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Bijlage 1.1: Productvarianten voor het prefabriceren van een gootconstructie  

Plat dak 
Elementtype Beschrijving Afbeelding 
Standaard 
element 

Het standaard element bestaat uit de volgende onderdelen, 
zie figuur 1.3: een achterste en voorste horizontale ligger 
met tussenliggers. De tussenliggers verbinden en geven 
sterkte aan het element. Aan de voorste ligger zitten de 
houtenregels bevestigd. Hier worden later de boeiboorden 
op gemonteerd. Op het rekwerk van liggers is een plaat 
bevestigd, de gootbodem. Deze fungeert als bodem om zo 
het hemelwater te kunnen begeleiden naar de afvoer(en). 
Om een opstand te creëren is er een randbalk aan de 
voorzijde bevestigd. Zo ontstaat er een bak, de gootbak. 

Figuur 1.3; standaard gootelement 

Hoek- 
element 

Voor het hoekelement gelden dezelfde eigenschappen en 
eisen zoals deze vermeld staan bij het standaard element. 
Er is één uitzondering en dat is de randbalk. De randbalk is 
1,5 maal de breedte langer gehouden aan het uiteinde, zie 
figuur 1.4. De langere randbalk is toegepast omdat men op 
deze manier maatafwijkingen kan opvangen. De randbalk 
wordt in het werk op maat gezaagd. In figuur 1.5 is te zien 
hoe de randbalk op maat gezaagd is. De groene contouren 
in het figuur geven het hoekelement aan. De rode 
contouren geven het standaardelement aan dat aansluit op 
het hoekelement.   

Figuur 1.4; hoek- element         

Figuur 1.5; hoek- element. Groen geeft het 
hoekelement aan en rood het standaardelement. 

HWA- 
element 

Direct (bij een overstek) 
Zonder omleiding regenwater via de gootbodem begeleiden 
naar de hemelwaterafvoer. Deze variant kan alleen 
toegepast worden bij een overstek, zie figuur 1.6. Voordeel 
bij deze variant ten opzichte van de indirecte variant is dat 
de gootbodem niet verdiept hoeft te worden om het water te 
kunnen afvoeren. De gaten voor de hemelwaterafvoer 
worden op de juiste plek, met behulp van een 
accuboormachine en een speedboor, geboord. Wanneer 
men dit op de bouw doet, verkleint men de kans op 
eventuele maatafwijkingen. Figuur 1.7 laat zien hoe dit in 
de praktijk uitziet.          

Figuur 1.6; direct waterafvoersysteem         

Figuur 1.7; het HWA- element in de praktijk bij een 
direct waterafvoersysteem. De opening t.b.v. de 
regenwaterafvoer wordt in het werk gemaakt. Het 
figuur rechts laat zien hoe het waterafvoersysteem is 
na het plaatsen van de zinken gootbak. 
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Indirect (zonder overstek) 
Met een omleiding het regenwater via een 
stadsuitloop begeleiden naar de hemelwaterafvoer. 
Wanneer er geen overstek gevraagd wordt moet de 
gootbodem verdiept worden en een stadsuitloop 
worden aangebracht (figuur 1.7). De grondplaat kan 
dan gekoppeld worden aan de 
hemelwaterafvoerbuis, zie figuur 1.8. 
Om het water van het dak af te voeren moeten er in 
de prefab gootelementen openingen worden 
aangebracht ten behoeve van de hemelwaterafvoer 

(figuur 1.9). Uit de 
bestektekeningen blijkt 
waar de HWA s langs de 
muur naar beneden 
lopen. Ter plaatse hiervan 
wordt een opening in het 
prefab element gemaakt.  

Figuur 2.3.8; direct waterafvoersysteem  

Figuur 1.8; HWA- element           

  

Hellend dak 
Standaard 
element 

Het standaard element bestaat uit de volgende 
onderdelen, zie figuur 1.10: een achterste en voorste 
horizontale ligger met tussenliggers die deze 
verbinden en sterkte geven aan het element. Aan de 
voorste ligger zitten de houten regels bevestigd. Hier 
worden later de boeiboorden op gemonteerd. Op het 
rekwerk van liggers is een plaat bevestigd, de 
gootbodem. Deze fungeert als bodem om zo het 
hemelwater te kunnen begeleiden naar de 
afvoer(en). De gootbodem hoeft niet door te lopen 
van de voorste ligger tot achterste ligger, dit omdat 
het achterste gedeelte van het prefab element onder 
de sporenkap valt. Dit komt niet in het zicht of in 
contact met water. Om een opstand te creëren is er 
een randbalk aan de voorzijde bevestigd. Zo 
ontstaat er een bak, de gootbak.  

Figuur 1.10; stadaard gootelement 

Hoek- 
element 

Voor het hoekelement gelden dezelfde 
eigenschappen en eisen zoals deze vermeld staan 
bij het standaard element. Er is één uitzondering en 
dat is de randbalk. De randbalk is 1,5 maal de 
breedte langer gehouden aan het uiteinde, zie figuur 
1.11. Dit is gedaan omdat zo op de bouwplaats 
eventueel ontstaande maatafwijkingen opgevangen 
kunnen worden. De randbalk wordt in het werk 
opmaat gezaagd.  

Figuur 1.11; hoek- element 
HWA- 
element 

Bij de hellend dak variant is het alleen mogelijk het 
regenwater direct af te voeren. Zonder omleiding 
regenwater via de gootbodem begeleiden naar de 
hemelwaterafvoer (figuur 1.12).  Zie direct 
afwateringssysteem plat dak.           

Figuur 1.12; HWA- element 

   

Figuur 1.9; het HWA- element in de praktijk bij een 
indirect waterafvoersysteem. De opening t.b.v.  de 
hemelwaterafvoer is duidelijk te zien. 
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Bijlage 2.1:  Tijd- en kostenanalyse van het probleem  

Tijd en kosten analyse: 
Binnen Ballast  Nedam streeft men erna om zoveel mogelijk, bij elke handeling tijdens het 
bouwproces, tijd en/of kosten te besparen. Zo ook bij de realisatie van de houten gootconstructie. 
Door de gootconstructie uit te voeren in prefab en niet op de traditionele manier insitu dacht men 
kosten te kunnen besparen. Vanuit de SADT- schema s blijkt dat het realisatieproces niet efficiënt 
verloopt. Dit wil zeggen dat de (uitvoerings)keuze, die herzien wordt meer kosten met zich mee brengt 
dan er in eerste instantie begroot wordt.   

Door de gootconstructie niet uit te voeren in het werk maar prefab elementen te laten maken in de 
fabriek kan Ballast  Nedam +/- 10% (1) van de kosten naar beneden drukken. Op jaar basis kan dit 
het volgende opleveren: aangehouden is het referentieproject de Rosep Veldhoven . Tijdens de 
aanbesteding is er voor de gootconstructie begroot wanneer deze in het werk gemaakt zou worden:   

88.564 (inclusief arbeidsuren). 10% besparing door het uit te voeren in prefab =  8.856.-. 
Het project de Rosep bestaat uit 59 woningen, dus per woning wordt  8.856.- / 59 woningen =  
150,- per woning bespaart. Per jaar bouwt Ballast  Nedam ongeveer 250 woningen. Dit kan voor dit 
onderdeel een besparing per jaar opleveren van:  150,- x 250 woningen =  37.750,-.  

De problemen zoals deze hierboven beschreven staan zijn ontstaan op het voorbeeldproject de 
Rosep Veldhoven . In de begroting was een post opgenomen van  88.564,- voor het in het werk 
vervaardigen van de houten gootconstructie. De werkvoorbereider van het project kwam echter met 
het idee deze niet uit te voeren in insitu maar in prefab. De kosten konden zo terug gebracht worden 
tot  78.413,-. Dit is een verschil van  10.151,-. Theoretisch was dit een winst zonder extra arbeid te 
verrichten. Zoals het beschreven proces aangaf hebben verschillende oorzaken er voor gezorgd dat 
het eindbedrag voor het realiseren van de houten gootconstructie uit kwam op  99.715,-. Er zijn  
11.151,- extra kosten gegenereerd (dit is inclusief de arbeidsuren op de bouwplaats). Per woning is dit 
een verlies van  11.151,- / 59 (aantal woningen de Rosep ) =  189,-.  

Tevens werden er extra arbeidsuren gemaakt op de bouwplaats. Zo duurde de realisatie van de 
houten gootconstructie langer dan gepland was. Per element werden de volgende extra arbeidsuren 
besteed (2):  

Activiteit Extra tijdsduur per prefab 
gootelement 

Werkplek werk 
klaar maken 

+/- 5 minuten 

Aanpassen 
prefab 
gootelement 

+/- 7 minuten 

Extra 
montagetijd 

+/- 3 minuten 

Totaal 15 minuten 
Tabel 1; extra tijdsduur bij het monteren van de prefab gootelementen bij het voorbeeldproject de Rosep

  

Dit is gemeten op de het project de Rosep Veldhoven bij de realisatie van de gootconstructie van 
woningtype E. Hiervoor waren 59 prefab gootelementen nodig, vertraging woningtype E  15min x 59 
(elementen) = 885 minuten = 15uur = +/- 2 dagen langere uitvoeringstijd voor de gootconstructie van 
woningtype E.   

 

(1) B.S. (Senior Calculator BNBZ) (10 november 2010). Mondeling interview calculator. 
(2) Frijns, R.M.H. (9-10-2009). Participerend Observeren, Het monteren van geprefabriceerde goottrekjes. Hoofdstuk: 2.  
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Bijlage 3.1: Eisen aan de gootconstructie: wettelijke eisen  

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. 
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.  

Eisen bouwbesluit  
De eisen uit het bouwbesluit zijn achterhaald van het Bouwbesluit Pocketboekje 2003 (Bron: FVNG 
Uitgeverij. (2004).Bouwbesluit Pocket 2003). Het Bouwbesluit geeft prestatie-eisen waaraan een 
bouwwerk moet voldoen. De eisen die betrekking hebben op de gootconstructie zijn te vinden in 
afdeling 3.9: Afvoer van hemelwater, op pagina 201. 
Afdeling 3,9 Afvoer van hemelwater, nieuwbouw  

Artikel 3,41 
Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de opvang en afvoer van 
hemelwater dat een voor de gezondheid nadelige situatie wordt voorkomen. 

Artikel 3,42  
Een dak heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater. 

Artikel 3,43 
Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3,42, heeft 
een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool. 

Artikel 3,44 
Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater, als bedoeld in artikel 3,42, heeft  
volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die ten minste gelijk is aan de volgens NEN 3215 
bepaalde belastingen van die voorziening.  

NEN- normen  
In de NEN- normen staan één of meerdere methoden om aan het betreffende voorschrift van het 
bouwbesluit te voldoen. De NEN- norm die betrekking heeft op de gootconstructie is de NEN 3215 
(Bron: NEN- uitgeverij. (1991). NEN 3215 Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden).  

Minimaal aantal dakafvoeren: 
Het aantal dakafvoeren is in principe bepaald door het bouwkundig ontwerp waarbij de volgende 
aantallen zijn verreisd: 

 

Ten minste 1 dakafvoer bij een dakoppervlakte kleiner of gelijk aan 100m2, 

 

Ten minste 2 dakafvoeren bij een dakoppervlakte groter dan 100m2. 
De onderlinge afstand tussen 2 dakafvoeren  moet beperkt blijven tot 10 a 20 meter. In de praktijk 
komt dit neer op maximaal 250 m2 per dakafvoer.   

Indien de norm NEN 6720 (NEN- uitgeverij. (1991). NEN 6720 Technische grondslagen voor 
bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen) formeel wordt gehanteerd mag op geen 
enkele plaats op het dakvlak water blijven staan. De uitgangspunten van deze norm en de daarin 
gestelde eis zijn beperking van onverwachte dakbelastingen en vervormingen van de constructie. 
Indien dit uitgangspunt en de praktijksituatie van diktetoleranties op materialen en uitvoering mede 
beschouwd worden moet bij een goed ontworpen dak enige plasvorming toelaatbaar zijn.  

Als keuringscriterium geldt dat een hoeveelheid water op het dak (direct na regen) van maximaal 5% 
van het dakoppervlak toelaatbaar is, mits deze hoeveelheid verdeeld is over meerdere plassen. De 
diepte van de plassen mag daarbij maximaal 5mm zijn.  
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Afmetingen van de dakgoot 
De hoogte h van de dakgoot moet tenminste 0,65 maal de binnenmiddellijn d van de aangesloten 
hemelwater standleiding zijn. De oppervlakte van de dwarsdoorsnede van dakgoot A moet groter zijn 
dan of gelijk zijn aan 1,3d2 (zij onderstaand figuur 1). De afmetingen van de dakgoot moet 
overeenkomen met figuur 1.  

Bakgoot afmetingen 

  

h  0,65d                          A  1,3d2 
                                         b  2b 
                                         (met een minimum 
                                         van 150 mm) 

h = hoogte van de dakgoot, in mm; 
d = binnenmiddellijn van de hemelwater standleiding, in mm; 
b = breedte van de dakgoot, in mm; 
A = oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de dakgoot, in mm2. 

 

Figuur 1; afmeting dakgoot volgens de NEN  

De lengte van elke dakgoot per aansluitende hemelwater standleiding is beperkt tot de in tabel 1 
gegeven waarden.  

Binnenmiddellijn (mm) 
Groter dan Tot en met 

Maximale lengte 
m 

55 80 10 
80 125 20 
125 - 40 

 

Tabel 1: Maximale lengte van de dakgoot per aansluitende hemelwater standleiding  

Voor de hoogte van de goot ten opzicht van peil zijn geen eisen voorgeschreven. Het regenwater 
afkomstig van het dak moet opgevangen worden en afgevoerd worden. Het regenwater mag niet uit 
de goot spetten wanneer het van het dak in de goot komt.  

Bij de gootconstructie moet op de bovenzijde van de sandwich dakelementen een voorziening 
aangebracht worden om de opening tussen dakelementen en dakbedekking kleiner te maken dan 
10mm. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een muis- of vogelschroot.  

b

h

Ød

A(mm2)
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Bijlage 3.2: Eisen aan de gootconstructie: constructieve eisen  

De gootconstructie mag niet na bevestiging ervan instorten of kapot gaan omdat het niet sterk genoeg 
is. Om dit niet te laten gebeuren wordt er door de constructeur een berekening gemaakt. Achterhaald 
moet worden welke verschillende berekeningen de constructeur moet maken om na te gaan of de 
gootconstructie voldoende sterk is en blijft. Door de hoofdconstructeur, dhr. P. Joossen, van Ballast 

 
Nedam Bouw Zuid te interviewen zal de informatie achterhaald worden.  

Afmetingen onderdelen element 
De architect of Ballast  Nedam Ontwikkeling laat door middel van de bestektekeningen zien hoe de 
gootconstructie er visueel uit moet zien. Deze tekeningen komen vervolgens bij de afdeling 
Bouwtechniek. Deze gaan na hoe de gootconstructie gedetailleerd moet worden. Dit gebeurt aan de 
hand van productinformatie van de dak(goot)specialist. In de loop der jaren zijn er binnen Ballast 

 

Nedam veel verschillende houten gootconstructies gemaakt. Hier heeft men veel ervaring mee. Vanuit 
de berekeningen van de dak(goot)specialist en de constructeur zijn standaard details opgesteld, deze 
zijn terug te vinden in bijlage 1 en 2. De afmetingen van de verschillende houten onderdelen zijn o het 
detail zijn maatgevend. Ook de afmetingen zijn volgens de constructieve eisen bepaald. Hier worden 
verder geen berekeningen op los gelaten. Ook wanneer de gootconstructie geprefabriceerd wordt 
veranderd dit niet. Het dimensioneren van de houten onderdelen zal verder niet worden meegenomen 
in het onderzoek. Dit wil niet zeggen dat er geen controle is van een constructeur op de afmetingen  
van de houten onderdelen. Wanneer de gootconstructie geprefabriceerd wordt moet de constructeur 
de bevestigingsmethode bepalen. Om dit te kunnen doen heeft hij de dakranddetails nodig. Op deze 
details zijn de afmetingen van de houten onderdelen te zien. Wanneer de constructeur de situatie niet 
vertrouwd zal deze een controleberekening toepassen. Dhr. P. Joossen heeft dit in zijn ervaring nog 
niet meegemaakt. 
Wanneer de gootconstructie op de bouwplaats vervaardigd wordt, zal de uitvoerder, werkvoorbereider 
of de timmerman bij wantrouwen aan de afmetingen van de houten onderdelen contact op nemen met 
de constructeur. Deze zal dan aan de hand van de details een controle berekening maken.   

Bevestiging 
Om de bevestiging te kunnen kiezen moet het moment berekend worden dat optreed in de 
bevestiging. Dit wordt als volgt berekend: 
Eerst belastingen bepalen, hierbij zijn er verschillende belastingen: 

 

Permanent 

 

Sneeuw 

 

Veranderlijk 

 

Wateraccumulatie 

 

Wind  
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Permanent

 
De permanente belasting is het gewicht van het houten gootconstructie element, namelijk: 

 
Rekwerk van verticale- en horizontale liggers   

 
Gootbodem 

 
Dakbedekking     

 
Eventuele voorzieningen (daktrim)  

Het gewicht van een gootconstructie element is nooit meer dan 25 kilogram (zie hoofdstuk 1.1) 
Bij het referentieproject de Rosep Veldhoven  is hiermee gerekend.  

Sneeuw (ten HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 59) 
Prep = Ci * Psn;rep 
De vormfactor Ci is afhankelijk van de helling van de goot, deze wordt en kan aangenomen worden 
als Ci = 0,8 
De sneeuwbelasting op de grond Psn;rep = 0,7 kN/m2  

Prep = 0,8 * 0,7 
Prep = 0,56 kN/m2   

Veranderlijke belasting

 

(ten HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 71) 
Een persoon, bijvoorbeeld een dakdekker, moet op het ongunstigste plekje op het prefab gootelement 
kunnen staan zonder dat het bezwijkt. 
De meest ongunstigste situatie ziet er als volgt uit:             

Wateraccumulatie

 

(ten HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 83) 
Van de wateraccumulatie hoeven geen berekening van gemaakt worden. De berekening van het dak 
moet hier aan voldoen:  

 

Het dakafschot moet voldoende zijn (> 2 graden); 

 

De dakconstructie moet voldoende stijf zijn; 

 

Bij de gootconstructie hoeft geen rekening gehouden te worden met noodafvoeren. Dit moet 
alleen wanneer de randbalk in de hoogte groter is dan 70mm. Dan moeten er noodafvoeren 
komen op 30mm hoogte. Wanneer dit toegepast wordt bij seriematige woningbouw zal dit het 
gezicht van de goot niet ten goede komen. Tijdens het dimensioneren van de randbalk wordt 
hier rekening mee gehouden. Deze zal dus nooit hoger gedimensioneerd worden dan 70mm. 

 

Er mag water in de goot blijven staan, binnen Ballast  Nedam rekent men erop dat niet meer 
dan 15 mm water in de goot mag staan. Hiervoor zijn geen wettelijke eisen aan gesteld.  

Puntlast van 1kN 
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Windbelasting

 
(ten HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 56) 

De windbelasting is niet maatgevend. Omdat het om een klein element gaat wordt door het 
eigengewicht van het element de windfactoren geëlimineerd. De berekening is hieronder te zien.  

