverstanden (zie Figuur 3.12): 

 

• Aankoop bouwrijpe grond: de € 68,00 /m2 b.v.o. is tijdens het onderzoek meegenomen 

als € 68,00 /m2 bouwterrein. Met andere woorden: tijdens het onderzoek zijn de 

grondkosten berekend over het oppervlakte van het bouwterrein, terwijl het oppervlakte 

van het kantoor zou moeten zijn. Gevolg is bij gelijke oppervlakte van het bouwterrein, dat 

de kosten van de grond bij twee bouwlagen hetzelfde bedraagt als bij vijftien bouwlagen. 

In bijlage IX is bepaald wat het gevolg hiervan is. De verschillen blijken gering en is in het 

verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

• Overdrachtsbelasting: ten behoeve van de overdrachtsbelasting is in het onderzoek 19% 

van de aankoop bouwrijpe grond aangehouden. Dit moet 6% zijn.  

 

 

 



 

 

 

Figuur 3.13 totale bouwkosten van het kantoorgebouw worden bepaald door de som van de bouwkosten van 
het casco, overige bouwkosten, materieel en algemene bouwplaatskosten inclusief 6% algemene kosten. 
Materieel en ABK zijn tijdsgebonden kosten en worden bepaald over de uitvoeringstijd van het 
kantoorgebouw 
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Ad 5.2 Totale bouwkosten 
Ten behoeve van het bepalen van de rente tijdens de bouw zijn de totale bouwkosten van het 

kantoorgebouw benodigd. De totale bouwkosten zijn als volgt bepaald (zie figuur 3.13). 

 

De bouwkosten van het casco (5.2.1) zijn reeds in het eerste deel van de begroting bepaald, 

de werkkosten van het casco (zie paragraaf 3.3.2). De bouwkosten van het casco 

(werkkosten) zijn exclusief de kosten van materieel en ABK; deze zijn nu van toepassing op 

de totale uitvoeringstijd van het kantoorgebouw. 

 

Voor het bepalen van de materieelkosten van het totale werk (5.2.3) zijn nauwelijks 

verschillen aan te geven met de materieelkosten van het casco (zie figuur 3.6). Namelijk, 

aangenomen is dat de overige materieelkosten van bijvoorbeeld het aanbrengen van de 

gevel in de overige bouwkosten zijn verwerkt. Enkel de goederenlift 15m1 PM 7/600 ten 

behoeve van afbouwwerkzaamheden is toegevoegd. Het transport van en naar het werk is 

berekend over de uitvoeringstijd van het totale kantoorgebouw. 

 

Evenals bij de materieelkosten verschillen de algemene bouwplaatskosten van het totale 

werk (5.2.4) in vele opzichten niet met de ABK van het casco. Enkel de tijdsduur van de 

kostenposten en de inzet van een hulpuitvoerder ten behoeve van de 

afbouwwerkzaamheden. Voor het berekenen van de ABK van het totale werk geldt de 

uitvoeringstijd van het totale werk, aangegeven in de inleiding van de begroting. 

 

De overige bouwkosten van het kantoorgebouw (5.2.2) zijn de totale bouwkosten van het 

kantoorgebouw minus de bouwkosten van het casco. De overige bouwkosten zijn bepaald 

aan de hand van nacalculatie van elf reeds uitgevoerde kantoorbouwprojecten door Hurks 

Bouw & Vastgoed B.V. (zie Bijlage X). Van iedere STABU-codering heeft nacalculatie 

plaatsgevonden. Vervolgens zijn de STABU-coderingen betrekking hebbend op het casco en 

de binneninrichting buiten beschouwing gelaten en de gemiddelde m2-prijs van het bruto 

vloeroppervlakte van de elf kantoorgebouwen bepaald. Voor de overige bouwkosten is een 

b.v.o. m2-prijs toegepast voor alle 270 ontwerpen van € 541,-.  

 

De totale bouwkosten van het kantoorgebouw (5.2) worden gevormd door de som van de 

bovenstaande kostenposten (5.2.1-5.2.4) inclusief 6% algemene kosten. 

 



 

 

 

Figuur 3.14 bijkomende kosten bestaan uit overheidsheffingen, kosten van bodemonderzoek en 
verzekeringen tijdens de bouw. Allen worden berekend middels percentages over de totale bouwkosten van 
het kantoorgebouw, assurantiebelasting is hierbij een uitzondering 

Figuur 3.15 directiekosten zijn ontwerpkosten en bestaat uit honoraria voor deelnemende partijen. De 
honoraria worden bepaald middels een percentage over de totale bouwkosten van het kantoorgebouw en de 
hoogte van de percentages zijn afhankelijk van de totale bouwkosten 
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Tabel 3-2 honoraria percentages berekend over de totale bouwkosten van het kantoorgebouw 

Ad 5.3 Bijkomende kosten 
De bijkomende kosten (5.3) bestaan uit drie posten (zie figuur 3.14). De overheidsheffing zijn 

de leges voor een bouwvergunning. De leges voor de bouwvergunning zijn een percentage 

van de totale bouwkosten, vastgesteld op 1,50%. De kosten ten behoeve van 

bodemonderzoek moeten per project worden vastgesteld en omvat de sonderingen en 

funderingsadvies. De kosten van bodemonderzoek zijn eveneens een percentage, namelijk 

0,25% over de totale bouwkosten. De toegepaste verzekering tijdens de bouw is een CAR-

verzekering. De kosten van deze verzekering zijn ongeveer 0,35 % van de bouwkosten. Over 

deze verzekeringspremie moet een heffing van 6% worden betaald vanwege 

assurantiebelasting [Vastgoed in cijfers, 2002]. 

 

Ad 5.4 Directiekosten 
De directiekosten (5.4) worden ook wel ontwerpkosten genoemd en zijn alle kosten die 

noodzakelijk zijn om de investering voor te bereiden (zie figuur 3.15).  

Alle honoraria bestaan uit een percentage van de totale bouwkosten. De grootte van de 

toegepaste honoraria zijn afhankelijk van de totale bouwkosten en wel als volgt (zie tabel 3-

2): 

 

 

Bij bouw- 
kosten van: 

0 - 1,3 
miljoen 

1,3 - 5,1 
miljoen 

5,1 - 10,3 
miljoen 

> 10,3 
miljoen 

Architect 9,35 6,24 5,96 5,82 

Constructeur 2,08 1,67 1,58 1,55 

Adviseurs 2,69 2,48 2,44 2,41 

Projectmanagement 0,57 2,03 1,59 1,16 

Toezicht op bouw 2,32 1,39 1,24 1,20 

Bouwkosten management. 0,70 0,70 0,70 0,70 

Bron: vastgoed in cijfers, 2002 



 

 

 

Figuur 3.16 onvoorziene kosten van het totale werk worden gebudgetteerd ten behoeve van eventuele 
programmawijzigingen, bestekwijzigingen en loon- en prijswijzigingen. Allen worden bepaald middels een 
percentage over de totale bouwkosten van het kantoorgebouw 

Figuur 3.17 de kostprijs van de cascovariant, combinatie 72. De kostprijs wordt bepaald door de totale kosten 
van de variant te delen door het bruto vloeroppervlakte van het kantoorgebouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.538.098     /   13.824     m2 b.v.o.= € 183,60 /m2 b.v.o. 
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Ad 5.5 Onvoorziene kosten totale werk 
Onvoorziene kosten van het totale werk zijn opgenomen kosten voor eventuele wijzigingen 

tijdens het bouwproces, die kosten met zich meebrengen. Deze zijn als volgt bepaald (zie 

figuur 3.16). 

Tijdens de ontwerpfase moeten eventuele programmawijzigingen gefinancierd worden, 

hiervoor is een budget opgenomen van 1,50% van de totale bouwkosten van het 

kantoorgebouw. Het budget voor bestekswijzigingen is voor onvoorziene werkzaamheden die 

in de voorbereiding en tijdens de bouw kunnen voorkomen. Evenals de 

programmawijzigingen zijn de kosten van bestekswijzigingen vastgesteld op 1,50% over de 

totale bouwkosten van het kantoorgebouw [F.Putter, 2003]. 

Loon- en prijswijzigingen voor het totale werk zijn met hetzelfde principe bepaald zoals 

beschreven in paragraaf 3.3.4. Echter zijn de loon- en prijswijzigingen nu over de 

uitvoeringstijd van het totale werk bepaald. 

3.3.6 Kostprijs 

De kostprijs bestaat uit de bouwkosten van het casco, loon- en prijswijzigingen en rente 

tijdens de bouw (zie figuur 3.17). De som van deze kostenposten wordt gedeeld door het 

bruto vloeroppervlakte van het kantoorgebouw, hetgeen de kostprijs van de cascovariant 

vormt. De kostprijs van de cascovarianten wordt uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlakte. Bij 

cascovariant 72 is de kostprijs vastgesteld op € 183,60/m2 b.v.o. 

De kostprijzen van de 270 combinaties zijn weergegeven in bijlage I en zijn allen bepaald op 

een soortgelijke wijze als bovenstaand voorbeeld van combinatie 72. Op de cd-rom (zie cd-

rom:\begrotingen) is de uitwerking van alle begrotingen zichtbaar. 

 



 

 

 

Figuur 4.1 gestelde eisen aan de gebouwkenmerken van de kantoorgebouwen 
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4 Het keuzemodel 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is toegelicht hoe de kostprijzen van de vijf cascovarianten tot stand 

zijn gekomen. Het toepassingsgebied van het keuzemodel is hierin vastgesteld evenals de 

gegevens welke gebruikt worden als basis van het keuzemodel. In dit hoofdstuk wordt aan de 

hand van de begrotingen het keuzemodel opgesteld. Dit gebeurt door middel van de 

statistische methode regressieanalyse. Hiermee wordt per cascovariant een vergelijking 

opgesteld die het verband tussen de gebouwkenmerken en de kostprijs beschrijft. Dit gebeurt 

in paragraaf 4.2. Aan de hand van de regressiemodellen wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de vijf cascovarianten wat als onderbouwing van het keuzemodel functioneert. De vijf 

regressiemodellen vormen tezamen het keuzemodel.  Aan de hand van twee voorbeelden 

wordt in 4.3 de werking van het keuzemodel, de aandachtspunten bij de uiteindelijke keuze 

en de beperkingen van het keuzemodel toegelicht. 

