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Ajbeelding omslag: 
Fragment tabblad 'Cascovorm' van het ontwikkelde Rekenmodel. 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die gedaan is voor het doctoraal examen van de 
Masteropleiding Archicture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als 
toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, 
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern 
gebruik geschikt te zijn. 
We beschouwen <lit rapport daarom als een intern rapport <lat niet zonder onze toestemming voor 
externe doeleinden mag worden gebruikt. 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Master of Science opleiding 'Architecture, Building and Planning' 
Mastertrack Construction Technology 



Voorwoord 

In februari 2004 heb ik mijn studie Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam met succes 
afgerond. Om mijn kennis op bet gebied van uitvoeringstechnieken te verbreden en verdiepen 
heb ik mijn studie in september 2004 voortgezet aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Binnen de Faculteit Bouwkunde heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Construction 
Technology (Uitvoeringstechniek). 
Ondanks de hectische periode van studeren, werken, bet verbouwen van een eigen woning en 
trouwen heb ik de colleges en projecten in 2,5 jaar kunnen afronden. In maart 2007 ben ik gestart 
met bet laatste deel van mijn studie, bet uitwerken van mijn afstudeeropdracht. Deze 
afstudeeropdracht bestaat uit bet ontwerpen van een beslissingsondersteunend rekenmodel voor 
bet bepalen van de meest geschikte bouwmethode van grondgebonden woningen. 

Hierbij wil ik mijn hoofdbegeleider dhr. ir. M.M.J. Vissers en medebegeleider dhr. ing. C.M. de 
Bruijn van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor bun positieve bijdrage en 
stimulering tijdens bet afstuderen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de voorzitter en 
portfoliomentor dhr. prof. ir. F.J.M. Scheublin voor zijn bijdrage bij de totstandkoming van bet 
afstudeerplan, waarop de afstudeeropdracht is gebaseerd. 
Bijzonder gaat mijn dank uit naar de directie van bet gastbedrijf ABB Bouw B.V. te Sliedrecht 
voor bet beschikbaar stellen van een werkplek binnen de organisatie. Speciaal wil ik mijn 
begeleider dhr. ing. J.A.P. Groenhofbedanken voor zijn ideeen en adviezen. Ook de directe en 
indirecte collega's wil ik bedanken voor de fijne werksfeer en bereidwilligheid voor bet 
beantwoorden van vragen. 

Als laatste, maar zeker niet als minste, gaat mijn dank uit naar familie en vrienden voor de 
betrokkenheid en getoonde interesse, zeker in de laatste periode van bet afstuderen. In bet 
bijzonder wil ik mijn ouders en mijn vrouw Elsbeth bedanken voor bun vertrouwen, bijdragen en 
morele ondersteuning. Zonder hen was bet studeren aan de Technische Universiteit een 
onmogelijke opgave geweest. 

Terugkijkend kan ik concluderen <lat bet afstuderen, naast bet bouwkundige aspect, mijn 
persoonlijke ontwikkeling op bet gebied van integrale en procesmatige benadering aanzienlijk 
heeft verbeterd en aangescherpt. 

Ik hoop <lat bet ontwikkelde rekenmodel binnen bet gastbedrijf ABB Bouw B.V. een bijdrage zal 
leveren bij de keuze van de meest geschikte bouwmethode van grondgebonden woningen. 

Ruben de Bruin 
Sliedrecht, mei 2008 
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Samenvatting 

Binnen het gastbedrijf zijn uitgesproken twijfels ofbij woningbouwprojecten wel de meest 
geschikte bouwmethode is/wordt gekozen. Vanuit het gastbedrijf is daarom behoefte aan een 
rekenmodel <lat ondersteunt bij de keuze van de meest geschikte bouwmethode. 

Voor deze afstudeeropdracht is de volgende doelstelling opgesteld: 
"Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend rekenmodel voor het bepalen van de meest geschikte 
bouwmethode voor het casco en binnenspouwblad van seriematige grondgebonden woningen!" 

Om <lit rekenmodel te kunnen ontwikkelen is allereerst onderzoek gedaan naar invloedsfactoren 
en gegevens die in het rekenmodel moet worden opgenomen. Daama zijn er in de ontwerpfase 
het Programma van Eisen en Randvoorwaarden voor het rekenmodel opgesteld. 

Onderzoeksfase 
Aan de hand van interviews blijkt <lat op <lit moment de keuze van de bouwmethode gebaseerd is 
op persoonlijke voorkeur en eigen interpretatie van financiele omslagpunten. Na het kiezen van 
een bouwmethode op de genoemde keuzecriteria worden mogelijke altematieven niet financieel 
vergeleken. Het berekenen van alternatieve bouwmethoden wordt vanwege arbeidsintensiviteit 
niet uitgevoerd. De oorzaak van de huidige keuzemethodiek is het gevolg van het ontbreken van 
een rekenmodel waarmee op basis van kosten kan worden bepaald wat de meest geschikte 
bouwmethode is. 
Door middel van interviews, literatuurstudies en analyse is vastgesteld welke invloedsfactoren er 
relevant zijn en in het Rekenmodel moeten worden opgenomen. Hieruit blijkt dat het 
Rekenmodel moet worden voorzien van de invloedsfactoren bouwkosten, voorbereidingstijd en 
uitvoeringstijd. 
Na literatuurstudies en analyse van bedrijfsgegevens is besloten om de bouwmethoden 
assemblagebouw, gietbouw en stapelbouw in het rekenmodel op te nemen. Voor deze 
bouwmethoden is er een literatuurstudie verricht om te onderzoeken welke bouwmaterialen en 
bouwproducten voor deze bouwmethoden nodig zijn om het casco en binnenspouwblad te 
realiseren. Ook is hierbij gekeken naar de compatibiliteit tussen de verschillen bouwdelen. 
Door middel van analyse van bedrijfsgegevens zijn de normen en materiaalkosten van de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel vastgesteld welke nodig zijn de bouwkosten van 
de genoemde bouwmethoden te berekenen. De kwantitatieve verschillen voor het aanbrengen van 
cascogebonden installaties bij verschillende bouwmethoden zijn vastgesteld na het uitvoeren van 
interviews met gespecialiseerde bedrijven. 

Ontwerpfase 
In samenspraak met het gastbedrijf zijn het Programma van Eisen en Randvoorwaarden 
opgesteld waaraan het rekenmodel moet voldoen. Kort gezegd moet het Rekenmodel 'snel' en 
'eenvoudig' door de gebruiker worden ingevoerd, waarbij handmatige berekeningen tot een 
minimum worden beperkt. Hiervoor zijn een tiental vooraf gedefinieerde cascovormen opgesteld 
waaruit de gebruiker een selectie kan maken. Aan de hand van het gekozen cascovorm en de 
ingevoerde afmetingen bepaald het Rekenmodel voor welke bouwmethoden de kostprijs moet 
worden berekend. 
De uitkomsten van het Rekenmodel zijn wetenschappelijk gezien niet te bewijzen omdat hiervoor 
onvoldoende referentiemateriaal voor handen is. Door middel van een aantal toetsen is 
geconcludeerd dat het echter wel aannemelijk is dat de uitkomst van het Rekenmodel in alle 
waarschijnlijkheid een relatief dichte benadering van de 'werkelijkheid' heeft. 
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De uitkom ten van h t Rekenmodel zijn uitsluitend bruikbaar voor de keuze van de meest 
gescbikte bouwmethode(n). Er rnoet benadrukt warden dater bij de uitkom ten van het 
Rekenmodel sprake blijft van een indicatie van de bouwkosten en uitvoeringstijd. Het 
Rekenmodel is daardoor niet ge chilct aJs 'calculatieprogramma' voor het bepalen van de kostprij 
zoals deze gebruikt worden bij kostprijsbepalingen van een bouwproject. 
Door de gebruiksvriendelijkheid van het Rekenmodel is deze, naas de functionarissen Hoofd 
Werkvoorbereiding en Hoofd Productie, ook bmikbaar voor de afdeling Werkvoorb reiding en 
Calculatie van bet gastbedrij£ 
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1. lnleiding 

1.i . Aanleiding afstudeeropdracht 
Om een geschikte afstudeeropdracht te vinden zijn er meerdere orienterende gesprekken gevoerd 
met werknemers van het gastbedrijf. Uit deze gesprekken met onder andere het Hoofd 
Werkvoorbereiding en Hoofd Productie kwam naar voren <lat er binnen het gastbedrijf 
uitgesproken twijfels bestaan of er in het verleden bij woningbouwprojecten wel de meest 
geschikte bouwmethode is toegepast. Tijdens deze gesprekken bleek <lat er binnen het gastbedrijf 
geen protocol aanwezig is voor het bepalen van de bouwmethode. Het gastbedrijf gaf aan <lat er 
behoefte is aan een rekenmodel waarmee de keuze van de meeste geschikte bouwmethode kan 
worden bepaald. 

Na overleg met de afstudeerbegeleidingscommissie van de Technische Universiteit Eindhoven is 
besloten om een rekenmodel te ontwikkelen die bijdraagt aan de beslissing voor de keuze van de 
meest geschikte bouwmethode. 

Dit eindrapport bestaat uit een onderzoeksfase en een ontwerpfase. In de onderzoeksfase is eerst 
onderzocht hoe de keuze van de bouwmethode op <lit moment tot stand komt en wat de 
knelpunten bij deze keuze zijn. Aan de hand van de geconstateerde knelpunten is er in de 
ontwerpfase een rekenmodel ontwikkeld <lat ondersteuning geeft bij de keuze van de meest 
geschikte bouwmethode(n). 

1 .2 . Gastbedrijf 
ABB Bouwgroep bestaat uit het gastbedrijf ABB Bouw en ABB Ontwikkeling. Deze zijn beide 
gehuisvest in een kantoorgebouw aan de Molendijk te Sliedrecht. In de beginjaren zestig werden 
er naast woningbouwprojecten ook verzorgingstehuizen en ziekenhuizen gebouwd. In de loop 
van de jaren is ABB Bouwgroep zich gaan specialiseren in woningbouwprojecten. In mindere 
mate worden er winkelcentra en parkeergarages gerealiseerd. De woningbouwprojecten worden 
verkregen uit eigen ontwikkeling, uit samenwerking in een bouwteam of aanbestedingen. Het 
werkgebied van het gastbedrijfligt binnen Nederland, uitgezonderd de plaatsen in Limburg, 
Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord Holland. Projecten in deze gebieden zijn om 
praktische en financiele redenen niet haalbaar. 

Figuur r Kantoorgebouw te Sliedrecht. Figuur 2 Auto voor ABB promotiedoeleinden. 

Omdat de laatste jaren de consument een steeds meer invloed heeft op het ontwerp van een 
woning, werkt ABB Bouwgroep volgens het keurmerk Klantgericht Bouwen. De omzet van de 
totale onderneming bedraagt ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Dit wordt gerealiseerd door totaal 
100 werknemers. Hiervan zijn ruim 70 werknemers werkzaam bij ABB Bouw. 
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1.3. Opbouw afstudeerrapport 
Het eindrapport van deze afstudeeropdracht bestaat uit vijf delen, te weten: 
- onderzoeksplan; 
- resultaten onderzoek; 
- ontwerpplan; 
- rekenmodel; 
- bijlagen behorend bij onderzoek en rekenmodel. 

In hoofdstuk 2 is het onderzoekplan opgesteld. In dit hoofdstuk zijn de doelstelling, 
probleemstellingen en onderzoeksvragen met bijbehorend onderzoeksplan en plan van aanpak 
geformuleerd. In het onderzoeksplan en plan van aanpak is aangegeven op welke wijze er een 
antwoord is verkregen op de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van het 
onderzoek (antwoorden op de onderzoeksvragen). 
Na het afronden van het onderzoek is er in hoofdstuk 4 een ontwerpplan opgesteld. Hoofdstuk 5 
bevat de resultaten van het ontwerp, namelijk het ontwikkelen van het rekenmodel. Het laatste 
deel van dit eindrapport bevat de onderliggende documenten van de onderzoek- en 
ontwerpresultaten die in bijlage A t/m Q zijn verantwoord. 
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2. Onderzoeksplan 

2.I. Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de doelstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen met bijbehorend 
onderzoeksplan en plan van aanpak geformuleerd. In het onderzoeksplan en plan van aanpak is 
aangegeven op welke wijze een antwoord is verkregen op de onderzoeksvragen. Tevens is in dit 
hoofdstuk een afbakening gemaakt waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

2.2. Doelstelling 
De doelstelling van deze afstudeeropdracht luidt: 

"Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend rekenmodel voor het bepalen van de meest geschikte 
bouwmethode voor het casco en binnenspouwblad van seriematige grondgebonden woningen!" 

2 . 3. Probleemstellingen 
Om de doelstelling van deze afstudeeropdracht te verwezenHjken zijn er twee probleemstellingen 
geform uleerd: 

Probleemstelling 1 

Op welke wijze komt de huidige keuze van de bouwmethode tot stand? 

Probleemstelling 2 

Hoe client het rekenmodel te functioneren? 

2.4. Onderzoeksvragen 
Om de genoemde probleemstellingen te beantwoorden zijn een aantal onderzoeksvragen 
opgesteld. Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen en daarmee ook de probleemstellingen 
is de doelstelling van deze af studeeropdracht bereikt. 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 1 

1a: Wie is er betrokken bij de keuze van de bouwmethode? 
1b: In welke fase(n) van het bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
1c: Hoe verloopt het huidige keuzeproces? 
id: Wat zijn de knelpunten in het huidige keuzeproces? 
1e: Welke gegevens zijn er beschikbaar tijdens de keuze van de bouwmethode? 
if: Welke argumenten hebben invloed op de keuze van de bouwmethode? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 2 

2a: In welke fase(n) van het bouwproces moet het rekenmodd warden ingezet? 
2b: Welke gegevens moeten er beschikbaar zijn om het rekenmodel in te zetten? 
2c: Welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten? 
2d: Welke uitkomst client het rekenmodel te genereren? 
2e: Hoe genereert het rekenmodel de uitkomsten? 

9 



2.5. Afbakening afstudeeropdracht 
De afstudeeropdracht heeft zich gericht op seriematige grondgebonden woningbouw welke 
verkregen worden uit eigen projectontwikkeling. Projecten bestaande uit appartementen zijn in 
<lit onderzoek niet opgenomen. Appartementenbouw wordt in veel gevallen gecombineerd met 
ruimten voor commerciele doeleinden, zoals parkeergarages en winkelcentra. Door de 
complexiteit in draagconstructies van de commerciele ruimten zou de afstudeeropdracht te 
omvangrijk zijn, om een algemeen geldend rekenmodel te ontwikkelen. 

Het rekenmodel bepaalt de uitvoeringstijd en kostprijs van de productiemiddelen arbeid, 
materiaal en materieel van het casco en het binnenspouwblad voor de bouwmethoden 
assemblagebouw, gietbouw en stapelbouw. Hierbij rekening houdend met de technische 
uitvoerbaarheid van een bouwmethode en de uitwisselbaarheid van de verschillende bouwdelen. 
In deze afstudeeropdracht is het casco gedefinieerd als zijnde alle constructieve wanden en 
vloeren van een woning. De binnenspouwbladen kunnen dragend of niet dragend uitgevoerd zijn. 

Naast het casco en het binnenspouwblad is in het rekenmodel ook de kostprijsindicatie van arbeid, 
materiaal en materieel van bijbehorend gevelmetselwerk en dakbedekking opgenomen. De 
bouwkosten van gevelmetselwerk en dakbedekking hebben geen invloed op de keuze van de 
bouwmethode. Echter om mijn competentie (kennisvergroting bouwkosten) van 
Ontwikkelingsportfolio 4 inhoudelijk te verdiepen zijn twee genoemde onderdelen 
gevelmetselwerk en dakbedekking in deze afstudeeropdracht opgenomen. 

Bij reeds gerealiseerde woningbouwprojecten binnen het gastbedrijf zijn alle buitengevels 
uitgevoerd in traditioneel metselwerk (bijlage K: Analyse projecten gastbedrijf). Bij het bepalen 
van de bouwkosten is daarom uitgegaan van buitengevels uitgevoerd in traditioneel metselwerk. 
Na het raadplegen van bijlage Ken overleg met het gastbedrijf is besloten om bij hellende daken 
uitsluitend gebruik te maken van sandwich dakelementen voorzien van betonpannen. 

2.6. Resultaat afstudeeropdracht 
Het eindresultaat van deze afstudeeropdracht is een beslissingsondersteunend rekenmodel <lat 
het gastbedrijf in een relatief korte tijd inzicht geeft in de uitvoeringstijd en kostprijs van het 
casco en binnenspouwblad van mogelijk geschikte bouwmethoden. 

Aan de hand van ingevoerde gegevens genereert het rekenmodel de volgende uitkomsten: 
- geschikte bouwmethode(n) voor casco en binnenspouwblad; 
- kostprijs productiemiddelen7' van het casco, binnenspouwblad en dak; 
- totaal Algemene BouwplaatsKosten (ABK); 
- kostprijs productiemiddelen''< begane grondvloer, gevelmetselwerk en dakbedekking; 
- kostprijs arbeid van cascogebonden installaties; 
- indicatie van voorbereidingstijd en uitvoeringstijd. 

* = productiemiddelen: arbeid, materiaal en materieel. 