Prep = Cdim * Cindex * Ceg * y1 * Pw  

Prep = de windbelasting in kN/m2 
Cdim = factor voor afmetingen van het gebouw 
Cindex = windvormfactor 
Ceg = drukvereffeningsfactor 
y1 = vergrotingsfactor dynamische invloed 
Pw = extreme stuwdruk afhankelijk van locatie en hoogte  

In het geval van de houten gootconstructie wordt de formule: 
Prep = Cdim * Cindex * Pw, dit omdat voor gebouwen met h < 50 m en hoogte/breedte < 5 m zijn Ceg 
en y1 = 1.  

Cdim = 0.98, zie onderstaande tabel 2.  

hoogte Cdim bij een breedte van 

        

1 10 20 30 40 50 
m m m m m m m 
2 1 0,96 0,94 0,92 0,9 0,89 
5 0,99 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 

10 0,98 0,95 0,93 0,92 0,91 0,89 
15 0,97 0,95 0,93 0,91 0,9 0,89 
20 0,97 0,94 0,92 0,91 0,9 0,89 
30 0,96 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 
40 0,95 0,93 0,91 0,9 0,89 0,88 
50 0,94 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 
60 0,93 0,92 0,9 0,89 0,88 0,88 
70 0,93 0,91 0,9 0,89 0,88 0,87 

Tabel 2; Cdim wind (bron: ten HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 56 tabel 
5.7.2)    

Cindex 
Windvormfactoren:  
Ct = +0,8 druk op gevel 
Ct = 0,4 zuiging op gevel  
Ct = +0,01 wrijving op dak          

Figuur 2; windfactoren bij gootconstructie (en platdak) (bron: ten  
HagenStam uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 57 tabel 
5.7.3) 

Pw = 0.64  
Hierbij is het extreme uiterste aangehouden, namelijk gebied 1 en bebouwd (gaat om seriematige 
woningbouw) 
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Figuur 4; Cindex achterhalen aan de hand van gebied figuur en hoogte van het gebouw (bron: ten HagenStam 
uitgevers. (2003). Bouwkunde Tabellenboek. Pagina 5 tabel 5.7.4)  

Prep =  Cdim  *  Cindex   *  Pw   
0.98 * (0.8+-0.4+0.01) * 0.64  

= 0.26 kN/m2  

Figuur 3; grenzen van de windgebieden 
in Nederland (bron: ten HagenStam 
uitgevers. (2003). Bouwkunde 
Tabellenboek. Pagina 5 tabel 5.7.4)
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Deze 0.26 is zo klein (bij dakberekeningen is deze waarde > 1 kN/m2) dat het eigen gewicht van het 
prefab houten gootconstructie element de windfactoren elimineert. 
Ook het opwaaien van het element ondervindt hiervan geen hinder. Wanneer er een overstek 
gecreëerd wordt van meer dan 100 mm zal er een bevestiging moeten worden aangebracht die dit 
voorkomt. Dit is vooral van belang bij de bevestiging van de elementen bij de hellende daksituatie.  

Gekeken naar de verschillende belastingen kan het volgende bepaald worden: 
De permanente belasting moet altijd meegenomen worden, dit is ten slotte het eigen gewicht. 
De grootste negatieve veranderlijke belasting is die van de persoon die op het ongunstigste punt van 
het element staat.  
De elementen zijn niet groter dan 1.5 meter. Gekeken naar de sneeuwbelasting van 0.56 kN/m2 wordt 
dit 0.56 * 1.5 = 0.84. Deze waarde is kleiner dan de 1 kN puntlast van de persoon. Vanuit deze 
belasting wordt het moment in de bevestiging berekend. 
Een voordeel van deze belasting is dat de doorbuiging nu niet maatgevend is en dat deze berekening 
kan vervallen.  

Het moment berekenen  

De puntlast van 1 kN

 

De reactiekrachten worden Ra = F 
Dus Ra = 1 kN + 0.25 kN (permanente belasting) 
             = 1.25 kN         

De momentenlijn

 

Ma = -F * L 
F = de puntlast van 1 kN + 0.25 kN (permanente belasting) 
   = 1.25 kN 
L = de lengte breedte van het prefab gootelement. Deze 
verschilt dus per project. De constructeur zal dan ook bij 

afwijking van eerdere toegepaste bevestigingen een nieuwe berekening moeten maken. De uitkomst 
geeft een waarde van kN.m. Vanuit deze waarde worden door de constructeur in samenwerking met 
een leverancier op het gebied van bevestigingen de bevestiging, bouten en schroeven gekozen.  

Voor welke keuze bevestiging men kiest is belangrijk om te weten dat boven een trekmoment moet 
komen en onder een drukmoment, zie figuur 5. 

Het meest geschikte type bevestiging is een strip dat het prefab 
element aan de bovenzijde bevestigt aan de constructieve vloer. 
Dit levert de gewenste druk- en trekmomenten op. De vloer- 
kozijn strip is hiervoor uiterst geschikt. Deze is in het verslag nog 
verder toegelicht. 
Voor gootconstructies met een overstek dient het element op een 
andere manier nog bevestigd te worden. Hier zal het element 
bevestigd moeten worden aan de constructie en aan het 
dak(spant). Hiervoor wordt de zelfde berekening toegepast. Om 
het opwaaien te voorkomen wordt er een extra bevestigingspunt 
aangebracht.  

Figuur 5; druk- en trekmomenten  
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Hart op hartafstand liggers 
De verticale liggers hebben altijd een minimale hart op hartafstand nodig van 600 mm. Dit is niet uit 
constructief oogpunt maar dit heeft te maken met de bevestiging van de gootbodem. De gootbodem 
platen hebben afmetingen die eenvoudiger te verwerken zijn met een hart op hartafstand van 600mm.   

Conclusie 
Vanuit de constructieve eisen kan het volgende 
geconcludeerd worden:  

 

De hart op hartafstand van de verticale 
liggers (zie figuur 6)  is bij elk element 
maximaal 600mm. Tabel 3 geeft aan 
hoeveel verticale liggers er nodig zijn en 
wat de exacte hart op hartafstand is.    

Element lengte in mm Aantal 
verticale liggers 

h.o.h.- afstand 
verticale liggers 

> 3000 6 (lengte  ½ breedte 
verticale ligger) / 6 

2400 - 3000 5 (lengte  ½ breedte 
verticale ligger) / 5 

1800 - 2400 4 (lengte  ½ breedte 
verticale ligger) / 4 

600 - 1800 3 (lengte  ½ breedte 
verticale ligger) / 3 

< 600 2 geen 
                     

Tabel 3; hart op hartafstand van de verticale liggers bij verschillende lengte van de prefab        
gootelementen  

 

Vanuit de bestektekeningen zijn vastgesteld 
hoe de verschillende houten onderdelen van 
het prefab gootelement, zoals aangegeven 
staat in figuur 7 (horizontale liggers, 
gootbodem en randbalk), gedimensioneerd 
zijn. De bestekdetails geven de afmetingen 
weer die de gootconstructie moet hebben. 
Welke dat zijn is in dit stadium niet belangrijk. 
Kleinere dimensioneren van de houten 
onderdelen is constructief niet mogelijk.  

 

Er kunnen geen houten onderdelen (zie figuur 
9) van het prefab gootelement verwijderd worden.  

 

Spuwers hoeven niet toegepast te worden. 

 

Tijdens de montage van de prefab elementen bij een hellend dak moet er rekening gehouden 
worden  dat de elementen onder een helling gemonteerd worden. Binnen het ontwerptraject 
zal hiervoor een oplossing gegenereerd worden.  

De afmetingen van de losse houten onderdelen zijn projectafhankelijk. Deze hebben verschillende 
afmetingen. De afmetingen van de houten onderdelen hebben effect op de lengte van het 
gootelement, hoe zwaarder de houten onderdelen hoe kleiner de lengte wordt. Dit heeft te maken 
met het maximale gewicht van 25 kilogram van het prefab gootelement. De lengte en breedte van 
de prefab elementen worden bepaald in hoofdstuk 4.4. 

Figuur 6; hart op hartafstand verticale liggers in prefab 
gootelement 

Figuur 7; de verschillende houten onderdelen 
aan een prefab gootelement 
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Bijlage 3.3: Eisen aan de gootconstructie: eisen aan de materiaaleigenschappen  

De gootconstructie zoals beschreven in het rapport wordt gemaakt van hout. Hierbij gaat het om droog 
vuren naaldhout.  

Kwaliteitseisen voor het hout 
De kwaliteitseisen aan hout zijn er omdat het hout een bepaalde tijd mee moet gaan. Het moet 
namelijk van een bepaalde kwaliteit zijn.   

Het hout is bestemd voor buitengebruik.  
Uitvoering B (blank) Uitvoering S (verwerkt) 

Draadverloop Het hout moet redelijk recht gegroeid zijn, met een draadverloop, 
behalve nabij de kwasten, van ten hoogste 1:15 

Groeiring hart Het hout moet buiten het hart 
gezaagd zijn 

Het hout moet ten minste 
hartgekloofd zijn, met dien 
verstande, dat het hart nergens 
dieper dan 1/6 van de 
houtdikte, gerekend vanaf de 
hartzijde, onder het oppervlak 
mag voorkomen 

Kromming en  
scheluwte 

Het hout moet redelijk recht zijn; eventuele kromming of scheluwte 
moet door bewerking tot blijvende maten wegvallen 

Scheuren Kleine windscheuren 
toelaatbaar 

Middelmatige windscheuren 
toelaatbaar 

Spint  Niet toelaatbaar Gezond spint toelaatbaar 
Verkleuringen: blauw Niet toelaatbaar Toelaatbaar over te hoogste 1/5 

van de oppervlakte 

 

Wanneer de houtsoort in contact komt met ijzer tijdens een 
bewerking, kan de blauwe verkleuring tot stand komen. Deze 
verkleuringen kunnen worden verwijderd met een 3 a 4% 
oxaalzuuroplossing. Na het verwijderen van de verkleuring moet 
het hout met schoon water van oxaalzuur worden ontdaan 

 Andere verkleuring Bepaalde houtsoorten vertonen natuurlijke kleurverschillen, die 
inherent zijn aan de soort en daarom geen reden tot afkeuring 
mogen zijn.  

Vochtgehalte  Droogteklasse III, luchtdroog 
Met nadruk wordt erop gewezen dat een te hoog vochtgehalte van 
het hout niet alleen de oorzaak is van later optredende 
krimpnaden en eventuele ongewenste vormveranderingen, maar 
ook de duurzaamheid van de verf- en/of vernisbehandeling nadelig 
beïnvloed  

 

Tabel 4; eisen die gesteld worden aan bouwhout bestemd voor buitengebruik  (bron: Briedé, K.J. en Blok, R. 
(1995).Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde. Pagina 24)  
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Droogteklasse III houdt het volgende in (rood gearceerde gedeelte is van toepassing op het hout zoals 
dat gebruikt wordt voor de gootconstructie).  
De NEN- norm 3253 geeft voor de droogteklassen de volgende tabel 5:  

Droogteklasse Benaming Relatieve 
vochtigheid 
in % 

Vochtgehalte 
van naaldhout 
in % 

Reductie  
in % 

ter indicatie 
I    gesloten gebouwen Kamerdroog <45 <10 100 
II   gesloten gebouwen Door en door luchtdroog

 

45-70 10-15 100 
III  open gebouwen Luchtdroog 70-90 15-21 100 
IV  open gebouwen Winddroog 90-100 21-30 90 
V   open gebouwen Nat - >30 80 

 

I    = verwarmd 
II   = onverwarmd  

 

Tabel 5; droogteklasse tabel (bron: Briedé, K.J. en Blok, R. (1995).Tabellen voor bouw- en waterbouwkunde. 
Pagina 26)  

Met luchtdroog wordt bedoeld: wanneer men hout gedurende een voldoende lange periode aan lucht 
met een constante relatieve vochtigheid blootstelt, zal het een vochtgehalte krijgen dat in evenwicht is 
met de relatieve vochtigheid. Dit is het evenwichtsvochtgehalte van het hout. Deze verandert dus met 
iedere wijziging van de relatieve vochtigheid.  

Tijdens het transport, van zowel het hout als de prefab elementen, zal rekening gehouden moeten 
worden dat de materialen afgedekt worden met plasticzeil en zo beschermd worden tegen vocht. 
Bij de opslag moet het materiaal bij voorkeur opgeslagen staan in een overdekte loods. Indien deze 
niet voorhanden is en het materiaal in de buitenlucht opgeslagen moet worden, zal het bedekt worden 
met plasticzeil en mag het niet in contact komen met de ondergrond (100mm van de ondergrond af).  

Duurzaamheid 
De gootconstructie die gerealiseerd moet worden zal ook een bepaalde tijd mee moeten gaan. De 
levensduur staat vermeld in het bestek en vormt tevens de garantie voor de opdrachtgever. Voor de 
houten gootconstructie is dit 10 jaar. In figuur 8 is een voorbeeld te zien zoals deze toegepast is bij het 
voorbeeldproject de Rosep Veldhoven .   

  

Figuur 8; Bestek de Rosep Veldhoven , hoofdstuk 24.00 Risicoverdeling en garanties: algemeen  

De materialen, het bouwhout en de bevestigingsmaterialen moeten deze duurzaamheidgrens kunnen 
waarmaken. Wanneer deze niet blootgesteld worden aan vocht en behandeld worden met een beits is 
dit geen probleem.   
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Het hout dat gebruikt moet worden bij het realiseren van een houten gootconstructie moet voldoen 
aan de volgende minimale eisen: 

 
Het bouwhout moet in droogteklasse 3 zijn ondergebracht. 

 
De duurzaamheid van het hout moet minimaal 10 jaar bedragen. Dit is te bereiken door het 
hout te behandelen met een beits. Binnen Ballast  Nedam gebruiken ze hiervoor PonTec 
beits. 

 
Tijdens het transport en opslag van en naar de bouwplaats mag het hout niet blootgesteld 
worden aan vocht. Het inpakken en afdichten van het hout is hierbij noodzakelijk.  
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Bijlage 3.3: Tabel met mogelijke varianten om een dakvloer te realiseren   

Soort werk Hulpmiddel Voordelen Nadelen 

  
Vloerrand Dakoppervlakte Vloerrand Dakoppervlakte 

Vuilwerk beton 
(storten) 

Randbekisting 
(bron: Sjoerd 
Bremer, uitvoerder 
Ballast  Nedam) 

* Vloerrand is  
  strak en glad 
* Vloerrand is  
  ruw afgewerkt 

* Ruwe  
  Afwerking, kan  
  meteen op   
 gewerkt  
  worden 

* Ontstaan   
  grindnesten 

* Hoogte  
  verschillen in  
  dakvloer zijn  
  aanwezig 

 

Stortband 
(bron: Sjoerd 
Bremer, uitvoerder 
Ballast  Nedam)  

* Ruwe  
  Afwerking, kan  
  meteen op  
  gewerkt  
  worden 

* Door  
  betondruk kan  
  de stortban   
  buigen, geen  
  strakke  
  afwerking 
* De stortband is  
  verloren  
  bekisting en  
  blijft zitten, kan   
  belemmering   
  zijn 

* Hoogte  
  verschillen in  
  dakvloer zijn  
  aanwezig 

Schoon beton 
(prefab 
element) 

Kanaalplaatvloer 
(bron: basiskennis 
Bouwen MBO, 
Semester1,2 en 3. 
SMD- Uitgevers. 
1998) 

* Geen maat-  
  afwijkingen in  
  plaat 
* Vloerrand  
  kopzijde: strak  
  maar ruw  
  afgewerkt 

* Glad oppervlak 
* Geen hoogte  
  verschillend  

* Vloerrand  
  Langzijde (bij  
  de holle  
  kanalen: niet  
  vlak  

* Aanwezigheid  
  van hijsogen 

 

Prefab 
vloerelement 
(bron: basiskennis 
Bouwen MBO, 
Semester1,2 en 3. 
SMD- Uitgevers. 
1998) 

* geen maat- 
  afwijking in  
  plaat 
* Vloerrand is  
  strak en glad 
* Vloerrand is  
  vlak afgewerkt 

* Glad oppervlak 
* Geen hoogte  
  verschillend  

* Aanwezigheid  
  van hijsogen 

Houtwerk Houten 
dakconstructie 
(bron: basiskennis 
Bouwen MBO, 
Semester1,2 en 3. 
SMD- Uitgevers. 
1998) 

* Vloerrand is  
  strak en glad 
* Vloerrand is  
  vlak afgewerkt 

* Glad oppervlak  * Vloerrand  
  moet gemaakt  
  worden door  
  tussenbalk  

* Bevestiging  
  constructief  
  mogelijk? 
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Bijlage 4.1: Verschillen in het huidige en nieuwe realisatieproces  

Het monteren van de prefab gootelementen op de bouwplaats

  
Het monteren van de prefab gootelementen op de bouwplaats ziet er in het huidige proces als 
volgt uit:                  

Het monteren van de prefab gootelementen op de bouwplaats ziet er in het nieuwe, toekomstige 
proces als volgt uit:                               

De blauw omkaderde activiteiten geven het verschil weer tussen het oude en nieuwe proces.  
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Procesbeschrijving

  
Binnen de uitvoeringsfase worden de prefab gootelementen gemonteerd op de bouwplaats. De 
elementen worden per woningtype afgeroepen en geleverd op de bouwplaats. Elk element is 
voorzien van een sticker. Dit onderscheid de elementen van elkaar. Aan de hand van het legplan 
wordt achterhaald waar welk prefab gootelement op de constructie bevestigd moet worden. De 
bevestigingsmethode is af te lezen van de productietekeningen. Op de productietekeningen is in 
detailvorm te zien op welke manier de bevestiging gemonteerd moet worden. Met behulp van 
deze twee tekeningen worden de prefab gootelementen gemonteerd.  

 

De verschillen tussen de twee processen

  

Binnen het huidige proces is geconstateerd dat de prefab goot elementen niet pasten tijdens de 
montage op de bouwplaats. De bouwplaatsmedewerkers moesten meer activiteiten verrichten 
(dan gepland was) om de prefab elementen passend te krijgen. De oorzaak van dit knelpunt is 
dat het detail, waarmee gewerkt wordt in de voorbereiding, niet goed is. Het detail is niet goed 
getekend, zo is geen rekeningen gehouden met: 

 

Maatafwijkingen van de onderliggende constructie; 

 

Stelruimte van het prefab gootelement.  

 

Weggenomen knelpunten

  

Het knelpunt zoals boven beschreven is geëlimineerd door een standaard dakranddetail te 
ontwikkelen dat in elke situatie toe te passen is (zier hoofdstuk 3).  
Voor het toekomstige nieuwe proces houdt dit in dat de bouwplaatsmedewerkers de elementen 
niet meer passend hoeven te maken op de bouwplaats. Dit levert minder activiteiten op.  
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Het uitwerken van de prefab uitvoeringsvariant in de voorbereidingsfase 

   
Het uitwerken van de prefab uitvoeringsvariant in de voorbereidingsfase ziet er in het huidige proces 
als volgt uit:       

Het maken van de keuze vervalt binnen het nieuwe proces.  

Het uitwerken van de prefab uitvoeringsvariant in de voorbereidingsfase ziet er in het nieuwe, 
toekomstige proces als volgt uit:                         

De blauw omkaderde activiteiten geven het verschil weer tussen het oude en nieuwe proces.  