In paragraaf 4.4 worden suggesties gegeven voor toekomstig gebruik van het keuzemodel. 

Ook worden hier de beperkingen van het model nog een keer omschreven en de eisen van 

het keuzemodel aan de gebruiker.  

 

Om het geheugen op te frissen volgt hier een overzicht van de gekozen gebouwkenmerken 

waaruit, met behulp van regressieanalyse, een verband tussen deze gebouwkenmerken en 

de kostprijs aangegeven kan worden (zie figuur 4.1).  

 

• Stramienmaat   : 4,8-6,6-7,8  [m1] 

• Aantal bouwlagen   : 2-4-15  [st.] 

• Aantal beuken  : 5-8-20  [st.] 

• Situatie   : Ruim bouwterrein – Krap bouwterrein 

 

Deze gebouwkenmerken zijn een steekproef. Met behulp van de op te stellen 

regressiemodellen zijn ook tussenliggende waarden van deze gebouwkenmerken te 

gebruiken om een voorspelling te doen van de kostprijs.  
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4.2 Gegevensanalyse 

Zoals in de inleiding beschreven kan een verband tussen de gebouwkenmerken en de 

kostprijs worden bepaald met behulp van regressieanalyse. Door middel van het invoeren van 

de bepaalde kostprijzen (zie hoofdstuk 3) analyseert de regressie deze gegevens. Aan de 

hand van deze regressieanalyse wordt een model opgesteld voor iedere cascovariant en 

deze vijf modellen worden vervolgens samengevoegd tot het feitelijke keuzemodel waarbij 

een onderbouwing wordt gegeven. Ieder van deze vijf modellen geeft een vergelijking weer 

van de kostprijs in verhouding tot de gebouwkenmerken en wel in de volgende vorm: 

 

Kostprijs =  β 0 + Stramien [m1] * β 1 + Situatie* β 2 + Aantal bouwlagen [st.] * β 3  

+ Aantal beuken [st.] *β4.  

 

De β-factor, die achter elk gebouwkenmerk staat, is een vermenigvuldigingsfactor die de 

richting van de invloed van een kenmerk aangeeft. Een negatieve factor betekent dat de 

kostprijs bij een grotere waarde van een gebouwkenmerk daalt en vice versa.  

Niet alle gebouwkenmerken hoeven in het model te staan. Wanneer een gebouwkenmerk 

geen invloed heeft op de variatie in kostprijs dan wordt deze uit het model gelaten. De orde 

van grootte van de invloed die een kenmerk heeft op de kostprijs wordt weergegeven door de 

F-factor (zie bijlage XII-1). Deze factor geeft de verhouding weer van invloed van de 

verschillende gebouwkenmerken binnen het regressiemodel. De regressieanalyses worden 

uitgevoerd door het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Het kan voor komen dat bepaalde gebouwkenmerken elkaar beïnvloeden en samen op een 

andere wijze invloed uitoefenen op de kostprijs dan dat ze afzonderlijk doen. Dit fenomeen 

wordt ‘interactie’ genoemd. Een interactieterm in een regressiemodel wordt bijvoorbeeld 

aangegeven als: β*Stramienmaat*Aantal beuken. Bij een vergroting van alleen de 

stramienmaat kan bijvoorbeeld een gering effect optreden. Wanneer eveneens het aantal 

beuken wordt vermeerderd zal een veel grotere waarde uit deze term komen en is het effect 

veel groter; de interactie tussen beide gebouwkenmerken versterkt of verzwakt hun 

afzonderlijke invloed op de kostprijs. 

 

In de volgende subparagrafen wordt de opbouw van deze regressiemodellen per 

cascovariant toegelicht. Hierin worden ook de F-factor en de β-factor met behulp van een 

voorbeeld toegelicht.  
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4.2.1 Het Model voor de variant Staal-kanaalplaatvloer 

Het regressiemodel voor de eerste variant, uitgevoerd als een staalskelet met de 

kanaalplaatvloer, bestaat uit drie gebouwkenmerken (zie bijlage XI-3). Deze 

gebouwkenmerken zijn: 

 

• Het aantal bouwlagen  [st.] 

• De stramienmaat  [m1] 

• Het aantal beuken  [st.] 

 

Deze drie gebouwkenmerken verklaren gezamenlijk voor 85% de variatie van de kostprijs 

binnen het model. Binnen dit model is ook een interactie aanwezig tussen het aantal beuken 

en het aantal bouwlagen. Dit betekent dat deze elkaar versterken.  

Het gebouwkenmerk situatie komt niet voor in het model. De situatie levert geen significante 

bijdrage aan de nauwkeurigheid van het model. Het model, voortgekomen uit de analyse van 

SPSS, is: 

 

Y1 [€ / m2 bvo]=  β0 + 1/Stramienmaat2* β1 + Aantal bouwlagen* β2 + Aantal beuken* β3  

+ Aantal beuken*Aantal bouwlagen* β4 

 

Hierin is: 

 

 

 

 

 

Tussen de β-factoren zijn grote verschillen zichtbaar, de β1 en β2 verschillen bijna een factor 

4000. Toch wil dit niet zeggen dat de invloed van de stramienmaat 4000 maal groter is.  

Voor model 1 volgt hier een voorbeeld van een cascovariant met een stramienmaat van 4,8 

m1, 15 bouwlagen en 20 beuken.  

 

Kostprijs = 133,65 + 1/Stramienmaat* 2276,412 - Aantal bouwlagen* 0,594 - Aantal beuken* 

     1,740 + Aantal beuken*Aantal bouwlagen* 0,128 

 

Kostprijs = 133,65 + 1/4,82*2276,412 – 15*0,594 – 20*1,740+20*15*0,128 =  

 

Kostprijs = 133,65 + 98,8– 8,91 – 34,8 + 38,4 = 227,14 €/m2 

β0 β1 β2 β3 β4

133,65 2276,412 - 0,594 - 1,740 0,128

Staal - kanaalplaatvloer
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Tabel 4-1 invloedspercentages van de gebouwkenmerken op de 
kostprijsvariatie binnen het kostprijsmodel van de variant staal - 
kanaalplaatvloer 

Aan de hand van de F-waarden (zie bijlage XII-1) zijn de invloeden in % bepaald van de 

verschillende gebouwkenmerken binnen het kostprijsmodel. (Tabel 4-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tabel 4-1 is zichtbaar dat de stramienmaat met 89,9% invloed voor het grootste deel de 

schatting van de kostprijs bepaald. De overige gebouwkenmerken alsmede de interactie zijn 

vooral aanwezig binnen het model om deze nauwkeuriger te maken.  

Met het model is het mogelijk om  een schatting van de kostprijs van een cascovariant te 

geven wanneer de benodigde gebouwkenmerken bekend zijn én wanneer deze binnen het 

bereik van het regressiemodel liggen. De geschatte kostprijs wordt vergeleken met de 

kostprijzen uit de modellen van de andere vier cascovarianten waarna de goedkoopste 

gekozen kan worden. 

  

4.2.1.1 Invloed van de gebouwkenmerken 

Alvorens de invloeden van de gebouwkenmerken op de verscheidende cascovarianten wordt 

belicht, zijn allereerst de invloeden van de gebouwkenmerken onderling per cascovariant 

bekeken. De invloeden van de gebouwkenmerken zijn verklaard middels het grafisch 

weergeven van het verloop van de gemiddelde kosten bij een oplopende waarde van een 

gebouwkenmerk, ook wel de regressielijn genoemd.  

Stramienmaat 89,9%

Aantal bouwlagen 0,4%

Aantal beuken 6,7%

Aantal bouwlagen * Aantal beuken 3,0%

Totaal 100,0%

Staal - kanaalplaatvloer
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Figuur 4.2 Verloop van de kostprijs als 
gevolg van een veranderende 
stramienmaat 
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Figuur 4.3 Verloop van de kostprijs als 
gevolg van een veranderend aantal 
beuken 
 

Figuur 4.4 Verloop van de kostprijs als 
gevolg van een veranderend aantal 
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Stramienmaat 

De invloed van de stramienmaat binnen het model op de kostprijs wordt weergegeven in 

figuur 4.2. In deze figuur is zichtbaar dat een grotere stramienmaat een lagere schatting van 

de kostprijs tot gevolg heeft. Dit wordt veroorzaakt door een lichtere staalconstructie per m2 

bij een toenemende stramienmaat. Dit is verrassend omdat bij een grotere stramienmaat 

extra kolommen geplaatst zijn in verband met de geringe overspanning van de THQ-ligger 

(zie paragraaf 3.3.1). Hierdoor werd een stijging in de kostprijs verwacht. Het blijkt dat het 

economisch niet voordelig is om een THQ-ligger toe te passen met grote overspanningen. Dit 

blijkt eveneens uit de constructieve berekeningen in Bijlage VI waar de afmetingen van de 

ligger meer dan gehalveerd wordt bij een overspanning die minder dan gehalveerd wordt.  
 

Aantal Beuken 

Het aantal beuken heeft een beperkte invloed op de geschatte kostprijs. In tabel 4-I was 

reeds zichtbaar dat het aantal beuken 6,7% plus het aantal bouwlagen van 3%, invloed 

uitoefent op de schatting van de kostprijs. In figuur 4.3 is dit verloop zichtbaar gemaakt. Meer 

beuken betekent een dalende kostprijs. Dit ligt niet aan de constructie aangezien de 

staalelementen dezelfde dimensie houden. De reden hiervoor is vooral te vinden bij de kern. 

