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FUNCTIONEEL ONTWERP ‘KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN’ 

 

 

Doel keuzehulpmiddel 

 
 

 

 

Afbakening keuzehulpmiddel 

� Seriematige en grondgebonden woningbouw 

� De bouwdelen en uitvoeringsmethoden: 

 

BOUWDELEN UITVOERINGSMETHODEN 

Woningscheidende-

/dragende wanden: 

 

Kalkzandsteen lijmelementen 

Wandbekisting 

Tunnelbekisting 

Prefab lichtbeton wanden 

Verdiepings-/dakvloeren: 

 

Kanaalplaatvloer 

Leidingvloer 

Breedplaatvloer 

Tunnelbekisting 

Binnenspouwbladen: 

 

Kalkzandsteen  

Cellenbeton  

Prefab houtskeletbouw element 

Prefab lichtbeton element 

Hellend dakconstructie: 

 

Sporenkap 

Gordingenkap 

 

 

 

Opbouw Functioneel Ontwerp 

1. Stroomschema van het proces ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’ 

2. Procesbeschrijving ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’ 

3. Handleiding ‘B2 – M014 - Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

Algemeen 

Stap 1: Vaststellen projectkenmerken 

Stap 2: Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 

Stap 3: Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

Stap 4: Kiezen uitvoeringsmethoden 

Stap 5: Definitieve keuze? 

4. Voorbeeldproject 

5. Cd-rom met digitale versie ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

 

 

 

 

 

 

Een keuzehulpmiddel waarmee de medewerkers van het projectbureau van Korteweg in 

stappen op een beargumenteerde en gestructureerde wijze, aan de hand van de vastgestelde 

projectkenmerken op basis van de criteria maakbaarheid, tijd en geld de keuze voor de 

uitvoeringsmethoden kunnen maken, controleren en vastleggen.  
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1. STROOMSCHEMA  

Proces ‘kiezen van uitvoeringsmethoden’ 
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BLAD 1: Vastleggen 

projectkenmerken

BLAD 1: Vastleggen 

projectkenmerken

BLAD 1: Vastleggen 

projectkenmerken

BLAD 4: Samenvoeging 

maakbaarheid, tijd en geld 

& Kiezen bouwsyteem

Overgangsdocument

B5-B6

Houden 

overdrachts-

vergadering 

B5-B6

Maken 

deelbegroting(en)

Maken 

deelplanning(en)

INPUT PROCES OUTPUT VERANTWOORDELIJKE

Projectbureau

Projectbureau

Planontwikkelaar

Projectbureau

Kostendeskundige

Planbegeleider

Planontwikkelaar

Projectbureau

BLAD 2A: Toetsen op 

maakbaarheid; wanden

BLAD 2B: Toetsen op 

maakbaarheid; vloeren

BLAD 2C: Toetsen op 

maakbaarheid; gevel

BLAD 2D: Toetsen op 

maakbaarheid;  dak

BLAD 2A: Toetsen op 

maakbaarheid; wanden

BLAD 2B: Toetsen op 

maakbaarheid; vloeren

BLAD 2C: Toetsen op 

maakbaarheid; gevel

BLAD 2D: Toetsen op 

maakbaarheid; dak

BLAD 1: Vastleggen 

projectkenmerken

Projectbureau

BLAD 3A: Vergelijken op 

geld en tijd; wanden & 

vloeren BLAD 3A: Vergelijken 

op geld en tijd; wanden 

& vloeren

BLAD 3B: Vergelijken 

op geld en tijd; gevel

BLAD 3C: Vergelijken 

op geld en tijd; dak

BLAD 3B: Vergelijken 

op geld en tijd; gevel

BLAD 3C: Vergelijken 

op geld en tijd; dak

BLAD 2A-D: Toetsen op 

maakbaarheid; 

‘bouwdelen’

BLAD 3A-C: Vergelijken 

op tijd en geld;  

‘bouwdelen’

BLAD 4: Samenvoeging 

maakbaarheid, tijd en geld 

& Kiezen bouwsysteem

STAP 1.

STAP 2.

STAP 3.

STAP 4.

STAP 5.

JA

NEE

STROOMSCHEMA “KIEZEN VAN UITVOERINGSMETHODEN”

Overgangsdocument

B1-B2, B2-B3, B3-B4 

of B4-B5

Overgangsdocument

B1-B2, B2-B3, B3-B4 

of B4-B5

Projectdocumentatie
Vaststellen 

projectkenmerken

Toetsen 

uitvoeringsmethoden 

op maakbaarheid

Start
(vanaf VO)

Kiezen 

uitvoeringsmethoden

Einde

(= P&C)

Vergelijken 

uitvoeringsmethoden 

op tijd en geld

Definitieve

keuze?

na VO, DO en Bestek
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2. Procesbeschrijving: Kiezen van uitvoeringsmethoden 

Algemeen 
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2. PROCESBESCHRIJVING: KIEZEN VAN UITVOERINGSMETHODEN  

Algemeen 

 

Doelstelling 

Een keuzehulpmiddel waarmee de medewerkers van het projectbureau van Korteweg in stappen op 

een beargumenteerde en gestructureerde wijze, aan de hand van de vastgestelde projectkenmerken 

op basis van de criteria maakbaarheid, tijd en geld de keuze voor de uitvoeringsmethoden kan maken, 

controleren en vastleggen. 

 

Doelstelling in het kort 

Informeren, structuren, beargumenteren, kiezen en vastleggen. 

 

Gebruiker 

Medewerkers projectbureau 

 

Wanneer te gebruiken 

Tijdens de ontwerpfasen van bouwproces, vanaf het Schetsontwerp (SO), Voorlopig ontwerp (VO), 

Definitief ontwerp (DO), Besteksfase tot en met de Prijs- & Contractvormingsfase. 

Wanneer projectkenmerken wijzigen, nieuwe projectkenmerken bekend worden (welke genoemd zijn 

in het keuzehulpmiddel, alleen deze projectkenmerken zijn relevant voor de 

uitvoeringsmethodekeuzen). Is het projectkenmerk wel relevant, maar staat het niet in het hulpmiddel 

genoemd, dan moet het hierin worden opgenomen. 

 

Eindproduct – output keuzehulpmiddel 

Afhankelijk van de bouwfase een voorlopige of definitieve keuze voor een uitvoeringsmethode voor de 

bouwdelen wanden, vloeren, binnenspouwblad gevel en hellend dakconstructie. 

� BLAD 4 is de samenvatting, conclusie en voorlopig/definitieve keuze.  

� BLAD 1-3 is de onderbouwing van BLAD 4. 

 

Naam van het hulpmiddel: 

‘B2 – M014 - Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’  

 

Inhoud keuzehulpmiddel 

Het keuzehulpmiddel (B2 – M014 – Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden) in Excel bestaat uit de 

volgende bladen: 

1. BLAD 1: Vastleggen projectkenmerken 

2. BLAD 2”X”: Toetsen op maakbaarheid; “bouwdeel” 

a. BLAD 2A: Toetsen op maakbaarheid; woningscheidende-/dragende wanden 

b. BLAD 2B: Toetsen op maakbaarheid; verdiepings-/dakvloeren 

c. BLAD 2C: Toetsen op maakbaarheid; binnenspouwbladen gevel 

d. BLAD 2D: Toetsen op maakbaarheid; hellend dakconstructie 

3. BLAD 3”X”: Vergelijken op tijd en geld; “bouwdeel” 

a. BLAD 3A: Vergelijken op tijd en geld; woningscheidende-/dragende wanden en 

verdiepings-/dakvloeren 

b. BLAD 3B: Vergelijken op tijd en geld; binnenspouwbladen gevel 

c. BLAD 3C: Vergelijken op tijd en geld; hellend dakconstructie 

4. BLAD 4: Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen bouwsysteem 
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Gedeelte van stroomschema; overzicht stap 1 met input, activiteit en output 

STAP 1. – Vaststellen projectkenmerken 

In de eerste stap wordt het project geanalyseerd, zodat duidelijk wordt wat gerealiseerd moet worden. 

Hierbij worden de relevante projectkenmerken vastgelegd voor het kiezen van de 

uitvoeringsmethoden. Deze relevante projectkenmerken zijn nodig voor het toetsen van de 

uitvoeringsmethoden op maakbaarheid en het vergelijken op tijd en geld. Het vaststellen van de 

relevante projectkenmerken gebeurt door een medewerker van het projectbureau. 

 

Voor het vaststellen van de projectkenmerken is de volgende input nodig: 

� Overgangsdocumenten: Het overdragen/ingaan van het project naar een volgende fase in het 

bouwproces wordt vastgelegd en overgedragen in een overgangsvergadering aan de (nieuwe) 

betrokken binnen Korteweg en vastgelegd in een overgangsdocument van de betreffende 

fase. 

� Projectdocumentatie: Deze is door de opdrachtgever (eventueel in overleg met de architect en 

andere adviseurs) vastgelegd als basis voor het project. Hierbij komen eisen naar voren met 

betrekking tot de functionaliteit en het exterieur. Deze eisen zijn vastgelegd voor het gebouw 

als geheel. 

- De volgende gegevens zijn minimaal nodig om een keuze voor een uitvoeringsmethode te 

maken: 

• Programma van Eisen (van de opdrachtgever) 

• SO Tekeningen (van de architect) 

• Situatietekening 

- Naar mate het proces vordert (een volgende bouwfase is bereikt) of in een latere 

bouwfase wordt gestart, zijn meer en definitievere gegevens bekend. Dit betekent dat 

meer bekend is voor een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden, maar ook al meer 

besloten is zodat een bepaalde uitvoeringsmethode niet meer voor te bereiden of niet 

uitvoerbaar is. 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken: In dit blad is een opsomming weergeven van de 

mogelijke projectkenmerken die relevant zijn voor het toetsen op maakbaarheid en/of voor het 

vergelijken op tijd en geld. Tijdens het analyseren van het project geeft de gebruiker op het 

blad aan of de weergegeven projectkenmerken van toepassing zijn en vult afhankelijk van het 

projectkenmerk een waarde in. 

 

De output van stap 1 is een overzicht van de relevante projectkenmerken voor de 

uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 
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2. Procesbeschrijving: Kiezen van uitvoeringsmethoden 

STAP 2. – Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 
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Gedeelte van stroomschema; overzicht stap 2 met input, activiteit en output 

STAP 2. – Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 

In de tweede stap wordt per bouwdeel getoetst of de uitvoeringsmethoden de relevante 

projectkenmerken kunnen maken of niet. Het toetsen gebeurt alleen op basis van de 

projectkenmerken die van invloed kunnen zijn op de uitvoeringsmethoden. Dit toetsen gebeurt 

gedeeltelijk automatisch door het hulpmiddel en gedeeltelijk door de gebruiker, de medewerker van 

het projectbureau.  

 

Voor het toetsen van uitvoeringsmethoden op maakbaarheid is de volgende input nodig: 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken (ingevuld in STAP 1): Overzicht van de relevante 

projectkenmerken voor de uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 

Het hulpmiddel laat alleen de projectkenmerken zien die van toepassing zijn op het project en 

relevant zijn voor het toetsen op maakbaarheid. Dit gebeurt afzonderlijk per bouwdeel in de 

BLADEN 2A,2B, 2C en 2D. 

� BLAD 2A Toetsen op maakbaarheid; woningscheidende-/dragende wanden: Het hulpmiddel 

haalt vanuit BLAD 1 de projectkenmerken die van toepassing zijn op het project en relevant 

zijn voor het toetsen op maakbaarheid van dit bouwdeel. Per projectkenmerk geeft het 

hulpmiddel de randvoorwaarden aan bij de uitvoeringsmethoden. Voor de projectkenmerken 

binnen de groepen Product en Tijd geeft het hulpmiddel aan of toepassing wel of niet mogelijk 

is. Voor de projectkenmerken binnen de groep Locatie moet de gebruiker bepalen of 

toepassing wel of niet mogelijk is. Het hulpmiddel geeft hiervoor wel de informatie, maar de 

keuze is aan de gebruiker (dit in verband met het subjectieve karakter van deze 

projectkenmerken).  

� BLAD 2B Toetsen op maakbaarheid; verdiepings-/dakvloeren: Principe is gelijk aan BLAD 2A. 

� BLAD 2C Toetsen op maakbaarheid binnenspouwbladen gevel: Principe is gelijk aan BLAD 

2A. 

� BLAD 2D Toetsen op maakbaarheid; hellend dakconstructie: Principe is gelijk aan BLAD 2A. 

 

De output van stap 2 is een voorlopige conclusie per bouwdeel en per uitvoeringsmethode van de 

projectkenmerken die een uitvoeringsmethode niet kan maken en/of projectkenmerken waardoor 

toepassing van de uitvoeringsmethode niet mogelijk is.  

 

 

 



2. Procesbeschrijving: Kiezen van uitvoeringsmethoden 

STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

10  Functioneel Ontwerp ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden 

STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

In de derde stap worden per bouwdeel de uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken op tijd en geld. 

Het vergelijken gebeurt alleen op basis van de projectkenmerken die van invloed kunnen zijn op tijd 

en geld bij de uitvoeringsmethoden. Het hulpmiddel geeft per projectkenmerk aan of het 

projectkenmerk een positieve invloed, geen invloed, weinig negatieve invloed, meer negatieve invloed 

of veel negatieve invloed heeft op de productienorm en/of bouwkosten. Deze vergelijking gebeurt door 

de gebruiker.  

 

Voor het vergelijken van de uitvoeringsmethoden op tijd en geld is de volgende input nodig: 

� BLAD 1 Vastleggen projectkenmerken (ingevuld in STAP 1): Overzicht van de relevante 

projectkenmerken voor de uitvoeringsmethodekeuzen die van toepassing zijn op het project. 

Het hulpmiddel laat alleen de projectkenmerken zien die van toepassing zijn op het project en 

relevant zijn voor het vergelijken op tijd en geld. Dit gebeurt afzonderlijk per bouwdeel in de 

BLADEN 3A,3B en 3C. 

� BLAD 3A Vergelijken op tijd en geld; woningscheidende-/dragende wanden & verdiepings-

/dakvloeren: Het hulpmiddel haalt vanuit BLAD 1 de projectkenmerken die van toepassing zijn 

op het project en relevant zijn voor het toetsen op tijd en geld van deze bouwdelen. Voor deze 

projectkenmerken geeft het hulpmiddel per uitvoeringsmethode aan in welke mate het 

projectkenmerk (in de schaal van positief tot negatief) van invloed is op de productienorm 

en/of bouwkosten. De gebruiker maakt op basis van redenering aan de hand van deze 

informatie een schatting welke uitvoeringsmethoden de laagste bouwkosten hebben en welke 

productienorm gehaald kan worden per uitvoeringsmethode. 

� BLAD 3B Vergelijken op tijd en geld; binnenspouwbladen gevel: Principe is gelijk aan BLAD 

3A. 

� BLAD 3C Vergelijken op tijd en geld; hellend dakconstructie: Principe is gelijk aan BLAD 3A. 

 

De output van stap 3 is per bouwdeel een voorlopige conclusie op basis van geld welke 

uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te verwachte behalen productienorm per 

uitvoeringsmethode.  

 

 

 

 

 

 

Gedeelte van stroomschema; overzicht stap 3 met input, activiteit en output 
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2. Procesbeschrijving: Kiezen van uitvoeringsmethoden 

STAP 4. – Kiezen uitvoeringsmethoden 
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Gedeelte van stroomschema; overzicht stap 4 met input, activiteit en output en stap 5 met het beslissingsmoment. 

STAP 4. – Kiezen uitvoeringsmethoden 

In de vierde stap worden de voorlopige conclusie vanuit stap 2 en 3 samengevoegd. Vanuit stap 2 is 

bekend welke projectkenmerken een uitvoeringsmethode nu niet kan maken en/of projectkenmerken 

waardoor toepassing van de uitvoeringsmethode nu niet mogelijk is. Vanuit stap 3 is bekend, per 

bouwdeel, welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te verwachte te behalen 

productienorm per uitvoeringsmethode. Op basis van deze informatie stelt de gebruiker, de 

medewerker projectbureau, de uitvoeringsmethoden per bouwdeel samen tot meerdere 

bouwsystemen. De gebruiker beslist nu of voldoende informatie bekend is, een duidelijk genoeg beeld 

is ontstaan om een keuze te maken voor een bouwsysteem of dat een kostenraming en planning 

gemaakt moet worden om een duidelijker beeld te krijgen van de bouwkosten. Op basis van deze 

informatie wordt een voorlopige of definitieve keuze gemaakt voor het bouwsysteem. 