Verschil met 
nieuwe proces 

VERVALLEN 
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Procesbeschrijving

  
Het uitwerken van de uitvoeringsvariant gebeurd in de voorbereidingsfase door de werkvoorbereider. 
De keuze tussen de verschillende uitvoeringsvarianten is voor de start van de fase bekend. In deze 
fase worden alle benodigde plannen/tekeningen gemaakt die nodig zijn om de gootconstructie in de 
gekozen uitvoeringsvariant te kunnen realiseren. 
Voor het maken van de prefab gootelementen kan gekozen worden deze te laten realiseren door 
eigen loonpersoneel of een externe leverancier. Wanneer gekozen wordt voor een externe 
leverancier zal de werkvoorbereider offertes moeten opvragen bij verschillende leveranciers. Ballast 

 Nedam Bouw Zuid maakt bij het aanvragen van offertes gebruik van een centraal 
bedrijvenregister. De bedrijven die opgenomen zijn binnen het register zijn geselecteerd op kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Door offertes op te vragen aan bedrijven in het register kan na ontvangst van 
de offertes, de goedkoopste aanbieder de prefab gootelementen gaan maken. Door middel van een 
offerte aanvraag formulier (zie bijlage 4.2) worden de offertes aangevraagd. Voor de uitvoerende 
fase, het monteren van de prefab gootelementen en het maken van de prefab gootelementen, 
moeten twee plannen/tekeningen gemaakt worden (4.1): 

1. Een legplan. Het legplan bevat de volgende informatie (bron: werkvoorbereider en 
hoofduitvoerder Ballast  Nedam Bouw Zuid): 

- 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. 

- De afmetingen (lengte en breedte) van de prefab elementen, rekening gehouden 
met stelruimte. De stelruimte moet ook duidelijk aangeven worden. 

- De afmetingen van het gebouw (van constructie element tot voorkant randbalk) waar 
de gootconstructie gemaakt moet worden 

2. De productietekeningen. Op de productietekening moeten de volgende gegevens staan 
(bron: werkvoorbereider Ballast  Nedam Bouw Zuid en werkvoorbereider BouwCenter 
Nelemans): 

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

- Een doorsnede van het element met alle afmetingen. Bij een element ter plaatse van 
een hemelwaterafvoer ook een doorsnede over de verdieping in het element. 

- Het merk van het element met de hoeveelheden. Als toevoeging zou nog 
aangegeven kunnen worden op welk perceel of kavelnummer het element nodig is. 

- Een begeleidend schrijven met: 
o Bevestiging van de losse onderdelen 
o Beitsen of schilderen element 
o Materiaaleigenschappen (houtsoort)  

Een bijkomende activiteit voor de werkvoorbereider is het aanvragen van offertes. Door het invullen 
van een standaard offerte aanvraagformulier, zie bijlage 4.2, worden de offertes bij verschillende 
leveranciers aangevraagd. 
De activiteit, offertes aanvragen, elimineert geen oorzaken. Het gehele keuzeproces is verschoven 
van de voorbereidingsfase naar de calculatiefase. Hierdoor ontstaat extra tijd in de 
voorbereidingsfase, zie kiezen van de uitvoeringsvariant. Binnen deze tijd moet de werkvoorbereider 
bovenstaande plannen/tekeningen realiseren. Het aanvragen van offertes is een bijkomende 
activiteit omdat: 

 

Deze qua tijd toe te passen is binnen de voorbereidingsfase; 

 

De werkvoorbereider verantwoordelijk is voor de taak; offertes aanvragen (4.2).  

 

Weggenomen knelpunten 
Binnen de activiteit; uitwerken van uitvoeringsvariant, worden geen knelpunten geëlimineerd.  

  

(4.1) Interview medewerkers Ballast  Nedam Bouw Zuid,zie bijlage 4.3 
(4.2) Ballast  Nedam Bouw Zuid afdeling calculatie en werkvoorbereiding, geraadpleegd op 5 januari 2011 

 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  24 

  
De plaats van de keuze in het proces

                                

De blauw omkaderde activiteiten geven het verschil weer tussen het oude en nieuwe proces.  
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Procesbeschrijving

  
Binnen het keuzeproces wordt de keuze gemaakt welke uitvoeringsvariant voor een houten 
gootconstructie toe gepast wordt. De projectleider bepaald hierbij welke uitvoeringsvariant 
definitief toegepast wordt.  

 

De verschillen tussen de twee processen

  

Het grote verschil tussen het huidige- en nieuwe proces is het keuzeproces. De keuze wordt in 
een te laat stadium van het bouwproces gemaakt. Om meer tijd beschikbaar te krijgen in de 
voorbereidingsfase wordt het keuzeproces verschoven van de voorbereidingsfase naar de 
calculatiefase. Vanuit de taken, die de werkvoorbereider moet voltooien in zijn fase, is gekeken 
welke activiteiten door een andere betrokkene uitgevoerd kan worden. De tekeningen en 
documenten ten behoeve van de uitvoering moeten gemaakt worden door de werkvoorbereider. 
Deze beschikt over de kennis om deze plannen te maken. De calculator (of timmerman) heeft 
niet de kennis in huis deze plannen op te stellen.  

Dan blijft het keuzeproces over. Door het keuzeproces te verschuiven van de voorbereidingsfase 
naar de calculatiefase komt de gewenste tijd vrij voor de werkvoorbereider. Hierbij moet wel de 
vraag gesteld worden of de calculator de kennis en tijd in huis heeft de keuze te maken. Vanuit 
gesprekken met hoofdbedrijfbureau en hoofd van de calculatieafdeling is gebleken dat niet elke 
calculator binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid de kennis in huis heeft een begroting te maken 
van een onderdeel (prefab gootconstructie) waarvan de calculator geen kennis en/of ervaring 
heeft.   

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat de calculator wel voldoende kennis heeft begrotingen te 
maken voor alternatieve uitvoeringsvarianten speelt de tijdsduur een grote rol. Men wil een 
keuzeproces dat gebaseerd is op feiten. Een keuzeproces gebaseerd op feiten vergroot de kans 
dat de uitkomst juist is (uitkomst wordt betrouwbaarder). De feiten moeten betrekking hebben op 
de criteria tijd en kosten. Dit houdt in dat voor elke verschillende uitvoeringsmethode een 
begroting en planning gemaakt moet worden. Wanneer de calculator een begroting en planning 
moet maken voor alle alternatieve uitvoeringsvariant gaat hier veel tijd in zitten. Deze tijd is niet 
beschikbaar in de calculatiefase en de extra tijd mag niet als extra belasting komen voor de 
calculator. Zo wordt het probleem verplaatst van de voorbereidingsfase naar de calculatiefase 
en dit is niet de bedoeling. Dit knelpunt kan opgelost worden door een hulpmiddel te ontwikkelen 
dat de calculator ondersteund bij het maken van de begroting van alternatieve 
uitvoeringsvarianten voor een houten gootconstructie. Voordeel hiervan is dat de begroting van 
de gootconstructie (na goedkeuring van de projectleider) meegenomen kan worden in de 
definitieve begroting. De werkvoorbereider kan vanuit de begroting achterhalen welke 
uitvoeringsvariant voor de gootconstructie genomen is. Het hulpmiddel wordt verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 5.  

 

Weggenomen knelpunten

  

Door het verplaatsen van het keuzeproces komt meer tijd beschikbaar in de voorbereidingsfase 
en wordt de keuze vroeger in het bouwproces gemaakt. Wel moet een hulpmiddel ervoor zorgen 
dat de calculator in staat is de keuze te maken. Binnen hoofdstuk 5 wordt het hulpmiddel 
uitgewerkt. Door eisen aan het hulpmiddel te stellen, wordt ervoor gezocht dat elke calculator 
binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid het hulpmiddel kan bedienen.  
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Bijlage 4.2: Prijzen van de materialen ten behoeve van het prefab element, directe kosten  

Materiaal kosten

 
Bouwhout voor de liggers en randbalk:  
Het bouwhout binnen Ballast  Nedam wordt gekocht bij de groothandel. BouwCenter Neelemans is 
een groothandel in hout. Deze hebben een groot en uitgebreid assortiment aan houtproducten.  
De Handelsafmetingen van europees naaldhout zijn in onderstaande tabellen te zien.   

Handelsafmetingen van Europees naaldhout 
Mater in mm 
a = ongeschaafde handelsmaat 
b = netto ongeschaafde herzaagmaat 
c = netto geschaafde maat  

Breedte Dikte            

  

a 16 19 22 25 32 38 44 50 63 75 100 

  

b 15 18  24 30       
a b c 12 15 19 21 28 34 40 46 59 71 96 
32 31 28  h H  H       
38  34 h h h   h      
50 49 46 H h H  H H h H    
63 61 59 H H H  H H  H    
70 69 66        H    
75 74 71 a a H  H H h H H   
100  96 a A A A a a a A A A a 
125  121 A A A A A A a A A A a 
140  136        A    
150  146 A A A a A A a A A A a 
160  156            
175  171 a a A  A a a A A A  
200  194 A A a  A A a A a A a 
225  219   a  A A  a  A  
250  244          a  
275  269          a  

 

Tabel 1; bezaagd hout in Nederland bij de houthandel verkrijgbaar  (bron: Briedé, K.J. en Blok, R. (1995).Tabellen 
voor bouw- en waterbouwkunde. Pagina 1-21)  

Onder de stippellijn: basismaten direct van leverancier. 
A  = aangevoerd uit buitenland, meestal in voorraad 
a   = aangevoerd uit buitenland, minder courant 
H  = in Nederland herzaagd, meestal in voorraad 
h = in Nederland herzaagd, minder courant 
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De verkoopprijzen van netto geschaafd bouwhout (vuren) per strekkende meter: (Nelemans, 
februari 2010)  

b (mm) h (mm) 
prijs p/m 

in 

 
b (mm) h (mm) 

prijs p/m 
in 

 
19 95 0,92 58 145 3,41 
19 120 1,14 58 155 3,53 
19 145 1,37 58 170 3,61 
19 170 1,95 58 195 3,86 
28 120 1,67 70 95 3,85 
28 145 1,93 70 120 4,06 
28 195 2,72 70 145 4,58 
28 220 2,94 70 170 4,98 
34 120 2,87 70 195 5,25 
34 145 3,15 70 220 5,91 
34 195 3,37 70 270 6,51 
34 220 4,59 70 294 6,87 
44 95 1,60 100 95 6,94 
44 120 2,06 100 120 7,30 
44 145 2,25 100 145 7,49 
44 220 2,41 100 195 7,97 
58 95 3,27 100 245 8,10 
58 120 3,30    

 

Tabel 2; prijzen per houtafmeting  (bron: BouwCenter Neelemans, februari 2010)  

De tabellen zijn aangepast naar de inkoopstatus van Bouwcenter Neelemans. Gekeken is welke 
houtafmetingen voorradig zijn gedurende een hele week. Dit is gedaan omdat Neelemans per week 
nieuwe materialen inkoopt. Wanneer de klant een niet standaard maat (zie tabel 2), die niet voorradig 
is, wil kopen, moet men hiervoor 10 werkdagen leveringstijd rekenen. Voor Ballast- Nedam houdt dit in 
dat de bestellijst eerder verstuurd moet worden. Hiervoor wordt door de houtleverancier geen extra 
kosten gerekend. Ze willen de klant hun product leveren en bestellen daarom de hoeveelheid die de 
klant nodig heeft. Men koopt niet meer dan men afneemt.  

De prijzen van hout fluctueren enorm. Dit hangt af van de hoeveelheden die per week ingekocht 
worden en van de houtprijs per kilo. Onderstaande prijzen, zijn de verkoopprijzen van het netto 
geschaafd bouwhout, vuren. Deze prijzen dateren uit februari 2010 en zijn afkomstig van BouwCenter 
Nelemans.  
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Houtmateriaal voor de gootbodem

 
Voor de afmetingen van de gootplaten zijn de meest gangbare plaatafmetingen meegenomen. Deze 
plaatafmetingen heeft elke hout groothandel op voorraad (bron: Neelemans BouwCenter en 
Bouwmaterialen Bruynzeel). 
Voor de gootbodem kunnen verschillende materiaalsoorten gebruikt worden. Binnen het onderzoek 
zijn de volgende materialen gebruikt: 

 
Cempanel 

 

Multiplex 

 

Multiplex WBP 

 

Hardhout betonplex 

 

MDF  

Cempanel

 

Afmetingen in mm en prijs in : 
Lengte x breedte: 2.600 x 1.250 en 3.100 x 1.250 
Plaatdikte:   ongeschuurd:  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 36 en 40 

geschuurd:  8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 29 en 36 
Diktetoleranties:  geschuurd:  8-40 mm: ± 0,3; 

ongeschuurd:  8-15 mm: ± 0,7; 
16-20 mm: ± 1,0; 
24-40 mm: ± 1,5. 

Lengte- en breedtetoleranties: lengte en breedte ± 5 mm; haaksheid 2 mm/m1. 
Gewicht: 1.250 kg/m3.  

Dikte (mm) Lengte(m) Breedte(m) Prijs ( ) 
8  2.60  1.25  11.75 
8  3.10  1.25  12.45 
10  2.60  1.25  13.50 
10  3.10  1.25  15.21 
12  2.60  1.25  15.10 
14  2.60  1.25  15.89 
16  2.60  1.25  16.58 
16  3.10  1.25  21.20 
18  2.60  1.25  18.60 
18  3.10  1.25  24.25 
20  2.60  1.25  20.90 
20  3.10  1.25  24.80 
22  2.60  1.25  22.79 
24  3.10  1.25  25.10 
28  3.10  1.25  26.54 
32  3.10  1.25  28.78  
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Multiplex

 
Lengte- en breedtetoleranties: lengte en breedte ± 3 mm (elementen tot 3 meter); haaksheid 2 
mm/m1. Gewicht: +/- 650 kg/m3.  

Afmetingen van de Okoume Marine multiplexplaten en prijs: 
Dikte (mm) Lengte(m) Breedte(m) Prijs ( ) 
4  2.50  1.22  16.50 
5  2.50  1.22  17.83 
6  2.50  1.22  22.83 
8  2.50  1.22  24.70 
10  2.50  1.22  25.65 
12  2.50  1.22  29.98 
15  2.50  1.22  34.29 
18  2.50  1.22  44.95 
22  2.50  1.22  53.88 
25  2.50  1.22  67.10 
30  2.50  1.22  74.79 
35  2.50  1.22  79.82 
40  2.50  1.22  85.49  

Multiplex WBP

 

De Okoume WBP multiplex wordt standaard geleverd in: 
~  afmetingen 2500x1220 mm, de diktes 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 22 en 25 mm 
~  afmetingen 2500x1700 mm, de diktes 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 22 en 25 mm 
~  afmetingen 3100x1220 mm, dikte 18mm, dezelfde m2-prijs als 2500x1700mm 
Lengte- en breedtetoleranties: lengte en breedte ± 3 mm (elementen tot 3 meter); haaksheid 2 
mm/m1. Gewicht: +/- 650 kg/m3.  

Afmetingen van de Okoume Marine multiplexplaten en prijs: 
Dikte (mm) Lengte(m) Breedte(m) Prijs ( ) 
5  2.50  1.22  58.80 
6  2.50  1.22  62.20 
7  2.50  1.22  70.50 
8  2.50  1.22  73.95 
10  2.50  1.22  79.85 
12  2.50  1.22  102.40 
15  2.50  1.22  117.10 
18  2.50  1.22  140.65 
22  2.50  1.22  171.95 
25  2.50  1.22  199.45 
5  2.50  1.77  103.80 
6  2.50  1.77  133.10 
7  2.50  1.77  140.65 
8  2.50  1.77  149.55 
10  2.50  1.77  174.15 
12  2.50  1.77  199.35 
15  2.50  1.77  261.50 
18  2.50  1.77  313.40 
22  2.50  1.77  389.90 
25  2.50  1.77  434.95  
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Hardhout betonplex

 
Lengte- en breedtetoleranties: lengte en breedte ± 3 mm; haaksheid 5 mm/m1. Gewicht: 478 kg/m3. 
Afmetingen en prijs: 
Dikte (mm) Lengte(m) Breedte(m) Prijs( ) 
4  2.50  1.20  33.95 
9  2.50  1.25  67.50 
9  3.10  1.53  104.95 
18  2.50  1.25  114.95 
18  3.00  1.50  139.95  

MDF

 

Lengte- en breedtetoleranties: lengte en breedte ± 5 mm (elementen tot 3 meter); haaksheid 3 
mm/m1. Gewicht: 800 kg/m3.  

Afmetingen, van niet waterkerende MDF- platen en prijs: 
Dikte (mm) Lengte(m) Breedte(m) Prijs( ) 
4  2.44    1.22   12.58 
6  2.44  1.22  13.14 
8   2.44    1.22   13.59 
9  2.44  1.22  14.33 
9  3.05  1.22  18.86 
12   2.44    1.22   17.55 
12  3.05  1.22  23.11 
15   2.44    1.22   20.15 
16  2.44  1.22  21.00 
16  3.05  1.22  27.63 
18   2.44    1.22   23.04 
18   3.05    1.22   30.35 
22   2.44    1.22  32.01  
25   2.44    1.22   37.88 
30   2.44    1.22   53.26 
38   2.62    2.07  68.90   

Prijslijst vuren bouwhout ten behoeve van de houten regels 
Afmetingen en prijs: 
Breedte (mm) Hoogte(mm) Lengte(cm) Prijs( ) 
22  42  270  12.50 
22  42  300  13.90 
22  42  360  16.60 
22  42  420  19.35 
22  42  450  20.75 
22  42  480  22.10 
22  50  270  14.50 
22  50  300  16.10 
22  50  360  19.30 
22  50  420  22.50 
22  50  450  24.10 
22  50  480  25.75 
22  63  270  17.75 
22  63  300  19.70 
22  63  360  23.60 
22  63  420  27.50 
22  63  450  29.50 
22  63  480  31.45 
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Wanneer er vanuit Ballast  Nedam vraag is naar een houtafmeting die niet standaard is, bijvoorbeeld 
91mm bij 62mm, dan wordt op de volgende manier in de juiste afmeting gemaakt: 

1. er wordt een standaard houtafmeting genomen, 100mm bij 63mm;  
2. deze wordt door de schaafmachine gehaald en zo op de juiste afmeting geschaafd.  

Wanneer deze extra handeling aan het hout ondergaan wordt, moet men de prijs van de 
standaardafmeting vermenigvuldigen met de factor 1,19.  

Het afkorten van het hout zit in de prijs inbegrepen, er wordt betaald per strekkende meter.  
Binnen Ballast  Nedam wordt er op de begroting bij de post bouwhout een bijkomende factor 1,03 
berekend. Zo wordt het houtverlies / zaagverlies en afschrijving meegenomen.  

Houtenregels (voor bevestiging van het boeiboord)

 

De houten (vuren) regels fungeren als panlat voor het boeiboord. Er wordt hetzelfde bouwhout 
gebruikt als bij de liggers en randbalk.   

Bevestigingsmateriaal

 

In de houtfabriek: 
Tijdens een bezoek bij BouwCenter Neelemans is 
zichtbaar geworden hoe een houtfabriek de prefab 
gootelementen in elkaar zet, dit gebeurde als volgt: 

 

Het rekwerk van liggers wordt aan elkaar 
bevestigd door middel van houtnagels 5,0 x 40 
mm. Door deze schuin in het hout te slaan blijven 
de houten liggers aan elkaar verbonden, zie figuur 
1.  

 

De gootbodem wordt door middel van houtnagels 
5,0 x 40 mm aan de onderliggende liggers vast 
gemaakt. 

 

De randbalk wordt op de gootbodem geplaatst 
door middel van houtnagels schuin, het zelfde als 
bij het rekwerk, bevestigd aan de gootbodem en 
liggers. Voor de stevigheid wordt de randbalk ook  
nog aan de onderkant vast gespijkerd. Bovenste 
drie  
bevestigingsmethode zijn allen met houtnagels 5,0 x 40 mm en deze zijn door elke 
groothandel op voorraad leverbaar en kosten per 100 stuks  7,98 (bron; Bouwmarkt 
Hornbach Kerkrade, maart 2010). 