De kern heeft bij weinig beuken nog een grote invloed op de kostprijs. Wanneer er meer 

beuken zijn en nog steeds één kern dan worden deze relatief hoge kosten gedeeld door een 

groter oppervlakte.  

 

Aantal bouwlagen 

Het aantal bouwlagen heeft, zie tabel 4-I, een kleine invloed binnen het model. Een 

zwaardere constructie heeft een geringe kostenstijging tot gevolg (zie figuur 4.4). De stijging 

blijft beperkt doordat de opstartkosten van de kern gedeeld worden door een grotere 

oppervlakte en doordat staal relatief licht blijft bij grotere belastingen. 
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Figuur 4.5 Interactie tussen het aantal beuken en aantal 
bouwlagen en hun gezamenlijke invloed op de kostprijs. 
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Interactie Aantal bouwlagen*Aantal beuken 

De interactie tussen het aantal bouwlagen en het aantal beuken zorgt voor een geringe 

stijging in kostprijs. Bij een klein aantal beuken is er vrijwel geen invloed van het aantal 

bouwlagen op de geschatte kostprijs. Maar bij een toename hiervan is bij een gering aantal 

bouwlagen de invloed hierop groot. Deze invloed wordt geringer naarmate het aantal 

bouwlagen toeneemt en uiteindelijk heeft het aantal beuken geen invloed meer (zie figuur 

4.5). Dit komt doordat de dimensionering van de  constructie op een gegeven moment 

maatgevend wordt en de winst die meer vloeroppervlakte levert ten opzichte van de kern 

teniet wordt gedaan door een zwaardere dimensionering van de staalelementen. 

4.2.2 Het Model voor de variant Staal-staalplaatbetonvloer 

Om te komen tot het model voor de tweede cascovariant, de staalconstructie met de 

staalplaatbetonvloer, geldt dezelfde procedure als omschreven in paragraaf 4.2.1. De 

statistische procedure om te komen tot het model is weergegeven in Bijlage X. Het model 

voor de variant staal-staalplaatbetonvloer bestaat uit de volgende gebouwkenmerken: 

 

• Het aantal bouwlagen  [st.] 

• De stramienmaat  [m1] 

• Het aantal beuken  [st.] 

 

Deze drie gebouwkenmerken verklaren gezamenlijk voor 97% de variatie in de kostprijs. Het 

model voor de cascovariant Staal-staalplaatbetonvloer is (zie bijlage XI-4): 

 

Y2 [€ / m2 bvo]= β0 + β1*Aantal bouwlagen + β2*1/Stramienmaat  

+ β3*1/(2*Stramienmaat2 *Aantal beuken*Aantal bouwlagen) 

 

Hierin is: 

 

 

 

 

 

β0 β1 β2 β3

110,271 2,711 209,761 33225,138

Staal - staalplaatbetonvloer
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Tabel 4-2 invloedspercentages van de gebouwkenmerken op de variatie in 
kostprijs binnen het kostprijsmodel van de variant staal - staalplaatbetonvloer 

Stramienmaat 11,7%

Aantal bouwlagen 46,1%

Aantal beuken*Aantal bouwlagen*Stramien 42,1%

Totaal 100,0%

Staal - staalplaatbetonvloer

Aan de hand van de F-waarden (zie bijlage XII-1) zijn de invloedspercentages binnen het 

model bepaald en in tabel 4-2 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 4-2 is zichtbaar dat de invloed op de geschatte kostprijs vooral verdeeld wordt tussen 

het aantal bouwlagen en de interactie tussen het aantal bouwlagen, het aantal beuken en de 

stramienmaat. In het model zijn het aantal bouwlagen afzonderlijk tegengesteld gericht aan 

het aantal bouwlagen in de interactieterm (figuur 4.6). 

 

Stramienmaat 

De stramienmaat heeft een gelijksoortige invloed binnen het model als bij de staalvariant met 

de kanaalplaatvloer. Dezelfde reden ligt hiervoor ten grondslag. Als gevolg van een grotere 

overspanning is het noodzaak om een extra kolom toe te voegen om de overspanning voor 

de THQ-ligger te verkleinen. Dit heeft tot gevolg dat de THQ-ligger veel kleiner 

gedimensioneerd kan worden en dit heeft weer tot gevolg dat de m2-prijs daalt. (zie figuur 4.6) 

De knik in de grafiek wordt veroorzaakt door deze extra toegevoegde kolom. In feite gaat de 

overspanning bij de stramienmaten 4,8 m1 en 6,6 m1 van respectievelijk 4,8 m1 naar 3,3 m1. 

Bij de stramienmaten 6,6 m1 en 7,8 m1 gaat de overspanning geleidelijk van 3,3 m1 naar 3,9 

m1. Hiernaast heeft een toename van de stramienmaat invloed op de oppervlakte van het 

kantoorgebouw. Door het grotere oppervlakte wordt de kostprijs van de opstartkosten van de 

kern gedeeld door een groter oppervlakte met als gevolg dat de kostprijs per m2 daalt. 

 

Aantal beuken 

Het aantal beuken komt enkel voor in de interactieterm en de afzonderlijke invloed hiervan op 

de kostprijs is dan ook lastig uit tabel 4-II te bepalen. Grafisch weergegeven is dit beter 

zichtbaar (figuur 4.7). Meer beuken betekent een daling van de geschatte kostprijs als gevolg 

van de kern. Bij toepassing van meer beuken zullen de hoge opstartkosten van de kern 

gedeeld worden door een groter vloeroppervlakte. De knik wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

door het feit dat bij een lengte van meer dan 80 m1 een extra kern nodig is en dat hierdoor de 

kostprijs per m2 niet in een continue lijn blijft dalen. De lijn loopt door drie gemeten 

gemiddelden, ter plaatse van 5, 8 en 20 beuken, aangezien dit de meetpunten waren. Dit is 

ook de reden waarom juist hier de knik zit. 
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Het aantal bouwlagen 

De invloed van het aantal bouwlagen is met 46,1% de factor met de grootste invloed binnen 

het model op de geschatte kostprijs van de variant staal – staalplaatbetonvloer. Bij een 

verhoging van het aantal bouwlagen daalt de kostprijs in eerste instantie waarna deze daling 

wordt omgezet in een stijging (zie figuur 4.8). Dit wordt veroorzaakt door een wisselwerking 

tussen de kern en het gewicht van de constructie. In eerste instantie zijn de kosten van de 

kern nog zeer hoog in vergelijking met de kosten van de staalconstructie. De kosten van de 

staalconstructie stijgen echter bij meer bouwlagen en de kosten van de kern dalen verder (per 

m2 BVO). Gemiddeld genomen zal bij ongeveer zeven á acht bouwlagen een omslag 

plaatsvinden waar de stijging van de kosten van de staalconstructie de daling van de kosten 

van de kern overtreft. Vanaf dit omslagpunt verloopt de schatting van de kostprijs met een 

stijgende lijn naarmate het aantal bouwlagen toeneemt. Dit verklaart het verloop van de 

kostprijs. 

 

Interactie Aantal bouwlagen*Aantal beuken*Stramienmaat 

De interactie tussen het aantal bouwlagen, de stramienmaat en het aantal beuken is 

weergegeven in figuur 4.9. Deze drie factoren bepalen in deze vorm de oppervlakte.  

In figuur 4.9 is zichtbaar dat er vrijwel geen interactie is tussen de stramienmaat en het aantal 

beuken. De drie verschillende typen lijnen lopen vrijwel evenwijdig. Het aantal beuken heeft 

bij meerdere bouwlagen vrijwel geen invloed meer. Bij weinig bouwlagen heeft het aantal 

beuken een zeer grote invloed op de kostprijs. Dit komt doordat bij weinig bouwlagen en een 

gering aantal beuken een klein vloeroppervlakte aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat de 

opstartkosten van de kern hoog zijn. Op het moment dat het aantal beuken, bij een 

gelijkblijvend aantal bouwlagen, meer wordt zal de kostprijs dalen door een groter 

vloeroppervlakte. Op het moment dat er meer bouwlagen komen zal de dimensionering van 

de constructie maatgevend worden. De stijging van de kosten hiervan worden groter dan de 

daling in kostprijs als gevolg van goedkopere opstartkosten van de kern. Bij een stijging van 

het aantal bouwlagen worden de verschillen tussen de drie stramienmaten kleiner. Dit komt 

doordat een stijging van de stramienmaat in principe leidt tot een grotere oppervlakte en 

zwaardere kolommen. Bij meer bouwlagen is vooral dit gebouwkenmerk maatgevend voor de 

afmeting van de kolommen en heeft het aantal bouwlagen een grotere invloed op de totale 

oppervlakte dan de stramienmaat. De invloed van de stramienmaat neemt dus af. 
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Tabel 4-3 invloedspercentages van de gebouwkenmerken op de kostprijsvariatie 
binnen het kostprijsmodel van de variant staal - staalplaatbetonvloer 

4.2.3 Het Model voor de variant In situ-Tafelkist 

Het regressiemodel (zie bijlage XI-5) voor de derde cascovariant, in situ betonnen kolommen 

en balken –in situ vloer, bestaat uit de volgende gebouwkenmerken: 

 

• Het aantal bouwlagen  [st.] 

• De stramienmaat  [m1] 

• Het aantal beuken  [st.] 