 

Voor het kiezen van uitvoeringsmethoden is de volgende input nodig: 

� BLADEN 2A-D Toetsen op maakbaarheid (ingevuld in stap 2): Een voorlopige conclusie per 

bouwdeel en per uitvoeringsmethode van de projectkenmerken die een uitvoeringsmethode 

niet kan maken en/of projectkenmerken waardoor toepassing van de uitvoeringsmethode niet 

mogelijk is. Het hulpmiddel laat automatisch deze informatie zien in BLAD 4. 

� BLADEN 3A-C Vergelijken op tijd en geld (ingevuld in stap 3): per bouwdeel een voorlopige 

conclusie op basis van geld welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft en de te 

verwachte te behalen productienorm per uitvoeringsmethode. Het hulpmiddel laat automatisch 

deze informatie zien in BLAD 4. 

� BLAD 4 Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen bouwsysteem: Het hulpmiddel 

haalt de voorlopige conclusie uit de BLADEN 2A-D en 3A-C over. Op basis van deze 

informatie en de mogelijke combinaties tussen uitvoeringsmethoden die het hulpmiddel geeft, 

worden door de gebruiker (indien mogelijk) vier ‘optimale’ bouwsystemen samengesteld. 

Eventueel aangevuld met informatie van een kostenraming en een planning van een of 

meerdere van deze bouwsystemen wordt een keuze gemaakt voor een bouwsysteem. 

� Begroting: In een andere werkactiviteit maakt een medewerker kostenramingen van projecten. 

Indien deze informatie benodigd is voor de keuze van de uitvoeringsmethoden, kan deze 

medewerker een kostenraming maken voor het gevraagde bouwsysteem. 

� Planning: In een andere werkactiviteit maakt een medewerker van het projectbureau 

planningen van projecten. Voor het maken van een kostenraming zijn gegevens nodig vanuit 

een planning over de tijdsduur van activiteiten.  

 

De output van stap 4 is een voorlopige of definitieve keuze voor het bouwsysteem. 
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STAP 5. – Definitieve keuze? 

In deze laatste stap bepalen de planontwikkelaar en de medewerker projectbureau of de keuze voor 

het bouwsysteem een voorlopige of een definitieve keuze is. Is de keuze definitief, dan is het 

keuzeproces ‘Kiezen van uitvoeringsmethoden’ ten einde. Een keuze is definitief in de volgende 

situaties: 

� De keuze wordt door de planontwikkelaar en medewerker projectbureau als definitieve 

beschouwd. 

� Het keuzehulpmiddel is doorlopen in de Prijs & Contractvormingsfase. 

� De koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend. 

 

In principe is in alle andere gevallen de keuze voorlopig: 

� Een voorlopige keuze is gemaakt voor het bouwsysteem. 

� Het keuzehulpmiddel is doorlopen tijdens de VO, DO of Besteksfase. 

� De planontwikkelaar en medewerker projectbureau besluiten om terug te keren naar het begin 

van het keuzeproces om het ontwerp te optimaliseren, door het ontwerp af te stemmen op het 

gekozen bouwsysteem. 

 



3. Handleiding ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

Algemeen 
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3. HANDLEIDING ‘KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN’ 

Algemeen 

 

Openen en opslaan keuzehulpmiddel: 

1. Open ‘Intranet’ 

2. Start ‘RITS Bouw’ op. 

3. Ga naar ‘Hulpdocumenten index’. 

4. Open het model ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

5. Sla ‘B2 – M014 - Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ op als ‘B2 – M014 - 

Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden – “projectnaam” – versie01’ op in de projectmap van 

het betreffende project. 

6. Wordt het document voor een tweede keer of vaker ingevuld voor het zelfde project, geef 

het document dan een opvolgend versienummer. 

 

Uitgangspunten document: 

1. Alleen in de cellen met een blauwe achtergrond mag informatie worden ingevuld/aangeklikt.  

2. Bij cellen met een licht groene achtergrond mag alleen informatie worden ingevuld wanneer 

projectkenmerken worden gewijzigd of bekend worden, wanneer het hulpmiddel voor een 

tweede keer of vaker wordt ingevuld voor het zelfde project.  

3. Informatie wat in de witte en zwarte cellen staat mag niet gewijzigd worden! Tenzij 

nadrukkelijk wordt aangegeven dat het wel mag. 

4. Informatie wordt maar één keer ingevuld of aangeklikt. In enkele situaties bleek dit niet 

mogelijk. In dat geval moet een ‘extra’ handeling worden verricht (dit wordt aangegeven). 

5. Nadat het hulpmiddel enkele malen door een medewerker is gebruikt, moet het hulpmiddel 

te gebruiken zijn zonder handleiding. Waarnodig staat een toelichting gegeven in het 

hulpmiddel of is dit oproepbaar bij de cellen met een rood driehoekje in de bovenhoek. 

 

Manieren van invoer gegevens: 

1. Een gedwongen invoer door middel vanuit een keuze uit een lijst. 

 

 

2. Het activeren of deactiveren van een selectievakje (alleen met een blauwe achtergrond). 
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3. Het invoeren van een gevraagde waarde. Wanneer de waarde in de blauwe cel wordt 

ingevoerd, wordt automatisch de juiste eenheid achter de waarde gezet en het selectievakje 

wordt tevens automatisch geactiveerd (na de ‘enter’).  

 

4. Een open invoer. Er zijn geen beperkingen aan de cel meegegeven. De gestelde 

vraag/opmerking zal de gewenste invoer aangeven. 

 

 

Het bereik van de toelichtingen: 

Door de cursor op het rode driehoekje te plaatsen van de betreffende cel wordt de toelichting 

zichtbaar. 

1. Is een rood driehoekje zichtbaar in een zwarte cel op de vaste balk bovenaan op het blad, 

dan slaat deze toelichting op alle cellen in die kolom. 

 

2. Is een rood driehoekje zichtbaar in een grijze cel, dan slaat deze toelichting op de 

onderstaande rijen tot de volgende gelijksoortige grijze cel in die kolom.  

 

 

3. Is een rood driehoekje zichtbaar in een witte, blauwe of licht groene cel, dan slaat deze 

toelichting alleen op die betreffende cel.  
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Printen: 

Het printen gaat per werkblad.  

� Alleen de projectkenmerken die van toepassing zijn op het project. Selecteer in de filter bij 

VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. OF 

� Alle projectkenmerken die in een project kunnen voorkomen. Selecteer in de filter bij VAN 

TOEPASSING het woord ‘Alle categorieën’ / ‘All’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ga vervolgens naar ‘Afdrukken’ / ‘Print’ in Excel en stel A3 in als papierformaat en indien 

mogelijk, afdrukken in kleur. 

 

 

Einde algemeen 
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STAP 1. – Vaststellen projectkenmerken 

 

Doel: Vaststellen van de relevante projectkenmerken voor het kiezen van uitvoeringsmethoden. 

 

Waarom: Deze relevante projectkenmerken zijn nodig voor het toetsen van de uitvoeringsmethoden 

op maakbaarheid en het vergelijken op tijd en geld. 

 

Wie: Medewerker projectbureau. 

 

Wanneer: Start bij het proces van het kiezen van uitvoeringsmethoden in de SO/VO fase en bij de 

terugkoppeling van het proces. Wanneer projectkenmerken wijzigen na de start van dit proces, start 

het proces opnieuw.  

 

Benodigdheden: Projectdocumentatie (minimaal SO/VO tekeningen van plattegronden en 

doorsneden, situatietekening, programma van eisen) en hulpmiddel B2 – M014 (werkblad ‘BLAD1’) 

 

Hoe: zie onderstaande uitleg. 

 

1.1 Open het hulpmiddel en sla het op. zie ‘Openen en opslaan keuzehulpmiddel’. 

 

1.2 Ga naar het werkblad BLAD 1: Vaststellen projectkenmerken. 

 

1.3 Voer de algemene gegevens in de rechter bovenhoek in van het werkblad. Bijvoorbeeld: 

 

1.4 Bepaal het aantal woningtypen en daarbinnen het aantal woningvarianten.  

� Neem kennis van de projectkenmerken die zijn omschreven binnen woningtype 1 onder de 

koppen ‘woningvorm’, ‘afmetingen en variaties beuk’, ‘verkoop maakbaarheid’, ‘gevel’ en 

‘dak’ 

� Zie werkblad ‘Woningvormen’ voor een afbeelding van de betreffende woningvormen en 

dakvormen 

� Bestudeer de projectgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTNAAM: Slachthuisterrein, 83 koopwoningen te Breda

PROJECTNUMMER: 1020410

FASE: VO

DATUM OPGESTELD: 30-1-2008

OPGESTELD DOOR: Martijn Hamers

Een woningtype is een type woning binnen het 

project met een zelfde woningvorm (en dakvorm), 

verkoop maakbaarheid, gevel en dak. Alleen 

afmetingen van de beuken mogen verschillen. De 

verschillende afmetingen van de beuk worden 

omschreven in ‘afmetingen en variaties beuk’. 

Indien hier spraken van is, ontstaan de 

woningvarianten binnen een woningtype. 
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� Bepaal aan de hand van de projectgegevens het aantal woningtypen en daarbinnen de 

woningvariaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 PRODUCT: Stel de projectkenmerken per woningtype en daarbinnen per woningvariant vast. 

� de mogelijke relevante projectkenmerken die in een project voor kunnen doen staan 

genoemd in de witte cellen in kolom B. Is een projectkenmerk niet van toepassing, ga dan 

naar het volgende projectkenmerk. Is een projectkenmerk wel van toepassing, doe het 

volgende: 

- De cel op de zelfde regel in kolom C is blauw, vink het hokje aan. OF 

- De cel op de zelfde regel in kolom D is blauw, vul hier de gevraagde waarde in (hierdoor 

wordt het vakje in kolom C automatisch geactiveerd. EN/OF 

- Wanneer het hulpmiddel voor een tweede keer of vaker wordt ingevuld en een 

projectkenmerk wordt gewijzigd of is nieuw, selecteer in kolom E de betreffende fase en 

vul in kolom F de datum in van de dag van het invullen van het hulpmiddel. EN/OF 

- De cel op de zelfde regel in kolom G is blauw, vul hier het gevraagde in. Het gevraagde 

is zichtbaar onder de rode driehoekje rechtsboven in de cel. 

 

In het hulpmiddel kunnen maximaal drie woningtypen worden ingevoerd en binnen 

een woningtype kunnen weer maximaal drie woningvarianten worden ingevoerd. Zijn 

er meer woningtypen binnen het project, open een tweede hulpmiddel. Heeft een 

woningtype meer dan drie woningvarianten binnen een woningtype, omschrijf de 

overige woningvarianten in een ‘nieuw’ woningtype. 
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1.6 TIJD: Stel de projectkenmerken vast (dit geldt voor alle woningtypen). 

� Principe is gelijk aan 1.5. 

 

 

1.7 LOCATIE: Stel de projectkenmerken vast (dit geldt voor alle woningtypen). 

� Principe is gelijk aan 1.5. 

 

Einde stap 1 
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STAP 2. – Toetsen uitvoeringsmethoden op maakbaarheid 

 

Doel: Vaststellen of de uitvoeringsmethoden het product (de woning) kunnen maken. 

 

Waarom: Kan een uitvoeringsmethode het product niet maken of kan niet worden voldaan aan de 

randvoorwaarden voor toepassing van een uitvoeringsmethode. Dan kan een uitvoeringsmethode in 

principe niet worden toegepast. 

 

Wie: Medewerker projectbureau. 

 

Wanneer: Start nadat BLAD1 is ingevuld. 

 

Benodigdheden: Hulpmiddel B2 – M014 (werkblad BLAD 2A, BLAD 2B, BLAD 2C en BLAD 2D) 

 

Hoe: zie onderstaande uitleg. Het principe van het invullen van de bladen is per bouwdeel hetzelfde. 

Voor het bouwdeel ‘Woningscheidende-/dragende wanden’ wordt het invullen toegelicht. 

 

Bouwdeel: Woningscheidende-/dragende wanden 

 

2.1 Ga naar werkblad BLAD 2A. 

 

2.2 Selecteer in de filter bij VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. Alleen de 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project zijn nu zichtbaar.  
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2.3 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de volgende grijze balk 

van TIJD. 

� Onder de grijze balk van product wordt automatisch per woningtype aangeven of een 

projectkenmerk wel of niet door een uitvoeringsmethode kan worden gemaakt. (Alleen 

projectkenmerken worden weergegeven welke relevant zijn voor het betreffende bouwdeel 

én welke waar een randvoorwaarde voor een van die uitvoeringsmethoden geldt.) In de 

kolommen E tot en met L staan de UITVOERINGSMETHODEN weergegeven. Per 

Uitvoeringsmethode zijn 2 kolommen gebruikt.  

- In de eerste kolom !!! wordt met een kleur aangegeven dat: 

•         Een groene cel: de uitvoeringsmethode kan het projectkenmerk maken, of; 

•         Een rode cel: de uitvoeringsmethode kan het projectkenmerk niet maken, of; 

•         Een oranje cel: de uitvoeringsmethode zit in de toepasbare marge van de 

uitvoeringsmethode. Bepaal (medewerker projectbureau) aan de hand van de 

marge die bij de randvoorwaarde is vermeld en aan de hand van het projectken-

merk of toepassing daadwerkelijk mogelijk is. Wordt toepassing van de uitvoe-

ringsmethode niet mogelijk geacht, zie punt 2.6. 

- In de tweede kolom is de Randvoorwaarde omschreven van de uitvoeringsmethode.  

� RELEVANTIE: De belangrijkheid van een projectkenmerk in de keuze van een 

uitvoeringsmethode. De relevantie wordt aangegeven met een kleur in kolom D: 

-            Een groene cel: toepassing van alle uitvoeringsmethode zijn mogelijk, of; 

-            Een oranje cel: niet alle uitvoeringsmethoden zijn toepasbaar, of; 

-            Een rode cel: geen enkele uitvoeringsmethode is toepasbaar. [Opmerking: in 

deze laatste situatie moet zich worden afgevraagd dat: of toepassing echt niet mogelijk 

is, is wijzingen van het projectkenmerk mogelijk zodat toepassing van (enkele) 

uitvoeringsmethoden wel mogelijk is en/of dat toepassing van andere uitvoeringsmetho-

den dan genoemd in het hulpmiddel mogelijk zijn.  
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2.4 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van TIJD tot de volgende grijze balk van 

LOCATIE. (geldt voor alle woningtypen) 

� Het principe is gelijk aan 2.3. 

 

 

2.5 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van LOCATIE tot de volgende donker grijze 

Voorlopige conclusie op maakbaarheid. (geldt voor alle woningtypen) 

� Onder de grijze balk van LOCATIE wordt voor een deel automatisch aangeven (door een 

gekleurde cel in de eerste kolom van de uitvoeringsmethode) of door het projectkenmerk 

toepassing van een uitvoeringsmethode wel (de cel is groen) of niet (de cel is rood) mogelijk 

is1. In de andere situaties is het aan de medewerker projectbureau om te bepalen of 

toepassing van de uitvoeringsmethode mogelijk is. Deze cellen staan standaard op rood met 

in het midden een wit hokje. Wanneer toepassing van de uitvoeringsmethode wel mogelijk 

wordt geacht, vink dan het hokje aan en de cel wordt groen. 