 

De houten regels worden aan de voorste ligger geschroefd met draadschroeven 5,0 x 55 mm. 
Dit zijn standaard schroeven die elke groothandel op voorraad heeft. De kosten bedragen per 
100 stuks 8,15,- (bron; Bouwmarkt Hornbach Kerkrade, maart 2010).  

Figuur 1; bevestiging prefab element 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  32 

  
Voor insitu (op de bouwplaats)

 
Wanneer de gootconstructie op de bouwplaats gemaakt wordt, zijn dezelfde bevestigingsmaterialen 
nodig als in de houtfabriek. De houtnagels 5,0 x 40 mm en hout draadschroeven 5,0 x 55 mm.   

Bevestiging van het prefab element aan de constructie bij de plat dak variant

 
Voor de bevestiging van het prefab element aan de dakvloer worden 
vloer- kozijnankers gebruikt, zie figuur 2. Het vloer- kozijnanker heeft 
de volgende afmeting: 250mm lang en 60mm breed. De leverancier, 
Gebroeders Bodegraven BV, heeft deze op verzoek van Ballast 

 

Nedam op de juiste plaats gebogen. De strippen worden per 10 stuks 
verkocht en kosten  75,42 ( 7,542 per stuk) (bron; Firma 
Gebroeders Bodegrave BV, maart 2010). 
De strippen worden met houtschroeven 5,0 x 40 mm vast geschroefd 
aan het prefab element. Per element zitten 2 strippen met ieder 4 
houtschroeven.  
De prijs per 200 houtschroeven bedraagt 63,25 (bron; Bouwmarkt 
Hornbach Kerkrade, maart 2010). De uitvoerder koopt meestal genoeg 
van deze schroeven in omdat dit een veel gebruikte maat is. Wanneer 
er na de realisatie van het project nog doosjes met schroeven over zijn 
worden deze meegenomen naar het volgende project. 
De vloer- kozijnstrippen worden aan de dakvloer bevestigd met 
betonbouten (figuur 3) FBN 11, 8/10 (8*71). Per strip worden 2 
betonbouten bevestigd, deze kosten 2.89 per stuk (bron; Firma 
Gebroeders Bodegrave BV, maart 2010).  
Deze worden gericht ingekocht met een marge om verlies en defecte 
bouten op te vangen.  

Omdat de dakvloer niet op alle plaatsen een gelijk peilniveau heeft, 
kan het vloer- kozijnstrip op bepaalde plekken niet rusten op het prefab element.  
Om de eventuele ruimte die geconstateerd is op te vangen, worden deze  
opgevuld met vulplaatjes. De vulplaatjes zijn in verschillende diktes verkrijgbaar:  

      Kleur:           Dikte(mm):         Prijs( ):  

  

wit 1 

 

27,60 

 

per 400 stuks   

  

geel 2 

 

15,60 

 

per 200 stuks 

    

zwart 3 

 

11,18 

 

per 130 stuks 

    

blauw 4 

 

9,35 

 

per 100 stuks 

    

rood 5 

 

7,56 

 

per 80 stuks 

    

grijs 7 

 

8,10 

 

per 60 stuks 

    

groen 10 

 

7,12 

 

per 40 stuks   

Tabel 3; diktes van de vulplaatjes met de prijs(bron; Bouwmarkt Hornbach Kerkrade, maart 2010)  

Voor de inkoop van de vulplaatjes geldt het zelfde als bij de houtschroeven. Er wordt genoeg 
ingekocht en alles wat over is gaat mee naar het volgende project.  

Figuur 2; vloer- kozijnanker 

Figuur 3; beton bouten FBN 
11, 8/10 (8*71) 
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Bevestiging van het prefab element aan de constructie bij de hellend dak variant

 
Wanneer een prefab houten gootconstructie uitgevoerd wordt bij een hellend dak, zijn andere 
bevestigingsmaterialen verreisd. 
In figuur 4 is te zien dat er twee bevestigingspunten zijn.  

Figuur 4; houten gootconstructie hellend dak, met de bevestigingspunten  

Punt 1 
Een gelijkbenig hoekstaal, 50 x 50 x 8mm wordt bevestigd aan de buitenkant van het binnenblad van 
de tweede verdieping. Dit gebeurt voordat de isolatie geplaatst wordt. Wanneer dit later gebeurd kan 
men er niet meer bij. Het hoeklijntje wordt door middel van twee HECO-FIX-PLUS 6,0 x 140mm 
schroeven bevestigd aan het kalkzandstenen binnenblad. 
Per prefab gootelement worden twee hoeklijntjes geplaatst. De totale kosten per element bedragen 
(bron; Bouwmarkt Hornbach Kerkrade en gebroeders Bodegraven BV, maart 2010): 

 

2 maal hoekstaal 50 x 50 x8mm    =  1,18 per stuk 

 

 2,36 

 

2 x 2 maal HECO-FIX-PLUS 6,0 x 140mm  =  per 100stuks 8,50 

 

Bevestiging aan element; HECO-TOPIX 8,0 x 140mm =  per 150 stuks 11,- 

 

Totaal per element     =  3,01  

Punt 2 
De sporenkap is al geplaatst en het prefab element wordt aan de sporenkap bevestigd. Tevens wordt 
het element met deze bevestiging gesteld in verticale- en horizontale richting. Door gebruik te maken 
van een waterpas kan het element gesteld worden. Ruimte die hiermee open blijft wordt opgevuld met 
vulplaatjes. De bevestiging gebeurt aan de hand van een HECO-TOPIX 10,0 x 250mm schroef. Per 
element zijn twee van deze lange schroeven nodig. De totale kosten per element bedragen (bron; 
Bouwmarkt Hornbach Kerkrade en gebroeders Bodegraven BV, maart 2010): 

 

2 maal HECO-TOPIX 10,0 x 250mm   =  per 50 stuks 14,95 

 

Vulplaatjes, zie hiervoor de plat dak variant  

1 2 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  34 

  
Overige materiaalkosten 
Verf / beits

 
De prefab elementen moeten aan een duurzaamheid van 10 jaar voldoen. Om dit te kunnen behalen 
moet het prefab element behandeld worden met een beits. Binnen Ballast  Nedam Bouw Zuid 
gebruikt men hiervoor PontTec. 
Volgens de verwerkingsvoorschriften van de PontTec moet deze 2 maal worden aangebracht. 
Uit gesprekken met medewerkers op de bouw en werkvoorbereiders van Neelemans is naar voren 
gekomen dat dit op de bouwplaats vaak niet wordt toegepast. Het verduurzamen met PontTec wordt 
vaak over het hoofd gezien en vergeten. Wanneer dit niet toegepast wordt, is het hout minder bestand 
tegen vocht en weersinvloeden. 
PontTec kost inclusief het aanbrengen per 1m2 85,- (bron; Ballast  Nedam Bouw Zuid afdeling 
Inkoop)  

Hemelwaterafvoer benodigdheden

 

Wanneer een direct hemelwaterafvoersysteem van toepassing is, 
komen er geen extra kosten bij. Bij een indirect 
hemelwaterafvoersysteem wordt er gebruik gemaakt van een 
stadsuitloop. Hiervoor is een bevestigingsplaat nodig die aangebracht 
wordt op de (verdiepte)gootbodem. In figuur 5 is een stadsuitloop te 
zien, deze kosten per stuk  21,- (bron; Dyka BV Steenwijk, maart 
2010). De kosten van de hemelwaterafvoerbuizen worden niet 
meegenomen. Ook de kosten die gemaakt worden tijdens het plaatsen 
van de hemelwaterafvoeren worden niet meegenomen. Dit omdat de 
arbeidsuren die gemaakt worden inbegrepen zijn in de 
werkzaamheden van de dakdekker. Zo plaatst de dakdekker de zinken 
gootbakken of de bitumen bij de directe variant. Bij de indirecte variant 
plaatst de dakdekker de stadsuitlopen en de bitumen dakbedekking. 

Figuur 5; stadsuitloop 
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KNELPUNT 
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. 

Bijlage 4.3 Realisatie van de gootconstructie bij het woningbouwproject de Rosep

  
Er dient opgemerkt te worden dat de timmerlieden die het proces doorlopen in alle handelingen die ze 
verrichten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Hiermee wordt bedoeld een veiligheidshelm, 
veiligheidsschoenen en veiligheidskleding, zoals een overall met jas. Deze materialen worden niet 
genoemd in het SADT- schema. Ze worden als standaard genomen en zijn bij elke handeling 
aanwezig.  

3.1 Plaatsen steiger (A1)  

Omdat de werkhoogte zich op 2770 + peil bevindt zal 
er een steiger worden geplaatst. Er is gekozen voor 
een standaard rolsteiger. Omdat deze steiger op de 
bouwplaats aanwezig is en niet in gebruik is, kan hij 
gebruikt worden voor het monteren van de gootrekjes. 
De steiger wordt opgesteld langs de gevel van de 
uitbouw op het maaiveld. Het maaiveld is hier niet 
drassig en redelijk vlak.  

SADT- schema 1: Plaatsen steiger (A1) 
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KNELPUNT 
Materieel en materiaal van een 

ondernemer wordt zonder overleg met 
desbetreffende onderaannemer verplaatst. 
Hierdoor moest de onderaannemer verder 

lopen om zijn spullen te pakken. Dit 
leverde een woordenwisseling op met de 

timmerlieden. De uitvoerder moest er 
tussenkomen om dit op te lossen. 

A1.1 Verwijderen kleinafval  

Langs de gevels van de woningen ligt veel afval (figuur 6). Hierbij gaat het om houtafval tot materieel 
dat is blijven liggen. Eén timmerman scheidt het materieel (steigerkoppelingen en piketten) van het 
afval en bergt dit naast de woning op. Hier wordt verder niet meer naar omgekeken en wat hier verder 
mee gebeurt, is een raadsel. Het houtafval wordt vervolgens door dezelfde timmerman verzameld en 
in een kruiwagen naar een afvalcontainer gebracht. Overig afval, zoals halve metselstenen, worden 
verzameld en op een hoop gegooid buiten bereik van het werkterrein waar de timmerlieden de 
rolsteigers gaan plaatsen.                    

A1.2 Verwijderen grootafval  

Aan de woning waar de rolsteiger geplaatst moet 
worden, is een onderaannemer bezig met het 
plaatsen van wandtegels. De tegels staan 
opgesteld op pallets langs de gevel zodat hij deze 
makkelijk bij de hand heeft. De pallets staan voor 
het plaatsen van de steiger in de weg en zullen 
verplaatst moeten worden. Eén timmerman gaat 
opzoek naar de verreiker om deze pallets te 
kunnen verplaatsen. Op het project is één 
verreiker beschikbaar voor het 
bouwplaatspersoneel om handelingen te 
verrichten die niet mogelijk zijn met menskrachten. Het zoeken naar de verreiker duurt 12 minuten. 
Zonder overleg met de onderaannemer worden de pallets met tegels 4 meter naar achter verplaatst 
(figuur 7).   

Onder de pallet door wordt aan beide uiteinden 
een hijsband geschoven (figuur 8). De 
hijsbanden worden vervolgens vastgemaakt 
aan de hijsketting van de verreiker.  
Tijdens het verwijderen van grootafval wordt 
gebruik gemaakt van een verreiker, dit neemt 
met zich mee dat voor deze handeling ook een 
machinist noodzakelijk is.  

Figuur 8: Hijsband onder pallet doorhalen 

Figuur 6: Werkplek (veel afval)                Figuur 7: Verplaatsen met behulp van een verreiker 
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Platform 

Standelement 

Schoren 

Ligger 

Voetje 

KNELPUNT 
De timmerlieden sjouwden met zakken die 
zwaarder waren dan 25 kilogram. Doordat 

de verreiker was bezet was er geen 
andere oplossing. Volgens de ARBO- 

normen mag dit niet. Kans op ongevallen 
en/of ziekte neemt hierdoor toe. 

Overig afval zoals zakken met tegel- en specieresten 
worden door de timmerman handmatig verplaatst. 
Deze zakken waren zwaarder dan 25 kilogram en 
mogen volgens de arbeidsomstandigheden niet 
handmatig verplaats worden.  

A1.3 Aanvoer steiger  

De steigeronderdelen worden aangevoerd door 
een verreiker. De verreiker is voorzien van 2 
hefvorken. De steigers zijn opgeslagen in een 
container die zich ongeveer 132 meter van het 
dit werkterrein bevindt. Vanuit de container 
verplaatst één timmerman de onderdelen van 3 
rolsteigers op de vorken van de verreiker.  
Per steiger zijn de volgende elementen nodig 
(figuur 9):  

 

Standelementen 2 stuks 

 

Platform  1 stuk 

 

Schoren  2 stuks 

 

Liggers   2 stuks 

 

Voetjes   4 stuks  

Ook worden nog 4 houtensteigerplanken en 2 platforms meegenomen. 
De verreiker verplaatst vervolgens de steigeronderdelen naar het werkterrein waar een andere 
timmerman de onderdelen lost. De timmerman die de onderdelen vanuit de container op de verreiker 
geplaatst heeft moet de weg nog terug lopen.  
Ook bij deze handeling is een machinist van de verreiker noodzakelijk.  

Figuur 9: Steigeronderdelen 
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A1.4 Opbouwen steiger 

De rolsteiger wordt door de 2 timmerlieden opgebouwd. Dit vindt plaats op 2 meter afstand langs de 
gevel waar de steiger moet komen. Tijdens het opbouwen van de steiger hebben de timmerlieden 
handschoenen aan.  

A1.4.1 Platleggen standelementen  

De standelementen worden plat op de grond gelegd. De reden waarom dit gebeurt is voor het 
makkelijker maken van de volgende werkzaamheid, het monteren van de voetjes. Dit is ook een 
methode om te kijken of de standelementen niet krom zijn. Volgens de veiligheidseisen mag een krom 
standelement niet meer gebruikt worden. De standelementen zijn 2500 mm hoog en 1200 mm breed.  

A1.4.2 Monteren voetjes  

De voetjes worden in de staanders van het standelement geschoven. 
Door deze in te schuiven kan de hoogte van rolsteiger tot 15 cm worden 
gesteld. Door de borgbout van de spindelmoer in het gat van het 
standelement te draaien , worden de voetjes tegen uitvallen geborgd. De 
voetjes worden op gevoel op hoogte gebracht. De ondergrond is 
voldoende draagkrachtig en vlak.  

A1.4.3 Monteren liggers  

Er worden aan de onderzijde 2 liggers gemonteerd, door middel van de klauw 
op de onderste sport van de standelementen te zetten. De liggers zijn 3000 mm 
lang. Dit is dan ook de lengte van de steiger.   

A1.4.4 Monteren schoren  

De schoren worden door middel van een klauw tussen de 
reeds gemonteerde liggers op de onderste en bovenste  
sport van de standelementen bevestigd.     

SADT- schema 2: Opbouwen steiger (A1.4) 
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KNELPUNT 

Steiger hoger dan 2 meter moet voorzien 
zijn van een knie- en heupleuning. Tijdens 
mijn observatie was dit niet het geval. De 
kans op ongevallen neemt hierdoor toe. 

KNELPUNT 
Doorat er openingen waren tussen de 

steigers moesten deze opgevuld worden.  
Er mogen geen overbruggingen worden 
gemaakt tussen de rolsteigers vlgs. de 

NEN- normen. Tijdens mijn observatie was 
dit wel het geval. Kans op ongevallen 

neemt hierdoor toe.

 
A1.4.5 Plaatsen platform  

Het platform wordt als laatste 
aangebracht op de bovenste 
sport. Opgemerkt hierbij is dat 
er geen kantplank bevestigd 
wordt en dat er geen leuning 
wordt aangebracht. Volgens 
de veiligheidseisen is dit wel 
noodzakelijk. De regel luidt als volgt: Boven 2.00 meter hoogte moeten alle 
werkvloeren rondom  voorzien zijn van een knieleuning (0.50 meter boven de 

werkvloer), een heupleuning (1.00 meter boven de werkvloer en kantplanken) . (3)   

A1.5 Verplaatsen steiger  

Om de steigers op de juiste plaats te 
krijgen wordt deze handmatig door de 
2 timmerlieden verplaatst, zie figuur 
11. De steigers worden 200 mm langs 
de gevel van de woning geplaatst, 2 
aan de kopse kant en 1 aan de 
langszijde. Eén steiger op de kop 
belemmert een toegangsdeur naar de 
woning. In deze woning is een 
onderaannemer bezig met het 
plaatsen van wandtegels en door het 
blokkeren van de deur kan hij niet 
meer naar binnen of buiten (figuur 
10). Na wat gescholden te hebben is 
als oplossing gevonden dat de 
 onderaannemer een andere ingang van de woning moet gebruiken.  

A1.6 Opvullen werkvloer  

Doordat de gevel aan de langszijde langer is dan 
3.00 meter en er gewerkt moet worden rondom de 
gevel, zal er een steiger bijgebouwd moeten 
worden. Als oplossing leggen de timmerlieden aan 
de ene kant 4 houten steigerplanken tussen de 
openstaande werkvloer en aan de andere kant 2 
extra platforms. De steigerplanken en platforms 
steunen op de platforms van de rolsteiger. Volgens de veiligheidsvoorschriften is dit niet toegestaan. 
De regel luidt als volgt: Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen de rolsteiger en 
andere objecten . (4)             

Figuur 10: Blokkeren deur          Figuur 11: Verplaatsen steiger 

(3) Nederlands Normalisatie-instituut (2009). NEN 2718 / HD1004. NEN- norm 2718 
(4) Nederlands Normalisatie-instituut (2009). NEN 2718 . NEN- norm 2718 
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KNELPUNT 
Afval dat is blijven liggen bij eerdere 

werkzaamheden moest voor er 
begonnen kan worden opgeruimd 

worden. Dit kostte extra tijd (circa 20 
minuten) en de timmerlieden raakten 

geïrriteerd. 

De figuren 12 en 13 laten zien dat de veiligheidseisen niet worden nageleefd.              

3.2 Schoonmaken dak (A2) 

  

Al vorens er gestart kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden die de timmerlieden zijn 
opgelegd, moet eerst het puin, dat door anderen veroorzaakt is, van het dak verwijderd worden. 
Hierbij gaat het om houtafval, plasticzeil, stortvoorzieningen en klampjes.  

A2.1 Verwijderen grofvuil  

Op het dak ligt veel afval dat gebruikt is bij eerdere 
werkzaamheden, namelijk grote stukken hout en 
plasticzeil. Eén timmerman verwijdert de grote stukken 
hout en plasticzeil door deze vanaf de steiger op de grond 
te gooien (figuur 14). Dit afval wordt verder niet opgeruimd 
en ligt na het monteren van de gootrekjes en demontage 
van de steiger nog op de grond.  

Figuur 12: Geen valbeveiliging aangebracht           Figuur 13: Aanbrengen van platforms 

 

SADT- schema 3: Schoonmaken dak (A2) 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  41 

  
A2.2 Verwijderen obstakels  

Voor het monteren van de rekjes is het noodzakelijk dat de bovenste metselsteen vrij is van obstakels, 
deze is namelijk lagenmaat en maatgevend. Met obstakels wordt bedoeld betonspecie dat tijdens het 
storten van de dakvloer op de metselstenen terecht is gekomen, zie figuur 15.  
Ook de vloerrand moet vrij zijn van obstakels, de gootrekjes worden hier tegenaan geschoven en 
tijdens het tekenen in de werkvoorbereiding is er rekening gehouden met een stelruimte van 8 mm. 
Obstakels bij de vloerrand zijn stortvoorzieningen en multiplex klampjes.                 

