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gebruik kunnen maken. Daarom ben ik trots en verheugd dat Ballast  Nedam Bouw Zuid mij de 
mogelijkheid gegeven heeft om mijn afstudeertraject binnen hun bedrijf te mogen belopen.   

Gedurende dit afstudeerproject heb ik naast inhoudelijke aspecten ook veel ervaring opgedaan over 
hoe de organisatie in een groot bouwbedrijf eruit ziet en hoe het keuzeproces tot stand komt. Hierdoor 
kan ik terugkijken op een leerzame periode en hoop ik deze kennis en ervaring zo snel mogelijk, na 
het behalen van mijn studie, toe te kunnen passen tijdens mijn carrière.  

Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Hierbij wil ik mijn 
begeleiders, de heer dr. ir. Eric Vastert (docent uitvoeringstechniek aan de TU Eindhoven), de heer ir. 
Martin Vissers (docent uitvoeringstechniek aan de TU Eindhoven) en Antoon van der Linden BSc. 
(hoofd bedrijfsbureau / werkvoorbereiding Ballast  Nedam Bouw) bedanken voor hun hulp en inzet. 
Verder wil ik alle collega s van Ballast  Nedam Bouw Zuid bedanken voor hun bijdrage aan dit 
rapport en mijn ouders bedanken voor hun steun.  

Tot slot wens ik u veel leesplezier.  

Eindhoven, 23 augustus  2012  

Roy Frijns
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Samenvatting  

Aan de hand van een analyse, op het project de Rosep Veldhoven , is vastgesteld dat het 
realisatieproces voor een houten gootconstructie extra geld kost. Ook is er ontevreden 
bouwplaatspersoneel en zijn er slechte arbeidsomstandigheden. Aan de hand van deze resultaten is 
het volgende probleem geformuleerd: het realiseren van een houten gootconstructie kost Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid extra geld en leidt tot ontevredenheid bij het bouwplaatspersoneel en slechte 
ARBO- omstandigheden op de bouw. Dit probleem heeft de volgende hoofdoorzaken:  

1. Te korte voorbereidingstijd door gebrek aan kennis van de werkvoorbereider; 
2. Te weinig kennis aanwezig in de calculatiefase; 
3. Geen opslagmogelijkheid binnen bouwplaatsinrichting; 
4. Er wordt niet volgens ARBO- richtlijnen gewerkt. 

Hoofdoorzaak 3 en 4 worden niet meegenomen binnen dit rapport omdat deze hoofdoorzaken 
incidenteel voorkomen op het geanalyseerde proces. Hoofdoorzaak 1 en 2 blijken problemen te zijn 
die aangepakt dienen te worden voor het probleem uiteindelijk te kunnen oplossen.   

Als eerste wordt hoofdoorzaak 1; te korte voorbereidingstijd door gebrek aan kennis van de 
werkvoorbereider behandeld. Deze hoofdoorzaak brengt twee gevolgen met zich mee. Vanwege de te 
korte voorbereidingstijd wordt het keuzeproces niet onderbouwd met geschikte kennis en worden 
tevens onjuiste details toegepast. Deze twee knelpunten moeten worden aangepakt om het 
tijdsprobleem in de voorbereidingsfase te kunnen verhelpen. De gootdetails die momenteel gebruikt 
worden, zijn niet ontworpen voor de prefab variant maar voor de insitu variant. Eliminering van dit 
knelpunt is het ontwikkelen van gootdetails die voorzien zijn van voldoende stelruimte en een situatie 
waarin rekening gehouden wordt met maatafwijkingen. Tevens moeten de details bij elke 
uitvoeringsmethode afzonderlijk toe te passen zijn. Daarnaast bestaat nog het andere gevolg; het 
keuzeproces wordt nu gedaan op basis van gebrekkige kennis en ervaring, omdat hier geen tijd voor 
beschikbaar is in de voorbereidingsfase. Om dit probleem op te lossen zou de keuze niet meer 
gebaseerd moeten worden op basis van eigen kennis en ervaring van de werkvoorbereider maar op 
bestaande kosten, zodat er met zekerheid gekozen wordt voor de variant die daadwerkelijk het 
goedkoopst is. Dit moet vervolgens gebaseerd zijn op het desbetreffend project, op deze manier is de 
keuze projectafhankelijk en bij elk project verschillend.   

De tweede hoofdoorzaak is: te weinig tijd en kennis aanwezig in calculatiefase. Bij deze hoofdoorzaak 
moet het knelpunt: er wordt maar één uitvoeringsvariant begroot, worden aangepakt. Tijdens de 
calculatiefase wordt een begroting gemaakt van alleen de insitu variant. De calculator heeft geen tijd 
en kennis in huis om meerdere uitvoeringsvarianten te begroten. Belangrijk is dat een keuze gemaakt 
gaat worden tussen verschillende uitvoeringsvarianten, zodat de goedkoopst realiseerbare variant 
gekozen wordt. Dit lost het uiteindelijke probleem op.   

Om de hoofdoorzaken te elimineren worden de gevolgen aangepakt. De doelstelling van dit 
afstudeerrapport is: het ontwikkelen van gootdetails en een keuzehulpmiddel dat, per project, de 
keuze ondersteund tussen de goedkoopste realiseerbare uitvoeringvarianten voor een houten 
gootconstructie.. Er is een keuzehulpmiddel gemaakt welke automatisch een planning en begroting 
genereert. Dit betekent dat de belangrijkste gevolgen van de genoemde hoofdoorzaken weggenomen 
worden. Er is geen kennis meer nodig om een keuze te maken tussen de verschillende 
uitvoeringsvarianten. Er worden drie uitvoeringsvarianten (namelijk de insitu, geheel prefab en 
deelsprefab) automatisch meegenomen door het keuzehulpmiddel. In de voorbereidingsfase hoeft dus 
geen kennis over en van de mogelijke uitvoeringsvarianten te zijn. Het keuzehulpmiddel genereert 
automatisch een planning en begroting voor de drie uitvoeringsvarianten. Op basis hiervan kan de 
projectleider een keuze maken. Het keuzehulpmiddel geeft een advieskeuze op basis van deze tijd en 
kosten. Ook zijn er standaard gootdetails ontworpen die binnen alle uitvoeringsvarianten toepasbaar 
zijn. Hierdoor kunnen er dus geen onjuiste details meer worden toegepast, bij welke uitvoeringsvariant 
dan ook.   

Het beoogde eindresultaat is het besparen van kosten bij het realiseren van de houten 
gootconstructie. Dit wordt bereikt door het keuzehulpmiddel en de standaard gootdetails. Deze komt 
overeen met de beschreven doelstelling van het afstudeerrapport; het ontwikkelen van gootdetails en 
een keuzehulpmiddel dat, per project afzonderlijk, de goedkoopst realiseerbare keuze maakt tussen 
verschillende uitvoeringvarianten voor een houten gootconstructie. De doelstelling is hiermee bereikt! 
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Summary  

Ballast  Nedam Bouw Zuid has develop a prefabricate realization process for timber gutter 
constructions. On the basis of an analysis for this realization process, made from the project "the 
Rosep Veldhoven", it has been established that the budget which was calculated for this realization 
process is insufficient. The current realization process also leads to dissatisfied site staff and poor 
working conditions. On the basis of these results the following problem is formulated: the realization of 
a timber gutter construction costs Ballast - Nedam Bouw Zuid extra money and leads to dissatisfaction 
with the site personnel and poor occupational health and safety conditions at the building site. This 
problem has the following main causes: 
1. Too short preparation time due lack to of knowledge of the planner; 
2. Lack of knowledge present in the calculation phase; 
3. No storage capacity in site design; 
4. During site activities employees do not work under the right circumstances (to occupational health 
and safety guidelines). 
Main cause 3 and 4 are not included within this report because these causes occasionally occur in the 
analyzed realization process (and not on other BNBZ projects). Main cause 1 and 2 appear to be 
problems that need to be addressed to solve the main problem.  

First, main cause one will be dealt with; too short preparation time due to lack of knowledge of the 
planner. The main cause brings with it two consequences. Due to the short preparation time, the 
selection process of the suitable construction method is not underpinned by appropriate knowledge 
and incorrect gutter details are applied. These two issues have to be eliminated to solve the problem 
of time in the preparatory stage of the building process. The gutter details that are currently used are 
not designed for the prefabricated construction method but for the in situ manufacturing construction 
method. Elimination of this problem is to develop gutter details that are provided with sufficient 
backlash and that enough dimensional variation is taken into account. Also, the gutter details may be 
applied for each construction method separately. Another consequence is that the selection process is 
now done with a lack of knowledge and experience, as no time is available during the preparation. To 
solve this problem the choice should be based not on the basis of personal knowledge and experience 
of the planner but to existing costs, so the cheapest possible construction method can be chosen. The 
choice must be based on the relevant project. In this manner the choice will be different for each 
project.  

The second main cause: too little time and knowledge in calculation phase. This second cause can be 
explained as follows: there is only one construction method budgeted. During the calculation phase a 
budget is made from only the in situ manufacturing construction method. The calculator does not have 
time and knowledge to implement several construction methods to the budget. It is important that a 
choice will be made between different constructions methods, so that the cheapest realizable method 
is selected. This solves the problem.  

To eliminate the main formulated problem, two main causes need to be addressed. The objective of 
this final report is: the development of gutter details and a spreadsheet tool, that is intended as choice 
support between the cheapest possible construction methods for a timber gutter structure. The 
spreadsheet tool automatically generates a time schedule and budget. This means that the main 
effects of these two main causes can be removed. There is no need to have all knowledge to make a 
choice between the three various construction methods. In the preparation phase there is no need to 
have knowledge about the possible construction methods because the spreadsheet tool automatically 
generates a time schedule and budget for three methods. Based on this information, the project 
manager can make a choice. The spreadsheet tool gives a choice based on this time and cost 
schedule. Also, standard gutter details are designed which fit within all the possible construction 
methods. Therefore, no incorrect gutter details can be applied. 
The intended end result is cost savings by the realization process of a timber gutter construction. This 
will be achieved by the developed spreadsheet tool and the standard gutter details. This corresponds 
to the target of this final report, the development of standard gutter details and a spreadsheet tool 
which support the calculator in the making a choice between the three constructions methods. As 
result the spreadsheet tool gives a time schedule and a budget of all the three construction methods. 
With this information the tool gives an advice to the cheapest realizable method. With these solutions 
the objective target is achieved! 
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1. Kiezen en realiseren van een houten gootconstructie  

1.1 Wat is een gootconstructie?  

Een gebouw biedt bescherming tegen weersinvloeden zoals hemelwater. Grof gezegd zorgen de 
gevels en het dak ervoor dat het hemelwater de inzittende niet nat maakt (1.1). Het hemelwater mag 
niet blijven liggen op het dak. Door de belasting van het hemelwater op het dak, kan deze bezwijken, 
zie figuur 1.1.  

Figuur 1.1; illustratie die weergeeft hoe een dak kan bezwijken onder de toenemende belasting van hemelwater.  

Om ervoor te zorgen dat het hemelwater niet op het dak blijft liggen wordt  een systeem aan het 
gebouw gemaakt dat het hemelwater afvoert van het dak, een zogenaamd afwateringsysteem (1.2). 
Elk gebouw heeft een afwateringssysteem nodig om het hemelwater af te voeren naar het maaiveld 
(1.3). Het hemelwater wordt via de dakconstructie begeleid naar een bak, genaamd de 
gootconstructie. De gootconstructie vangt het water op en via de hemelwaterafvoeren wordt het water 
naar het maaiveld verplaatst (1.4), figuur 1.2 illustreert dit proces.                  

Figuur 1.2; Afwateringsysteem bij een plat en hellend dak. De cijfers worden naast het figuur uitgelegd.  

(1.1) Terpstra, W. e.a. (2001). Basiskennis bouwen MBO Semester 2. Dakconstructies (pp. 194). 
ThiemeMeulenhoff, Utrecht / Zutphen 2e druk (ISBN 90 238 4380 0). 
(1.2) Van Dale uitgevers. (2011). Het groot woordenboek der Nederlandse taal. Opgehaald 19 februari 2012 van 
http://www.vandale.nl/ 
(1.3) Quist, P.G.. e.a. (1998). Basiskennis bouwen MBO Semester  3. Hellende daken (pp. 207). 
ThiemeMeulenhoff, Utrecht / Zutphen (ISBN 90 238 4008 9). 
(1.4) Quist, P.G.. e.a. (2000). Seriematige woningbouw bouwen MBO Semester 4. Goten (pp. 149). 
ThiemeMeulenhoff, Utrecht / Zutphen (ISBN 90 238 4353 2). 

Fase 1: Hemelwater in de vorm van 
neerslag valt op het dak. Er is geen afschot 
aangebracht, waardoor het water op het dak 
blijft liggen 

Fase 2: De belasting op het dak door het 
hemelwater neemt toe. Het dak gaat 
hierdoor doorbuigen. Zo kan zich nog meer 
hemelwater verzamelen op het dak. 

Fase 3: Door de toenemende belasting van 
het hemelwater bezwijkt het dak. 

1: Hemelwater valt op het dak.  

2: Omdat het dak voorzien is van een afschot 
(op een plat dak is ook altijd een licht afschot 
noodzakelijk) wordt het hemelwater verplaats 
naar de uiteinden.  

3: Via het afschot wordt het water op de 
uiteinden opgevangen in de gootbak.   

4: In de gootbak is een verticale afvoer 
aanwezig die het water vanuit de gootbak naar 
beneden transporteert.  

5: Het hemelwater wordt vrijgelaten op het 
maaiveld. Hier kan het vervolgens de grond in 
trekken of via het riool afgevoerd worden. 

http://www.vandale.nl/
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Binnen dit onderzoek wordt ingezoomd op de gootconstructie. Dit is een belangrijk element binnen het 
afvoeren van het hemelwater. De definitie van de (dak)gootconstructie is: afvoerkanaal uitsluitend 
bestemd voor regenwater en smeltwater, van het buitenoppervlak van een gebouw

 
(1.5).  

De gootconstructie kan van allerlei materialen gemaakt worden. afhankelijk van de gekozen 
materialen kan er weer uit verschillende modellen gekozen worden. Deze keuze kan mede bepaald 
worden door de stijl van het gebouw, de wens voor weinig onderhoud of de grootte van het dak (1.6).  
Zo kan een dak voorzien worden van een overstek. Dit betekend dat een deel van het dakvlak 
uitsteekt boven de gevel. Hierdoor blijft het gevelvlak direct onder het dakoverstek droog tijdens 
regenval en andere neerslag. Deze overstekken worden meestal uitgetimmerd in hout. Dit resulteert in 
een mooi beeld aan de gevel. De gootconstructie kan hierin verwerkt worden (figuur 1.3 hout) of los 
eraan gehangen worden aan de buitenkant (figuur 1.3 aluminium). De drie meest voorkomende 
materialen voor de gootconstructie zijn weergegeven in onderstaande figuur 1.3 (6).                 

Dit afstudeerrapport is afgebakend tot uitsluitend een houten gootconstructie in de woningbouw. Dit 
heeft de volgende reden: de nieuwbouw van woningen vraagt tegenwoordig om grote uitgetimmerde 
gootoverstekken en hiermee lijkt de zinken/aluminium hemelwaterafvoer te gaan verdwijnen (1.7). Het 
realiseren van een uitgetimmerde goot is een duur en arbeidsintensief proces dat resulteert in hoge 
kosten in de vorm van materiaal en arbeidsuren (1.8). De vraagstelling die binnen dit onderzoek 
centraal staat is of het niet mogelijk zou zijn de houten gootconstructie op een andere manier uit te 
voeren (dan de traditionele insitu variant) zodat tijd en kosten bespaard kunnen worden. De tijd wordt 
hierin vertaald naar kosten. Wanneer een tijdsbesparing te realiseren valt, zal dit vertaald worden naar 
kosten.                 

(1.5) Van Dale uitgevers. (2011). Het groot woordenboek der Nederlandse taal. Opgehaald 2 februari 2011 van 
http://www.vandale.nl/ 
(1.6) Het Portaal. (2011). De dakgoot: de meest gebruikte materialen. Opgehaald 3 februari 2011 van 
http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/hellende-daken/156-de-dakgoot 
(1.7) Planontwikkelaar Ballast  Nedam Bouw Zuid, vestiging Eindhoven, gesprek gehouden op 05-06-2011. 
(1.8) Hoofd bedrijfsbureau Ballast  Nedam Bouw Zuid, vestiging Eindhoven, gesprek gehouden op 08-06-2011. 

Aluminium           Zink         Hout 

Figuur 1.3; verschillende materialen hemelwaterafvoersystemen (Het Portaal. (2011). De dakgoot: de meest 
gebruikte materialen. Opgehaald 3 februari 2011 van http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/hellende-
daken/156-de-dakgoot) 

http://www.vandale.nl/
http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/hellende-daken/156-de-dakgoot
http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/hellende-
daken/156-de-dakgoot
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1.2 Huidige realisatieproces van een houten gootconstructie  

Het huidige realisatieproces van de houten gootconstructie is weergegeven in onderstaande tekst. 
De realisatie van de gootconstructie op het project de Rosep Veldhoven zag er als volgt uit: 
De activiteitskoppen van het SADT- schema in figuur 1.4  verifiëren met de vet gedrukte koppen in 
onderstaande tekst.  

A

 

Calculeren uitvoeringsvariant 

 

Het beginstadium van het proces is het opstellen van de kosten. Kortom: hoeveel gaat de realisatie 
van de gootconstructie kosten. De calculator geeft dit weer door de kosten in een begroting te 
verwerken. Om de begroting te kunnen maken moeten twee activiteiten voltooid worden: 

1. Het verzamelen van de projectgegevens (activiteit A1 in het SADT- schema); 
2. Het maken van de begroting (activiteit A2 in het SADT- schema).  

A1 Projectgegevens verzamelen 
De input van deze fase is het bestek en de bestektekeningen. De calculator krijgt deze 
informatiegegevens van de projectleider bij aanvang van elk project. Hierbij gaat het om de volgende 
specifieke projectdocumenten: 

 

Het bestek. 

 

De bestektekeningen, met hierin de plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. 

 

De bestekdetails. Voor de gootconstructie is het dakranddetail van belang. Voor de 
detaillering van de dakrand en gootconstructie wordt binnen Ballast - Nedam altijd gebruikt 
gemaakt van standaarddetails. De afdeling bouwtechniek heeft twee standaarddetails 
ontwikkeld:  
1. Dakranddetail voor een plat dak, zie figuur 1,5 detail 1. 
2. Dakranddetail voor een hellend dak (figuur 1.5 detail 2). 

  

Detail 1: gootdetail platdak            Detail 2: gootdetail hellend dak 
Figuur 1.5  standaarddetails van een dakranddetail bij een plat dak en hellend dak  

Per project zien deze details anders uit. Zo zijn de afmetingen van de goot, de liggers, gootbodem en 
randbalk projectafhankelijk (deze afmetingenverschillen dus per project).  
De bestekdetails bevatten één van deze details. De calculator verzamelt aan de hand van deze details 
de volgende informatie: 

 

Lengte van de totale gootconstructie: de bestektekeningen zijn digitaal aanwezig. Door de 
contouren van de goot op te meten in AutoCad wordt de lengte van de goot bepaald. 

 

Hoogte van de gootconstructie: vanuit het dakranddetail wordt de hoogte van de 
gootconstructie opgemeten. De bovenkant van de gootconstructie minus de onderkant van de 
gootconstructie is de hoogte van de gootconstructie. 

 

Breedte van de gootconstructie: de breedte van de goot wordt ook achterhaald vanuit het 
dakranddetail. Deze maat staat aangegeven op het detail. Wanneer dit niet het geval is wordt 
deze opgemeten in AutoCad. 
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De bevestigingsmethode: de goot wordt vastgemaakt aan de constructieve dakvloer of de 
buitenmuur. Dit is projectafhankelijk. Zo kunnen er speciale (stalen)ankers nodig zijn of 
bepaalde schroeven/bouten. Deze worden allen meegenomen in de calculatie. Vanuit het 
dakranddetail wordt achterhaald hoe de goot vastgemaakt wordt aan de constructie. 

 
Materiaal waarvan de goot gemaakt is. In het bestek staat beschreven van welke materialen 
de goot gemaakt is. Door het dakranddetail ernaast te houden wordt dit gecontroleerd en 
verwerkt in de calculatie. Elk materiaal wordt hierbij apart meegenomen, dit heeft namelijk 
gevolgen voor de bewerking van deze materialen.  

A2  Maken begroting 
De achterhaalde gegevens van A1, projectgegevens verzamelen, fungeren als input voor het maken 
van de begroting. De begrotingen worden bij Ballast  Nedam Bouw Zuid gemaakt in EasyCalc. Via dit 
programma worden bepaalde handelingen/activiteiten gekoppeld aan de projectgegevens van 
activiteit A1. Hierbij gaat het om de volgende handelingen/activiteiten: 

 

Het benodigde materiaal (hout en bevestigingsmiddelen); 

 

De benodigde arbeid per materiaal (hout en bevestiging); 

 

Eventuele verfwerkzaamheden (materiaal en arbeid); 

 

De vogelschroot (materiaal en arbeid). 
Na het invoeren van de handelingen/activiteiten en de projectgegevens is bekend hoeveel strekkende 
meter of vierkante meter materiaal (om de gootconstructie te maken) nodig is. Om een begroting te 
maken worden deze gegevens vermenigvuldigd met normen. Deze normen worden achterhaald 
vanuit normboekjes en normbladen. Al deze literatuur is te vinden in de bibliotheek van Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid op de afdeling bedrijfsbureau.  

De begroting voor de houten gootconstructie wordt 
binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid altijd gemaakt 
vanuit de insitu uitvoeringsvariant. Er wordt niet 
gekeken naar alternatieve uitvoeringsvarianten, 
omdat de calculator hier geen kennis van heeft.   

Wanneer de begroting compleet is, wordt deze overhandigd aan de projectleider. Deze verstrekt de 
volgende projectdocumenten aan het projectteam in het eerste teamoverleg: 

 

De begroting. 

 

De overallplanning. 

 

Het bestek. 

 

De bestektekeningen (plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden). 

 

De bestekdetails.  

KNELPUNT 
Te weinig kennis aanwezig in 

calculatiefase over alternatieve 
uitvoeringsvarianten voor een houten 

gootconstructie. Hierdoor wordt maar één 
uitvoeringsvariant begroot 
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B

 
Het ontwikkelen van de uitvoeringsvariant 

  
Nadat de totaalprijs vanuit de begroting berekend is, wordt 
gestart met het maken van plannen en tekeningen die 
ervoor moeten gaan zorgen dat de gootconstructie op de 
bouw gemaakt kan worden. Binnen het geanalyseerde 
proces werd in deze fase afgezien van de insitu 
uitvoeringsvariant. De werkvoorbereider kwam op het idee 
prefab gootelementen toe te passen in plaats van in het 
werk te vervaardigen. Hiervoor zijn de volgende 
handelingen verricht:  

B1  Prefabricage mogelijkheid onderkennen 
Het idee om de gootconstructie uit te voeren in prefab komt toevalligerwijs tot stand in de 
werkvoorbereidingsfase. De onderkenning hiervan vond drie weken voordat de gootconstructie in de 
uitvoeringsfase gerealiseerd moet worden plaats. Dit houdt in dat er een maximale voorbereidingstijd 
van drie weken is. De erkenning om de gootconstructie op een andere manier uit te gaan voeren dan 
insitu is niet voor elke werkvoorbereider weggelegd. Dit 
heeft te maken met de kennis en ervaring van de 
desbetreffende werkvoorbereider. Zo staat niet elke 
werkvoorbereider open voor nieuwe, innovatieve methoden 
en speelt de ervaring een grote rol. Des te meer men het 
traditionele proces heeft doorlopen, des te meer men er 
vanaf weet. Zo kan men knelpunten en verbeterpunten 
herkennen gedurende het gehele proces.   

De werkvoorbereider maakt een splitsing tussen twee uitvoeringsvarianten voor een houten 
gootconstructie: de insitu (de gootconstructie geheel op de bouwplaats maken) en de prefab (van te 
voren elementen in een externe fabriek laten maken en deze door eigen bouwplaatspersoneel laten 
monteren) uitvoeringsvariant.  De afweging tussen insitu en prefab wordt door de werkvoorbereider 
gemaakt aan de hand van bepaalde aspecten (bron: werkvoorbereiders Ballast  Nedam Bouw Zuid, 
vernomen tijdens projectmeeting Rosep 05, datum: 15-02-2010). De aspecten worden bepaald op 
basis van zijn eigen ervaringen en gevoel. Deze verschillen per werkvoorbereider en worden niet 
gekwantificeerd. Hierbij gaat het om de volgende aspecten: 

 

Tijdsaspect: gebaseerd op de ervaring van de werkvoorbereider is de prefab 
uitvoeringsvariant sneller dan de insitu uitvoeringsvariant. 

 

Het gemak van de werkmethode: de bouwplaatsmedewerkers verrichten minder handelingen 
tijdens de uitvoering indien gekozen wordt voor de prefab uitvoeringsvariant. 

 

Kostenaspect: gebaseerd op de ervaring van de werkvoorbereider is prefab goedkoper in 
kosten dan de insitu variant. Er word verder geen onderzoek gedaan naar dit aspect.  

B2  Prefabricage mogelijkheid overleggen 
Gedurende de projecten wordt binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid elke maandag een bespreking 
gehouden met het bouwteam. Het bouwteam bestaat uit de projectleider en de werkvoorbereider(s).  
Tijdens de bouwteambespreking wordt de procesvooruitgang besproken en worden problemen 
behandeld. Zo is elke deelnemer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan gezocht worden 
naar een oplossing waar iedereen het mee eens is.  

Voor het project de Rosep werd tijdens één van deze vergaderingen het volgende punt naar voren 
gebracht: de gootconstructie niet uitvoeren in insitu maar in prefab. Aan de hand van de opgestelde 
aspecten (zoals vermeld staan in B1: prefabricage mogelijkheid onderkennen) en op basis van de 
strekkende meters gootconstructie werd de keuze voorgelegd. Vanuit de begroting worden de 
volgende gegevens achterhaald: 

 

De strekkende meters gootconstructie. 

 

De totaalprijs van de gootconstructie.  

Als laatste wordt vanuit de planning achterhaald hoeveel tijd gepland staat om de gootconstructie uit 
te voeren. 

KNELPUNT 
Te weinig kennis aanwezig bij de 
werkvoorbereiders van Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid. Men weet te 
weinig van alternatieve 

uitvoeringsmethoden voor een 
houten gootconstructie. 

KNELPUNT 
Tijdens het ontwikkelen van de 

prefab gootelementen worden de 
verkeerde gootdetails meegenomen. 

De insitu details worden, zonder 
deze aan te passen, toegepast als 

prefab gootdetail. 
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B3  Maken van de keuze 
De projectleider maakt aan de hand van de verkregen argumenten in activiteit B2, prefabricage 
mogelijkheid overleggen, de keuze tussen de prefab of insitu uitvoeringsvariant. De projectleider gaat, 
op basis van zijn kennis en ervaring, de argumenten onderverdelen in voor- en nadelen. Aan de hand 
van deze splitsing wordt bepaald welke uitvoeringsvariant gekozen wordt.   

Bij de beslissing welke uitvoeringsvariant gekozen wordt, wordt de totaalprijs van de insitu variant 
meegenomen. De normen die hierbij gebruikt worden zijn alleen toe te passen bij de insitu variant 
(niet bij de prefab variant). Om een vergelijking te maken tussen de insitu en prefab variant zijn ook de 
kosten- en tijdgegevens nodig van de prefab variant (het verschaffen van meer kennis om zeker ervan 
te zijn dat de keuze juist is). Op basis van kennis en ervaring worden de kosten en tijdsduur van de 
geheel prefab variant bepaald, zonder hierbij rekening te houden met de werkelijke kosten en 
tijdsduur.  