Met behulp van de gegenereerde uitkomsten van het rekenmodel is het gastbedrijf in staat om 
een weloverwogen beslissing te nemen over de toe te passen bouwmethode. 
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2.7 Onderzoeksplan 
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2.8. Aanpak van bet onderzoek 
Na het opstellen van het onderzoeksplan is in deze paragraaf de aanpak van het onderzoek 
uitgewerkt. In samenwerking met de bedrijfsbegeleider van het gastbedrijf is vastgesteld welke 
personen betrokken zijn bij de keuze van de bouwrnethode van grondgebonden 
woningbouwprojecten. Binnen het gastbedrijf zijn de functionarissen hoofd Productie en hoofd 
Werkvoorbereiding verantwoordelijk voor de keuze van de bouwmethode. 

Door middel van half gestructureerde interviews is vastgesteld in welke fase(n) van het 
bouwproces en op welke wijze de huidige keuze van de bouwmethode binnen het gastbedrijf 
plaatsvindt. Naar aanleiding van de wijze waarop de keuze van de bouwmethode nu plaatsvindt, 
zijn de knelpunten uit het huidige keuzeproces vastgesteld. De oorzaken en gevolgen van de 
geconstateerde knelpunten zijn door middel van een oorzaak-en-gevolg diagram gevisualiseerd. 

Daarnaast is aan de hand van interviews vastgesteld met welke beschikbare gegevens de keuze 
van de bouwmethode op dit moment wordt gemaakt. 

Voorafgaand aan deze interviews is er door middel van een literatuurstudie geinventariseerd 
welke argumenten de keuze van de bouwmethode beinvloeden. Keuzeargumenten als resultaat 
van deze literatuurstudie die niet zijn genoemd door geinterviewde persoon, zijn aan het einde 
van het interview aan de desbetreffende persoon voorgelegd. 

Aan de hand van de gehouden interviews en literatuurstudie zijn de onderzoeksvragen 1a t/m 1f 
beantwoord. Hiermee is probleemstelling 1 beantwoord. 

Om de knelpunten ten gevolge van de huidige keuzesystematiek te ondervangen is er een 
rekenmodel ontwikkeld. 

Aan de hand van interviews is vastgesteld in welke fase(n) van het bouwproces het rekenmodel 
wordt ingezet. Tevens is aan de hand van een 1iteratuurstudie onderzocht in welke fase(n) van het 
bouwproces de keuze van een bouwmethode mogelijk is. 
Na het vaststel1en van de bouwfase(n) waarin het rekenmodel kan worden ingezet, is door middel 
van interviews en literatuurstudie vastgesteld welke gegevens er tijdens het toepassen van het 
rekenmodel beschikbaar zijn. 

Door middel van literatuurstudie en analyse van bedrijfsgegevens is vastgesteld welke 
bouwmethoden zijn opgenomen in het rekenmodel. Om de meest geschikte bouwrnethoden door 
middel van het rekenmodel te bepalen, is onderzocht welke gegevens van de bouwmethoden het 
rekenmodel client te bevatten. Gegevens die aanwezig zijn in het rekenmodel, zijn verkregen door 
middel van interviews en literatuurstudie. Specifieke bedrijfsgegevens zijn via het gastbedrijf 
verkregen. Ontbrekende en aanvullende gegevens zijn betrokken van onderaannemers en 
fabrikanten. 

De uitkomst van het rekenmodel heeft een zodanige vorm dat de bouwmethoden op identieke 
criteria onderling te vergelijken zijn. De criteria waarop de bouwmethoden onderling worden 
vergeleken, is door middel van interviews en literatuurstudie vastgesteld. 



3. Resultaten onderzoek 

3.1. Inleiding 
In <lit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen van probleemstelling 1 en 2 beantwoord. De uitkomst 
van onderzoeksvraag 2e, Hoe genereert het Rekenmodel de uitkomsten?, is in de ontwerpfase van 
dit eindrapport beantwoord (zie hoofdstuk 5). 

3.2. Beantwoording Probleemstelling l 
Probleemstelling 1: Op welke wijze komt de huidige keuze van de bouwmethode tot stand? 

Om deze probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
1a: Wie is er betrokken bij de keuze van de bouwmethode? 
1b: In welke fase(n) van het bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
1c: Hoe verloopt het huidige keuzeproces? 
1d: Wat zijn de knelpunten in het huidige keuzeproces? 
1e: Welke gegevens zijn er beschikbaar tijdens de keuze van de bouwmethode? 
1f: Welke argumenten hebben invloed op de keuze van de bouwmethode? 

In paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.6 zijn de genoemde onderzoeksvragen beantwoord. 

3.2.1 Wie is er betrokken bij de keuze van de bouwmethode? 
Bij het opstellen van het onderzoeksplan is, in samenspraak met de begeleider van het gastbedrijf, 
vastgesteld welke personen binnen de organisatie betrokken zijn bij de keuze van de 
bouwmethode van grondgebonden woningbouwprojecten. Personen die binnen de organisatie 
betrokken zijn bij <lit keuzeproces zijn hoofd Productie en hoofd Werkvoorbereiding. 

3.2.2 [n welke fase(n) van bet bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
Door middel van interviews met hoofd Productie, hoofd Werkvoorbereiding en directeur 
Ontwikkeling (bijlage J-1: Interviews) is geconstateerd in welke fase van het bouwproces de keuze 
van de bouwmethode binnen het gastbedrijf wordt gemaakt. De keuze van de bouwmethode 
wordt gemaakt op basis van gegevens van het Voorlopig Ontwerp. Dit is tevens de fase waarin het 
gastbedrijf betrokken wordt bij het on twerp van een woningbouwproject, uitgaande van projecten 
uit eigen ontwikkeling. 

3.2.3 Hoe verloopt bet huidige keuzeproces? 
Door middel van interviews met hoofd Productie en hoofd Werkvoorbereiding (bijlage J-1: 
Interviews) is vastgesteld op welke wijze het huidige keuzeproces binnen het gastbedrijf 
plaatsvindt. Zadra het ontwerp zich op het niveau van Voorlopig Ontwerp bevindt, betrekt ABB 
Ontwikkeling het gastbedrijf ABB Bouw bij het ontwerpproces. De functionarissen hoofd 
Productie en hoofd Werkvoorbereiding van het gastbedrijf ABB Bouw geven aan welke 
bouwmethode het meest geschikt is waarmee het ontwerp kan warden gerealiseerd. Uit de 
gehouden interviews blijkt <lat de keuze van de bouwmethode is gebaseerd op aanname's en 
persoonlijke voorkeur van de betrokken personen die belast zijn met de keuze van de 
bouwmethode. Berekeningen of alternatieve bouwmethoden die financieel gunstiger kunnen zijn, 
warden vanwege arbeidsintensiviteit niet uitgevoerd. Aan de hand van de vastgestelde 
bouwmethode wordt het ontwerp gedetailleerder uitgewerkt richting Definitief Ontwerp. 



3.2.4 Wat zijn de knelpunten bij bet huidige keuzeproces? 
Door middel van interviews met hoofd Productie en hoofd Werkvoorbereiding (bijlage J-1: 
Interviews) is vastgesteld wat de knelpunten zijn bij het huidige keuzeproces. De knelpunten in 
het huidige keuzeproces worden veroorzaakt doordat de keuze van de bouwrnethode is gebaseerd 
op persoonlijke voorkeur en eigen interpretatie van de financiele omslagpunten voor het wel of 
niet toepassen van een bouwrnethode. De oorzaak van de genoemde knelpunten is het ontbreken 
van een rekenmodel ofkeuzeprotocol waarmee op basis van kosten bepaald kan worden wat de 
meest geschikte bouwmethode is. In onderstaand oorzaak en gevolg diagram zijn deze 
knelpunten geschematiseerd. 

Persoonlijke Yoorkeur 

Kennis lxmwmethoden 
Interpretatie financiele ----- - - ---
omslagpunten 

Keuze bouwmethode niet 
gebaseerd op rele\·ante argwnenten 

Hulpmiddel ontbreekt 
Aa1mames keuze 
bouwmethoden 

Keuzeprotocol 
ontbreekt 

Geen gestandaardiscerd 
keuzeproces 

Arbeidsi.ntensief 

Bouwkosten bouwmethoden 
onderli.ng niet vergelijken 

Figuur 3 Oorzaak en gevolg diagram huidige keuzeproces 

3.2.5 Welke gegevens zijo er beschikbaar tijdens de keuze van de bouwmethode? 
Door middel van interviews met hoofd Productie en hoofd Werkvoorbereiding (bijlage J-1: 
Interviews) is geconstateerd welke gegevens er tijdens de keuze van de bouwmethode op basis van 
het Voorlopig Ontwerp bekend zijn. 

Bij het gastbedrijf ABB Bouw zijn in het Voorlopig Ontwerp de volgende gegevens b_ekend: 
- situering ten opzichte van omgeving/belendingen; 
- aantal woningen/blokken; 
- plattegronden; 
- indeling van de woningen; 
- doorsneden; 
- woningscheidende wanden uitvoeren als massief of ankerloze bouwrnuren; 
- mogelijke beperkingen op uitvoeringstijd of omgevingshinder. 



3.2.6 Welke argumenten hebben invloed op de keuze van de bouwmethode? 
Door middel van interviews (bijlage J-1: Interviews) is vastgesteld welke keuzeargumenten bij 
ABB Bouw invloed hebben op de keuze van de bouwmethode. Als voorbereiding op de interviews 
is door middel van literatuurstudie (Bijlage B: Resultaten literatuuronderzoek keuzeargumenten) 
onderzocht welke argumenten mogelijk invloed kunnen hebben op de keuze van de 
bouwmethode. 
Als namelijk blijkt <lat tijdens een interview een of meerdere mogelijke argurnenten niet door de 
ge1nterviewde als keuzeargument zijn genoemd, zijn deze aan de desbetreffende persoon 
voorgelegd. Hierdoor is voorkomen <lat keuzeargumenten onbewust niet genoemd zijn ondanks 
<lat deze binnen het gastbedrijf wel een rol zouden kunnen of moeten spelen. 

De argumenten uit de literatuurstudie zijn: 
- gevoel, ervaringskennis en cultuur; 
- ontwerpvrijheid; 
- projectgrootte; 
- personeelsbezetting en materieelinzet; 
- voorbereidingstijd; 
- uitvoeringstijd; 
- bouwkosten; 
- belendingen bij tunnelbekisting. 

De argumenten uit de interviews zijn: 
- persoonlijke voorkeur en ervaringskennis; 
- financiele omslagpunten; 
- voorbereidingstijd; 
- uitvoeringstijd; 
- bouwkosten; 
- belendingen bij tunnelbekisting. 

Persoonlijke voorkeur en ervaringskennis spelen bij de functionarissen een rol voor de keuze van een 
bouwmethode. Een van geinterviewde personen gaf aan om vanwege 'kwaliteitsredenen' 
projecten niet in tunnelbekistingen uit te voeren, in tegenstelling tot de andere geinterviewde 
functionaris die wel voorkeur voor het realiseren van projecten door middel tunnelbekistingen 
heeft, indien financieel en uitvoeringstechnisch mogelijk. 

Bij het bepalen van de bouwmethode op grand van .financiele omslagpunten hebben de personen 
die betrokken zijn bij de keuze van de bouwmethode ieder een eigen interpretatie van het 
omslagpunt voor het wel of niet toepassen van een bepaalde bouwmethode. Hierbij warden de 
financiele omslagpunten niet op basis van relevante argumenten vastgesteld. Binnen het 
gastbedrijf is recentelijk de keuze van de bouwmethode bepaald van een nieuw 
woningbouwproject. Het project betrof 77 woningen en volgens een van de functionarissen 
vanwege de projectgrootte niet geschikt om te realiseren door middd van tunnelbekistingen en 
gaf de voorkeur aan stapelbouw. De andere geinterviewde was echter van mening <lat het project 
echter uitermate geschikt is om uitgevoerd te worden door middel van tunnelbekistingen. 

De voorbereidingstijd kan invloed hebben voor het wel of niet toepassen van een bouwmethode. De 
opdrachtgever kan een startdatum van een woningbouwproject bepalen. Hierdoor is het mogelijk 
<lat de beschikbare tijd tussen de overdracht van het project van ABB Ontwikkeling naar ABB 
Bouw en de start op de bouwplaats beperkt is, waardoor een bepaalde bouwmethode wordt 
uitgesloten. 

De uitvoeringstijd wordt bij sommige woningbouwprojecten bepaald door de opdrachtgever of 
gemeente. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om de over last in de omgeving te beperken of voor het 
verkrijgen van een bepaalde subsidie bij huurwoningen. Aan de hand van deze eis client gekozen 



te warden voor een bouwrnethode waarbij de uitvoeringstijd zo kort mogelijk is. Hierbij is de 
uitvoeringstijd doorslaggevend. 

Uit de gehouden interviews met de betrokken functionarissen van het gastbedrijf kwam naar 
voren <lat de bouwkosten, naast de technische uitvoerbaarheid, primair bepalend zijn voor de keuze 
van de bouwrnethode. Zij gaven echter in het interview aan <lat berekeningen van alternatieve 
bouwrnethoden vanwege arbeidsintensiviteit niet warden uitgevoerd. Dit is volgens hen wel de 
juiste manier om verantwoord een keuze van de meest geschikte bouwmethode te kunnen maken. 
Op <lit moment wordt de keuze van de bouwrnethode gemaakt op basis van factoren die volgens 
de gei:nterviewde invloed hebben op de hoogte van de bouwkosten. 
Uit het interview met de directeur van ABB Ontwikkeling kwam naar voren <lat de gekozen 
bouwmethode voor de 'ontwikkelende partij ' niet van belang is. De gekozen bouwmethode moet 
wel de meest financieel gunstige keuze zijn. 

Om een project uit te kunnen voeren in tunnelbekistingen mogen de be/.endingen geen 
beperkingen geven om de bekisting uit de beuk te verwijderen. 

3. 3. Beantwoording probleemstelling 2 

Probleemstelling 2: Hoe dient het rekenmodel te functioneren? 

Om deze probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
2a: In welke fase(n) van het bouwproces moet het rekenmodel warden ingezet? 
2b: Welke gegevens zijn er in deze fase(n) beschikbaar als het rekenmodel wordt ingezet? 
2c: Welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten? 
2d: Welke uitkomst dient het rekenmodel te genereren? 
2e: Hoe genereert het rekenmodel de uitkomsten? 

3.3.r In welke fase(n) van het bouwproces moet bet rekenmodel wo.rden ingezet? 
Door middel van interviews en literatuurstudie is vastgesteld in welke fase(n) van het bouwproces 
het rekenmodel kan warden ingezet. 
Uit het gehouden interview (bijlage J-1: Interviews) met hoofd Werkvoorbereiding blijkt <lat het 
rekenmodel ingezet dient te warden als het ontwerp zich op het niveau van Voorlopig Ontwerp 
bevindt. Eerder in het ontwerpproces is volgens hem niet wenselijk omdat er dan te weinig 
gegevens bekend zijn om een bouwmethode te kunnen bepalen. In een later stadium (Definitief 
ontwerp) is het volgens hem niet zinvol omdat de constructie en ook daarmee de gekozen 
bouwmethode reeds is bepaald. 

Uit het gehouden interview (bijlage J-1: Interviews) met hoofd Productie blijkt <lat hij het 
rekenmodel zowel in het Structuurontwerp als Voorlopig ontwerp wil inzetten. Aan de hand van 
het Structuurontwerp is de gei:nterviewde in staat om een bouwmethode uit te sluiten op basis 
van vormgeving. Het kiezen van de bouwrnethode in deze fase is echter niet mogelijk. Dit omdat 
hiervoor te weinig gegevens bekend zijn om een betrouwbare keuze te kunnen maken. 

In een latere fase van het ontwerpproces (Definitief ontwerp) ligt de uitwerking van het ontwerp 
vast, waarin onder andere de materiaalkeuze van de constructie is vastgelegd waarmee tevens de 
bouwrnethode is bepaald. Het inzetten van een rekenmodel in deze fase van het bouwproces is 
volgens hoofd Productie niet zinvol. 

Directeur ontwikkeling gaf tijdens het gehouden interview (bijlage J-1: Interviews) aan <lat het 
bepalen van de bouwrnethode eerder dan in het Voorlopig Ontwerp fase niet zinvol is. In een 
eerdere fase van het bouwproces kunnen vormgeving, afmetingen en projectgrootte soms per <lag 



gewijzigd worden. Dit als gevolg van voortschrijdend inzicht en wijzigingen ten gevolge van 
resu1taten van (financiele) haalbaarheidsstudies. 

Door middel van een literatuurstudie is onderzocht welke gegevens op de tekeningen van het 
Structuurontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp aanwezig zijn. In elke volgende fase 
wordt het ontwerp verder uitgewerkt van grof naar fijn [rn). Uit deze literatuurstudie blijkt <lat de 
gegevens van de ontwerpfase gedocumenteerd zijn in NEN 2574 'Tekeningen in de bouw, 
Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen', 2de druk, oktober I993-

S tructuurontwerp 
Met een onnauwkeurigheid in de orde grootte van 300 mm op de lengtematen kunnen de 
Structuurontwerptekeningen volgende gegevens uit de tekeningen worden afgeleid: 
Terreinoppervlakte, bebouwde terreinoppervlakte, bruto-vloeroppervlakte, geveloppervlakte, 
dakoppervlakte, gebouwinhoud boven en onder peil. Met behulp van deze gegevens kan de 
haalbaarheid worden beoordeeld en kan zo nodig het ontwerp en/ofhet budget worden bijgesteld. 