De obstakels aan de vloerrand werden door middel van een koevoet en hamer (figuur 18 en 19) 
verwijderd zoals te zien is in figuur 16. Het afval wordt vervolgens van de steiger naar beneden 
gegooid en er niet verder naar omgekeken. 
De specieaanslag op de metselstenen wordt met een handbeitel (figuur 17), die geschikt is voor het 
bewerken van steen, en een klauwhamer voorzichtig verwijderd zodat de metselsteen niet wordt 
beschadigd. De specie die los komt valt in de spouw of langs de muur naar beneden op de grond. 
Beide werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 timmerlieden, 1 timmerman houdt zich bezig met het 
schoonmaken van de metselstenen en de andere met het verwijderen van de obstakels op de 
vloerrand.   

            

Figuur 17: Handbeitel           Figuur 18: Koevoet      Figuur 19: Klauwhamer 

Figuur 14: Verwijderen grofvuil (zeil)  Figuur 15: Obstakels              Figuur 16: Verwijderen obstakels 
(klampjes en betonspecie)             (met behulp van een koevoet)
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            Figuur 20:Lossen gootrekjes bij kavelnummer 1 

Figuur 21: Sticker gootrekje 

3.3 Plaatsen rekjes (A3)   

Het plaatsen van de rekjes gebeurt aan de hand van de tekeningen die door de werkvoorbereiding zijn 
samengesteld. Tijdens de werkvoorbereiding is rekening gehouden met de  afmetingen van 
gootrekjes. Deze worden niet zwaarder dan 20 kilogram en groter dan 2 meter uitgevoerd in verband 
met de arbeidsomstandigheden voor het bouwplaatspersoneel.  

A3.1 Aanvoer rekjes  

De leverancier, die de gootrekjes geprefabriceerd 
heeft, lost de gootrekjes op de plek die door de 
uitvoerder is aangewezen (figuur 20). Bij aankomst op 
de bouwplaats toont hij de opdrachtbon aan de 
uitvoerder, die deze controleert waarna hij de 
leverancier de losplek aanwijst. 
De uitvoerder roept de gootrekjes af wanneer hij deze 
nodig heeft. De gootrekjes van woningtype E werden 
als eerste afgeroepen. Voor woningtype E waren in  
totaal 59 gootrekjes nodig, deze werden in 1 
vrachtwagen aangeleverd. 
De uitvoerder heeft de leverancier opdracht gegeven 
de lading te lossen in de nabijheid van kavel 1. Voor de bouw van een tuinhuis was 6 meter vanaf de 
gevel van kavel 1 (woningtype E) een funderingspoer gestort, zie figuur 22. De gootrekjes konden hier 
gelost en tijdelijk opgeslagen worden. Als de gootrekjes op het maaiveld worden gelost is er bij 
eventuele regenval kans op schade door een natte ondergrond. Tijdens het 
gereed maken voor transport van de gootrekjes is bij de leverancier 
rekening gehouden met de laatvolgorde. Zo zijn de gootrekjes voorzien van 
een merksticker (figuur 21) en worden ze per kavel met plastic lint aan 
elkaar gebonden, zodat er tijdens de uitvoering geen gootrekjes verwisseld 
kunnen worden. Verder worden de gootrekjes vervoerd op een pallet. Op 1 
pallet is de benodigde hoeveelheid gootrekjes voor 4 kavels geladen. In 
totaal waren 3 pallets gelost voor woningtype E. De pallets worden ter 
bescherming omwikkeld met plastic. Bij de lading  
waren ook 3 strippen houtrachels van 2 meter lang, deze worden gebruikt  
voor de gootrekjes op de hoeken. Voor het aanvoeren en lossen maakte de leverancier gebruik van 
een vrachtwagen met kraan, de chauffeur van de vrachtwagen bediende ook de kraan.  

SADT- schema 4: Plaatsen rekjes (A3) 
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KNELPUNT 
De leverancier heeft de gootrekjes gelost 
op een door de uitvoerder aangewezen 
plek. De opslagplek lag 76 meter van de 

werkplek af. Elke gootrekje moest 
handmatig verplaatst worden. Dit nam 
2,5 minuten per gootrekje in beslag. 

A3.2 Aanvoer materieel  

Het materieel wordt allemaal verzameld in een verrijdbare gereedschapskist (figuur 23). Voor start van 
het werk is deze opgeborgen in de opslagloods, die ligt 132 meter van het werkterrein af ligt. De 
gereedschapskist bevat al het materieel dat de timmerlieden nodig hebben voor het monteren van de 
gootrekjes. 1 timmerman haalt voor de start van het werk de gereedschapskist op uit de loods en 
brengt deze naar de werkplek. De gereedschapkist bevat:  

 
Waterpas, 30 cm lang 

 

Handzaag 

 

Klauwhamer, 2 stuks 

 

Koevoet 

 

Steen handbeitel 

 

Elektrische decoupeerzaag (nr. 1) 

 

Elektrische boormachine (nr. 2) 

 

Elektrische zaag (nr. 3) 

 

Accu schroefmachine (verwisselbare bit / boor) 

 

Accu dopsleutelmachine (nr. 4) 

 

Timmermanspotlood, 5 stuks 

 

Duimstok, 3 stuks 

 

Stanleymes 

 

Accu oplader  

De werkhoogte bevindt zich op 2.77 meter, en de gereedschapskist is te zwaar om deze daar op te 
krijgen. Al het materieel wordt handmatig boven op de steiger gebracht. Voor de elektrische apparaten 
is stroom nodig. Op meerdere plekken op de bouwplaats zijn elektriciteitpaddenstoelen (figuur 24) 
geplaatst waar stroom van afgetapt kan worden. Via een haspel wordt de stroom afgetapt en 
verplaatst naar gewenste werkhoogte boven op de steiger.                  

A3.3 Aanvoer bevestigingsmateriaal  

De observatie van het monteren van de gootrekjes was 
van de uitbouw van kavel 14, tevens de laatste van het 
woningtype E. De gootrekjes waren opgeslagen bij kavel 
1, zie A3.1 aanvoer rekjes, dit was 76 meter van de 
verwerkplek van kavel 14 af. Met 2 timmerlieden worden 
de gootrekjes handmatig, één voor één, naar de 
verwerkplek op de steiger getransporteerd (figuur 26). 
Dit nam 2,5 minuten in beslag per gootrekje.  

1 
2 

3 4 

Figuur 23: Gereedschapskist Figuur 22: Opslag gootrekjes op funderingspoer Figuur 24: Elektriciteitpaddenstoel 
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KNELPUNT 
Er werd geen rekening gehouden met de 
legvolgorde van de gootrekjes. Ze werden 
blindelings op de steiger gelegd. Voordat 

men het gootrekje kon plaatsen moest eerst 
het juiste gootrekje gevonden worden. 

Het plastic dat om de gootrekjes zit wordt verwijderd met een stanleymes. Het overig materiaal, de 
vulplaatjes, vloer- kozijnstrips, houtschroeven en bouten, worden samen met het materieel verplaatst 
en opgeborgen in de gereedschapskist. Wanneer één van deze materialen op is moeten de 
timmerlieden deze bij de uitvoerder nieuw halen. Hij registreert dit om zo eventuele diefstal tegen te 
gaan. Ook het materiaal werd handmatig vanuit de gereedschapskist de steiger opgebracht (figuur 
25).  

A3.4 Pasmaken hoek  

De randbalken (58 mm x 58 mm) van de gootrekjes op de hoeken moeten op het werk pas gemaakt 
worden. Hiervoor is tijdens de werkvoorbereiding gekozen omdat zo eventuele maatafwijkingen 
opgevangen kunnen worden.                   

A3.4.1 Plaatsen rekje  

Helaas hebben ze bij het plaatsen van de gootrekjes 
op de steiger geen rekening gehouden met de leg- 
volgorde, met als gevolg dat ze op de steiger 
opzoek moeten naar het juiste gootrekje. Als de 
juiste gevonden is wordt deze geplaatst op muur 
(figuur 27).               

Figuur 25: Materiaal en materieel op steiger       Figuur 26: Gootrekjes op steiger  Figuur 27: Gootrekjes plaatsen op muur              

SADT- schema 5: Pasmaken hoek (A3.4) 
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A3.4.2 Opmeten zaagmaat  

Als het gootrekje geplaatst is, wordt duidelijk zichtbaar dat de randbalk meer lengte heeft. Om de 
exacte maat te weten te komen schuift de timmerman het gootrekje tegen de vloerrand aan en laat het 
rusten op de muur. Het stuk van de randbalk dat uitsteekt wordt opgemeten met behulp van een 
duimstok en de maat word opgeschreven met een timmermanspotlood op de dakvloer zodat hij deze 
niet kan vergeten.  

A3.4.3 Aftekenen zaagmaat  

De maat die de timmerman opgemeten en opgeschreven heeft wordt op de randbalk afgetekend. De 
maat word vanuit het overstekende deel naar binnen toe afgetekend. Over de hele breedte van de 
balk word een potloodlijn gezet van beneden naar boven met een duimstok. Wanneer dit met de 
duimstok gebeurd zal de potloodlijn niet haaks zijn, voor deze werkzaamheid is dit ook geen vereiste.  

A3.4.4 Opmaatzagen rekje  

Vervolgens kan de randbalk ingekort worden. Met behulp van een handzaag wordt langs de 
potloodlijn de randbalk afgezaagd. Het gootrekje wordt op de dakvloer gelegd, die dient als tijdelijke 
werkbank, en tegengehouden met één hand. Met de andere hand werd gezaagd. 
Het afgezaagde stukje randbalk wordt van de steiger naar beneden gegooid.  

A3.4.5 Controleren rekje  

Ter controle wordt het gootrekje nogmaals geplaatst op de juiste plek en helemaal tegen de vloerrand 
geduwd.  Nogmaals wordt er gekeken of de randbalk aansluit op de randbalk van de kopstukken. 
Wanneer dit het geval is kan verder gegaan worden met de volgende handeling. Wanneer de randbalk 
nog te lang is moeten de vorige handelingen nogmaals uitgevoerd worden.  

A3.4.6 Plaatsen rekje  

Wanneer de randbalk op de juiste lengte is ingekort kan het gootrekje geplaatst worden op de juiste 
plek, op het metselwerk en tegen de vloerrand. Door het gootrekje gedwongen te positioneren tegen 
de vloerrand en het metselwerk wordt deze handeling vereenvoudigd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden dat de houtenrachels op de gootrekjes waterpas gesteld moeten worden.   
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KNELPUNTEN 
Doordat de kopstukken aangepast moesten 

worden kwamen er extra handelingen bij. 
Deze handelingen werden uitgevoerd door 2 

timmerlieden en kosten veel tijd (per 
gootrekje 13 minuten) en geld in  extra 

manuren (1 timmerman kost 40,- per uur). 

KNELPUNT 
Er werd geen rekening gehouden met de 
legvolgorde van de gootrekjes. Ze werden 
blindelings op de steiger gelegd. Voordat 

men het gootrekje kon plaatsen moest eerst 
het juiste gootrekje gevonden worden. 

 
A3.5 Aanpassen kopstukken  

Ter plekke van een hemelwaterafvoer worden 
speciaal ontwikkelde gootrekjes geplaatst. Deze 
worden verlaagd zodat de metalen plaat van de 
stadsuitloop er inpast, zie hoofdstuk 2 figuur 3. 
Tijdens het plaatsen van gootrekjes kwam de 
installateur, Entech Installatietechniek Veldhoven, 
erachter dat de stadsuitlopen verkeerd gesitueerd 
waren. Toen dit geconstateerd was werd er door 
de uitvoerder besloten dat de gootrekjes ter 
plaatse van een hemelwaterafvoer handmatig in 
het werk aangepast moesten worden. Dit houdt in dat in de geprefabriceerde gootrekjes waar al een 
sparing zat ten behoeve van een hemelwaterafvoer, deze gedicht moest worden en op 
standaardelementen waar geen sparing zat moest een nieuwe sparing in het werk gemaakt worden. 
Om een goed beeld te krijgen van de (extra)werkzaamheid, is tijdens het observeren ook de tijd 
opgenomen voor deze aanpassing. De tijd die één timmerman nodig had om één gootrekje aan te 
passen bedraagt 13 minuten. In totaal waren er per woning 2 kopstukken die aangepast moesten 
worden.  

A3.5.1 Plaatsen rekje  

Helaas hebben ze bij het plaatsen van de 
gootrekjes op de steiger geen rekening gehouden 
met de legvolgorde, dit nam als gevolg mee dat ze 
op de steiger op zoek moesten naar het juiste 
gootrekje. Wanneer het juiste gevonden is wordt 
dit geplaatst op muur.   

A3.5.2 Opmeten sparing  

De maat van de sparing wordt overgenomen van het gootrekje dat volgens de tekeningen van de 
werkvoorbereiding een sparing moet hebben met een duimstok. De nieuwe sparing moet in 
spiegelbeeld op het gootrekje worden aangebracht. In eerste instantie wordt de oude sparing gedicht 
en de nieuwe sparing op een standaard element in het werk erin gebracht. Tijdens mijn observatie 
kwamen de timmerlieden erachter dat ze ook de legvolgorde konden aanpassen en op het 
gootelement waar de oorspronkelijke sparing zat deze te spiegelen. Zo kan makkelijker gewerkt 
worden en kunnen de maten makkelijker overgenomen worden.   

SADT- schema 6: Aanpassen kopstukken (A3.5) 
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Figuur 29: Gat voor  
decoupeerzaag 

Figuur 30: Sapring in 
langsbalk 

 
A3.5.3 Aftekenen sparing  

De opgemeten maten van de sparing worden direct na meten overgenomen 
op het gootrekje (figuur 28). Hierbij moet de timmerman alleen rekening 
houden dat hij in spiegelbeeld moet werken. Met behulp van een 
timmermanspotlood en duimstok worden de gemeten maten zichtbaar 
gemaakt door een potloodlijn te trekken. Wanneer dit met de duimstok 
gebeurt is de potloodlijn niet haaks, voor deze werkzaamheid is dit ook  
niet belangrijk. Om de sparing op de juiste plek te krijgen moet het hele  
gootrekje aangepast worden. De langsbalken, voor en achter, en de cempanel moeten worden 
voorzien van maatlijnen.  

A3.5.4 Aanpassen verticaal 

De breedte van de sparing in de langsbalken is zichtbaar door de potloodlijn.  
Met behulp van een elektrische decoupeerzaag worden de langsbalken (28mm x 95mm), zowel voor 
als achter, doorgezaagd. De gootrekjes worden op het platform van de steiger gelegd en 
tegengehouden met een voet, die voor het tegenwicht moet zorgen. Voorover gebukt worden de 
langsbalken doorgezaagd.  

A3.5.4.1 Verwisselen bitje 
Om deze handeling te kunnen verrichten wordt eerst de accu schroefmachine 
omgezet, het schroefbitje wordt vervangen door een houtboor (rond 8mm).   

A3.5.4.2 Boren langsbalk voor 
Nu kan er een gat geboord worden in de voorste langsbalk, dit gat zal het beginpunt 
zijn van de decoupeerzaag (figuur 29). Deze moet een beginaanslag hebben.  
Het boren zal gebeuren met een accu schroefboormachine met houtboor.  

A3.5.4.3 Boren langsbalk achter 
Nu kan een gat geboord worden in de achterste langsbalk, dit gat zal het beginpunt zijn van de 
decoupeerzaag. Deze moet een beginaanslag hebben. Het boren zal gebeuren met 
een accu schroefboormachine met houtboor.  

A3.5.4.4 Zagen langsbalk voor 
Uitzagen van sparing in de voorste langsbalk met behulp van een decoupeerzaag.  

A3.5.4.5 Zagen langsbalk achter 
Uitzagen van sparing in de achterste langsbalk met behulp van een  
Decoupeerzaag (figuur 30).  

Figuur 28: Potloodlijn 
tbv sparing 

SADT- schema 7: Aanpassen verticaal (A3.5.4) 
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A3.5.4.6 Omzetten boor 
De boormachine zal voor het verrichten van de volgende handeling weer omgezet moeten worden met 
een kruisschroefbitje.  

A3.5.4.7 Vastschroeven op cempanel 
De uitgezaagde houtdelen worden vervolgens verwerkt in de oude sparing. Op professionele wijze 
worden de oude sparingen gedicht. Hiermee wordt bedoeld dat op de verlaagd cempanel de 
overgebleven houtdelen worden geschroefd, zodat deze ongeveer gelijk is met de cempanel van de 
andere gootrekjes, dit scheelt 3 tot 4 mm. De dakdekker zal dit later bijwerken door een extra laagje 
bitumendakbedekking aan te brengen. Het eindresultaat is te zien in figuur 35.  

A3.5.5 Aanpassen horizontaal  

De breedte van sparing in de cempanel is zichtbaar door de potloodlijn 
(figuur 31). Met behulp van een elektrische decoupeerzaag wordt de 
cempanel (dik 18 mm) doorgezaagd. De gootrekjes worden op het platform 
van de steiger gelegd en tegengehouden met een voet, die voor het  
tegengewicht moet zorgen. Voorover gebukt worden de handelingen  
door de timmerlieden verricht.  

Met een elektrische zaag wordt langs de potloodlijn de cempanel eruit gezaagd (figuur 34). Dit gebeurt 
in deze volgorde: ten eerste wordt de zaag loodrecht op het cempanel geplaatst, figuur 32. De 
langsbalk hieronder is reeds doorgezaagd en zal niet in de weg zitten. Vervolgens kan de zaag 
eenvoudig verticaal door de cempanel zagen, figuur 33.  

    

Het reststuk van het cempanel dat uitgezaagd is wordt niet weggegooid, maar zal later naar beneden 
toe worden vastgezet.    

Figuur 31: Potloodlijn 
tbv sparing 

 

Figuur 32: Horizontaal zagen 

 

Figuur 33: Verticaal zagen 

 

Figuur 34: Inkorten gootrekje met elektrische zaag 

 

Figuur 35: In het werk gemaakte sparing 

 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  49 

  

KNELPUNT 
Omdat er op een steiger gewerkt werd was er 

geen werkbank aanwezig. De timmerlieden 
moesten gebukt te werk gaan om de 

tussenliggers opmaat te zagen. Dit was een 
ARBO- onvriendelijke houding.  

Het afgezaagde hout werd vervolgens 
weggegooid. Dit levert materiaal verlies van 

hout op. 

A3.5.6 Omleggen balken 

Omdat er tijdens het storten van de dakvloer gebruikt gemaakt is van een stortband moet bij meerdere 
gootrekjes de achterste langsbalk verwijderd worden, zie A3.6.2.  
Het cempanel moet 60 mm verlaagd worden. Wanneer de langsbalk achter verwijderd wordt kan de 
cempanel niet bevestigd worden. De reststukken die overblijven bij het verwijderen van de achterste 
langsbalken worden opmaat gezaagd met een handzaag en verticaal bevestigd aan de voorste 
langsbalk met houtschroeven (5,0 x 40 mm). Hierdoor kan de cempanel bevestigd worden. 
Door deze aanpassing zullen er extra handelingen verricht moeten worden. Dit brengt met zich mee 
dat er extra arbeidsuren nodig zijn en de bouwtijd langer wordt. Eén timmerman deed over het 
inkorten van één tussenligger 4 minuten. Per gootrekje zitten 4 tussenliggers (zie bijlage 1). Dit houd 
in dat er 16 minuten per gootrekje nodig is voor de aanpassing.  