 

De variatie van de kostprijs wordt voor 83% verklaard door deze drie factoren. Het model 

heeft de volgende vorm: 

 

Y3 [€ / m2 bvo]=  β0 + β1*(10/aantal bouwlagen+1/4*aantal bouwlagen) +  

β2*1/(2*Stramienmaat2*Aantal beuken*Aantal bouwlagen) 

 

Hierin is: 

 

 

 

 

Aan de hand van de F-waarden zijn de invloedspercentages binnen het model bepaald en in 

tabel 4-3 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 4-3 is te zien dat het aantal bouwlagen met 85,3 % voor het grootste deel de kostprijs 

verklaard. De interactie Aantal bouwlagen*Aantal beuken*Stramienmaat bepaald voor 14,7% 

de kostprijs. Aan hand van grafieken worden de invloeden van de kenmerken grafisch 

weergegeven.

β0 β1 β2

119,933 16,86 11749,254

In situ - tafelkist

Aantal bouwlagen 85,3%

Aantal bouwlagen * Aantal beuken * Stramien 14,7%

Totaal 100,0%

In situ - tafelkist
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Figuur 4.10 Verloop van de kostprijs als gevolg 
van een veranderende stramienmaat 

Figuur 4.11 Verloop van de kostprijs als gevolg van een 
veranderend aantal beuken 
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Figuur 4.12 Verloop van de kostprijs als gevolg 
van een veranderend aantal bouwlagen 
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Stramienmaat 

De invloed van de stramienmaat op de geschatte kostprijs is zeer gering (zie figuur 4.10). Dit 

in tegenstelling tot de staalvarianten. De dimensionering van de in het werk gestorte 

constructie wordt niet kleiner naarmate de stramienmaat toeneemt, maar wordt juist groter. 

Deze toename in materiaalkosten wordt nog wel gecompenseerd door de daling van de 

opstartkosten per m2 van de kern en het plaatsen van minder kolommen en balken per m2 

vloeroppervlakte. Dit resulteert in een lichte daling van de geschatte kostprijs naarmate de 

stramienmaat toeneemt. 

 

Aantal beuken 

Voor het aantal beuken geldt hetzelfde als voor de stramienmaat, deze is nauwelijks van 

invloed binnen het model (zie figuur 4.11). Naarmate het aantal beuken toeneemt, blijft het 

verloop van de geschatte kostprijs vrijwel gelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met 

gelijkwaardige gemiddelde kosten per m2 b.v.o. De dimensionering van de bouwdelen blijft 

even groot en de kosten van de kern(en) blijven gemiddeld genomen gelijk. Dit verklaart het 

verloop bij een toename van het aantal beuken van de variant in situ betonnen kolommen en 

balken – in situ vloer. 

 

Aantal bouwlagen 

De daling van de geschatte kostprijs als gevolg van een stijging van het aantal bouwlagen is 

bij in situ beton in eerste instantie enorm (zie figuur 4.12). Dit wordt veroorzaakt door de hoge 

opstartkosten van de bekistingen. De balk-, vloer- en kernbekisting bestaan uit een 

systeembekisting, hetgeen hoge eenmalige montage- en demontagekosten met zich 

meebrengt.  

 

Bij meerdere bouwlagen worden de systeembekistingen vaker ingezet, met als gevolg dat de 

kosten per m2 sterk afnemen. Als gevolg van de tijdsgebonden kosten nemen de kosten weer 

toe. Hoe meer bouwlagen hoe hoger de tijdsgebonden kosten. De variant met de tafelkist is 

de enige variant waar dit voorkomt als gevolg van de lange bouwtijd (zie bijlage XII-4).  

 

 

 



 

 

 

Figuur 4.13 Interactie tussen het aantal beuken, het aantal bouwlagen en de stramienmaat 
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Interactie Aantal beuken*Stramienmaat*Aantal bouwlagen 

In figuur 4.13 is de interactie tussen de drie gebouwkenmerken weergegeven. Binnen het 

model heeft deze interactie, die de oppervlakte weergeeft, een geringe invloed met 14,7% 

invloed op de variatie in de geschatte kostprijs. In figuur 4.13 is te zien dat er bij geringe 

beuken en een kleine stramienmaat er nog een kleine invloed van deze gebouwkenmerken 

is. Bij een vermeerdering van het aantal bouwlagen wordt de invloed van de 

gebouwkenmerken stramien en het aantal beuken verkleind omdat het aantal bouwlagen 

maatgevend wordt. Dit komt omdat deze een grotere invloed krijgt op de dimensionering en 

oppervlakte van het gebouw.   
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Tabel 4-4 invloedspercentages van de gebouwkenmerken op de kostprijsvariatie 
binnen het kostprijsmodel van de variant in situ - breedplaatvloer 

4.2.4 Het Model voor de variant In situ – breedplaatvloer 

Het enige verschil met de vorige variant is dat in plaats van een in situ vloer, een 

breedplaatvloer wordt toegepast. Dit betekent dat er geen vloerbekistingsysteem meer nodig 

is. Ook in dit model komen de drie gebouwkenmerken voor die ook al bij de drie eerdere 

modellen aanwezig waren (zie bijlage XI-6).  

 

• Het aantal bouwlagen  [st.] 

• De stramienmaat  [m1] 

• Het aantal beuken  [st.] 

 

De variatie van de kostprijs wordt voor 76% verklaard door deze drie factoren. Het model 

heeft de volgende vorm: 

 

Y4 [€ / m2 bvo]=  β0 + β1 * (10/aantal bouwlagen+1/3 * aantal bouwlagen)  

+ β2 * 1/(2 * Stramienmaat2 * Aantal beuken * Aantal bouwlagen)  

+ β3 * 1/(Stramienmaat2 + β4 * 1/Aantal beuken)  

+ β5 * 1/(2*Stramienmaat4*Aantal beuken2*Aantal bouwlagen) 

Hierin is: 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de F-waarden zijn de invloedspercentages binnen het model bepaald en in 

tabel 4-3 weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

β0 β1 β2 β3 β4 β5

134,293 11,566 - 15163 - 234,938 11,881 3309763

In situ - breedplaatvloer

Aantal bouwlagen 76,3%

Stramien^2 * Aantal bouwlagen * Aantal beuken 5,0%

Stramienmaat 4,0%

Aantal beuken 0,3%

Stramienmaat^4 * Aantal beuken^2 * Aantal bouwlagen 14,4%

Totaal 100,0%

In situ - breedplaatvloer
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Figuur 4.14 Het verloop van de kostprijs bij een 
veranderende stramienmaat 
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Figuur 4.15 Het verloop van de kostprijs bij 
een veranderend aantal beuken 
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Figuur 4.16 Het verloop van de kostprijs bij een 
veranderend aantal bouwlagen 
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Stramienmaat 

De stramienmaat heeft volgens tabel 4-4 4% invloed op schatting van de kostprijs van deze 

variant. In grafiek 4.14 is te zien dat de invloed van dit kenmerk inderdaad gering is. De 

geschatte kostprijs blijft bij verandering van de stramienmaat vrijwel gelijk. De dimensionering 

van de balken en kolommen nemen toe waardoor de kostprijs per m2 toeneemt. Het aantal 

balken en kolommen nemen per m2 b.v.o. echter af. Ook de startkosten van de kern worden 

door een groter oppervlakte gedeeld bij een vergroting van de stramienmaat. Blijkbaar 

houden deze toename en afname van de kostprijs elkaar in balans waardoor er een vrijwel 

rechtlijnig kostprijsverloop ontstaat (zie figuur 4.14). 
 

Aantal beuken 

In figuur 4.15 is het verloop van de geschatte kostprijs weergegeven als gevolg van een 

verandering in het aantal beuken. Toename van het aantal beuken geeft een vrijwel rechtlijnig 

verloop in de kostprijs weer. Dit heeft voornamelijk te maken met gelijkwaardige gemiddelde 

kosten per m2 b.v.o. De dimensionering van de bouwdelen blijft even groot en de kosten van 

de kern(en) blijven gemiddeld genomen gelijk.  

Echter is wel een daling in het verloop van de geschatte kostprijs te constateren tot 8 beuken. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er meer kernen nodig zijn op het moment dat er meer 

beuken worden toegepast. Over het algemeen betekent meer beuken een daling in kostprijs 

doordat een groter oppervlakte zorgt voor een daling van de kosten per m2 b.v.o. van de 

diverse bekistingen. Deze daling wordt vanaf ongeveer 8 beuken opgeheven door het 

toepassen van meerdere bekistingen. Dit verklaart het verloop van de kostprijs bij een 

toename van het aantal beuken van de variant in situ betonnen kolommen en balken – 

breedplaatvloer. 

 

Aantal bouwlagen 

Zoals al eerder zichtbaar was bij de in situ variant met tafelkist, is er in eerste instantie een 

sterke daling van de geschatte kostprijs bij een verhoging van het aantal bouwlagen (zie 

figuur 4.16). Ook voor de variant met de breedplaatvloer, geldt dat de hoge opstartkosten van 

de systeembekistingen hiervoor verantwoordelijk zijn. Door een verhoging van de 

inzetbaarheid van deze systeembekistingen daalt de kostprijs per m2 sterk. Op het moment 

dat de stijging van de materiaalkosten, in verband met de grotere dimensionering van de 

betonconstructie, groter wordt dan de daling van de kosten van de systeembekistingen wordt 

de dalende trend omgezet in een stijgende trend.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.17 Interactie tussen het aantal beuken, de stramienmaat en het aantal bouwlagen 
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β0 β1 β2 β3 β4 β5

221,688 6,169 - 226,417 13675,732 - 376,340  2599,972

Prefab - kanaalplaatvloer

Interactie Stramienmaat*Aantal beuken*Aantal bouwlagen 

De interactie tussen de drie gebouwkenmerken heeft in totaal voor 19,4% invloed op de 

geschatte kostprijs binnen het model. Deze interactie (zie figuur 4.17) is eigenlijk alleen 

aanwezig bij de kleinste stramienmaat van 4,8 m1. Dit komt omdat hierbij een klein 

oppervlakte aanwezig is en omdat er hiervoor minder kernen nodig zijn bij toepassing van 

meer beuken.  