 

 

                                                             
1
 Dit heeft te maken doordat de kwalificatie van de projectkenmerken bij dit gedeelte subjectief van aard zijn en te veel per project kunnen 

verschillen. Hierdoor is het niet mogelijk om het hulpmiddel in alle situaties bij een projectkenmerk te laten bepalen of het toepassing van een 

uitvoeringsmethode belemmerd. Het hulpmiddel geeft wel automatisch de gevallen aan wanneer het projectkenmerk als ‘voldoende’ of 

‘goed’ is gekenmerkt en als bij de uitvoeringsmethode geen randvoorwaarde bij dat projectkenmerk geldt. 
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2.6  Voorlopige conclusie op maakbaarheid 

� Dit gedeelte wordt door het hulpmiddel automatisch meegenomen na het eindblad (BLAD 4, 

waar de keuze wordt gemaakt voor het totale bouwsysteem). Houd hier dus rekening mee 

dat de relevante informatie komt te staan waarom toepassing van een uitvoeringsmethode 

niet mogelijk is (of zou zijn). 

� Selecteer in de blauwe vakken per uitvoeringsmethode de projectkenmerken, waarbij in de 

eerste kolom van de betreffende uitvoeringsmethode de cel rood is of wanneer de cel oranje 

is en toepassing wordt niet mogelijk geacht.  

� Vermeld in het blauwe vak bij ‘Toelichting op voorlopige conclusie’ het volgende: 

- Een projectkenmerk heeft nadere toelichting nodig waarom het een uitvoeringsmethode 

uitsluit; 

- Een uitsluiting nog niet helemaal zeker is; 

- Over het nemen van een vervolg actie om de uitsluiting te checken; 

- Het ‘wegnemen’, verbeteren van het projectkenmerk, enz. 

 

Einde van bouwdeel Woningscheidende-/dragende wanden 

 

Bouwdeel: Verdiepings-/dakvloeren 

 

2.7 Ga naar werkblad ‘BLAD 2B’. 

 

2.8 Zie stap 2.2 tot en met 2.6 

 

Bouwdeel: Binnenspouwbladen gevel 

 

2.9 Ga naar werkblad ‘BLAD 2C’. 

 

2.10 Zie stap 2.2 tot en met 2.6 
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Bouwdeel: Hellend dakconstructie 

 

2.11 Ga naar werkblad ‘BLAD 2D’. 

 

2.12 Zie stap 2.2 tot en met 2.6 

 

 

Einde stap 2 
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STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

 

Doel: Een voorlopige conclusie per bouwdeel op basis van geld welke uitvoeringsmethode de laagste 

bouwkosten heeft en de te verwachte te behalen productienorm per uitvoeringsmethode. 

 

Waarom: De productienorm (= aantal te bouwen woningen per week) is een belangrijk gegeven 

wanneer maar een korte uitvoeringstijd beschikbaar is. Tevens beïnvloed de productienorm de 

bouwkosten en een combinatie van lage bouwkosten en een korte bouwtijd bepaalt veelal de optimale 

uitvoeringsmethode. 

 

Wie: Medewerker projectbureau. 

 

Wanneer: Start nadat BLAD 1, BLAD 2A, BLAD 2B, BLAD 2C en BLAD 2D is ingevuld. 

 

Benodigdheden: Hulpmiddel B2 – M014 (werkblad BLAD 3A, BLAD 3B en BLAD 3C). 

 

Hoe: zie onderstaande uitleg. Het principe van het invullen van de bladen is per bouwdeel hetzelfde, 

maar het vergelijken van de uitvoeringsmethoden op tijd en geld niet. De bouwdelen worden in 

onderstaande volgorde behandeld:  

1. Woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-/dakvloeren 

2. Binnenspouwblad gevel 

3. Hellend dakconstructie 

 

Bouwdeel: Woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-/dakvloeren 

 

3.1 Ga naar werkblad BLAD 3A. 

 

3.2 Selecteer in de filter bij VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. Alleen de 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project zijn nu zichtbaar.  

 

3.3 Lees het onderstaande; dit komt inhoudelijk (niet tekstueel) overeen met TOELICHTING OP 

GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN. 
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Algemeen principe voor GELD en TIJD 

� In dit werkblad wordt doormiddel van redenering getracht een uitspraak te doen over de 

uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten (geld) en de te behalen productienorm (tijd). 

Zonder dat voor alle uitvoeringsmethoden al een kostenraming en planning wordt gemaakt. 

� De combinaties van uitvoeringsmethoden reageren verschillend op vorm afwijkende
2
 en niet 

seriematige
3
 projectkenmerken. Hoe meer een uitvoeringsmethode hierop reageert, hoe 

groter de negatieve invloed is op de bouwkosten en hoe lager de productienorm. De mate 

van reageren op de vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken door de 

uitvoeringsmethoden is als volgt (van minst tot meest): 

1) Kalkzandsteen & breedplaatvloer:  nauwelijks invloed 

2) Wandbekisting & breedplaatvloer:  invloed 

3) Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer:  meer invloed 

4) Tunnelbekisting:   veel meer invloed 

� Naast vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken kunnen de projectkenmerken 

bij Tijd en Locatie ook een rol spelen in de uitspraken over tijd en geld. De mate van invloed 

hiervan is het zelfde als bij de vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken. 

 

 

GELD 

� Voor het bepalen van de laagste bouwkosten zijn voor de uitvoeringsmethoden een aantal 

omslagpunten bepaald op basis van een ‘standaard’ woning bij welk aantal 

woningen/beuken een bepaalde uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft.  

 

----------------------------------------------------------------------- 

Standaard woning & project 

� De projectkenmerken zijn hiervan als volgt:  

- Eén type woning,  

- Geen verschillende beukbreed-

ten/hoogten/diepten,  

- Beukbreedte van ± 5,4-6,3m,  

- Beukdiepte van ± 9m,  

- Beukhoogte van ± 2,7m,  

- 6 á 8 woningen per blok 

- Geen afwijkende woningvorm.  

- Goede bereikbaarheid en voldoende ruimte 

op het bouwterrein. 

------------------------------------------------------------- 

 

� De omslagpunten tussen de uitvoeringsmethoden staan in de onderstaande tabel en 

grafieken. De omslagpunten zijn afhankelijk of er sprake is van een massieve of een 

ankerloze woningscheidende bouwmuur.  

                                                             
2
 Andere woningvorm dat de ‘standaard’ woning (zie ‘Standaard woning & project’). 

3
 Kenmerken die de seriematigheid negatief beïnvloeden. Voorbeeld: verschillende beukbreedten, beukdiepten, beukhoogten, installatie 

verloop enz. 
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UITVOERINGSMETHODEN Kalkzandsteen & 

breedplaatvloer 

Wandbekisting & 

breedplaatvloer 

Tunnelbekisting Prefab lichtbeton 

wanden & leidingvloer 

 

GELD – omslagpunten tussen de uitvoeringsmethoden op basis van de standaard woning 

Massieve woningscheidende bouwmuren 

Omslagpunten aantal woningen 

standaard project 
< 18 woningen 18 – 40 woningen > 40 woningen 20 – 40 woningen 

Omslagpunten aantal beuken 

standaard project 
< 36 beuken 36 – 80 beuken > 80 beuken 40 – 80 beuken 

Ankerloze woningscheidende bouwmuren 

Omslagpunten aantal woningen 

standaard project 
< 25 woningen 30 – 60 woningen > 60 woningen 25 – 60 woningen 

Omslagpunten aantal beuken 

standaard project 
< 50 beuken 60 – 120 beuken > 120 beuken 50 – 120 beuken 

 

  

� Doordat de uitvoeringsmethoden verschillend reageren op vorm afwijkende en niet 

seriematige projectkenmerken heeft dit invloed op het verloop van de lijnen in de grafieken 

en daarmee de omslagpunten. (De lijnen krijgen hierdoor andere snijpunten en daardoor 

ontstaan andere omslagpunten.) En hoe meer van dit soort projectkenmerken zich 

voordoen, hoe meer het verloop van de lijnen veranderen, des te meer de omslagpunten 

verschuiven. 

 

� De uitvoeringsmethoden hebben verschillende functies en met een verschillend verloop, dit 

gecombineerd met de mate van invloed van de vorm afwijkende en niet seriematige 

projectkenmerken hierop, heeft dit het volgende effect op het verloop van functies: 

- Kalkzandsteen & breedplaatvloer: dit is een lineaire functie
4
. Meer vorm afwijkende en 

niet seriematige projectkenmerken heeft als gevolg een iets hogere startwaarde en een 

zelfde lineaire functie
5
.  

- Wandbekisting & breedplaatvloer: dit is een dalende machtsfunctie
6
. Met andere 

woorden; hoe meer woningen er gebouwd worden, hoe lager de kosten per woning. 

Meer vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken heeft als gevolg een 

hogere stijging van de startwaarde (dan kalkzandsteen) en een minder snel afnemende 

functie.  

                                                             
4
 Kalkzandsteen & breedplaatvloer is een lineaire functie omdat (nagenoeg) geen verschil is in prijs per woning bij de bouw van bijvoorbeeld 

5 of 20 woningen. 
5
 Eigenlijk krijgt de functie een iets grotere stijgingshoek, maar het gaat hier om een grove benadering voor het bepalen van de laagste 

bouwkosten en om het nog enigszins overzichtelijk te houden wordt dit daarom verwaarloosd. 
6
 Wandbekisting (& breedplaatvloer) is een dalende machtfunctie omdat de bekisting over het aantal te bouwen woningen wordt 

afgeschreven. Hoe meer woningen, hoe lager daardoor de kosten per woning. 

18 40 aantal woningen

Kalkzandsteen & breedplaatvloer

Tunnelkisting

Wandbekisting & breedplaatvloer

Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer

20

Massieve bouwmuur

25

aantal woningen

30

Ankerloze bouwmuur

60

Kalkzandsteen & breedplaatvloer

Tunnelkisting

Wandbekisting & breedplaatvloer

Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer
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- Tunnelbekisting: dit is een dalende machtsfunctie
7
. Met andere woorden; hoe meer 

woningen er gebouwd worden, hoe lager de kosten per woning. Meer vorm afwijkende 

en niet seriematige projectkenmerken heeft als gevolg een hogere stijging van de 

startwaarde (dan wandbekisting) en een minder snel afnemende functie.  

- Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer: dit is een dalende machtsfunctie
8
. Deze zit 

tussen wandbekisting en tunnelbekisting in. 

 

� Voor het kunnen beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft zijn 

dus de volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- Het aantal woningen / beuken van het project. 

- De omslagpunten bij het standaard project. 

- De informatie (kennis) wat het effect is van de vorm afwijkende en niet seriematige 

projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden en daarmee op het veranderen van de 

functies in de grafiek, het hierdoor veranderen van de snijpunten en daarmee de 

omslagpunten bij het aantal woningen. 

- De informatie wat het effect is van de projectkenmerken bij Tijd en Locatie op de 

uitvoeringsmethoden. 

- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is op de uitvoeringsmethoden. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de laagste bouwkosten. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij de projectkenmerken en de invloed 

hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar het veranderen van de grafieken door het interpreteren 

van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie of een uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten 

heeft. 

 

 

TIJD 

Voor het bepalen van de productienorm van de uitvoeringsmethoden wordt uitgegaan van de 

standaard productienorm onder normale omstandigheden9, zie onderstaande tabel. 

 

UITVOERINGSMETHODEN Kalkzandsteen & 

breedplaatvloer 

Wandbekisting & 

breedplaatvloer 

Tunnelbekisting Prefab lichtbeton 

wanden & leidingvloer 

 

TIJD – standaard productienormen 

Productienorm 2 to 5 woningen per 

week 

4 to 5 woningen per 

week 

6 to 10 woningen per 

week 

7 to 8 woningen per 

week 

 

 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op vorm afwijkende en niet seriematige 

projectkenmerken en de projectkenmerken bij Tijd en Locatie. (zie hiervoor 3.3 ‘Algemeen 

principe voor geld en tijd’, punt 2) En hoe meer van dit soort projectkenmerken zich 

voordoen, hoe groter het negatieve effect is op de productienorm. 

 

                                                             
7
 Tunnelbekisting is een dalende machtfunctie omdat de bekisting over het aantal te bouwen woningen wordt afgeschreven. Hoe meer 

woningen, hoe lager daardoor de kosten per woning. 
8
 Prefab lichtbeton wanden (& leidingvloer) is dalende machtfunctie omdat de bekisting (in de fabriek) over het aantal te bouwen woningen 

wordt afgeschreven. Hoe meer woningen, hoe lager daardoor de kosten per woning. 
9
 Geen vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken, voldoende bouwplaatruimte, goede toegankelijkheid van de bouwplaats en 

een normale inzet van materieel en arbeid. 
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� Voor het kunnen beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethoden zijn de 

volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- De standaard productienormen. 

- De informatie (kennis) wat het effect is van de vorm afwijkende en niet seriematige 

projectkenmerken en de projectkenmerken bij Tijd en Locatie op de verschillende 

uitvoeringsmethoden.  

- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethode. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de productienormen. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij de projectkenmerken en de invloed 

hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar het veranderen van de standaard productienormen door 

het interpreteren van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie van de productienormen bij de uitvoeringsmethoden. 

 

Einde stap 3.3 TOELICHTING OP GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN 

 

 

3.4  Zie volgende pagina. 

 

 

 



3. Handleiding ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

Bouwdeel: woningscheidende wanden en verdiepingsvloeren   STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

 

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw 29 

 

3.4 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de grijze balk van 

MARKTSITUATIE � Algemene toelichting. 

� In kolom B PROJECTKENMERKEN staan de relevante en van toepassing zijnde 

projectkenmerken weergegeven.  

� In de kolommen E tot en met L staan de UITVOERINGSMETHODEN weergegeven. Per 

Uitvoeringsmethode zijn 2 kolommen gebruikt: 

- In de eerste kolom !/! wordt de mate van invloed aangegeven met een kleur: 

•        Een groene cel heeft een positieve invloed. 

•        Een witte cel heeft geen invloed, is neutraal. 

•        Een gele cel heeft weinig negatieve invloed. 

•        Een oranje cel heeft meer negatieve invloed. 

•        Een rode cel heeft veel negatieve invloed. 

- In de tweede kolom is de Mate van invloed omschreven op de uitvoeringsmethode.  

� Kolom D LET OP, AANDACHT!: 

- Wanneer een projectkenmerk extra aandacht verdient, vink dan het vakje achter het 

betreffende projectkenmerk aan (de cel wordt dan rood). Redenen kunnen zijn: 

ongebruikelijk projectkenmerk, grote invloed om wel of niet voor een bepaalde 

uitvoeringsmethode te kiezen enz. Deze toelichting komt in 3.8 en/of 3.9 aan de orde. 
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3.5 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de volgende grijze balk 

TIJD. 

� Neem per WONINGTYPE kennis van de informatie bij de onderwerpen: 

- Aantal woningen en beuken 

- Vorm afwijkende projectkenmerken 

- Seriematigheid 

 

3.6 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van TIJD en van LOCATIE. 

� Deze informatie geldt voor alle woningtypen. 

 

 

3.7 MARKTSITUATIE 

� Geef antwoord op de vragen in kolom B.  

- Geeft in de eerste kolom per uitvoeringsmethode dit op de volgende manier aan: 

• Voer in/klik aan een 'N', indien de markt/voordeelsituatie neutraal is. 

• Voer in/klik aan een 'G', indien de markt/voordeelsituatie gunstig is. 

• Voer in/klik aan een 'O', indien de markt/voordeelsituatie ongunstig is. 

- Geeft in de tweede kolom per uitvoeringsmethode een toelichting hierop waarom de 

situatie gunstig of ongunstig is. 
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3.8 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Geeft aan of de ‘Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n) 1, 2, 3, 

1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3’ is. Verwijder de woningtypen waarvoor de conclusie niet van 

toepassing is. 

- Wanneer er meerdere woningtypen zijn, kan de conclusie zijn dat deze met 

verschillende uitvoeringsmethoden moet worden gemaakt. Dan staan hier dus 

meerdere conclusies per woningtype(n). 

� Kolom E-L: 

- Geef in het blauwe vak aan per woningtype(n) waarom de ene uitvoeringsmethode op 

nummer 1 staat en de ander op nummer laatst. (Belangrijke) onderbouwingen hiervoor 

kunnen zijn: 

• Aantal woningen 

• Omslagpunten op basis van het aantal woningen van het 'standaard' project. 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen). 

• Variaties in beukafmetingen. 

• Woningvorm anders dan het 'standaard' project. 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie. 