A3.5.6.1 Aftekenen maat 
De lengte van de tussenliggers is bekend, deze is op tekening af te lezen, namelijk 199 mm. Omdat 
de vloerrand wat hobbeliger is dan aangenomen is tijdens de werkvoorbereiding worden de 
tussenliggers 180 mm gemaakt. Met behulp van een timmermanspotlood en duimstok worden de 
gemeten maten zichtbaar gemaakt door een potloodlijn te trekken. Wanneer dit met de duimstok 
gebeurt zal de potloodlijn niet haaks zijn, voor deze werkzaamheid zal dit ook niet belangrijk zijn.  

A3.5.6.2 Zagen tussenligger 
Met behulp van een houthandzaag worden de 
tussenliggers op maat gezaagd. Langs de 
potloodlijn komt de zaagsnede. De dakvloer wordt 
gebruikt als tijdelijke werkbank. De timmerman 
moet hierdoor gebukt de tussenliggers zagen.   

A3.5.6.3 Vastschroeven tussenligger 
De tussenliggers worden met behulp van een 
accu schroefmachine en houtschroeven (5,0 x 40 
mm) tussen de uitgezaagde sparingen aan de 
gootrekjes bevestigd. Tijdens de 
werkvoorbereiding is er rekeninggehouden met stelruimte voor de stadsuitlopen. Er is speling 
aanwezig die eventuele maatverschillen kunnen opvangen bij het verkeerd plaatsen van 
tussenliggers.  

A3.5.6.4 Vastschroeven cempanel 
De cempanel wordt met een accu schroefmachine en houtschroeven (5,0 x 40 mm) bevestigd aan de 
tussenliggers. Ter versteviging wordt de cempanel ook bevestigd aan de langsbalk met houtschroeven 
(5,0 x 40 mm).  

SADT- schema 8: Omleggen balken (A3.5.6) 
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A3.5.7 Plaatsen rekje  

Wanneer de nieuwe sparingen in de gootrekjes zijn aangebracht en de foute sparingen zijn 
dichtgezet, worden deze op de juiste plaats gelegd. Het gootrekje wordt op het metselwerk en tegen 
de vloerrand geplaatst.  

3.4 Bevestigen rekjes (A4) 

Na het opmaat maken van de gootrekjes kan er gestart worden met het bevestigen ervan aan de 
dakvloer. Door middel van vloer- kozijnstrippen worden de gootrekjes vastgemaakt aan de dakvloer. 
De bevestiging vindt plaats door middel van betonbouten (ter plaatse van de dakvloer) en 
houtschroeven (ter plaatse van het gootrekje zelf).  

A4.1 Waterpasstellen horizontaal 

In de verticale richting worden de gootrekjes gedwongen gepositioneerd door ze op en tegen het 
metselwerk aan te schuiven. In horizontale richting zal de timmerman enkele handelingen moeten 
verrichten. Dit komt omdat de dakvloer gestort is en deze niet op alle plaatsen even dik is.  

SADT- schema 9: Bevestigen rekjes (A4) 

SADT- schema 10: Waterpasstellen horizontaal (A4.1) 
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Figuur 37: Plaatsen waterpas 

Figuur 36: Afmetingen vloer- kozijnstrip 

A4.1.1 Plaatsen strippen  

Voor de bevestiging is er gekozen voor vloer- kozijnstrippen. 
Per gootrekje komen er 2 stuks, ongeveer 15 cm van elk 
uiteinde af. De strip is voorzien van een onder- en bovenkant. 
De bovenkant telt 4 gaten, die voor de bevestiging aan het 
gootrekje dienen, en de onderkant telt 2 gaten, die voor de 
bevestiging aan de dakvloer dienen. De timmerman plaatst de 
vloer- kozijnstrippen koud op het gootrekje en de dakvloer 
(figuur 38). 
Deze vloer- kozijnstrippen zijn van de firma Gebroeders 
Bodegraven BV. Hierbij gaat het om standaard vloer- 
kozijnstrippen van 250 mm lang en 60 breed en 6 mm dik. 
Deze strippen zijn in het midden gebogen. De exacte 
afmetingen zijn in figuur 36 te zien.    

A4.1.2 Plaatsen waterpas  

De waterpas van 30 cm wordt in de lengterichting 
geplaatst zodat de horizontale richting  gecontroleerd 
kan worden (figuur 37).  

A4.1.3 Aflezen waterpas  

De bel in de waterpas moet in het midden van het 
afleespunt komen te staan. Door het gootrekje mee te 
bewegen met de waterpas wordt gekeken hoe hoog 
het vloer- kozijnstrip met vulplaatjes moet worden opgevuld.            

A4.1.4 Opvullen vulplaatjes  

De eventuele ruimte die geconstateerd is tijden het aflezen van de waterpas, A4.1.3, moet worden 
opgevuld met vulplaatjes (figuur 39). De vulplaatjes zijn in verschillende diktes aanwezig: 

 

Zwart 1 mm 

 

Blauw 2 mm 

 

Rood 3 mm 

 

Geel 4 mm 

 

Groen 5 mm  

Hiermee kunnen maatverschillen opgevangen worden tot 10 mm. Een combinatie van vulplaatjes kan 
zonder problemen worden toegepast. In de vulplaatjes zitten gaten, deze moeten onder de gaten 
komen waardoor de bevestiging van de gootrekjes komt.  

Figuur 38: Vloer- kozijnstrippen van 
Gebroeders Bodengraven BV 
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A4.1.5 Nacontrole waterpas  

Na het plaatsen van een vulplaatje wordt er gekeken of het gootrekje in horizontale richting nog 
waterpas ligt. Dit gebeurt op zelfde manier als A4.1.2 plaatsen waterpas. Wanneer de luchtbel in de 
waterpas niet in het midden staat, zal een kleiner of extra vulplaatje moeten worden toegevoegd. Dit 
proces wordt zolang doorgevoerd totdat het gootrekje in horizontale richting waterpas ligt.  

A4.2 Bevestigen schroeven  

Doormiddel van houtschroeven (5,0 x 40 mm) worden de vloer-kozijnstrippen bevestigd aan de 
gootrekjes (figuur 40). De gootrekjes rusten nu nog alleen op het metselwerk! Per vloer-kozijnstrip 
worden er 4 houtschroeven bevestigd aan het gootrekje.  De plaats van het vloer-kozijnstrip wordt 
ongeveer aangehouden op 15 cm vanuit beide zijkanten van het gootrekje. Dit wordt op het oog 
gedaan, dit hoeft ook niet exact want er hangen geen constructieve nadelen aan deze handeling wat 
betreft de hart op hartafstand. De schroeven worden met een accu schroefmachine met kruisbitje 
bevestigd.  

A4.3 Boren gaten  

Nu de hoogte bepaald is en het vloer-kozijnstrip al aan de gootrekjes bevestigd is kan er begonnen 
worden met het boren van de gaten in de dakvloer. Met een elektrische boormachine met 
betonboorkop rond 8 mm. De betonbouten die in de gaten geslagen moeten worden hebben een 
diameter van 8 mm, door een boorkop te gebruiken van 8 mm kunnen de bouten er goed ingeslagen 
worden en vervolgens aangedraaid worden.  
Om de exacte maat te weten van de te boren gaten zullen de gaten in het vloer-kozijnstrip dienen als 
richtvizier. Zo zitten de gaten op de juiste plaats. Per vloer-kozijnstrip moeten er 2 gaten geboord 
worden. De lengte van het te boren gat is 50 mm.  

A4.4 Controle maatvoering  

Voordat de gootrekjes bevestigd worden aan de dakvloer wordt nogmaals gecontroleerd of het in 
horizontale richting waterpas staat. Door middel van de waterpas op het gootrekje te leggen zoals is 
beschreven in A4.1.2 en vervolgens af te lezen of de waterpasbel in het midden zit zoals beschreven 
is in A4.1.3 wordt gekeken of het gootrekje nog waterpas staat. Wanneer dit niet het geval is moeten 
de handelingen van A4 nogmaals uitgevoerd worden.               

Figuur 39: Vulplaatjes Figuur 40: Bevestiging met schroeven 
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A4.5 Bevestigen bouten  

Als gebleken is door de controle met de waterpas dat het gootrekje in horizontale 
richting goed ligt kan met de bevestiging van het gootrekje aan de dakvloer van start 
worden gegaan. Per vloer-kozijnstrip worden er 2 bouten gebruikt. Hierbij gaat het om 
het type betonbouten FBN 11, 8/10 (8*71), deze zijn afkomstig van de firma Fischer 
Bevestigingsystemen (figuur 41). Dit zijn snelbouwankers en uitermate goed geschikt 
voor toepassing in ongescheurd beton.   

A4.5.1 Plaatsen bouten  

De gaten van het vloer-kozijnstrip liggen recht onder de geboorde gaten in de betonnen dakvloer. De 
2 betonbouten worden in deze gaten geplaatst, zodat deze niet omvallen en er vrij stevig in zitten. Dit 
gebeurt met handkracht, hierbij wordt er nog geen gebruik gemaakt van machinale hulpkrachten.  

A4.5.2 Vastslaan bouten  

De betonbouten zijn slag- schroefbouten, dit houdt in dat de bouten eerst 
met een hamer in het voorgeboord gat de beton in moeten worden 
geslagen.   

A4.5.3 Vastdraaien bouten  

De laatste handeling voor het bevestigen van de bouten is het vastdraaien 
van de betonbouten. Het gaat om bouten met een dopsleutelkop. Met 
behulp van een accu dopsleutelmachine worden de bouten de laatste mm 
het beton in gedraaid. Dit zorgt voor een goede verankering. Na deze 
handeling zitten de gootrekjes goed bevestigd aan de dakvloer (figuur 42).  

A 4.6 Nacontrole maatvoering  

Na het vastdraaien van de bouten moeten de gootrekjes in principe waterpas en goed bevestigd zijn. 
Een nacontrole wordt uitgevoerd om te kijken of het daadwerkelijk ook zo is. Door middel van de 
waterpas op het gootrekje te leggen zoals is beschreven in A4.1.2 en vervolgens af te lezen of de 
waterpasbel in het midden zit zoals beschreven is in A4.1.3 wordt gekeken of het gootrekje nog 
waterpas staat. Tijdens de observatie is niet voorgekomen dat één van de gootrekjes na bevestiging 
niet meer waterpas lag. 

Figuur 41: Betonbout 

Figuur 42: Bevestiging bout 

SADT- schema 11: Bevestigen bouten (A4.5) 
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KNELPUNT 
De rachels waren opgeslagen op een 

plek die 76 meter van de werkplek aflag. 
De rachels moest handmatig verplaatst 
worden. Dit nam 3 minuten in beslag. 

 
3.5 Maken hoeken (A5)  

Ter plaatse van de hoeken moeten er nog een onder- en bovenrachel bevestigd worden aan het 
gootrekje. Doordat de gootrekjes niet in elkaar kunnen overlopen (bijvoorbeeld in verstek) is er voor 
gekozen dat de rachels in het werk pas worden gemaakt. Zo kunnen eventuele maatafwijkingen in de 
hoeken worden opgevangen. Omdat de gootrekjes al bevestigd waren aan de vloerrand was deze 
handeling lastig uit te voeren. De timmerlieden hadden hierdoor ook meer tijd nodig om de rachels te 
bevestigen. Per hoek waren ze 9 ½ minuten bezig.  

A5.1 Aanvoeren rachels  

De rachels worden geleverd tegelijkertijd met het 
pakket van de gootrekjes. Deze lagen opgeslagen 
bij kavel 1, zie A3.1. Handmatig worden de rachels 
door 1 timmerman naar de verwerkplek op de 
steiger getransporteerd (figuur 43).  

A5.2 Bepalen rachelafstand  

De afstand vanaf uiteinde hoek tot de rachel van naastgelegen gootrekje wordt met een duimstok 
opgemeten. Deze maat wordt gelijktijdig overgebracht naar de houtenrachel die nog opmaat gezaagd 
moet worden, dit gebeurt door een lijn te zetten met een timmermanspotlood. De houten rachel wordt 
over de lengte op het dak gelegd, die zal fungeren als een tijdelijke werkbank.  

SADT- schema 12: Maken hoeken (A.5) 
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KNELPUNT 
De timmerlieden moesten onder hun middel 

werken. Dit was een zeer onhandige 
werkhouding en komt het de handeling niet 

ten goede. Goed voor het lichaam is het niet. 
Het laten vallen van vulplaatjes en schroeven 

kwam regelmatig voor. Deze werden niet 
opgeraapt, bleven liggen op de grond en was 

dus verloren materiaal. 

A5.3 Pasmaken rachel  

Langs de potloodlijn wordt met een houthandzaag de houten rachel op maat gezaagd (figuur 44). De 
houten rachel ligt nog steeds op de dakvloer, met één hand houdt de timmerman deze tegen en met 
de andere hand wordt gezaagd.                  

A5.4 Maatvoeren rachel  

De houten rachels moeten op dezelfde hoogte worden bevestigd als de andere rachels van de overige 
gootrekjes. Ook moeten deze rachels verticaal waterpas zijn. Horizontaal wordt de houten rachel op 
het oog gesteld, het is ook niet relevant om deze waterpas te hebben liggen. De rockpanel Ply die 
tegen de rachels bevestigd wordt mag in diepte niet afwijken. Wanneer de horizontale rachel dan niet 
helemaal waterpas ligt heeft dit geen nadelig effect hiervoor. Verticaal is dit een ander verhaal, hier is 
het zeer belangrijk dat deze waterpas liggen. Dit zorgt ervoor dat de Rockpanel Ply strak, recht en 
waterpas bevestigd kan worden. Door de op maat gezaagde rachel tegen de gewenste plaats op 
gootrekje te houden en een waterpas tegen de rachel en tegen de rachel van het naast gelegen 
gootrekje, wordt gecontroleerd of deze waterpas ligt. Met vulplaatjes is het eventuele maatverschil op 
te vullen. De kleinste maat vulplaatjes wordt hiervoor gebruikt, namelijk de zwarte van 1 mm dik.   

A5.5 Bevestigen rachel  

De houten rachels worden met houtschroeven 
(5,0*40) bevestigd, dit zijn de zelfde als worden 
gebruikt bij het bevestigen van de vloer-
kozijnstrippen. Per rachel worden aan beide 
zijkanten, ongeveer 3 cm vanaf de kant, 1 
houtschroef gedraaid. Dit gebeurt met een accu 
schroefmachine met kruisbitje. Dit is een 
onhandige handeling, want het komt voor dat 
tijdens het schroeven het vulplaatje onder de 
rachel uit valt. Wanneer dit voorkomt moet 
handeling A5.4 maatvoeren rachel opnieuw 
worden uitgevoerd. De timmerman moest onder zijn middel werken, dit is een lastige werkhouding en 
komt de handeling (bevestigen rachel) niet ten goeden.  

Figuur 44: Zagen rachel Figuur 43: Aanvoer rachel (vloerdak) 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  56 

  
A5.6 Nacontrole maatvoering  

Wanneer de schroeven aan beide kanten bevestigd zijn (figuur 45) wordt nogmaals met de waterpas 
gecontroleerd of de rachel in verticale richting waterpas bevestigd is. Wanneer dit niet het geval is zal 
bewerking A5.4, maatvoeren rachel en A5.5, bevestigen rachel opnieuw moeten worden uitgevoerd.                    

3.6 Waterpasstellen verticaal (A6)   

De bewerking zoals is beschreven in A5.4 is ook van toepassing op de overige gootrekjes. De rachels 
zijn tijdens de prefabricage al bevestigd aan de gootrekjes maar er zal wel gecontroleerd moeten 
worden of deze daadwerkelijk verticaal waterpas bevestigd zijn. Dit is essentieel voor de Rockpanel 
Ply die hier later tegen bevestigd wordt, zie A5.4 maatvoeren rachel. De werkzaamheid wordt 
uitgevoerd door één timmerman met behulp van een waterpas. De andere timmerman is bezig met de 
volgende werkzaamheid, namelijk A7 schoonmaken dak.  

Figuur 45: Bevestiging hoekgootrekje 

SADT- schema 13: Waterpasstellen verticaal (A.6) 
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A6.1 Controle maatvoering  

Door de waterpas verticaal tegen de onderste- en bovenste 
houtenrachels op de gootrekjes te houden kan gecontroleerd 
worden of deze waterpas bevestigd zijn, zie figuur 46. Wanneer de 
luchtbel in de waterpas in het midden van het vizier ligt betekent dit 
dat de rachel goed bevestigd is. Dit komt helaas niet vaak voor en 
dan zal de rachel alsnog waterpas gelegd moeten worden. Hierbij 
gaat het om zeer kleine maatcorrecties van hooguit 2 mm. Aan het 
begin van meten wordt er één maat aangehouden door de 
timmerman, dit is op de linkerhoek van de kopse gootrekjes. Deze 
maat is dus maatgevend voor alle gootrekjes van de betreffende 
kavel waar op dat moment aan gewerkt wordt. 
A6.2 Aandraaien schroeven  

De maat wordt steeds overgeheven van gootrekje naar naast gelegen gootrekje. De maat aan het 
begin gemeten is maatgevend, hierop zullen de verdere rachels van de gootrekjes op worden 
aangepast.  

Wanneer de luchtbel van de waterpas aangeeft dat de bovenste, onderste of beide rachel(s) te ver 
naar voren zit(ten) zal deze strakker tegen het gootrekje gedraaid moeten worden. Door de 
houtschroeven met een accu schroefmachine strakker aan te draaien wordt dit probleem opgelost 
(figuur 47). De schroef dient zover aangedraaid te worden tot de luchtbel in de waterpas in het midden 
van het vizier ligt.  

A6.3 Losdraaien schroeven  

Wanneer de luchtbel van de waterpas aangeeft dat de bovenste, onderste of beide rachel(s) te ver 
naar achteren zit(ten) zal deze losser tegen het gootrekje gedraaid moeten worden. Door de 
houtschroeven met een accu schroefmachine losser te draaien, dus eruit draaien, wordt dit probleem 
opgelost (figuur 47). De schroef dient zover losgedraaid te worden tot de luchtbel in de waterpas in het 
midden van het vizier ligt.  

A6.4 Nacontrole maatvoering  

Ter controle wordt na het los- of vastdraaien van de schroeven in de houtenrachels met de waterpas 
gecontroleerd of deze waterpas zijn. Dit gebeurt op de zelfde manier als beschreven is in bewerking 
A6.1 controle maatvoering. Wanneer blijkt dat de luchtbel in de waterpas afwijkt en niet in het midden 
van het vizier ligt zal bewerking A6.2, aandraaien schroeven of A6.3, losdraaien schroeven nogmaals 
verricht moeten worden.  

3.7 Opruimen werkplek (A7)  

SADT- schema 14: Opruimen werkplek (A.7) 

Figuur 46: Waterpassen verticaal 
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KNELPUNT 
Tijdens het schoonvegen van het dak 
wordt er geen rekening gehouden met 

collega s. Stof en vuil waait in het 
gezicht van anderen. De kans op 
ongevallen neemt hierdoor toe. 

 
Als laatste handeling bij het monteren van de gootrekjes zal de werkplek schoon achtergelaten 
moeten worden. Zo moet de dakvloer schoongemaakt moeten worden en de steiger verplaatst 
worden.  
De volgende bewerking die hier toegepast moet worden is het aanbrengen van de dakbedekking. Dit 
zal gebeuren door een onderaannemer en deze werkt alleen op een schone ondergrond. Eén 
timmerman neemt dit werk voor zijn rekening.  