De kosten bij weinig beuken en weinig bouwlagen zijn erg hoog. De kosten van de kern zijn 

namelijk erg duur voor een dergelijke kleine oppervlakte. Bij een vermeerdering van het 

aantal beuken daalt de kostprijs dan ook snel. De reden dat de combinaties met 4,8 m1 dan 

zelfs goedkoper worden dan de varianten met een stramienmaat van 6,6 en 7,8 m1 is dat er 

minder snel extra kernen nodig zijn. Om de 40 m1 is dit nodig.  

Naarmate het aantal bouwlagen stijgt is er uiteindelijk geen verschil meer tussen het 

verschillend aantal beuken. De interactie tussen de stramienmaat en het aantal bouwlagen is 

eveneens niet meer aanwezig. Het aantal bouwlagen is weer maatgevend als gevolg van een 

snel stijgende dimensionering van de constructie en de snelle toename van het 

vloeroppervlakte. 

4.2.5 Het Model voor de variant Prefab – Kanaalplaatvloer  

De variant prefab-kanaalplaatvloer bestaat uit geprefabriceerde kolommen, balken en 

vloeren. In tegenstelling tot de in situ betonvarianten zijn geen bekistingen nodig. De 

materiaalkosten van de bouwdelen zijn echter wel hoger.  

Het model dat uit de analyse (zie bijlage XI-7) van SPSS is gekomen, bevat de volgende 

gebouwkenmerken: 

 

• Het aantal bouwlagen  [st.] 

• De stramienmaat  [m1] 

• Het aantal beuken  [st.] 

 

Het model voor de variant met de prefab constructie met een kanaalplaatvloer heeft de 

volgende vorm: 

Y5 [€ / m2 bvo]=  β0 + β1 * Stramienmaat + β2 * (4 / (Aantal bouwlagen – 1)  

+ Aantal bouwlagen / 2) + Β3 * ½ * stramienmaat2*aantal beuken 

* het aantal bouwlagen + β4 * 1 / Aantal beuken  

+ Β5 * 1 / (aantal beuken * stramienmaat) 

Hierin is: 
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Figuur 4.18 Verloop van de kostprijs als gevolg 
van een veranderende stramienmaat 
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Figuur 4.19 Verloop van de kostprijs als gevolg 
van een veranderend aantal beuken 
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Figuur 4.20 Verloop van de kostprijs als gevolg 
van een veranderend aantal bouwlagen 
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Tabel 4-5 invloedspercentages van de gebouwkenmerken op de kostprijsvariatie 
binnen het kostprijsmodel van de variant prefab - kanaalplaatvloer 

In tabel 4-5 zijn de invloedspercentages binnen het model per gebouwkenmerk of interactie 

weergegeven. Hierin valt op dat de invloeden verdeeld zijn. Het aantal bouwlagen heeft ook 

hier de grootste invloed (56%) op de geschatte kostprijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stramienmaat 

Het verloop van de geschatte kostprijs als gevolg van een veranderende stramienmaat is 

weergegeven in figuur 4.18. Hierin wordt zichtbaar dat een grotere stramienmaat leidt tot een 

dalende geschatte kostprijs. Als gevolg van de sterkere betonsoort zal de dimensionering van 

het beton niet veel groter worden bij grotere overspanningen en belastingen. Hiernaast 

worden er per m2 b.v.o. minder kolommen en balken geplaatst. Dit verklaart een geringe 

daling van de kostprijs bij een vergroting van de stramienmaat bij de geprefabriceerde variant. 

 

Aantal beuken 

Figuur 4.19 geeft weer dat de geschatte kostprijs eveneens daalt bij toepassing van meer 

beuken. De enige verklaring hiervoor kan zijn dat de kosten van de kern steeds kleiner 

worden naarmate de oppervlakte toeneemt. De overige kosten blijven gelijk.  

 

Aantal bouwlagen 

Bij het aantal bouwlagen is dezelfde trend zichtbaar als bij de vorige drie varianten. Eerst een 

sterke daling van de geschatte kostprijs waarna deze bij meer bouwlagen een stijgende trend 

krijgt (zie figuur 4.20). De daling en stijging van de geschatte kostprijs is overigens geringer 

dan bij de in situ varianten. Dit komt omdat hier minder, dat wil zeggen alleen ten behoeve 

van de kern, bekistingen nodig zijn. De daling is dan ook enkel te verklaren door de daling 

van de kosten van de kern naarmate het aantal bouwlagen toeneemt. De toename kan 

opnieuw worden toegeschreven aan de sterke stijging van de kosten als gevolg van een 

grotere dimensionering van de bouwdelen.  

 

 

 

Stramienmaat 6,0%

Aantal bouwlagen 56,0%

Stramienmaat * Aantal bouwlagen * Aantal beuken 11,0%

Aantal beuken 12,0%

Stramienmaat * Aantal beuken 15,0%

Totaal 100,0%

Prefab - kanaalplaatvloer
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Vergelijking vijf cascovarianten

Figuur 4.22 de invloed van de situatie op het verloop van de kostprijs 

Figuur 4.21 Interactie tussen de stramienmaat, het aantal bouwlagen en het aantal beuken 
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Interactie bouwlagen*aantal beuken*stramienmaat 

De interactie tussen de drie gebouwkenmerken hebben gezamenlijk 26% invloed binnen het 

model op de geschatte kostprijs. In figuur 4.21 is een geringe interactie zichtbaar tussen de 

drie factoren. Ook voor deze variant geldt dat de invloed van de gebouwkenmerken aantal 

beuken en de stramienmaat geringer wordt naarmate het aantal bouwlagen toeneemt. Dit 

wort veroorzaakt doordat het aantal bouwlagen een steeds grotere invloed krijgt op de 

oppervlakte en op de dimensionering van de constructie waardoor de invloed van de 

gebouwkenmerken stramien en aantal beuken afneemt. Dit komt doordat de stramienmaat 

binnen dit model reeds een beperkte invloed heeft.   
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4.2.6 Een vergelijking tussen de varianten 

In de vorige paragrafen is getracht inzicht te verkrijgen in de invloeden van de 

gebouwkenmerken per cascovariant. In dit onderzoek is één keuzemodel ontwikkeld, door 

middel van het samenvoegen van de vijf regressiemodellen, om te komen tot de keuze van 

de goedkoopste cascovariant. Hierom is het van belang om ook de verschillen van invloeden 

van de gebouwkenmerken op de cascovarianten te bekijken. In deze paragraaf wordt naar 

verklaringen gezocht waarom bij de ene cascovariant andere invloeden van de 

gebouwkenmerken gelden dan bij de andere varianten. Deze verklaringen dragen bij tot de 

onderbouwing van de keuze van de goedkoopste cascovariant.  

Om een beeld te schetsen van de verhoudingen tussen de vijf cascovarianten, wordt hier een 

overzicht van de gemiddelde kostprijzen gegeven. 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat er grote verschillen zijn tussen de cascovarianten. In 

deze paragraaf zal duidelijk worden dat er geen uitspraken op basis van deze gemiddelde 

kostprijzen gedaan kunnen worden. 

 

De situatie 

Zoals misschien al opgevallen was tijdens het lezen van dit rapport komt het gebouwkenmerk 

situatie in geen enkel model voor, terwijl deze wel is vernoemd in hoofdstuk 2. Uit de 

analyses bleek dat de situatie geen invloed heeft op de kostprijs van de cascovarianten. In 

figuur 4.22 is dit nog eens weergegeven. De oorzaak is te vinden in de wijze van het bepalen 

van de kostprijzen, de standaardbegroting. Het verschil tussen een krap bouwterrein en ruim 

bouwterrein gaat in dit onderzoek niet verder dan het inhuren van een logistiek medewerker 

en precario. Deze twee kostenposten hebben te weinig invloed op de kostprijzen om tot 

belangrijke verschillen te leiden. Dit zou in werkelijkheid echter wel degelijk invloed kunnen 

hebben. 

 

 

 

 

Verwachtingen als gevolg van de situatie 
De situatie heeft binnen het model geen invloed op de kostprijs als gevolg van de wijze 

van bepalen van de kostprijzen. In werkelijkheid kan de invloed wel degelijk aanwezig 

zijn.  
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Vergelijking vijf cascovarianten

Figuur 4.23 vergelijking invloed stramienmaat op de vijf cascovarianten 

staal-kanaalplaatvloer
staal-staalplaatbetonvloer
In situ-In situ vloer
In situ-Breedplaatvloer
Prefab-kanaalplaatvloer

cascovariant

0 5 10 15 20

Aantal beuken

100,00

150,00

200,00

250,00

K
os

tp
rij

s 
pe

r 
m

2 
 B

V
O

Vergelijking vijf cascovarianten

Figuur 4.24 vergelijking invloed aantal beuken op de kostprijs van 
vijf cascovarianten 
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De stramienmaat 

De stramienmaat heeft bij beide staalvarianten een grote invloed (zie figuur 4.23), terwijl deze 

bij de betonvarianten een zeer beperkte invloed heeft. De daling bij de betonvarianten is 

geringer omdat een grotere stramienmaat leidt tot een vergroting van de dimensionering van 

de constructie. De dimensionering van de staalconstructie, door de ingreep van het plaatsen 

van een extra kolom, bij de staalconstructies wordt juist kleiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal beuken 

Het verloop van de geschatte kostprijs als gevolg van een stijging van het aantal beuken is bij 

alle cascovarianten naar beneden toe gericht; een daling van de kostprijs (zie figuur 4.24). 

Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichtingen per cascovariant. In het 

algemeen kan gesteld worden dat de reden hiervoor de hoge startkosten van de 

kernbekisting is. De daling in kostprijs is bij de staalvarianten groter dan bij de betonvarianten, 

doordat bij de betonvarianten meer kernen nodig zijn. Bij de in situ betonvarianten moet om 

de 40 m1 een kern geplaatst worden en bij de prefab variant om de 60 m1.  

 

 

 

 

 

 

De staalvarianten hebben slechts om de 80 m1 een kern nodig om de stabiliteit te 

waarborgen. In de volgorde die zojuist is beschreven is ook de daling te beschrijven. De 

daling van de geschatte kostprijs als gevolg van het aantal beuken is het grootst bij de 

staalvarianten, gevolgd door de in prefab beton variant en de minste daling van de geschatte 

kostprijs komt voor bij de in situ varianten. 

 

Verwachtingen als gevolg van de stramienmaat 
De stramienmaat heeft bij de betonvarianten vrijwel geen invloed op de kostprijs. Bij de 

staalvarianten heeft deze echter wel een zeer sterke invloed als gevolg van het plaatsen 

van een extra kolom. Hierdoor is de dimensionering van de staalconstructie kleiner wat leidt 

tot een lagere kostprijs. Dit betekent dat vanaf een stramienmaat van ongeveer 5.700 mm  

de verwachting is dat de staalvarianten goedkoper zijn dan de in situ varianten. 

Verwachtingen als gevolg van het aantal beuken 
Het aantal beuken heeft vooral een grote invloed bij de staalvarianten. Dit komt omdat 

hier minder kernen nodig zijn. Meer beuken betekend een lagere kostprijs.  
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Figuur 4.25: Vergelijking van de invloed van het aantal bouwlagen op 
de vijf cascovarianten 
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Aantal bouwlagen 

Het verloop van de geschatte kostprijs als gevolg van een verandering in het aantal 

bouwlagen is bij vrijwel alle varianten gelijk(zie figuur 4.25). De daling in kostprijs is echter bij 

de in situ varianten het sterkst aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door de grotere 

bekistingsinzet bij deze varianten. Bij de in situ varianten worden systeembekistingen ingezet 

voor de kolommen, balken en ook vloeren bij de variant met de tafelkist. Hoe meer repetitie-

effect, hoe groter de daling in kosten van deze bekistingen. De daling in kosten van de 

andere varianten komt enkel voort uit een daling van de kosten van de kernbekisting per m2. 

Bij de variant met de tafelkist wordt de meeste bekisting ingezet waardoor de daling hierbij 

het sterkst is. Hierna volgt de sterke daling bij de variant met de breedplaatvloer. Deze heeft 

een mindere daling aangezien deze geen vloerbekisting gebruikt.  

Bij variant staal - staalplaatbetonvloer is geen daling zichtbaar, het kostprijsverloop is 

rechtlijnig. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de modelvorming (komt voor bij alle varianten 

maar is hier het beste zichtbaar). De modelvorming geeft een vereenvoudigde weergave van 

de werkelijkheid, waardoor mogelijk sommige effecten niet meer zichtbaar zijn. Met de 

stippellijn is een voorbeeld gegeven van hoe de lijn werkelijk zou kunnen lopen en waar het 

programma SPSS als gevolg van deze idealisering van het verloop een rechte lijn als uitvoer 

geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdsgebonden kosten 

In het model wordt de kostprijs berekend inclusief de tijdsgebonden kosten voortkomend uit 

de bouwtijd en de berekende bouwkosten. Het blijkt dat deze tijdsgebonden kosten bijna 

geen invloed hebben op de keuze van de goedkoopste cascovariant. In Bijlage XII-3 is hier 

aan de hand van vergelijkende grafieken een beeld van geschetst. Hieruit blijkt dat alleen bij 

de variant met de in situ balken en kolommen in combinatie met de tafelkist negatiever wordt 

beoordeeld als gevolg van de tijdsgebonden kosten. Dit is het gevolg van een relatief lange 

bouwtijd.  

Verwachtingen als gevolg van het aantal bouwlagen 
Bij de in situ varianten is tot 7 á 8 bouwlagen de hoge bekistingsinzet maatgevend, 

hierboven bepaald de dimensionering, oftewel het materiaalgebruik, primair de kostprijs. 

Als gevolg van de bekistingsinzet van de kern geldt dit overigens voor alle varianten. De 

daling is echter het grootst bij de varianten waar veel bekisting wordt ingezet. Dit heeft tot 

gevolg dat bij weinig bouwlagen de in situ varianten duurder zijn dan de staalvarianten.  

Daarentegen, zullen vanaf ongeveer 5 bouwlagen de in situ varianten goedkoper zijn dan 

de staalvarianten. Bij nog meer bouwlagen  zijn vrijwel geen verschillen meer 

waarneembaar tussen de varianten. De prefab variant is altijd duurder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4.28: door middel van het activeren van de knop “bereken goedkoopste cascovariant” verschijnt er een 
  

- Stramien = 5,7 m1 

- Aantal bouwlagen = 8 st. 

- Aantal beuken = 10 st. 

Figuur 4.26 3d-weergave van het voorbeeldproject 1 
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4.3 Voorbeeldprojecten 

4.3.1 Voorbeeldproject 1 

Om het gebruik van het keuzemodel te verduidelijken wordt er een voorbeeld gegeven van 

een fictief kantoorgebouw. De gebouwkenmerken van dit kantoorgebouw zijn weergegeven in 

figuur 4.26. Het keuzemodel is als Excel-bestand op de bijgevoegde CD-rom te openen (CD-

rom:\Keuzemodel.xls).  

De regressiemodellen die zijn opgesteld in hoofdstuk 4 hebben allemaal deze 

gebouwkenmerken nodig een schatting van de kostprijs te kunnen geven. In het excel 

formulier worden deze gebouwkenmerken aan de hand van schuifbalken ingevoerd (zie figuur 

4.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een schatting van de kostprijzen van de vijf cascovarianten te geven wordt er na het 

invoeren van de gebouwkenmerken op de knop ‘Bereken de goedkoopste cascovariant’ 

gedrukt. De uitvoer die het formulier geeft is in figuur 4.28 weergegeven. 

 

In het formulier zijn de cascovarianten gesorteerd van hoog naar laag op de kostprijs per m2 

inclusief tijdsgebonden kosten. In dezelfde tabel zijn eveneens de tijdsgebonden kosten, de 

algemene kosten en de kosten exclusief de tijdsgebonden kosten en algemene kosten 

weergegeven.  Deze gegevens worden gebruikt om de opbouw van de totale kosten weer te 

geven. Grafisch is dit ook toegelicht in de grafiek die onder de tabel wordt weergegeven. 

Figuur 4.27 Met behulp van de schuifbalken kunnen de juiste gebouwkenmerken gekozen worden 



 

 

 

Figuur 4.29 de standaardnormale verdeling 

Figuur 4.30 De kans dat de kostprijs van variant 4 niet kleiner is dan die van variant 2 

Verwachting variant 4 

= 173 €/m2 
Verwachting variant 2 

= 175 €/m2 

Gearceerde oppervlakte geeft de kans aan dat de kostprijs variant 4 niet < kostprijs variant 2 
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De kostprijzen die zijn berekend komen voort uit de modellen. Voor de goedkoopste variant, 

bij het voorbeeld de in situ variant in combinatie met een breedplaatvloer, is de kostprijs 173 

€/m2.  Wanneer het model, dat is voorgelegd in hoofdstuk vier, handmatig ingevuld wordt dan 

wordt de volgende uitkomst verkregen:  

 

Y4 =  134,293 + 11,566 * (10/aantal bouwlagen+1/3 * aantal bouwlagen)  - 

  15163 * 1/(2 * Stramienmaat2 * Aantal beuken * Aantal bouwlagen) - 

234,938 * 1/Stramienmaat2 +11,881 * 1/Aantal beuken +  

3309763 * 1/(2*Stramienmaat4*Aantal beuken2*Aantal bouwlagen) 

 

Y4 =  134,293 + 11,566 * (10/8 + 1/3 * 8)  - 15163 * 1/(2 * 5,72 * 10 * 8) - 

234,938 * 1/5,72 +11,881 * 1/10 + 3309763 * 1/(2*5,74*102*8) 

 

Y4 = 172,59 €/m2 ~ 173 €/m2 

 

In de kolom ‘nauwkeurigheid’ staan percentages genoemd. Deze percentages geven aan met 

hoeveel % zekerheid er gezegd kan worden dat de goedkoopste variant ook daadwerkelijk 

goedkoper is dan de andere varianten. De genoemde percentages zijn allemaal ten opzichte 

van de goedkoopste variant.  

Dat er niet zonder meer gesteld kan worden dat de geschatte goedkoopste cascovariant 

daadwerkelijk de goedkoopste is heeft te maken met het feit dat het model een bepaalde 

onnauwkeurigheid heeft, het is namelijk een schatting. De waarde met de grootste kans is de 

gegeven kostprijs. Met behulp van de standaardafwijking is echter aan te geven binnen welke 

marge met 95% zekerheid de kostprijs ligt. Deze 95% kansinterval is namelijk gelijk aan 2x de 

standaardafwijking. De standaardafwijking van de in situ variant met de breedplaatvloer is 

bijvoorbeeld gelijk aan 12 euro (zie bijlage XIII) . Dit betekent in het voorbeeld van 4.29 dat de 

kostprijs met 95% zekerheid ligt tussen de 161 en 185 €/m2 (173 +/- 12 euro). De 

standaardnormale verdeling (figuur 4.30) geeft dit weer.  
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De kans dat de kostprijs daadwerkelijk 161 €/m2 met een verwachting van 173 €/m2 is, is 

slechts gelijk aan 5%. Op het moment dat twee  verwachtingen worden vergeleken wordt de 

kans berekent dat de variant die als goedkoopste wordt aangegeven door het model even 

duur of zelfs duur is dan de andere varianten. In figuur 4.30 is deze situatie geschetst.  