Voorlopig ontwerp 
Uit het voorlopige ontwerp kunnen de volgende gegevens worden verkregen: 

- voorlopige hoofdopzet van constructie, installaties en vaste inrichting; 
- voorlopige bouwblokbegrenzingen binnen de directe omgeving; 
- voorlopige oplossing m.b.t. de samenvoeging van constructie elementen, bouwkundige 
elementen en de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen. 

Definitief ontwerp 
Uit het voorlopige ontwerp kunnen de volgende gegevens worden verkregen: 

- Definitieve en volledige bouwkundige indeling en inrichting van het gebouw. 
- Definitieve en volledige opzet van: 
- de constructie; 
- de installaties; 
- de vaste inrichting. 
- Definitieve plaatsbepaling van het project in zijn omgeving. 
- Definitieve oplossing met betrekking tot de samenvoeging van: 
- de constructie elementen; 
- de bouwkundige elementen; 
- de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen. 

Uit de gehouden interviews en literatuurstudie blijkt dater tijdens het Structuurontwerp 
onvoldoende gegevens bekend zijn om de keuze van de meest geschikte bouwmethode te bepalen. 
Het Structuurontwerp wordt voornamelijk gebruikt voor (financiele) haalbaarheidsstudies van de 
afdeling Ontwikkeling. Als het ontwerp zich op het niveau voor Voorlopig ontwerp bevindt is de 
keuze van de meest geschikte bouwmethode wel te bepalen. Hierbij is de voorlopige opzet van 
constructies, installaties, inrichting, bouwblokbegrenzing en samenvoeging van constructieve 
elementen bekent. Uit de interviews en literatuurstudie blijkt dat tijdens het Definitieve ontwerp 
de keuze van de bouwmethode reeds bepaald is. 
Het te ontwikkelen rekenmodel kan ingezet worden als het ontwerp zich op het niveau van 
voorlopig ontwerp bevindt. 



3-3·2 Welke gegevens zijn er in deze fase(n) beschikhaar als het rekenmodd wordt 
ingezet? 

Door middel van interviews, literatuurstudie en analyse van tekeningen is vastgesteld welke 
gegevens er in het Voorlopig ontwerp beschikbaar zijn. 

Uit de gehouden interviews (bijlage J-1: Interviews) blijken in het Voorlopig ontwerp de volgende 
gegevens bekend te zijn: 
- situering ten opzichte van omgeving/belendingen; 
- aantal woningen/blokken; 
- plattegronden; 
- indeling van de woningen; 
- doorsneden; 
- woningscheidende wanden uitvoeren als massief of ankerloze bouwmuren; 
- mogelijke beperkingen op uitvoeringstijd of omgevingshinder. 

Door middel van een literatuurstudie is onderzocht welke gegevens op de tekeningen van het 
Voorlopig Ontwerp aanwezig zijn. Uit deze literatuurstudie blijkt <lat deze gegevens 
gedocumenteerd zijn in NEN 2574 'Tekeningen in de bouw, Indeling van gegevens op tekeningen 
voor gebouwen', 2de druk, oktober 1993· 

Uit het voorlopige ontwerp kunnen de volgende gegevens worden verkregen: 
voorlopige hoofdopzet van constructie, installaties en vaste inrichting; 
voorlopige bouwblokbegrenzingen binnen de directe omgeving; 
voorlopige oplossing m.b.t. de samenvoeging van constructie elementen, bouwkundige 
elementen en de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen. 

Uit analyse van tekeningen van het gastbedrijf op het niveau van Voorlopig Ontwerp is vastgesteld 
welke gegevens er beschikbaar zijn. 
Deze gegevens zijn: 

- woningtypologie; 
- projectgrootte; 
- bouwblok begrenzingen; 
- doorsnede; 
- dakhelling; 
- samenstelling gevel (metselwerk en sparingen); 
- stramienmaten; 
- dieptematen; 
- hoogtematen; 
- indeling van het casco (niet dragende binnenwanden). 

3.3.3 Welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten? 
Door middel van interviews, literatuurstudies en analyse van bedrijfsgegevens is vastgesteld welke 
argumenten het rekenmodel moet bevatten. 

Door middel van interviews (bijlage J-1: Interviews) met hoofd Productie en hoofd 
Werkvoorbereiding is vastgesteld welke keuzeargumenten het rekenmodel moet bevatten. Deze 
argurnenten zijn: financiele omslagpunten, bouwkosten, voorbereidingstijd, uitvoeringstijd en 
belendingen (i.v.m. tunnelbekisting). 
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Door middel van een literatuurstudie (bijfage B: Resultaten literatuuronderzoek 
keuzeargumenten) is vastgesteld welke keuzeargumenten invloed hebben op de keuze van de 
bouwmethode. 
De argumenten uit de literatuurstudie zijn: 

- gevoel, ervaringskennis en cultuur; 
- ontwerpvrijheid; 
- projectgrootte; 
- personeelsbezetting en materieelinzet; 
- voorbereidingstijd; 
- uitvoeringstijd; 
- bouwkosten; 
- belendingen bij tunnelbekisting. 

De volgende kwantificeerbare keuzeargumenten zijn in het rekenmodel opgenomen: 
- projectgrootte; 
- voorbereidingstijd; 
- uitvoeringstijd; 
- bouwkosten. 

Het keuzeargument belendingen bij tunnelbekistingen is niet in het rekenmodel opgenomen. 
Het vooraf uitsluiten van de tunnelbekisting bij de betreffende woningtypen kan een negatieve 
invloed hebben bij de keuze van de meest geschikte bouwmethode(n). Het 'gevaar' van dit 
keuzeargument is dat er situaties denkbaar zijn waar tijdens de realisatie van een casco de 
betreffende belending nog niet aanwezig is. 

Door middel van literatuurstudie (bijlage A: Resultaten literatuuronderzoek bouwmethoden) is 
vastgesteld met welke bouwmethoden grondgebonden woningbouwprojecten gerealiseerd 
kunnen worden. Dit betreffen de volgende bouwmethoden: 
- stapelbouw; 
- gietbouw; 
- assemblagebouw met prefabbeton elementen; 
- assemblagebouw met houtskeletbouw elementen; 

Om inzicht te krijgen in de bouwmethoden die binnen het gastbedrijf toegepast worden, is een 
analyse (bijlage K: Analyse projecten gastbedrijf) gemaakt van de opgeleverde werken in de 
periode 2004 t/m 2006. Hierbij is uitsluitend gekeken naar seriematige grondgebonden 
woningbouw. Tevens is het materiaalgebruik van gevel en dak geanalyseerd. Van de 297 
woningen zijn er 172 stuks (58%) gerealiseerd met behulp van gietbouw. De overige 125 
woningen (42%) zijn door middel van stapelbouw tot stand gekomen. Woningen volledig 
uitgevoerd in assemblagebouw met prefabbeton elementen zijn er in deze periode niet 
gerealiseerd. In het verleden zijn er door het gastbedrijf echter wel projecten uitgevoerd met 
behulp van deze bouwmethode. Het gastbedrijf is echter wel geinteresseerd in bet realiseren van 
woningbouwprojecten met behulp van assemblagebouw met prefabbeton elementen. 
Het gastbedrijfheeft tot heden nog geen enkel woningcasco uitgevoerd in assemblagebouw met 
houtskeletbouw elementen of schakelbouw. Omdat het gastbedrijf niet geinteresseerd is in deze 
bouwmethode en vanwege het negatieve imago in Nederland, is besloten om deze bouwmethode 
niet in het rekenmodel op te nemen. 

Naar aanleiding van de literatuurstudie (bijlage A: resultaten literatuuronderzoek bouwmethoden) 
en analyse van bedrijfsgegevens (bijlage K: Analyse projecten gastbedrijf) worden de volgende 
bouwmetboden in bet rekenmodel opgenomen: 
- stapelbouw; 
- gietbouw; 
- assemblagebouw met prefabbeton elementen. 
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In dit eindrapport wordt assemblagebouw met prefabbeton elementen aangeduid als 
'assemblagebouw'. 

Na het vaststellen van de bouwmethoden die in het rekenmodel zijn opgenomen, is aan de hand 
van literatuurstudie (bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen) onderzocht welke 
bouwmaterialen voor het casco en het binnenspouwblad van deze bouwmethoden nodig zijn. 
Voor de bouwmaterialen van het casco is onderscheid gemaakt tussen bouwmuren opgebouwd 
als massieve bouwmuur of ankerloze spouwmuur. De uitkomsten van deze literatuurstudie zijn 
uitgewerkt in bijlage C (Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen). Tevens is in deze bijlage de 
compatibiliteit van de toepassing van het binnenspouwblad opgenomen. 
Na de afbakening in bijlage C zijn de volgende bouwmethoden in het rekenmodel opgenomen: 
- stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer; 
- stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer; 
- gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer; 
- gietbouw, tunnelbekisting; 
- assemblagebouw met kanaalplaatvloer'''. 

,., Bij assemblagebouw kan de verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als kanaalplaatvloer of 
bekistingsplaatvloer. Bij het gebruik van bekistingplaatvloeren worden de voordelen van 
assemblagebouw (snelle bouwtijd) niet optimaal benut. In overleg met het gastbedrijf is besloten 
<lat bij het toepassen van assemblagebouw bekistingsplaatvloeren worden uitgesloten. 

Van de bouwmaterialen uit bijlage C (Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen) zijn de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel in bijlage D (Normen, prijzen en tarieven 
gastbedrijf) gekwantificeerd. De kwantificatie van de productiemiddelen is verkregen door middel 
een analyse van bedrijfsgegevens van het gastbedrijf. Voor de kwantificatie van de 
productiemiddelen behorend bij prefab houten binnenspouwblad en prefab betonwanden is door 
het gastbedrijf doorverwezen naar externe partijen, omdat binnen het gastbedrijf geen gegevens 
bekend zijn. 
Bij wandbekistingen en tunnelbekistingen wordt voor de huurprijs en projectgebonden kosten 
gebruik gemaakt van een offerte welke door een gespecialiseerd bedrijf voor deze 
afstudeeropdracht is opgesteld. 

Bij het aanbrengen of verwerken van de bouwmaterialen is in de meeste gevallen een bouwkraan 
nodig. In bijlage F (Kraankeuze bouwmethoden) is de keuze van de bouwkraan verantwoord. 
Samenvattend worden de volgende kranen ingezet: 
- stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer : 50 tons mobiele kraan; 
- stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer : 50 tons mobiele kraan; 
- gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer : 50 tons rupskraan; 
- gietbouw, tunnelbekisting : 100 tons rupskraan. 

Tevens zijn in bijlage F (Kraankeuze bouwmethoden) de bijbehorende huurtarieven, geldend voor 
het gastbedrijf, van de bouwkranen vermeld. 

Na gesprekken met de medebegeleider van de afstudeerbegeleidingscommissie zijn 
cascogebonden installaties ook in het rekenmodel opgenomen. In deze afstudeeropdracht zijn de 
cascogebonden installaties gedefinieerd als installaties ten behoeve van ventilatie, sanitair, elektra 
en verwarming die opgenomen zijn in de dragende bouwdelen (wanden en vloeren) van een 
woning. 

De kwantificatie van de cascogebonden installaties zijn opgenomen in bijlage G (Cascogebonden 
installaties). Aan de hand van interviews met onderaannemers (bijlage J-3: interviews) zijn de 
arbeidsuren voor het aanbrengen van de cascogebonden installaties gekwantificeerd. De 
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materiaalkosten zijn niet opgenomen in het rekenmodel, omdat deze kosten, volgens de 
gei:nterviewden personen, onderling geen significante kwantitatieve verschillen vertonen. 

In bijlage H (Voorbereidingstijden) zijn de voorbereidingstijden van de bouwmethoden 
uitgewerkt. Kwantificatie van de voorbereidingstijden zijn verkregen door middel van een 
interview met een senior werkvoorbereider (bijlage J-2: Interviews) van het gastbedrijf en uit 
documentatie van fabrikanten. In bijlage I (Uitvoeringstijden) zijn de uitvoeringstijden van de 
bouwmethoden uitgewerkt. De uitvoeringstijden hebben invloed op de tijdgebonden kosten zoals 
huurperiode materieel en algemene bouwplaatskosten. 

3.3.4 Welke uitkomst dient bet rekenmodel te genereren? 
De uitkomst van het rekenmodel heeft een zodanige vorm <lat bouwmethoden op identieke 
criteria onderling te vergelijken zijn. Aan de hand van ingevoerde gegevens genereert het 
rekenmodel de volgende uitkomsten: 
- geschikte bouwmethode(n) voor casco en binnenspouwblad; 
- kostprijs productiemiddelen van het casco, binnenspouwblad en dak*; 
- totaal Algemene BouwplaatsKosten (ABK); 
- kostprijs arbeid van cascogebonden installaties; 
- indicatie van voorbereidingstijd en uitvoeringstijd. 

Naast het casco en het binnenspouwblad is in het rekenmodel ook de kostprijsindicatie van arbeid, 
materiaal en materieel van bijbehorend gevelmetselwerk en dakbedekking opgenomen. De 
bouwkosten van gevelmetselwerk en dakbedekking hebben geen invloed op de keuze van de 
bouwmethode. Echter om mijn competentie (kennisvergroting bouwkosten) van 
Ontwikkelingsportfolio 4 inhoudelijk te verdiepen zijn twee genoemde onderdelen 
gevelmetselwerk en dakbedekking in deze afstudeeropdracht opgenomen. 



3.4. Conclusie onderzoek 

In orienterende gesprekken met het gastbedrijf kwam naar voren dater behoefte is aan een 
beslissingsondersteunend rekenmodel voor de keuze van de meest geschikte bouwmethode. 
Tijdens het gehouden onderzoek blijkt dat binnen het gastbedrijf de keuze van de bouwmethode 
gebaseerd is op persoonlijke voorkeur en eigen interpretatie van financiele omslagpunten. 
Berekeningen of alternatieve bouwmethoden eventueel financieel gunstiger zijn, warden vanwege 
arbeidsintensiviteit niet uitgevoerd. Om de subjectiviteit bij de keuze van de bouwmethode te 
verminderen is de aangegeven behoefte van het gastbedrijf daadwerkelijk relevant. 

Door middel van literatuurstudies, interviews, en analyses van bedrijfsgegevens is vastgesteld 
welke bouwmethoden en specifieke gegevens van elk keuzeargument in het rekenmodel moet 
warden opgenomen. Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om een afbakening te 
maken van de bouwmethoden en materialencombinaties die in het rekenmodel zijn opgenomen. 
Hierbij zijn de materiaal- en productspecificaties vastgesteld, waardoor het mogelijk is om de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel van het gastbedrijf hieraan te koppelen. De 
benodigde bouwkraan voor het realiseren van het casco is bij de bouwmethoden verschillend, dit 
heeft invloed op de huurprijs. De specifieke bouwkraan per bouwmethode is aan de kwantificaties 
van het gastbedrijf gekoppeld. 

Bij de bouwmethode gietbouw zijn er voor de inzet van tunnelbekisting en wandbekisting, naast 
de huurprijs, projectgebonden kosten aanwezig. Door het vaststellen van de projectgebonden 
kosten/huurprijzen van de wandbekisting en tunnelbekisting is het mogelijk in het rekenmodel 
de materieelinzet van de gietbouwmethode te vergelijken met andere bouwmethoden. 
Na gehouden interviews blijkt dat de bouwmethode een significante invloed heeft bij het 
aanbrengen van de cascogebonden installaties. Het aanbrengen van de cascogebonden installaties 
is in het in rekenmodel opgenomen, omdat dit de kostprijs van het woningbouwcasco be'invloed. 
Voor het bepalen van de uitvoeringstijd zijn de formules voor het bepalen van de intervallen en 
doorlooptijden van de verschillende bouwmethoden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om in het 
rekenmodel de invloed van de factor tijd op de bouwkosten inzichtelijk te maken. 

De voorbereidingstijd van de verschillende bouwmethoden kan een keuzeargument zijn voor het 
toepassen van een bouwmethode. Door middel van een interview is binnen het gastbedrijf 
vastgesteld wat de benodigde voorbereidingstijd van elke bouwmethode is. 

In het gehouden onderzoek zijn voldoende gegevens verzameld om een rekenmodel te kunnen 
ontwerpen dat de bouwmethoden op de objectieve keuzeargumenten bouwkosten, uitvoeringstijd 
en voorbereidingstijd vergelijkt. 



4. Ontwerpplan 

4.r. lnleiding 
N aar aanleiding van het gehouden onderzoek is in dit boofdstuk bet ontwerpplan van het 
Rekenmode1 beschreven. In <lit ontwerpplan is stapsgewijs uitge1egd op welke wijz het 
Rekenmodel in de ontwerpfa e is ontwikk:eld. Hierdoor is een antwoord vetkregen op de nog 
openstaande Onderzoe~vraag: "Hoe dient het rekenmodel te functioneren?" 

4.2. Ontwerpplan 
Het ontwerpplan is verdeeld in tien stappen die zijn doorlopen om het Rekenmodel op een 
gestructureerde wijze te ontwerpen. 