- Geef een rangorde aan van de laagste tot de hoogste bouwkosten. Uitvoeringsmetho-

den kunnen ook een gedeelde plaats krijgen. (x = 1,2,3 of 4, 1=laagste bouwkosten - 

4=hoogste bouwkosten) 

x) Kalkzandsteen & breedplaatvloer 

x) Wandbekisting & breedplaatvloer 

x) Tunnelbekisting 

x) Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie. (Hierdoor 

worden deze ‘lege’ conclusies niet meegenomen naar het eindblad, BLAD 4.)  
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3.9 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Hou de zelfde verdeling aan van de conclusie per woningtype(n) als bij de voorlopige 

conclusie op geld. 

- Geeft aan of de ‘Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n) 1, 2, 3, 

1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3’ is. Verwijder de woningtypen waarvoor de conclusie niet van 

toepassing is. 

� Kolom F, H, J en L productie van:: 

- Geef in het blauwe vak aan per uitvoeringsmethode wat de verwachte productienorm 

van het aantal woningen per week is. 

� Kolom E-L: 

- Probeer in de ‘Toelichting op voorlopige conclusie’ een duidelijk beeld te scheppen 

waarom een uitvoeringsmethode niet zijn 'standaard' productienorm haalt. (Belangrijke) 

onderbouwingen hiervoor kunnen zijn: 

• Aantal woningen 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen). 

• Variaties in beukafmetingen. 

• Woningvorm anders dan het 'standaard' project. 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie. (Hierdoor 

worden deze ‘lege’ conclusies niet meegenomen naar het eindblad, BLAD 4.)  

 

 

 

 

Einde bouwdeel woningscheidende-/dragende wanden & verdiepings-/dakvloeren 

 

 

 

 



3. Handleiding ‘Keuzehulpmiddel uitvoeringsmethoden’ 

Bouwdeel: binnenspouwbladen gevel  STAP 3. – Vergelijken uitvoeringsmethoden op tijd en geld 

 

Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw 33 

Bouwdeel: Binnenspouwblad gevel 

 

3.10 Ga naar werkblad BLAD 3B. 

 

3.11 Selecteer in de filter bij VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. Alleen de 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project zijn nu zichtbaar.  

 

3.12 Lees het onderstaande; dit komt inhoudelijk (niet tekstueel) overeen met TOELICHTING OP 

GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN. 

 

 

Algemeen principe voor GELD en TIJD 

� In dit werkblad wordt doormiddel van redenering getracht een uitspraak te doen over de 

uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten en de te behalen productienorm. Zonder 

dat voor alle uitvoeringsmethoden al een kostenraming en planning wordt gemaakt. 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op niet seriematige
10

, open/dichtheid van de 

gevel
11

 en ‘overige
12

’ projectkenmerken. Hoe meer een uitvoeringsmethode hierop reageert, 

hoe groter de negatieve invloed is op de bouwkosten en hoe lager de productienorm. De 

mate van reageren op de deze projectkenmerken door de uitvoeringsmethoden is als volgt 

(van minst tot meest): 

1) kalkzandsteen:     nauwelijks invloed 

1) cellenbeton:     nauwelijks invloed 

2) prefab houtskeletbouw elementen:  invloed 

3) prefab lichtbeton wanden:  meer invloed 

� Naast de niet seriematige, open/dichtheid van de gevel en de ‘overige’ projectkenmerken, 

kunnen de projectkenmerken bij Tijd en Locatie ook een rol spelen in de uitspraken over tijd 

en geld. De mate van invloed hiervan is het zelfde als bij de hiervoor genoemde 

projectkenmerken. 

                                                             
10

 Kenmerken die de seriematigheid negatief beïnvloeden. Voorbeeld: verschillende beukbreedten, , beukdiepten, beukhoogten, installatie 

verloop enz. 
11

 Open/dichtheid van de gevel uitgedrukt in een percentage. 
12

 Kenmerken als wanden saus klaar en een extra hoge Rc-waarde. 
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GELD 

� Belangrijk:  

- Voor kalkzandsteen en cellenbeton geldt dat niet seriematige projectkenmerken weinig 

invloed hebben op de kosten. De kosten worden berekend over de oppervlakte van de 

te lijmen elementen. Hoe groter de openingen, hoe lager de kosten van het 

binnenspouwblad. 

- Voor prefab lichtbeton elementen en prefab houtskeletbouw elementen geldt hoe meer 

niet seriematige projectkenmerken in de gevel, hoe hoger de kosten van de elementen. 

De kosten worden berekend over de totale oppervlakte van het element. De openingen 

worden dus 'dubbel' berekend. Hoe groter de openingen, hoe hoger de kosten van de 

totale gevel. 

  

� Voor het kunnen beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft zijn 

dus de volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- De informatie (kennis) wat het effect is van de niet seriematige, open/dichtheid van de 

gevel en ‘overige’ projectkenmerken op de uitvoeringsmethoden. (is per woningtype). 

- De informatie wat het effect is van de projectkenmerken bij Tijd en Locatie op de 

uitvoeringsmethoden. (geldt voor alle woningtypen) 

- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is op de uitvoeringsmethoden. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de laagste bouwkosten. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij projectkenmerken die van 

toepassing zijn en de invloed hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar welke uitvoeringsmethode het past beste bij dit type 

gevel door het interpreteren van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie of een uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten 

heeft. 

 

 

TIJD 

� Voor het bepalen van de productienorm van de uitvoeringsmethoden wordt uitgegaan van 

de standaard productienorm onder normale omstandigheden13, zie onderstaande tabel. 

 

UITVOERINGSMETHODEN Kalkzandsteen Cellenbeton Prefab lichtbeton 

element 

Prefab houtskeletbouw 

element 

 

TIJD – standaard productienormen 

Productienorm 2 to 10 woningen per 

week 

2 tot 10 woningen per 

week 

5 to 10 woningen per 

week 

5 to 10 woningen per 

week 

 

 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op de projectkenmerken. (zie hiervoor 3.12 

‘Algemeen principe voor geld en tijd’, punt 2)  

 

� Voor het kunnen beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethoden zijn de 

volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- De standaard productienormen. 

                                                             
13

 geen vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken, voldoende bouwplaatruimte, goede toegankelijkheid van de bouwplaats en 

een normale inzet van materieel en arbeid. 
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- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethode. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de productienormen. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij de projectkenmerken en de invloed 

hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar het veranderen van de standaard productienormen door 

het interpreteren van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie van de productienormen bij de uitvoeringsmethoden. 

 

Einde stap 3.12 TOELICHTING OP GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN 

 

 

3.13 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de grijze balk van 

MARKTSITUATIE � Algemene toelichting 

� Voor verdere toelichting zie stap 3.4. 

 

3.14 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de volgende grijze balk 

TIJD. 

� Neem per WONINGTYPE kennis van de informatie bij de onderwerpen: 

- Seriematigheid 

- Open/dichtheid van de gevel 

- Overig 
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3.15 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van TIJD en van LOCATIE. 

� Deze informatie geldt voor alle woningtypen. 

 

3.16 MARKTSITUATIE 

� Geef antwoord op de vragen in kolom B.  

� Voor verdere toelichting zie stap 3.4. 

 

3.17 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Voor verdere toelichting zie stap 3.8. 

� Kolom E-L: 

- Geef in het blauwe vak aan per woningtype(n) waarom de ene uitvoeringsmethode op 

nummer 1 staat en de ander op nummer laatst. (Belangrijke) onderbouwingen hiervoor 

kunnen zijn: 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen) 

• Variaties in beukbreedten en beukhoogten 

• Percentage van open/dichtheid van de gevel 

• Wel of geen verdiepingshoge sparingen 

• Hoge Rc-waarde van de gevel 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie 

- Geef een rangorde aan van laagste tot hoogste bouwkosten. Uitvoeringsmethoden 

kunnen ook een gedeelde plaats krijgen. (x = 1,2,3 of 4, 1=laagste bouwkosten - 

4=hoogste bouwkosten) 

x) Kalkzandsteen 

x) Cellenbeton 

x) Prefab lichtbeton elementen 

x) Prefab houtskeletbouw elementen 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie.  
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3.18 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Voor verdere toelichting zie stap 3.9. 

� Kolom F, H, J en L productie van:: 

- Geef in het blauwe vak aan per uitvoeringsmethode wat de verwachte productienorm 

van het aantal woningen per week is. 

� Kolom E-L: 

- Probeer in de ‘Toelichting op voorlopige conclusie’ een duidelijk beeld te scheppen 

waarom een uitvoeringsmethode niet zijn 'standaard' productienorm haalt. (Belangrijke) 

onderbouwingen hiervoor kunnen zijn: 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen) 

• Variaties in beukbreedten en beukhoogten 

• Percentage van open/dichtheid van de gevel 

• Wel of geen verdiepingshoge sparingen 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie.  

 

 

Einde bouwdeel binnenspouwblad gevel 
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Bouwdeel: Hellend dakconstructie 

 

3.19 Ga naar werkblad BLAD 3C. 

 

3.20 Selecteer in de filter bij VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. Alleen de 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project zijn nu zichtbaar.  

 

3.21 Lees het onderstaande; dit komt inhoudelijk (niet tekstueel) overeen met TOELICHTING OP 

GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN. 

 

 

Algemeen principe voor geld en tijd 

� In dit werkblad wordt doormiddel van redenering getracht een uitspraak te doen over de 

uitvoeringsmethode met de laagste bouwkosten en de te behalen productienorm. Zonder 

dat voor alle uitvoeringsmethoden al een kostenraming en planning wordt gemaakt. 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op niet seriematige
14

 projectkenmerken. Hoe 

meer een uitvoeringsmethode hierop reageert, hoe groter de negatieve invloed is op de 

bouwkosten en hoe lager de productienorm. De mate van reageren op deze 

projectkenmerken is voor beide uitvoeringsmethoden gelijk. 

 

 

GELD 

� Belangrijk: Het aantal woningen heeft geen invloed op de keuze voor een van de 

uitvoeringsmethoden. Dit is voor beide gelijk. 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op niet seriematige projectkenmerken én de 

lengterichting van de maximale vrije overspanningslengte
15

. Hoe meer een 

uitvoeringsmethode hierop reageert, hoe groter de negatieve invloed is op de bouwkosten. 

� Naast de niet seriematige projectkenmerken en de lengterichting van de maximale vrije 

overspanningslengte, kunnen de projectkenmerken bij Tijd en Locatie ook een rol spelen in 

de uitspraken over tijd en geld. De mate van invloed hierop is voor beide uitvoeringsmetho-

den hetzelfde. 

 

� Voor het kunnen beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft zijn 

dus de volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- De informatie (kennis) wat het effect is van niet seriematige projectkenmerken én de 

lengterichting van de maximale vrije overspanningslengte op de uitvoeringsmethoden. 

(is per woningtype). 

                                                             
14

 Kenmerken die de seriematigheid negatief beïnvloeden. Voorbeeld: verschillende beukbreedten, beukdiepten, topwandhoogten enz. 
15

 De maximale vrije overspanningslengte in de richting bouwmuur-bouwmuur of nok-goot. 
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- De informatie wat het effect is van de projectkenmerken bij Tijd en Locatie op de 

uitvoeringsmethoden. (geldt voor alle woningtypen). 

- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is op de uitvoeringsmethoden. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren welke uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de laagste bouwkosten. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij de projectkenmerken en de invloed 

hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar welke uitvoeringsmethode past het beste bij dit type dak 

door het interpreteren van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie of een uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten 

heeft. 

 

 

TIJD 

� Voor het bepalen van de productienorm van de uitvoeringsmethoden wordt uitgegaan van 

de standaard productienorm onder normale omstandigheden16, zie onderstaande tabel. 

 

UITVOERINGSMETHODEN Gordingenkap Sporenkap 

 

TIJD – standaard productienormen 

Productienorm 2 to 10 woningen per 

week 

2 tot 10 woningen per 

week 

 

� De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op de projectkenmerken. (zie hiervoor 3.21 

‘Algemeen principe voor geld en tijd’, punt 2)  

 

� Voor het kunnen beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethoden zijn de 

volgende gegevens nodig (wordt gegeven door het hulpmiddel): 

- De standaard productienormen. 

- Weergave van welke projectkenmerken aanwezig zijn in het project en wat de invloed 

hiervan is. 

- De aanvullende en zelf bepaalde invloed bij Marktsituatie. 

 

Beredeneren van de productienormen van de uitvoeringsmethode. 

� Begrijp het principe van het bepalen van de productienormen. 

� Kijk naar de gegeven informatie door het hulpmiddel bij de projectkenmerken en de invloed 

hiervan op de uitvoeringsmethode. 

� Maak nu ZELF de vertaalslag naar het veranderen van de standaard productienormen door 

het interpreteren van de gegeven informatie. 

� Kom nu tot een voorlopige conclusie van de productienormen bij de uitvoeringsmethoden. 

 

Einde stap 3.21 TOELICHTING OP GELD & TIJD: HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN 

 

3.22 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de grijze balk van 

MARKTSITUATIE � Algemene toelichting. 

� Voor verdere toelichting zie stap 3.4. 

 

                                                             
16

 Geen vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken, voldoende bouwplaatruimte, goede toegankelijkheid van de bouwplaats en 

een normale inzet van materieel en arbeid. 
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3.23 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van PRODUCT tot de volgende grijze balk 

TIJD. 

� Neem per WONINGTYPE kennis van de informatie bij de onderwerpen: 

- Seriematigheid 

- Vrije overspanningslengten 

- Overig 

• Wanneer een genoemd punt onder ‘Is dit mogelijk?’ niet mogelijk is, vink dat het 

hokje in de betreffende regel uit. 

 

 

 

3.24 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van TIJD en van LOCATIE. 

� Deze informatie geldt voor alle woningtypen. 

 

3.25 MARKTSITUATIE 

� Geef antwoord op de vragen in kolom B.  

� Voor verdere toelichting zie stap 3.4. 
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3.26 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Voor verdere toelichting zie stap 3.8. 

� Kolom E-L: 

- Geef in het blauwe vak aan per woningtype(n) waarom de ene uitvoeringsmethode op 

nummer 1 staat en de ander op nummer laatst. (Belangrijke) onderbouwingen hiervoor 

kunnen zijn: 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen). 

• Variaties in beukbreedten, beukdiepten, topwandhoogten. 

• De vrije overspanningslengte in de richting nok-goot, bouwmuur-bouwmuur. 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie. 

- Geef een rangorde aan van laagste tot hoogste bouwkosten. Uitvoeringsmethoden 

kunnen ook een gedeelde plaats krijgen. (x = 1of 2, 1=laagste bouwkosten - 2=hoogste 

bouwkosten) 

x) Gordingenkap 

x) Sporenkap 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie.  

 

 

3.27 VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD 

� Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven.  

� Kolom B: 

- Voor verdere toelichting zie stap 3.9 

� Kolom F en H productie van:: 

- Geef in het blauwe vak aan per uitvoeringsmethode wat de verwachte productienorm 

van het aantal woningen per week is. 

� Kolom E-L: 

- Probeer in de ‘Toelichting op voorlopige conclusie’ een duidelijk beeld te scheppen 

waarom een uitvoeringsmethode niet zijn 'standaard' productienorm haalt. (Belangrijke) 

onderbouwingen hiervoor kunnen zijn: 

• De mate van seriematigheid in het project (woningtypen en variaties daarbinnen). 

• Variaties in beukbreedten, beukdiepten, topwandhoogten. 

• Kenmerken vanuit Tijd, Locatie, Marktsituatie. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels welke niet gebruikt zijn voor een conclusie.  

 

 

Einde bouwdeel hellend dakconstructie 
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STAP 4. – Kiezen uitvoeringsmethoden 

 

Doel: Het komen tot een voorlopige of definitieve keuze op basis van maakbaarheid, tijd en geld voor 

de uitvoeringsmethoden. 

 

Wie: Medewerker projectbureau, eventueel: kostendeskundige, planbegeleider, en/of 

planontwikkelaar. 

 

Wanneer: Start nadat BLAD 1, BLAD 2A, BLAD 2B, BLAD 2C, BLAD 2D, BLAD 3A, BLAD 3B en 

BLAD 3C is ingevuld. 