De keuze wordt subjectief gemaakt. De tijdsduur en 
totaalkosten worden geschat op basis van kennis en 
ervaring en deze worden niet achterhaald door het maken 
van een planning en begroting (of door aanvragen van 
offertes). Deze kennis en ervaring verschilt bij elke 
werkvoorbereider. Zo zijn de werkervaringen niet hetzelfde 
en verschilt de vakkennis per persoon. Dit levert telkens 
andere uitkomsten op. 
Dit wil niet zeggen dat de gemaakt keuze per direct bestempeld kan worden als foutief. Op basis van 
kennis en ervaring kunnen en worden in de bouwnijverheid veel keuzes gemaakt. Dit zijn vaak juiste 
keuzes en deze hebben vaak geen uitgebreid onderzoek nodig. Feit blijft dat een keuze meer 
draagkracht en betrouwbaarheid krijgt wanneer deze gemaakt wordt op basis van een tijd- en 
kostenanalyse (1.9).   

Wanneer de projectleider er voor kiest de gootconstructie uit te gaan voeren in prefab, kan de 
werkvoorbereider starten met het ontwikkelen van de prefab elementen. Indien gekozen wordt om de 
gootconstructie in de insitu variant uit te gaan voeren, zal verder worden gegaan op de traditionele 
manier. De werkvoorbereider is in dat geval niet genoodzaakt om  een nieuw proces en product te 
ontwikkelen. De werkvoorbereider hoeft alleen de verschillende materialen te bestellen.  

B4  Maken legplan 
Wanneer met prefab elementen gewerkt wordt zijn nooit alle elementen hetzelfde. Zo zijn altijd 
passtukken en speciale elementen noodzakelijk. Aan de hand van het legplan kan achterhaald 
worden op welke plaats een bepaald prefab element geplaatst moet. Elk element krijgt een code 
(sticker) met hierop een elementnummer. Het  elementnummer aangegeven op het legplan komt 
overeen met het nummer op het prefab gootelement.  

B4.1  Mate van prefabricage bepalen 
Ten eerste wordt gekeken in welke mate de prefabricage kan plaatsvinden. Vanuit de tekeningen van 
Ballast  Nedam Bouwtechniek (figuur 1.6)  wordt gekeken hoe ver de goot geprefabriceerd kan 
worden. Figuur 1.6 geeft een voorbeeld weer van woningtype E van het project de Rosep . Bij 
woningtype E kunnen alleen de goten van de uitbouw geprefabriceerd worden (zie omkaderde in 
figuur 1.6). De uitbouw was een extra optie die de toekomstige bewoners kunnen opnemen. Deze is 
aan de achterzijde van de woning gelegen.  

KNELPUNT 
De keuze wordt gemaakt met 

gebrekkige kennis. Zo worden geen 
kosten- en tijdanalyse gemaakt en 
wordt geen gebruik gemaakt van 

projectafhankelijke gegevens.  

  

(1.9) Filosofie. (2007). Hoofdstuk 3, Wat is kennis? Paragraaf 2.3. Leerboek HBO.  
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Figuur 1.6: Situering goot, woningtype E van het project de Rosep . Het rood omkaderde binnen het figuur geeft de houten 
gootconstructie weer die geprefabriceerd werd. 

Figuur 1.6a: Plattegrond; type E

 

Figuur 1.6c: Doorsnede; 

Figuur 1.6b: Zijgevel; type 
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Figuur 1.7: Gootdetail woningtype E 

 
Gekeken naar het gootdetail van figuur 1.7, werd al snel duidelijk dat de goot voor een groot gedeelte 
geprefabriceerd kan worden. Het blauw gearceerde gedeelte is daadwerkelijk geprefabriceerd. De 
mastiekstrook en dakbedekking worden door de dakdekker aangebracht. De daktrim kan pas worden 
bevestigd nadat de dakdekker zijn werkzaamheden voltooid heeft. De boeiboord afwerking wordt 
gemaakt van Rockpanel Ply, deze kan niet vooraf al worden aangebracht (1.10). De reden hiervoor is  
deze gevoelig is voor beschadiging. Tevens moeten de panelen waterpas en strak bevestigd worden.  

    

B4.2  Lengte element bepalen 
Om de prefab elementen handmatig te kunnen verplaatsen en bewerken (door één 
bouwplaatsmedewerker) wordt het gewicht beperkt tot maximaal 25 kilogram. Ten eerste wordt het 
eigen gewicht van de verschillende houten onderdelen bij elkaar opgeteld. Door deze op te tellen en 
te vermenigvuldigen met 1, wordt het gewicht per strekkende meter berekend. Tenslotte wordt 
bepaald wat de maximale lengte van het element kan worden. Door het gewicht per meter te delen 
door 25 kilogram wordt de maximale lengte bepaald. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt 
de berekening toegelicht.          

 

(1.10) Interview met werkvoorbereider Ballast  Nedam Bouw Zuid. Geraadpleegd op 6 januari 2011 
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Gewicht van het element berekenen:    

breedte hoogte materiaal gewicht totaal gewicht

   
mm m mm m 

  
kg/m3 kg/m1 

horizontale ligger voor

 
20 0,02 250 0,25 Bouwhout vuren 460 2,3 

horizontale ligger achter

 

20 0,02 250 0,25 Bouwhout vuren 460 2,3 

verticale liggers

 

200 0,2 250 0,25 Bouwhout vuren 460 1,38 

gootbodem

 

240 0,24 20 0,02 Cempanel 1250 6 

randbalk

 

60 0,06 60 0,06 Bouwhout vuren 460 1,656 

houten regels

 

10 0,01 10 0,01 Bouwhout vuren 460 0,046 

            

Totaal gewicht kg/m1:

 

13,682 

 

De breedte, hoogte en het materiaal van het element achterhalen vanuit het dakranddetail. Het 
totaalgewicht wordt dan: breedte (m) x lengte (m) x gewicht materiaal (kg/m3).  

Vervolgens wordend extra belastingen per element erbij opgeteld 
Standaard: bevestiging  0.14 kg 
Hoek: bevestiging + langere randbalk  0.14 kg + (1,5 x 0,24 (breedte gootelement)) = 0,6 kg 
HWA: bevestiging + verdieping in element 0.14 kg + (2 x 2.3 (totaal gewicht verticale ligger)) = 0,5 kg  

De maximale lengtes van de prefab elementen zijn als volgt: 
Standaard  25 / (13.7 (totaal gewicht) - 0.14 (extra belasting) = 1.6 meter 
Hoek   25 / (13.7 (totaal gewicht) - 0.60 (extra belasting) = 1.0 meter 
HWA   25 / (13.7 (totaal gewicht) - 0.50 (extra belasting) = 1.1 meter   

B4.3  Maken van het legplan 
Het legplan wordt als volgt gemaakt: 

1. Contour van de goot aangeven: vanuit de digitale bestekplattegrond wordt de binnenste 
contourlijn van de gootconstructie getekend. Deze is bevestigd aan de buitenkant van de 
buitenmuur, daar waar een houten gootconstructie zit. Door dit met een andere kleur aan te 
geven (dan de buitenmuren en gootconstructie) wordt in één oog opslag duidelijk waar de 
gootconstructie zit. 

2. Breedte van de goot aangeven: vanuit het standaard dakranddetail wordt de breedte van de 
gootconstructie opgemeten. De buitenste contour van de gootconstructie wordt getekend door 
de opgemeten breedte van de goot te gebruiken als offsetmaat voor de getekende lijn van 
punt 1. Offset is een commando in AutoCad, hiermee kan een lijn gekopieerd worden.  

3. De getekende lijnen van de punten 1 en 2 worden 3mm naar buiten toe verplaatst. Hierdoor 
komt de gootconstructie 3mm van de buitenkant van de buitenmuur af te staan. Deze 3mm 
dienen als stelruimte voor het prefab gootelement. 

4. Standaard element tekenen: de maximale lengte is bepaald bij B4, bevestiging kiezen, en de 
breedte bij punt 2. Aan de hand van deze maten kan het standaard prefab gootelement grof 
getekend worden. De verfeinde (gedetailleerde) uitwerking van de prefab elementen wordt 
weergegeven op de productietekeningen. 

5. Inpassen standaard element: het getekende element van punt 4 wordt vervolgens verdeeld in 
de gootconstructie. De werkvoorbereider bepaald hierbij waar begonnen wordt met de 
verdeling. Zo kan vanuit het midden begonnen worden of van de hoeken. Dit is 
projectafhankelijk. Het streven hierbij is om zo veel mogelijk standaard elementen toe te 
passen en zo weinig mogelijk passtukken te creëren. 

6. Pas- en speciale elementen: nadat de standaard elementen in de gootconstructie getekend 
zijn, kunnen de contouren van de pas- en speciale elementen getekend worden. 

7. Elementen coderen: alle getekende elementen krijgen een code/nummer. Zo kunnen de 
verschillende elementen onderscheiden worden van elkaar. 

8. Teksten en maatvoeringen: als laatste worden alle maatvoeringen en teksten aangemaakt.   
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Hiermee bevat het legplan de volgende informatie: 

 
Plattegrond met aangegeven over welk bouwwerk 
het gaat met perceel- of kavelnummer. In de 
plattegrond staan de prefab elementen ingetekend 
zoals deze gemonteerd moeten worden op de 
bouw (element situatie); 

 

De afmetingen (lengte en breedte) van de prefab 
elementen; 

 

De afmetingen van het gebouw met de 
gootconstructie benadrukt.  

B5  Bevestiging kiezen 
De bevestigingsmethode wordt berekend en gekozen door de constructeur. Aan de hand van het 
dakranddetail en de maximale lengte van een prefab gootelement wordt berekend welke 
bevestigingsmethode toegepast kan worden.   

Naast het bepalen van de bevestigingsmethode wordt (bij twijfel) ook de gootconstructie op zich 
gecontroleerd door de constructeur. Zo wordt gekeken of deze voldoet aan de constructieve eisen. 
Omdat het dakranddetail een standaarddetail is zal deze constructief (meestal) voldoen. Tijdens het 
ontwerpen van het detail zijn de constructieve eisen al gecontroleerd door de constructeur.  

B6  Productietekeningen maken 
De opgezette contouren van de verschillende prefab elementen van activiteit B5, legplan maken, 
worden in de productietekening verder uitgewerkt. Van elk verschillend element wordt het volgende 
gemaakt: 

 

Bovenaanzicht van het element met alle afmetingen (lengtes, breedtes, sprongen, 
overlappingen inkepingen enzovoort). 

 

Een doorsnede van het element met alle afmetingen. Hierdoor wordt een zijaanzicht en detail 
gemaakt.  

 

Het element wordt voorzien van een code/merk dat correspondeert met het legplan. Verder 
worden de hoeveelheden aangegeven (hoe vaak komt het element voor?). 

 

Een begeleidend schrijven met: 
o De bevestiging van de losse houten onderdelen; 
o Of het prefab element gebeitst of geschilderd moet worden; 
o De materiaaleigenschappen (houtsoort).  

Wanneer de productietekening gemaakt is, kunnen deze overhandigd worden aan de hout leverancier 
die de prefab elementen gaat maken. Aan de hand van deze tekeningen kan de leverancier exact zien 
hoe de elementen in elkaar zitten. Zonder de productietekeningen kan de leverancier de prefab 
gootelementen niet realiseren.   

KNELPUNT 
Tijdens het ontwerpen van de prefab 

gootelementen wordt geen 
stelruimte aangebracht. Deze is wel 

nodig tijdens het positioneren en 
fixeren van de prefab elementen op 

de bouwplaats. 
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B7  Offertes aanvragen 
De offertes worden aangevraagd met een door Ballast  Nedam Bouw Zuid opgezet standaard 
offerteaanvraagformulier. Op dit formulier dienen de volgende gegevens ingevuld te worden: 

 
De gegevens van de leverancier; 

 
Gegevens contactpersoon leverancier; 

 
Gegevens contactpersoon Ballast  Nedam Bouw Zuid; 

 

Een begeleidend schrijven met hierin vermeld: 
o De levertijd (wanneer moeten de prefab elementen geleverd worden op de 

bouwplaats) 
o Het aantal te produceren elementen; 
o Extra verfbewerkingen zo ja/nee; 
o Vermelding naar de bijlagen, de productietekeningen. 

 

De bijlagen; de productietekeningen. Hierin staan de gegevens vermeld zoals aangegeven 
staat in B6; productietekeningen maken.  

Deze offerteaanvraag wordt verstuurd naar vijf verschillende leveranciers. De leveranciers staan 
vermeld in het bedrijvenregister van Ballast  Nedam Bouw Zuid. Binnen dit register staan alle 
bedrijven die door Ballast  Nedam Bouw Zuid geselecteerd (gescreend) zijn op betrouwbaarheid en 
kwaliteit.   

B8  Opdracht verstrekken 
De vijf verschillende leveranciers hebben 15 werkdagen de tijd om een offerte op te stellen. Binnen 
deze tijd worden de offertes terug verwacht bij de werkvoorbereider van Ballast  Nedam.  
De goedkoopste offerte krijgt de opdracht aangewezen en mag de prefab gootelementen gaan 
produceren. De werkvoorbereider geeft aan alle leveranciers door of deze de opdracht gekregen of 
niet gekregen hebben.   

C

 

Het monteren van de uitvoeringsvariant

  

Wanneer alle materialen besteld zijn en de werktekeningen gemaakt zijn, kan begonnen worden met 
het realiseren van de gootconstructie op de bouwplaats. De prefab gootelementen worden op de 
bouwplaats geleverd door de leverancier en door eigen bouwplaatspersoneel gemonteerd.  

C1  Maken prefab elementen 
De houtleverancier maakt aan de hand van de productietekeningen de prefab gootelementen. De 
fabriek is opgedeeld in verschillende stations, namelijk: 

 

C1.1: Op maat zagen en schaven van de houten onderdelen. Op de productietekeningen 
staat aangeven welke houtafmetingen nodig zijn. De leverancier somt deze op en 
zaagt/schaaft het hout in de juiste afmetingen; 

 

C1.2: Samenbouw van het prefab gootelement. De houten onderdelen worden 
samengebouwd tot het prefab gootelement; 

 

C1.3: Afwerking (in de vorm van verven/coaten) van het prefab gootelement. Indien nodig 
kunnen de prefab elementen behandeld worden met een verf of beits laag. Bij de Rosep was 
dit niet nodig; 

 

C1.4: Inpakken en transporteren naar bouwplaats. De elementen worden goed verpakt zodat 
de kans op beschadiging zo klein mogelijk blijft. Vervolgens worden de elementen per 
vrachtwagen getransporteerd naar de bouwplaats.  
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C2  Monteren prefab elementen 
De uitvoerder roept de prefab gootelementen per woningtype af bij de leverancier. Zo blijft de opslag 
van de elementen klein en qua tijdsduur kort. Op de bouwplaats is geen plaats voor langdurige en 
grote hoeveelheden opslag (hier is tijdens de voorbereidingsfase geen rekening mee gehouden).   

Tijdens de montage van de prefab gootelementen kwam de theorie niet helemaal overeen met de 
praktijk. Zo konden de prefab elementen niet gemonteerd worden, zonder aanpassingen te maken. De 
elementen pasten niet. In de voorbereidingsfase is in het ontwerp van de elementen aangenomen dat 
de vloerrand gestort werd met behulp van een randkist. Door het toepassen van een randkist kan een 
strakke vloerrand gerealiseerd worden. Om de maatafwijkingen hiervan op te vangen is er in de 
ontwikkelfase (B5, legplan maken) een stelruimte aangehouden van 3 mm. Tijdens de uitvoering heeft 
men echter een stortband toegepast. Dit heeft als nadelig gevolg dat de vloerrand op sommige 
plaatsen 25 mm dikker is dan op tekening staat aangegeven. De stelruimte van 3 mm is hier dan niet 
voldoende. Dit is echter niet gecommuniceerd richting de werkvoorbereiding. Door het toepassen van 

een stortband moesten de prefab gootelementen 
tijdens het monteren aangepast en ingekort 
worden. Kort samengevat is tijdens de uitwerking 
van de prefab elementen geen rekening 
gehouden met maatafwijkingen van de 
onderliggende constructie. Daarnaast is 
onvoldoende stelruimte aangebracht in het 
element.  

Voordat de elementen gemonteerd werden, 
werden deze eerst per woning (vloerrand) 
verzameld op de steiger. Hierdoor zijn de 
bouwplaatsmedewerkers er achter gekomen dat 
de op tekening (gemaakt door werkvoorbereiding) 
aangegeven situering van de 
hemelwaterafvoeren verkeerd staat. Dit houdt in 
dat er extra handelingen verricht moeten worden 
om de hemelwaterafvoeren op de juiste plek te 
krijgen. In het werk worden handmatig nieuwe 
sparingen aangebracht.    

Binnen het huidige realisatieproces zijn verschillende knelpunten geconstateerd. Deze zijn hieronder 
op willekeurige volgorde opgesomd. Per punt wordt een korte toelichting gegeven.   

Knelpunten vanuit de calculatiefase 
1. Er wordt maar één uitvoeringsvariant begroot. 
De begroting voor een houten gootconstructie wordt binnen Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid altijd 
gemaakt aan de hand van de in het werk vervaardigen (insitu) methode. Er wordt niet gekeken 
naar andere mogelijke uitvoeringsvarianten, die wellicht goedkoper zijn. 
2. Te weinig kennis aanwezig in calculatiefase. 
De calculator heeft te weinig kennis en ervaring met alternatieve uitvoeringsvarianten voor een 
houten gootconstructie. De insitu variant wordt steeds toegepast en van de prefab 
uitvoeringsvariant is niets bekend bij de calculatieafdeling. Om een afweging te maken zijn tijd 
en kosten nodig. Deze zijn niet voorhanden voor de prefab variant. Hierdoor neemt het 
calculeren meer tijd in beslag (bron: hoofd calculatieafdeling BNBZ).  
Binnen de calculatiefase is ook geen tijd aanwezig om meerdere uitvoeringsvarianten te 
vergelijken. Het maken van de begroting voor de insitu variant neemt 15 minuten in beslag. 
Wanneer de calculator nog drie uitvoeringsvarianten moet calculeren, zou dit ongeveer één 
uur in beslag nemen. Voor een klein onderdeel als de gootconstructie is dit te lang. Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid stelt een maximaal tijdsbestek van 15 minuten voor het maken van de 
begroting voor de gootconstructie. Dit neemt niet weg dat als voldoende tijd aanwezig is, 
meerdere uitvoeringsvarianten begroot worden. Hier is gewoon geen kennis van.  

KNELPUNTEN 
Binnen de uitvoerende fase, het monteren 
van de prefab elementen, zijn de volgende 
knelpunten geconstateerd: 

 

De uitvoeringsfase heeft langer 
geduurd 

 

De prefab gootelementen pasten 
niet 

 

Verlies van materiaal 

 

Materiaal ligt op de verkeerde plek 

 

Er wordt niet volgens de ARBO- 
richtlijnen gewerkt 

 

Er is een onjuiste 
bouwplaatsinrichting gemaakt 

 

Kans op ongevallen 

 

Verlies van materieel 
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Knelpunten in de voorbereidingsfase 

3. Voorbereidingstijd voor prefab duurt langer dan gepland door kennis gebrek werkvoorbereider. 
De werkvoorbereider dacht met het veranderen van de uitvoeringsmethode insitu naar prefab 
kosten te besparen. De beschikbare geplande voorbereidingstijd voor het project de Rosep 
was 3 weken, omdat deze voorbereidingstijd gepland was voor de insitu variant.  
Door de verandering van uitvoeringsmethode ( van insitu naar prefab) heeft de 
voorbereidingsfase 4 weken langer geduurd dan gepland en zijn er meer uren gemaakt. Deze 
extra uren waren niet begroot! Begroot waren de uren voor de insitu variant. In totaal zijn 220 
extra uren gemaakt. Een werkvoorbereider en stagiair zijn in totaal 7 weken (35 werkdagen, 
340 uur) bezig geweest met de voorbereidingsfase. Hiervoor waren 15 werkdagen (120uur) 
begroot. Dit komt omdat de prefab uitvoeringsmethode (binnen dit voorbeeldproject) meer 
voorbereidingstijd vergt dan de insitu variant. Dus door het veranderen van de 
uitvoeringsmethode heeft de voorbereidingstijd langer geduurd. 

4. De keuze wordt genomen op basis van gebrekkige kennis. 
Omdat niet elke werkvoorbereider evenveel kennis en ervaring heeft is er geen kwantificering 
om een afweging te maken tussen meerdere uitvoeringsvarianten. Niet elke werkvoorbereider 
kan deze verandering onderkennen. Ook zijn eventuele onderbouwingen van de verandering 
in de uitvoeringsmethode niet objectief. Deze worden ook gebaseerd op kennis en ervaring, 
welke niet op 1 lijn liggen binnen de organisatie waardoor er telkens andere uitkomsten zijn. 
De argumenten worden niet gebaseerd op een kosten- en/of tijdanalyse. 

5. Geen projectafhankelijke gegevens gebruikt. 
Er wordt blind voor prefab gekozen, zonder rekening te houden met projectafhankelijke 
gegevens. Het aantal te maken prefab elementen en de totale gootlengte wordt niet 
meegenomen.  

6. Onjuiste details worden toegepast. 
Tijdens de ontwikkeling van de prefab gootelementen worden details gebruikt die ontworpen 
zijn voor de insitu variant. Binnen de details van de insitu variant worden geen 
maatafwijkingen meegenomen van de onderliggende constructie (bijvoorbeeld de betonnen 
dakvloer en de gemetselde gevel). De timmerman houdt hiermee rekening tijdens de realisatie 
van de gootconstructie. De gootconstructie wordt op maat gemaakt in het werk (insitu). 
Door de prefab gootelementen te ontwikkelen aan de hand van insitu details worden de 
elementen gemaakt zonder rekening te houden met maatafwijkingen van de vloer en gevel 
omdat hier geen kennis van is genomen in de praktijk. Kortweg: In de detaillering wordt er 
vanuit gegaan dat de gootconstructie passend gemaakt wordt op de bouw. Terwijl het in de 
fabriek kant-en-klaar geleverd wordt en nauwelijks nog passend te maken is tijdens te 
montage op de bouw. De details moeten hierop aangepast worden maar dit wordt niet 
gedaan. 

7. Geen stelruimte aangebracht. 
Tijdens het ontwerp van de prefab gootelementen wordt geen rekening gehouden met 
stelruimten, waardoor de prefab elementen tijdens de montage niet gepositioneerd kunnen 
worden.  

Knelpunten in de uitvoeringsfase 
8. Uitvoeringsfase heeft langer geduurd dan gepland. 

De uitvoeringsfase heeft 3 weken langer geduurd dan gepland was.  
9. Prefab gootelementen pasten niet. 

Tijdens de montage van de prefab gootelementen bleek dat de elementen niet pasten.  
10. Verlies van materieel. 

Materieel (steigerkoppelingen en piketten) dat is blijven liggen bij eerder verrichte 
werkzaamheden wordt naast de woning verzameld en niet meer naar omgekeken. Het 
materieel raakt zoek en wordt niet meer teruggevonden. 

11. Materiaal ligt op de verkeerde plek. 
Omdat geen opslag mogelijkheid op de bouwplaats aanwezig is, zijn alle prefab 
gootelementen 76 meter van de werkplek af gelost. Hierdoor moesten de timmerlieden alle 
elementen handmatig verplaatsen. Dit nam 2,5 minuut per prefab element in beslag. 
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12. Er wordt niet volgens ARBO- richtlijnen gewerkt. 

Tijdens de observatie kwamen drie situaties naar voren waar arbeidsonvriendelijk gewerkt 
werd. 
1. De timmerlieden sjouwden met zakken die zwaarder waren dan 25 kilogram. Dit is 

volgende de ARBO- wetgeving niet toegestaan. 
2. Omdat er op een steiger gewerkt werd was er geen werkbank aanwezig. De timmerlieden 

moesten gebukt te werk gaan en onder hun middel werken. Dit is een ARBO- 
onvriendelijke houding.  

13. Onjuiste bouwplaatsinrichting. 
De Rosep was oorspronkelijk een 
nieuwbouw woningproject met 74 luxe 
villa s. Door de tegenvallende verkoop 
heeft Ballast  Nedam 15 percelen 
particulier verkocht, zie figuur 1.8. 
De huizen binnen de rode cirkel zijn 
verkocht. De overige 59 woningen heeft 
Ballast  Nedam Bouw Zuid zelf gebouwd. 
Door het verkopen van de percelen heeft 
men ook een stuk van de bouwplaats 
verkocht. De bouwplaatsinrichting was 
gemaakt met de intentie het hele terrein in 
gebruik te hebben. Door de verkoop viel 
het gedeelte binnen de rode arcering weg. 
Dit werd met hekken afgesloten en mocht 
niet door Ballast  Nedam personeel 
betreed worden. 

Figuur 1.8; plattegrond de Rosep (bron: www.rosep.nl)  

14. Kans op ongevallen. 
Tijdens het schoonvegen van het dak wordt geen rekening gehouden met collega s. Stof en 
vuil waait in het gezicht van anderen. De kans op ongevallen neemt hierdoor toe. 

15. Verlies van materiaal. 
Het laten vallen van vulplaatjes en schroeven kwam regelmatig voor. Deze werden niet 
opgeraapt, bleven liggen op de grond en was dus verloren materiaal. Ook was er veel 
materiaalverlies doordat het hout, dat overbleef na het inkorten van de tussenliggers, van de 
steiger werd afgegooid. Hier werd verder niet meer naar omgekeken. Dit leverde veel 
materiaal verlies op (houtverlies).   

http://www.rosep.nl
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Figuur 2.1; Steiger niet volgens de 
ARBO- wetgeving 

2. Gewenst realisatieproces voor een houten gootconstructie  

In dit hoofdstuk worden de knelpunten geanalyseerd en het probleem geformuleerd. Aan de hand van 
de analyse worden de hoofdoorzaken gevonden. Deze moeten opgelost worden zodat het probleem 
niet meer kan optreden.  

2.1  Problemen tijdens het huidige realisatieproces 
In de knelpuntanalyse wordt bekeken wat het verband is tussen de knelpunten en welk knelpunt 
aangepakt dient te worden. Voor dit knelpunt of deze groep knelpunten zal een oplossing gezocht 
worden. Onderstaande opsomming geeft de knelpunten weer:  

1. Er wordt maar één uitvoeringsvariant begroot. 
2. Te weinig kennis aanwezig in calculatiefase. 
3. Voorbereidingstijd voor prefab duurt langer dan gepland door kennis gebrek werkvoorbereider. 
4. De keuze wordt genomen op basis van gebrekkige kennis. 
5. Geen projectafhankelijke gegevens gebruikt. 
6. Onjuiste details worden toegepast. 
7. Geen stelruimte aangebracht. 
8. Uitvoeringsfase heeft langer geduurd dan gepland. 
9. Prefab gootelementen pasten niet. 
10. Verlies van materieel. 
11. Materiaal ligt op verkeerde plek. 
12. Er wordt niet volgens ARBO- richtlijnen gewerkt. 
13. Onjuiste bouwplaatsinrichting. 
14. Kans op ongevallen / overbelasting. 
15. Verlies van materiaal.  

Het probleem binnen het huidige proces is:   

Ballast  Nedam Bouw Zuid dacht een kostenbesparing van 10% per woning te kunnen realiseren. Dit 
komt ongeveer neer op  150,- per woning en  40.00,- per jaar (Ballast  Nedam Bouw Zuid maakt 
ongeveer 260 woningen per jaar).  