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap} 
Stap 4: 
Stap 5: 
Stap 6: 
Stap T 
Stap 8: 
Stap 9: 
Stap rn: 

Analyse bestaande Rekenmodellen; 
Randvoorwaarden en Program.ma van Eisen Rekenmodel: 
Keuze softwareprogramma; 
Definieren cascovormen; 
Koppelen bouwmethoden aan cascovormen; 
Analyse productiemiddelen t.b.v. hoeveelheidberekeningen; 
Vaststellen invoergegevens; 
Stroomschema Rekenmodel; 
Ontwerpen Rekenmodel; 
Toetsing rekeningmodel. 

Stap 1: Analyse bestaande Rekenmodellen 
Als voorbereiding op het ontwerp van het Rekenmodel is als eerste een analyse gemaakt van 
vergelijkbare rekenmodellen die in bet verleden door studenten aan de Technische Universiteit 
Eindboven zijn ontwikkeld. Hierbij lag de nadruk op de (on)mogelijkheden van deze 
Rekenmodellen en de aanbevelingen en aandachtspunten die door deze studenten naar 
aanleiding van bun ontwerp zijn aangegeven. 

Stap 2: Randvoorwaarden en Programma van Eisen Rekenmodel 
Na de u:itkomgten van de gehouden analyse van bestaande rekenmodellen zijn in samenspraak 
mel h t gastbedrijf de Randvoorwaarden voor hel Rekerunodel opgesteld. Na bet opstellen van de 
Randvoorwaarden zijn de vaste en variabele eisen in het Program.ma van Eisen opge teld. 

Stap y Keuze softwareprogramma 
Na de analyse van de bestaande rekenmodellen, opstellen van Randvoorwaarden en Programma 
van Eisen is vastgesteld met welk softwarepakket bet Rekenmodel is ontwikkeld. Hierbij is een 
afbakening gemaakt van softwareprogramma's waarvan (basis)kennis reeds aanwezig is en welke 
binnen bet gastbedrijf op de computer kunnen warden geimplementeerd. 

Stap 4: De.finieren cascovonnen 
In de Randvoorwaarden en bet Programma van Eisen staat omscbreven dat bet Rekenmodel in 
een korte tijd en met een minimum aan bandmatige hoeveelbeidberekingen de uitkomsten client 
te genereren. Om te bereiken zijn, in samenspraak met bet gastbedrijf, vooraf gedefinieerde 
cascovormen opgesteld. Door deze voorgeprogrammeerde cascovormen is bereikt <lat 
boeveelbeidberekeningen door de gebruiker tot een minimum zijn beperkt. 



Stap 5: Koppelen bouwmethoden aan cascovormen 
Bij de vooraf gedefinieerde cascovormen is vastgesteld welke bouwmethoden op basis van 
vormgeving zijn uitgesloten. Daarnaast zijn ook de beperkingen van materieelinzet en 
bouwproducten, voortkomend uit de afmetingen van het cascovorm, in het Rekenmodel 
opgenomen. 

Stap 6: Analyse productiemiddelen t.b.v. hoeveelheidberekeningen 
Aan de hand van het geselecteerde cascovorm en de ingevoerde projectgegevens berekent het 
Rekenmodel de benodigde hoeveelheden bouwmaterialen, bouwproducten en materieelinzet 
(zoals m1

, m 2
, ml, kg en stuks). Deze berekende hoeveelheden zijn vervolgens gekoppeld aan de 

bedrijfsgebonden normen en materiaalkosten. Door de productiemiddelen arbeid, materiaal en 
materieel te analyseren is vastgesteld welke hoeveelheden per woningtype en bouwmethode door 
het rekenmodel moet worden berekend. 

Stap 7: Vaststellen invoergegevens 
Aan de hand van relevante keuzeaspecten die invloed hebben op de keuze van de bouwmethode 
en het vaststellen van gegevens die nodig zijn om de hoeveelheidberekeningen te genereren, zijn 
de benodigde invoergegevens van het Rekenmodel vastgesteld. 

Stap 8: Stroomschema Rekenmodel 
Na het doorlopen van de beschreven stappen 1 t/m 7 is een stroomschema ontworpen, dat de 
werking van het Rekenmodel weergeeft. Aan de hand van <lit stroomschema is het Rekenmodel 
ontwikkeld. 

Stap 9: Ontwerpen Rekenmodel 
Aan de hand van het stroomschema en de benodigde gegevens uit het gehouden onderzoek (zie 
hoofdstuk 3 met bijbehorende bijlagen) is het Rekenrnodel ontworpen. 

Stap 10: Toetsing rekeningmodel 
Na het ontwerp van het Rekenmodel is deze getoetst om vast te stellen ofhet Rekenmodel 
functioneert en correcte uitkomsten genereert. Het Rekenmodel is als eerste getoetst aan het 
Programma van Eisen en Randvoorwaarden. Daarnaast is het Rekenmodel gespiegeld aan het 
stroomschema, waarbij de nadruk lag op het uitsluiten van bouwmethoden op basis van 
vormgeving en/of afmetingen. Als laatste toets is onderzocht of de berekende kostprijzen van het 
Rekenmodel aannemelijk zijn. 



5. Reken model 

5.1. lnleiding 
Na het gehouden onderzoek naar de gegevens die in het Rekenmodel zijn opgenomen en het 
opstellen van het ontwerpplan, is het Rekenmodel daadwerkelijk ontwikkeld. In <lit hoofdstuk zijn 
de resultaten van het ontwerp van het Rekenmodel, gebaseerd op het beschreven ontwerpplan in 
paragraaf 4.3, opgenomen. 

5.2. Analyse bestaande rekenmodellen 
In het verleden zijn door studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven rekenmodellen 
ontwikkeld die de keuze van de bouwmethoden optimaliseren. Van deze rekenmodellen zijn er 
drie die gelijkenis vertonen met het Rekenmodel <lat in deze afstudeeropdracht is ontwikkeld. 

Dit betreft de volgende afstudeerrapporten: 
De ontwikkeling van een hulpmiddel ter ondersteuning voor de toe te passen 
bouwmethode bij Ballast Nedam Woningbouw B.V. door L. Bijsmans en T. Veugelers 
(1998); 
Hulpmiddel kiezen bouwmethode door M.P. Triepels (2000); 
Keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van seriematige woningcasco's, 
door P. Bongers (2007). 

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek betreffende het ontwikkelen van een 
gebruikersvriendelijk rekenmode] zijn deze drie afstudeerrapporten bestudeerd. Hierbij is 
voornamelijk gekeken naar de (on)mogelijkheden van de ontwikkelde rekenmodellen en, indien 
beschreven, de bijbehorende aanbevelingen. 

Studenten L. Bijsmans/T. Veugelers 
Dit rekenmodel, <lat ontwikkeld is door twee studenten, berekent automatisch de benodigde 
materiaalhoeveelheden. Er bestaat een mogelijkheid om een ingevoerd project op te slaan. Het is 
echter niet mogelijk om het project te openen en hierbij wijzigen aan te brengen. Het uitsluiten 
van bouwmethoden op basis van cascovormen wordt in <lit rekenmodel niet toegepast. De reden 
is <lat er in <lit rekenmodel geen vooraf gedefinieerde cascovormen bevat. Het uitsluiten van 
bouwmethoden gebeurt enkel op basis van het overschrijden van afmetingen bij materieelinzet. 
Het rekenmodel is geschikt voor laagbouw, middenlaagbouw en hoogbouw. Mogelijk <lat er 
daarom geen vooraf vastgestelde cascovormen aanwezig zijn. De bouwmethode Assemblagebouw 
is in <lit rekenmodel niet aanwezig. 

Student M.P. Triepels 
In <lit rekenmodel is uitgegaan van een referentiecasco. De ingevoerde projectgegevens worden in 
het rekenmodel geanalyseerd op welke punten het casco afwijkt van het referentiecasco. De 
bouwmethode Assemblagebouw is in <lit rekenmodel niet aanwezig. De invloed van de bouwtijd 
op de tijdgebonden kosten is in <lit Rekenmodel niet verwerkt, wat door de betreffende student als 
aanbeveling voor een mogelijke vervolgstudie wordt aangegeven. 

Student P. Bongers 
Bij <lit rekenmodel moeten de hoeveelheidberekeningen eerst handmatig door de gebruiker 
warden uitgevoerd en vervoigens in het model warden ingevoerd. Het onderscheid tussen 
geluidweringsklasse 3 en 2 is verwerkt in twee gescheiden rekenmodellen. Het aantal sparingen 
en de bijbehorende oppervlakte van de gevelopeningen is in <lit rekenmodel niet verwerkt. De 



invloed van de aanwezigheid van sparingen in binnenspouwbladen en eindwanden zijn hierdoor 
in het rekenmodel niet meegenomen. 
In de gebruikerservaringen geeft de student aan <lat het rekenmodel alleen correct werkt als de 
handelingen en invoer in het rekenmodel volgens de omschreven handleiding wordt gevolgd. Als 
van de invoervolgorde wordt afgeweken is de kans groat <lat het rekenmodel foutieve uitkomsten 
genereert. Als verbeterpunten wordt aangegeven <lat het voor de gebruiker niet mogelijk is om het 
productietempo en tunnelinzet in een later stadium te wijzigen. Hiervoor moeten alle 
projectgegevens opnieuw ingevuld te warden, wat de gebruikersvriendelijkheid niet ten goede 
komt. 

Gemeenschappelijke kenmerken 
Van de ontwikkelde rekenmode1len is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om (opgeslagen) 
ingevoerde projectgegevens zoals woningaantal, afmeting, tunnelinzet en productietempo, te 
wijzigen. Hierdoor is het niet mogelijk om (in een later tijdstip) de invloed van deze wijzigingen 
inzichtelijk te maken. Om de invloed van wijzigingen wel inzichtelijk te maken moet de gebruiker 
het project in zijn geheel opnieuw in het rekenmodel invoeren. 
De rekenmodellen zijn allemaal gebaseerd op een cascovorm waarvoor de kostprijs wordt 
berekend. In de afstudeerrapporten en rekenmodellen wordt niet duidelijk op welke wijze de 
projectgebonden kosten van tunnelbekistingen en wandbekistingen in de rekenmodellen zijn 
opgenomen. Mochten de projectgebonden kosten 'verrekend' zijn in m 2 prijs van de betreffende 
bekisting dan is de betrouwbaarheid van de uiteindelijke berekende kostprijs van de 
tunnelbekisting en wandbekisting twijfelachtig. Dit komt mede omdat de hoogte van de 
projectgebonden kosten onder andere afhankelijk zijn van de gekozen bekistinginzet. 
Het laatste gemeenschappelijke kenmerk is <lat de invloed van cascogebonden installaties 
niet in de kostprijs is verwerkt. 

5. 3. Randvoorwaarden en Programma van Eisen Rekenmodel 
ln amen praak met het gastbedrijf zijn voor het Rekenmodel de Randvoorwaarden en het 
Program.ma van Eisen opgesteld. De Randvoorwaarden zijn voorwaarden, zoal gesteld door het 
gastbedrijf, waaraan het Rekenmodel moet voldoen. Om deze voorwaarden te realiseren is er een 
Programma van Ei en opge teld. Hierbjj is onderscheid gemaakt tu en vaste ei en en variabele 
eisen. 

5.3.1 Randvoorwaarden 
Jn samenspraak met het gastbedrijf zijn de Randvoorwaarden opgesteld waaraan het Rekenmodel 
moet voldoen. H t Rekenmodel moet toepasbaar zijn binnen het gastbedrijf, door de nonnen n 
rnateriaalko ten, zoals gehanteerd binnen het gastbedrijf, in het Rekenmodel op te nemen . Deze 
nonnen en materiaalkosten moeten door het gastbedrijf gewijzigd kunnen worden. Het invoeren 
van een proje t moet door de gebruiker in een korte tijd gerealiseerd kunnen worden. De 
gebruiker moet de gelegenheid k:rijgen om tijdens de invoer aUe gegevens op ieder gewenste 
plaats in bet Rekenmodel te wijz.igen. Hierbij moet de gebruiker direct inzicht krijgen wat de 
gevolgen zijn van de aangebrachte wijziging(en). Tevens wordt aan de gebruik:er de mogeJijkheid 
geboden om eeo ingevoerd project op de computer te bewaren en op een later tijd tip te openen 
en eventuele wijzigingen aan te brengen. Door bet ga tbedrijf warden woningbouwprojecten 
gerealiseerd met massieve en ankerloze bouwmuren. ln het Rekenmodel is daarom ook 
onder cheid gemaakl tussen massieve bouwmuren en ankerloze bouwmur n . Door de gebruiker 
kan een kortingspercentage worden toegekend aan de huurprijs van de wandbekistingen. Dit 
alleen na toestemrning van de directie van het ga tbedlijf. 



5.3.2 Programma van Eisen 
Na de Randvoorwaarden is er een Programma van Eisen (PVE) opgesteld. Hierin zijn de eisen 
opgenomen waaraan het Rekenmodel moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vaste 
eisen en variabele eisen. 

Vaste eisen 
Deva te ei en binnen bet PVE zijn ei en die noodzakelijk zijn om de werking van het 
Rekenmodel te garanderen. 

De gegevens die de gebruiker in bet Rekemnodel invoert, warden verbegen door het raadplegen 
van de situatietekening, plattegronden en door neden van een woningbouwproject (Voorlopig 
Ontwerp). Deze invoergegevens warden door bet Rekenmodel gecontroleerd op validiteit. 
Hiermee wordt voorkomen dat door onjuiste en/of in omplete invoer de berekeningen niet 
correct warden uitgevo rd. In h t Rekenmodel kan de gebruiker een keuze maken tus en 
massieve bouwmuren en ankerloze bouwmuren. 

De uitkomst van het rekenmodel heeft een zodanige vorm dat bouwmethoden op identieke 
criteria onderling zijn te vergelijken. Aan de hand van ingevoerde gegevens genereert het 
rekenmodel de volgende uitkomsten: 
- ge chikte bouwmethode(n) voor casco en binnen pouwblad; 
- kostprijs productiemiddelen van het casco, binnenspouwblad en dak*; 
- tolaal Algemene BouwplaatsKosten (ABK); 
- kostprijs arbeid van cascogebonden installaties; 
- indicatie van voorbereidingstijd en uitvoeringstijd. 

Variabele eisen 
Variabele eisen binnen bet PVE zijn ei en die niet noodzakelijk zijn om de werking van het 
Rekenmodel te garanderen. Deze eisen dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van het 
Rekenmodel 

In de Randvoorwaarden staal dat bel projecl door de gebruiker in een korte tijd moet warden 
ingevoerd. Om <lit bereiken moetenhandmatige hoeveelheidberekeningen door de gebruiker tot 
een minimum worden beperkt. Dit kan worden bereikt door het Rekenm.odel te voorzien van 
vooraf gedefinieerde cascovormen. De bijbel1orende hoeveelheden, gebaseerd op de 
invoergegevens, worden door het Rekenmodel berekend. 
Om hetRekenmodel tevoorzien vande laat te normen en materiaalkosten zijn deze door het 
gastbedrijfte wijzigen. Door de gebruiker kan een kortingspercentage toegekend worden aan de 
huurprij vau de wa:ndbeki tingen. 
De gebruiker is in staat om tijdens de invoer alle gegevens op ied r gewenste plaats in het 
Rekenmodel te wijzigen. Hierbij krijgt de gebruiker direct inzicht wat de gevolgen zijn van de 
aangebrad1te wijziging(en) . 
Tevens moel aan de gebruiker de rnogelijkheid warden geboden om een ingevoerd proj ct op de 
computer te bewaren en op een later tijdstip te openen, eventuele wijzigingen aan te brengen en 
de wtkom ten te printen. 



5.4. Keuze softwareprogramma 
Het ontwikkelen van een zogenaamd 'standalone' Rekenmodel in programmeeromgevingen 
zoals C++, Java en Python kwamen vanwege het ontbreken van 'hogere' programmeerkennis niet 
in aanmerking. Hierdoor is gekeken naar software die standaard op elke computer van de 
medewerkers van het gastbedrijf gei:nstalleerd zijn. Bij navraag bij het gastbedrijfbleek <lat 
standaard aUeen het besturingssysteem Windows en het softwareprogramma Microsoft Office 
Word en Excel op alle computers is ge'installeerd. Eventuele extra applicaties zoals Microsoft 
Office Access, calculatiesoftware en CAD tekenprogramma's warden specifiek per computer 
geinstalleerd. 
Uit een korte analyse blijkt dat Microsoft Access niet gesc.hikt is om bet Rek nmodel in te 
ontwikkelen. Dit softwareprogramma is een databa eapplicatie en wordt hoofdzakelijk gebruikt 
voor het beheren voor records ('digitale kaartenbak'). Het integreren van het Rekenrnodel in de 
aanwezige calculatiesoftware van bet gastbed.rijf is om techni che redeneren niet mogelijk. 
Micro oft Office Excel is in deze situatie de meest toegewezen applicatie om het Rekenmodel 
daarin te ontwikk:elen. Dit softwareprogramma i een spreadsheetapplicatie waarin (hoeveelheid-) 
berekeningen kunnen Worden uitgevoerd. 
Na deze analyse van de beschikbare software is de keuze gemaakt om het Rekenmodel binnen 
Microsoft Office Excel te ontwikkelen. Hierbij is naast het 'standaard' Office Excel ook veelvuldig 
gebruik gemaakt van Visual Basic for Applications, welke standaard in Microsoft Office is 
geintegreerd. Door de rekentoepassingen in Excel zijn de hoeveelheidberekeningen door de 
gebruiker tot een minimum beperkt. Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke 
gebruikersinterface is met behulp van Visual Basic for Applications gerealiseerd. 