A7.1 Verwijderen obstakels  

Stukken houten rachels, overgebleven houten restdelen van de gootrekjes worden handmatig van het 
dak naar beneden gegooid. Op sommige plaatsen op het dak zijn tijdens het storten stompe hoopjes 
beton ontstaan. Deze worden met een klauwhamer weggekapt.                   

A7.2 Schoonvegen dak  

Met een bezem wordt het stof, stukjes beton, kapotte 
schroeven en kleine houtdeeltjes verwijderd van het dak 
(figuur 48). Al het afval wordt bij elkaar geveegd en in 
een plastic afvalzak verzameld. Dit gebeurt op een 
aparte manier. Wanneer een hoopje vuil bij elkaar 
geveegd is, wordt de plastic zak op de grond gelegd met 
de opening naar het vuil. Met de bezem wordt zo het vuil 
in de zak geveegd. Niet al het vuil komt in de zak, de 
rest wordt wild van het dak geveegd. De andere timmerman die werkzaamheid A6, waterpasstellen 
verticaal aan het uitvoeren is krijgt deze lading over zich heen.  

A7.3 Steiger verplaatsen  

De steiger wordt niet afgebroken maar verplaatst naar de volgende werkzaamheid. Met 2 
timmerlieden worden de 3 rolsteigers één voor één handmatig verplaatst. Ook de houten 
steigerplanken en 2 extra platforms worden handmatig verplaatst. Hierbij hebben de timmerlieden 
handschoenen aan. 

Figuur 47: Los of vastdraaien schroeven  

 

Figuur 48: Schoonvegen dak
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SADT- schema van de realisatie van de gootconstructie bij het woningbouwproject de Rosep 



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  60 

  



BIJLAGENRAPPORT 

 
23 augustus 201 

Kiezen en realiseren van een gootconstructie  

Roy Frijns  I 0632588 I  61 

  
Bijlage 4.4 Realisatie van de gootconstructie bij het woningbouwproject Berckelbosch   

B Monteren van de prefab houten gootelementen bij een hellend dak 

Figuur 1; SADT- schema B monteren van de prefab houten gootelementen bij een hellend dak   

B1 Bevestigen hoeklijntjes  

De hoeklijntjes, 50 x 50 x 8 mm, worden bevestigd aan het kalkzandstenen binnenblad door middel 
van twee schroeven, HECO-FIX-PLUS 6,0 x 140mm. 
De beginsituatie is als volgt, de sporenkap is gesteld, het buitenblad is opgemetseld tot de juiste 
hoogte en de gevelsteiger staat nog. De dakpannen zijn nog niet gelegd. 
Met behulp van een theodoliet wordt de plek van de hoeklijntjes gemarkeerd. De timmerlieden 
bevestigen de hoeklijntjes op de aangegeven markeringen. Met een accu boormachine worden de 
schroeven in de kalkzandsteen geschroefd. Per prefab element worden twee hoeklijntjes gebruikt voor 
de bevestiging, zie figuur 2.             

Figuur 2; stalen hoeklijntjes bevestigd aan het kalkzandstenen binnenblad 
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B2 Verplaatsen prefab elementen  

De leverancier lost de prefab elementen op de plek die 
aangewezen wordt door de uitvoerder, zie figuur 3. De 
elementen mogen niet bloot gesteld worden aan vocht. Door 
de prefab elementen vrij te houden van de ondergrond (door 
middel van houten balken er onder te plaatsen) en ze af te 
dekken met plasticzeil wordt dit gewaarborgd. 
Vanuit de opslagplek worden de prefab elementen met 
behulp van een verreiker de steiger op geholpen. Er is 
gekozen om dit per verreiker te doen omdat het met 
handmatig transport een lastige en gevaarlijke handeling wordt. De prefab elementen,  
van 1,5 meter lang, moeten dan op de schouder twee verdiepingen de steiger op geholpen worden. 
Tijdens het verplaatsen van de prefab elementen wordt er rekening gehouden met de leg volgorde.   

B3 Bevestigen prefab element  

B3.1 Bevestiging aan het hoeklijn 
Als eerste wordt het element vast gemaakt 
met de middelste horizontale ligger aan het 
einde van de sporenkap. Een lange schroef, 
TOPIX 10,0 x 250mm, wordt los vastgedraaid 
(niet bevestigd). Dit wordt gedaan zodat het 
element een steunpunt heeft en dat de 
bevestiging aan het hoeklijntje gemakkelijker 
met 2 bouwplaatsmedewerkers te realiseren 
is. De bevestiging hiervan is te lezen bij B3.2 
bevestiging aan sporenkap. De prefab 
elementen worden bevestigd aan de stalen 
hoeklijntjes met twee houtschroeven, HECO-
TOPIX 8,0 x 140mm, zie figuur 4. Hurkend naar voren gebogen worden met behulp van een accuboor 
de schroeven in het element bevestigd. De ruimte lijkt aan de krappe kant maar voor de timmerlieden 
was dit geen obstakel. De prefab elementen worden door de achterste horizontale ligger tegen het 
binnenblad aan te schuiven in verticale richting gepositioneerd. De eerste bevestiging heeft nog geen 
consequenties voor de horizontale positionering.  

B3.2 Bevestiging aan sporenkap 
Vervolgens worden de houtschroeven, HECO-TOPIX 10,0 x 250mm (aangegeven bij B3.1 bevestigen 
aan hoeklijn) die los aangedraaid zijn vast aangedraaid en tot een sterke bevestiging gemaakt. 
De houtschroef wordt door de middelste horizontale ligger van het prefab element op de houten 
sporenkap geschroefd, zie figuur 5. in de middelste ligger is in de fabriek een gat voorgeboord met 
een kleinere diameter van 8 mm. Met deze bevestiging wordt het prefab element ook horizontaal 
gesteld. Met behulp van een waterpas en vulplaatjes. Het waterpas wordt haaks op de gootbodem 
van het prefab element geplaatst en de schroef wordt aangedraaid, met of zonder toevoeging van 
vulplaatjes, wordt het element in verticale richting gesteld, zie figuur 6. Door vulplaatsjes tussen het 
elementen en de sporenkap te plaatsen kan het element waterpas gesteld worden. Per prefab 
element worden twee van deze lange schroeven toegepast. Bij de bevestiging van de tweede schroef 
wordt het element ook gesteld in horizontale richting. Het waterpas wordt in de andere richting 
geplaatst en met vulplaatjes wordt het element gesteld. 

Figuur 3; opslagplek prefab elementen 

Figuur 4; bevestiging prefab element aan hoeklijntjes 

Figuur 5; bevestiging prefab element aan de sporenkap, inclusief de opvulling met vulplaatjes 
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De vulplaatjes zijn in verschillende diktes aanwezig: 

 
Wit 1 mm 

 
Geel 2 mm 

 
Zwart 3 mm 

 
Blauw 4 mm 

 
Rood 5 mm                     

 Figuur6; ligging van het waterpas om het prefab element te stellen in verticale richting  

B4 Bevestigen randbalk  

Bij het geobserveerde proces van Berckelbosch hebben ze ervoor 
gekozen de randbalk niet op de prefab elementen te laten 
bevestigen in de fabriek. Deze worden op het element bevestigd 
wanneer deze gesteld en gepositioneerd is op de bouwplaats. Men 
wil hierdoor meer constructieve sterkte verkrijgen door de randbalk 
te laten, zie figuur 7. Met behulp van houtnagels 5,0 x 40 mm 
worden de randbalken bevestigd aan het prefab element.   

B5 Boren van de hemelwaterafvoer gaten  

De gaten ten behoeve van de hemelwaterafvoer worden door eigen 
bouwplaatspersoneel geboord wanneer de prefab elementen 
bevestigd en gesteld zijn (figuur 8). Volgens de werkvoorbereider van 
Berckelbosch konden ze zo maatafwijkingen opvangen en de exacte 
plaats van de hemelafvoeren bepalen zoals deze op tekening 
aangegeven staan. Met behulp van een theodoliet wordt de juiste plek 
van het te boren gat bepaald. Het middenpunt wordt gemarkeerd met 
een krijt.  

B6 Plaatsen gootbodem  

De gootbodem bestaat, in tegen stelling tot de plat dak variant,uit een zinken gootbak. De zinken 
worden op de bouw geleverd door de leverancier. De gootbakken hebben een lengte van 2 meter en 
worden op de bouw opmaat geknipt. Met behulp van een verreiker worden de gootbakken naar de 
verwerkplek op de steiger getransporteerd.  
De gootbodem wordt opmaat gemaakt met een knipschaar (voor zink plaatmateriaal) en geplakt met 
kit op het prefab element. 
Ter plaatse van een hemelwaterafvoer opening wordt de zinken plaat ingesneden en in het gat 
geduwd. Met een zachte hamer wordt het zink rond het gat plat geslagen. De waterkerende laag 
wordt afgesneden opmaat met een stanleymes. 

Figuur 7; randbalk op element 

Figuur8; opening tpv HWA 

De waterpas wordt voorzien van een wigje. De wig heeft een hoek van 5 graden en is geplaatst aan 
het uiteinde van de waterpas dat na het binnenblad toewijst. de bel van het waterpas kan moet in 
het midden komen te staan en het prefab element is 5 graden hoger gesteld. 
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B7  Houten regels aanbrengen  

De regels worden geleverd tegelijkertijd met het pakket van de prefab elementen. Handmatig worden 
de regels door 1 timmerman naar de verwerkplek op de steiger getransporteerd. De houten regels 
worden als volgt gemonteerd: 
De lengte van de houten regels worden aangevoerd in lengtes van 2,5 meter. Op de bouwplaats 
worden deze pas gemaakt. Met behulp van een duimstok en rolmaat wordt de juiste afmeting van de 
houten regels gemeten.  
De houten regels moeten bevestigd worden op de hoogte zoals deze aangegeven staat op de 
tekening. Ongeveer 10 cm van beide uithoeken af. Ook moeten deze regels verticaal waterpas zijn. 
Horizontaal wordt de houten rachel op het oog gesteld, het is ook niet relevant om deze waterpas te 
hebben liggen. De Rockpanel Ply die tegen de rachels bevestigd wordt mag in diepte niet afwijken. 
Wanneer de horizontale rachel dan niet helemaal waterpas ligt heeft dit geen nadelig effect hiervoor. 
Verticaal is dit een ander verhaal, hier is het zeer belangrijk dat deze waterpas liggen. Dit zorgt ervoor 
dat de Rockpanel Ply strak, recht en waterpas bevestigd kan worden. Door de op maat gezaagde 
rachel tegen de gewenste plaats op gootrekje te houden en een waterpas tegen de rachel en tegen de 
rachel van het naast gelegen gootrekje, wordt gecontroleerd of deze waterpas ligt. Met vulplaatjes is 
het eventuele maatverschil op te vullen. De kleinste maat vulplaatjes wordt hiervoor gebruikt, namelijk 
de zwarte van 1 mm dik. 
De houten regels worden met houtschroeven (5,0 x 40mm) bevestigd. Per regel worden aan beide 
zijkanten, ongeveer 3 cm vanaf de kant, 1 houtschroef gedraaid. Dit gebeurt met een accu 
schroefmachine met kruisbitje. Dit is een onhandige handeling, want het komt voor dat tijdens het 
schroeven het vulplaatje onder de rachel uit valt. De timmerman moest onder zijn middel werken, dit is 
een lastige werkhouding en komt de handeling (bevestigen rachel) niet ten goeden. In figuur 10 is het 
eindresultaat te zien.    

Figuur 9; bevestigen van de zinken gootbodem 

Figuur 10; boeiboord en de dakrand, het eindresultaat 
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SADT- schema van de realisatie van de gootconstructie bij het woningbouwproject 
Beckelbosch 
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Bijlage 4.5: Kostenraming van de geheel prefab variant   
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Bijlage 4.6: Kostenraming van de deelsprefab variant   
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Bijlage 5.1: Tijdsplanning integreren in het keuzehulpmiddel  

Binnen deze bijlagen wordt beschreven hoe de planning met behulp van Microsoft Excel in het 
keuzehulpmiddel wordt samengesteld. De planning is aan de hand van onderstaande stappen 
samengesteld.   

Stap 1

 

Alle activiteiten staan op volgorde opgesomd in de kolom werkzaamheid . Onderstaande tabel geeft 
de activiteiten weer per uitvoeringsvariant. Deze staan vast in Excel. Hier kan niets aan gewijzigd 
worden.  

Tabel 5.1; werkzaamheden van de drie varianten bij de planning 
Insitu Deels prefab Prefab 

Werkzaamheid 
Voorbereidingsfase 
(inkoopstaat maken) 

Ontwikkelen prefab element 
werkvoorbereiding 

Offerte aanvraag 

Bestellen materialen Voorbereidingsfase 
(inkoopstaat maken) 

Ontwikkelen instructies 
uitvoering 

Maken gootconstructie op de 
bouwplaats 

Offerte aanvraag Opdracht verstrekken 

 

Bestellen materialen Monteren prefab element op 
bouwplaats 

 

Opdracht verstrekken  

 

Produceren van prefab element 
(fabriek)  

 

Maken gootconstructie op 
bouwplaats  

 

Monteren prefab element op 
bouwplaats  

 

Figuur 5.3; prefab begroting van het keuzehulpmiddel 
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Stap 2

 
Het linkergedeelte van de planning 
bevat verborgen cellen. Deze cellen 
zorgen ervoor dat de juiste tijdsduur 
van de werkzaamheid berekend wordt 
en de daarbij behorende start- en 
einddatum weergegeven wordt. 
Figuur 5.4 geeft de verborgen cellen 
weer.  

Uitleg van de verborgen cellen volgt in de 
volgende stappen: 
Vanuit het invoerscherm wordt de startdatum van de uitvoering en de opleverdatum van de 
gootconstructie ingevuld. De blauwomkaderde datum binnen figuur 5.4 verwijst de startdatum van de 
uitvoering. De datum met het groene kader verwijst naar de opleverdatum.     

Stap 3

 

De kolommen in figuur 5.5 zijn weergegeven met de cijfers 1 tot en met 7. De rijen lopen van A tot en 
met M. Onderstaande tekst is gebaseerd op deze verdeling.  

Gestart wordt met de start 
uitvoeringsdatum, 1H. Eerst wordt 
werkzaamheid 4 bepaald. In rood 
zijn de verbogen cellen 
weergegeven. Deze zijn dus niet te 
zien in het uiteindelijke 
keuzehulpmiddel.   

Figuur 5.5; uitleg verborgen cellen in de planning   

1G - de startdatum zonder de weekenden. Cel 2G  Cel 5G. Deze extra cel is aan gebracht om de 
strook in de planning te kunnen maken, zie stap 6. 
1H  startdatum van werkzaamheid 4. Cel 2H  Cel 6H 
2G  de startdatum van de vorige werkzaamheid (1J in dit geval) 
2H  Zelfde als 2G. Door deze extra cel aan te brengen worden de weekend- en feestdagen apart 
berekend en meegenomen binnen de planning (Excel technisch is dit makkelijker) 
3G  2G  1 dag, dit is de einddatum van werkzaamheid 4 
3H  zelfde als 2G. Door deze extra cel aan te brengen worden de weekend- en feestdagen apart 
berekend en meegenomen binnen de planning (Excel technisch is dit makkelijker) 
4H  het aantal weekend- en/of feestdagen. Op deze dagen wordt niet gewerkt. Stap 5 geeft weer hoe 
deze dagen achterhaald zijn. 
5G  de tijdsduur van de werkzaamheid, de herkomst van dit getal wordt binnen stap 4 weergegeven 
6H  tijdsduur van de werkzaamheid + de weekend en feestdagen 
7H  zelfde als 5G, de tijdsduur van de werkzaamheid.    

Waarom zitten er dubbele datums verwerkt in de verbogen cellen? Vanuit de dubbele 
datums wordt de strook van de planning gegenereerd. Wanneer deze extra cellen niet 
aanwezig zouden zijn, dan konden de weekend- en feestdagen niet worden meegenomen. 
Door deze toepassing is dit wel mogelijk. 

 

Waarom zijn deze twee datums aangehouden? Vanuit de start uitvoering kan teruggeteld 
worden hoeveel voorbereidingstijd nodig is en vooruit gepland worden hoe lang de 
uitvoeringsfase duurt. De uitvoeringsfase mag vervolgens niet langer zijn dan de 
opleverdatum (de tweede ingevulde datum) en de start van de voorbereiding mag niet in 
het verleden liggen (de huidige datum neemt Microsoft Excel automatisch mee). 

 

Figuur 5.4;verborgen cellen in de planning 
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Voor de overige werkzaamheden blijft bovenstaande toepassing hetzelfde. Alle werkzaamheden zijn 
zo samengesteld.  

Stap 4

 
Elke activiteit heeft een bepaalde tijdsduur per eenheid (m1, m2 of stuks). De eenheden zijn 
handmatig ingevuld binnen het invulscherm. De tijdsduur van elke activiteit is onderzocht in hoofdstuk 
4. Door de eenheid te vermenigvuldigen met de tijdsduur wordt de totale tijdsduur betreffende het 
ingevoerde project berekend.  

Activiteit Verwerking in Microsoft Excel 
Offerte aanvragen Referentie invoerscherm: lengte 

Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: offerte aanvraag 

 

Het hulpmiddel gaat automatisch na tussen welke waarde de ingevoerde lengte zit. Binnen Excel is 
dit te doen aan de hand van de ALS- functie. 
Opdracht verstrekken Referentie invoerscherm: niet van toepassing 

Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: opdracht verstrekken 

 

Dit is standaard 5 werkdagen. Hierbij zijn de projectafhankelijke gegevens niet van toepassing. 
Binnen 5 werkdagen moet een leverancier de opdracht van Ballast  Nedam Bouw Zuid terug 
ontvangen als deze de opdracht mag uitvoeren. 
Produceren van het prefab element 
(fabriek) 

Referentie invoerscherm: zie rood omkaderde 

 

Figuur 5.6; invoergegevens keuzehulpmiddel  

Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: produceren van prefab element (fabriek) 

 

Het hout voor de gootconstructie wordt ingekocht in standaard afmetingen. Het keuzehulpmiddel 
heeft deze standaard afmetingen automatisch in de sheet staan. Enkele voorbeelden zijn te zien in 
figuur 5.7. De grijs gearceerde cellen zijn standaard afmetingen. Alle mogelijk afmetingen van 10mm 
breed tot 100mm breed zijn in het Excel sheet meegenomen.  

 

Figuur 5,7; voorbeelden van de hout afmetingen voor balken                        Figuur 5,8; functie verticaal zoeken    
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Vanuit het invulscherm gaat het keuzehulpmiddel automatisch na of de ingevoerde houtafmetingen 
standaard zijn of niet. Dit met behulp van een combinatie formule VERTICAAL ZOEKEN (en sleutels 
benoemen) en de ALS- functies. Wanneer het hout als standaard afmeting gezien wordt, zal deze 
geen extra weegfactor meegenomen worden. Wanneer het hout niet onder de standaard afmeting 
valt, moeten het hout geschaafd worden tot de juiste afmeting. Het keuzehulpmiddel zoekt 
automatisch de eerst volgende standaardafmeting waaruit de houtafmeting gehaald kan worden. De 
factor zal hierdoor toenemen, van 1,03 naar 1,19. 
Vanuit de onderzochte gegevens is gebleken dat 1 meter gootconstructie in 0,19uur gemaakt kan 
worden. Door vanuit de invoergegevens de lengte te vermenigvuldigen met 0,29 en de factor wordt 
de tijdsduur berekend. 
Monteren prefab element op de 
bouwplaats 

Referentie invoerscherm: lengte 
Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: monteren prefab element op bouwplaats.  