Bij het voorbeeldproject de Rosep heeft de realisatie van 
de gootconstructie geen kostenbesparing opgeleverd. Per 
woning werd een verlies geleden van  189 (in plaats van 
150 winst). Op de begrotingspost van de gootconstructie 

zijn, op het voorbeeldproject, de kosten met  14.000,- 
overschreden. Voor een uitgebreide tijd- en kostenanalyse 
zie bijlage 2.1.  

Het bouwplaatspersoneel is ontevreden omdat men moet 
werken volgens slechte ARBO- omstandigheden (figuur 2.1) 
en er een inefficiënte bouwplaatsinrichting was.  

De 15 knelpunten worden eerst verwerkt binnen het oorzaak- gevolgdiagram. Zo wordt gekeken of 
bepaalde knelpunten gebundeld kunnen worden. Vanuit figuur 2.2 is af te lezen dat de volgende 
knelpunten zijn samengevoegd: 
4+5 Gebrekkige kennis in keuzeproces + Geen projectafhankelijke gegevens gebruikt. 
6+7 Onjuiste details worden toegepast + Geen stelruimte aangebracht. 
10+15 Verlies van materieel + Verlies van materiaal.  

Vervolgens zal achterhaald worden wat de hoofdoorzaak van het probleem is. Dit aan de hand van de 
Porras- methode.

 

Het realiseren van een houten gootconstructie kost Ballast  Nedam Bouw Zuid extra geld en 
leidt tot ontevredenheid bij het bouwplaatspersoneel en slechte ARBO- omstandigheden op de 

bouw. 
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Figuur 2.2; Oorzaak- gevolgdiagram
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en insitu wordt gebaseerd 

op gebrekkige kennis 

 
3. Voorbereidingstijd voor prefab 
duurt langer dan gepland door 

kennis gebrek werkvoorbereider 
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In dit hoofdstuk wordt bekeken wat het verband is tussen de knelpunten en welk knelpunt aangepakt 
dient te worden. Voor dit knelpunt of deze groep knelpunten zal een oplossing gezocht worden.  

De analyse wordt uitgevoerd met behulp van de Porras methode. Alle oorzaak- gevolgcombinaties 
worden duidelijk door de knelpunten horizontaal als oorzaak te plaatsen en verticaal als gevolg, zie 
tabel 2.1. Voor elke combinatie wordt nagegaan of sprake is van een duidelijke oorzaak- gevolgrelatie. 
De gegevens uit de matrix kunnen worden verwerkt tot een stroomdiagram, deze is weergegeven in 
figuur 2.3.    

Tabel 2.1; Porras methode met de oorzaken horizontaal en gevolgen verticaal 
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Figuur 2.3; Stroomschema vanuit tabel 2.1 (Porras- methode)

10+15. Verlies 
van materieel en 
materiaal 

9. Prefab 
gootelementen 
pasten niet 

8. Uitvoeringsfase 
heeft langer geduurd 
dan gepland 

11. Materiaal ligt op 
verkeerde plek 

PROBLEEM

  

EXTRA KOSTEN + ONTEVREDENHEID BOUWPLAATSPERSONEEL + SLECHTE ARBO- OMSTANDIGHEDEN 

2. Te weinig kennis 
aanwezig in 
calculatiefase 

1. Er wordt maar één 
uitvoeringsvariant 
begroot 

3. Voorbereidings-
tijd voor prefab 
duurt langer dan 
gepland door 
kennis gebrek 
werkvoorbereider

 

4+5.Keuze tussen 
prefab en insitu 
wordt gebaseerd 
op gebrekkige 
kennis

 

6+7. Onjuiste 
details worden 
toegepast zonder 
stelruimte

 

13. Onjuiste 
bouwplaatsinrichting 

12. Er wordt niet 
volgens ARBO- 
richtlijnen gewerkt

 

14. Kans op 
ongevallen / 
overbelasting
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Analyse Porras- methode 
Uit het stroomdiagram blijkt dat alle knelpunten leiden tot het probleem, extra kosten, ontevreden 
bouwplaatspersoneel en slechte ARBO- omstandigheden. Er zijn vier punten die van belang zijn om 
de problematiek rondom de andere punten weg te nemen. Dit zijn de volgende punten: 
2. Te weinig kennis aanwezig in calculatiefase. 
3. Te korte voorbereidingstijd door gebrek aan kennis van de werkvoorbereider. 
10.  Geen opslag mogelijkheid binnen bouwplaatsinrichting.   
11. Er wordt niet volgens ARBO- richtlijnen gewerkt.  

Hoofdoorzaak 2; te weinig tijd en kennis aanwezig in de calculatiefase met als gevolg dat er maar één 
uitvoeringsvariant begroot wordt.   

De te korte voorbereidingstijd heeft twee gevolgen. Enerzijds wordt het keuzeproces niet gebaseerd 
op de juiste kennis (nummer 4) en anderzijds worden onjuiste details toegepast. Door het toepassen 
van de onjuiste details passen de prefab gootelementen niet (knelpunt nummer 5). Wat als gevolg 
heeft dat de uitvoeringsfase langer heeft geduurd dan gepland. Verder is er verlies van materieel en 
materiaal doordat de prefab gootelementen niet pasten.  

Nummer 13 geeft weer dat de bouwplaatsinrichting onjuist is. Tijdens het maken van de 
bouwplaatsinrichting is geen rekening gehouden met opslagmogelijkheden van materiaal dat geleverd 
wordt op de bouwplaats. Voordat het materiaal verwerkt kan worden moet dit opgeslagen worden. 
Omdat dit niet gebeurd is wordt het materiaal op de verkeerde plek opgeslagen, waardoor de 
timmerlieden meer transporttijd kwijt zijn.  

Geen opslag mogelijkheid binnen de bouwplaatsinrichting leidt tot het probleem. Een gevolg hiervan is 
dat er geen overleg/communicatie plaatsvindt.  

Als laatste de  ARBO- richtlijnen tevens een aandeel in de totstandkoming van het probleem. Er wordt 
niet volgens de ARBO- richtlijnen gewerkt; dit wil zeggen dat er slechte ARBO- omstandigheden zijn.  

Conclusie Porras- methode 
Om het probleem op te lossen zijn vier hoofdoorzaken die aangepakt dienen te worden: 

1. Te korte voorbereidingstijd door gebrek aan kennis van de werkvoorbereider. 
2. Te weinig tijd en kennis aanwezig in calculatiefase. 
3. Onjuiste bouwplaatsinrichting.   
4. Er wordt niet volgens ARBO- richtlijnen gewerkt.  

Materiaal dat op de verkeerde plek ligt is een gevolg van knelpunt 10; een onjuiste 
bouwplaatsinrichting. Deze oorzaak wordt niet meegenomen binnen dit onderzoek. Normaal 
gesproken wordt binnen elk nieuwbouw woningbouwproject van Ballast  Nedam Bouw Zuid 
voldoende opslagplek verzorgd binnen de bouwplaatsinrichting (bron: hoofd bedrijfsbureau BNBZ). 
Ook het knelpunt; er wordt niet volgens de ARBO- richtlijnen gewerkt, wordt binnen dit onderzoek niet 
meegenomen. Binnen Ballast  Nedam wordt veel aandacht besteed aan veiligheid op de bouwplaats 
(bron: hoofduitvoerder BNBZ). Volgens Ballast  Nedam Bouw Zuid waren deze twee knelpunten op 
de Rosep incidenteel en komt dit niet voor op andere woningbouwprojecten.  

De twee overgebleven hoofdoorzaken moeten aangepakt worden zodat deze niet meer kunnen 
optreden. Begonnen wordt met hoofdoorzaak 1; te korte voorbereidingstijd door gebrek aan kennis 
van de werkvoorbereider, dit brengt twee gevolgen met zich mee. Omdat de voorbereidingstijd te kort 
is wordt het keuzeproces niet onderbouwd met geschikte kennis en daarnaast worden onjuiste details 
toegepast. Deze twee knelpunten moeten worden aangepakt om het tijdsprobleem in de 
voorbereidingsfase te kunnen verhelpen. De gootdetails die nu gebruikt worden, zijn niet ontworpen 
voor de prefab variant maar op de insitu variant. Een mogelijkheid om deze oorzaak te elimineren, is 
het ontwikkelen van gootdetails die voorzien zijn van voldoende stelruimte en waar rekening 
gehouden wordt met maatafwijkingen. Dit is nodig bij de prefab variant. Tevens moeten de details bij 
elke uitvoeringsmethode afzonderlijk toe te passen zijn. Door het ontwikkelen van deze (standaard) 
gootdetails zal dit knelpunt niet meer kunnen voorkomen.   
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Daarnaast bestaat nog het andere gevolg; het keuzeproces wordt nu gedaan op basis van gebrekkige 
kennis en ervaring (deze zijn niet voorhandig) omdat hier geen tijd voor beschikbaar is in de 
voorbereidingsfase. Met gebrekkige kennis wordt bedoeld het niet voorhanden zijn van een 
tijdsplanning en kostenraming (met hierbij gebruik gemaakt van normen, materiaalprijzen, manuren 
enzovoort). Om dit probleem op te lossen zou de keuze niet meer gebaseerd moeten worden op basis 
van eigen kennis en ervaring van de werkvoorbereider maar op bestaande kosten, zodat ze zeker 
weten dat de gekozen variant ook daadwerkelijk de goedkoopste is. Dit moet vervolgens gebaseerd 
zijn op een desbetreffend project, op deze manier is de keuze projectafhankelijk en bij elk project 
verschillend. Om dit knelpunt weg te nemen in de toekomst moet het volgende ontworpen worden: er 
moet geschikte kennis toegevoegd worden aan het keuzeproces zodat tijd en kosten zichtbaar worden 
en de goedkoopste uitvoeringsvariant gekozen kan worden.  

De tweede hoofdoorzaak; Te weinig tijd en kennis aanwezig in calculatiefase. Om dit probleem op te 
lossen wordt het knelpunt, er wordt maar één uitvoeringsvariant begroot, aangepakt. Tijdens de 
calculatiefase wordt een begroting gemaakt van alleen de insitu variant. De calculator beschikt niet 
over de nodige kennis en heeft geen tijd om meerdere uitvoeringsvarianten te begroten. Belangrijk is 
dat er een keuze gemaakt gaat worden tussen verschillende uitvoeringsvarianten, zodat de 
goedkoopst realiseerbare variant gekozen wordt. Dit lost het uiteindelijke probleem op. Omdat niet 
genoeg kennis en tijd beschikbaar is in de calculatiefase, wordt dit nu niet gedaan.   

Het oplossen van hoofdoorzaak 1 en 2 wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van een 
keuzehulpmiddel en de eerder omschreven gootdetails. Het hulpmiddel geeft een ondersteunende 
advieskeuze tussen verschillende uitvoeringsvarianten voor een houten gootconstructie. De 
goedkoopst realiseerbare variant wordt door het hulpmiddel aanbevolen als uit te voeren variant. Met 
de goedkoopst realiseerbare uitvoeringsvariant wordt bedoeld dat de variant moet passen binnen de 
beschikbare voorbereidingstijd en uitvoeringstijd voordat deze vergeleken wordt op kosten. Indien niet 
voldoende tijd aanwezig is, zal de variant ook niet meegenomen worden in de kostenvergelijking. Het 
hulpmiddel gaat dus een keuze maken tussen de verschillende uitvoeringsvarianten en beveelt de 
goedkoopste realiseerbare uitvoeringsvariant aan. Hiermee wordt hoofdoorzaak 2 (Te weinig tijd en 
kennis aanwezig in calculatiefase) opgelost. Er is nog maar weinig tijd en kennis nodig tijdens de 
calculatiefase, het hulpmiddel doet alle werk.  

Wanneer het hulpmiddel en de gootdetails worden toegepast, zullen hoofdoorzaak 1 en 2 niet meer 
kunnen optreden. Er worden standaard gootdetails ontwikkeld die toepasbaar zijn bij elke 
uitvoeringsvariant. Het hulpmiddel bevat feiten die aan het keuzeproces toegevoegd worden. Zo wordt 
van elke variant een begroting en planning gemaakt. Het hulpmiddel houdt tevens rekening met de 
benodigde voorbereidingstijd. Is er niet voldoende voorbereidingstijd, dan kan deze uitvoeringsvariant 
niet uitgevoerd worden.  

Het te ontwikkelen hulpmiddel realiseert: 

 

voor elke uitvoeringsvariant een planning die aangeeft hoeveel voorbereidingstijd en 
uitvoeringstijd nodig is. 

 

voor elke uitvoeringsvariant een begroting die de totale kosten weergeeft. 

 

een advieskeuze die gemaakt wordt door eerst te controleren of voldoende tijd aanwezig is om de 
gootconstructie te ontwikkelen en uit te voeren en vervolgens op kosten van de totale 
gootconstructie (materiaal- en arbeidskosten). 
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2.2 Aanpak om de problemen tijdens het huidige realisatieproces te elimineren     

De doelstelling wordt volgens onderstaand plan van aanpak beantwoordt. De vraag die hierbij 
centraal staat is: wat is nodig om de doelstelling te behalen? 

1. Standaard gootdetails die bij elke uitvoeringsvariant toe te passen zijn. Binnen hoofdstuk 3 
worden deze uitgewerkt. 

2. Voor de calculator in de calculatiefase worden gegevens verzameld om een keuze te maken 
tussen verschillende uitvoeringsmethoden voor een houten gootconstructie. Hoofdstuk 4 laat 
zien hoe deze onderzocht en verkregen zijn.  

3. De gegevens van hoofdstuk 4 worden binnen hoofdstuk 5 in een hulpmiddel geïntegreerd. 
Hierdoor kan de calculator snel en makkelijk een keuze tussen verschillende 
uitvoeringsvarianten voor een houten gootconstructie maken. 

4. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie.  

2.3 Opbouw van het rapport 
Bovenstaande hoofdstukken hebben het huidige proces in kaart gebracht met de daarbij 
optredende knelpunten. Vanuit de knelpuntanalyse is achterhaald dat twee hoofdoorzaken aangepakt 
moeten worden zodat het probleem niet meer kan optreden. De eerste hoofdoorzaak is de te korte 
voorbereidingstijd door gebrek aan kennis van de werkvoorbereider. Door de gebrekkige kennis 
worden tijdens de ontwikkeling van de prefab elementen onjuiste details toegepast (details bestemd 
voor insitu worden toegepast bij prefab) en gebrekkige kennis tijdens het keuzeproces.   

De onjuiste details worden behandeld binnen hoofdstuk 3. Er worden twee standaard gootdetails 
ontwikkeld, één voor een hellend dak en één voor een plat dak, die in elke situatie toe te passen zijn. 
Hoofdstuk 3 is onderverdeeld in vier paragraven. Paragraaf 3.1 geeft de eisen weer die van 
toepassing zijn op de gootconstructie en de gootdetails. Vervolgens wordt binnen paragraaf 3.2 de 
huidige standaard gootdetails geanalyseerd. Aan de hand van het standaarddetail wordt gekeken hoe 
de uitvoeringsvolgorde is. Dit wordt gedaan voor zowel een plat- als hellend dak. Nu bekend is wat de 
eisen zijn (deze vertegenwoordigen de gebruikelijke oplossing) en hoe de huidige situatie is, worden 
deze in relatie met elkaar gebracht. Dit is weergegeven in paragraaf 3.3. De verschillen tussen de 
gewenste en huidige situatie zijn de knelpunten die opgelost moeten worden. Hoe de oplossing 
gecreëerd wordt , is beschreven in paragraaf 3.4.   

De gebrekkige kennis tijdens het keuzeproces wordt behandeld binnen hoofdstuk 4. Dit te samen 
met de tweede hoofdoorzaak: te weinig kennis aanwezig binnen de calculatiefase. Deze twee 
knelpunten zijn samen te voegen binnen één oplossing, namelijk het ontwikkelen van een 
keuzehulpmiddel. Het keuzehulpmiddel genereert automatisch een planning en begroting voor de 
houten gootconstructie. Paragraaf 4.1 geeft de eisen weer waaraan het keuzehulpmiddel moet 
voldoen. Tevens worden hier ook de keuzevarianten opgesomd. Paragraaf 4.1 geeft weer hoe de 
toekomstige en gewenste situatie eruit moet gaan zien. Binnen paragraaf 4.2 wordt het huidige 
proces voor het maken van een planning en begroting geanalyseerd. De verschillen tussen beide 
processen (het gewenste en huidige) worden in paragraaf 4.3 weergegeven. Deze verschillen zijn de 
knelpunten die opgelost moeten worden binnen de oplossing van het probleem. Paragraaf 4.4 geeft 
weer hoe de onbrekende kennis, om het gewenste keuzehulpmiddel te kunnen realiseren, wordt 
gerealiseerd.  

In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe het hulpmiddel gemaakt is. Bij het schrijven van dit hoofdstuk is 
uitgegaan dat het hulpmiddel eenvoudig nagemaakt kan worden. Ook wordt binnen hoofdstuk 5 
beschreven hoe de omslagpunten bepaald zijn. Wanneer verschillende uitvoeringsvarianten 
vergeleken worden, ontstaan omslagpunten. Deze worden hier weergegeven. Het rapport wordt 
tenslotte afgesloten met een conclusie en implementatie. Tot slot is er een bijlagenrapport met alle 
bijlagen. 

 
Het ontwikkelen van gootdetails en een keuzehulpmiddel dat, per project, de keuze ondersteunt 

tussen de goedkoopste realiseerbare uitvoeringvarianten voor een houten gootconstructie. 
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3.  Standaard gootdetails  

De hoofdoorzaak binnen hoofdstuk 2, met betrekking tot de gootdetails, is: de voorbereidingstijd voor 
prefab duurt langer dan gepland. Dit komt door gebrek aan kennis van de werkvoorbereider. Deze 
heeft onvoldoende inzicht in de tijd die nodig is voor het realiseren van de gootconstructie in prefab.  
Door het tijdsgebrek zijn insitu details gebruikt bij het ontwerpen van de prefab gootelementen. Tijdens 
de montage van de prefab gootelementen op de bouwplaats werd duidelijk dat de elementen niet 
passen. Omdat de elementen niet passen moesten deze allemaal handmatig aangepast worden en 
heeft de uitvoeringsfase langer geduurd dan gepland.  
Om dit probleem op te lossen worden twee standaard gootdetails ontworpen. Eén voor een plat dak 
en één voor een hellend dak. Binnen dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gootdetails ontworpen 
zijn.   

Opbouw van het hoofdstuk 
Ten eerste is gekeken naar het programma van eisen; welke eisen worden aan de gootconstructie en 
de gootdetails gesteld (de gewenste situatie schetsen).  
Vervolgens wordt bekeken hoe de huidige situatie is. Hoe zien de huidige gootdetails eruit, die nu 
door Ballast  Nedam Bouw Zuid gebruikt worden?  
Door de eisen in relatie te brengen met de huidige gootdetails kan achterhaald worden wat de 
afwijkingen zijn. De afwijkingen zijn knelpunten en deze knelpunten moeten opgelost worden binnen 
de nieuw te ontwikkelen gootdetails om de gewenste situatie te realiseren.  

3.1 Eisen aan de gootdetails (gewenste situatie)  

Aan de gootconstructie zijn eisen gesteld. Deze eisen vormen de gewenste situatie. Tijdens de 
ontwikkeling van de dakgootconstructie moet rekening gehouden worden met de volgende eisen (3.1): 

 

Wettelijke eisen; 

 

Constructieve eisen; 

 

Eisen aan de materiaaleigenschappen; 

 

Uitvoeringseisen; 

 

Eisen aan het ontwerp;  

Wettelijke eisen (voor alle uitvoeringsvarianten het zelfde)

 

De functie van een dakgoot is om het regenwater op te vangen en het vervolgens te begeleiden naar 
de hemelwaterafvoer, zonder dat er hemelwater lekt door de constructie (3.2). 
Hieraan zijn diverse eisen gesteld, die vermeld staan in het bouwbesluit en de NEN- normen. Door 
een literatuurstudie te doen kunnen de eisen die gesteld worden door de wet achterhaald worden, 
deze zijn in bijlage 3.1 samengevat. Al deze opgesomde eisen moeten nagestreefd worden bij het 
realiseren van de gootconstructie. Tijdens het ontwerp van de gootconstructie is hier door de architect 
rekening mee gehouden. Deze eisen zijn door de welstandscommissie gecontroleerd.   

Constructieve eisen (geldt voor alle uitvoeringsvarianten)

 

De gootconstructie mag niet na de bevestiging instorten of kapot gaan omdat het niet sterk genoeg 
gedimensioneerd is. Om dit te voorkomen wordt door de constructeur een berekening gemaakt. Er zal 
achterhaald moeten worden welke verschillende berekeningen de constructeur maakt om na te gaan 
of de gootconstructie voldoende sterk is en blijft. Door de hoofdconstructeur van Ballast  Nedam 
Bouw Zuid te interviewen zijn de constructieve eisen achterhaald, zie bijlage 3.2. De constructieve 
eisen worden door de constructeur toegevoegd aan het ontwerp. De afmetingen van de onderdelen 
zijn samengesteld aan de hand van deze eisen.        

(3.1) Calculator Ballast  Nedam Bouw Zuid, vestiging Eindhoven, gesprek gehouden op 25-06-2011. 
(3.2) Het Portaal. (2011). De dakgoot: de meest gebruikte materialen. Opgehaald 7 februari 2011 van 
http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/de-dakgoot 

http://www.dakdekkers.nl/algemene-informatie/de-dakgoot
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Eisen aan de materiaaleigenschappen (is van toepassing op de gootconstructie en dus rechtstreeks 
op alle uitvoeringsvarianten)

 
De gootconstructie, zoals beschreven in het rapport, wordt gemaakt van hout. Hierbij gaat het om 
droog vuren naaldhout. De kwaliteitseisen die hieraan gesteld zijn, zijn in bijlage 3.3 weergegeven. De 
kwaliteitseisen aan het hout worden door de hout leverancier gegarandeerd.  

Uitvoeringseisen (geldt alleen voor de prefab variant)

 

De prefab gootelementen moeten op de bouwplaats gepositioneerd en gefixeerd worden. Om dit 
proces goed te laten verlopen moeten de prefab gootelementen voorzien zijn van voldoende 
stelruimte. Wanneer niet voldoende stelruimte wordt meegenomen kan het voorkomen dat de prefab 
gootelementen niet passen (zoals binnen hoofdstuk 1 geconstateerd is). De stelruimte is nodig om de 
maatafwijkingen van de onderliggende constructie en het prefab gootelement op te kunnen vangen. 
Alles wordt gemaakt naar de aangeleverde tekeningen. Maar zoals het op de tekeningen staat kan het 
niet exact uitgevoerd worden, dit komt door de maatafwijkingen. De maatafwijkingen moeten binnen 
de toleranties vallen die hieraan gesteld zijn. De toleranties zijn terug te vinden in het bestek. 
Binnen het ontwikkelen van de nieuwe gootdetails worden alle maatafwijkingen achterhaald. De 
maximale maatafwijking per onderdeel is maatgevend bij het ontwikkelen van de nieuwe gootdetails.  

Begrippen 
Onderliggende constructie: voordat begonnen kan worden met het monteren van de prefab 
gootelementen is er een beginsituatie. De constructieve vloer met de gevel zijn reeds gemonteerd, de 
beginsituatie. Aan deze constructie wordt het prefab gootelement bevestigd.  

De eisen aan het ontwerp (is van toepassing op de gootconstructie en dus rechtstreeks op alle 
uitvoeringsvarianten)

 

Wanneer Ballast  Nedam Bouw Zuid het eigen ontwerp maakt mag niet worden afgeweken van de 
bestektekeningen van de afdeling Bouwtechniek. Deze tekeningen zijn maatgevend voor het ontwerp. 
Voor de gootconstructie houdt dit in dat het uiterlijk het zelfde moet zijn. Figuur 3.1 geeft de punten 
weer waaraan het ontwerp moet voldoen. 
- A:  Peilmaat (hoogte) van de gootbodem. 
- B:  Peilmaat (hoogte) van de randbalk 
- C:  Buitenkant boeiboord. 
- D: Onderkant van het boeiboord. 
- Materiaal van het boeiboord. Eventuele in het zicht zijnde bevestigingen moeten door de 
  architect/bouwtechniek goedgekeurd worden.  

De opzichter van de afdeling bouwtechniek houdt gedurende het project toezicht op de 
gootconstructie zodat deze zodanig wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de bestektekeningen. 
Wanneer afwijkingen geconstateerd worden, zal beslist moeten worden of hiermee doorgewerkt wordt 
of de handeling ongedaan gemaakt moet worden. Binnen het ontwerp van de nieuwe gootdetails zal 
ten alle tijden het detail vanuit het bestek gehanteerd moeten worden. Hiervan mag niet worden 
afgeweken.   
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3.2 Huidige gootdetails  

Binnen deze paragraaf wordt bekeken hoe de huidige situatie van de gootdetails is. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen een plat dak- en hellend dakvariant.  

3.2.1 Plat dak 
Begonnen wordt met de uitleg van plat dak gootdetail dat in figuur 3.1 is weergegeven. Dit detail is 
gemaakt door de afdeling bouwtechniek van Ballast  Nedam Bouw Zuid. Wanneer een 
nieuwbouwwoningproject voorzien is van een plat dak met een houten gootconstructie wordt dit detail 
standaard toegepast. Per project verschilt natuurlijk de hoogte, breedte en lengte van de goot. Deze 
worden aangepast naar de projectafhankelijke gegevens.  
Het detail in figuur 3.2 is uitsluitend te gebruiken wanneer de gootconstructie op het werk gemaakt 
word; insitu. De timmerman meet op de bouwplaats alle benodigde maten op en zaagt het hout op de 
juiste afmeting. Dit is een stuk vakmanschap in de vorm van maatwerk.  

  

Figuur 3.1  het huidige standaarddetail van een dakranddetail bij een plat dak  
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Opbouw detail

 
Het detail is opgebouwd uit een houten regelwerk van houten liggers, zie blauw gearceerd in figuur 
3.1. Het regelwerk fungeert als basis voor de gootbak. Door het regelwerk af te dekken met een 
gootbodem en het monteren van een randbalk op het uiteinde wordt de gootbak gecreëerd (rood 
gearceerd binnen figuur 3.1). Om ervoor te zorgen dat de gootbak het water ook kan begeleiden naar 
de afvoer wordt de gootbak bekleed met bitumen. Tenslotte wordt ter afwerking een boeiboord aan de 
buitenkant van de gootbak gemonteerd, zie het groen gearceerde gedeelte. Met behulp van twee 
houten regels wordt het boeiboord aan de gootbak bevestigd.  

Volgorde realisatieprocessen

 

Voordat begonnen kan worden met het realiseren van de gootconstructie zijn de gevel en de 
constructieve vloer al gemaakt. De uitvoerder heeft deze gecontroleerd of deze gerealiseerd zijn 
binnen de afgesproken toleranties vanuit het bestek. Vervolgens kan gestart worden met het maken 
van de gootconstructie. Het realisatieproces van het maken van de houten gootconstructie naar de 
insitu uitvoeringsvariant is weergegeven binnen figuur 3.3.   

Tijdens de procesanalyse van hoofdstuk 1, is duidelijk geworden dat dit detail toegepast is bij het 
ontwikkelen van de prefab gootelementen. Prefab houdt in dat elementen extern gemaakt worden in 
de fabriek en vervolgens gemonteerd worden op de bouw. Dit vergt een ander realisatieproces dan 
dat de gootconstructie uitgevoerd wordt in insitu. Figuur 3.4 geeft weer hoe het proces van het 
monteren van de prefab gootelementen in zijn werk gaat.  