5. 5. V ooraf gedefinieerde cascovormen 
Zoals vermeld in het Programma van Eisen en de gestelde randvoorwaarden moeten handmatige 
berekeningen door de gebruiker tot een minimum zijn beperkt. Om dit te kunnen bereiken zijn 
in samenspraak met het gastbedrijf een aantal vooraf gedefinieerde cascovormen opgesteld 
waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Deze cascovormen zijn voor rijenwoningen, 2 onder 1 

kapwoningen en vrijstaande woningen beschikbaar. Bij cascovormen welke voorzien zijn van een 
hellend dakvlak kan gekozen warden voor een cascovorm met of zonder borstwering ('getild dak'). 
Hiermee is de kans vergroot <lat er daadwerkelijk een 'match' kan plaatsvinden tussen het in te 
voeren cascovorm en de vooraf gedefinieerde cascovormen. In bijlage L is een overzicht 
opgenomen van de cascovormen die in het Rekenmodel zijn verwerkt. 



5.6 . Uitsluiten bouwmethoden 
Na het vaststellen van de vooraf gedefinieerde cascovormen is per cascovorm vastgesteld welke 
bouwmethoden toepasbaar zijn. Het toepassen van een bouwmethode is afhankelijk van 
vormgeving en afmetingen. 
In bijlage M (Uitsluiten bouwmethoden) is een overzicht opgenomen welke bouwmethode(n) op 
basis van het cascovorm mogelijk zijn. Toch zijn een aantal bouwmethoden alsnog uitgesloten, 
als gevolg van de afmetingen van het in te zetten materieel en afmetingen van bepaalde 
bouwprod ucten. 

In het Rekenmodel zijn naar aanleiding van de ingevoerde gegevens bouwmethoden uitgesloten 
op basis van de volgende beperkingen: 
- bekistingsplaatvloer toepasbaar t/m een beukbreedte van 12 m [n]; 
- tunnelbekisting toepasbaar vanaf een beukbreedte van 3 m t/m maximaal 8,5 m; [21]; 
- kanaalpfaatvloer toepasbaar t/m een beukbreedte van maximaal 18 m [n]. 

5.7. Analyse productiemiddelen tb.v. hoeveelheidberekeningen 
Om de hoeveelheidberekeningen door de gebruiker daadwerkelijk tot een minimum te beperken 
warden de hoeveelheidberekeningen door het Rekenmodel uitgevoerd. 
Tijdens de onderzoeksfase van de afstudeeropdracht zijn de productiemidde1en arbeid, materiaal 
en materieel van het gastbedrijf geanalyseerd, zie bijlage D. Aan de hand van de uitkomsten van 
deze analyse is in bijlage N een overzicht gemaakt van de hoeveelheden die door het Rekenmodel, 
voor alle cascovormen, moet warden berekend. Deze hoeveelheden warden aan de hand van de 
ingevoerde gegevens automatisch door het Rekenmodel berekend en gekoppeld aan de 
kwantificatie van de productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel. 

5.8. Vaststellen invoergegevens 
Aan de hand van de plattegronden, doorsneden en situatietekening is de gebruiker in staat om de 
projectgegevens in het Rekenmodel in te voeren. De volgende gegevens moeten door de gebruiker 
warden ingevoerd: 

Algemene projectgegevens 
- projectomschrijving; 
- projectnummer; 
- gebruikersnaam; 
-datum; 
- keuze geluidweringsklasse 3 of 2; 
- Algemene BouwpfaatsKosten per week; 
- kortingspercentage wandbekisting*. 

Cascovorm 
- Keuze woningtype(n) en bijbehorende cascovorm; 

Woningtype 
- aantal woningen/woningblokken; 
- beukbreedte; 
- beukdiepte; 
- plafondhoogte; 
- dakhelling*; 
- borstwering*; 



- productietempo; 
- keuze tunnelinzet; 
- aantal sparingen per verdieping; 
- oppervlakte sparingen per verdieping 

*: indien van toepassing. 

Aan de hand van <lit relatief beperkt aantal projectgegevens berekent het Rekenmodel de 
benodigde hoeveelheid bouwmaterialen en bouwproducten. Deze hoeveelheden worden 
gekoppeld aan de arbeidsnomen, uurloon, materiaalkosten en materieelinzet van het gastbedrijf. 
Tevens wordt de benodigde uitvoeringstijd berekend en gekoppeld aan de Algemene 
BouwplaatsKosten. Ook de arbeid voor het aanbrengen van de cascogebonden installaties worden 
op basis van de ingevoerde gegevens berekend. In het stroomschema (bijlage Q) wordt 
gevisualiseerd hoe de ingevoerde gegevens in het Rekenmodel worden verwerkt. In bijlage Q is 
tevens een korte toelichting gegeven op het stroomschema. 

5.9. Stroomschema Rekenmodel 
Na het vaststellen van het Programma van Eisen, randvoorwaarden, cascovormen, benodigde 
hoeveelheden, uitsluiten van bouwmethoden op basis van vormgeving en/of afmetingen van het 
casco is het te ontwikkelen Rekenmodel in een stroomschema gevisualiseerd. 
Dit stroomschema is gerealiseerd met behulp van het softwarepakket Microsoft Visio. In <lit 
stroomschema wordt stapsgewijs weergegeven hoe de ingevoerde gegevens worden verwerkt. 
Hierdoor wordt het ontwerpproces van het Rekenmodel inzichtelijk. Het stroomschema diende 
als basis om het Rekenmodel in Office Excel en Visual Basic for Applications te ontwikkelen. Het 
stroomschema is op Ao-formaat in <lit eindrapport opgenomen. (bijlage Q). 

5.10. Ontwerpen Rekenmodel 
Het stroomschema uit paragraaf 5.9 is het uitgangspunt voor het ontwerp van het Rekenmodel. 
Het Rekenmodel bestaat uit een gebruikersinterface, waarmee de ingevoerde gegevens en de 
uitkomsten voor de gebruiker worden gevisualiseerd. Het Rekenmodel en de bijbehorende 
handleiding bevinden op de bijgeleverde CD-ROM. Tevens is de handleiding van het Rekenmodel 
als geprinte versie bij <lit eindrapport toegevoegd. 

Gebruikersinterface 
De gebruikersinterface is in Visual Basic for Applications ontworpen. Deze gebruikersinterface 
bestaat uit zes onderdelen: 

I. Invoer Algemene Projectgegevens; 
2. Selectie woningtype(n) en cascovormen; 
3. Invoeren gegevens van rijenwoningen; 
4. Invoeren gegevens van 2 onder 1 kapwoningen; 
5. Invoeren gegevens van vrijstaande woningen; 
6. Bekijken uitkomsten kostprijzen. 
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Figuur 4 Tabblad Algemene Projectgegevens van het gebruikersinterface 

De gebruikersinterface is zodanig geprogrammeerd <lat alle invoergegevens van de gebruiker 
gecontroleerd worden op validiteit. Mocht de gebruikers onbewust een foutieve of onvolledige 
invoer geven, dan wordt door de gebruikersinterface een melding op het beeldscherm 
weergegeven, zie figuur 5 voor een dergelijk voorbeeld. De gebruiker wordt gedwongen om het 
betreffende invoerveld alsnog te voorzien van een correcte invoer. 

- - ----- = -=========:---= -. 
j Beukbreedte Oppuvlilkte spuinc•n ----

I 
Voer een beukbreedte ln tussen de 3,5 en 18 meter _n Veer de oppervlakte i1 van de sparingen. 

l"===-==~--0-K ----==I _i =~=O=K ==='' 
Figuur 5 Foutmeldingen bij foutieve of incomplete invoer in het Rekenmodel 

Na het valideren van de invoergegevens wordt vastgesteld welke bouwmethoden op basis van deze 
gegevens kunnen worden toegepast. Het toepassen van een bouwmethode is afhankelijk van 
vormgeving en afmetingen. Om <lit te realiseren wordt voor elk cascovorm de beschikbare 
bouwmethoden in de programmatuur van Visual Basic opgenomen. Daarnaast wordt door middel 
van de ingevoerde afmetingen mogelijke bouwmethoden alsnog uitgesloten, als gevolg van de 
maximale afmetingen van bepaalde bouwproducten en .materieelinzet. 

Het is voor de gebruiker mogelijk om alle ingevoerde gegevens op ieder gewenst moment te 
wijzigen, onafhankelijk van de positie in de gebruikersinterface. Na het aanbrengen van een of 
meerdere wijzigingen worden alle invoergegevens opnieuw gevalideerd. Tevens wordt opnieuw 
door de programmatuur van Visual Basic bepaald of een bouwmethoden moet worden uitgesloten. 

Nadat de invoergegevens zijn gevalideerd en de toepasbare bouwmethode(n) zijn vastgesteld 
worden deze gegevens naar de spreadsheets van Rekenmodel Bouwmethoden.xls getransporteerd. 
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Door deze wijze van programmeren in Visual Basic wordt voorkomen <lat op basis van onjuiste 
en/of incomplete invoergegevens de berekeningen in de spreadsheets onjuist warden uitgevoerd. 
Tevens wordt voorkomen <lat het uitsluiten van bouwrnethoden op basis van afmetingen 
onbetrouwbaar wordt, waardoor er van gebruiksvriendelijk rekenmodel geen sprake meer is. 

1 CZllUHUJSO.C.lt do-
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Figuur 6 Datatransport binnen het RekenmodeL 
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Nadat de invoergegevens zijn gevalideerd en de toepasbare bouwmethode(n) zijn vastgesteld 
warden deze gegevens naar de spreadsheets van Rekenmodel Bouwrnethoden.xls getransporteerd. 
In deze spreadsheets warden de hoeveelheidberekeningen uitgevoerd van de bouwmethoden en 
bouwmaterialen die voor de gekozen bouwmethoden in aanmerking komen. Vervolgens warden 
de normen en materiaalkosten van het gastbedrijf uit bijhge d.xls aan deze 
hoeveelheidberekeningen gekoppeld. Na het koppelen van de hoeveelheidberekeningen aan de 
productiemiddelen, berekenen van uitvoeringstijden en arbeid van de cascogebonden installaties 
warden de uitkomsten van de kostprijzen getransporteerd naar de gebruikersinterface in het 
onderdeel Uitkomsten kostprijzen. Voor een schematische weergave van deze 
berekeningsvolgorde zie figuur 6. 

Bijlage d.xls 
In bijlage d.xls, zijn de normen, uurloon en materiaalkosten van het gastbedrijf opgeslagen. Oak 
zijn in <lit bestand de huurprijzen en projectgebonden kosten van wandbekistingen en 
tunnelbekistingen opgenomen. Met behulp van een wachtwoord in bijlage d.xls is het mogelijk om 
de normen, uurloon en materiaalkosten te wijzigen. Het aanbrengen van wijzigingen kan 
noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld het uurloon of materiaalkosten als gevolg van nieuwe 
jaarcontracten gewijzigd zijn. 

5.n . Toetsen rekenmodel 
Na het ontwerp van het Rek:enmodel is deze getoetst om te constateren ofhet Rekenmodel 
functioneert en correcte uitkomsten genereert. Het Rekenmodel i als eerste getoet t aan d 
gestelde Randvoorwaarden en het Prograrnma van Eisen. Daarnaast is bet Rekenmodel 
gespiegeld aan bet troomschema om te constateren ofhet uitsluiten van bouwmethoden op basis 
van vormgeving, afmetingen en woningaantallen correct verloopt. 

Als laatste toets is onderzocht of de uitkomsten van de kostprijzen aannemelijk zijn. 
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Binnen het gastbedrijf is er voor slechts een woningbouwproject in het verleden (september 2007) 
een opzet gemaakt voor het berekenen van de bouwkosten van verschillende bouwmethoden. Dit 
project is in het Rekenmodel ingevoerd om de uitkomst van de kostprijzen met de Calculatie van 
het gastbedrijf te vergelijken. 

Het toetsen van de meest geschikte bouwmethode door het invoeren van reeds gerealiseerde 
woningbouwprojecten van het gastbedrijf is niet representatief. De oorzaak ligt in het feit <lat de 
gekozen bouwmethoden van deze woningbouwprojecten niet gebaseerd zij1n op basis objectieve 
beslissingscriteria, zoals beschreven in paragraaf }2.4 van <lit eindrapport. 

5.11.1 Toetsen aan Randvoorwaarden en Programma van Eisen 
Na het ontwikkelen van het Rekenmodel is deze getoetst aan de Randvoorwaarden en het 
Programma van Eisen. 

De eisen vanuit het Programma van Eisen waren <lat de benodigde projectgegevens 'eenvoudig' 
en 'snel' moeten worden ingevoerd, waarbij handmatige hoeveelheidberekeningen tot een 
minimum moeten worden beperkt. Tevens moeten de invoergegevens het project kunnen worden 
gewijzigd, opgeslagen en op een later tijdstip opnieuw kunnen worden geopend. Er kan met 
zekerheid worden geconcludeerd <lat aan deze gestelde eisen zijn voldaan. 
Naast het Programma van Eisen zijn er een aantal Randvoorwaarden (5.4) voor het Rekenmodel 
opgesteld. In de Randvoorwaarden zijn een aantal voorwaarden opgesteld die het Rekenmodel 
een grote mate van 'gebruiksvriendelijkheid' geven. Ook hiervan mag met een zekerheid worden 
geconcludeerd <lat al deze gestelde voorwaarden is voldaan. 

5.n .2 Toetsen aan stroomschema en uitsluiten bouwmethoden 
Om vast te stellen ofhet Rekenmodel daadwerkelijk functioneert zoals <lit in het stroomschema is 
weergegeven wordt het Rekenmodel aan een aantal testen onderworpen. Hierbij is tevens 
gekeken of het uitsluiten van een bouwmethode correct plaatsvindt. Het toetsen heeft 
plaatsgevonden door middel van 'te tprojecten' waarbij van te voren is vastge, teld wat d 
verwachtte uitkomsten vanhet Rekenmodel moet zijn. Na de gehouden toetsen blijkt dat het 
Rekenmodel volledig volgens het stroom chema functioneert. De uitkomsten van deze toetsen 
zijn te vinden in bijlage 0: Toetsen Rekenmodel aan stroomschema. 

5.rr.3 Toetsen uitkomsten kostprijzen 
Als laatste toets is onderzocht of de uitkomsten van de kostprijzen aannemelijk zijn. 
Binnen het gastbedrijf is er voor slechts een cascovorm in het verleden (september 2007) een 
opzet gemaakt voor het berekenen van de bouwkosten van verschillende bouwmethoden. In 
bijlage P zijn de uitkomsten van het Rekenmodel vergeleken met de kostprijzen die door de 
afdeling Calculatie zijn berekend. 

Deze beperkte toetsing van slechts een cascovorm geeft wetenschappelijk gezien geen bewijs <lat 
de uitkomsten van het rekenmodel correct zouden zijn. Doordat zowel het Rekenmodel als de 
Calculatie beide gebruik maken van dezelfde normen, uurlonen en materiaalkosten is het echter 
wel aannemelijk <lat de minimale verschillen in de uitkomsten acceptabel zijn. 
Na deze toets kan geconcludeerd worden <lat de uitkomsten van het rekenmodel in alle 
waarschijnlijkheid een relatief dichte benadering van de 'werkelijkheid' hebben ten opzichte van 
berekeningen als deze door de Calculatie zouden worden uitgevoerd. 
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5.rr.4 Condusie toetsen Rekenmodel 
Het ontwikkelde Rekenmodel voldoet aan het Programma van Eisen en de Randvoorwaarden 
welke in samenspraak met het gastbedrijf zijn opgesteld. Het Rekenmodel functioneert zoals in 
het stroomschema staat aangegeven en het uitsluiten van een bouwmethode gebeurt op basis van 
de juiste beslissingscriteria. 
De uitkomsten van de kostprijzen zijn wetenschappelijk gezien niet te bewijzen omdat hier 
onvoldoende gegevens binnen het gastbedrijf aanwezig zijn. De gehouden toets zoals vermeld in 
paragraaf 5.1I.3 maakt echter wel aannemelijk dat de uitkomsten van het rekenmodel naar alle 
waarschijnlijkheid een relatief dichte benadering van de 'werkelijkheid' hebben. 

Over de nauwkeurigheid van de berekende uitvoeringstijd kan door het ontbreken van 
referentiemateriaal binnen het gastbedrijf geen uitspraak warden gedaan. De kostprijs voor het 
aanbrengen van cascogebonden installaties is gebaseerd op interviews met specialistische 
bedrij,ven op dit gebied. Hierdoor is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de 
betrouwbaarheid van deze kostprijs. 
Benadrukt moet warden dat bij uitkomsten van het rekenmodel sprake is van een kostenindicatie, 
welke dient als ondersteuning bij de beslissing van de meest geschikte bouwmethode(n). 