 

Benodigdheden: Hulpmiddel B2 – M014 (werkblad BLAD 4). 

 

Hoe: Zie onderstaande uitleg. 

 

4.1 Ga naar werkblad BLAD 4. 

 

4.2 Selecteer in de filter bij VAN TOEPASSING het woord ‘WAAR’ / ‘TRUE’. Alleen de 

projectkenmerken die van toepassing zijn op het project zijn nu zichtbaar.  

 

4.3 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van MAAKBAARHEID, GELD en TIJD. 

� Hier staan de voorlopige conclusies weergegeven van de werkbladen: BLAD 2A, BLAD 2B, 

BLAD 2C, BLAD 2D, BLAD 3A, BLAD 3B en BLAD 3C. 

- MAAKBAARHEID  

• Dragende-/woningscheidende wanden, zie BLAD 2A 

• Verdiepings-/dakvloeren, zie BLAD 2B 

• Binnenspouwblad gevel, zie BLAD 2C 

• Hellend dakconstructie, zie BLAD 2D 

- GELD  

• Dragende-/woningscheidende wanden en 

verdiepings-/dakvloeren, zie BLAD 3A 

• Binnenspouwblad gevel, zie BLAD 3B 

• Hellend dakconstructie, zie BLAD3C 

- TIJD  

• Dragende-/woningscheidende wanden en 

verdiepings-/dakvloeren, zie BLAD 3A 

• Binnenspouwblad gevel, zie BLAD 3B 

• Hellend dakconstructie, zie BLAD 3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN & TOELICHTINGEN & KEUZEN

TOEPASSING AANDACHT!

KWALITEIT
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE 1. Beukhoogte variant 2: 3800 mm

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Beukbreedte variant 2: 8500 mm

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

DAKCONSTRUCTIE - HELLEND TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE

1. Overspanningslengte bouwmuur-

bouwmuur: 8500 mm

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

GELD
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-

/DAKVLOEREN
TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 (, 

2, 3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3)*
TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

DAKCONSTRUCTIE - HELLEND TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

TIJD
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-

/DAKVLOEREN
TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 2, 

3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 2 tot 3 woningen per week 4 tot 5 woningen per week 6 tot 10 woningen per week 7 tot 8 woningen per week

TRUE

TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 2, 

3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 2 tot 10 woningen per week 2 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

TRUE

TRUE

TRUE

DAKCONSTRUCTIE - HELLEND TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 2, 

3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

TRUE

TRUE

TRUE

CellenbetonKalkzandsteen

SporenkapGordingenkap

Prefab lichtbetonwanden & 

leidingvloer
TunnelbekistingWandbekisting & breedplaatKalkzandsteen & breedplaat

Prefab lichtbeton elementCellenbetonKalkzandsteen

SporenkapGordingenkap

Kalkzandsteen lijmelementen Wandbekisting Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden

Door de grote mate van seriematigheid moeten de standaard productienormen gehaald kunnen worden.

Standaardnormen zijn geen probleem, niks bijzonders aan de gevel.

Prefab houtskeletbouw elementPrefab lichtbeton element

Geen bijzondere dakvorm, standaard productienormen zijn haalbaar.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 2) Kalkzandsteen, 3) Cellenbeton, 1) Prefab lichtbeton wanden, 1) Prefab houtskeletbouw elementen                                                              

Onderbouwing rangorde: Door de kleine gevelopening en weinige wisselingen in de gevelindeling staan de prefab elementen op nummer 1.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste, 2=hoogste): 2) Gordingenkap, 1) Sporenkap                                                                                                                                                                    

Onderbouwing rangorde: Sporenkap staat op 1 omdat deze 4m kortere vrije overspanningslengte heeft en gekoppelde platen toegepast kunnen worden.

Voor het toepassen van een gordingekap moet een tussensteunpunt gemaakt worden, waarschijnlijk een spant.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 3) Kalkzandsteen/breedplaat, 2) Wandbekisting/breedplaat, 2) Tunnelbekisting, 1) Prefab lichtbetonwanden/leidingvloer                                                              

Onderbouwing rangorde: Door het grote aantal beuken (204st) en de grote seriematigheid valt kalkzandsteen af. Tunnelbekisting is interessant, vanwege de seriematigheid en het om en 

om voorkomen van de woningtypen (varianten zijn met eigen tunnel te maken). Het krijgen van een (goedkope) tunnelploeg zal waarschijnlijk lastig zijn. Veel de zelfde typen en gewillige 

leveranciers zorgt dat Prefab lichtbeton wanden me tleidingvloer op nummer 1 komt.

Bij opdrachtgever navragen of bomen gekapt mogen worden, anders is toepassing van tunnelkist niet mogelijk. De ruimte van 5m is ook tekort voor toepassing van tunnelmoten.

Geen verdere toelichting

Geen beperkingen.

TunnelbekistingBreedplaatvloerLeidingvloerKanaalplaatvloer

Prefab houtskeletbouw element

Martijn Hamers

Slachthuisterrein, 83 koopwoningen te Breda

1020410

VO

30-1-2008

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 4: SAMENVOEGING KWALITEIT, TIJD&GELD  #  KIEZEN TOTAAL
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4.4 Neem kennis van de informatie onder de grijze balk van BEPALING RANGORDE 

BOUWSYSTEEM. 

� Kolom B: 

- Bepaal of de voorlopige conclusie per woningtype of woningtypen kan worden gegeven. 

De verdeling hiervan kan nu anders zijn dan in stap 3, omdat nu het totaal wordt 

bekeken. 

- Geeft aan of de ‘Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1, 2, 3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3’ 

is. Verwijder de woningtypen waarvoor de conclusie niet van toepassing is. 

- Wanneer er meerdere woningtypen zijn, kan de conclusie zijn dat deze met 

verschillende uitvoeringsmethoden moet worden gemaakt. Dan staan hier dus 

meerdere conclusies per woningtype(n). 

� Kolom C: 

- Wanneer de cel in de regel van een bouwdeel rood gekleurd is, betekent dit dat een (of 

meerdere) uitvoeringsmethoden binnen dit bouwdeel niet kunnen worden toegepast. 

Voordat een uitvoeringsmethode uit de blauwe cellen wordt geselecteerd, moet eerst bij 

Maakbaarheid worden gekeken welke uitvoeringsmethoden niet kunnen worden 

toegepast!17 

 

 

 

� Vervolg zie volgende pagina. 

 

                                                             
17

 In de optimale situatie had het hulpmiddel automatisch de niet toepasbare uitvoeringsmethoden uit de lijst van de te kiezen 

uitvoeringsmethoden gehaald. 
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� Kolom F, H, J en L: 

- Hier staan 4 bouwsysteem genoemd, namelijk Bouwsysteem A-D. 

- De basis van elk bouwsysteem is de dragende-/woningscheidende wand. 

- Binnen een bouwsysteem kan binnen een bouwdeel een keuze voor een 

uitvoeringsmethode worden gemaakt indien de cel blauw is. Klik op deze cel en maak 

een keuze uit de mogelijk toe te passen uitvoeringsmethoden. De aanduiding is als 

volgt bedoeld achter de uitvoeringsmethoden: 

• (++): de uitvoeringsmethode sluit zeer goed aan bij het bouwsysteem; 

• (+): de uitvoeringsmethode sluit goed aan bij het bouwsysteem; 

• (+/-): de uitvoeringsmethode sluit matig aan bij het bouwsysteem; 

• (-): de uitvoeringsmethode sluit zeer matig aan bij het bouwsysteem. 

- Geef bij ‘Rangorde’ in de blauwe cellen de voorkeur aan voor de bouwsystemen. 

Bouwsystemen kunnen ook een gedeelde plaats krijgen. (x = 1,2,3 of 4, 1= eerste 

voorkeur - 4=laatste voorkeur) 

� Kolom E-L: 

- Geef per ‘Toelichting op MAAKBAARHEID / GELD / TIJD / TOTAAL / ALGEMEEN’ aan 

waarom tot deze rangorde is gekomen. Mogelijke aanduidingen zijn: 

• Verschil ten opzichte van andere uitvoeringsmethoden/bouwsystemen. 

• Mitsen en maren in de totstandkoming van de rangorde. 

• Te nemen acties om de rangorde zeker te krijgen. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels bij de ‘Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1, 2, 3, 1&2, 

1&3, 2&3 of 1,2&3’ welke niet zijn gebruikt.  

 

4.5 PLANNINGEN & KOSTENRAMINGEN BOUWSYSTEEM 

� Is aanvullende informatie nodig (in de vorm van een planning en een kostenraming) om tot 

een keuze te komen voor een bouwsysteem? 

- Bepaal dit per woningtype(n) waarvoor in stap 4.4 een rangorde is gegeven. 

• Ja, maak dan een planning en laat de kostendeskundige een kostenraming maken 

voor die bouwsystemen welke als mogelijke keuze worden gezien. De al ingevulde 

informatie in het hulpmiddel kan hiervoor als basis dienen. Vul de uitkomsten van 

de planning en kostenraming in, in de blauwe cellen bij de betreffende uitvoerings-

methoden. 

• Nee, vul hier dan niks in. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels bij de ‘Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1, 2, 3, 1&2, 

1&3, 2&3 of 1,2&3’ welke niet zijn gebruikt.  
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4.6 KIEZEN BOUWSYSTEEM 

� Geef per woningtype(n) zoals in stap 4.4 de rangorde is aangegeven van de bouwsystemen 

de keuze voor het bouwsysteem.  

- Omschrijf bij ‘Kiezen bouwsysteem’ het gekozen bouwsysteem. 

- Geef bij ‘Toelichting’ de motivatie voor deze keuze. Mogelijke motivaties kunnen zijn: 

• Verschil ten opzichte van andere bouwsystemen. 

• Mitsen en maren in de totstandkoming van de keuze. 

• Te nemen acties om onduidelijkheden/risico’s zeker te krijgen. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink de hokjes uit in de regels bij de ‘Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1, 2, 3, 1&2, 

1&3, 2&3 of 1,2&3’ welke niet zijn gebruikt.  

 

 

 

Einde stap 4 
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STAP 5. – Definitieve keuze? 

 

Doel: Komen tot een besluit of de keuze definitief is en het keuzeproces te beëindigen of om terug te 

gaan naar het begin van het keuzeproces bij een voorlopige keuze. 

 

Wie: Planontwikkelaar (verantwoordelijke) en medewerker projectbureau 

 

Wanneer: Start nadat BLAD 1, BLAD 2A, BLAD 2B, BLAD 2C, BLAD 2D, BLAD 3A, BLAD 3B, BLAD 

3C en BLAD 4 is ingevuld. 

 

Benodigdheden: Hulpmiddel B2 – M014 (werkblad BLAD 4). 

 

Hoe: Zie onderstaande uitleg. 

 

5.1 Ga naar werkblad ‘BLAD4’, KEUZE BOUWSYSTEEM IS VOORLOPIG / DEFINITIEF 

� Geef aan waarom de keuze van het bouwsysteem voorlopig of definitief is. Door het klikken 

op de blauwe cellen staan een aantal mogelijk antwoorden weergegeven. Deze kunnen 

verder worden aangevuld. 

� Kolom C VAN TOEPASSING: 

- Vink het hokje uit in de regel van ‘Keuze bouwsysteem is voorlopig omdat:’ of ‘Keuze 

bouwsysteem is definitief omdat:’ waar geen antwoord is gegeven. 

 

 

 

 

Einde hulpmiddel 



4. Voorbeeldproject 
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4. VOORBEELDPROJECT  

 

Output van het keuzehulpmiddel van het voorbeeldproject: 

� BLAD 1: Vastleggen projectkenmerken 

� BLAD 2A: Toetsen op maakbaarheid; woningscheidende-/dragende wanden 

� BLAD 2B: Toetsen op maakbaarheid; verdiepings-/dakvloeren 

� BLAD 2C: Toetsen op maakbaarheid; binnenspouwbladen gevel 

� BLAD 2D: Toetsen op maakbaarheid; hellend dakconstructie 

� BLAD 3A: Vergelijken op tijd en geld; woningscheidende-/dragende wanden en verdiepings-

/dakvloeren 

� BLAD 3B: Vergelijken op tijd en geld; binnenspouwbladen gevel 

� BLAD 3C: Vergelijken op tijd en geld; hellend dakconstructie 

� BLAD 4: Samenvoeging maakbaarheid, tijd en geld & Kiezen bouwsysteem 
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PROJECTNAAM: Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

PROJECTNUMMER: 1020410

FASE: VO

DATUM OPGESTELD: 30-1-2008

OPGESTELD DOOR: Martijn Hamers

PROJECTKENMERK VAN WAARDE WIJZIGING IN DATUM TOELICHTING (eventuele motivatie, 

TOEPASSING     FASE WIJZIGING bijzonderheid, extra verduidelijking, enz)

PRODUCT TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE woningtype(n): A en B

WONINGVORM TRUE

1. Massieve woningscheidende wand TRUE -

1. Aantal bouwlagen: 3 TRUE 3

1. Afwijkende hoekwoningen binnen het woningtype TRUE -

1. Afgeknot zadeldak (3e bouwlaag) TRUE -

TRUE

AFMETINGEN EN VARIATIES BEUK TRUE

Afmetingen beuken TRUE

1. Beukbreedte variant 1: 5150 mm TRUE 5150 mm

1. Beukbreedte variant 2: 8450 mm TRUE 8450 mm

1. Aantal verschillende beukbreedten: 2 TRUE 2

1. Beukdiepte (langste/enige) variant 1: 9050 mm TRUE 9050 mm

1. Beukdiepte (langste/enige) variant 2: 9050 mm TRUE 9050 mm

1. Aantal verschillende (langste/enige) beukdiepten: 1 TRUE 1

1. Beukhoogte variant 1: 2720 mm TRUE 2720 mm

1. Beukhoogte variant 2: 2720 mm TRUE 2720 mm

1. Aantal verschillende beukhoogten: 1 TRUE 1

1. Topwandhoogte variant 1: 2720 mm TRUE 2720 mm

1. Topwandhoogte variant 2: 2720 mm TRUE 2720 mm

1. Aantal verschillende hoogten topwand: 1 TRUE 1

Aantal beuken per woning TRUE

1. Aantal beuken per woningtype: 3 TRUE 3

Beukvarianten per woningblok TRUE

1. Beukvarianten komen om en om voor per woning blok TRUE -

TRUE

TOTALEN WONINGTYPE 1 TRUE

1. Gemiddeld aantal woningen per woningblok: 8 TRUE 8

1. Aantal woningen type 1, variant 1: 54 TRUE 54 woningtype(n): A

1. Aantal woningen type 1, variant 2: 14 TRUE 14 woningtype(n): B

1. Totaal aantal beuken woning type 1: 204 TRUE 204

1. Totaal aantal woningen type 1: 68 TRUE 68

TRUE

VERKOOP KWALITEIT TRUE

1. Egaal plafond (geen V-naden) TRUE -

1. Vrije-indeelbaarheid woning (geen dragende binnenwanden) TRUE -

1. Vrije-positionering badkamer & WC (leidingen in de vloer) TRUE -

TRUE

GEVEL TRUE

1. Verhouding gevel open/dicht: <30 / >70% TRUE -

1. Geen wisselende gevelindelingen TRUE

TRUE

DAK TRUE

1. Min. dakhelling in graden: 45 TRUE 45 grdn

1. Overspanningslengte bouwmuur-bouwmuur: 5150 mm TRUE 5150 mm

1. Overspanningslengte nok-goot: 4250 mm TRUE 4250 mm

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 1: VASTLEGGEN PROJECTKENMERKEN
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PROJECTNAAM: Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

PROJECTNUMMER: 1020410

FASE: VO

DATUM OPGESTELD: 30-1-2008

OPGESTELD DOOR: Martijn Hamers

PROJECTKENMERK VAN WAARDE WIJZIGING IN DATUM TOELICHTING (eventuele motivatie, 

TOEPASSING     FASE WIJZIGING bijzonderheid, extra verduidelijking, enz)

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 1: VASTLEGGEN PROJECTKENMERKEN

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte nok-goot: 4250 mm TRUE 4250 mm

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte bouwmuur-bouwmuur: 5150 mm TRUE 5150 mm

1. Lengte overstek goot: 100 mm TRUE 100 mm

1. Breedte dakraam 01: 1150 mm TRUE 1150 mm

1. Hoogte dakraam (=sparing in dak) 01: 1150 mm TRUE 1150 mm

1. Breedte dakkapel: 1150 mm TRUE 1150 mm

1. Lengte dakkapel in dakvlak (=sparing in dak): 1150 mm TRUE 1150 mm

1. Soort afwerking onderkant dakelement: standaard TRUE standaard

1. Type dakbedekking: betonpan TRUE betonpan

TRUE

TOTALEN WONINGTYPEN TRUE

Totaal aantal woningen: 68 TRUE 68

Totaal aantal beuken: 204 TRUE 204

TRUE

TIJD TRUE

Startdatum: 1 mei 2008 TRUE 1 mei 2008

Aantal kalenderweken voorbereidingstijd voor start bouw: 15 TRUE 15 kal.wkn

Opleverdatum: 29 mei 2009 TRUE 29 mei 2009

Aantal werkbare weken: 40 TRUE 40 wb.wkn

De ruwbouw vindt plaats in voor/najaar, zomer (april-oktober) TRUE -

LOCATIE TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE beperkt

Voldoende opslagruimte voor groot materieel TRUE voldoende

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE voldoende

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS  TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE goed

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE goed

DIVERS TRUE

Draagkracht grond onvoldoende voor rupskraan

(aanvullende voorzieningen zijn nodig)
TRUE -

Belemmeringen op het bouwterrein TRUE -
6 bomen staan op het terrein. Een kapvergunning is 

aan gevraagd.