Tussen de beide realisatieprocessen zitten verschillen. De verschillen kunnen teruggerelateerd 
worden naar de eisen die omschreven staan in paragraaf 3.1. Door dit te doen komen de knelpunten 
naar voren. Deze knelpunten worden vervolgens opgelost en verwerkt binnen de nieuwe gootdetails. 
Paragraaf 3.3 geeft de verschillen en relaties weer.  
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3.2.2 Hellend dak 
Het hellend dak gootdetail is in figuur 3.5 weergegeven. Dit detail is gemaakt door de afdeling 
bouwtechniek van Ballast  Nedam Bouw Zuid. Wanneer een nieuwbouwwoningproject voorzien is 
van een hellend dak met een houten gootconstructie wordt dit detail standaard toegepast. Per project 
verschilt natuurlijk de hoogte, breedte en lengte van de goot. Deze worden aangepast naar de 
projectafhankelijke gegevens.  
Het detail in figuur 3.5 is uitsluitend te gebruiken wanneer de gootconstructie op het werk gemaakt 
word; insitu. De timmerman meet op de bouwplaats alle benodigde maten op en zaagt het hout op de 
juiste afmeting. Dit is een stuk vakmanschap in de vorm van maatwerk.   

Opbouw detail

 

Het detail is als volgt opgebouwd: na het metselen van de gevel (binnen- en buitenmuur met 
spouwisolatie) en het plaatsen van de sporenkap kan begonnen worden met het monteren van 
gootconstructie. De uitvoerder heeft gecontroleerd of deze gerealiseerd zijn binnen de afgesproken 
toleranties vanuit het bestek. De gootconstructie is opgebouwd uit een regelwerk van liggers. Deze 
zijn blauw gearceerd in figuur 3.5. De gootbak wordt maar voor een gedeelte gecreëerd op het houten 
regelwerk. Dit aan de hand van een gootbodem en randbalk, zie het rood gearceerd binnen figuur 3.5. 
De gootbak wordt bedekt met een zinken dakgoot, zodat het regenwater naar de afvoeren begeleid 
kan worden. Hier wordt niet voor bitumen gekozen omdat dit niet aanwezig is op de sporenkap. 
Daardoor wordt de bevestiging en het waterdicht maken moeilijker. Ter afwerking wordt aan de zij- en 
onderkant een boeiboord geplaatst. Deze wordt met houten regels vastgemaakt aan het regelwerk.  

Volgorde realisatieprocessen

 

Tijdens de procesanalyse van hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat dit detail toegepast is bij het 
ontwikkelen van de prefab gootelementen. Binnen figuur 3.6 wordt, aan de hand van een stripverhaal, 
weergegeven hoe de gootconstructie voor een hellend dak gemaakt wordt in de insitu 
uitvoeringsvariant. Figuur 3.7 geeft weer hoe het proces van het monteren van de prefab 
gootelementen in zijn werk gaat.  

Tussen de beide realisatieprocessen zitten verschillen. De verschillen kunnen teruggerelateerd 
worden naar de eisen die omschreven staan in paragraaf 3.1. Door dit te doen komen de knelpunten 
naar voren. Deze knelpunten worden vervolgens opgelost en verwerkt binnen de nieuwe gootdetails. 
Paragraaf 3.3 geeft de verschillen en relaties weer.   
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Figuur 3.5  standaarddetails van een dakranddetail bij een hellend dak  
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3.3 Verschillen tussen de huidige en gewenste gootdetails  

De verschillen tussen de insitu en prefab uitvoeringsproces zijn binnen deze paragraaf in kaart 
gebracht. Tabel 3.1 laat zien wat de problemen zijn in de huidige situatie. In de eerste kolom worden 
de eisen opgesteld die aan de gootconstructie gesteld worden. Vanuit de huidige situatie wordt 
vervolgens achterhaald of de eisen worden toegepast of niet. Wanneer dit niet het geval is wordt dit 
opgesomd en ontstaat een knelpunt dat opgelost dient te worden.  

                                                           Problemen in de huidige situatie

    

Plat dak (in huidige situatie) Hellend dak (in huidige situatie) 
Wettelijke eisen aan de 
gootconstructie

 

Eisen die door het 
bouwbesluit en de NEN- 
normen worden gesteld. 

 

Alle eisen aan het bouwbesluit en de 
NEN- normen worden altijd 
meegenomen in zowel de 
voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. 

Alle eisen aan het bouwbesluit en de 
NEN- normen worden altijd 
meegenomen in zowel de 
voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. 

Constructieve eisen aan 
de gootconstructie

 

De goot moet 
constructief stekt 
genoeg zijn (mag niet 
bezwijken) 

Verschillen in de bevestigingsmethode. 
Bij het ontwerpen van de nieuwe 
standaard gootdetails wordt één 
bevestigingsmethode toegepast die 
constructief voldoet in alle situaties. 
Deze zal bepaald worden in 
samenspraak met de constructeur van 
Ballast  Nedam Bouw Zuid. 

Wanneer prefab gootelementen 
toegepast worden moeten deze 
gemonteerd worden onder een 
hellingshoek. Deze zal bepaald 
worden in samenspraak met de 
constructeur van Ballast  Nedam 
Bouw Zuid.  

Eisen aan de 
materiaaleigenschappen

 

van de gootconstructie

 

Het gebruikte hout en 
andere materialen 
moeten voldoen aan de 
kwaliteitseisen 

De kwaliteitseisen aan de materialen 
worden altijd meegenomen.  

De kwaliteitseisen aan de materialen 
worden altijd meegenomen.  

Wanneer de gootconstructie gemaakt wordt op de insitu uitvoeringsmethode, dan 
hoeven de maatafwijkingen van de onderliggende constructie niet meegenomen 
te worden. De timmerman meet de maten op en past deze aan als het hout op 
maat gezaagd wordt. Wanneer er met prefab gootelementen gewerkt wordt is dit 
van groot belang. 

Uitvoeringseisen met 
betrekking tot de 
gootconstructie

 

Geldt alleen voor de 
prefab variant. 
Voldoende stelruimte 
aanwezig zijn om 
maatafwijkingen op te 
kunnen vangen 

Als de gevel te hoog of schuin 
gemetseld is heeft dit effect op de 
prefab gootelementen. Wanneer de 
gevel te hoog gemetseld is zal de 
gootbodem en randbalk hoger komen te 
liggen dan volgens het ontwerp 
toegestaan is. Dit geldt ook voor de 
constructieve vloer. Deze kan op 
verschillende manieren gemaakt 
worden, die ieder hun eigen toleranties 
(maatafwijkingen) hebben. Deze zijn 
van grote invloed op de prefab 
elementen. Dit is gebleken vanuit het 
geanalyseerde proces van hoofdstuk 1 
op de Rosep . Hier kwam de betonnen 
constructieve vloer te veel naar voren. 
De prefab elementen pasten hierdoor 
niet, waardoor deze handmatig moesten 
worden aangepast. 

De stalen hoeklijnen moeten de 
maatafwijkingen van de gemetselde 
gevel kunnen opvangen. En de 
bevestiging van het prefab 
gootelement aan de sporenkap moet 
zo zijn dat de maatafwijking van de 
sporenkan kan worden opgevangen. 
Wanneer dit niet het geval is zal het 
prefab gootelement niet passen. Een 
aanpassing zal dan noodzakelijk zijn. 

Eisen aan het ontwerp

 

Van de eisen aan het ontwerp mag niet worden afgeweken. Verschillen zijn niet 
acceptabel. 

 

Tabel 3.1; verschillen tussen het huidige proces, van de insitu en prefab uitvoeringsvariant voor plat- en hellend 
dak, en de eisen 
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3.4 Aanvullen informatie voor de nieuwe gootdetails  

Deze paragraaf is onderverdeeld in twee subparagrafen. In de eerste subparagraaf wordt de plat 
dakvariant behandeld. Om tot een nieuw standaard gootdetail te komen voor de plat dakvariant, 
moeten de volgende knelpunten weggenomen worden: 

 
Er is geen juiste bevestigingsmethode: een geschikte bevestigingsmethode om het prefab 
gootelement te monteren aan de constructieve vloer zal achterhaald moeten worden. 

 

Geen stelruimte aangebracht: het prefab element moet voorzien zijn van voldoende stelruimte 
zodat deze de maatafwijkingen van de onderliggende constructie kan opvangen.  

Binnen de tweede subparagraaf wordt het standaard gootdetails van de hellend dakvariant ontwikkeld. 
Om tot het detail te komen wordt het volgende knelpunt weggenomen;  

 

Geen stelruimte aanwezig: wanneer prefab gootelementen toegepast worden moet rekening 
gehouden met de maatafwijkingen van de sporenkap en gevel. Deze maatafwijkingen moeten 
opgevangen worden door het prefab gootelement. 

 

Zakken van het prefab gootelement: door extra belastingen op het prefab gootelement zakt 
deze. Hier dient rekening meegehouden worden.  

3.4.1 Plat dak 
Ten eerste moet de beginsituatie geschetst worden. Hoe ziet de praktijksituatie eruit voordat er met de 
gootconstructie begonnen kan worden. Figuur 3.8 laat deze beginsituatie zien:  

A Detail A

Dakvloer

Buitenmuur
Spouwblad
Binnenmuur

Dakvloer

 

Figuur 3.8; beginsituatie plat dak variant voor het plaatsen van prefab gootelementen  

Het buiten- en binnenblad zijn opgemetseld tot de peilhoogte (lagenmaat) die aangegeven staat op de 
bestektekeningen. Hiertussen is isolatie geplaatst en op het binnenblad rust de dakvloer. De 
bovenkant van de dakvloer is gerealiseerd volgens de bestektekening. De lagenmaat van het 
metselwerk en bovenkant vloer zijn door de uitvoerder gecontroleerd. Na oplevering van beide 
onderdelen moet de uitvoerder controleren of deze binnen de toelaatbare toleranties gemaakt is. 
Wanneer dit zo is kan de bouw verder gaan. Is dit niet het geval zal het aangepast moeten worden. 
De punten zoals aangegeven staan in figuur 3.9 moeten gecontroleerd worden. 

Bovenaanzicht dak Horizontale doorsnede (bovenaanzicht) Verticale doorsnede (vooraanzicht) 
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A

 
Buitenmuur
Spouwblad
Binnenmuur

Dakvloer

B

 
C

 

D

   
A: Hoogte van de dakvloer  

B: Lagen maat bovenste metselsteen van het 
buitenblad  

C: Buitenkant van het metselwerk  

D: Voorkant dakvloer   

Figuur 3.9; controle punten voor een plat dakdetail 
Onderstaande tekst geeft een toelichting op alle punten die gecontroleerd moeten worden zoals 
aangeven in figuur 3.9: de afstand van bovenkant baksteen buitenblad tot bovenkant dakvloer 
(afstand a in figuur 3.10). De hoogte van de dakrand is in het dakranddetail bepaald. Deze is door de 
afdeling bouwtechniek berekend en goedgekeurd. De hoogte van het prefab gootelement wordt als 
volgt bepaald: de hoogte peilmaat van de randbalk minus de lagenmaat van bovenkant metselwerk, 
zie figuur 3.11. Bij de ontwikkeling en/of realisatie van het prefab element mag deze maat niet afwijken 
van de getekende situatie. Een maatafwijking van maximaal + of  5mm is toegestaan.  
Door het prefab element gedwongen te positioneren op het buitenblad kan dit behaald worden. 
Hiervoor is van belang dat de hoogte van de buitenmuur correct is. Tijdens de ontwikkeling van het 
detail wordt hiervan uitgegaan. Uit gesprekken met medewerkers binnen Ballast  Nedam is er 
gebleken dat het niet voorkomt dat de lagenmaat afwijkt van de tekeningen. De plaatstoleranties in 
respectievelijk de X-, Y-, en Z- richting zijn bij traditioneel metselwerk makkelijk op te vangen doordat 
men bij metselwerk met al haar voegen voldoende tolerantie heeft. De maatafwijking die aanwezig is 
op de dakvloer van gestorte vloeren wordt opgevangen met vulplaatjes. Punt 2 geeft hierover meer 
duidelijkheid. Deze maatafwijking mag niet groter zijn dan 15mm. Hiervoor is gekozen omdat deze 
maatafwijking makkelijk op te vangen is met vulplaatjes. Wordt er meer dan 15mm opgevangen met 
vulplaatjes, dan komt dat de constructieve sterkte niet ten goede (bron: hoofdconstructeur Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid, Breda).  

a

Figuur 3.10; afstand buitenblad ten opzichte                                      Figuur 3.11; afmeting van het prefab 
van constructieve vloer                                                                                             gootelement berekenen 
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1. Hoe is de dakvloer gemaakt? Voordat hier antwoord op gegeven kan worden is eerst een 

literatuurstudie gedaan en interviews afgelegd naar de verschillende mogelijkheden om een 
dakvloer te realiseren. Deze zijn in bijlage 3.4 terug te vinden. Per vloertype wordt gekeken hoe 
de knelpunten opgelost kunnen worden: 
Vuilwerk beton (storten) met een randkist:  
voor het verwerken van de 
gootconstructie (van zowel prefab als in 
het werk vervaardigen) levert deze 
toepassing een goede ondergrond voor 
de volgende werkzaamheden. Grote 
maatafwijkingen zijn er niet en wanneer 
de gootconstructie uitgevoerd wordt in 
prefab, kunnen kleine maatafwijkingen 
worden opgevangen met de 8mm 
stelruimte die is aangebracht in het 
prefab element. Wanneer de 
gootconstructie in het werk gerealiseerd 
wordt, kunnen alle maatafwijkingen 
opgevangen worden door de goot in te 
korten aan de vloerrand zijde.  

Vuilwerk beton (storten) met een stortband:  
het gevaar van het werken met een stortband is dat de betondruk de band doet buigen. Hierdoor 
wordt de vloerrand een golvend geheel, zie figuur 3.12 en 3.13. Voor het monteren van prefab 
elementen is dit niet wenselijk. De elementen moeten 
hierdoor aan de achterzijde ingekort worden om de golvende 
vloerrand er niet tegen aan te laten komen. De golvingen 
kunnen tot 20mm van elkaar verschillen. Wanneer er gewerkt 
wordt met een stortband, moet er tijdens de ontwikkeling 
rekening mee gehouden worden dat de achterste horizontale 
ligger van het gootrekje naar voren geschoven wordt en 
geheel weggelaten wordt als de constructieve berekening dit 
toelaat. Voor beide varianten zullen verschillende diktes van 
vulplaatsjes onder de bevestiging geplaatst moeten worden. 
Hierbij moet er rekening gehouden worden met de opvulling 
van de vulplaatjes. Deze mogen niet hoger zijn dan 15mm 
(zie punt 1). Wanneer dit toch het geval is moet er een ander variant gekozen worden of zal er in 
de dakvloer gekapt moeten worden.  

Schoonbeton kanaalplaatvloer:  
de lange zijde van de kanaalplaatvloer is niet vlak. Wanneer 
deze zijde naar de bevestigingskant ligt kan dit problemen 
opleveren met de bevestiging. De vloer- kozijnankers kunnen 
deze afstand niet overbruggen als er meer dan 58mm (zie 
afbeelding 3.15 punt D) stelruimte gebruikt wordt. Wanneer 
schoonbeton in de vorm van een prefab vloerelement 
wordt gebruikt, is de verwerking van de prefab elementen 
ideaal. Er zijn geen obstakels of andere problemen aanwezig 
die de montage negatief beïnvloeden. Wel moet er bij beide 
varianten opgelet worden voor hijsogen. Deze moeten verwijderd worden voor er met de montage 
of realisatie van de gootconstructie begonnen wordt.  

Figuur 3.12; stelruimte bij prefab element 

Figuur 3.13; vloer gemaakt met stortband 

Figuur 3.14; kanaalplaatvloer 
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Maximale afstand dat de vloer- kozijnankers kunnen overbruggen: 
Afstand: 
A: de dekking die de houtschroeven 

minimaal (A in figuur 3.15) moeten 
hebben in het hout bij een droog milieu, 
milieuklasse 1, (bron: tabellen voor bouw 
en waterbouwkunde) is 10mm. De 
tolerantie bij controle is + of  5mm. De 
constructeur binnen Ballast  Nedam 
(bron: hoofdconstructeur Ballast  Nedam 
Bouw Zuid, Breda) adviseert een minimale 
dekking te nemen van 15mm. 

B: de dekking die de betonankers (B in figuur 
15) minimaal moeten hebben in het beton 
bij een droog milieu, milieuklasse 1, (bron: 
tabellen voor bouw en waterbouwkunde) 
is 15mm. De tolerantie bij controle is + of 
 5mm. De constructeur binnen Ballast 

 

Nedam adviseert een minimale dekking te 
nemen van 20mm. 

C: de opening tussen het prefab element en 
het vloer- kozijnanker wordt opgevangen 
door vulplaatjes te gebruiken. Een 
maximale opvulling van 15mm is 
toegestaan (bron: hoofdconstructeur 
Ballast  Nedam Bouw Zuid, Breda). 

D: de maximale afstand die ontstaat tussen de constructievloer en de achterkant van de 
achterste horizontale ligger is 58mm. Dit is de maximale afstand, omdat er bij het berekenen 
rekening gehouden wordt met de minimale dekking van de betonbouten en houtschroeven.  

E: de maximale afstand tussen de constructievloer en de achterkant van het buitenblad is 
variabel. Het straatbeeld mag hier niet verspringen. Gezorgd moet worden dat het boeiboord 
zo komt te zitten zoals op tekening staat. De voorste horizontale ligger wordt gelijk gehouden 
met voorkant buitenblad. De houten regel kan als positioneerpunt gebruikt worden.   

Het vloer- kozijnanker ziet er als volgt uit (figuur 3.16): 

 

    
       Figuur 3.16; vloer- kozijnanker ten behoeve van bevestiging prefab element  

Wanneer terug gekeken wordt naar de variant, vuilwerk beton (storten) met een randkist, is er 
rekening gehouden met een stelruimte van 8mm. In de variant, schoonbeton kanaalplaatvloer, is te 
zien dat er maximaal 58mm tussen de constructievloer en het houten gootelement kunnen zitten. 
Wanneer gekeken wordt naar alle mogelijke methoden om een vloer te realiseren kan hiervoor een 
stelruimte ontwikkeld worden die in alle situaties voldoet en er geen problemen kunnen voor komen. In 
samenspraak met de constructeur van Ballast - Nedam is er voor gekozen een stelruimte aan te 
houden van 20mm. Dit houdt in dat het prefab element 20mm korter wordt dan oorspronkelijk 
getekend staat. De constructieve sterkte van de bevestiging verliest zo geen kwaliteit (wel moet er 
rekening gehouden worden met de hout- en betondekking).  

Figuur 3.15; bevestiging aan element en 
constructievloer 
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Voor een plat dak is er gekozen om een vloer- kozijnanker toe te passen. Dit anker voldoet aan de 
constructie-eisen en is een goedkope oplossing. Een los vloer- kozijnanker kost  7,50. Wanneer 
bijvoorbeeld een gelijkbenig hoekstaal toegepast wordt kost deze   145,- per strekkende meter. Uit 
één meter worden 15 ankers gehaald, dit komt dan neer op  9,66 per anker. De hoekstalen hebben 
dezelfde constructie-eigenschappen als de vloer- kozijnankers. Het goedkoopste alternatief wordt dan 
automatisch gekozen. Er is onderzocht welke andere bevestigingsmethoden toegepast kunnen 
worden, dit heeft niet geleid tot een verbeterde methode.  
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3.4.2 Hellend dak 
Ten eerste moet de beginsituatie geschetst worden. Hoe ziet de praktijksituatie eruit voordat er met de 
gootconstructie begonnen kan worden. Figuur 3.13 laat deze beginsituatie zien:                              

De eerste verdiepingsmuren en de constructieve vloer zijn gerealiseerd. De isolatie is op getrokken tot 
op de constructieve vloer. Deze zal na het monteren van de gootconstructie opgetrokken worden tot 
aan het dak. Verder is het binnenblad opgemetseld en de sporenkap met waterkerende laag 
geplaatst. De dakpannen en panlatten worden aangebracht na het monteren van de gootconstructie.   

Voor een hellend dak gelden enkele toevoegingen in tegenstelling tot de plat dak variant. Zo ziet de 
bevestigingsmethode er anders uit en moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van 
de sporenkap. De uitvoerder moet hiervoor twee punten controleren, zie figuur 3.14 op de volgende 
pagina.   

Figuur 3.13; detail beginsituatie bij een hellend dak
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Figuur 3.14; detail van een hellend dak met houten gootconstructie. Aangegeven staat waar de 
bevestigingspunten zitten  

Punt 1

 

Het prefab element wordt tegen het kalkzandstenen binnenblad aangeschoven. Vervolgens wordt het 
element met twee schroeven bevestigd aan het hoeklijntje. Kanttekening hierbij is dat de bevestiging 
van nummer 2 al is ingedraaid, (niet vast) zodat deze niet meer kan schuiven. Het binnenblad wordt 
als positioneerpunt aangehouden. De uitvoerder heeft het metselwerk na voltooiing gecontroleerd. 
Volgens de uitvoerders kan een eventueel ontstaande maatafwijking in het metselwerk opgevangen 
worden met de houten regels. Tijdens de observatie en uit gesprekken met ervaringsdeskundige is 
gebleken dat aangenomen mag worden dat de maatafwijking in metselwerk op te vangen valt met de 

houten regels. Voor het onderzoek zijn deze 
uitspraken niet meegenomen en is er 
gekeken hoeveel maattolerantie er nodig is 
om eventueel ontstaande verschillen op te 
vangen, zie figuur 3.15. 
Dikte van het hoeklijn   = 8 mm 
Afstand A, van binnenkant  
hoeklijn tot hart schroefopening  = 20 mm 
Afstand B, houtdekking   = 15 mm 
Afstand C, de maximale  
maatafwijking (A+B-C)   = 13 mm  

Figuur 3.15; afstanden voor berekening maximale 
afstand C        

1

 

2
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Punt 2

 
Het prefab element wordt met de middelste horizontale ligger bevestigd aan de sporenkap, zie figuur 
3.16 en 3.17. Dit punt is ook maatgevend voor de afstand zoals deze bij punt 1 berekend is. Deze 
bevestiging geschied met een lange houtschroef van 250 mm die door het element de sporenkap in 
gedraaid wordt. In de ligger zit al een voorgeboord gat.                   

Constructieve noot bij het bevestigen van punt 2 is dat de opvulling met vulplaatjes (figuur 3.1b) niet 
meer mag zijn dan 15mm. Wanneer meer dan 15mm wordt opgevuld zal dit constructief gevoeliger 
worden (bron: hoofdconstructeur Ballast  Nedam Bouw Zuid, Breda) en dit is niet bevorderlijk voor de 
constructieve sterkte van de bevestiging.   

Om er voor te zorgen dat het prefab gootelement na plaatsing en montage op de juiste hoogte blijft 
hangen zijn er extra maatregelen getroffen. Na het monteren van de prefab gootelementen kan de 
dakdekker beginnen met zijn werkzaamheden; het plaatsen van de zinken dakgoten en het leggen 
van de dakpannen. Bij deze werkzaamheden komen er extra belastingen op het dak en de 
gootelementen, namelijk: 

 

Het eigengewicht van de dakpannen zorgt voor een grotere doorbuiging van de sporenkap. 
Hierdoor kan het prefab element gaan werken in de hoogte richting. 

 

Bij het plaatsen van de dakpannen staat de dakdekker in de gootconstructie. Dit extra gewicht 
zorgt ervoor dat de gootelement gaan zakken. 

Om deze twee extra belastingen op te vangen worden de elementen onder een hellingshoek 
gemonteerd. Door de extra belasting van de dakpannen gebeurt het volgende met het uiteinde van de 
sporenkap (hier is het prefab gootelement nog niet gemonteerd): 

Figuur 3.18a; sporenkap met lijnlast                         Figuur 3.19b; momenten tgv lijnlast           Figuur 3.19c; uiteinde sporenkap                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           wordt omhoog getrokken 

Figuur 3.16; bevestiging prefab element 
aan sporenkap met houtschroef (blauw in 
detail) 

Figuur 3.17; opvulling met vulplaatjes 
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In figuur 3.18a is de lijnlast (rood) te zien van de dakpannen. In figuur 3.18b is de momentenlijn 
(blauw) te zien ten gevolge van de lijnlast. Figuur 3.18c laat zien wat er met de sporenkap gebeurt 
wanneer de extra belasting optreedt (groen). De sporenkap wordt aan het uiteinde omhoog getrokken. 
Deze situatie geldt alleen wanneer er geen prefab gootelement wordt toegepast maar bijvoorbeeld 

een aluminium dakgoot. Wanneer er wel een prefab 
gootelement wordt toegepast gebeurt iets heel 
anders met het uiteinde van de sporenkap, zie figuur 
3.19. 
Figuur 3.20a geeft de lijnlast weer van de extra 
belasting van de dakpannen. In figuur 3.20b is de 
momentenlijn te zien ten gevolgen van deze extra 
lijnlast. Deze verschilt met die van figuur 3.19. Door 
de aanwezigheid van het prefab gootelement kan de 
sporenkap gezien worden als een ligger op twee 
steunpunten. Wanneer dit het geval is ontstaat er 
tussen de steunpunten een doorbuiging met in het 
midden een maximaal moment. Voor het uiteinde 
van de sporenkap houdt dit in dat deze nauwelijks 
omlaag of omhoog getrokken wordt. Het prefab 
gootelement wordt een beetje naar beneden 
getrokken (bron: hoofdconstructeur Ballast  Nedam 
Bouw Zuid, Breda). Hoeveel de zakking is, is 
afhankelijk van het gewicht van de dakpannen en het 
overstek.   

Het volgende punt is de belasting van de dakdekker 
op het prefab gootelement. Tijdens het leggen van 
de dakpannen wordt het gootrekje belast door het 
eigengewicht van de dakdekker. Dit neemt als 
gevolg met zich mee dat het gootelement gaat 
doorhangen. 
Beide punten nemen als gevolg met zich mee dat 
het prefab gootelement gaat zakken. Om deze 
doorbuiging op te vangen wordt het prefab 
gootelement onder een hellingshoek gemonteerd. Bij 

het referentieproject Berckelbosch  heeft men hiervoor het element onder een hellinghoek van 5 
graden bevestigd, zie figuur 3.20. Berekend was dat het prefab gootelement 9mm zou gaan zakken, 
zie figuur 3.20. Dit betekent dat het element 9mm hoger gemonteerd moet worden. Door er een 
hellingshoek in te brengen kan dit gerealiseerd worden. De 5 graden hoek is hierbij voldoende (bron: 
hoofdconstructeur Ballast  Nedam Bouw Zuid, Breda).   

Figuur 3.20; prefab gootelement gemonteerd 
onder een hellingshoek van 5 graden. 

Figuur 3.20; zakking van het prefab element van 
9mm als gevolg van extra  

Figuur 3.19a; sporenkap met lijnlast                         Figuur 3.19b; momenten tgv lijnlast           Figuur 3.19c; uiteinde sporenkap               
                                                                                                                                                                    wordt omlaag getrokken 

Zie figuur 3.20 
en 3.20 
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Op het detail van figuur 3,14 is de beginsituatie geschetst. De sporenkap is als laatste geplaatst en 
gecontroleerd door de uitvoerder. De sporenkap mag niet met de onderkant van het uiteinde lager 
liggen dan de gootbodem van de gootconstructie, zie figuur 3,20.                