6. Conclusie ontwerp Rekenmodel 

Conclusie 
De doelstelling van deze afstudeerdracht was het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend 
rekenmodel voor het bepalen van de meest geschikte bouwmethode(n) voor het casco en 
binnenspouwblad van seriematige grondgebonden woningen. 
Na het gehouden onderzoek naar keuzeargumenten die opgenomen moeten worden in het 
rekenmodel is het ontwerp van het rekenmodel gemaakt. Hiervoor is een Programma van Eisen 
en Randvoorwaarden opgesteld waaraan het rekenmodel moet voldoen. Na het toetsen van het 
rekenmodel op diverse onderdelen is het aannemelijk dat de uitkomsten van het rekenmodel naar 
alle waarschijnlijkheid een relatief dichte benadering van de 'werkelijkheid' hebben. 

Het handmatig doorrekenen van cascovormen op verschillende bouwmethoden wordt in principe 
binnen het gastbedrijf vanwege arbeidsintensiviteit niet gedaan. In het verleden is binnen het 
gastbedrijf voor slechts een woningbouwproject een opzet gemaakt om de verschillende 
bouwmethoden op basis van kostprijs onderling te vergelijken. De betrokken calculator gaf aan 
<lat het berekenen van deze kostprijzen 'enkele dagen' in beslag nam, waarbij een aantal 
invloedsfactoren nog niet in de kostprijs zijn verwerkt . 
Van dit woningbouwproject is ook gebruik gemaakt om het Rekenmodel te toetsen. Het invoeren 
van de projectgegevens en het printen van de kostprijzen van de verschillende bouwmethoden 
nam 15 minuten in beslag. 

Gekeken naar de functionaliteit en gegenereerde uitkomsten van het rekenmodel kan 
geconcludeerd worden <lat de doelstelling van deze afstudeeropdracht is bereikt. Er moet echter 
wel benadrukt worden dat bij uitkomsten van het rekenmodel sprake is van een kostenindicatie 
en tijdindicatie, welke client als ondersteuning bij de beslissing van de meest geschikte 
bouwmethode(n). 

Aanbevelingen 
De aanbeveling naar het gastbedrijf naar aanleiding van de bovenstaande conclusie is dat bij het 
bepalen van de bouwmethode van een nieuw woningbouwproject gekeken moet worden of de 
cascovormen in het rekenmodel kunnen worden ingevoerd. 
Om het rekenmodel actueel te houden is het verstandig om binnen het gastbedrijf een persoon 
verantwoordelijk te stellen die de normen, uurlonen en materiaalkosten bewaakt. 

Suggesties voor verder onderzoek 
In het gehouden onderzoek en ontwikkelde rekenmodel is geen rekening gehouden met de 
tijdsbesteding in de werkvoorbereidingsfase van een woningbouwproject. Een onderzoek in de 
toekomst kan hierover mogelijk meer inzicht verschaffen. Hierbij moet onder andere gekeken 
worden naar de invloedsfactoren bouwmethoden, projectomvang en cascovorm. 

Voor verdere uitbreiding ofhet ontwikkelen van vergelijkbare Rekenmodellen wordt verwezen 
naar de Nabeschouwing. 

Nabeschouwing 
Het ontwikkelen van het Rekenmodel, met een grote mate van gebruiksvriendelijkheid, in Office 
Excel gecombineerd met Visual Basic for Applications vereiste een gestructureerde aanpak om de 
voortgang binnen het ontwerpproces te kunnen bewaken. Het bijbehorende stroomschema is 
daarom onlosmakelijk met het ontwikkelingsproces van het Rekenmodel verbonden. 
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Het ontwikkelen van de gebruikersinterface binnen Visual Basic for Applications vergde een 
uitgebreide literatuurstudie om voldoende vaardigheden te ontwikkelen om te voldoen aan het 
Programma van Eisen en de gestelde Randvoorwaarden van het Rekenmodel. Hierbij is 
veelvuldig gebruik gemaakt van gesplitste prototypen, die pas na uitgebreide toetsing in het 
Rekenmodel zijn ge1mplementeerd. 
Als afsluiting wil ik benadrukken <lat het verder optimaliseren van <lit Rekenmodel, naast een 
procesmatige aanpak, een ruime ervaring en kennis vereist binnen Visual Basic for Applications. 
Bij het ontbreken van deze ervaring en kennis is het verder optimaliseren van het Rekenmodel, 
gezien de complexiteit niet aan te bevelen. 
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BijlageA: Resu1taten Iite:ratuuronderzoek bouwmethoden 

Deze bijlage bevat het literatuuronderzoek om de verschillende bouwmethoden die kunnen 
worden toegepast bij grondgebonden woningen inzichtelijk te maken. Hierbij worden de 
typeringen, voordelen en nadelen van iedere bouwmethode besproken. In onderzoeksvraag 2c 
(welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten?) moeten de keuzeargumenten van de 
bouwmethoden onderzocht worden. Dit literatuuronderzoek is daarom nodig om uiteindelijk vast 
te kunnen stellen welke bouwmethoden opgenomen worden in het rekenmodel. Na het 
vaststellen van de bouwmethoden uit de literatuur, worden de toegepaste bouwmethoden binnen 
het gastbedrijf geanalyseerd. Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de analyse van de 
bouwmethoden binnen het gastbedrijf is het mogelijk om een afbakening te maken van de 
bouwmethoden welke worden opgenomen in het rekenmodel. 

Uitgangpunt van de verschillende bouwmethoden in <lit literatuuronderzoek is het dictaat 
'Uitvoeringstechniek 2' van de Technische Universiteit Eindhoven. Hierin staan 5 bouwmethoden 
omschreven die binnen de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek als indeling van de 
bouwtechniek gehanteerd worden. 
In deze bijlage worden de volgende bouwmethoden besproken: 
1. Stapelbouw; 
2. Gietbouw; 
3- Montagebouw; 
4. Assemblagebouw met prefabbeton elementen; 
5. Assemblagebouw met houtskeletbouw elementen; 
6. Schakelbouw. 

I . Stapelbouw 
Bij stapelbouw worden de wanden van het casco samengesteld met gelijmde steenachtige 
elementen ofblokken, welke op de bouwplaats worden verwerkt. De dragende woningscheidende 
wanden en de binnenspouwbladen worden normliter uitgevoerd met dezelfde elementen of 
blokken [26]. Voor de keuze van de v[oer zijn er diverse mogelijkheden, namelijk: balkenvloeren, 
bekistingsplaatvloeren, combinatievloeren, kanaalplaatvloeren en ribcassettevloeren [30], [27]. 

Figuur 7 Principetekening stapelbouw 
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Voordelen stapelbouw 
Bij stapelbouw worden zoveel mogelijk standaard elementen of blokken toegepast, waardoor de 
voorbereidingstijd ten opzichte van andere bouwmethoden kort is. De installatievoorzieningen 
worden na het realiseren van de wanden aangebracht. Daardoor is het mogelijk dat na de 
realisering van de wanden de positionering van de installatievoorzieningen kan worden gewijzigd. 
Door de relatieve geringe massa van de elementen kan er gewerkt worden met een 
elementensteller. Steenachtige blokken kunnen handmatig worden verwerkt. Voor het opperen 
van de elementen ofblokken wordt er gebruik gemaakt van een relatieve lichte bouwkraan [30], 
[26), [14). 

Nadelen stapelbouw 
In vergelijking met andere bouwmethoden heeft stapelbouw de langste bouwtijd. Dit komt 
doordat stapelbouw een arbeidsintensieve bouwmethode is. Omdat de installatievoorzieningen 
achteraf in de wanden worden aangebracht, moeten de wanden door middel van een stuclaag 
worden afgewerkt. Dit in tegenstelling tot de andere bouwmethoden [30), [26]. 

2 . Gietbouw 
Bij gietbouw wordt het casco op de bouwplaats door middel van (tijdelijke)bekistingen 
gerealiseerd. Hierbij worden de bekistingen voorzien van de benodigde wapening en 
installatievoorzieningen. Nadat deze zijn aangebracht wordt de bekisting afgestort met 
betonspecie. Na het verharden van het beton en het verwijderen van de bekisting door middel van 
een bouwkraan is (een deel) van een casco gerealiseerd [27]. Met behulp van een spouwbekisting 
is het tevens mogelijk om woningscheidende wanden te voorzien van een ankerloze spouwmuur. 
Om het productietempo niet te verstoren client er elke dag betonspecie gestort te worden. Dit 
betekent dater rekening moet worden gehouden met het aantal bekistingen dat er per dag 
voorbereidt kan worden. Door de uitvoerende partij wordt voor elk woningbouwproject vastgesteld 
wat de optimale hoeveelheid bekisting is die wordt ingezet [30), [26]. 

Figuur 8 Principetekening gietbouw, tunnelbekisting en topwandbekisting. 

Om een casco in gietbouw te kunnen realiseren dienen er vee1 handelingen op de bouwplaats 
verricht te worden. Hierbij moet men denken aan het bekisten, wapening en 
installatievoorzieningen aanbrengen, storten van betonspecie en ontkisten [4], [30], [26). Het 
ingezette materieel bij gietbouw kan bestaan uit wandbekisting, vloerbekisting en tunnelbekisting. 
Deze zullen in hoofdstuk 3 nader worden toegelicht. 
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V oordelen gietbouw 
Door het inzetten van meerdere bekistingen is het mogelijk om een hoog productietempo te 
realiseren [4], [30], [26]. Installatievoorzieningen kunnen tot op de <lag van het storten nog 
warden gewijzigd. Dit is afhankelijk van de bereidwilligheid van de uitvoerende partijen. 

Nadelen gietbouw 
Doordat de installatievoorzieningen reeds in het casco warden aangebracht moeten de posities 
van de installaties bekend zijn. Consumenten die een woning gekocht hebben, waarvan het casco 
van de woning al is gerealiseerd kunnen geen installatiewijzigingen meer doorvoeren. 
Bij gietbouw dient er altijd een bouwkraan op de bouwplaats aanwezig te zijn voor het storten van 
het beton met een kubel en voor het transporteren van de bekistingelementen. Door de hoge 
massa van bekistingelementen dient een zware kraan te warden ingezet, wat invloed heeft op de 
totale bouwkosten. 
Bij het realiseren van casco's met behulp van tunnelbekisting moet rekening gehouden warden 
met de benodigde ruimte om de tunnelkist uit een gerealiseerde beuk te verwijderen. Mochten er 
rond de woningbouwcasco's obstakels zoals bomen, openbare weg en sloten aanwezig zijn, dan 
kan het toepassen van tunnelbekistingen uitvoeringstechnische problemen opleveren [3], [4], [5], 
[30], [33]. 

3. Montagehouw 
Kenmerkend van montagebouw is <lat bouwmaterialen en bouwproducten met behulp van 
mechanische verbindingsmiddelen op de bouwplaats gemonteerd warden. De bouwproducten 
warden gekenmerkt door de beperkte afmetingen zoals stijlen, regels, isolatie en beplating [27]. 

Figuur 9 Vrijstaande woning uitgevoerd in montagebouw 

V oordelen montagebouw 
Door het verwerken van bouwproducten met beperkte afmetingen is er beperkte kraaninzet nodig 
[27]. De installatievoorzieningen warden op de bouwplaats tijdens het vervaardigen van de 
wanden en vloeren aangebracht. Hierdoor het mogelijk om installatiewijzigingen tot het 
aanbrengen van de wand- en vloerbeplating door te voeren. De voorbereidingstijd van 
montagebouw is relatief kort [27]. 

Nadelen montagebouw 
Doordat de bouwproducten met beperkte afmetingen met mechanische verbindingen warden 
verwerkt wordt montagebouw gekenmerkt als arbeidsintensief. Hierdoor is een lange bouwtijd 
nodig om een project met behulp van montagebouw te realiseren [27]. 
Door de arbeidsintensiviteit van montagebouw wordt deze bouwmethode in de seriematige 
woningbouw niet toegepast. [30], [27]. 
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4. Assemblagebouw met prefabbeton elementen 
Bij assemblagebouw wordt het casco door middel van prefabbeton elementen samengesteld. Deze 
prefabbeton elementen warden in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden 
geproduceerd [30], [27], [26]. Bij grondgebonden woningbouw wordt de verbinding tussen de 
wanden en vloeren gerealiseerd door middel van onderlinge verbindingen bestaande uit 
koppelplaten. Om de stabiliteit van het casco te waarborgen wordt het binnenspouwblad ook 
uitgevoerd in prefabbeton elementen. Als het binnenspouwblad niet in prefabbeton elementen is 
uitgevoerd, moet de woning voorzien warden van een stabiliteitswand. Deze stabiliteitswand 
wordt meestal naast het trapgat geplaatst [30], [26]. 

Figuur 10 Principetekening montagebouw, gebaseerd op prefab betonwanden. 

De productie van de prefab wanden gebeurt, zoals reeds vermeld, in de fabriek. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van stalen mallen waarin sparingen en installatievoorzieningen (bij fabrikant 
Heembeton) zijn aangebracht. Daama wordt het betreffende element afgestort. Bij de fabrikant 
VBI warden de elektravoorzieningen niet in de fabriek ingestort. Deze warden naderhand op de 
bouwplaats aangebracht [34], [36], [37]. Het is mogelijk om prefab binnenspouwbladen reeds van 
ankers en kozijnen te voorzien. Doordat de wanden in de fabriek geproduceerd warden moeten 
de posities van de sparingen en installatievoorzieningen (bij fabrikant Heembeton) vroegtijdig 
bekend te zijn [30], [27], [24]. 

Figuur u Produceren wandelementen in fabriek 



Voordelen assemblagebouw met prefabbeton elementen 
Doordat de elementen reeds in de fabriek zijn gefabriceerd, is de uitvoeringstijd op de bouwplaats 
kart. Hierdoor is het mogelijk om een hoog productietempo te behalen [30], [27], [26]. 
Bij1 normale weersomstandigheden kan een montageploeg van 7 personen twee casco's per <lag 
monteren [30). Doordat de betonelementen in de fabriek gefabriceerd warden is het afwerken van 
het betonoppervlak nauwelijks nodig. De weersomstandigheden op de bouwplaats hebben 
nauwelijks invloed op de montage van de betonelementen [30), [26]. 
Bij het toepassen van VBI Flexcasco warden de elektravoorzieningen op de bouwplaats 
aangebracht. Hierdoor is het mogelijk om in een later stadium van het bouwproces wijzigingen in 
elektravoorzieningen aan te brengen [34], [36), [37]. 

Nadelen assemblagebouw met prefabbeton elementen 
Doordat de betonelementen in de fabriek geproduceerd warden is een lange voorbereidingstijd 
nodig [30), [26]. Installatievoorzieningen (bij fabrikant Heembeton) en sparingen dienen in een 
vroeg stadium bekend te zijn. Door de hoge massa van de betonelementen is een zware 
bouwkraan nodig, wat de nodige kosten met zich mee brengt [14), [30], [27], [26!. 
Doordat de elementen in de fabriek geproduceerd warden heeft de aannemer geen inzicht of deze 
ook daadwerkelijk conform opgave warden geproduceerd. Het leveren van een foutief element 
kan het productietempo in gevaar brengen, wat direct invloed heeft op de bouwtijd en dus op de 
tijdgebonden (bouwplaats)kosten [26]. De fabrikant brengt tevens kosten in rekening voor het 
transport van de betonelementen naar de bouwplaats [bijlage C: resultaten literatuuronderzoek 
bouwdelen]. Vanwege de hoge massa van de betonelementen kunnen deze kosten invloed hebben 
op de keuze van de bouwmethoden. 

5. Assemhlagebouw met houtskeletbouw elementen 
Bij deze assemblagebouw wordt het casco door middel van houtskeletbouw elementen 
samengesteld. Deze houtskeletbouw elementen warden in de fabriek geproduceerd. De 
elementen zijn opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk, isolatie, installatievoorzieningen en 
plaatmateriaal. Vloerelementen zijn opgebouwd uit ba]klagen, installatievoorzieningen en 
vloerbeplating, welke voldoende draagkrachtig zijn voor optredende belastingen op de vloer [30], 
[27], [26). Door de geringe massa van de woningscheidende wanden dienen deze altijd uitgevoerd 
te warden als ankerloze spouwmuur [30], [26). 

Figuur 12 Principetekening assemblagebouw, gebaseerd op houtskeletbouw elementen 
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Voordelen assemblagebouw met houtskeletbouw elementen 
Doordat de elementen reeds in de fabriek gefabriceerd zijn is de uitvoeringstijd op de bouwplaats 
kort. Hierdoor is het mogelijk om een hoog productietempo te behalen [30], [27]. [26]. De 
weersomstandigheden op de bouwplaats hebben nauwelijks invloed op de montage van de 
elementen. Door de relatieflage massa van de elementen, ten opzichte van betonnen elementen, 
heeft <lit een gunstig effect op de transportkosten van de fabriek naar de bouwplaats. Tevens kan 
de montage op de bouwplaats, ten opzichte van prefab betonelementen, met een lichtere 
bouwkraan plaatsvinden [30], [27], [26]. 