TRUE
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN RELEVANTIE UITVOERINGSMETHODEN

TOEPASSING Kalkzandsteen lijmelementen Wandbekisting Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden

! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde

PRODUCT TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

AFMETINGEN EN VARIATIES BEUK TRUE

1. Beukhoogte variant 1: 2720 mm TRUE 3 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte FALSE max. 3.500mm

1. Beukhoogte variant 2: 2720 mm TRUE 3 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte FALSE max. 3.500mm

TRUE

TIJD TRUE

Aantal kalenderweken voorbereidingstijd voor start bouw: 15 TRUE 2 3 minimaal 6 kalenderweken 3 minimaal 12 kalenderweken 2 minimaal 14 - 16 kalenderweken 2 minimaal 14 - 16 kalenderweken

TRUE

LOCATIE TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE 3 TRUE

niet van toepassing (montage met een 

elemenstelmachine)
TRUE montage met rupskraan TRUE montage met rupskraan TRUE montage met rupskraan

Voldoende opslagruimte voor groot materieel TRUE 3 TRUE niet van toepassing TRUE

parkeerruimte voor wandbekisting; 

programmeren, schoonmaken
TRUE

parkeerruimte voor tunnelbekisting; 

programmeren, schoonmaken
TRUE niet van toepassing

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE 3 TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering), daarna in woning
TRUE opslag op de bouwplaats (wapening) TRUE opslag op de bouwplaats (wapening) TRUE

tijdelijke opslag op de bouwplaats (of just-

in-time levering)

TRUE

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE 3 TRUE

transport is ook met kleinere 

vrachtwagens mogelijk
TRUE grote en zware transporten TRUE grote en zware transporten TRUE grote en zware transporten

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE 3 TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)
TRUE levering beton = just-in-time TRUE levering beton = just-in-time TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)

TRUE

DIVERS TRUE

Belemmeringen op het bouwterrein TRUE 2 TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

FALSE

minimale afstand belemmering voorkant 

woning moet lengte tunnelkist + 3m zijn
TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP MAAKBAARHEID TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

Voor het toepassen van de tunnelbekisting vormen de bomen op het terrein een belemmering. Een kapvergunning is aangevraagd. De 15 kalenderweken voorbereidingstijd zijn voldoende voor de 

tunnelbekisting en prefab lichtbeton elementen.

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

1020410

VO

30-1-2008

Martijn Hamers

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 2A: TOETSEN OP MAAKBAARHEID; WONINGSCHEIDENDE-/DRAGENDE WANDEN
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER: 1020410

FASE: VO

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR: Martijn Hamers

PROJECTKENMERK VAN RELEVANTIE UITVOERINGSMETHODEN

 TOEPASSING Kanaalplaatvloer Leidingvloer Breedplaatvloer Tunnelbekisting

! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde

PRODUCT TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

AFMETINGEN EN VARIATIES BEUK TRUE

1. Beukbreedte variant 1: 5150 mm TRUE 3 FALSE
max. 17.800mm

(vloer 400mm dik)
FALSE

max. 8.800mm

(vloer 260mm dik)
FALSE

max. 13.000mm

(vloer 100+300mm dik)
FALSE

max. 8.000mm

(vloer 280mm dik)

1. Beukbreedte variant 2: 8450 mm TRUE 2 FALSE
max. 17.800mm

(vloer 400mm dik)
FALSE

max. 8.800mm

(vloer 260mm dik)
FALSE

max. 13.000mm

(vloer 100+300mm dik)
TRUE

max. 8.000mm

(vloer 280mm dik)

TRUE

VERKOOP KWALITEIT TRUE

1. Egaal plafond (geen V-naden) TRUE 2 TRUE niet mogelijk TRUE niet mogelijk mogelijk mogelijk

1. Vrije-indeelbaarheid woning (geen dragende binnenwanden) TRUE 3
mogelijk (indien gevel dragend wordt 

uitgevoerd)

mogelijk (indien gevel dragend wordt 

uitgevoerd)
mogelijk mogelijk

1. Vrije-positionering badkamer & WC (leidingen in de vloer) TRUE 2 TRUE niet mogelijk
mogelijk (wanneer koperswensen bij de 

fabriek bekend zijn)
mogelijk mogelijk

TRUE

TIJD TRUE

Aantal kalenderweken voorbereidingstijd voor start bouw: 15 TRUE 2 3 minimaal 8 - 10 kalenderweken 3 minimaal 8 - 10 kalenderweken 3 minimaal 8 - 10 kalenderweken 2 minimaal 14 - 16 kalenderweken

TRUE

LOCATIE TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE 3 TRUE montage met mobiele kraan TRUE montage met mobiele kraan TRUE montage met mobiele kraan TRUE montage met rupskraan

Voldoende opslagruimte voor groot materieel TRUE 3 TRUE niet van toepassing TRUE niet van toepassing TRUE niet van toepassing TRUE

parkeerruimte voor tunnelbekisting; 

programmeren, schoonmaken

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE 3 TRUE

indien niet just-in-time geleverd, opslag op 

de bouwplaats
TRUE

indien niet just-in-time geleverd, opslag op 

de bouwplaats
TRUE

indien niet just-in-time geleverd, opslag op 

de bouwplaats
TRUE opslag op de bouwplaats (wapening)

TRUE

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE 3 TRUE grote en zware transporten TRUE grote en zware transporten TRUE grote en zware transporten TRUE grote en zware transporten

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE 3 TRUE

levering beton = just-in-time

kanaalplaat = keuze voor j.i.t.
TRUE

levering beton = just-in-time

leidingvloer = keuze voor j.i.t.
TRUE

levering beton = just-in-time

breedplaat = keuze voor j.i.t.
TRUE

levering beton = just-in-time

--> zeer belangrijk!

TRUE

DIVERS TRUE

Belemmeringen op het bouwterrein TRUE 2 TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

FALSE

minimale afstand belemmering voorkant 

woning moet lengte tunnelkist + 3m zijn

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP MAAKBAARHEID TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE TRUE 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Beukbreedte variant 2: 8450 mm

TRUE TRUE
1. Vrije-positionering badkamer & WC 

(leidingen in de vloer)
Belemmeringen op het bouwterrein

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

Voor het toepassen van de tunnelbekisting vormen de bomen op het terrein een belemmering. Een kapvergunning is aangevraagd. 

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

30-1-2008

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 2B: TOETSEN OP MAAKBAARHEID; VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN RELEVANTIE UITVOERINGSMETHODEN

 TOEPASSING Kalkzandsteen Cellenbeton Prefab lichtbeton element Prefab houtskeletbouw element

! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde

PRODUCT TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

AFMETINGEN EN VARIATIES BEUK TRUE

1. Beukhoogte variant 1: 2720 mm TRUE 3 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte FALSE max. 3.500mm FALSE max. 3.500mm

1. Beukhoogte variant 2: 2720 mm TRUE 3 'geen' maximale hoogte 'geen' maximale hoogte FALSE max. 3.500mm FALSE max. 3.500mm

TRUE

LOCATIE TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE 3 TRUE niet van toepassing (handzame blokken) TRUE niet van toepassing (handzame blokken) TRUE

indien aanwezig montage met rupskraan, 

anders mobiele kraan
TRUE montage met rupskraan of mobiele kraan

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE 3 TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering), daarna in woning
TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering), daarna in woning
TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering)
TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering)

TRUE

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE 3 TRUE

transport is ook met kleinere 

vrachtwagens mogelijk
TRUE

transport is ook met kleinere 

vrachtwagens mogelijk
TRUE grote en zware transporten TRUE

transport is ook met kleinere 

vrachtwagens mogelijk

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE 3 TRUE geen just-in-time leveringen TRUE geen just-in-time leveringen TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)
TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)

TRUE

DIVERS TRUE

Belemmeringen op het bouwterrein TRUE 3 TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning 

moet mogelijk zijn

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP MAAKBAARHEID TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

Alle uitvoeringsmethoden kunnen worden toegepast.

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

1020410

VO

30-1-2008

Martijn Hamers

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 2C: TOETSEN OP MAAKBAARHEID; BINNENSPOUWBLADEN GEVEL
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN RELEVANTIE UITVOERINGSMETHODEN

 TOEPASSING Gordingenkap Sporenkap - -

! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde ! Randvoorwaarde

PRODUCT TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

DAK TRUE

1. Overspanningslengte bouwmuur-bouwmuur: 5150 mm TRUE 3 3
plaatlengte is max. 8.000mm (indien 

langer, meerdere platen achter elkaar)
geen randvoorwaarde

1. Overspanningslengte nok-goot: 4250 mm TRUE 3 geen randvoorwaarde 3
plaatlengte is max. 8.000mm (indien 

langer, meerdere platen achter elkaar)

1. Min. dakhelling in graden: 45 TRUE 3 X

gegeven waarden zijn gebaseerd op een 

dakhelling tussen de 20-60 graden, 

windgebied 3 (onbebouwd)

X

gegeven waarden zijn gebaseerd op een 

dakhelling tussen de 20-60 graden, 

windgebied 3 (onbebouwd)

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte nok-goot: 4250 

mm
TRUE 3 geen randvoorwaarde 3

5621mm - 5883mm 

(Unidek Condor 5800)

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije overspanningslengte bouwmuur-

bouwmuur: 5150 mm
TRUE 2 1

3391mm - 4300mm 

(Unidek Kolibri 4.0 DLG)
geen randvoorwaarde

1. Lengte overstek goot: 100 mm TRUE 3 3
±500mm

(Unidek Kolibri 4.0 DLG)
3

2653mm - 2545mm 

(Unidek Condor 5800)

1. Breedte dakraam 01: 1150 mm TRUE 2 1
max. 900mm (zonder een 

raveelconstructie, Kolibri 4.0 DLG)
3

max. 1150mm (zonder een 

raveelconstructie, Condor 5800)
FALSE FALSE

1. Hoogte dakraam (=sparing in dak) 01: 1150 mm TRUE 2 1
max. 900mm (zonder een 

raveelconstructie, Kolibri 4.0 DLG)
3

max. 3433mm (zonder een 

raveelconstructie, Condor 5800)
FALSE FALSE

1. Breedte dakkapel: 1150 mm TRUE 3 TRUE

mogelijk? Door u zelf te bepalen. Houd 

rekening met een raveelconstructie.
TRUE

mogelijk? Door u zelf te bepalen. Houd 

rekening met een raveelconstructie.

1. Lengte dakkapel in dakvlak (=sparing in dak): 1150 mm TRUE 3 TRUE

mogelijk? Door u zelf te bepalen. Houd 

rekening met een raveelconstructie.
TRUE

mogelijk? Door u zelf te bepalen. Houd 

rekening met een raveelconstructie.

1. Soort afwerking onderkant dakelement: standaard TRUE 3 TRUE verschillend per leverancier TRUE verschillend per leverancier

1. Type dakbedekking: betonpan TRUE 3 TRUE

voor een dakbedekking anders dan 

pannen, is een andere bovenplaat bendigd 

dan standaard voorzien

TRUE

voor een dakbedekking anders dan 

pannen, is een andere bovenplaat bendigd 

dan standaard voorzien

FALSE FALSE

TRUE

LOCATIE TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE 3 TRUE montage met een mobiele kraan TRUE montage met een mobiele kraan FALSE FALSE

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE 3 TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering)
TRUE

opslag op de bouwplaats (of just-in-time 

levering)
FALSE FALSE

TRUE

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE 3 TRUE

transport is ook met kleinere vrachtwagens 

mogelijk
TRUE

transport is ook met kleinere vrachtwagens 

mogelijk
FALSE FALSE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE 3 TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)
TRUE

normaal geen just-in-time leveringen 

(alleen bij een te kleine bouwplaats)
FALSE FALSE

TRUE

DIVERS TRUE

Belemmeringen op het bouwterrein TRUE 3 TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning moet 

mogelijk zijn

TRUE

horizontaal/vericaal  transport van 

vrachtwagen/opslagplek naar woning moet 

mogelijk zijn

FALSE FALSE

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP MAAKBAARHEID TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE TRUE

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije 

overspanningslengte bouwmuur-

bouwmuur: 5150 mm

TRUE TRUE 1. Breedte dakraam 01: 1150 mm

TRUE TRUE
1. Hoogte dakraam (=sparing in dak) 01: 

1150 mm

TRUE FALSE

TRUE FALSE

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

Een dakraam in het gordingenkap is alleen mogelijk met raveelconstructie. Dakkapellen zijn in beide dakconstructies mogelijk.

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda

1020410

VO

30-1-2008

Martijn Hamers

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 2D: TOETSEN OP MAAKBAARHEID; HELLEND DAKCONSTRUCTIE
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TOEPASSING AANDACHT! Kalkzandsteen & breedplaatvloer Wandbekisting & breedplaatvloer Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer

⁄ Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed
TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

GELD
TRUE

GELD GELD GELD GELD
Standaard project

Grafieken met daarin de omslagpunten tussen de beschreven 

uitvoeringsmethoden. Deze punten zijn gebaseerd op een project 

met de volgende projectkenmerken: 1 type woning, geen 

verschillende beukbreedten/hoogten/diepten, beukbreedte van ± 

5,4-6,3m, beukdiepte van ± 9m, beukhoogte van ± 2,7m, 6 á 8 

woningen per blok en geen afwijkende woningvorm. Goed 

bereikbaarheid en voldoende ruimte op het bouwterrein.