        

Figuur 3,20; sporenkap moet 
gecontroleerd worden door de uitvoerder. 
De onkant van de sporenkap mag niet 
lager vallen dan bovenkant gootbodem. 
Zo kan de bevestiging niet plaatsvinden
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3.5 Nieuwe standaard gootdetails  

In deze paragaaf zijn de nieuwe standaard gootdetails voor een plat- en hellend dak te zien. Deze 
gootdetails voldoen aan alle eisen die nodig zijn om de gewenste gootdetails te realiseren.   

3.5.1 Plat dak 
Het standaard detail moet bij elke onderliggende constructie toe te passen zijn. Om dit te kunnen 
bereiken zijn van bovenstaande analyse de volgende eisen opgesteld: 

 

De maatafwijking in de hoogte: het prefab element heeft een maatafwijking van + of  2mm 
(9). De grootste maatafwijking van de constructieve vloer is die van een gestorte betonnen 
vloer, namelijk + of  15mm. Deze 15mm is de grootste van beide en hierbij maatgevend. De 
opvulling kan met behulp van vulplaatjes gerealiseerd worden. Hierbij is de maximaal 
toelaatbare opvulhoogte met vulplaatjes is 15mm, zie figuur 3.15 punt C. Binnen het ontwerp 
van het detail wordt 15mm stelruimte aangehouden in verticale richting, zie het rood 
gearceerde binnen figuur 3.17. 

 

Stelruimte in de horizontale richting is 20mm (figuur 3.15 punt B), zie groen gearceerde 
binnen figuur 3.17. 

 

Voor de bevestiging wordt een vloer- kozijnanker (250x60mm) gebuikt.  

In figuur 3,17 is het standaard detail te zien bij de plat dak variant.  

Figuur  3.17; detail van een standaard prefab gootelement          

(9) Senior Werkvoorbereider BouwCenter Nelemans, vestiging Etten-Leur, gesprek gehouden op maart 2010. 
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3.5.2 Hellend dak 
Het nieuwe standaarddetail is zo ontworpen dat de maximale maatafwijkingen van de onderliggende 
constructie opgevangen kan worden met de aangebrachte stelruimte.  

 In de hoogte richting moet rekening gehouden worden met de sporenkap. Het uiterste punt van de 
sporenkap, peilmaat A in figuur 3.21, wordt met behulp van een theodoliet gemeten wanneer deze 
geplaatst is. Deze maat staat aangegeven op de bestektekeningen en mag niet meer afwijken dan + 
of  10mm (10mm in de hoogte en 10mm in de diepte). In totaal moet dus 20mm opgevangen in de 
verticale richting, zie rood gearceerde gedeelte binnen figuur 3.21. De speling die hierbij ontstaat kan 
opgevuld worden met vulplaatjes. Dit mag tot maximaal 15 mm(meer dan 15mm opvulling heeft 
constructief gevolgen en moeten andere maatregelen genomen worden). Wanneer de maatspeling 20 
mm is, wordt een plankje / klampje aan de onderkant van de sporenkap geslagen van 10 mm. De rest 
kan dan opgevuld worden met vulplaatjes.   

In horizontale richting is een maximale stelruimte van 13mm meegenomen, zie blauw gearceerde 
gedeelte in figuur 3.21.  Vanuit figuur 3.15 punt C is gebleken dan maximaal 13mm noodzakelijk is bij 
de montage van het prefab gootelement.   

Het groen gearceerde gedeelte binnen figuur 3.21 geeft de benodigde hellingshoek weer. Omdat de 
dakdekker in de goot staat zakt het prefab gootelement. Door het aanbrengen van een hellingshoek 
van 5 graden wordt het prefab gootelement hoger gemonteerd. Door de extra belasting van de 
dakdekker wordt het prefab gootelement weer naar beneden getrokken. Hierbij is een hellingshoek 
van 5 graden voldoende.  

Figuur 3,21; detail hellend dak met gootconstructie. Aangegeven de stelruimte en peilmaat onderkant sporenkap 



AFSTUDEERRAPPORT               23 augustus 2012 
Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  56 

  
4. Kiezen van de uitvoeringsmethode voor de gootconstructie  

Binnen dit hoofdstuk worden twee hoofdoorzaken behandeld die ervoor zorgen dat het realiseren van 
de gootconstructie Ballast  Nedam Bouw Zuid meer geld kosten. Hoofdoorzaak één: de 
voorbereidingstijd voor prefab duurt langer dan gepland. Dit komt door gebrek aan kennis van de 
werkvoorbereider. Gevolgen van deze oorzaak zijn dat het keuzeproces niet op feiten gebaseerd is 
en, de in hoofdstuk 2 behandelde, onjuiste details. Het keuzeproces vindt plaats in de 
voorbereidingsfase. Hierin wordt een keuze gemaakt tussen de insitu en prefab uitvoeringsvariant 
voor een houten gootconstructie. Dit gebeurt op basis van gebrekkige kennis en ervaring van de 
werkvoorbereider en projectleider. Men neemt hierbij geen projectafhankelijke gegevens (zoals de 
totale lengte van de goot), kostenramingen en/of tijdsplanningen mee. Deze worden niet 
meegenomen door tijdsgebrek in de voorbereidingsfase. Men heeft geen tijd om feiten te verzamelen 
en kosten- en tijdsplanningen te maken.   

De tweede hoofdoorzaak is: te weinig kennis aanwezig in de calculatiefase. Het gevolg van deze 
oorzaak is dat er maar één uitvoeringsvariant begroot wordt. In de calculatiefase is geen kennis 
beschikbaar om een keuze tussen verschillende uitvoeringsvarianten te maken, dit omdat de insitu 
uitvoeringsvariant de enige bekende uitvoeringsvariant is. Men is niet bekend met alternatieve 
uitvoeringsvarianten. Daarom wordt binnen de calculatiefase altijd de insitu uitvoeringsvariant begroot.  

Om dit probleem op te lossen zal het keuzeproces anders moeten verlopen. De keuze wordt nu 
gemaakt op basis van gebrekkige kennis. Dit moet in de toekomst gaan gebeuren op kennis die 
gebaseerd is op tijd en kosten. De kennis die hiervoor nodig is zal overwogen moeten worden binnen 
het keuzeproces. Ook wordt er maar één uitvoeringsvariant begroot, waardoor mogelijk niet de 
goedkoopst realiseerbare uitvoeringsvariant gekozen en uitgevoerd wordt.   

Door het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel worden beide oorzaken geëlimineerd. Het 
keuzehulpmiddel geeft ondersteuning bij het maken van een keuze tussen verschillende 
uitvoeringsvarianten voor een houten gootconstructie. De goedkoopst realiseerbare variant wordt door 
het hulpmiddel aanbevolen als uit te voeren variant. Met de goedkoopst mogelijke uitvoeringsvariant 
wordt bedoeld dat de variant moet passen binnen de beschikbare voorbereidingstijd en uitvoeringstijd. 
Dit wordt bekeken voordat deze vergeleken wordt op kosten. Indien er niet voldoende tijd aanwezig is, 
zal de variant ook niet meegenomen worden in de kostenvergelijking. Door het toevoegen van een 
kostenraming, planning en projectgegevens worden feiten aan het keuzeproces toegevoegd zodat de 
werkelijke kosten worden meegenomen en de benodigde tijd zichtbaar wordt. Het keuze hulpmiddel 
zorgt ervoor dat het maken van de keuze ruim binnen de beschikbare tijd kan plaatsvinden.    

Wat opvalt binnen het proces is dat tweemaal dezelfde activiteit plaatsvindt. Zo wordt eerst in de 
calculatiefase een begroting gemaakt door de calculator en in de voorbereidingsfase wordt nogmaals 
een fictieve begroting (deze is dus gebaseerd op kennis en ervaring, niet op feiten) gemaakt van 
verschillende uitvoeringsvarianten door de werkvoorbereider. Tweemaal dezelfde activiteit binnen het 
realisatieproces is inefficiënt. Aan de hand van een procesanalyse is een nieuw proces ontwikkeld aan 
de hand van de SADT- systematiek. Dit in samenwerking met de medewerkers van Ballast  Nedam 
bouw Zuid. Het nieuwe proces is te zien in figuur 4.1. Het nieuwe proces vormt het toekomstige 
realisatieproces (van calculatiefase tot en met de uitvoeringsfase) van een houten gootconstructie 
binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid. De verschillen tussen het huidige en toekomstige proces zijn in 
de analyse van bijlage 4,1 in kaart gebracht. Zo wordt gekeken of het nieuwe proces binnen Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid überhaupt toe te passen is.  

Opbouw van het hoofdstuk 
Als eerste is gekeken naar het programma van eisen; welke eisen worden aan het toekomstige 
keuzehulpmiddel gesteld (de gewenste situatie schetsen). Vervolgens wordt bekeken hoe de huidige 
situatie is. Hoe wordt binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid momenteel een planning en begroting voor 
de gootconstructie gemaakt?  
Door de eisen in relatie te brengen met het huidige realisatieproces voor het maken van een planning 
en begroting kan achterhaald worden wat de afwijkingen zijn. De afwijkingen zijn knelpunten en deze 
knelpunten moeten opgelost worden binnen het te ontwikkelen keuzehulpmiddel. 
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4.1 Programma van eisen om de keuze te maken  

Het hulpmiddel is bestemd voor de calculator en wordt uitsluitend gebuikt door de calculators van 
Ballast  Nedam Bouw Zuid. Het hulpmiddel geeft als eindproduct een advieskeuze die ondersteund 
bij het maken van de keuze. Het hulpmiddel maakt automatisch van de verschillende 
uitvoeringsvarianten een begroting en planning. Hieruit wordt op basis van tijd en kosten de 
goedkoopst realiseerbare uitvoeringsvariant bepaald. Dit zal gebeuren door de projectleider. De 
uiteindelijk gemaakte keuze wordt dan opgenomen in de (eind/sluit)begroting.  

Het keuzehulpmiddel geeft aan welke projectgegevens nodig zijn om het eindresultaat, een planning, 
begroting en advieskeuze, te genereren. De calculator krijgt op het invulscherm exact te zien welke 
gegevens achterhaald moeten worden. Het keuzehulpmiddel moet ontwikkeld worden naar de 
gewenste situatie. De gewenste situatie is te verkrijgen door eisen op te stellen. De volgende eisen 
worden meegenomen: 

1. Het hulpmiddel geeft een advieskeuze tussen drie uitvoeringsvarianten, insitu, geheel prefab 
en deels prefab. Deze zijn hieronder omschreven. 

2. Het keuzehulpmiddel genereert automatisch van de drie varianten een planning. 
3. Het keuzehulpmiddel genereert automatisch van de drie varianten een begroting.  
4. Het keuzehulpmiddel moet als uitkomst een advies geven over de goedkoopst realiseerbare 

uitvoeringsvariant (eerst vergelijken op tijd, daarna op kosten).  
5. De calculator van Ballast  Nedam Bouw Zuid moet het hulpmiddel kunnen bedienen, zonder 

hierbij een handleiding te lezen. Handmatig moeten gegevens ingevuld worden en de uitkomst 
wordt automatisch gegenereerd.  

6. De gegevens die handmatig in het hulpmiddel moeten worden ingevoerd, mogen niet afwijken 
van de gegevens die nu gebruikt worden bij het maken van de begroting voor de 
gootconstructie. 

7. Het eindresultaat van het hulpmiddel moeten binnen 15 minuten gegenereerd zijn. Nu wordt 
15 minuten gedaan over het maken van één begroting (de insitu begroting) dit mag niet 
overschreden worden (4.1).  

Verschillende uitvoeringsvarianten 
Bij het bepalen van de verschillende uitvoeringsvarianten 
is uitgegaan van twee uiterste uitvoeringsvarianten, 
namelijk de in geheel in het werk te vervaardigen variant, 
insitu en geheel prefab variant. Hiertussen bevindt zich de 
deelsprefab variant. Dit is de tussenvariant van de twee 
uitersten. Belangrijk is dat de drie varianten allen door het 
keuze hulpmiddel als advieskeuze naar voren geschoven 
kunnen worden. Er is voor deze drie uitvoeringsvarianten 
gekozen omdat deze tijdens de interviews met de 
medewerkers van Ballast  Nedam Bouw Zuid benoemd 
zijn. Wanneer alternatieve uitvoeringsvarianten voor een 
houten gootconstructie gevraagd worden, denkt men het 
eerste aan geheel prefabriceren en deels prefabriceren.    

De insitu variant: de gootconstructie wordt geheel door 
eigen personeel op de bouwplaats gerealiseerd. Het 
bouwhout wordt geleverd op de bouwplaats en de 
timmerman maakt de gootconstructie (zie figuur 4.1a).        

(4.1) Calculator Ballast  Nedam Bouw Zuid, vestiging Eindhoven, gesprek gehouden op 25-06-2011. 

Figuur 4.2a; insitu variant in detail 
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De geheel prefab variant: de werkvoorbereider ontwikkelt 
prefab gootelementen en laat deze door een houtfabriek 
maken en leveren op de bouwplaats. Eigen personeel 
zorgt ervoor dat de prefab elementen gemonteerd 
worden (zie figuur 4.1b).  
Figuur 4,2 geeft de twee verschillende 
uitvoeringsvarianten weer. In rood wordt aangegeven wat 
op de bouwplaats ter plekke gemaakt wordt en groen 
geeft aan wat gerealiseerd wordt door een extern bedrijf.  

Tussen de insitu en prefab variant in bevind de 
deelsprefab variant. Deze variant kenmerkt zicht als 
volgt: een gedeelte wordt door de timmerman op de 
bouwplaats gemaakt met geleverd hout van de fabriek, 
zie het rood gearceerde gedeelte in figuur 4.2. Het groen 
gearceerde gedeelte wordt gemaakt door een 
houtleverancier in de fabriek. De timmerman monteert 
het prefab gedeelte op de bouwplaats. 
Het rood gearceerde gedeelte dat gemaakt wordt door de 
timmerman bestaat uit: de achterste horizontale ligger en 
de twee houten regels. 
Het groen gearceerde gedeelte dat gemaakt wordt in de 
fabriek bestaat uit de tussen liggers, de voorste 
horizontale ligger, de gootbodem en de randbalk. 
Voor deze verdeling is gekozen omdat: het prefab 
element mag niet de stabiliteit verliezen die het heeft. Dit 
zou het transport en verwerking op de bouw moeilijker 
maken. Het prefab element is nu opgedeeld door de 
achterste horizontale ligger te verwijderen. Wanneer nog 
meer onderdelen verwijderd zouden worden verliest het 
prefab element zijn stabiliteit. 
Ook zijn de houten regels niet meer aan het prefab 
element bevestigd. Na het monteren van het prefab 
element moeten de houten regels bijgesteld worden. Dit 
is een extra handeling die tijd in beslag neemt. Door de 
houten regels achteraf te monteren kunnen ze meteen 
gesteld worden.   Figuur 4.2; prefab variant in detail 

Figuur 4.1b; prefab variant in detail 
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Vanuit de eisen wordt naar een oplossing toegewerkt. Aan de hand van het plan van aanpak is dit 
gestructureerd gerealiseerd. Het plan van aanpak is opgesteld volgens onderstaande vier punten. 

1. Voor alle drie de uitvoeringsvarianten wordt afzonderlijk een planning gemaakt. Door het 
handmatig invoeren van projectgebonden gegevens (zoals de lengte, breedte en hoogte van 
do gootconstructie) genereert het keuzehulpmiddel automatische een planning. Zo wordt de 
tijdsduur van elke werkzaamheid (elke variante heeft verschillende werkzaamheden die 
uitgevoerd moeten worden zodat de goot gerealiseerd kan worden) berekend en kan de totale 
uitvoeringstijd en voorbereidingstijd berekend worden. 

2. Ook genereert het keuzehulpmiddel voor elke uitvoeringsvariant een begroting. De totale 
kostprijs voor het realiseren van de uitvoeringsvariant wordt bepaald door alle benodigde 
kosten van de varianten op te sommen. Het keuzehulpmiddel realiseert automatisch, aan de 
hand van de ingevoerde gegevens (afmetingen en de materiaalsoort van de houten 
onderdelen), de totaalprijs van elke benodigdheid. Door alle kosten op te tellen wordt de 
totaalprijs van de variant berekend. 

3. Om te achterhalen welke uitvoeringsvariant toegepast kan worden, wordt als eerste gekeken 
of voldoende tijd beschikbaar is. Zo mag de totale uitvoeringstijd van de variant niet langer 
duren dan de opleverdatum van de gootconstructie. Is dit wel het geval, dan zal deze niet 
meegenomen worden in de verdere vergelijking. Vervolgens wordt gekeken of voldoende 
voorbereidingstijd aanwezig is. De totale voorbereidingstijd mag niet in het verleden liggen. 

4. Wanneer voldoende uitvoeringstijd en voorbereidingstijd aanwezig is, worden de varianten 
vergeleken op kosten. De goedkoopste variant wordt tenslotte voorgedragen als uit te voeren 
variant. Het keuzehulpmiddel geeft hierin een advieskeuze. De uiteindelijke keuze wordt 
gemaakt door de projectleider. Op basis van de output (planning en begroting) van het 
keuzehulpmiddel kan de projectleider een weloverwogen keuze maken.  

Om de totale uitvoeringstijd, voorbereidingstijd en kosten te kunnen bepalen, wordt het huidige 
realisatieproces van een planning en begroting (voor een houten gootconstructie) vergeleken met het 
gewenste proces. Het gewenste realisatieproces is samengesteld met de medewerkers van Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid en het programma van eisen. De verschillen tussen beide processen worden zo 
zichtbaar. Deze verschillen worden gezien als knelpunten die opgelost moeten worden. Binnen dit 
hoofdstuk worden deze knelpunten geconstateerd en opgelost. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens weer 
hoe de oplossingen van hoofdstuk 4 verwerkt worden in het keuzehulpmiddel. 
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4.2 Huidige realisatieproces voor het maken van een keuze  

Paragraaf 4.2 geeft weer hoe binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid een planning en begroting voor een 
houten gootconstructie momenteel gemaakt wordt. Dit wordt weergegeven in twee subparagrafen, 
4.2.1 voor de planning en 4.2.2 de begroting.   

4.2.1 Planning 
Voor de gootconstructie wordt momenteel geen aparte planning gemaakt. Deze wordt in de 
overallplanning meegenomen. De gootconstructie wordt altijd als insitu opgenomen binnen de 
planning. Het maken van een uitgebreide planning voor de gootconstructie is ook niet nodig. Van 
belang is om te achterhalen hoeveel tijd de uitvoering in beslag neemt en hoeveel tijd men nodig heeft 
in de voorbereidingsfase.   

Op de overallplanning staat alleen de tijd aangeven die nodig is op de bouwplaats om de 
gootconstructie te realiseren. Deze wordt door de calculator bepaald aan de hand van de totaal te 
maken meters goot. Deze is te achterhalen vanuit de bestektekeningen. 
Door de meters goot met een norm te vermenigvuldigen wordt de uitvoeringstijd berekend. Voor het 
bepalen van de manuurnorm is het volgende aangehouden:  

Insitu variant 
Activiteit Manuur 
Aanbrengen horizontale ribben (2 x 0.125) 0.25 
Aanbrengen verticale ribben 0.25 
Aanbrengen randbalk 0.18 
Aanbrengen regels 0.14 
Aanbrengen gootbodem 0.60 
TOTAAL 1.42 
Tabel 4.1; manuurnorm insitu variant voor een houten gootconstructie  

Voorbeeld berekening: één huis heeft 8 meter gootconstructie. Deze wordt uitgetimmerd op de 
bouwplaats (insitu). Hoe lang wordt hierover gedaan: 
8 x 1.42 = 11.36uur   
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4.2.2 Begroting 
De houten gootconstructie wordt wel meegenomen in de begroting. Ballast  Nedam realiseert de 
gootconstructie al jaren door deze in het werk te realiseren (insitu). In de calculatiefase maakt de 
calculator een begroting op de volgende manier:  

Informatie vanuit het bestek

  

De lengte van de goot. Hierbij gaat het om de totale lengte van het hele project, ook bij 
meerdere woningen dus. Deze zijn te achterhalen van de plattengronden uit de 
bestektekeningen. 

 

Vanuit het gootdetail moet de volgende informatie achterhaald worden: 
- De breedte van de goot. Van 
buitenkant boeiboord tot vloerrand 
van de constructieve vloer. Afstand 
C in figuur 4.3. 
- De hoogte van de goot. Onderkant 
boeiboord tot bovenkant daktrim. 
Peilmaat A  peilmaat B, figuur 4.3.  

- Materiaalsoort van de houten 
onderdelen. Wanneer deze niet op 
het detail aangegeven staat zal dit 
in het bestek moeten worden 
opgezocht.  
- Afmeting van de randbalk (lengte 
x breedte x hoogte). 
- Afmetingen van de horizontale 
liggers (lengte x breedte x hoogte)   
-Afmetingen van de verticale 

liggers (lengte x breedte x hoogte)  
Afmeting van de gootbodem (lengte 
x breedte x hoogte). 
        

Figuur 4.3; gootdetail dat laat zien hoe de maten achterhaald worden 

B

 

A

 

C
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Invoeren in begrotingsprogramma

 
Bovenstaande gegevens worden door de calculator handmatig ingevoerd binnen het 
begrotingprogramma EasyCalc. Het programma rekent automatisch de kosten uit voor de 
gootconstructie. Een begroting is opgebouwd zoals weergegeven is binnen figuur 4.4.  

 

Figuur 4,4; begroting van de insitu variant. Deze is verkregen van de calculatie afdeling van Ballast  Nedam 
Bouw Zuid. Met deze normen worden de projecten begroot en aanbesteed.  

Bovenstaande begroting wordt automatisch door het calculatieprogramma gemaakt. Figuur 4.5 geeft 
weer hoe het programma de begroting maakt. De begroting is opgedeeld in kolommen. De cijfers in 
deze kolommen hebben ieder een aparte betekenis. In figuur 4.5 wordt deze betekenis zichtbaar 
gemaakt.
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Uitleg begroting en veranderingen per uitvoeringsvariant   

                  Kolom 1                                 Kolom 2          Kolom 3      K 4        K 5      Kolom 6     K 7    Kolom 8   

  

Figuur 4,5; begroting zoals deze binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid wordt toegepast, met verduidelijking van de 
kolommen en waardes  

Kolom 1 De activiteiten die nodig zijn om de gootconstructie te realiseren. Voor de insitu 
uitvoeringsvariant worden deze activiteiten altijd meegenomen.  

Kolom 2 De project afhankelijke gegevens. Deze worden opgezocht in het bestek en de 
bestektekeningen. Aan het begin van dit hoofdstuk zijn deze behandeld.  

Kolom 3 De factor. Met deze factor wordt de materiaalprijs vermenigvuldigd. Er zijn 
verschillende factoren in de begrotingen van de gootconstructie. 
Factor 1,03 bij activiteit bouwhout. Deze factor is nooit 1 omdat er rekening gehouden 
moet worden met zaagverlies van het hout. Deze 1,03 geeft de factor weer van het 
zaagverlies. 
Factor 1,19 bij activiteit bouwhout: dit is de 1,03 factor van het zaagverlies + 0,16 
factor als het hout geschaafd moet worden in de fabriek. Wanneer er geen standaard 
hout gebruikt wordt, bijvoorbeeld 172x73mm moet een standaard houtafmeting van 
175x75mm door de schaafmachine. De extra kosten die deze handeling met zich mee 
brengt zijn verrekend in de factor 1,19. 
Factor 1,32 bij activiteit bouwhout. De houtleverancier zaagt en schaaft het bouwhout 
precies op maat. Er is een hogere belasting van afschrijving, de flexibiliteit is een stuk 
minder en meetfouten kunnen niet opgevangen worden. De factor op de begroting 
wordt hierdoor groter en neemt toe met 0,13 van 1,19 naar 1,32. Deze waarde is 
bepaald door de calculatie afdeling van Ballast  Nedam. 
Factor 1,03 bij activiteit bevestigingsmiddelen. Wanneer er bevestigingsmiddelen op 
de bouwplaats gebruikt worden zijn deze goedkoper dan in de fabriek. In de fabriek 
wordt hier een factor 1,05 voor gebruikt.  

Kolom 3 Deze factoren geven het uurloon weer van de arbeiders. Het uurloon van een 
bouwplaatsmedewerker is  36,70 en dat van een fabrieksarbeider bij de houtfabriek 
is  60,-. Dit verschil komt omdat binnen het uurloon van de fabrieksarbeider de 
afschrijving van de machines is meegenomen.  

K 9 
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Kolom 4 De manuurnormen. Per activiteit zijn er manuurnormen bepaald. Voor de insitu variant 

zijn deze overgenomen van de begrotingen van de calculatieafdeling van Ballast 

 
Nedam.   

Kolom 5 Rekensom: kolom 2 x kolom 4  

Kolom 6 Materiaal kosten. In deze kolom zijn de prijzen van de materialen terug te vinden. Van 
de volgende materialen is de prijs achterhaald: 
- Het bouwhout voor de liggers, randbalk en houtenregels. 
- De gootbodem. 
- Bevestigingsmateriaal in de fabriek (nietjes en houtschroeven). 
- Bevestigingmateriaal op de bouwplaats (houtschroeven). 
- Bevestigingsmateriaal voor een plat dak. 

o Vloer- kozijnankers; 
o Houtschroeven; 
o Betonbouten. 

- Bevestigingsmateriaal voor een hellend dak. 
o Hoeklijntjes; 
o HECO-FIX-PLUS schroeven; 
o HECO-TOPIX houtschroef 

- Vulplaatjes. 
- Verf en/of beits. 
De prijzen van de verschillende materialen zijn terug te vinden in bijlage 4.2.  

Kolom 7 Rekensom: kolom 2 x kolom 3 x kolom 6  

Kolom 8 Rekensom:  Materiaal: kolom 7     
Arbeid:  kolom 3 x kolom 5 

Totaalbedrag: dit bedrag is het belangrijkste van de hele begroting. Dit is het bedrag 
dat de gootconstructie gaat kosten.  



AFSTUDEERRAPPORT               23 augustus 2012 
Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  67 

  
4.3 Verschillen tussen de huidige en gewenste keuzeproces   

De verschillen tussen het huidige en gewenste realisatieproces voor het maken van een planning en 
begroting zijn binnen deze paragraaf in kaart gebracht.   

Onderstaande  tabel refereert terug naar de uitvoeringsvarianten zoals deze beschreven staan in 
paragraaf 4.1. De insitu, deels prefab en geheel prefab variant worden meegenomen.  

Tabel 4.2; verschillen tussen de insitu en geheel prefab uitvoeringsvariant voor plat- en hellend dak 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 
(Programma van Eisen) 

 

Alleen INSITU 

 

INSITU + GEHEEL PREFAB + 
DEELS PREFAB 

   

Verschillen huidige en 
gewenste situatie 

In de overallplanning wordt de 
uitvoeringstijd meegenomen. 

Een planning met hierin de 
benodigde voorbereidingstijd en 
uitvoeringstijd van alle drie de 
uitvoeringsvarianten. 

De uitvoeringstijd wordt niet 
meegenomen bij de geheel 
prefab en deels prefab 
variant. Bij alle drie de 
varianten wordt de 
voorbereidingstijd niet 
berekend. 

Begroting voor de insitu variant 
wordt gemaakt met hierin 
zichtbaar de totaalkosten. 

Een begroting van alle drie de 
uitvoeringvarianten. In de 
begrotingen zijn duidelijk de 
totaalkosten weergegeven. 

Geen begroting voor de 
geheel prefab en deels 
prefab variant. 

Wordt geen vergelijking 
gemaakt tussen verschillende 
uitvoeringsvarianten. 

Er wordt een vergelijking tussen 
de drie uitvoeringsvarianten 
gemaakt op basis van tijd en 
kosten. Eerst wordt vergeleken op 
tijd hierna op kosten. 