 

Het gearceerde gebied is de kans dat de berekende kostprijs van variant 2 kleiner is dan de 

kostprijs van variant 4. Deze kan berekend worden met behulp van de standaardafwijkingen 

van de modellen. De formule die hiervoor gebruikt wordt is gelijk aan: 

 

 

 

 

De factor ‘s’ in de formule is de standaardafwijking. De factor n is het aantal metingen waarop 

het model is gebaseerd en dus gelijk aan 54, x1 en x2 zijn de berekende kostprijzen van de te 

vergelijken varianten. De factor ‘t’ staat gelijk aan een ‘kans’. In een tabel (tabel 4-6) is de 

bijbehorende kans af te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het voorbeeldproject heeft de in situ variant met de breedplaatvloer de laagste kostprijs 

volgens het model. Dit betekent dat de verwachting van deze variant lager is dan de 

verwachtingen van de andere vier varianten. 

De standaardafwijking van de in situ variant met de breedplaatvloer is 12 €/m2 en de 

standaardafwijking van de staalvariant met de staalplaatbetonvloer is gelijk aan 19 €/m2 

(bijlage XIII)met een verwachting van 175 €/m2. Met deze gegevens is de de t-waarde en 

daarmee de kans dat de kostprijzen toch gelijk zijn te bepalen met behulp van de formule.  

 

 

 

Tabel 4-6 Kansen behorende bij een waarde van t 

t Kans *100%
0,001 0,5
0,528 0,3
0,849 0,2
1,047 0,15
1,299 0,1
1,676 0,05
2,009 0,025
2,109 0,02
2,403 0,01
2,678 0,005
2,937 0,0025
3,261 0,001

Student t-verdeling N=54

807,0

54
19

54
12

173175
22
=

+

−
=t



 

 

 



 
Onderbouwd Kiezen 

 
 

 

110 

De t-waarde is gelijk aan 0,807. De meest dichtstbijzijnde t-waarde in de tabel is 0,528. 

Bijbehorende kans is 0,03*100=30%. Dit betekend dat de kans dat de kostprijs van de in situ 

variant met de breedplaatvloer ook daadwerkelijk goedkoper is dan de variant met de tafelkist 

gelijk is aan 100-30=70%. Deze waarde wordt in het excel formulier aangegeven als de 

‘betrouwbaarheid’.  

De statistische norm is dat een verschil niet aan het toeval wordt toegeschreven op het 

moment dat er met 95% zekerheid gezegd kan worden dat twee kostprijzen niet aan elkaar 

gelijk zijn. Deze waarde is dan ook aangehouden om een advies te kunnen geven of er nog 

varianten begroot moeten worden. Kan er met minder dan 95% gezegd worden dat een 

cascovariant duurder is dan de goedkoopste cascovariant dan zal het advies gegeven 

worden de varianten toch te begroten. De uiteindelijke keuze, waar de kiezer genoegen mee 

neemt, hangt echter af van de kiezer. In de kolom naast de percentages is aangegeven of het 

advies niet begroten of wel begroten gegeven wordt. 

 

In het voorbeeld van figuur 4.28 valt de keuze van het model wel op de variant in situ met een 

breedplaatvloer maar het verschil met de staalvariant met de staalplaatbetonvloer is niet 

significant. De verschillen in kostprijs zijn niet groot genoeg om een significant verschil aan te 

geven, het verschil wordt aan toeval verweten. Ook het verschil van de in situ variant met de 

tafelkist is niet significant. Dit betekent dat om zekerheid te krijgen deze drie varianten 

begroot moeten worden. Dit is dan ook het advies dat door het model gegeven wordt. De 

conclusies uit paragraaf 4.2.6 gaven aan dat 8 bouwlagen het meest gunstig is voor de in situ 

varianten. Dit blijkt ook uit de voorspelling van het model. Doordat het aantal beuken en de 

stramienmaat ook hoog is, wat gunstig is voor de staalvarianten, was te voorspellen dat er 

meerdere mogelijkheden door het model gegeven zouden worden. Dit komt doordat voor 

zowel de in situ varianten als de staalvarianten gunstige waarden van de gebouwkenmerken 

gekozen zijn.  

 

Aandachtspunten bij deze keuze zijn hierbij ook dat de fundering niet is meegenomen. In 

vergelijking met de staalvarianten zal de fundering van de betonvarianten veel zwaarder 

uitgevoerd moeten worden. Op het moment dat de kostprijzen zo dicht bij elkaar liggen kan 

dit een overweging zijn die de keuze in het voordeel van de staalvarianten uit kan laten 

vallen. Ook het feit dat de staalvarianten een kortere bouwtijd hebben kan hier invloed op 

hebben ook al zijn de kosten hiervan verrekend in de kostprijs.  Op het moment dat er 

daadwerkelijk een keuze gemaakt moet worden zijn dit overwegingen die in acht genomen 

moeten worden door de kiezer.  
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Gebouwkenmerken 

- Stramienmaat: 7800 mm 

- Aantal beuken 7 en 8 

- Aantal bouwlagen: 5 

Figuur 4.31: Gebouwkenmerken project “Diepenvoorde”.  
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Gebouwkenmerken 

- Stramienmaat: 7800 mm 

- Aantal beuken: 22 

- Aantal bouwlagen: 5 

 

Figuur 4.32: Gebouw “Diepenvoorde na het “omzetten” naar rechthoekige vorm 
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4.3.2 Voorbeeldproject 2 

Voorbeeld 2 wordt toegelicht om te laten zien hoe er om gegaan kan worden met ontwerpen 

die niet geheel voldoen aan het bereik van het model. Om dit te illustreren wordt het 

voorbeeldproject “Diepenvoorde” van Hurks Bouw & Vastgoed B.V. gebruikt. De 

gebouwkenmerken van dit project zijn weergegeven in figuur 4.31. 

 

Zoals in figuur 4.31 is te zien voldoet het project niet aan het bereik van het model. Dit geldt 

echter enkel voor de vorm. De stramienmaat, aantal beuken en het aantal bouwlagen liggen 

binnen het bereik. Door nu de vorm van het project “om te zetten” in een rechthoekig gebouw 

kan het project diepenvoorde worden getoetst in het model. In figuur 4.32 is dit weergegeven. 

 

Het aantal beuken dat het gebouw nu heeft valt net buiten het bereik van het model (20 

beuken is het maximum). Aangezien dit slechts een beperkte overschrijding is wordt dit niet 

als problematisch beschouwd. Dit betekent wel dat het model onnauwkeurigere kostprijzen 

kán geven. Hiernaast is het besef van belang dat het geveloppervlakte groter is op deze wijze 

en dat er meer kolommen en balken nodig zijn om het aangepaste ontwerp te realiseren.  

 

Stap 1. Voer de gegevens handmatig in 

Doordat het aantal beuken buiten het maximale bereik valt zal deze waarde handmatig 

ingevoerd moeten worden. De stramienmaat en het aantal bouwlagen kunnen gewoon met 

de schuifbalk geselecteerd worden (figuur 4.33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4.33 Invoeren van de gegevens 



 

 

 

Figuur 4.34 uitvoerscherm voorbeeld 2 project ‘Diepenvoorde’  
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Stap 2. Druk op de knop “Bereken Goedkoopste Cascovariant”  

Het menu verschijnt (figuur 4.34) met de goedkoopste cascovariant boven aan de tabel. In 

het geval van het project “Diepenvoorde” is dit de variant staal-kanaalplaatvloer met een 

geschatte kostprijs van 144€/m2.  

 

Stap 3. Lees Nauwkeurigheid af in de kolom “% zekerheid duurder” 

In de kolom met het percentage (figuur 4.34) wordt aangegeven dat de cascovariant staal-

kanaalplaatvloer met 98% zekerheid goedkoper is dan de staalvariant met een 

staalplaatbetonvloer en met nagenoeg 100% zekerheid (100% kan niet voorkomen, dit is een 

afronding) goedkoper dan de overige drie cascovarianten. Aangezien het model is gebruikt op 

een voorbeeld dat buiten de range van het model ligt, moet er echter rekening gehouden 

worden dat deze percentages onbetrouwbaar kunnen zijn door een grotere variantie. Gezien 

het feit dat dit voorbeeld slechts beperkt buiten de range van het model valt is dit echter niet 

de verwachting.  

Dit betekent dat de cascovariant met de staalconstructie en de kanaalplaatvloer volgens de 

statistische normen significant (dus niet op toeval berust) goedkoper is dan de overige 

cascovarianten.  

In het ‘overzicht verdeling kosten’ wordt aangegeven hoe de kostprijs is opgebouwd. De 

tijdsgebonden kosten zijn niet van invloed op de keuze blijkt ook uit de tabel.  

Het model schat dat de staalvariant met de kanaalplaatvloer de goedkoopste variant voor dit 

project is. In paragraaf 4.2.6 is reeds aangegeven dat vooral de stramienmaat en het aantal 

beuken voor de staalvarianten van grote invloed is.  

 

In dit voorbeeld zijn veel beuken en een grote stramienmaat toegepast wat een zeer lage 

kostprijs voor de staalvarianten geeft. Het geringe aantal bouwlagen zorgt ervoor dat de 

kostprijs van de in situ varianten veel hoger is.  

De keuze wordt versterkt doordat bij de staalvarianten ook een lichtere fundering nodig is. 

Wel zal aandacht gegeven moeten worden aan het type gevel en de gevolgen van het 

aanpassen van de gebouwvorm ten behoeve van het toepasbaar maken van het project 

‘Diepenvoorde’ voor het model.  
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4.4 Kanttekeningen en suggesties voor verder onderzoek 

Terugkijkend op het resultaat, het keuzemodel, kan van belang zijn om enkele 

kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik van het model. Deze zullen in acht genomen 

moeten worden op het moment dat het model gebruikt wordt. Verder zijn er nog enkele 

suggesties gedaan om het model breder toepasbaar te maken of uit te breiden.  