TRUE

TRUE

TIJD
TRUE

TIJD TIJD TIJD TIJD

Productienormen op basis van standaard omstandigheden en een 

standaard (gemiddelde) inzet van materieel en arbeid.
TRUE 2 tot 3 woningen per week 4 tot 5 woningen per week 6  tot 10 woningen per week 7 tot 8 woningen per week

TRUE

PROJECTKENMERK TRUE LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TRUE AANDACHT! Kalkzandsteen & breedplaatvloer Wandbekisting & breedplaatvloer Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer

TRUE ! Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed

PRODUCT
TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

TOTALEN WONINGTYPE 1 TRUE AANTAL WONINGEN EN BEUKEN

omslagpunten 'aantal woningen' standaard project TRUE < 18 woningen 18- 40 woningen > 40 woningen 20- 40 woningen

1. Totaal aantal woningen type 1: 68 TRUE TRUE 68 woningen 68 woningen 68 woningen 68 woningen

omslagpunten 'aantal beuken' standaard project TRUE < 36 beuken 36 - 80 beuken > 80 beuken 40 - 80 beuken

1. Totaal aantal beuken woning type 1: 204 TRUE TRUE 204 beuken 204 beuken 204 beuken 204 beuken

TRUE

WONINGVORM TRUE VORM AFWIJKENDE PROJECTKENMERKEN

1. Massieve woningscheidende wand TRUE linker grafiek is uitgangspunt linker grafiek is uitgangspunt linker grafiek is uitgangspunt linker grafiek is uitgangspunt

1. Afwijkende hoekwoningen binnen het woningtype TRUE FALSE geen invloed 2 weinig invloed 2 weinig invloed 2 weinig invloed

TRUE

(NIET) SERIEMATIGE PROJECTKENMERKEN TRUE SERIEMATIGHEID

1. Gemiddeld aantal woningen per woningblok: 8 TRUE FALSE geen invloed geen invloed geen invloed geen invloed

1. Beukvarianten komen om en om voor per woning blok TRUE FALSE geen invloed 2

weinig invloed 

(de varianten zijn hierdoor met een eigen 

wandlkist te maken)

2

weinig invloed 

(de varianten zijn hierdoor met een eigen 

tunnelkist te maken)

2 weinig invloed

1. Verschil in beukbreedte is groter dan 500mm TRUE TRUE geen invloed geen invloed 4

veel invloed 

(ombouwen van de tunnelkist; duur 1á 2 

dagen)

geen invloed

TRUE

VERKOOP KWALITEIT TRUE

1. Egaal plafond (geen V-naden) TRUE FALSE 2
weinig invloed

(naden gladstuccen + spuitpleister)
2

weinig invloed

(naden gladstuccen + spuitpleister)

geen invloed

(alleen spuitpleister)
X NIET MOGELIJK

TRUE

TOTALEN WONINGTYPEN TRUE

Totaal aantal woningen: 68 TRUE FALSE

Totaal aantal beuken: 204 TRUE FALSE

TRUE

TIJD
TRUE

De ruwbouw vindt plaats in de zomer TRUE FALSE

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

TRUE

LOCATIE
TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE
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KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 3A: VERGELIJKEN OP TIJD EN GELD; DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN

TOELICHTING OP GELD EN TIJD; HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN

In dit werkblad wordt voor de bouwdeelcombinatie woningscheidende wanden en verdiepingsvloeren de optimale uitvoeringsmethoden bepaald op basis van tijd en geld (of toepassing van de uitvoeringsmethoden mogelijk is wordt hier buiten 

beschouwing gelaten). Doordat de gegeven combinaties van uitvoeringsmethoden verschillend reageren op vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken, kan aan de hand van de hieronder gegeven informatie over de 'omslagpunten 

tussen de uitvoeringsmethoden' een uitspraak worden gedaan over de laagste bouwkosten (GELD) op basis van het aantal woningen/beuken, en kan een uitspraak worden gegeven of het te behalen productietempo (TIJD). 

Naast de vormafwijkende en onseriematige projectkenmerken kunnen de projectkenmerken bij Tijd, Locatie en Marktsituatie ook een rol spelen in de uitspraken over TIJD en GELD. 

De gegeven combinaties van uitvoeringsmethoden reageren verschillend op vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken. Hoe meer een uitvoeringsmethode hierop reageert, hoe verder het omslagpunt opschuift bij het aantal 

woningen/beuken wanneer de uitvoeringsmethode interessant is op basis van het 'standaard project'. De mate van invloed op de uitvoeringsmethoden door vorm afwijkende en niet seriematige projectkenmerken is als volgt (van minst tot meest): 1) 

kalkzandsteen & breedplaat; nauwelijks invloed, 2) wandbekisting & breedplaat; invloed, 3) prefab lichtbeton wanden & leidingvloer; meer invloed, 4) tunnelbekisting; veel meer invloed. De mate waarin het aantal vorm afwijkende en niet 

seriematiege projectkenmerken van toepassing zijn en de mate van invloed hiervan op de uitvoeringsmethoden, resulteert in de grafieken in een hogere startwaarde en een latere daling van de grafiek (behalve voor kalkzandsteen & breedplaat, 

deze blijft linear lopen). Doordat de startwaarde bij wandbekisitng & breedplaat het minst stijgt en de daling van de grafiek het snelst inzet en bij tunnelbekisitng de startwaarde het meest stijgt en de daling van de grafiek het laatst inzet (prefab 

lichtbeton wanden & leidingvloer zit hier tussen in), veranderen hierdoor de snijpunten tussen de grafieken en daardoor de omslagpunten voor het aantal woningen wanneer een uitvoeringsmethode de laagste bouwkosten heeft. Deze vertaalslag 

moet u zelf maken, maar dit keuzehulpmiddel geeft u hiervoor de structuur en de informatie.

Wanneer een projectkenmerk invloed heeft op een uitvoeringsmethode, dan wordt dit aangegeven met een gekleurd vierkant en een toelichting waarom. De kleur van het vierkant en de vermelding van de mate van invloed geeft dit aan. Een groen 

vierkant geeft een 'positieve invloed' aan, een wit/blanco vierkant geeft 'geen invloed' aan, een geel vierkant geeft 'weinig invloed' aan, een oranje vierkant geeft meer invloed aan dan een geel vierkant en een rood vierkant geeft 'veel invloed' aan. 

SAMENGEVAT: hoe meer gekleurde vierkanten bij een uitvoeringsmethode staan en hoe verder de kleur naar rood gaat, hoe minder gunstig/optimaal de uitvoeringsmethode is.
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TOEPASSING AANDACHT! Kalkzandsteen & breedplaatvloer Wandbekisting & breedplaatvloer Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden & leidingvloer

⁄ Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed
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KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 3A: VERGELIJKEN OP TIJD EN GELD; DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE FALSE

geen invloed

(geen rupskraan nodig)
2

weinig invloed

(verstoring efficiëntie/kosten precario)
3

weinig invloed

(verstoring efficiëntie/kosten precario)
2

weinig invloed

(verstoring efficiëntie/kosten precario)

Voldoende opslagruimte voor groot materieel TRUE FALSE

geen invloed

(geen groot materieel)

geen invloed

(voldoende ruimte voor wandbekisting)

geen invloed

voldoende ruimte voor tunnelbekisting)

geen invloed

(geen groot materieel)

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE FALSE

geen invloed (voldoende ruimte voor 

kalkzandsteen, breedplaat)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wapening, breedplaat)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wapening)

geen invloed (voldoende ruimte voor wanden 

en vloeren)

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS  TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE FALSE

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE FALSE

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

DIVERS TRUE

Draagkracht grond onvoldoende voor rupskraan

(aanvullende voorzieningen zijn nodig)
TRUE FALSE

geen invloed

(geen rupskraan nodig)
3

weinig invloed

(lichte rupskraan nodig, ±40 tonmeter)
4

veel invloed

(zware rupskraan nodig, ±70 tonmeter)
4

veel invloed

(zware rupskraan nodig, ±70 tonmeter)

TRUE

MARKTSITUATIE
TRUE N/G/O toelichting N/G/O toelichting N/G/O toelichting N/G/O toelichting

Marktsituatie onderaannemers? TRUE TRUE N N O
Het is moeilijk om aan goede 

tunnelploegen te komen.
N

Marktsituatie leveranciers? TRUE TRUE N N N G
Leveranciers willen hun product in de markt 

zetten.

Voordeel met plaatselijke onderaannemers? TRUE FALSE N N N

Voordeel met plaatselijke leveranciers? TRUE FALSE

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD
TRUE

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD
TRUE productienorm van: productienorm van: productienorm van: productienorm van: 

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1 TRUE 2 tot 5 woningen per week 4 tot 5 woningen per week 6 tot 10 woningen per week 7 tot 8 woningen per week

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 3) Kalkzandsteen/breedplaat, 2) Wandbekisting/breedplaat, 1) Tunnelbekisting, 2) Prefab lichtbetonwanden/leidingvloer                                                              

Onderbouwing rangorde: De nummers 1 en 2 zitten dicht bij elkaar. Door het grote aantal beuken (204 st) lijkt tunnelbekisting het goedkoopst, maar er is lastig aan tunnel ploegen te komen. Door de seriematigheid 

in het project zijn prefab lichtbeton wanden ook interessant, zeker doordat de leveranciers hun product in de markt willen zetten. Wandbekisting zou ook nog een optie kunnen zijn.

N=neutraal=wit  #  G=gunstig=kleur groen  #  O=ongunstig=kleur rood
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TOEPASSING AANDACHT! Kalkzandsteen Cellenbeton Prefab lichtbeton element Prefab houtskeletbouw element

/ Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed
TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

GELD
TRUE

GELD GELD GELD GELD
TRUE

TRUE

TIJD
TRUE

TIJD TIJD TIJD TIJD

Productienormen op basis van standaard omstandigheden en een 

standaard (gemiddelde) inzet van materieel en arbeid.
TRUE 2 tot 10 woningen per week 2 tot 10 woningen per week 5  tot 10 woningen per week 5  tot 10 woningen per week

TRUE

PROJECTKENMERK TRUE LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TRUE AANDACHT! Kalkzandsteen Cellenbeton Prefab lichtbeton element Prefab houtskeletbouw element

TRUE / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed

PRODUCT
TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1
TRUE

VARIATIES BEUK EN GEVEL TRUE SERIEMATIGHEID

1. Aantal verschillende beukbreedten: 2 TRUE FALSE geen invloed geen invloed 2 weinig invloed 2 weinig invloed

1. Afwijkende hoekwoningen binnen het woningtype TRUE FALSE geen invloed geen invloed 3 weinig invloed 2 weinig invloed

TRUE

GEVEL TRUE OPEN / DICHTHEID VAN DE GEVEL

1. Verhouding gevel open/dicht: <30 / >70% TRUE TRUE geen invloed geen invloed 1 positieve invloed 1 positieve invloed

TRUE

VERKOOP KWALITEIT + OVERIG TRUE OVERIG

TRUE

TIJD
TRUE

De ruwbouw vindt plaats in de zomer TRUE FALSE

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

TRUE

LOCATIE
TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Beperkte werkruimte voor een rupskraan TRUE FALSE

geen invloed

(geen rupskraan nodig)

geen invloed

(geen rupskraan nodig)
3

weinig invloed

(verstoring efficiëntie/kosten precario)

geen invloed

(geen rupskraan nodig)

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE FALSE

geen invloed (voldoende ruimte voor 

kalkzandsteen, breedplaat)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wapening, breedplaat)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wanden en vloeren)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wanden en vloeren)

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS  TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE FALSE

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE FALSE

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

DIVERS TRUE

Draagkracht grond onvoldoende voor rupskraan

(aanvullende voorzieningen zijn nodig)
TRUE FALSE

geen invloed

(geen rupskraan nodig)

geen invloed

(geen rupskraan nodig)
4

veel invloed

(zware rupskraan nodig, ±70 tonmeter)

geen invloed

(geen rupskraan nodig)

TRUE

MARKTSITUATIE
TRUE N/G/O toelichting N/G/O toelichting N/G/O toelichting N/G/O toelichting

Marktsituatie onderaannemers TRUE FALSE N N N N

Marktsituatie leveranciers TRUE FALSE N N N N

Voordeel met plaatselijke onderaannemers TRUE FALSE N N N N

Voordeel met plaatselijke leveranciers TRUE FALSE N N N N

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD
TRUE

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD
TRUE productienorm van: productienorm van: productienorm van: productienorm van: 

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 

2, 3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 2 tot 10 woningen per week 2 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 2) Kalkzandsteen, 2) Cellenbeton, 3) Prefab lichtbeton wanden, 1) Prefab houtskeletbouw elementen                                                              

Onderbouwing rangorde: Prefab houtskeltetbouw elementen hebben de voorkeur vanwege de kleine ramen in de gevel. De grote seriematigheid in het project geeft de voorkeur voor prefab elementen. De overige 

uitvoeringsmethoden zitten dicht bij elkaar.

Martijn Hamers

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda
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VAN

TOEPASSING

Hoe meer niet seriematige projectkenmerken in de gevel, hoe hoger de 

kosten van de elementen. De kosten worden berekend over de totale 

oppervlakte van het element. De openingen worden dus 'dubbel' berekend. 

Hoe groter de openingen, hoe hoger de kosten van de totale gevel.

KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 3B: VERGELIJKEN OP TIJD EN GELD; BINNENSPOUWBLAD GEVEL

N=neutraal=wit  #  G=gunstig=kleur groen  #  O=ongunstig=kleur rood

TOELICHTING OP GELD EN TIJD; HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN

In dit werkblad wordt voor het bouwdeel binnenspouwblad gevel de optimale uitvoeringsmethoden bepaald op basis van tijd en geld (of toepassing van de uitvoeringsmethoden mogelijk is wordt hier buiten beschouwing gelaten). Doordat de 

gegeven uitvoeringsmethoden verschillend reageren op niet seriematige projectkenmerken en de open / dichtheid van de gevel, kan aan de hand hiervan een uitspraak worden gedaan over de laagste bouwkosten (GELD), en kan een uitspraak 

worden gegeven of het standaard productietempo kan worden gehaald (TIJD). Naast de niet seriematige projectkenmerken en de open / dichtheid van de gevel, kunnen de projectkenmerken bij Tijd, Locatie en Marktsituatie ook een rol spelen in de 

uitspraken over TIJD en GELD. De link tussen het binnenspouwblad en de woningscheidende wanden wordt in blad 4 gemaakt. In dit blad bepaald u alleen of interresant is om op basis van het uiterlijk van de gevel om een bepaald type 

binnenspouwblad toe te passen.

De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op niet seriematige projectkenmerken en de open / dichtheid van de gevel. Hoe meer een uitvoeringsmethode hierop reageert, hoe minder de uitvoeringsmethode interessant is op basis van het 

uiterlijk van de gevel. De mate van invloed op de uitvoeringsmethoden door niet seriematige projectkenmerken en de open / dichtheid van de gevel is als volgt (van minst tot meest): 1&2) kalkzandsteen & cellenbeton; nauwelijks invloed, 3) prefab 

houtskeletbouw element; invloed, 4) prefab lichtbeton element; meer invloed. De mate waarin deze projectkenmerken van toepassing zijn en de mate van invloed hiervan op de uitvoeringsmethoden, geeft aan of een bepaald type binnenspouwblad 

interessant is om toe te passen. Deze vertaalslag moet u zelf maken, maar dit keuzehulpmiddel geeft u hiervoor de structuur en de informatie.

Wanneer een projectkenmerk invloed heeft op een uitvoeringsmethode dan wordt dit aangegeven met een gekleurd vierkant en een toelichting waarom. De kleur van het vierkant en de vermelding van de mate van invloed geeft dit aan. Een groen 

vierkant geeft een 'positieve invloed' aan, een wit/blanco vierkant geeft 'geen invloed' aan, een geel vierkant geeft 'weinig invloed' aan, een oranje vierkant geeft meer invloed aan dan een geel vierkant en een rood vierkant geeft 'veel invloed' aan.

SAMENGEVAT: hoe meer gekleurde vierkanten bij een uitvoeringsmethode staan en hoe verder de kleur naar rood gaat, hoe minder gunstig/optimaal de uitvoeringsmethode is.

Niet seriematige projectkenmerken hebben weinig invloed op de kosten. 

De kosten worden berekend over de oppervlakte van de te lijmen 

elementen. Hoe groter de openingen, hoe lager de kosten van het 

binnenspouwblad. 

N=neutraal=wit  #  G=gunstig=kleur groen  #  O=ongunstig=kleur rood
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

PROJECTKENMERK VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TOEPASSING AANDACHT! Gordingenkap Sporenkap

/ Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed
TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

GELD
TRUE

GELD GELD GELD GELD

De mate van invloed heeft voornamelijk invloed op het criteria 

GELD!