Alleen de insitu 
uitvoeringsvariant wordt 
meegenomen. Er wordt geen 
vergelijking gemaakt tussen 
alternatieve 
uitvoeringsvarianten. 

De calculator heeft een cursus 
moeten volgen voor het 
bedienen van het 
calculatieprogramma 

Het hulpmiddel om een begroting 
en planning te maken moet door 
de calculator te bedienen zijn, 
zonder het lezen van een 
handleiding 

Wordt niet meegenomen. Het 
nieuw te ontwikkelen 
hulpmiddel moet voldoen aan 
de eis: calculator moet het 
keuzehulpmiddel zonder 
handleiding kunnen 
bedienen. 

Achterhaalde informatie vanuit 
bestek: 
Lengte, breedte en hoogte. 
Afmetingen van de houten 
onderdelen met de 
materiaalsoort.  

Invoergegevens moeten het zelfde 
zijn als in de huidige situatie. 

Geen verschillen 

Tijdsduur voor het maken van 
één begroting is 15 minuten 

Tijdsduur voor het maken van de 
drie planningen en begroting moet 
maximaal 15 minuten zijn. 

In de totaaltijd zijn geen 
verschillen (de kwantiteit is 
wel toegenomen) dus kunnen 
ze nu meer doen in 15 min. 
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4.4 Nieuwe keuzeproces voor de houten gootconstructie  

4.4.1 Planning 
Een planning betekent volgens mijnwoordenboek.nl: het tijdspad dat een activiteit in het bouwproces 
gaat duren. Aan de hand van de planning kan achterhaald worden wanneer een activiteit moet starten 
en eindigen. Zo worden kritieke punten zichtbaar en controleerbaar. (bron; www.mijnwoordenboek.nl, 
geraadpleegd op 09 mei 2012).  

Om een planning voor een houten gootconstructie te kunnen maken zijn de verschillende activiteiten 
nodig met de daarbij behoorde tijdsduur. Te begonnen met de activiteiten die verricht moeten worden 
per variant. Vervolgens wordt de tijdsduur per activiteit berekend. Onderzocht wordt hoe 
projectgegevens de tijdsduur kunnen beïnvloeden. Als laatste worden de niet werkbare dagen 
bepaald; weekenden, feestdagen, vakantiedagen en verletdagen.  

Opstellen van de werkzaamheden

  

De eerste kolom geeft de verschillende werkzaamheden weer. De varianten staan weergegeven 
onder de kolom variant. De x geeft aan welke werkzaamheid uitgevoerd moet worden bij 
desbetreffende uitvoeringvariant.  

                                                                                                       Variant 

          

Werkzaamheden In
si

tu
  

D
ee

ls
pr

ef
ab

 

G
eh

ee
l p

re
fa

b 

Offerte aanvragen   x x 

Opdracht verstrekken   x x 

Produceren van prefab element (fabriek)   x x 

Monteren prefab element op bouwplaats   x x 

Voorbereidingsfase (inkoopstaat maken)  x x  

Bestellen materialen  x x  

Maken gootconstructie op de bouwplaats  x x  

Ontwikkelen prefab element WvB   x x 

Tabel 4.3; werkzaamheden per variant voor de planning   

http://www.mijnwoordenboek.nl
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Tijdsduur per werkzaamheid

  
De tijd die men kwijt is om een handeling op de bouwplaats of in de houtfabriek te verrichten wordt 
bepaald aan de hand van de normen in tabel 4.4. De projectafhankelijke gegevens zijn hier van 
groot belang. Deze beïnvloeden de tijd. Hoe meer meters goot gemaakt moet worden, hoe langer dit 
gaat duren. Dit is van grote invloed op de tijdsduur. Dit is onderzocht en weergegeven in 
onderstaande tabel.   

Werkzaamheid Aantal werkdagen 
Offerte aanvraag

 

Het aanvragen van offertes hangt af van de 
projectgrootte. Hoe groter het project, hoe langer de 
leverancier de tijd nodig heeft om een prijs te 
berekenen. Binnen Ballast  Nedam wordt een limiet 
van 15 werkdagen gesteld aan de leverancier.    

Tabel 4.4a; duur offertes aanvragen voor een 
gootconstructie (bron; calculator Ballast  Nedam Bouw Zuid 
Calculatie) 

Duur offerteaanvraag 
Vanaf (meter 

goot) 
Tot (meter 

goot) 
Werkdagen 

< 100 500 5 
500 800 10 
800 >1000 15 

Opdracht verstrekken

 

De tijdsduur voor het verstrekken van een opdracht 
wordt binnen Ballast  Nedam een termijn 
aangehouden van 5 werkdagen. Binnen een week 
moet de winnende leverancier benaderd worden zodat 
deze direct kan starten met de realisatie van de prefab 
gootelementen.  

Produceren van prefab element (fabriek)

 

BouwCenter Nelemans heeft voor het project de Rosep de houten prefab gootelementen 
geproduceerd. Onderstaande gegevens zijn verkregen door het productieproces te analyseren en 
een tijdsmeting te verrichten. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

De houten onderdelen worden van te voren (door Nelemans zelf) op maat gemaakt. Deze 
handeling gebeurt met behulp van machines. De tijd die hiervoor kwijt is wordt meegenomen in 
de berekening omdat bij de insitu variant de timmerman de houten onderdelen ook op maat moet 
zagen. De afmeting van het hout speelt hierbij geen rol, zo ook niet bij het maken van de prefab 
elementen. Het maakt niets uit of een element 30 cm of 1,5 meter lang is. Dezelfde handelingen 
moeten verricht worden. De extra bevestigingsmiddelen (en extra tijd) die hiermee gepaard gaan 
kunnen worden verwaarloosd. Hierbij gaat het om 2 tot 3 seconden per element. 
Wanneer alle onderdelen op maat zijn, kan begonnen worden met het maken van de prefab 
elementen. Met behulp van een automatisch spijkerpistool worden de houten onderdelen 
gevormd tot een prefab gootelement.  

In totaal moesten 852 elementen gemaakt worden. 2 fabrieksmedewerkers van Nelemans 
hebben 31 werkdagen (248uur) nodig gehad deze elementen te produceren (bron: BouwCenter 
Nelemans). 
Per element is dit:  248 / 852 = 0.29 uur per element 

0.29 x 60 = 17.4 minuten per element met 2 personen. Hiermee wordt 
verder gerekend omdat de ploeggrote tijdens de insitu variant op de 
bouwplaats ook met 2 personen is. Dit levert dan een goede vergelijking.  
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Monteren prefab element op bouwplaats

 
De montagetijd van één prefab gootelement van 1 
meter is 14 minuten (bron; verslag Participerend 
Observeren, 9-10-2009).   

Montagetijd uitrekenen voor het totale project: 
Totaal aantal strekkende meters maal 14 minuten.  

Voorbereidingsfase (inkoopstaat 
maken) 

>  De lengte van de gootconstructie (m) = a 
>  450 m1 gootconstructie op 1 dag (bron; BNBZ  
    voorbereiding project de Rosep en Berckelbosch 

 

    = b 
>  a / b = d (in dagen) 

Bestellen materialen >  De lengte van de gootconstructie (m) = a 
>  750 m1 gootconstructie op 1 dag (bron; Nelemans  
    BouwCenter Etten-Leur), gemeten bij het project 
de  

    Rosep = b 
>  a / b = d (in dagen) 
>  d + 15 dagen (leveringstijd leverancier) = e (dagen) 

Maken gootconstructie op de 
bouwplaats 

>  0,25 (horizontale ribben) x lengte    
    gootconstructie = a 
>  0,25 (verticale ribben) x aantal verticale  
    ribben = b 
>  0,18 (randbalk) x lengte    
    gootconstructie = c 
>  0,14 (houten regels x lengte    
    gootconstructie = d 
>  0,60 (gootbodem) x lengte    
    gootconstructie = e 
>  a + b + c + d + e = f 
>  f / 7,4 (productie tempo) in uren 
>  f / 8 = g (in dagen) 

Ontwikkelen prefab element door de 
werkvoorbereiding 

De tijdsduur voor het ontwikkelen van het prefab 
element hangt af van de projectgrootte. Hoe groter het 
project  hoe meer repetitie en hoe minder de 
voorbereidingstijd zal worden.  

Tabel 4.4b; duur ontwikkelen van een prefab gootelement 
(bron; werkvoorbereider Ballast  Nedam Bouw Zuid) 

Duur ontwikkelen van een prefab gootelement

 

Vanaf Tot Werkdagen 
1m 500m 3 
500m 1000m 5 
1000m 1500m 8 
1500m 2000m 10 
2000m 2500m 12 
>2500m Per 200m 1 werkdag erbij 

 

Tabel 4.4; handelingstijd voor het maken van een prefab element op de bouw en in de fabriek  
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Niet werkbare dagen

 
Wanneer er buiten op de bouwplaats gewerkt wordt, moet er rekening gehouden worden met slecht 
weer waarin niet gewerkt kan worden. Deze dagen noemt men in de bouw verletdagen. Bij het 
plannen van de activiteiten wordt hiermee rekening gehouden. Zo worden er per jaar lijsten gemaakt 
waar exact opstaat hoeveel productieve dagen er in het kalenderjaar zijn. Deze zijn op te vragen bij 
het bedrijfsbureau van Ballast  Nedam Bouw Zuid (wegens geheimhouding van bedrijfsinformatie 
niet gepubliceerd in het rapport).  

Aantal verletdagen (per jaar): 
Vorst: 21 dagen 
Regen:16 dagen  

Feestdagen 
Op feestdagen wordt er niet gewerkt. Per jaar zijn de volgende feestdagen: 
Nieuwjaarsdag; 
Goede vrijdag; 
1e paasdag (altijd een zondag); 
2de paasdag; 
Koninginnedag; 
Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar); 
Hemelvaartsdag; 
1e Pinksterdag; 
2de Pinksterdag; 
1e kerstdag (altijd een zondag); 
2de kerstdag.  

Roostervrije dagen 
Roostervrije dagen zijn dagen die verplicht vrij gepakt moeten worden door de medewerkers. Binnen 
Ballast  Nedam zijn dit de volgende vrije dagen: 
Bouwvakvakantie, 15 werkdagen; 
Overbruggingsdag vrijdag na Hemelvaartsdag; 
Kerstvakantie, 10 werkdagen (hier gaan de 1e en 2de kerstdag en Nieuwjaarsdag vanaf).    

4.4.2 Begroting van de goot van de drie uitvoeringsvarianten 
Een begroting betekent volgens mijnwoordenboek.nl: een uitgewerkt plan voor de toekomstige 
activiteiten, ten behoeve van leiding en controle; kwalificatie en financiële weergaven van een 
actieprogramma dat in een bepaalde periode uitgevoerd moet worden. Het budget wordt opgesteld 
met het oog op de planning van toekomstige verrichtingen en de controle achteraf van de behaalde 
resultaten (bron; www.mijnwoordenboek.nl, geraadpleegd op 09 mei 2012). Bij elk project zijn de 
eigenschappen van de uitvoeringsvarianten hetzelfde. Deze eigenschappen zijn: 

 

De arbeid die verricht moet worden (de manuurnormen); 

 

De materiaalkosten (hout en bevestigingsmiddelen); 

 

Bijkomende kosten (transportkosten). 
Deze eigenschappen worden binnen dit hoofdstuk behandeld.   

In onderstaande analyse (tabel 4.9) worden de manuurnormen weergegeven voor de drie 
verschillende uitvoeringsvarianten. De manuurnormen zijn het grootste verschil. Een manuurnorm is 
de tijd die een vakman nodig heeft een bepaalde bewerking of karwei onder normale omstandigheden 
uit te voeren (4.2). Als eerste worden de manuur normen van de drie verschillende varianten bepaald.       

(4.2) Terpstra, W. e.a. (2001). Basiskennis bouwen MBO Semester 2. Dakconstructies (pp. 194). 
ThiemeMeulenhoff, Utrecht / Zutphen 2e druk (ISBN 90 238 4380 0).

http://www.mijnwoordenboek.nl
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MANUURNORMEN PER UITVOERINGSVARIANT 

  
Insitu uitvoeringsvariant

  
De manuurnormen voor het bepalen van de 
arbeidstijd voor de insitu variant zijn verkregen 
van de calculatie afdeling van Ballast  Nedam 
Bouw Zuid. Met deze normen worden projecten 
begroot en aanbesteed. Tabel 4.5 geeft de 
manuurnormen voor de insitu variant weer.  

Insitu variant 
Activiteit Manuur 
Aanbrengen horizontale ribben  
(2 x 0.125) 

0.25 

Aanbrengen verticale ribben 0.25 
Aanbrengen randbalk 0.18 
Aanbrengen regels 0.14 
Aanbrengen gootbodem 0.60 
Bevestigingen aanbrengen 0.40 

TOTAAL

 

1.82 

 

Tabel 4.5; manuurnormen insitu uitvoeringsvariant 
(bron: de insitu begroting van de voorbeeldprojecten 
de Rosep Veldhoven en Berckelbosch ).  

 

Geheel prefab uitvoeringsvariant

  

Als eerste moeten de activiteiten zichtbaar gemaakt worden. Bij de geheel prefab variant zijn 
activiteiten in de fabriek en op de bouwplaats.   

Activiteiten fabriek: 

 

Het realiseren van de prefab gootelementen; 

 

Het transporteren van de elementen naar de bouwplaats. 
De activiteiten in de fabriek zijn gemeten bij BouwCenter Nelemans. Deze produceerde de prefab 
gootelementen voor het project de Rosep .  

Om bovenstaande activiteiten in een begroting toe te kunnen passen moeten deze gekoppeld worden 
aan manuren. De manuren zijn normaal op te zoeken in de daarvoor bestemde manuurnorm 
literatuur. Voor het monteren van de prefab elementen, op de bouwplaats, en het produceren ervan in 
de fabriek, zijn geen gegevens beschikbaar binnen de literatuur. Deze zijn in samenspraak met de 
afdeling calculatie van Ballast  Nedam Bouw Zuid als volgt samengesteld: 

 

Het maken van een insitu gootconstructie neemt voor 1 woning (8 meter gootconstructie) 7.4 
uur in beslag (bron: Ballast  Nedam Bouw Calculatie, achterhaald van voorbeeldproject 
Berckelbosch). Dit is 0.92 uur per meter. Een gootelement is ongeveer 1.5 meter lang, 
hierover wordt dan 1.4 uur gedaan. Dit staat gelijk aan 83 minuten. 

 

Het maken van een prefab element, van 1.5 meter, in de fabriek duurt 17.4 minuten (bron: 
BouwCenter Nelemans, produceren van de prefab gootelementen voor de Rosep ). 

 

Het verschil in procenten (17.4/83=0.21%) tussen verwerking van de insitu en geheel prefab 
variant is 21%.  

Het totaal van de manuurnorm voor de insitu variant is 1.82 (zie tabel 4.5). Om de manuurnorm voor 
de geheel prefab variant te kunnen berekenen moet van deze norm de norm van de bevestiging 
aanbrengen worden weggelaten (deze wordt niet meegenomen in de prefab elementen maar op de 
bouwplaats). De norm wordt: 1.82 - 0.4 = 1.42.   

De 21% (van het verschil in de verwerking van insitu en geheel prefab) van de 1.42 is 0.3. De 
prefabricage norm voor het maken van de elementen in de fabriek is 0.3.        
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Activiteiten bouwplaats (4.3):

  
Het monteren (positioneren en fixeren) van het prefab gootelement; 

 
Het stellen van de houten regels (voor bevestiging van het boeiboord). 

Deze activiteiten zijn verkregen door het realisatieproces van het monteren van de prefab 
gootelementen op de Rosep, en is terug te vinden in bijlage 4,3 en bijlage 4.4 geeft het 
realisatieproces weer van Berckelbosch.  

Werkzaamheden bij het monteren van de prefab elementen Manuurnormen vanuit de 
literatuur (4.4)  

1

 

Het klaarzetten van de prefab elementen op de steiger manuurnorm 0.08 (kleine 
voorbereidingswerkzaamheden)

  

2

 

Het stellen van de prefab elementen (toevoegen van 
vulplaatjes en meten met de waterpas) 

manuurnorm 0.49 (het stellen 
van een zinken dakgoot)  

3

 

Het fixeren van de elementen aan de constructieve vloer 
(schroeven en boren van de schroeven en nameten of het 
element nog waterpas staat) 

manuurnorm 0.03 (bevestigen 
houten onderdelen)  

4

 

Controle meting (met waterpas nameten of element 
waterpas staat, zo niet aanpassen) 

manuurnorm 0.10 (het is niet 
altijd noodzakelijk na de 
controle de elementen opnieuw 
te stellen. Om dit toch voor een 
gedeelte mee te nemen is de 
0.1 norm aangehouden)  

 

TOTAAL

 

0.7 

 

Tabel 4.6; werkzaamheden bij het monteren van de prefab elementen en de manuurnormen die hierbij horen 
(opgezocht vanuit de literatuur.  

Bijkomende norm is het vastzetten en transporteren van de prefab gootelementen. Voor deze norm 
wordt 0.1 aangehouden. Deze norm gebruikt Ballast  Nedam Bouw Zuid Calculatie wanneer kleine 
(geen grote betonnen / gemetselde gevels) vervoerd moeten worden naar de bouwplaats.  

De houten regels zijn samengesteld op het prefab gootelement. Deze moeten alleen nagesteld 
worden. Een extra handeling die bij de geheel prefab variant komt is het stellen van de houten regels. 
Hieraan zit de volgende manuurnorm 0.1 (overgenomen van aanbrengen houten kleine onderdelen 
aan dakgootconstructie).  

Tabel 4.7 geeft een totaal overzicht weer van de 
manuurnormen voor de geheel prefab 
uitvoeringsvariant. In bijalge 4.5 is een 
voorbeeldbegroting te zien van de geheel prefab 
variant. Hierbij is uitgegaan van een 
gootconstructie bij een woningbouwproject van 
1000m1.    

Geheel prefab variant 
Activiteit Manuur 
Montage gootrekjes (fabriek) 0,30 
Vastzetten / transport 0,10 
Montage gootrekjes (bouwplaats) 0,70 
Stellen houtenregels 0,10 

TOTAAL

 

1.20 
Tabel 4.7; werktempo prefab door fabrieksmedewerker  

(4.3) Frijns,R.M.H (2010). Participerend Observerend; het monteren van geprefabriceerde gootrekjes. 
TU/Eindhoven, uitvoeringstechniek, Eindhoven. 
(4.4) de Rechteren van Hemert, J.E.L.. e.a. (2004). Manurenboek. Bouwkundige installaties. TenHagen Stam 
uitgevers, Den Haag. 1e druk (ISBN 90-440-0747-5).  
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Deels prefab uitvoeringsvariant

  
De deelsprefab variant is een tussenvariant met een gedeelte van de activiteiten van de insitu en 
geheel prefab variant. Die is ook te zien bij het bepalen van de manuurnormen.  
Het prefab element bij de deels prefab variant bestaat uit: 

 

Voorste horizontale ligger; 

 

Tussenliggers; 

 

Gootbodem; 

 

Randbalk. 
Op de bouwplaats wordt de achterste horizontale ligger gemonteerd. Evenals de houten regels. 
De manuurnormen zijn als volgt berekend:  

Het totaal van de manuurnorm voor de insitu variant is 1.82 (zie tabel 4.5). Om de manuurnorm voor 
de deels prefab variant te rekenen wordt één horizontale rib (norm 0.125), het aanbrengen van de 
houtenregels (norm 0.14) en het aanbrengen van de bevestiging (norm 0.4) niet meegenomen. Deze 
wordt op de bouwplaats uit gevoerd en niet in de fabriek. De totale manuurnorm is: (1.82-0.125-0.14-
0.4) 1.155.  

De vergelijking tussen de insitu en geheel prefab geeft de volgende manuurnomen: 1.42 (voor de 
insitu minus de bevestiging aanbrengen) voor insitu en 0.3 (verschil in de verwerking van insitu en 
geheel prefab) voor prefab. Door deze twee manuurnormen kruislings te vermenigvuldigen met de 
manuurnorm: 0.155, wordt de manuurnorm voor de deelsprefab variant berekend.  

1.42 0.3 
1.155

 

? 

 

? = (1.155 x 0.3) / 1.42 = 0.24  

Op de bouwplaats moeten wel nog twee werkzaamheden gedaan worden. Hierbij gaat het om het 
monteren van de achterste houten regel (manuurnorm 0.25) en het monteren van de houten regels 
(manuurnorm 0.14). Deze moeten apart vermeld worden op de begroting.  

De montagetijd bij deelsprefab blijft het zelfde als de prefab variant, namelijk 0.7.  

Tabel 4.8 geeft een totaal overzicht weer van de 
manuurnormen voor de deels prefab 
uitvoeringsvariant. In bijalge 4.6 is een 
voorbeeldbegroting te zien van de deels prefab 
variant. Hierbij is uitgegaan van een 
gootconstructie bij een woningbouwproject van 
1000m1.  

Deels prefab variant 
Activiteit Manuur 
Montage gootrekjes (fabriek) 0,24 
Vastzetten / transport 0,10 
Aanbrengen verticale ligger 0.25 
Aanbrengen houten regel 0.14 
Montage gootrekjes (bouwplaats) 0,70 
Stellen houtenregels 0,10 

TOTAAL

 

1.53 
Tabel 4.8; werktempo prefab door fabrieksmedewerker  

 

Tabel 4.9; tabel die de analyse weergeeft voor berekening de manuurnormen voor de drie uitvoeringsvarianten 
(insitu, geheel prefab en deels prefab) van een houten gootconstructie. 
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5. Keuzehulpmiddel bij het kiezen van de uitvoeringsvariant  

Hoofdstuk vijf geeft weer hoe het keuzehulpmiddel gemaakt en opgebouwd is. Binnen paragraaf 5.1 
wordt het ontwerpproces weergegeven en wordt verantwoord hoe het keuzehulpmiddel opgesteld is. 
Vanuit het opgestelde programma van eisen wordt naar het ontwerp toe gewerkt. De eisen zijn 
nogmaals in het kort opgesomd. 

1. Het keuzehulpmiddel geeft is gebaseerd op drie uitvoeringsvarianten. 
2. Het keuzehulpmiddel genereert automatisch van de drie varianten een planning. 
3. Het keuzehulpmiddel genereert automatisch van de drie varianten een begroting.  
4. Het keuzehulpmiddel geeft als uitkomst een advies geven over de goedkoopst realiseerbare 

uitvoeringsvariant. 
5. De calculator van Ballast  Nedam Bouw Zuid moet het hulpmiddel eenvoudig kunnen 

bedienen.  
6. De gegevens die handmatig in het hulpmiddel moeten worden ingevoerd, mogen niet afwijken 

van de gegevens die nu gebruikt worden 
7. Het eindresultaat van het hulpmiddel moeten binnen 15 minuten gegenereerd zijn.  

De tweede paragraaf, paragraaf 5.2, geeft het resultaat van het ontwerp weer; het keuzehulpmiddel. 
Met behulp van een handleiding wordt beschreven hoe het ontwikkelde keuzehulpmiddel gebruikt 
dient te worden.  

5.1 Ontwerpproces van het keuzehulpmiddel  

Voor het realiseren van het keuzehulpmiddel is binnen hoofdstuk 4 een plan van aanpak opgesteld. 
Het keuzehulpmiddel realiseert een planning (tijd), begroting (kosten) en advieskeuze van drie 
uitvoeringsvarianten, namelijk de insitu, geheel prefab en deels prefab. Hiermee wordt aan de eerste 
vier eisen voldaan. De realisatie en verantwoording hiervan is in onderstaande stappen te lezen. De 
stappen hebben betrekking op de figuren 5.1, 5.2 en 5.3. De figuren geven schematisch weer hoe het 
keuzehulpmiddel is opgebouwd.   

De overige drie eisen (eis 5,6 en 7) worden behandeld binnen paragraaf 5.3, het toetsen van het 
keuzehulpmiddel.  

Stap 1: bepalen van de tijd (schema in figuur 5.1) 
Als eerste worden de mogelijkheden qua uitvoeringsvarianten binnen de beschikbare tijd bekeken. 
Voor aanvang van het project is bekend wanneer de gootconstructie opgeleverd moet worden en 
wanneer de uitvoering moet starten. Dit is te achterhalen vanuit de overallplanning. Door het maken 
van een planning kan bekeken worden of voldoende tijd beschikbaar is om de gootconstructie in de 
uitvoering te kunnen realiseren en in de voorbereidingsfase te kunnen ontwikkelen. Als eerste wordt 
van elk van de drie verschillende uitvoeringsvarianten apart alle werkzaamheden opgesomd. 
Vervolgens wordt een tijdsduur aan elke werkzaamheid gekoppeld. Voor het berekenen van de 
tijdsduur is een input nodig. Deze input wordt verkregen vanuit het invoerscherm. Deze gegevens 
worden met verschillende formules verbonden die de tijdsduur per werkzaamheid bepalen. Bijlage 5.1 
geeft weer hoe de formules met de input gekoppeld worden. 
De tijdsduur is berekend naar het aantal dagen dat de werkzaamheid duurt. Bij het bepalen van de 
start- en einddatum moet rekening gehouden worden met niet werkbare dagen. Dit zijn weekend- 
feest- en verletdagen. Het keuzehulpmiddel houdt hier rekening mee. Voor het bepalen van de totale 
tijdsduur wordt uitgegaan van de uitvoeringstijd en voorbereidingstijd. De uitvoeringstijd wordt bepaald 
door alle werkzaamheden die in de uitvoering plaatsvinden, bij de start uitvoeringsdatum op te tellen. 
De voorbereidingstijd wordt bepaald door alle tijden van de werkzaamheden in de voorbereidingsfase 
op te tellen en van de start uitvoeringsdatum af te trekken.  
De output is een strokenplanning van elke uitvoeringsvariant. Hierin staat (naast elke start- en 
einddatum van elke werkzaamheid) aangegeven wanneer gestart moet worden met de 
voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. Een voorbeeld van een strokenplanning, gegenereerd door het 
keuzehulpmiddel, is te zien in bijlage 5.2.  
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Stap 2: bepalen van de kosten (schema in figuur 5.2) 
De tweede stap is het verkrijgen van een overzicht van de kosten. De kosten worden zichtbaar 
gemaakt door het opstellen van een kostenraming in de vorm van een begroting. De verschillende 
uitvoeringsvarianten hebben elk verschillende activiteiten die in de begroting opgenomen moeten 
worden. De werkzaamheden wordt gekoppeld aan een factor, manuren en/of een materiaalprijs. Als 
eerste wordt de factor gekoppeld aan de werkzaamheden. De factor is een extra waarde die op de 
prijs berekend wordt. Deze waarde is afhankelijk van de houtafmetingen, het uurloon en of het een 
plat- of hellend dak is. Bijlage 5.3,stap 3 geeft weer hoe de formules met de input gekoppeld worden. 
Ten tweede worden de manuurnormen aan de werkzaamheden (die arbeid nodig hebben) gekoppeld. 
De manuurnormen geven weer hoelang over een werkzaamheid gedaan wordt. In bijlage 5.3, stap 4 
is weergegeven met welke formules de manuurnormen berekend worden binnen het 
keuzehulpmiddel. Als laatste worden de materiaalprijzen toegevoegd. Dit is de prijs dat het materiaal 
kost zonder een eventuele extra bewerking eraan (want deze is al bepaald door de factor). Voor de 
verwerking van de materiaalprijs in het keuzehulpmiddel zie bijlage 5.3 stap 6.  
Door alle kolommen met elkaar te vermenigvuldigen wordt de totaalprijs van de werkzaamheid 
berekend. Door alle totaalprijzen per werkzaamheid op te tellen wordt de totaalprijs voor 
desbetreffende uitvoeringsvariant berekend. Een voorbeeld van een begroting is te zien in bijlage 5.4.  