4.4.1 Kanttekeningen bij gebruik van het keuzemodel 

Op het moment dat het keuzemodel wordt toegepast, zullen de zwakke punten en 

aandachtspunten bij het gebruik van het keuzemodel in acht genomen moeten worden.  

 

Fundering 
Het ontbreken van de invloed van de fundering is hier waarschijnlijk het belangrijkst. Deze 

kan namelijk per variant sterk verschillen. De staalvarianten zullen over het algemeen een 

veel lichtere fundering behoeven dan de betonvarianten, wat grote prijsconsequenties tot 

gevolg kan hebben. De kiezer zal hier terdege bewust van moeten zijn bij het maken van de 

uiteindelijke keuze van een cascovariant.  

 

Gevel 
De gevelconstructie is een ander onderdeel wat niet is meegenomen in het onderzoek. De 

mogelijkheden van het monteren van de gevel kan per cascovariant verschillen. De 

verwachting is dat dit niet sterk zal verschillen maar dit kan per geveltype variëren. Ook hier 

zal de kiezer rekening mee moeten houden op het moment dat die de keuze maakt.  

 

Afbouw 
De afbouw binnen het gebouw is niet meegenomen in het model en er is aangenomen dat 

deze voor alle cascovarianten gelijk is. Dit is echter niet het geval op het moment dat 

bijvoorbeeld de stalen kolommen niet in het zicht mogen komen. Dit betekent meerkosten ten 

opzichte van de in situ varianten die over het algemeen eenvoudiger af te werken zijn. Deze 

kosten zullen meegenomen moeten worden op het moment dat dit aan de orde is.  
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Vaste verdiepingshoogte 
De verdiepingshoogte is vastgesteld op 3.450 mm1. Er is vanuit gegaan dat de 

verdiepingshoogte weinig invloed heeft op de kostprijs van een cascovariant. Op het moment 

dat de verdiepingshoogte echter verschilt met de vastgestelde waarde zal stilgestaan moeten 

worden bij de eventuele meerkosten. Dit vooral in verband met standaardbekistingen voor de 

betonvarianten. Hier kunnen namelijk hogere montage- en demontagekosten ten behoeve 

van de standaardbekisting uit voortkomen.  

 

Moeilijke aanpasbaarheid van het model 
Het model is moeilijk aanpasbaar doordat de begrotingen uit heel veel posten zijn 

opgebouwd. Dit betekent dat alleen de hoofdposten (bouwkosten, algemene kosten, loon- en 

prijswijzigingen en rente tijdens de bouw) eenvoudig aan te passen zijn. Op het moment dat 

binnen de begroting een post wijzigt zoals de kilo prijs voor staal zal hulp van een deskundige 

ingeroepen moeten worden om dit aan te kunnen passen. Hiernaast is het nodig om het 

statistische programma SPSS, of gelijkwaardig, geïnstalleerd te hebben. Dit zal binnen Hurks 

Bouw & Vastgoed B.V. waarschijnlijk niet het geval zijn. Hierdoor zal eveneens externe hulp 

benodigd zijn.  

 

Geringe toepasbaarheid 
In principe is het model gering toepasbaar. Er is uitgegaan van projecten met een vierkante 

stramien waarbij de gebouwkenmerken binnen de bepaalde grenzen moeten vallen.  Veel 

projecten zullen hiervan afwijken. Het is op dit moment aan de kiezer om te bepalen of de 

verschillen te groot zijn of dat er aangenomen wordt dat deze verschillen niet van een 

dusdanige grootte zijn dat deze de uitkomst van het model ernstig beïnvloeden.  

 

Kostprijzen niet bruikbaar voor begrotingen 
De kostprijzen die worden geschat door het model zijn niet over te nemen in de begroting. Dit 

komt doordat in deze kostprijzen ook de tijdsgebonden kosten, algemene kosten en de 

algemene bouwplaatskosten bevatten. Het keuzemodel is enkel geschikt om een juiste keuze 

te kunnen maken in een vroeg stadium van het ontwerpproces.  

 

Invloed van de situering van het project 
De invloed van de situatie is in het model niet op de juiste wijze meegenomen. Bij een gering 

bouwterrein is enkel rekening gehouden met het inhuren van een logistiek medewerker en 

precario, met als gevolg dat de invloed van de situatie zeer gering is. Volgens Hurks Bouw & 

Vastgoed B.V. heeft de omvang van het bouwterrein wel degelijk invloed op de kostprijs. 

Gesteld wordt dat de situatie per cascovariant andere mogelijkheden en voor- en nadelen 

heeft, die in acht genomen moeten worden en per situatie apart bekeken moeten worden. Dit 

betekent dat hier rekening mee gehouden moet worden bij het maken van de keuze. 
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4.4.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Gevel, fundering en afwerkingen 

Om met het keuzemodel een voorspelling te doen over de kostprijs van een compleet project 

zullen de invloeden van de fundering, gevel en afwerkingen meegenomen moeten worden. 

Op dezelfde wijze als op dit moment voor de vijf cascovarianten is gedaan kunnen deze 

kostenposten worden toegevoegd en kunnen nieuwe regressiemodellen worden opgesteld. 

 

Uitbreiding van het aantal cascovarianten 
Wanneer Hurks Bouw & Vastgoed B.V. meer keuzemogelijkheden wil hebben uit 

verschillende cascovarianten is het uiteraard mogelijk om andere cascovarianten toe te 

voegen. Dit kan gebeuren door op dezelfde wijze als in dit onderzoek invloeden op de 

kostprijzen van combinaties van gebouwkenmerken te bepalen. Aan de hand van deze 

kostprijzen kunnen regressiemodellen worden opgesteld die aan het keuzemodel worden 

toegevoegd. 

 

Rente-, Loon- en prijswijzigingen 
Op het moment dat de rente of lonen of prijzen wijzigen kan het nodig zijn om deze aan te 

passen in de modellen. In de Updateprocedure (bijlage XIV) is een voorbeeld gegeven van 

een stijging van de rentekosten.  

4.5 Evaluatie van het afstudeerwerk 

Ter afsluiting van dit afstudeerverslag volgt hier een korte evaluatie van het afstudeerwerk. 

Op welke processen had verder ingegaan moeten worden en welke hadden juist globaler 

bekeken moeten worden? Met andere woorden, ‘Hoe is het afstuderen in het algeheel 

ervaren?’. 

 

Of het keuzemodel daadwerkelijk zijn bedoelde meerwaarde in de praktijk heeft is de vraag. 

Antwoord hierop is door ons moeilijk aan te geven en zal gegeven moeten worden door de 

kiezer die het model uiteindelijk zal gebruiken, Hurks Bouw & Vastgoed B.V. Het model is 

geschikt om snel inzicht te verkrijgen in de verhoudingen tussen de kostprijzen van de vijf 

cascovarianten. Zodra de beperkingen van het model in acht worden genomen, zal het model 

een goed keuzehulpmiddel zijn die met invoering van weinig gebouwkenmerken de 

goedkoopste cascovariant kan aanwijzen. Bij deze beperkingen, beschreven in paragraaf 4.4, 

ligt tegelijkertijd ook de zwakte van dit keuzemodel. Kostenposten zoals de fundering, gevel 

en afbouw zijn geen onderdeel van de kostprijs zoals die in dit onderzoek is gedefinieerd.  
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Als gevolg van deze kanttekeningen, is de keuze van de cascovariant nog deels een 

persoonsgebonden keuze. De suggestie is dan ook gemaakt om door vervolgonderzoek het 

toepassingsgebied te verbreden. 

 

De schatting van de kostprijs die het keuzemodel aangeeft is onderbouwd door de 

achterliggende 270 begrotingen, waardoor de betrouwbaarheid van het model hoog is te 

noemen. Het proces om tot de 270 begrotingen te komen heeft veel tijd gevergd. Iedere 

kostprijs is berekend door het secuur bepalen van de constructieve bouwdeelafmetingen van 

de kolommen, balken, vloeren en kernen; inzet van materieel en de uitvoeringstijd van het 

casco en het gehele kantoorgebouw. Tevens is gebleken dat de tijdsgebonden kosten 

(algemene kosten, loon- en prijswijzigingen en de rente tijdens de bouw) vrijwel geen invloed 

hebben het kiezen van de goedkoopste cascovariant. Een betere analyse in de beginfase van 

het afstuderen had dit waarschijnlijk aangegeven, wat het tijdsbestek van het bepalen van de 

kostprijzen waarschijnlijk had kunnen verkorten.  

Naast het bepalen van de kostprijzen, is het ontwikkelen van het keuzemodel een langdurig 

proces geweest. Om het verloop van de kostprijzen onder invloed van de gebouwkenmerken 

te achterhalen is het programma SPSS onmisbaar gebleken. Hiermee werd per cascovariant 

een vergelijking opgesteld die het verband tussen de gebouwkenmerken en de kostprijs 

beschrijft. Echter het gebruik en toepassen van statistiek en het programma SPSS moest 

tijdens het afstuderen ‘onder de knie’ gekregen worden. Vervolgens heeft het opstellen van 

de vijf regressiemodellen veel tijd in beslag genomen, met name door het toepassen van ‘trial 

and error’.  

 

Daarentegen is, door het secuur bepalen van de kostprijzen en de regressiemodellen, een 

betrouwbaar keuzemodel ontstaan. Bij een juist gebruik van het keuzemodel kan deze naar 

ons inziens een goed middel zijn om te komen tot een onderbouwde keuze van de 

goedkoopste cascovariant van toekomstige kantoorgebouwen.  
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