Nadelen assemblagebouw met houtskeletbouw elementen 
Doordat de elementen in de fabriek geproduceerd worden is er een lange voorbereidingstijd nodig 
[30], [26]. Installatievoorzieningen en sparingen dienen in een vroeg stadium hekend te zijn. Dit 
betekent <lat de wensen van de consument bekend moeten zijn. Het leveren en transporteren van 
de elementen door de fabrikant brengt, net als bij prefab betonelementen, risico's met zich mee. 
Doordat de elementen in de fabriek geproduceerd worden heeft de aannemer geen inzicht of deze 
ook daadwerkelijk conform opgave geproduceerd worden. Het leveren van een foutief element 
kan het productietempo in gevaar brengen, wat direct invloed heeft op de bouwtijd en dus op de 
tijdgebonden (bouwplaats)kosten [26]. 

6. Schakelbouw 
Bij schakelbouw wordt de woning in zijn geheel in de fabriek samengesteld. Daarna wordt de 
woning als geheel of in gebouwdelen getransporteerd naar de bouwplaats [27]. 

Figuur 13 Tijdelijke huisvesting uitgevoerd in schakelbouw 

Voordelen schakelbouw 
Doordat de woning compleet of in delen wordt aangevoerd is de uitvoeringstijd op de bouwplaats 
kort. Hierdoor is het mogelijk om een hoog productietempo te behalen. De weersomstandigheden 
op de bouwplaats hebben nauwelijks invloed op de plaatsing van de woning [27}. 

Nadelen schakelbouw 
Omdat de woningen volledig in de fabriek geproduceerd worden dienen alle gegevens in een 
vroeg stadium bekend te zijn. Hierdoor dient er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld assemblagebouw 
in prefab beton, ook de positie en voorzieningen van de niet dragende scheidingswanden bekend 
te zijn. Onverkochte woningen zijn hierdoor niet aantrekkelijk voor toekomstige kopers omdat er 
geen enkele wijziging meer in het ontwerp mogelijk is. Voor het transporteren van de woning 
naar de bouwplaats zijn zware transportvoorzieningen nodig. Ook voor het plaatsen van de 
woning vanaf de vrachtwagen op de definitieve plek is een zware bouwkraan benodigd. 



De ontwerpvrijheid architect wordt beperkt omdat de units voldoende stabiliteit dienen te bezitten 
om transporteerbaar te zijn [4]. 
Bij het raadplegen van diverse literatuur blijkt dater in Nederland, tot heden, geen woning 
gerealiseerd is door middel van schakelbouw welke geschikt is voor permanente bewoning. Dit 
heeft voornamelijk te maken met de detaillering welke niet voldoet aan de diverse eisen van het 
Bouwbesluit. 

Conclusie literatuuronderzoek bouwmethoden 
Naar aanleiding van de literatuurstudie komen montagebouw en schakelbouw niet in aanmerkimg 
voor deze afstudeeropdracht. Montagebouw is te arbeidsintensief in vergelijking met andere 
bouwmethoden en daardoor niet geschikt voor seriematige woningbouw. Schakelbouw is een 
bouwmethode waarbij tot op heden in Nederland geen woningbouwprojecten gerealiseerd zijn, 
welke geschikt zijn voor permanente bewoning. Na uitsluiten van deze twee bouwmethoden, 
komen de volgende vier methoden mogelijk in aanmerking voor deze afstudeeropdracht: 
- stapelbouw; 
- gietbouw; 
- assemblagebouw met prefabbeton elementen; 
- assemblagebouw met houtskeletbouw elementen. 
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Bijlage B: Resultaten literatuuronderzoek keuzeargumenten 

Dael van <lit literatuuronderzoek is het inventariseren van factoren die invloed hebben op de 
keuze van een bouwmethode. Hierbij zijn ook afgeronde afstudeeropdrachten van de Faculteit 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven bestudeerd die betrekking hebben op 
bouwmethoden en invloedsfactoren. 

Uit de literatuurstudie zijn de volgenden invloedsfactoren geinventariseerd die mogelijk invloed 
hebben bij de keuze van een bouwmethode: 
a. gevoel, ervaringskennis en cultuur; 
b. ontwerpvrijheid; 
c. projectgrootte; 
d. personeelsbezetting en materieelinzet; 
e. voorbereidingstijd; 
f. uitvoeringstijd; 
g. bouwkosten; 
h. belendingen bij tunnelbekisting; 
i. compatibiliteit bouwmaterialen. 

a. 'Gevoel', ervaringskennis en cultuur 
Opmerkelijk is <lat uit diverse literatuur naar voren kornt <lat de keuze van een bouwmethode vaak 
gebaseerd wordt op 'gevoel' en ervaringskennis. Op basis van de beschikbare informatie en 
documenten wordt er vanuit een persoonlijk referentiekader voor een bouwmethode gekozen. Er 
wordt bijvoorbeeld voor bouwmethode A gekozen omdat bij een vergelijkbaar gerealiseerd 
woningbouwproject deze bouwmethode ook is toegepast. Aan de hand van de gekozen 
bouwmethode A warden de bouwkosten berekend. Andere mogelijke alternatieven warden niet 
objectief vergeleken. 

Naast 'gevoel' en ervaringskennis speelt ook de cultuur van het bouwbedrijf een rol bij de keuze 
van de bouwmethode. Bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van 
woningbouwprojecten in stapelbouw zullen niet snel voor een andere bouwmethode kiezen. Er 
warden zelfs, indien mogelijk, wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd om het project te kunnen 
realiseren waarin men gespecialiseerd is. Andere mogelijke bouwmethoden warden dan niet 
objectief vergeleken omdat men daar geen 'ervaring' mee heeft. Deze randvoorwaarde is daardoor 
gebaseerd op subjectiviteit. 
I4J, !9l 

b. Ontwerpvrijheid 
De ontwerper van woningbouwprojecten heeft vaak een persoonlijke voorkeur voor het toepassen 
van een bouwmethode. Bouwmethode A geeft voor zijn 'gevoel' meer ontwerpvrijheid dan 
bouwmethode B. Een objectieve keuze van een bouwmethode is daarmee in principe uitgesloten. 
[9] 

c. Projectgrootte 
Bij de keuze van een bouwmethode speelt de projectgrootte een niet te onderschatten rol [9]. 
Het Gietbouwcentrum geeft aan <lat vanaf 18 woningen het interessant is om betonwanden in 
combinatie met bekistingsplaatvloeren toe te passen. Bij woningbouwprojecten vanaf 40 
woningen is het rendabel tunnelbekistingen in te zetten. 
Platform Prefab Cascobouw (assemblagebouw) geeft aan <lat bij een seriegrootte van 12 woningen 
de totale bouwkosten lager zijn dan het toepassen van gietbouw. Bij een woningbouwproject vanaf 
54 woningen zijn de totale bouwkosten lager dan bij het toepassen van stapelbouw. 
Deze bovengenoemde projectgrootte, die op basis van een referentiecasco objectief bepaald zijn, 
kunnen in de praktijk alsnog subjectief geinterpreteerd warden. Om een objectieve beslissing te 
nemen dient de projectgrootte voor het toepassen van een bouwmethode aan de hand van 
bedrijfsgebonden uitgangspunten objectief onderzocht te warden. 



d. Personeelsbezetting en/of materieelinzet 
Het is mogelijk dat specialistische arbeidskrachten zoals tunnelploegen of elementlijmers, om 
welke reden clan ook, niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat een bepaalde 
bouwmethode uitgesloten kan worden. Ook de beschikbaarheid van materieel heeft invloed op de 
keuze van de bouwmethode. Als bijvoorbeeld tunnelbekistingen, om welke reden clan ook, niet 
beschikbaar zijn, kan een woningbouwproject niet uitgevoerd worden in gietbouw met 
tunnelbekistingen. Ondanks dat dit op basis van bouwkosten een geschikte bouwmethode kan 
zijn. Het wel of niet beschikbaar zijn van personeel en/of materieel is een objectief gegeven 
[4]. 

e. Voorbereidingstijd 
Bouwmethoden die in dit onderzoek opgenomen zijn, hebben verschillende voorbereidingstijden. 
Bij stapelbouw wordt zoveel mogelijk gewerkt met standaard elementen en worden de installaties 
na het realiseren van het casco aangebracht. Hierdoor is de voorbereidingstijd, ten opzichte van 
andere bouwmethoden, kort. 
Voor gietbouw zijn er bekistingen en eventueel bekistingsplaatvloeren nodig om het casco te 
kunnen realiseren. De voorbereidingstijd is vanwege bekistingprogrammatie langer clan bij 
stapelbouw. 
Bij assemblagebouw worden de wandelementen in de fabriek onder geconditioneerde 
omstandigheden geproduceerd. Daarvoor client er in vroeg stadium van het bouwproces bekend te 
zijn welke elementen er geproduceerd dienen te worden. De afmetingen, aanta1 en, sparingen en 
(eventuele) installatievoorzieningen dienen clan reeds bekend te zijn. Assemblagebouw heeft 
hierdoor een lange voorbereidingstijd. 

De opdrachtgever kan een startdatum van een woningbouwproject bepalen. De beschikbare 
voorbereidingstijd heeft clan invloed op de keuze van de bouwmethode. Het gevolg is dat daardoor 
mogelijk niet de meeste economische bouwmethode kan worden toegepast. De voorbereidingstijd 
is uit de bedrijfsgegevens en eventueel via leveranciers objectief vast te stellen. 
[3], [30], [32] 

Figuur 14 Assemblagebouw: lange voorbereidingtijd, korte uitvoeringstijd 
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f. Uitvoeringstijd 
De benodigde uitvoeringstijd van een bouwmethode heeft invloed op totale bouwkosten. De 
bouwplaatskosten zijn recht evenredig met de uitvoeringstijd. 
Stapelbouw is een arbeidsintensieve bouwmethode en heeft daardoor in vergelijking met andere 
bouwmethoden de langste uitvoeringstijd. 
Bij gietbouw is het door de inzet van meerdere bekistingen mogelijk om een hoog 
praductietempo te realiseren. De uitvoeringstijd is daardoor korter dan bij stapelbouw. 
In vergelijl<ing met stapelbouw en gietbouw heeft assemblagebouw de kortste bouwtijd. De 
benodigde uitvoeringstijd is bij de genoemde bouwmethoden obj;ectief vast te stellen. 
[4], [9]. [30] 

g. Bouwkosten 
De bouwkosten is een primaire randvoorwaarde om voor een bouwmethode te kiezen. Dit is op 
basis van objectiviteit te bepalen. 
[3], [4], [S], [9]. [30] 

h. Belendingen bij tunnelbekisting 
Bij het realiseren van het casco door middel van een tunnelbekisting is er random het casco 
voldoende ruimte nodig om de tunnelbekisting uit de beuk te verwijderen. De ruimte random het 
casco wordt bepaald door belendingen zoals bebouwing, openbare weg, sloten en bomen. 
Aan de hand van afmetingen van een tunnelbekisting is de benodigde afstand tot de belendingen 
objectief te bepalen. 
[3], [4J. [SJ. [30], [33] 

i. Compatibiliteit bouwmaterialen en bouwproducten 
Binnen de bouwbranche warden er diverse bouwmaterialen en bouwpraducten gebruikt om een 
casco te realiseren. Sommige combinaties zijn om constructieve en/of uitvoeringstechnische 
redenen niet mogelijk. Bij gestorte woningscheidende wanden is het bijvoorbeeld constructief 
niet mogelijk om kanaalplaatvloeren als verdiepingsvloer toe te passen. De compatibiliteit van 
bouwmaterialen en bouwpraducten zijn objectief te bepalen [41· 
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Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen 

Het doel van <lit literatuuronderzoek is om de afinetingen, massa, uitvoeringsproces en 
compatibiliteit van bouwmaterialen en bouwproducten te specificeren. Deze specificaties zijn 
nodig om de productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel te kunnen kwantificeren (bijlage D: 
Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf). Deze kwantificatie is nodig om de bouwkosten objectief 
onderling te kunnen vergelijken. Dit is een van de onderdelen van onderzoeksvraag 2c (welke 
keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten?). 

Bij de specificaties van de afmetingen wordt onderscheidt gemaakt tussen massieve bouwmuren 
en ankerloze bouwmuren. 

De massa van de bouwmaterialen en bouwproducten is nodig om de keuze van de bouwkraan te 
bepalen voor de verschillende bouwmethoden (bijlage F: Kraankeuze bouwmethoden). 

Het uitvoeringsproces van de bouwmaterialen en bouwproducten is nodig om het 
productiemiddel arbeid in bijlage D (Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf) te specificeren. 

De compatibiliteit van de bouwmaterialen en bouwproducten is onderzocht om de van 
combinaties tussen vloeren, wanden en binnenspouwbladen te bepalen. 

De onderdelen afmetingen en compatibiliteit zijn in het volgende overzicht gerubriceerd. 
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Overzicht mogelijke combinaties bouwdelen 

Uu:k ~ o dB (lucbtgeluid) en Leo~ +5 dB (contactgeluid) 
Uu:k ~ dB uch u1d en Leo ~ +10 dB conta eluid 

K1asse Woningscheidende wand Afmeting Spouw Eindgevel Verd. vloer Gevelvulling Afmeting 

3 Beton, in het werk gestort 25omm - 15omm Breedplaat Prefab beton 9omm 
Hout skelet 9omm 
Kalkzandsteen 1oomm 
Cellenbeton 15omm 
Poriso 1oomm 

2 Beton, in het werk gestort 2x12omm 6omm 15omm Breedplaat Prefab beton 9omm 
Houtskelet 9omm 
Kalkzandsteen 1oomm 
Cellenbeton 15omm 
Poriso 1oomm 

3 Tunnelbekisting 25omm - 150 mm Situ beton Prefab beton 9omm 
Hout skelet 9omm 
Kalkzandsteen 1oomm 
Cellenbeton 15omm 
Poriso 1oomm 

2 Tunnelbekisting 2x12omm 6omm 15omm Situ beton Prefab beton 9omm 
Hout skelet 9omm 
Kalkzandsteen 1oomm 
Cellenbeton 15omm 
Poriso 1oomm 

3 Prefab beton 22omm - 150 mm Kanaalplaat Prefab beton 9omm 

2 Prefab beton 2x 90 mm 40 mm 150 mm Kanaalplaat Prefab beton qo mm 

3 Kalkzandsteen 3oomm - IOOmm Breedplaat ~andsteen 1oomm 
Kanaalplaat Kal.kzandsteen 100 mm 

2 Kalkzandsteen 2 'X i50 mm 40 mm ioo mm Breedplaat Kalkzandsteen 1oomm 
Kanaalplaat Kal.kzandsteen 1oomm 

3 Poriso 2 x uo mm 60 mm 120 mm Breedplaat Poriso 1oomm 
Kanaalplaat Poriso roomm 

2 Poriso 2 x 140 mm 60 r:nm 120 mm Breedplaat Poriso IOOtnm 

Kanaalplaat Poriso 1oomm 

3 Cellenbeton 2 x150 7omm 15omm Breedplaat Cellen beton 15omm 
Cellenbeton 15omm 

2 Cellenbeton 2X200 70 mm J:50 mm Breedplaat Cellenbeton r5omm 
Cellenbeton 15omm 
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Begane grondvloer 
De begane grondvloer vormt de overgangsconstructie tussen het casco en de 
funderingsconstructie. De keuze van de begane grondvloer is in principe niet afhankelijk van de 
bouwmethode van het casco. Om de verschillende vloeren onderling te kunnen vergelijken wordt 
rekening gehouden met een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. 
In dit onderdeel warden de volgende begane grondvloeren beschreven: 

- combinatievloer; 
- gei:soleerde kanaalplaatvloer; 
- ribcassettevloer. 

• Combinatievloer 
Een combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers waartussen EPS (geexpandeerd 
polystyreen) isolatie elementen warden aangebracht. Na het aanbrengen van wapening, 
randbekistingen en eventuele sparingsbekistingen wordt de vloer met betonspecie afgestort. Een 
combinatievloer kan uitsluitend als begane grondvloer warden toegepast [n]. 

Figuur 15 Opbouw combinatievloer 

Afmetingen en massa 
In de woningbouw met een combinatievloer zijn overspanninglengten tot circa 6,5 meter 
mogelijk. De combinatievloer heeft een eigen massa van 194 kg/m2

• Op de betonnen liggers en 
de isolatie elementen wordt een druklaag gestort van 50 mm. De druklaag is voorzien van een 
wapeningsnet bestaande uit staven met minimale diameter van 5 mm en een hart-op-hart afstand 
van 250 mm. De totale dikte van de vloer bedraagt dan 210 mm [n], [28], [25]. Op deze vloer wordt 
een afWerklaag van 60 mm aangebracht, waardoor de massa van de vloerconstructie 308 kg/m2 

wordt. 
Voor de begane grondvloer is voor het voldoen aan de eisen m.b.t. Geluidweringsklasse 3 en 2 een 
massa nodig van minimaal 250 kg/m2 [15]. 

Uitvoeringsproces 
- aanbrengen drukvilt op fundering; 
- stellen betonnen balken; 
- plaatsen P S-elementen; 
- aanmaken rand- en sparingsbekistingen; 
- plaatsen en stellen randkist; 
- plaatsen stellen sparingsbekisting; 
- aanbrengen wapeningsnetten; 
- storten druklaag; 
- verwijderen rand- en sparingsbekisting. 
[documentatiemap afdeling Werkvoorbereiding ABB Bouw, 18 september 2007]. 
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Bijzonderheden 
In de afWerklaag van de combinatievloer kunnen installatietechnische voorzieningen worden 
opgenomen, uitgezonderd rioleringsleidingen. Deze moeten in de kruipruimte onder de 
vloerelementen worden aangebracht. 