Door de lengte te koppelen aan de achterhaalde tijd vanuit het onderzoek wordt de montagetijd 
berekend. 
Voorbereidingsfase (inkoopstaat 
maken) 

Referentie invoerscherm: lengte 
Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: voorbereidingsfase  

Door de lengte te koppelen aan de achterhaalde tijd vanuit het onderzoek wordt de voorbereidingstijd 
berekend. 
Bestellen materialen Referentie invoerscherm: lengte 

Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: bestellen materialen  

Door de lengte te koppelen aan de achterhaalde tijd vanuit het onderzoek wordt de voorbereidingstijd 
berekend. 
Maken gootconstructie op de 
bouwplaats 

Referentie invoerscherm: lengte 
Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: maken gootconstructie op de bouwplaats  

Door de lengte te koppelen aan de achterhaalde tijd vanuit het onderzoek wordt de voorbereidingstijd 
berekend. 
Ontwikkelen prefab element door de 
werkvoorbereiding 

Referentie invoerscherm: lengte 
Referentie onderzoekgegevens: paragraaf 4.4.1  tijdsduur 
per activiteit: ontwikkelen prefab element door de 
werkvoorbereider 

 

Het hulpmiddel gaat automatisch na tussen welke waarde de ingevoerde lengte zit. Binnen Excel is 
dit te doen aan de hand van de ALS- functie. 
Tabel 5.2; tijdsduur verwerken in Excel  
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Stap 5

 
De niet werkbare dagen mogen niet worden meegenomen in de planning. De planning moet deze 
dagen doortellen. Binnen Excel is dit gerealiseerd door een extra tussenregel toe te voegen, zie stap 
3. De Excel sheet bevat een jaarplanning met hierin alle dagen van het jaar benoemd. Een fragment 
van een jaarplanning is te zien in figuur 5.9. De weekend, feest- en verletdagen zijn hierin 
opgenomen. Een werkdag wordt aangeduid met een 0 en een niet werkdag met een 1.             

In een kolom naast de jaarplanning wordt met behulp van de ALS- 
functie alle dagen opgesomd (datums) die vallen vanaf de startdatum 
van de calculatiefase van de gootconstructie tot aan het einde, de 
oplevering van de gootconstructie op de bouw. Hierbij gaat het 
uiteraard om de datums van de planning die het hulpmiddel maakt. 
Wanneer een niet werkbare dag binnen de dagen van de variant vallen 
mag deze niet meegenomen worden in de werkbare dagen. Door de 
start- en einddatum te verwerken in de ALS- functie maakt Excel een 
opsomming van alle dagen binnen deze periode. Als een datum van de 
jaarplanning overeenkomt met datum van de kolom ernaast wordt de 0 
of de 1 overgenomen. Dit wordt gedaan met de VERTICAAL ZOEKEN- 
functie. Wanneer een niet werkbare dag geconstateerd wordt, zal dit 
zichtbaar worden doordat deze een cijfer 1 heeft. De verticaal zoeken functie zet de zelfde datums van 
de jaarplanning en de dagen tussen de totale tijd naast elkaar. De niet 
werkbare dagen worden zo zichtbaar doordat deze een 1 achter de 
dag krijgt. Op het einde worden deze opgeteld. Deze som geeft de niet 
werkbare dagen weer binnen de activiteitsduur. De verletdagen 
worden in de planning apart weergegeven. Deze zijn alleen van 
toepassing op de buitenactiviteiten. Dezelfde functie als hierboven 
beschreven staat is toegepast om de verletdagen te bepalen. De verletdagen worden per jaar door het 
bedrijfsbureau van Ballast  Nedam bepaald, deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.4.1. 

Stap 6

 

De stroken worden automatisch aangemaakt door Excel. De start- en einddatum worden gebruikt als 
uitgangspunten voor het bepalen van de lengte van de strook (einddatum  startdatum = totale 
tijdsduur in dagen), zie rood omkaderde in figuur 5.12. 

Figuur 5.11; fragment niet werkbare 
dagen vanuit de jaarplanning van 
BNBZ 

Figuur 5.9; functie verticaal zoeken om 
weekend / verletdagen te achterhalen 

Figuur 5.10; ALS- functie om weekend 
/ verletdagen te achterhalen 

Figuur 5.126; functie die de 
jaarplanning dagen en 
plandagen naast elkaar zet en 
koppelt met een 0 of 1 
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Figuur 5.13; voorbeeld van een planning met stroken  

De stroken worden automatisch aangemaakt met behulp van de voorwaardelijke opmaak functie. In 
horizontale richting wordt de strook gekoppeld aan de datum die bovenaan de planning staan (zie 
blauw in figuur 5.13).  De voorwaardelijke opmaak functie is weergegeven in figuur 5.14.  

 

Figuur 5.14; screenshot voorwaardelijke opmaak voor het automatisch genereren van de stroken in de planning.  
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Bijlage 5.2: Voorbeeld planning gemaakt door het keuzehulpmiddel                                                             
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Bijlage 5.3: Begroting integreren in het keuzehulpmiddel  

Binnen deze bijlagen wordt uitgelegd hoe een begroting, die gehanteerd wordt binnen Ballast - Nedam 
Bouw Zuid, in elkaar zit. Op dezelfde manier worden ook de begrotingen in het keuzehulpmiddel 
opgebouwd. Figuur 5.15 geeft een voorbeeldbegroting weer van de prefab variant. Aan de hand van 
deze begroting wordt met onderstaande stappen zichtbaar gemaakt hoe de onderzoeksgegevens 
verwerkt zijn binnen het Microsoft Excel keuzehulpmiddel.  

KOLOM 

 

1   2       3       4         5         6         7           8         9  

 

Figuur 5.15; begroting van de insitu variant. Deze is verkregen van de calculatie afdeling van Ballast  Nedam 
Bouw Zuid.  

Stap 1

 

De eerste kolom geeft de werkzaamheden (arbeid) en materialen weer die binnen de variant van 
toepassing zijn. Tabel 5.3 geeft de werkzaamheden en benodigde materialen per variant weer. Deze 
staan vast weergegeven in het keuzehulpmiddel en kunnen niet worden aangepast.  

  

Verwijzing 
naar invoer- 
scherm 

Arbeid of  
materiaal Insitu Prefab

 

Deelsprefab 

Bouwhout; ribben hor. 
Lengte x 2 (m)

 

materiaal x x 
x (prefab en 
insitu) 

Bouwhout; ribben ver. Breedte (m) materiaal x x x (prefab) 
Bouwhout; randbalk Lengte (m) materiaal x x   

Bouwhout; regels 
Lengte x 2 

materiaal x x 
x (prefab en 
insitu) 

Gootbodem 
Lengte x 
breedte (m2) materiaal x x x (prefab) 

Bevestigingsmiddelen hout 
Lengte / 100 
(m) materiaal x x 

x (prefab en 
insitu) 

Aanbrengen bouwhout; ribben hor. Lengte x 2 (m)

 

arbeid x   x (insitu) 
Aanbrengen bouwhout; ribben ver. Breedte (m) arbeid x     
Aanbrengen bouwhout; randbalk Lengte (m) arbeid x     
Aanbrengen bouwhout; regels Lengte x 2 arbeid x   x (insitu) 
Aanbrengen gootbodem Lengte (m) arbeid x     
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Verduurzamen Pont tec 

Lengte x 
breedte x 
hoogte (m3) materiaal x x x 

UVS vogelschroot l=1m1 1 stuk materiaal x x x 
Aanbrengen vogelschroot 1 stuk arbeid x x x 
Bevestigingsmiddelen #2 aan 
gebouw 

Stuks per m1 
materiaal x x x 

Aanbrengen bevestigingsmiddelen 
#2 

Lengte (m) 
van 1 element arbeid x     

Montage gootrekjes (fabriek) 
Lengte (m) 
van 1 element arbeid   x x 

Vastzetten / transport Lengte (m) arbeid   x x 

Montage gootrekje (bouwplaats) 
Lengte (m) 
van 1 element arbeid   x x 

Stellen houten regels Lengte (m) arbeid   x   

Transportkosten 
Lengte (m) 
van 1 element materiaal   x x 

Tabel 5.3; de materialen en arbeid per uitvoeringsvariant voor een houten gootconstructie  

Stap 2 
In de tweede kolom worden de projectafhankelijke gegevens gekoppeld aan de arbeid of materiaal. 
Deze worden vanuit het invulscherm gekoppeld  aan de begroting. Wanneer nodig zal binnen deze 
cellen een omrekenfactor toegepast moeten worden. Het invulscherm geeft alle maten in mm aan. In 
de begroting moeten alle gegevens weergegeven worden in meters, vierkante meters 
en kubieke meters. Tabel 5.3 geeft de arbeid of het materiaal weer met de daaraan gekoppelde 
afmetingen of stuks vanuit het invoerscherm.  

Stap 3 
Het bepalen van de factor. De factor wordt ter duidelijkheid opgedeeld in vier delen:  

 

1 - Het op maat maken van het bouwhout  
(schaven en zagen).  

2 - De arbeidslonen van de timmerman  
en de fabrieksmedewerker.  

3 - Vaste factoren in de begroting.  

4 - Plat- en hellend dakvariant.   

Figuur 5,16; factoren van de begroting 
gerangschikt in vier categorieën     

Waarom staan er vaste gegevens die niet veranderen in de begroting? Hier gaat het om de 
vogelschroot. Deze wordt standaard aangebracht bij de gootconstructie en wordt in de 
begroting vermeld zodat deze niet vergeten wordt. De kosten hiervan worden niet 
meegenomen, deze zijn verwerkt binnen de gehele begroting (bron: Ballast  Nedam Bouw 
Zuid Calculatie Afdeling). 

 

1 

2 

3 

4 

2 
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Bovenstaande vier punten vanuit figuur 5.16 zijn op de volgende manier binnen het 
keuzehulpmiddel geïmplementeerd:   

1 - Het hout voor de gootconstructie wordt ingekocht in standaard afmetingen. Het keuzehulpmiddel 
heeft deze standaard afmetingen vast in een aparte sheet staan. Enkele voorbeelden zijn te zien in 
figuur 5.17. De grijs gearceerde cellen zijn stadaard afmetingen. Alle mogelijk afmetingen van 10mm 
breed tot 100mm breed zijn in het Excel sheet meegenomen.   

  

Figuur 5,17; voorbeelden van de hout afmetingen voor balken  

Vanuit het invulscherm gaat het keuzehulpmiddel automatisch na of de ingevoerde houtafmetingen 
standaard zijn of niet. Dit met behulp van een combinatie formule VERTICAAL ZOEKEN (en sleutels 
benoemen) en de ALS- functies. Wanneer het hout als standaard afmeting gezien wordt zal geen 
extra weegfactor meegenomen worden. Wanneer het hout niet onder de standaard afmeting valt 
moeten het hout geschaafd worden tot de juiste afmeting. Het keuzehulpmiddel zoekt automatisch de 
eerst volgende standaardafmeting waaruit de houtafmeting gehaald kan worden. De factor zal 
hierdoor toenemen, van 1,03 naar 1,19. 
2 - Het loon van de bouwplaatsmedewerkers en de fabrieksarbeiders verschild. Het uurloon op de 
bouwplaats is  36.70 per uur en in de fabriek 67 per uur. Deze uurlonen zijn via het updateblad aan 
te passen omdat het uurloon kan veranderen in de jaren. 
Het uurloon (van de bouw of fabriek) is gekoppeld aan de werkzaamheid die volbracht moet worden. 
Hiermee is het juiste loon gekoppeld aan de correcte werkzaamheid. Deze cellen worden vast in Excel 
gezet zodat deze niet kunnen verspringen. Want de werkzaamheid zal altijd niet veranderen. 
3 - Het aanbrengen van de vogelschroot en het verduurzamen met de PonTec worden vaste factoren 
gebruikt. Zoals deze aangegeven staan binnen figuur 5.15 zullen deze bij alle begrotingen 
worden meegenomen. De waardes worden vast in de cellen gezet en kunnen niet gewijzigd worden. 
4 

 

De afmetingen van het hout zijn bij de verschillende varianten allen het zelfde. Wel zitten er 
verschillen in de hout afmetingen wanneer de goot gemaakt wordt voor een plat- of hellend dak. Dit 
verschil wordt opgevangen door de afmetingen in te voeren in het invoerscherm. In het invoerscherm 
moet wel aangegeven worden of het om een plat of hellen dak gaat. Dit heeft namelijk invloed op de 
bevestigingsmiddelen. Deze verschillen. De factor voor een plat dak is 1 en voor een hellend dak is 
deze 1,25.  

Stap 4

 

Vanuit de onderzoeksfase zijn de manuurnormen (die weergegeven staan 
in kolom 4) bepaald. Naarmate de repetitie toeneemt zal de manuurnorm 
afnemen. Het hulpmiddel gaat aan de hand van de ALS- functie na 
hoeveel meter goot gemaakt moet worden. Deze waarde valt tussen de 
aangegeven cellen waar de manuurnorm weer aan gekoppeld is. Figuur 
5.18 geeft een voorbeeld van de prefab variant. Aan de linkerkant staan 
de meters goot aangegeven vanuit het invoerscherm. De kolom ernaast 
geeft de afname van de manuurnorm weer (van 1 naar bijna de helft 
0,58). De groene kolom geeft aan (met de ALS- functie) tussen welke 
waarde de ingevoerde lengte ligt. Vanuit het figuur is te zien dat de 
ingevoerde lengte tussen de 800 en 999 meter ligt. In de functiebalk is 
een voorbeeld van de formule te zien. Voor elke manuurnorm is een 
dergelijke tabel opgesteld.  

Figuur5.18; repetitie van de 
manuurnorm naarmate de 
m1 goot toeneemt 
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Stap 5

 
Kolom 5 is een rekensom. De arbeidregels worden vermenigvuldigd met de factor en manuurnorm uit 
dezelfde regel. De uitkomst is weergegeven in kolom 5. De cellen van het materiaal blijven leeg.  

Stap 6

 
In kolom 6 staan de materiaalprijzen weergegeven. Alle materiaalprijzen zijn te wijzigen vanuit het 
updatescherm. Deze optie is aangebracht om het keuzehulpmiddel ten alle tijden up-to-date te 
houden. De materiaalprijs is afhankelijk van:  

- De materiaalsoort. 
- De afmetingen van het hout (lengte, breedte en hoogte). 
- Is het hout voorradig aanwezig bij de leverancier en zijn de ingevoerde afmetingen te maken 

uit standaard hout afmetingen.  

 Als eerste wordt het hout ingedeeld in verschillende 
materiaalsoorten (zie figuur 5.19). Met de ALS- functie 
maakt het keuzehulpmiddel hier onderscheid tussen. Vanuit 
dit uitgangspunt wordt vervolgens het materiaal gekoppeld 
aan de afmetingen.   

De afmetingen van de verschillende houten onderdelen 
worden in het invoerscherm ingevuld, in figuur 5.20 wordt dit 
door het rood omkaderde aangegeven. Het 
groenomkaderde geeft de materiaalsoort weer. Met deze 
gegevens wordt de materiaalprijs bepaald.  

 

Figuur 5.20; invoerscherm om materiaalprijs te berekenen.  

Figuur5.19; achterhalen van de 
materiaalsoort met de formule om de 
houtprijs te achterhalen (verticaal 
zoeken) 
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Het laatste punt binnen deze stap is het controleren of het hout voorradig is bij de leverancier en of het 

de ingevoerde afmetingen standaard zijn. Als eerste gaat het 
keuzehulpmiddel na of het ingevoerde hout bij de leverancier op voorraad 
is. Figuur 5.21 geeft de lijst weer zoals deze in het keuzehulpmiddel is 
ingevoerd. Met behulp van de ALS- functie wordt nagegaan welke 
afmeting het hout (de ligger, randbak en gootbodem) heeft. Door 
vervolgens de afmeting met VERTICAAL ZOEKEN op de grafiek van 
figuur te laten zoeken wordt achterhaald of de houtafmeting voorradig is 
of niet. Wanneer het hout op voorraad is, zal dit goedkoper zijn want het 
hoeft niet extra besteld te worden. De houtafmetingen worden ook 
getoetst of deze van standaard houtafmetingen te maken is of niet. Dit 
gebeurt op dezelfde manier als aangegeven staat bij stap 3 punt 1. De 
houtafmeting die exact of het dichtst in de buurt van de ingevoerde 
houtafmeting ligt is gekoppeld aan een prijs per meter. Deze prijs is aan 
te passen vanuit het updateblad. Deze prijs wordt vervolgens 
vermenigvuldigd met de factor die uitgekomen is bij het bepalen of het 
hout voorradig is of niet. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met 

de lengte (vanuit het invoerscherm) die het hout moet hebben. Zo zijn de horizontale ligger en 
randbalk gekoppeld aan de lengte en de verticale aan de breedte.  

Stap7

 

Kolom 7 is een rekensom om de totale materiaalprijzen te berekenen. Kolom 2 x 3 x 6 = totale 
materiaalprijs voor het project.  

Stap 8

 

Deze kolom is het belangrijkste voor de begroting. Hierin worden alle kosten per regel berekend door 
alle kolommen met elkaar vermenigvuldigen. Onderaan kolom 8 worden alle kosten opgeteld en is de 
totaalprijs voor de begroting berekend. Het rood omkaderde binnen figuur 5.22 geeft de totaalprijs 
weer die de uitvoeringsvariant gaat kosten. 

 

Figuur 5.22; totaalbedrag van de begroting voor een houten gootconstructie  

Stap 9

 

De laatste kolom 9 van de begroting geeft de prijs per meter weer; de materiaalprijs per meter en de 
manuurnorm voor desbetreffende regel. Onderaan wordt ook deze opgesomd, zie groen gearceerd 
gedeelte binnen figuur 5.22.   

Figuur5.21; opsomming 
van voorradig hout bij 
een houtleverancier 
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Bijlage 5.3: Voorbeeld begroting gemaakt door het keuzehulpmiddel     
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Bijlage 5.4: Voorbeeldproject dat gebuikt is bij het toetsen van het hulpmiddel  

Voorbeeldproject: nieuwbouw woningbouwproject fictie te Eindhoven.  

Gegeven:  
Nieuwbouwproject bestaande uit 7 maal 7 woningen zoals aangeven staat op de plattegrond. In totaal 
gaat het om 49 koopwoningen. De gootconstructie wordt van hout gemaakt. Zie het onderstaande 
detail en plattegrond.   

Detail gootconstrcutie                              

Plattegrond met gevelaanzichten; in rood gearceerd de prefab gootconstructie
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Het met rood gearceerde gedeelte op de plattegrond is de gootconstructie die geprefabriceerd kan 
worden. Het bijgeleverde detail geeft de afmetingen van de losse houten onderdelen weer. Figuur 1.1 
geeft de afmetingen van de gootconstructie aan per woning.           

Figuur 1.1; afmetingen van de gootconstructie per woning.  

Gevraagd: 
Maak van bovenstaand project een begroting en planning met het hulpmiddel. Maak tevens een 
begroting van de insitu en geheel prefab variant op de traditionele manier (met de hand). Controleer 
beide begrotingen met die van het keuzehulpmiddel.  

 

Figuur 1.2; de invoergegevens van de calculator bij het beantwoorden van de eerste vraag.  

7000

 

1500 
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Bijlage 5.5: CD met alle gegevens afstuderen Roy Frijns  

De CD bevat: 

 
Het begin, tussen en eindcolloquium; 

 
Rapport Participerend Observeren; 

 
Afstudeerrapport; kiezen en realiseren van een gootconstructie 

 
Alle bijbehorende bijlagen; 

 

Het keuzehulpmiddel voor de calculator.  