TRUE

TRUE

TIJD
TRUE

TIJD TIJD TIJD TIJD

Productienormen op basis van standaard omstandigheden en een 

standaard (gemiddelde) inzet van materieel en arbeid.
TRUE 5  tot 10 woningen per week 5  tot 10 woningen per week

TRUE

PROJECTKENMERK TRUE LET OP, UITVOERINGSMETHODEN

TRUE AANDACHT! Gordingenkap Sporenkap

TRUE / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed / Mate van invloed

PRODUCT
TRUE

TRUE

WONINGTYPE 1 TRUE

VARIATIES BEUK EN GEVEL TRUE SERIEMATIGHEID

1. Aantal verschillende beukbreedten: 2 TRUE FALSE geen invloed 2 weinig invloed (pasplaten)

TRUE

DAK - vrije overspanningslengten TRUE VRIJE OVERSPANNINGSLENGTEN

De vrije overspanningslengte in de richting nok - goot is <700mm  

tov. de richting bouwmuur - bouwmuur
TRUE TRUE 4 duurdere dakelementen 1 goedkopere dakelementen

TRUE

Is dit mogelijk? TRUE OVERIG

Bij een sporenkap kunnen t/m 3 platen aan elkaar worden 

gekoppeld. Hierdoor ontstaat een hoger productietempo.
TRUE TRUE

geen invloed, maar heeft ook geen 

positieve invloed
1 positieve invloed, snellere montage

TRUE

TIJD
TRUE

De ruwbouw vindt plaats in de zomer TRUE FALSE

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

geen invloed (nauwelijks verlet door 

onwerkbaarweer)

TRUE

LOCATIE
TRUE

BOUWPLAATSRUIMTE TRUE

Voldoende opslagruimte voor materiaal TRUE FALSE

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wanden en vloeren)

geen invloed (voldoende ruimte voor 

wanden en vloeren)

TOEGANKELIJKHEID BOUWPLAATS  TRUE

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor grote transporten TRUE FALSE

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

geen invloed 

(goede toegankelijkheid)

Bouwlocatie is goed toegankelijk voor just-in-time leveringen TRUE FALSE

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

geen invloed 

(normaal geen just-in-time leveringen)

TRUE

MARKTSITUATIE
TRUE N/G/O toelichting N/G/O toelichting

Marktsituatie onderaannemers TRUE FALSE N N

Marktsituatie leveranciers TRUE FALSE N N

Voordeel met plaatselijke onderaannemers TRUE FALSE N N

Voordeel met plaatselijke leveranciers TRUE FALSE N N

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP GELD
TRUE

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

VOORLOPIGE CONCLUSIE OP TIJD
TRUE productienorm van: productienorm van: productienorm van: productienorm van: 

TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 

2, 3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

TRUE

Toelichting op voorlopige conclusie: TRUE

TRUE

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste, 2=hoogste): 2) Gordingenkap, 1) Sporenkap                                                                                                                                                                                                                             

Onderbouwing rangorde: de kortere overspanningslengte geeft de voorkeur voor een gordingen kap. Ook is een snellere montage mogelijk door het koppelen van elementen. 

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

Slachthuisterrein, 68 koopwoningen te Breda
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KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN
grondgebonden seriematige woningbouw

BLAD 3C: VERGELIJKEN OP TIJD EN GELD; HELLEND DAKCONSTRUCTIE

N=neutraal=wit  #  G=gunstig=kleur groen  #  O=ongunstig=kleur rood

TOELICHTING OP GELD EN TIJD; HET PRINCIPE VAN HET BEPALEN HIERVAN

In dit werkblad wordt voor het bouwdeel hellende dakconstructie de optimale uitvoeringsmethoden bepaald op basis van tijd en geld (of toepassing van de uitvoeringsmethoden mogelijk is wordt hier buiten beschouwing gelaten). Doordat de 

gegeven uitvoeringsmethoden verschillend reageren op niet seriematige projectkenmerken en de maximale vrije overspanningslengte van invloed is, kan aan de hand hiervan een uitspraak worden gedaan over de laagste bouwkosten (GELD), en 

kan een uitspraak worden gegeven of het standaard productietempo kan worden gehaald (TIJD). Naast de niet seriematige projectkenmerken kunnen de projectkenmerken bij Tijd, Locatie en Marktsituatie ook een rol spelen in de uitspraken over 

TIJD en GELD. De link van de hellende dakconstructie met de woningscheidende wanden wordt in blad 4 gemaakt.

De uitvoeringsmethoden reageren verschillend op onseriematige projectkenmerken. Wanneer een uitvoeringsmethode hierop reageert, heeft dit een negatieve invloed ten op zichte van de andere methode. 

Wanneer een projectkenmerk invloed heeft op een uitvoeringsmethode dan wordt dit aangegeven met een gekleurd vierkant en een eventuele toelichting waarom. De kleur van het vierkant en de vermelding van de mate van invloed geeft dit aan. 

Een groen vierkant geeft een 'positieve invloed' aan, een wit/blanco vierkant geeft 'geen invloed' aan, een geel vierkant geeft 'weinig invloed' aan, een oranje vierkant geeft meer invloed aan dan een geel vierkant en een rood vierkant geeft 'veel 

invloed' aan. Hoe meer negatieve invloeden zijn aangegeven en de mate van negativiteit bepaald welke uitvoeringsmethode als meest optimaal naar voren komt.

SAMENGEVAT: hoe meer gekleurde vierkanten bij een uitvoeringsmethode staan en hoe verder de kleur naar rood gaat, hoe minder gunstig/optimaal de uitvoeringsmethode is.
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PROJECTNAAM:

PROJECTNUMMER:

FASE:

DATUM OPGESTELD:

OPGESTELD DOOR:

VAN LET OP, UITVOERINGSMETHODEN & TOELICHTINGEN & KEUZEN

TOEPASSING AANDACHT!

MAAKBAARHEID
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Egaal plafond (geen V-naden) 1. Beukbreedte variant 2: 8450 mm

TRUE
1. Vrije-positionering badkamer & WC 

(leidingen in de vloer)
Belemmeringen op het bouwterrein

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

HELLEND DAKCONSTRUCTIE TRUE

Op basis van de volgende projectkenmerken kunnen de 

uitvoeringsmethode niet worden toegepast:
TRUE

1. 1-veldsoverspanning; max. vrije 

overspanningslengte bouwmuur-

bouwmuur: 5150 mm

TRUE 1. Breedte dakraam 01: 1150 mm

TRUE
1. Hoogte dakraam (=sparing in dak) 01: 

1150 mm

TRUE

Eventuele toelichting op voorlopige conclusie TRUE

TRUE

GELD
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-

/DAKVLOEREN
TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

HELLEND DAKCONSTRUCTIE TRUE

Voorlopige conclusie op basis van GELD voor de woningtype(n): 1 TRUE

TRUE

TIJD
TRUE

TRUE

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN & VERDIEPINGS-

/DAKVLOEREN
TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1 TRUE 2 tot 5 woningen per week 4 tot 5 woningen per week 6 tot 10 woningen per week 7 tot 8 woningen per week

TRUE

TRUE

TRUE

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 2, 

3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 2 tot 10 woningen per week 2 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

TRUE

TRUE

TRUE

HELLEND DAKCONSTRUCTIE TRUE

Voorlopige conclusie op basis van TIJD voor de woningtype(n): 1, 2, 

3, 1&2, 1&3, 2&3 of 1,2&3*
TRUE 5 tot 10 woningen per week 5 tot 10 woningen per week

CellenbetonKalkzandsteen

SporenkapGordingenkap

Prefab lichtbetonwanden & 

leidingvloer
TunnelbekistingWandbekisting & breedplaatKalkzandsteen & breedplaat

Prefab lichtbeton elementCellenbetonKalkzandsteen

SporenkapGordingenkap

Kalkzandsteen lijmelementen Wandbekisting Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

Prefab houtskeletbouw elementPrefab lichtbeton element

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 2) Kalkzandsteen, 2) Cellenbeton, 3) Prefab lichtbeton wanden, 1) Prefab houtskeletbouw elementen                                                              

Onderbouwing rangorde: Prefab houtskeltetbouw elementen hebben de voorkeur vanwege de kleine ramen in de gevel. De grote seriematigheid in het project geeft de voorkeur voor 

prefab elementen. De overige uitvoeringsmethoden zitten dicht bij elkaar.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste, 2=hoogste): 2) Gordingenkap, 1) Sporenkap                                                                                                                                                                          

Onderbouwing rangorde: de kortere overspanningslengte geeft de voorkeur voor een gordingen kap. Ook is een snellere montage mogelijk door het koppelen van elementen. 

Een dakraam in het gordingenkap is alleen mogelijk met raveelconstructie. Dakkapellen zijn in beide dakconstructies mogelijk.

Rangorde op basis van bouwkosten (1=laagste - 4=hoogste): 3) Kalkzandsteen/breedplaat, 2) Wandbekisting/breedplaat, 1) Tunnelbekisting, 2) Prefab lichtbetonwanden/leidingvloer                                                              

Onderbouwing rangorde: De nummers 1 en 2 zitten dicht bij elkaar. Door het grote aantal beuken (204 st) lijkt tunnelbekisting het goedkoopst, maar er is lastig aan tunnel ploegen te 

komen. Door de seriematigheid in het project zijn prefab lichtbeton wanden ook interessant, zeker doordat de leveranciers hun product in de markt willen zetten. Wandbekisting zou 

ook nog een optie kunnen zijn.

Voor het toepassen van de tunnelbekisting vormen de bomen op het terrein een belemmering. Een kapvergunning is aangevraagd. De 15 kalenderweken voorbereidingstijd zijn 

voldoende voor de tunnelbekisting en prefab lichtbeton elementen.

Voor het toepassen van de tunnelbekisting vormen de bomen op het terrein een belemmering. Een kapvergunning is aangevraagd. 

Alle uitvoeringsmethoden kunnen worden toegepast.

TunnelbekistingBreedplaatvloerLeidingvloerKanaalplaatvloer

Prefab houtskeletbouw element

Martijn Hamers
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BLAD 4: SAMENVOEGING MAAKBAARHEID, TIJD EN GELD  &  KIEZEN BOUWSYSTEEM
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BLAD 4: SAMENVOEGING MAAKBAARHEID, TIJD EN GELD  &  KIEZEN BOUWSYSTEEM

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1 TRUE BOUWSYSTEEM A BOUWSYSTEEM B BOUWSYSTEEM C BOUWSYSTEEM D

DRAGENDE-/WONINGSCHEIDENDE WANDEN TRUE FALSE Kalkzandsteen Wandbekisting Tunnelbekisting Prefab lichtbeton wanden

VERDIEPINGS-/DAKVLOEREN TRUE
Let op, een uitv. 

methode(n) kan niet!
Breedplaatvloer (+) Breedplaatvloer (+) Tunnelbekisting Leidingvloer (+)

BINNENSPOUWBLADEN GEVEL TRUE FALSE Kalkzandsteen Prefab houtskeletbouw element (+) Prefab houtskeletbouw element (+) Prefab lichtbeton element (+)

TOPWAND (=dragende-/woningscheidende wand) TRUE Kalkzandsteen Wandbekisting (+) Wandbekisting (+) Prefab lichtbeton wanden

HELLEND DAKCONSTRUCTIE TRUE
Let op, een uitv. 

methode(n) kan niet!
Sporenkap, met gekoppelde elementen (+) Sporenkap, met gekoppelde elementen (+) Sporenkap, met gekoppelde elementen (+) Sporenkap, met gekoppelde elementen (+)

Rangorde TRUE 3 1 2 2

TRUE

Toelichting op MAAKBAARHEID TRUE

Toelichting op GELD TRUE

Toelichting op TIJD TRUE

Toelichting TOTAAL/ALGEMEEN TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1 TRUE BOUWSYSTEEM A BOUWSYSTEEM B BOUWSYSTEEM C BOUWSYSTEEM D

Uitvoeringstijd in werkbare weken TRUE 42 weken 37 weken 39 weken

Totale kosten in euro's TRUE 4.900.000€                                                4.700.000€                                                 5.000.000€                                                  

TRUE

TRUE

TRUE

Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1 TRUE

Keuze bouwsysteem TRUE

Toelichting TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

Bouwsysteem voor de woningtype(n): 1 TRUE

Keuze bouwsysteem is voorlopig omdat: TRUE

TRUE

BOUWSYSTEEM B

Een voorlopige keuze is gemaakt door het projectteam. Eerst moeten de onduidelijkheden bij maakbaarheid worden uitgezocht.

Is op dit moment het enige bouwsysteem welke kan worden toegepast. Eerst moeten de toelichtingen bij maakbaarheid  duidelijk worden voordat verder kan worden gegaan.

Momenteel is bouwsysteem D niet mogelijk vanwege de leidingvloer (een glad plafond is vereist). Overleggen met opdrachtgever en overtuigen van de voordelen van het syteem. Een 

goed alternatief is bouwsysteem C, alleen de bomen moeten dan wel gekapt mogen worden. Dit moet ook besproken worden met de opdrachtgever.

Bij de bouw van 86 woningen liggen de omslagpunten dicht van prefab elementen, wandbekisting en tunnelbekisting dicht bij elkaar.

Met prefab lichtbeton elementen als met eentunnelbekisting is zeker een productienorm te halen van 8 woningen in de week. 

Eerst moet de toelichting bij maakbaarheid duidelijk worden. Wel vast voor bouwsysteem B, C en D een planning en kostenraming maken. Misschien geven de kosen de doorslag voor 

een van de bouwsystemen en/of kan de opdrachtgever overtuigt worden om de eis van het gladde plafond te laten vallen. 

De standaard productienormen moeten gehaald kunnen worden. Het is een 'standaard' werk.

BEPALING RANGORDE BOUWSYSTEEM

PLANNINGEN & KOSTENRAMINGEN BOUWSYSTEEM

KIEZEN BOUWSYSTEEM

KEUZE BOUWSYSTEEM IS VOORLOPIG / DEFINITIEF
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5. DIGITALE VERSIE ‘KEUZEHULPMIDDEL UITVOERINGSMETHODEN’ 

 



 

SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
Het hulpmiddel bestaat uit vijf stappen: WAT, HOE, VERGELIJKEN, 

KIEZEN en DEFINITIEF?. De eerste stap, WAT, is het vaststellen 

van de projectkenmerken van het project. In de tweede stap, 

HOE, worden de uitvoeringsmethoden getoetst op de 

maakbaarheid. In de derde stap, VERGELIJKEN, worden de 

uitvoeringsmethoden met elkaar vergeleken op tijd en geld, op 

basis van redenering op ‘productienormen’ en ‘bouwkosten’. In 

stap 4, KIEZEN, wordt voor de bouwdelen de keuze voor de 

uitvoeringsmethoden gemaakt, welke samen het bouwsysteem 

vormen voor de woning. Wanneer vanuit de redering op 

‘productienormen’ en ‘bouwkosten’ geen duidelijk beeld naar 

voren komt welke uitvoeringsmethode op tijd en/of geld het 

meest geschikt is, moet door het laten maken van een 

kostenraming en een planning van de verschillende 

uitvoeringsmethoden, hierover een nauwkeuriger beeld worden 

verkregen, voordat een keuze kan worden gemaakt. 

In stap vijf, KIEZEN, wordt besloten of het een voorlopige of 

definitieve keuze is. Bij een voorlopige keuze wordt 

teruggekoppeld naar het begin van het hulpmiddel en wordt het 

keuzeproces opnieuw doorlopen. Bij een definitieve keuze is het 

keuzeproces ten einde en daarmee ook het doorlopen van het 

keuzehulpmiddel. 

 

Door gebruik van het hulpmiddel verloopt de keuze van de 

uitvoeringsmethoden volgens een vaste structuur, worden de 

projectkenmerken als uitgangspunten vastgelegd, worden de 

gemaakte keuzen beargumenteerd en vastgelegd op 

maakbaarheid, tijd en geld. Hierdoor moet het projectbureau in 

staat zijn om de gemaakte uitvoeringsmethodekeuzen op een 

onderbouwde wijze over te dragen aan het uitvoeringsteam. 

Hierdoor zal het uitvoeringsteam de keuzen niet meer in twijfel 

trekken, waardoor de gemaakte keuzen en werkzaamheden niet 

opnieuw gedaan hoeven te worden. 

\ Specialisatie Construction Technology 

keuzehulphulphulphulpmiddel    

 \ UitvoeringsTechniek 

VERGELIJKEN

Start

HOE

DEFINITIEF?

WAT

Einde

T
e
ru

g
ko

p
p
e
lin

g
 p

e
r 

b
o
u
w

fa
se

KIEZEN