Stap 3: advieskeuze (schema in figuur 5.3) 
Het geven van de advieskeuze is gebaseerd op de beschikbare tijd en de kosten. Als eerste wordt 
gekeken naar de tijdsduur van de uitvoering. De totale tijdsduur van de uitvoering wordt opgeteld bij 
de startdatum van de uitvoering (die verkregen wordt van de overallplanning). Deze mag niet langer 
duren dan de opleverdatum. Wanneer dit wel het geval is kan de variant niet uitgevoerd worden en is 
deze dus niet mogelijk. Wanneer de uitvoeringsvariant wel voldoende uitvoeringstijd heeft wordt 
gekeken naar de beschikbare voorbereidingstijd. De totale voorbereidingstijd wordt afgetrokken van 
de start uitvoeringstijd. De datum die hier uitkomt, mag niet in het verleden liggen. Wanneer de 
voorbereidingstijd langer duurt dan de huidige datum, kan deze uitvoeringsvariant niet ontwikkeld en 
dus niet uitgevoerd worden. Wanneer een variant zowel voldoende uitvoeringstijd als 
voorbereidingstijd heeft, worden deze meegenomen in de vergelijking op kosten. 
Vanuit de begroting zijn voor de drie uitvoeringsvarianten de totaalkosten zichtbaar gemaakt. Van 
deze totaalkosten wordt de goedkoopste variant (wanneer deze voldoende uitvoeringstijd en 
voorbereidingstijd heeft) voorgedragen als uit te voeren variant voor de houten gootconstructie. 



INPUT INPUT
Lengte en afmetingen gootbodem,  randbalk, Start uitvoeringsdatum

horizontale- en verticale  ribben 

Uitvoeringsvarianten (1) Werkzaamheden per uitvoeringsvariant (2) Tijdsduur per werkzaamheid in dagen (3) Niet werkbare dagen (4) Totale tijdsduur in dagen (5) tijdsduur per werkzaamheid (in dgn)

1. Offerte aanvraag Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 2 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 1 Start WvB
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/offerte aanvraag Einddatum: begindatum werkzaamheid 2

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

2. Ontwikkelen instructies uitvoering Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 3 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 2
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/ontwikkelen prefab element Einddatum: begindatum werkzaamheid 3

door de WvB, tabel 4,4 op pagina 65 en 66

Geheel prefab 3. Opdracht verstrekken Input: geen input nodig weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 4 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 3
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/opdracht verstrekken Einddatum: begindatum werkzaamheid 4

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

4. Produceren van prefab element (fabriek) Input: lengte, afmetingen randbalk, horizontale- en verticale  ribben en gootbodem weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 5 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 4
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/produceren van prefab element Einddatum: begindatum werkzaamheid 5

(fabriek), tabel 4,4 op pagina 65 en 66, (3.1)

5. Monteren prefab element op bouwplaats Input: lengte weekend + feestdagen en verletdagen Start datum: startdatum uitvoering (input) Start uitvoering
(uitvoeringsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/monteren prefab element op Einddatum: tijdsduur (in dagen) + startdatum uitvoering

bouwplaats, tabel 4,4 op pagina 65 en 66 Einddatum

1. Voorbereidingsfase (inkoopstaat maken) Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 2 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 1 Start WvB
(voorbereidingsfase) Referentie in raport: tijdsduur per activiteit/voorbereidingsfase Einddatum: begindatum werkzaamheid 2

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

Insitu 2. Bestellen materialen Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 3 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 2
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/bestellen materialen Einddatum: begindatum werkzaamheid 3

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

3. Maken gootconstructie op de bouwplaats Input: lengte weekend + feestdagen en verletdagen Start datum: startdatum uitvoering (input) Start uitvoering
(uitvoeringsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/maken gootconstructie op Einddatum: tijdsduur (in dagen) + startdatum uitvoering

bouwplaats, tabel 4,4 op pagina 65 en 66 Einddatum

1. Ontwikkelen prefab element WvB Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 2 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 1 Start WvB
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/ontwikkelen prefab element door Einddatum: begindatum werkzaamheid 2

de WvB, tabel 4,4 op pagina 65 en 66

2. Voorbereidingsfase (inkoopstaat maken) Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 3 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 2
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/voorbereidingsfase Einddatum: begindatum werkzaamheid 3

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

3. Offerte aanvraag Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 4 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 3
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/offerte aanvraag Einddatum: begindatum werkzaamheid 4

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

4. Bestellen materialen Input: lengte weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 5 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 4
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/bestellen materialen Einddatum: begindatum werkzaamheid 5

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

Deels prefab 5. Opdracht verstrekken Input: geen input nodig weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 6 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 5
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/opdracht verstrekken Einddatum: begindatum werkzaamheid 6

tabel 4,4 op pagina 65 en 66

6. Produceren van prefab element (fabriek) Input: lengte, afmetingen randbalk, horizontale- en verticale  ribben en gootbodem weekend + feestdagen Start datum: einddatum werkzaamheid 7 - tijdsduur (in dagen) werkzaamheid 6
(voorbereidingsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/produceren van prefab element Einddatum: begindatum werkzaamheid 7

(fabriek), tabel 4,4 op pagina 65 en 66 (3.1)

7. Maken gootconstructie op bouwplaats Input: lengte weekend + feestdagen en verletdagen Start datum: startdatum uitvoering (input) Start uitvoering
(uitvoeringsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/maken gootconstructie op Einddatum: tijdsduur (in dagen) + startdatum uitvoering

bouwplaats, tabel 4,4 op pagina 65 en 66

8. Monteren prefab element op bouwplaats Input: lengte weekend + feestdagen en verletdagen Start datum: eind datum werkzaamheid 7
(uitvoeringsfase) Referentie in rapport: tijdsduur per activiteit/monteren prefab element op Einddatum: tijdsduur (in dagen) + startdatum werkzaamheid 8

bouwplaats, tabel 4,4 op pagina 65 en 66 Einddatum

(6)    Een van de eisen is dat het keuzehulpmiddel van de drie uitvoeringsvarianten automatisch een planning genereert. Deze eis wordt behaald en een voorbeeld van een planning gemaakt door het keuzehulpmiddel is te zien in bijlage 5,2.

(2)    De werkzaamheden staan opgesomd binnen het keuzehulpmiddel en deze zijn niet aan te passen door de gebruiker. De werkzaamheden vertegenwoordigen alle activiteiten die bij desbetreffende uitvoeringsvariant van toe passing zijn. 

(3)    De tijdsduur wordt bepaald door gegevens vanuit het invoerscherm (de input) te koppelen aan formules die afgeleid zijn vanuit het onderzoek. Tabel 4,4 in paragraaf 4.4.1 op pagina 65 en 66, geeft weer met welke gegevens vanuit het onderzoek bij desbetreffende werkzaamheid en input horen. Paragraaf 4.4.1, tabel 4,3 op pagina 64 geeft de werkzaamheden per variant weer.

(3,1)  Het keuzehulpmiddel gaat na of het ingevoerde hout gemaakt kan worden van een standaard houtafmeting. Wanneer dit niet het geval is zal het hout op maat geschaafd en gezaagd moeten worden. Dit levert extra handelingen op en dus extra tijd. Tabel 1 in bijlage 4,2  geeft weer hoe dit binnen het keuzehulpmiddel geïmplementeerd is.

PLANNING

(4)    Het keuzehulpmiddel gaat na of binnen de tijdsduur weekend en/of feestdagen vallen. Dit zijn dagen waar niet op gewerkt wordt en zal dit als extra dag meegenomen moeten worden in de planning. Ook gaat het keuzehulpmiddel na of er binnen de tijdsduur in de werkzaamheden binnen de uitvoering verletdagen vallen.
         De verletdagen worden per jaar door Ballast - Nedam Bouw Zuid bedrijfsbureau vastgesteld. De verletdagen zijn niet werkbare dagen en moeten doorgeteld worden binnen de planning. De feestdagen zijn opgesomd binnen pagina 67 van het afstudeerrapport.

(5)    De totale tijdsduur is de tijdsduur + de niet werkbare dagen. Vanuit het invoerscherm zijn twee datums ingevoerd: de start uitvoering en de opleverdatum. Vanuit deze twee datums wordt de planning gegenereerd. 
         De start uitvoeringsdatum is de input en fungeert altijd als startdatum van de eerste werkzaamheid in de uitvoering. De totale uitvoeringstijd wordt bepaald door alle tijden van de werkzaamheden in de uitvoering bij elkaar op te tellen en bij de start datum van de uitvoering op te tellen. 
         Deze datum mag de opleverdatum niet overschrijden. De totale tijd voor de voorbereiding wordt afgetrokken van de start uitvoeringsdatum. Deze datum mag niet in het verleden liggen van de huidige datum (de datum wanneer de planning gemaakt wordt). In bijlage 5,1, stap 2 + 3 is te lezen hoe dit verwerkt is binnen het keuzehulpmiddel.

(1)    Vanuit het programma van eisen is vastgelegd dat het keuzehulpmiddel moet dienen voor drie uitvoeringsvarianten, namelijk de geheel prefab, insitu en deels prefab uitvoeringsvariant. 

Verwijzingen binnen het schema

         Bij het bepalen van de tijdsduur is rekening gehouden met de repetitie. Hiermee wordt bedoeld dat de tijd afneemt naarmate er meer meters gootconstructie gerealiseerd moeten worden. Wanneer 100 of 200 meter gootconstructie gemaakt moet worden zal dit niet twee maal zo lang duren. 

OUTPUT
De output in de vorm van een strokenplanning (6)

tijdsduur per werkzaamheid (in dgn)

tijdsduur per werkzaamheid (in dgn)
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INPUT INPUT INPUT
Lengte, plat- of hellend dakvariant en afmetingen gootbodem, Lengte Lengte, breedte, plat- of hellend dakvariant en afmetingen 

horizontale- en verticale  ribben en  randbalk, horizontale- en verticale  ribben,  randbalk en gootbodem

Benodigdheden en werkzaamheden
Uitvoeringsvarianten (1) per uitvoeringsvariant (2) Factor bepalen (3) Manuren bepalen (4) Materiaalprijs bepalen (5) Totaalprijs per activiteit (6)

Bouwhout; ribben horizontaal Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 verticale ribben) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; ribben verticaal Input: lengte en afmetingen verticale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen verticale ribben (5,1) breedte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; randbalk Input: lengte en afmetingen randbalk (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen randbalk (5,1) lengte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; regels Input: lengte en afmetingen houten regels (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen houten regels (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Gootbodem Input: lengte en afmetingen gootbodem (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen gootbodem (5,1) lengte x breedte x 
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bevestigingsmiddelen hout Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: plat-of hellend dak (plat- of hellend) x aantal te maken
(benodigd materiaal) Verschil in bevestigingsmiddelen prefab elementen x factor x x.xxx,xx

materiaalprijs

Montage gootrekjes (fabriek) Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/variant Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon van de fabrieksarbeider geheel prefab (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). Aantal te monteren prefab elementen de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

 wordt berekend en gekoppeld aan een manuur

Vastzetten / transport Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: vaste waarde vanuit onderzoek Geen materiaal nodig lengte x
Geheel prefab (werkzaamheid, arbeid) Uurloon van de fabrieksarbeider (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Aantal prefab elementen wordt berekend en gekoppeld aan een manuur.

Verduurzamen Pont Tec Input: lengte en breedte (3,3) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x breedte
(benodigd materiaal) Factor staat vast ingesteld op 1 de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Uurloon van de fabrieksarbeider

UVS vogelschroot l=1m1 Input: lengte  (3,4) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x factor
(benodigd materiaal) Factor staat vast ingesteld op 1,1 x.xxx,xx

Aanbrengen vogelschroot Input: lengte (3,4) Input: lengte   Referentie rapport: vaste waarde in keuzehulpmiddel Geen materiaal nodig lengte x factor
(werkzaamheid, arbeid) Factor staat vast ingesteld op 1 Wordt in begroting opgenomen zodat deze niet vergeten worden en een vaste x.xxx,xx

Uurloon van de bouwplaatsmedewerker prijs aangekoppeld kan worden. Verder geen manuurnorm aan verbonden.

Bevestigingsmiddelen #2 aan gebouw Input: plat-of hellend dak  (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: het berekende aantal prefab elementen aantal te maken prefab elementen x
(benodigd materiaal) Geen uurloon, dit zit al meegenomen bij het monteren. factor x materiaalprijs x.xxx,xx

Montage gootrekje (bouwplaats) Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/variant Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker geheel prefab (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). Aantal te monteren prefab elementen de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

wordt berekend en gekoppeld aan een manuur

Stellen houten regels Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/variant Geen materiaal nodig lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker geheel prefab (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). De lengte van de houten regels wordt de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

gekoppeld aan een manuurnorm.

Transportkosten Input: lengte  (3,5) Geen manuurnorm nodig Input: het berekende aantal benodigde transporten aantal transporten x
(benodigd materieel) Lengte wordt gedeeld door aantal elementen. factor x materiaalprijs x.xxx,xx

Per vracht 100 elementen +

Bouwhout; ribben horizontaal Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 verticale ribben) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; ribben verticaal Input: lengte en afmetingen verticale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen verticale ribben (5,1) breedte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; randbalk Input: lengte en afmetingen randbalk (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen randbalk (5,1) lengte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; regels Input: lengte en afmetingen houten regels (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen houten regels (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Gootbodem Input: lengte en afmetingen gootbodem (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen gootbodem (5,1) lengte x breedte x 
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bevestigingsmiddelen hout Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: plat-of hellend dak (plat- of hellend) x aantal te maken
(benodigd materiaal) Verschil in bevestigingsmiddelen prefab elementen x factor x x.xxx,xx

materiaalprijs

Aanbrengen bouwhout; ribben horizontaal Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (3,3) Input: lengte en afmetingen horizontale ribben Geen materiaal nodig lengte x 2 (er zijn 2 verticale ribben) x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

68 t/m 70). Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Aanbrengen bouwhout; ribben verticaal Input: lengte en afmetingen verticale ribben (3,3) Input: lengte en afmetingen verticale ribben Geen materiaal nodig breedte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Aanbrengen bouwhout; randbalk Input: lengte en afmetingen randbalk (3,3) Input: lengte en afmetingen randbalk Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Aanbrengen bouwhout; regels Input: lengte en afmetingen houten regels (3,3) Input: lengte en afmetingen houten regels Geen materiaal nodig lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

68 t/m 70). Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Aanbrengen gootbodem Input: lengte en afmetingen gootbodem (3,3) Input: lengte en afmetingen gootbodem Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

68 t/m 70). Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Verduurzamen Pont Tec Input: lengte en breedte (3,3) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x breedte
(werkzaamheid, arbeid) Factor staat vast ingesteld op 1 de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Uurloon van de fabrieksarbeider

UVS vogelschroot l=1m1 Input: lengte (3,4) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x factor
(benodigd materiaal) Factor staat vast ingesteld op 1,1 x.xxx,xx

Aanbrengen vogelschroot Input: lengte (3,4) Input: lengte   Referentie rapport: vaste waarde in keuzehulpmiddel (tabel 4,9 pagina Geen materiaal nodig lengte x factor
(werkzaamheid, arbeid) Factor staat vast ingesteld op 1  68 t/m 70). Wordt in begroting opgenomen zodat deze niet vergeten worden en  x.xxx,xx

Uurloon van de bouwplaatsmedewerker een vasteprijs aangekoppeld kan worden. Verder geen manuurnorm aan verbonden.

Bevestigingsmiddelen #2 aan gebouw Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: het berekende aantal prefab elementen aantal te maken prefab elementen x
(benodigd materiaal) Geen uurloon, dit zit al meegenomen bij het monteren. factor x materiaalprijs x.xxx,xx

Aanbrengen bevestigingsmiddelen #2 Input: plat-of hellend dak en lengte  (3,3) Input: plat-of hellend dak en lengte Geen materiaal nodig aantal te maken prefab elementen x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker factor x me manuurnorm x.xxx,xx

+

BEGROTING

Insitu

OUTPUT
De output in de vorm 
van een begroting (7)

x.xxx,xx

x.xxx,xx

Geheel prefab begroting

Optellen van 
alle 

bedragen 
levert de 

totaalprijs op 
van de 
prefab 
variant

Optellen van 
alle 

bedragen 
levert de 

totaalprijs op 
van de 
prefab 
variant



Bouwhout; ribben verticaal (prefab) Input: lengte en afmetingen verticale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen verticale ribben (5,1) breedte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; randbalk (prefab) Input: lengte en afmetingen randbalk (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen randbalk (5,1) lengte x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Gootbodem (prefab) Input: lengte en afmetingen gootbodem (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen gootbodem (5,1) lengte x breedte x 
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bevestigingsmiddelen hout (prefab) Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: plat-of hellend dak (plat- of hellend) x aantal te maken
(benodigd materiaal) Verschil in bevestigingsmiddelen prefab elementen x factor x x.xxx,xx

materiaalprijs

Montage gootrekjes (fabriek) Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/deels prefab variant Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon van de fabrieksarbeider (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). Aantal te monteren prefab elementen wordt berekend de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

en gekoppeld aan een manuur

Bouwhout; ribben horizontaal (insitu) Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 verticale ribben) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bouwhout; regels (insitu) Input: lengte en afmetingen houten regels (3,1) Geen manuurnorm nodig Input: lengte en afmetingen houten regels (5,1) lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(benodigd materiaal) Kan het hout uit een standaard afmeting gemaakt worden? De materiaalprijs van het hout waaruit de juiste afmeting nog de factor x de materiaalprijs x.xxx,xx

Moet het hout nog eens extra geschaafd, gezaagd worden? gemaakt moet worden. 

Bevestigingsmiddelen hout (insitu) Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: plat-of hellend dak (plat- of hellend) x aantal te maken
(benodigd materiaal) Verschil in bevestigingsmiddelen prefab elementen x factor x x.xxx,xx

materiaalprijs

Aanbrengen bouwhout; ribben horizontaal Input: lengte en afmetingen horizontale ribben (3,3) Input: lengte en afmetingen horizontale ribben Geen materiaal nodig lengte x 2 (er zijn 2 verticale ribben) x
Deels prefab (insitu) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

(werkzaamheid, arbeid) 68 t/m 70). Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Aanbrengen bouwhout; regels (insitu) Input: lengte en afmetingen houten regels (3,3) Input: lengte en afmetingen houten regels Geen materiaal nodig lengte x 2 (er zijn 2 houten regels) x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker Referentie rapport: arbeid die verricht moet worden/insitu variant (tabel 4,9 pagina de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

68 t/m 70). Wanneer repetitie toeneemt past keuzehulpmiddel de manuurnorm aan.

Vastzetten / transport Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie rapport: vaste waarde vanuit onderzoek Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon van de fabrieksarbeider Aantal prefab elementen wordt berekend en gekoppeld aan een manuur de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Verduurzamen Pont Tec Input: lengte en breedte (3,3) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x breedte
(werkzaamheid, arbeid) Factor staat vast ingesteld op 1 de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

Uurloon van de fabrieksarbeider

UVS vogelschroot l=1m1 Input: lengte (3,4) Geen manuurnorm nodig Input: lengte lengte x factor
(benodigd materiaal) Factor staat vast ingesteld op 1,1 x.xxx,xx

Aanbrengen vogelschroot Input: lengte (3,4) Input: lengte   Referentie rapport: vaste waarde in keuzehulpmiddel (tabel 4,9 pagina Geen materiaal nodig lengte x factor
(werkzaamheid, arbeid) Factor staat vast ingesteld op 1 68 t/m 70). Wordt in begroting opgenomen zodat deze niet vergeten worden en  x.xxx,xx

Uurloon van de bouwplaatsmedewerker een vaste prijs aangekoppeld kan worden. Verder geen manuurnorm aan verbonden.

Bevestigingsmiddelen aan constructie Input: plat-of hellend dak (3,2) Geen manuurnorm nodig Input: het berekende aantal prefab elementen aantal te maken prefab elementen x
(benodigd materiaal) Geen uurloon, dit zit al meegenomen bij het monteren. factor x materiaalprijs x.xxx,xx

Montage gootrekje (bouwplaats) Input: lengte (3,3) Input: lengte   Referentie raport: arbeid die verricht moet worden/deels prefab variant Geen materiaal nodig lengte x
(werkzaamheid, arbeid) Uurloon bouwplaatsmedewerker (tabel 4,9 pagina 68 t/m 70). Aantal te monteren prefab elementen wordt berekend en de factor x de manuurnorm x.xxx,xx

gekoppeld aan een manuur +

Transportkosten Input: lengte (3,5) Geen manuurnorm nodig Input: het berekende aantal benodigde transporten aantal transporten x
(benodigd materieel) Lengte wordt gedeeld door aantal elementen. factor x materiaalprijs

Per vracht 100 elementen 

(3)    Het bepalen van de factor. De factor is een extra toeslag die meegenomen wordt bij de benodigdheid of werkzaamheid. De factor bestaat uit: toeslag op extra bewerkingen, het verschil tussen een plat en hellend dak en het verschillend uurloon.

(3.2) De bevestigingsmethode is verschillend bij een plat en hellend dak. Het keuzehulpmiddel maakt onderscheid tussen beide en plaats de juiste factor bij de dakvariant. Hoe dit in het keuzehulpmiddel verwerkt is, is te lezen in bijlage 5,3 stap 3.

(3.3) Verschillen tussen de varianten zijn vooral te vinden in werkzaamheden die plaatsvinden op de bouwplaats en in de fabriek. De arbeidslonen van deze medewerkers verschilt. Het keuzehulpmiddel maakt onderscheid tussen de werkzaamheden in de fabriek en op de bouwplaats en koppelt hier het juiste uurloon aan.

(3.4) Voor de vogelschroot (het materiaal en de arbeid) houdt het keuzehulpmiddel een vaste factor aan. Deze benodigdheid en werkzaamheid zijn meegenomen in de begroting zodat deze niet vergeten worden. 

(3.5) Bij de geheel en deels prefab variant worden de prefab elementen vanuit de fabriek naar de bouwplaats getransporteerd. De hoeveelheid prefab elementen die afgenomen moet worden heeft invloed op het transport. Het keuzehulpmiddel maakt hier onderscheid tussen.

(4)   De manuurnormen zijn alleen van toepassing op de werkzaamheden waar arbeid verricht moet worden. De manuurnorm wordt bepaald door gegevens vanuit het invoerscherm (de input) te koppelen aan formules die afgeleid zijn vanuit het onderzoek. Tabel 4,9 in paragraaf 4.4.2 op pagina 68 t/m 70 binne het rapport, geeft weer welke gegevens vanuit het onderzoek bij desbetreffende manuurnorm en input horen.
       Bij het bepalen van de manuurnorm is rekening gehouden met de repetitie van de werkzaamheid. Hiermee wordt bedoeld dat de tijd afneemt naarmate meer meters gootconstructie gerealiseerd moet worden. Wanneer 100 of 200 meter gootconstructie gemaakt moet worden zal dit niet twee maal zo lang duren.

(5)    Alle benodigdhede kosten in de vorm van materiaal. De materiaalkosten zijn binnen het  keuzehulpmiddel opgenomen. De input wordt gekoppeld aan een formule en deze berekend de materiaalprijs automatisch uit. Hoe dit in zijn werk gaat is terug te vinden in bijlage 5,3 stap 6.

(5.1) Binnen punt 3.1 wordt beschreven hoe het keuzehulpmiddel de afmeting bepaald van het hout dat besteld moet worden. De prijs van het hout wordt dan ook hiervan afgeleid.

(6)    De totaalprijs wordt berekend door alle kolommen met elkaar te vermenigvuldigen. 

(7)    Een van de eisen is dat het keuzehulpmiddel van de drie uitvoeringsvarianten automatisch een begroting genereert. Deze eis wordt behaald en een voorbeeld van een begroting gemaakt door het keuzehulpmiddel is te zien in bijlage 5,4.

Verwijzingen binnen het schema

(1)    Vanuit het programma van eisen is vastgelegd dat het keuzehulpmiddel moet dienen voor drie uitvoeringsvarianten, namelijk de geheel prefab, insitu en deels prefab uitvoeringsvariant.

(2)    De werkzaamheden staan opgesomd binnen het keuzehulpmiddel en deze zijn niet aan te passen door de gebruiker. De werkzaamheden vertegenwoordigen alle activiteiten die bij desbetreffende uitvoeringsvariant van toe passing zijn. 

(3.1) Vanuit het invoerscherm worden de afmetingen van de houten onderdelen ingevoerd. Het keuzehulpmiddel gaat automatisch na of de houtafmeting gemaakt kan worden van een standaard houtafmeting. De standaard houtafmetingen zijn voorradig bij de leverancier (dus goedkoper) en hoeven niet op maat gemaakt te worden. 
Wanneer het hout dus niet van een standaard afmeting gemaakt kan worden, zal het in de juiste afmeting geschaafd en gezaagd moeten worden. Het keuzehulpmiddel gaat na welke standaard houtafmeting voldoet om de ingevoerde afmeting te kunnen realiseren. De factor geeft de extra bewerkingen aan die het hout moet ondergaan. 
In bijlage 5,3 stap 3, is weergegeven hoe dit binnen het keuzehulpmiddel geïntegreerd is.

x.xxx,xx

Optellen van 
alle 

bedragen 
levert de 

totaalprijs op 
van de 
prefab 
variant



ja Voldoende voorbereidingstijd ja Vergelijken op kosten
Geheel prefab Voldoende uitvoeringstijd

nee Wordt niet verder meegenomen nee Wordt niet verder meegenomen
Goedkoopste variant word

ja Voldoende voorbereidingstijd ja Vergelijken op kosten naar voren geschoven als
Insitu Voldoende uitvoeringstijd uit te voeren variant.

nee Wordt niet verder meegenomen nee Wordt niet verder meegenomen

ja Voldoende voorbereidingstijd ja Vergelijken op kosten
Deels prefab Voldoende uitvoeringstijd

nee Wordt niet verder meegenomen nee Wordt niet verder meegenomen

ADVIESKEUZE
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5.2 Handleiding voor het keuzehulpmiddel  

Wanneer het keuzehulpmiddel geopend wordt, komt het invulscherm te voorschijn (zie figuur 5.4). 
Binnen het invulscherm wordt door de gebruiker handmatig de informatie ingevuld die nodig is om een 
planning en begroting te kunnen maken. De informatie die ingevuld moet worden moet opgezocht 
worden in het bestek, de bestektekeningen en de overallplanning.  

 

Figuur 5.4; invoerscherm keuze hulpmiddel bepalen van een uitvoeringsmethode voor de houten gootconstructie  

De paars gearceerde cellen moeten handmatig ingevuld worden door de gebruiker. In onderstaande 
tekst wordt weergegeven met welke informatie de cellen gevuld moeten worden. 
Gestart wordt met de eerste tabel, zie figuur 5.5.  
TABEL 1

                  

Figuur 5.5; eerste invultabel binnen het invoerscherm van het keuzehulpmiddel. Het maatvoeren van de 
gootconstructie.  
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De afbeelding binnen de tabel geeft visueel weer welke 
afmetingen van de gootconstructie (die weergegeven staan aan 
de linkerzijde van de tabel) ingevoerd moeten worden en waar 
de verschillende houten onderdelen zich bevinden. Figuur 5.6 
geeft een duidelijke weergave van deze afbeelding weer. Deze 
houten onderdelen komen aan bod binnen de tweede tabel.  
De invulwaardes van figuur 5.5 moeten als volgt worden 
ingevuld: 

 

De lengte van de gootconstructie: deze is te achterhalen 
vanuit de plattegronden van de bestektekeningen. Hierbij gaat het om de lengte van de totale 
gootconstructie. De totale lengte wordt vanuit de plattegrond opgemeten en in millimeters 
ingevuld in de cel van de lengte. 

 

De breedte van de gootconstructie: deze wordt bepaald vanuit het dakranddetail. Figuur 5.7 
geeft weer wat de breedte is van de plat dak- en hellend dakvariant. De breedte (van beide 
varianten) van de gootconstructie, loopt van de achterkant van de achterste horizontale ligger 
tot de voorkant van de houten regel (voor de bevestiging van het boeiboord).                   

Figuur 5.7; de breedte van de gootconstructie voor de plat en hellend dakvariant. In rood is aangegeven hoe de 
breedte gemeten moet worden.  

 

De hoogte van de gootconstructie wordt automatisch berekend. Door de hoogte van de 
achterste horizontale ligger, de gootbodem en de randbalk bij elkaar op te tellen wordt de 
hoogte bepaald. In tabel 2 worden deze handmatig binnen het invoerscherm ingevuld. 

 

Hard- op- hardafstand van de verticale ribben wordt als volgt bepaald:  

Lengte van het gootelement Hard- op- hardafstand ribben 
< 1 meter Op de helft 1 verticale ligger 
Tussen 1 meter en 1.5 meter 650 
Tussen 1.5 meter en 2 meter 600 
> 2 meter 400 
Tabel 5.1; de hard- op- hardafstand van de verticale ligger. Bepaald door de constructeur van Ballast 

 

Nedam Bouw Zuid.  

 

Het aantal ribben is afhankelijk van de hard- op- hardafstand. De totale lengte van de 
gootconstructie wordt gedeeld door de hard- op hardafstand. Bij deze uitkomst wordt dan nog 
één rib opgeteld omdat altijd gestart wordt met één rib. 

Breedte 
Breedte 

Figuur 5.6; afbeelding binnen eerste 
tabel van het invoerscherm 
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TABEL 2

 
Binnen de tweede tabel worden aan de verschillende houten onderdelen afmetingen gegeven. De 
afbeelding binnen de eerste tabel geeft de verschillende onderdelen weer. Figuur 5.8 geeft de tweede 
tabel binnen het invoerscherm weer.                    

Figuur 5.8; tweede invultabel binnen het invoerscherm van het keuzehulpmiddel. De houten onderdelen worden 
binnen deze tabel voorzien van afmetingen en materiaalsoort.  

Deze tabel is onderverdeeld in vijf kolommen. De eerste kolom geeft de verschillende houten 
onderdelen weer waarvan de afmeting en materiaalsoort ingevuld moet worden. 

 

Kolom met de lengte: deze wordt automatisch ingevuld door het hulpmiddel. Vanuit de eerste 
tabel worden deze cellen gekoppeld. 

 

Kolom met de breedte en de hoogte moet handmatig ingevoerd worden. Dit aan de hand van 
de dakranddetails. Figuur 5.9 geeft de dakranddetails weer met, gearceerd in verschillende 
kleuren, de verschillende houten onderdelen. 

o Groen: randbalk. 
o Rood: horizontale ribben. 
o Blauw: verticale ribben. 
o Geel: gootbodem.  

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o   

Figuur 5.9; de afmetingen van de houten onderdelen zijn zichtbaar gemaakt aan de hand van verschillende 
kleuren. Deze afmetingen worden vanuit de details achterhaald en ingevoerd binnen het keuzehulpmiddel 
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De houtsoort wordt achterhaald vanuit het bestek. In het bestek staat beschreven van welke 
houtsoort de houten onderdelen gemaakt is. Aan de hand van het keuzevinkje kan de 
houtsoort geselecteerd worden, zie figuur 5.10.          

Figuur 5.10; selecteren van de houtsoort binnen de tweede 
tabel van het invoerscherm van het keuzehulpmiddel  

TABEL 3

 

De laatste tabel binnen het invoerscherm geeft de datums weer vanuit de overallplanning. In 
figuur 5.11 is deze tabel te zien.              

Figuur 5.11; derde invultabel binnen het invoerscherm van het keuzehulpmiddel. De datums vanuit de 
overallplanning worden binnen deze tabel ingevoerd.  

Vanuit de overallplanning wordt de start uitvoering- en opleverdatum van de gootconstructie 
overgenomen en ingevoerd. Verder wordt ook aangegeven of het om een plat- of hellend dak gaat. Dit 
moet ingevuld worden omdat de bevestigingsmethode van beide varianten verschild.   

TOELICHTING

               

Figuur 5.12; binnen het invulscherm is plaats gehouden voor toelichtingen. Binnen dit kader wordt een toelichting 
gegeven hoe het keuzehulpmiddel te bedienen en gebruiken.  

De toelichting geeft een korte beschrijving hoe het hulpmiddel gebruikt moet worden. Alle paarse 
cellen moeten handmatig ingevoerd worden. Hoe deze cellen ingevoerd moeten worden is 
weergegeven in bovenstaande tekst.  
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Wanneer alle paarse cellen ingevuld zijn rekent het keuzehulpmiddel automatisch verder en worden 
voor de drie uitvoeringsvarianten een planning en begroting gegenereerd. Om het keuzehulpmiddel te 
laten rekenen hoeft niet op een extra knop gedrukt te worden, dit gaat volledig automatisch na het 
invoeren van de paarse cellen. Figuur 5.13 geeft een voorbeeld weer van een geheel prefab planning 
die het keuzehulpmiddel maakt. In figuur 5.14 wordt de een voorbeeld van een insitu begroting 
weergegeven.     

Figuur 5.13; geheel prefab planning die automatisch gemaakt wordt door het keuzehulpmiddel.    

  

Figuur 5.14; begroting van de insitu variant die gegenereerd wordt door het keuzehulpmiddel.  
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ADVIESKEUZE

 
Het hulpmiddel geeft een ondersteunende advieskeuze tussen de drie verschillende 
uitvoeringsvarianten voor een houten gootconstructie. De goedkoopste realiseerbare 
uitvoeringsvariant wordt door het hulpmiddel aanbevolen als uit te voeren variant. Met de goedkoopst 
realiseerbare uitvoeringsvariant wordt bedoeld dat de variant moet passen binnen de beschikbare 
voorbereidingstijd en uitvoeringstijd voordat deze vergeleken wordt op kosten. Is niet voldoende tijd 
aanwezig zal de variant ook niet meegenomen worden in de kostenvergelijking. Het hulpmiddel gaat 
dus een keuze maken tussen de drie verschillende uitvoeringsvarianten en beveelt de goedkoopste 
realiseerbare uitvoeringsvariant aan. Voor het bepalen van de advieskeuze moeten de volgende drie 
stappen uitgevoerd worden: 

1. Klik met de linker muisknop op het icoontje in de geel gearceerde cel van figuur 5.15. 
2. Klik 1 maal met de linker muisknop op "sorteren van laag naar hoog" (zie 

onderstaand figuur 5.15). 
3. Het keuzeformulier wordt automatisch gemaakt. Figuur 5.16 geeft een voorbeeld 

weer van het formulier van de advieskeuze. 

                 

Figuur 5.15; stappenplan voor het genereren van de advieskeuze tussen de drie uitvoeringsvarianten voor een 
houten gootconstructie 
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Figuur 5.16; het formulier dat de advieskeuze weergeeft tussen de drie uitvoeringsvarianten voor een houten 
gootconstructie.   
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5.3 Toetsen van het keuzehulpmiddel  

Het doel van het toetsen van het keuzehulpmiddel voor de calculator is; nagaan of het ontwerp 
voldoet aan het opgestelde programma van eisen. Tevens wordt nagegaan of het de uitkomsten van 
het keuzehulpmiddel juist zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de planning en begroting niet mag afwijken 
van de uitkomsten wanneer deze handmatig gemaakt worden.   

De eisen zijn hieronder opgesomd:  
1. Het keuzehulpmiddel moet automatisch van elke variant een planning genereren. 
2. Het keuzehulpmiddel moet automatisch van elke variant een begroting genereren.  
3. Het keuzehulpmiddel moet als uitkomst een advies geven over de goedkoopst realiseerbare 

uitvoeringsvariant (eerst vergelijken op tijd, daarna op kosten).  
4. De calculator van Ballast  Nedam Bouw Zuid moet het hulpmiddel kunnen bedienen, zonder 

hierbij een handleiding te lezen. Handmatig moeten gegevens ingevuld worden en de uitkomst 
wordt automatisch gegenereerd.  

5. De gegevens die handmatig in het hulpmiddel moeten worden ingevoerd, mogen niet afwijken 
van de gegevens die nu gebruikt worden bij het maken van de begroting voor de 
gootconstructie. 

6. Het eindresultaat van het hulpmiddel moeten binnen 15 minuten gegenereerd zijn. Nu wordt 
er 15 minuten gedaan over het maken van één begroting (de insitu begroting) dit mag niet 
overschreden worden (4.1). 

7. Het hulpmiddel geeft een advieskeuze tussen drie uitvoeringsvarianten, insitu, prefab en deels 
prefab. Deze zijn hieronder omschreven.  

Overhandigde informatie aan gebruiker (toetser) 
In de calculatiefase wordt het keuzehulpmiddel gebruikt door de calculator. Het keuzehulpmiddel voor 
de calculator is getoetst door een medewerker van de calculatieafdeling van Ballast  Nedam Bouw 
Zuid. Het toetsen is aan de hand van het fictief voorbeeldproject van bijlage 5.7 uitgevoerd. Deze 
geeft een fictief project weer van een nieuwbouw woningproject met een houten gootconstructie.   

De calculator krijgt de volgende drie opdrachten: 
1. Maak een begroting met het keuzehulpmiddel voor de insitu, geheel prefab en deels prefab 

uitvoeringsvariant van het voorbeeldproject; 
2. Maak een begroting op de traditionele wijze, zoals men dit al jaren bij Ballast  Nedam Bouw 

Zuid doet van het voorbeeldproject voor de insitu en geheel prefab uitvoeringsvariant (de 
deels prefab variant wordt niet meegenomen omdat de calculator hier niet voldoende 
informatie van heeft); 

3. Bij het woningbouwproject, de Rosep , is de gootconstructie uitgevoerd in prefab. In eerst 
instantie is deze begroot op insitu. Maak met het keuzehulpmiddel een begroting van het 
project de Rosep en vergelijk deze met de begroting die gebruikt is bij de aanbesteding van 
het project de Rosep . Doe dit voor de insitu en prefab variant.  
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Resultaten 
Opdracht 1 en 2

 
Vanuit de verkregen informatie van bijlage 5.2 heeft de calculator twee begrotingen gemaakt. Van 
beide begrotingen zijn de totaal posten te zien in onderstaande tabel 5.10. Met een digitale stopwatch 
is de tijdsduur gemeten. Zo is gemeten hoe lang de calculator er over deed om de begrotingen te 
maken met het hulpmiddel en op traditionele wijze. De gemeten resultaten zijn in tabel 5.10 
weergegeven.  

 

Begroting hulpmiddel Begroting traditioneel Verschil  
Tijdsduur (min) Opzoeken gegevens:

 

5 min

 

Opzoeken gegevens:

 

5 min  

 

Maken begroting:

 

3 min

 

Maken begroting:

 

9 min  

 

Totale tijdsduur:

 

8 min

 

Totale tijdsduur:

 

14 min 6 min 
Totaalbedrag  ( ) Insitu:  49.166,34  Insitu:  49.190,32   7,69 

 

Prefab:  45.320,26  Prefab:  49.327,95   23,98 
Tabel 5.2; uitkomsten opdracht 1 calculator (beide begrotingen zijn gemaakt door dezelfde calculator met 20 jaar 
ervaring, en onafhankelijk van elkaar gemeten).  

Vanuit de tabel is af te lezen dat met behulp van het keuzehulpmiddel in 8 minuten 3 verschillende 
begrotingen gemaakt wordt en er 14 minuten gedaan wordt voor het maken van 2 begrotingen op de 
traditionele manier. Het keuzehulpmiddel is dus 6 minuten sneller. De deelsprefab variant kan door de 
calculator niet handmatig begroot worden om hiervoor binnen Ballast  Nedam geen gegevens 
beschikbaar zijn. 
Ook zijn de kosten weergegeven. Hiermee is achterhaald of het keuzehulpmiddel een uitkomst geeft 
die ook betrouwbaar is. Door een calculator, met 20 jaar ervaring, handmatig op de traditionele manier 
een begroting te laten maken en deze uitkomst te vergelijken met die van het keuzehulpmiddel kan dit 
gecontroleerd worden. De verschillen hiertussen zijn in de laatste kolom van tabel 5.2 weergegeven.   

Opdracht 3

 

Het voorbeeldproject de Rosep Veldhoven was de gootconstructie in eerst instantie begroot op in het 
werk vervaardigen voor een bedrag van  132.203,86. Daar waar de gootconstructie uiteindelijk 
uitgevoerd is in prefab. De kosten die hiervoor uiteindelijk begroot zijn  108.876,44. Hierbij is er geen 
rekening gehouden met de extra kosten die ontstaan zijn in het proces van het monteren van de 
prefab gootelementen.  

De begrotingen van de insitu en prefab variant, die gemaakt zijn met het hulpmiddel, de resultaten zijn 
terug te vinden in onderstaande tabel.  

 

Begroting BNBZ Begroting 
hulpmiddel 

Verschil 

Prefab  108.876,44  108.812,76  63,68 
Insitu  132.203,86  132.212,05  8,19 
Tabel 5.3; uitkomsten opdracht 2 calculator  

De twee verschillende begrotingen zijn gemaakt met de zelfde materiaalprijzen van het hout. Zo wordt 
het prijsverschil in de inkoopprijzen van het hout niet meegenomen. De prijzen waarmee gerekend 
wordt zijn verkregen van de afdeling inkoop van Ballast  Nedam Bouw Zuid en BouwCenter 
Nelemans. De begrotingen van BNBZ zijn gemaakt door een calculator met 20 jaar ervaring. Deze 
calculator maakt al 20 jaar op dezelfde wijze de begrotingen voor de gootconstructie op dezelfde 
manier. Wanneer deze een uitkomst genereert (zoals weergegeven is in tabel 5.3) wordt aangenomen 
dat deze representatief is.  
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Conclusie 
Als eerste wordt gekeken of het keuzehulpmiddel voldoet aan het opgestelde programma van eisen. 
Onderstaande tabel 5.4 geeft aan of aan de eisen voldaan wordt of niet.  

Programma van Eisen Eis behaald  
ja/nee (inclusief toelichting) 

1. Keuzehulpmiddel genereert 
automatisch een planning JA 

Zie bijlage ?? voor een voorbeeld van een 
planning die gemaakt is door het 
keuzehulpmiddel 

2. Keuzehulpmiddel genereert 
automatisch een begroting JA 

Zie bijlage ?? voor een voorbeeld van een 
begroting die gemaakt is door het 
keuzehulpmiddel 

3. Advieskeuze over de 
goedkoopst realiseerbare 
uitvoeringsvariant 

JA 
Zie bijlage ?? voor een voorbeeld van een 
advieskeuze die gemaakt is door het 
keuzehulpmiddel 

4. Makkelijke bediening van het 
keuzehulpmiddel 

JA 

De gebruiker geen extra cursus of scholing 
nodig bij het gebruiken/hanteren van het 
hulpmiddel. De kennis die eerder is toegepast 
kan nu ook toegepast worden. De reactie van de 
gebruiker (getoetst bij calculator Ballast 

 

Nedam Bou w Zuid) bij het hanteren van het 
hulpmiddel was positief. Zo is het hulpmiddel 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk te bedienen 

5. De input van het 
keuzehulpmiddel mag niet meer 
zijn dan de huidige methode JA 

Wanneer op de huidige methode een begroting 
en planning gemaakt wordt moeten exact 
dezelfde gegevens opgezocht worden als 
aangegeven staan in het invoerscherm van het 
keuzehulpmiddel. 
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6. De advieskeuze (inclusief de 
begrotingen en planningen) 
moeten binnen 15minuten 
gemaakt worden 

JA 

De tijdsduur is aanzienlijk korter bij het hanteren 
van het keuzehulpmiddel, zo worden binnen 
acht minuten drie verschillende begrotingen en 
planningen gemaakt. Op de traditionele manier 
worden in veertien minuten twee verschillende 
begrotingen gemaakt. Er is niet gemeten 
hoelang de calculator doet over het handmatig 
maken van drie begrotingen. Dit zou te veel tijd 
kosten, omdat de calculator geen informatie 
(zoals normen) ter beschikking heeft om van de 
deels prefab variant een begroting te maken. 

7. Het hulpmiddel is gebaseerd op 
drie uitvoeringsvarianten.  JA 

Het keuzehulpmiddel maakt een begroting, 
planning en geeft een advieskeuze op basis van 
drie uitvoeringsvarianten: de geheel prefab, 
insitu en deels prefab variant. 

 

Tabel 5.4; binnen deze tabel is zichtbaar gemaakt of de gestelde eisen behaald worden door het gebruik van het 
keuzehulpmiddel.  

Vanuit de tabel is af te lezen dat voldaan wordt aan alle opgesomde eisen. Het keuzehulpmiddel is 
ook getoetst op de uitkomst (het resultaat). Er is gekeken of de uitkomsten van het keuzehulpmiddel 
overeenkomen met de handmatig gemaakte begroting. Vanuit tabel 5.2 en 5.3 is af te lezen dat 
tussen de totaalbedragen een verschil zit van  23,98 en  63.68 in de prefab variant en  7,69 en 
8,19 in de insitu variant. Dit (klein) verschil zit in de afrondingen van het keuzehulpmiddel en het 

begrotingsprogramma van Ballast  Nedam en zal verder niet meegenomen worden.  

Door het invoeren van het keuzehulpmiddel heeft Ballast  Nedam Bouw Zuid een andere werkwijze 
moeten toepassen. Tijdens het maken van de begroting wordt bij het onderdeel de gootconstructie al 
meteen onderzocht welke uitvoeringsvariant de goedkoopste realiseerbare is. Het gebruik van het 
keuzehulpmiddel is zo samengesteld dat elke calculator het kan toepassen. Tevens is het 
keuzehulpmiddel toegankelijk voor elke calculator van Ballast  Nedam Bouw Zuid. Deze wordt op 
een toegankelijke server gezet voor elke medewerker.   



AFSTUDEERRAPPORT               23 augustus 2012 
Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  92 

  
5.4 Omslagpunten bepalen tussen de uitvoeringsvarianten  

Het keuzehulpmiddel maakt een keuze tussen drie uitvoeringsvarianten voor een houten 
gootconstructie. Wanneer een keuze gemaakt wordt tussen meer dan twee uitvoeringsvarianten 
kunnen omslagpunten bepaald worden. Een omslagpunt is een punt waarbij een variant goedkoper 
wordt dan een andere variant. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld een x- aantal woningen of meters 
gootconstructie. Tussen de drie onderzochte uitvoeringsvarianten binnen dit rapport zijn de 
omslagpunten bepaald naarmate het aantal meters gootconstructie toeneemt. Dit kan eenvoudig 
omgerekend worden naar aantal huizen; 8 meter gootconstructie is één woning. Dit is als volgt 
bepaald:  

Voorwaarden bij het maken van de vergelijking en het bepalen van de omslagpunten:

 

De vergelijking is gemaakt met voldoende uitvoeringstijd en voorbereidingstijd. Dit houdt in dat de 
tijdsfactor geen rol speelt in de te maken keuze. Er wordt een situatie gecreëerd waar puur op 
projectgebonden- en kostenaspecten wordt vergeleken.  
De invoergegevens:

  

Figuur 5.17; invoergegevens omslagpunten bepalen  

De lengte van de goot (rood omkaderde) wordt steeds groter: 

 

1 woning  8 meter 

 

10 woningen  80 meter 

 

25 woningen  200 meter 

 

50 woningen  400 meter 

 

100 woningen  800 meter 
Overige invoergegevens blijven steeds hetzelfde.  

Resultaten: 
Kosten in 

 

Aantal meters 
gootconstructie

 

Insitu Prefab 
Deels- 
prefab 

Verschil in kosten tussen 
goedkoopste en duurste 

in 

 

8 967 997 1.019 52 

80 9.290 9.468 9.471 181 

200 22.960 21.962 23.344 1.382 

400 45.571 44.889 41.963 3.608 

800 90.731 88.012 82.287 8.444 
Tabel 5.5; resultaten bij het bepalen van de omslagpunten  

De uitkomsten zijn weergegeven in grafiek 5.1. In de grafiek worden snijpunten zichtbaar en wordt 
achterhaald of er een samenhang is tussen de verschillende varianten.  



AFSTUDEERRAPPORT               23 augustus 2012 
Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  93 

                                                                  

Grafiek 5.1; de varianten weergegeven in een grafiek met verticaal de kosten in euro s en horizontaal de meters 
gootconstructie. 

Insitu 
goedkoopste 

Deels 
prefab 
goed-

koopste

 

Prefab goedkoper 
dan insitu 

Prefab 
goedkoopste 

      8               80                200              400              800  

Meters goot (m) 
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Grafiek 5.1 geeft de verschillen in kosten weer. Vanuit de grafiek is af te lezen wanneer de 
omslagpunten voorkomen. Voor de gele lijn is de insitu variant de goedkoopste uitvoeringsvariant, dit 
is tot 90 meter gootconstructie (na 12 woningen). Na 90 meter gootconstructie wordt de deelsprefab 
variant goedkoper. Dit houdt aan tot de rode lijn, met 280 meter gootconstructie / 39 woningen. Hierna 
wordt prefab de goedkoopste uitvoeringsvariant. Tussen de 200 meter en 280 meter is de prefab 
variant wel goedkoper dan de insitu variant.  

Het verschil in kosten tussen de goedkoopste en duurste uitvoeringsvariant is gering, zie tabel 5.4. Wil 
Ballast  Nedam Bouw Zuid geld gaan verdienen door de gootconstructie uit te voeren in prefab, dan 
is dit pas rendabel na 280 meter, 39 woningen.   

Het keuzehulpmiddel en de standaard gootdetails worden in de toekomst binnen Ballast  Nedam 
Bouw Zuid toegepast. Men dacht ongeveer 14.000,- per jaar te kunnen besparen (zie hoofdstuk 1) 
door de gootconstructie uit te voeren in prefab. Ballast  Nedam Bouw Zuid maakt per jaar ongeveer 
260 woningen. Een gemiddeld tot groot nieuwbouw woningproject telt 50 woningen.  

Projectgrote is 50 woningen 260 / 50 = 5.2 
5.2 x 3.500 (de kostenbesparing bij meer dan 39 woningen, door de gootconstructie uit te voeren in 
prefab in plaats van insitu) = een kostenbesparing van 18.200,- per jaar.  

Wanneer men kiest voor de geheel prefab variant, kan per keer  3.500,- bespaard worden. Voor een 
bedrijf als Ballast  Nedam Bouw Zuid is dit geen grote kostenbesparing. Gezien de huidige crisis kan 
het zelfs voordeliger zijn het eigen personeel in de bouw de goot te laten realiseren in insitu. In dit 
geval worden de timmerlieden aan het werk gehouden.    
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Begrippenlijst  

Woord  Definitie 

  
Afwateringssysteem     

Adviseren 

Water moet van een gebouw worden afgevoerd. 
Het systeem dat hiervoor zorgt is het 
afwateringssysteem.  

Als deskundige zijn opvatting meedelen.  

Arbeidsdeskundige Persoon belast met de beoordeling van de mate 
van arbeids(on)geschiktheid, arbeidsre-integratie 
en begeleiding bij het werken.  

Arbeidsomstandigheden Werkomstandigheden.  

Bedrijfsbureau Afdeling in een organisatie waarin alle niet direct 
uitvoerende taken, bv. administratie, 
automatisering, secretariaat of research, zijn 
gebundeld.  

Begroting Raming, voorlopige berekening van de kosten 
van een te maken werk, m.n. raming van de 
kosten van een lands- of gemeentebestuur over 
een toekomstig tijdperk.  

Bestek(fase) Nauwkeurige beschrijving van opzet, uitvoering, 
te gebruiken materialen, regeling der 
werkzaamheden en kosten.  

BN(BZ) Ballast  Nedam (Bouw Zuid).  

Bouwtechniek (tekenaar) Iemand die werktekeningen vervaardigt.  

Bouwtempo De relatieve snelheid waarmee bewegingen, 
bewerkingen en gebeurtenissen, of onderdelen 
ervan, elkaar opvolgen op de bouwplaats.  

Calculator Iemand die bij een bedrijf of een instelling belast 
is met het berekenen van kost- of verkoopprijzen.  

Criteria Beginsel waarnaar, kenmerk waardoor het ware 
van het onware, het werkelijke van het schijnbare 
wordt onderscheiden.  

Gootconstructie     

Hemelwater  

Meestal van pvc, zink, hout, aluminium of koper 
gemaakte opvangbak of -strook voor het 
afvoeren van regenwater dat van het dak 
afstroomt.   

verzamelnaam voor water dat uit de hemel valt 
zoals regen, sneeuw en hagel.  

Keuzehulpmiddel Middel dat het bereiken van een doel bevordert.  

In het werk vervaardigen / maken (insitu) Ingekochte materialen op de bouwplaats 
verwerken en monteren.  

Inkoopschema Opsommen van de materialen die nodig zijn een 
project / proces te maken.  

Leverancier Iemand die waren levert, m.n. die ze geregeld 
aan een afnemer bezorgt.  

Keuzeproces Het kiezen, de daad van kiezen  van werking in 
haar voortgang beschouwd. 
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Knelpunten Plaats waar enig verloop, een ontwikkeling 

verhinderd wordt zich regelmatig voort te zetten, 
plaats waar in een gegeven situatie de 
moeilijkheid zit.  

Uitvoeringsvariant Een handeling in de bouw met een andere vorm 
of andere eigenschappen dan de gewone versie    
uitvoeren  

NEN Nederlandse norm.  

Planning De systematische regeling van de opeenvolging 
der werkzaamheden.  

Prefabricage (prefab) Van tevoren in onderdelen of als onderdeel 
vervaardigen om elders ineengezet of gebruikt te 
worden.  

Projectteam Team bestaande uit: projectleider, uitvoerder, 
bedrijfsbureau en werkvoorbereider.  

Projectleider Iemand die de leiding heeft bij een bepaald 
project.  

SADT (-schema) Structured Analysis and Design Technique.  

Subjectief Betrekking hebbend op, uitgaande van, 
behorende tot het beschouwende ik.  

Stroomschema Schema waarin met behulp van 
standaardsymbolen de volgorde van handelingen 
en beslissingen wordt aangegeven.  

Structuur Wijze waarop een samengesteld geheel is 
opgebouwd.  

Teamoverleg / vergadering Georganiseerde bijeenkomst van het projectteam 
waarop verschillende punten (van een agenda) 
worden besproken en (eventueel) beslissingen 
worden genomen.  

Traditioneel Volgens, berustend op overlevering, zoals het 
gebruik of de gewoonte dat meebrengt.  

Uitvoerder Iemand die de leiding heeft bij het uitvoeren van 
bouwprojecten, verantwoordelijk leider van de 
bouw.  

Visgraatdiagram Hulpmiddel waarmee op systematische wijze 
oorzaak- en gevolgrelaties geanalyseerd en in 
kaart kunnen worden gebracht.  

Voorbereidingstijd  Tijd die nodig is om de voorwerkzaamheden te 
verrichten om een activiteit te volbrengen  

Werktekening Tekening waarop nauwkeurig samenstelling, 
afmeting enz. van een werkstuk zijn aangegeven.  

Werkvoorbereider Iemand die belast is met werkvoorbereiding. 
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