• Geisoleerde kanaalplaatvloer 
Geisoleerde kanaalplaatvloeren zijn geprefabriceerde voorgespannen vloerelementen. Deze 
vloerelementen zijn in de langsrichting voorzien van cirkel- of ovaalvormige kanalen. De naden 
tussen de vloerelementen worden afgewerkt met voegmortel [nj,. 

Afmetingen en massa 
De vloeren zijn leverbaar in dikten van 150 mm tot 400 mm. Hierdoor zijn overspanningen 
realiseerbaar tot 18 m. De overspanninglengte bepaalt de dikte van de vloerelementen. 
Overspanningen tot IO m zijn te realiseren met een vloerdikte van 200 mm. 
Standaard vloerelementen hebben een breedte van 1200 mm. De opleglengte op de fundering 
bedraagt minimaal 80 mm. De massa van een vloerelement met een dikte van 200 mm inclusief 
voegvulling is 270 kg/m2 [n]. Met een afWerklaag van 50 mm wordt de massa van een 
vloerelement met een vloerdikte van 200 mm 415 kg/m2

• Voor de begane grondvloer is voor het 
voldoen aan de eisen m.b.t. Geluidweringsklasse 3 en 2 een massa nodig van minimaal 250 

kg/m2 
[15]. 

Uitvoeringsproces 
- maatvoeren voor het leggen van de vloerelementen; 
- schoonmaken opleggingen; 
- aanbrengen drukvilt; 
- lossen en plaatsen vloerelementen; 
- vullen en afWerken van de voegen tussen de vloerelementen; 
- verwijderen sparingvullingen; 
- aanbrengen eventuele stalen raveelijzers. 
[documentatiemap afdeling Werkvoorbereiding ABB Bouw, 18 september 2007]. 

Bijzonderheden 
Bij het gastbedrijf worden de kanaalplaatvloeren geleverd door de fabrikant Dycore, op basis van 
een jaarcontract. Deze fabrikant hanteert de regel <lat er per transport minimaal 25 ton aan 
materiaal dient te worden vervoerd. Dit betekent <lat er minimaal 93 m 2 vloerelementen van 200 

mm dikte of 81 m2 vloerelementen van 260 mm dikte per transport wordt geleverd. Het gebruik 
van kanaalplaatvloeren geeft geen beperkingen aan de bouwmethode van het woningcasco. 
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• Ribcassettevloer 
Een ribcassettevloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen. In de lengterichting zijn deze 
vloerelementen voorzien van twee ribben waarin voorspanwapening is opgenomen. De 
vloerelementen warden in de fabriek gestort op EPS, wat als isolatiemateriaal dient. 
Sparingen tot een grootte van een vloerluik kunnen in de fabriek in het betreffende vloerelement 
aangebracht warden. Als de sparingen niet in de vloerelementen opgenomen kunnen warden, , 
warden deze gerealiseerd door het weglaten van vloerelementen en het aanbrengen van 
afzonderlijke funderingstroken. De vloerelementen kunnen na het verharden van de voegvulling 
direct warden belast (n]. 

Figuur r7 Ribcassettevloer 

Afmetingen en massa 
Standaard vloerelementen hebben een breedte van 900of1200 mm en zijn verkrijgbaar tot een 
lengte van 7,5 m. De opleglengte op de fundering bedraagt minimaal 60 mm. De massa van de 
vloerelementen inclusief voegvulling is 260 kg/m2 [n]. Met een afwerklaag van 50 mm is de 
massa van de vloerelementen 375 kg/m 2

• Voor de begane grondvloer is voor het voMoen aan de 
eisen m.b.t. Geluidweringsklasse 3 en 2 een massa nodig van minimaal 250 kg/m2 !15]. 

Uitvoeringsproces 
- maatvoeren voor het leggen van de vloerelementen; 
- schoonmaken opleggingen; 
- aanbrengen drukvilt; 
- lossen en plaatsen vloerelementen; 
- vullen en afwerken van de voegen tussen de vloerelementen; 
- verwijderen sparingvullingen. 
[documentatiemap afdeling Werkvoorbereiding ABB Bouw, 18 september 2007]. 

Bi jzonderheden 
In de afwerklaag op de vloerelementen kunnen installatietechnische voorzieningen zoals cv
leidingen warden opgenomen. Andere leidingen warden in de kruipruimte onder de 
vloerelementen aangebracht. Bij het gastbedrijf warden de ribcassettevloeren geleverd door de 
fabrikant Waardo, op basis van een jaarcontract. 



Afbakening bouwproducten begane grondvloer 
In de gehouden literatuurstudie zijn de volgende bouwproducten beschreven: 

- combinatievloer; 
- geisoleerde kanaalplaatvloer; 
- ribcassettevloer. 

Omdat de onderdelen van een combinatievloer handmatig verwerkt moeten warden, is deze vloer 
minder geschikt voor seriematige woningbouw. Na overleg met het gastbedrijf is gebleken <lat zij 
niet geinteresseerd zijn in het toepassen van combinatievloeren bij seriematige 
woningbouwprojecten. Daardoor is besloten om deze vloer niet in de afstudeeropdracht op te 
nemen. 

Bij een beukbreedte tot 7,5 m wordt op basis van de financiele uitkomsten (bijlage D-1 en D-2: 
Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf) gekozen voor het toepassen van een ribcassettevloer. Een 
beukbreedte van> 7,5 m kan met behulp van een kanaalplaatvloer warden gerealiseerd. Het 
gebruik van een kanaalplaatvloer of ribcassettevloer geeft geen beperking in de bouwmethode van 
het casco en gevelvulling. 

Verdiepingsvloer 
Verdiepingsvloeren kunnen op verschillende manieren warden gerealiseerd. Deze zijn: 
- kanaalplaatvloer; 
- bekistingsplaatvloer; 
- tunnelbekisting; 
- traditionele vloerbekisting; 
- tafelbekisting. 

Traditionele vloerbekisting is een houten bekisting die meestal op de bouwplaats wordt 
samengesteld. Deze bestaat uit (dubbele) houten gordingen en/ofliggers met houten beplating. 
Traditionele vloerbekisting wordt vooral gebruikt bij situaties die slechts eenmaal voorkomen [15]. 
Omdat de afstudeeropdracht zich richt op seriematige woningbouwprojecten wordt traditionele 
vloerbekisting niet verder in het onderzoek opgenomen. 

In het verleden zijn bij het gastbedrijf gietbouwprojecten met behulp van tafelbekistingen nooit 
gerealiseerd. Bij het inzetten van tafelbekistingen is namelijk een grate hoeveelheid 
bekistingoppervlakte nodig. Omdat na overleg met het gastbedrijf is gebleken <lat zij niet 
geinteresseerd zijn in het toepassen van tafelbekistingen bij seriematige woningbouwprojecten is 
besloten om deze bekistingen niet in de afstudeeropdracht op te nemen. 

In <lit onderdeel warden kanaalplaatvloer en bekistingsplaatvloer uitgewerkt. Voor de 
vloerafmetingen uitgevoerd in tunnelbekisting wordt verwezen naar de bekistingsplaatvloer. 

• Kanaalplaatvloer 
Kanaalplaatvloeren zijn geprefabriceerde voorgespannen vloerelementen. Deze vloerelementen 
zijn in de langsrichting voorzien van cirkel- of ovaalvormige kanalen. De naden tussen de 
vloerelementen warden afgewerkt met voegmortel. In deze elementen kunnen elektradozen en 
sparingen in de fabriek reeds warden aangebracht [2]. 
Naast de kanaalplaatvloer bestaat er ook een zogenaamde leidingvloer. Een leidingvloer is een 
kanaalplaatvloer, waarin 120 mm diepe sleufsparingen warden aangebracht. In deze 
sleufsparingen kunnen op de bouwplaats installatievoorzieningen warden geplaatst. De sparingen 
warden daarna opgevuld met zandcement. Kanaalplaatvloeren en leidingvloeren kunnen naast 
elkaar gebruikt warden [39]· 



Figuur 18 plaatsen kanaalplaatvloer 

Afmetingen en massa 
De vloeren zijn leverbaar in dikten van 150 mm tot 400 mm. Hierdoor zijn overspanningen 
realiseerbaar tot 18 m. De overspanninglengte bepaalt de dikte van de vloerelementen. 
Overspanningen tot IO m zijn te realiseren met een vloerdikte van 200 mm. 
Standaard vloerelementen hebben een breedte van 1200 mm. De opleglengte op de fundering 
bedraagt minimaal 80 mm [n]. De massa van een vloerelement met een dikte van 200 mm 
inclusief voegvulling is 310 kg/m2

• De benodigde voegvulling bedraagt 5,7 l/m1 [n]. 
Met een afwerklaag van 50 mm wordt de massa van een vloerelement met een vloerdikte van 200 
mm 405 kg/m2

• Kanaalplaatvloeren die warden toegepast bij woningen met geluidweringsklasse 3 
moeten een massa bezitten van minimaal 400 kg/m 2

• Voor geluidweringsklasse 2 moet voor de 
verdiepingsvloeren een massa van minimaal 250 kg/m 2 warden aangehouden [35], [24]. 
Bij het toepassen van een kanaalplaatvloer met een dikte van 200 mrn wordt aan deze beide eisen 
voldaan. 

Uitvoeringsproces 
- schoonmaken opleggingen; 
- aanbrengen drukvilt; 
- maatvoeren trapgat; 
- aanbrengen aanslagblok 1e vloerelement; 
- lossen en plaatsen vloerelementen; 
- aanbrengen trapgatbeveiliging en leuningen. 
- vullen en afwerken van de voegen tussen de vloerelementen. 
[documentatiemap afdeling Werkvoorbereiding ABB Bouw, 18 september 2007]. 



Afmetingen Leidingvloer 
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Figuur 19 Dycore leidingvloer bovenaanzicht met maatvoering leidingsleuven 
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Figuur 20 Dycore leidingvloer zijaanzicht met maatvoering leidingsleuven 
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Figuur 21 Dycore leidingvloer met maatvoering leidingsleuven 

De sleuven ten behoeve van instaUatievoorzieningen kunnen worden gevuld met dezelfde mortel 
als de afwerklaag. In de langsleuven wordt ongeveer 38 liter/m1 mortel aangebracht. Voor het 
vullen van de dwarssleuf is ongeveer 26 liter /m 1 benodigd [Dycore documentatiemap 'Praktijk als 
inspiratiebron'J. 

Bijzonderheden 
Bij het gastbedrijf worden de kanaalplaatvloeren geleverd door de fabrikant Dycore, op basis van 
een jaarcontract. Deze fabrikant hanteert de regel dater per transport minimaal 25 ton aan 
materiaal client te worden vervoerd. Dit betekent dater minimaal 93 m 2 vloerelementen per 
transport wordt geleverd. 
Het toepassen van een kanaalplaatvloer als verdiepingsvloer geeft beperkingen voor de 
materiaalkeuze van de bouwmuren. Bij in het werk gestorte bouwmuren is het niet mogelijk om 
kanaalplaatvloeren als verdiepingsvloer toe te passen. De reden is dater geen monolithische 
verbinding tot stand te brengen is. 



• Bekistingplaatvloer 
De bekistingplaatvloer, ook we] breedplaatvloer genoemd, bestaat uit een geprefabriceerde 
betonnen schil met een dikte vanaf 50 mm. De bekistingsplaatvloer is voorzien van tralieliggers, 
die de vloer sterkte en stijfheid geven tijdens het transport naar de bouwplaats. Voor het hijsen 
van de bekistingplaatvloer worden de hijskettingen aan de tralieliggers bevestigd. Daarnaast 
dienen de tralieliggers als afstandhouders voor de bovenwapening, die direct op de tralieliggers 
worden aangebracht. Elektradozen en sparingen worden reeds in de fabriek op de 
bekistingplaatvloer aangebracht. Voor het afstorten van de bekistingplaatvloer wordt er tussen de 
vloerelementen lekvoegmortel aangebracht. Hiermee wordt doorkomen <lat het beton tussen de 
naden van de vloerelementen naar de ondergelegen verdieping lekt [30]. 

,./lllt,:;_ 

Figuur 22 bekistingsplaatvloer met installatievoorzieningen 

Afmetingen en massa 
De bekistingsplaatvloer is verkrijgbaar tot een plaatlengte van 12 men een standaardbreedte van 3 
meter. Er zijn schildikten verkrijgbaar, in <lit onderzoek wordt uitgegaan van een schildikte van 50 
mm. De massa hiervan bedraagt 120 kg/m2 [u]. Na het storten en verharden van de druklaag 
wordt de vloer voorzien van een 50 mm dikke afwerklaag. De massa van deze afWerklaag bedraagt 
95 kg/m2. 
Om te voldoen aan de eisen van geluidweringsklasse 3 en 2 moet de vloer een massa van 
minimaal 350 kg/m2 bezitten [15]. Na aftrek van de schildikte en afwerklaag dient de 
bekistingsplaatvloer met minimaal 56 mm beton te worden afgestort. 
De dikte van de vloer wordt per woningbouwproject door de constructeur bepaald. Voor het 
dimensioneren van de vloerdikte wordt op basis van vuistregels gerekend met l/30 tot l/40 van de 
overspanninglengte [8]. Voor het dimensioneren van de vloerdikte wordt in <lit onderzoek 
gerekend met l/30 van de overspanningbreedte. Bij een beukbreedte van 4,8 m resulteert <lit in 
een vloer van 160 mm dikte. Na aftrek van de 50 mm schil dient er dus no mm beton op de 
bekistingsplaatvloer te worden aangebracht. Met een toename van 300 mm overspanninglengte 
dient de vloerdikte IO mm hoger te worden. 

Onderstempeling 
De bekistingsplaatvloeren worden tijdelijk ondersteund totdat de druklaag voldoende is verhard. 
De tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit rand- en middenondersteuningen en worden haaks 
op de overspanningrichting van de vloerelementen aangebracht. De ondersteuning dient zo te 
worden aangebracht <lat er een zeeg ontstaat van ongeveer l/500 van de plaatlengte. 
Bij het toepassen van betonwanden in combinatie met een bekistingsplaatvloer wordt een 
opleglengte van IO mm toegepast. Hierdoor dient er een randondersteuning te worden 
aangebracht die niet verder dan 600 mm van de oplegging wordt geplaatst. Na het plaatsen van 
de randondersteuning kan een stempelafstand van 1800 mm worden aangehouden. Bij het 
toepassen van kalkzandsteen bouwmuren in combinatie met een bekistingsplaatvloer is een 
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opleglengte van 80 mm nodig. Daardoor kan de randbekisting vervallen en blijft de onderlinge 
stempelafstand 1800 mm [11]. 

Figuur 23 onderstempeling bekistingplaatvloer 

Onderstempeling i.c.m. betonwand [11]' 
Overspanning s 4,8 m : 3 rijen onderstempeling 
Overspanning > 4,8 s 6,6 : 4 rijen onderstempeling 
Overspanning > 6,6 m : s rijen onderstempeling 

Onderstempeling i.c.m. kalkzandsteen [n] 
Overspanning s SA m : 2 rijen onderstempeling 
Overspanning >SA s 7,2 : 3 rijen onderstempeling 
Overspanning > 7,2 m : 4 rijen onderstempeling 

Uitvoeringsproces 
- schoonvegen vloer; 
- plaatsen en afschoren onderstempeling; 
- maatvoeren hoogte onderstempeling; 
- leggen bekistingsplaatvloeren; 
- aanbrengen wapeningsnetten; 
- plaatsen en stellen vloerrandbekisting; 
- aanbrengen installatievoorzieningen; 
- pfaatsen en stellen kim op vloer; 
- storten vloer; 
- vloerrandbekisting en onderstempeling verwijderen. 
[documentatiemap afdeling Werkvoorbereiding ABB Bouw, 18 september 2007]. 

Bi jzonderheden 
Bij het gastbedrijf worden de bekistingplaatvloeren geleverd door de fabrikant Dycore, op basis 
van een jaarcontract. Deze fabrikant hanteert de regel dat er per transport minimaal 2s ton aan 
materiaal wordt vervoerd. Dit betekent dater minimaal 208 m 2 vloerelementen per transport 
worden geleverd. 
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Woningscheidende wand 

In <lit onderdeel worden de volgende woningscheidende wanden beschreven: 
- in het werk gestorte wand; 
- prefab betonnen wandelementen; 
- kalkzandsteen lijmelementen; 
- Porotherm lijmelementen; 
- cellenbeton lijmelementen; 
- hollewand betonelementen. 

• In het werk gestorte wand 
Bij het gastbedrijf wordt bij het toepassen van wandbekistingen in alle gevallen gebruik gemaakt 
van stalen wandbekistingen. 

Figuur 24 Wandbekistingen 

Afmetingen en massa 
Bij geluidweringsklasse 3 (Bouwbesluit) wordt er een massieve woningscheidende wand toegepast 
met een dikte van 250 mm. Geluidweringsklasse 2 (Comfortklasse) wordt gerealiseerd met een 
ankerloze spouwmuur met een dikte van 2 x 120 mm en een spouw van ten minste 60 mm [19), 
[15). De eindwanden worden in beide gevallen voorzien van een 150 mm dikke betonwand [8). De 
stalen wandbekisting heeft een massa van 115 kg/m 2

, inclusief stortsteigers [ABB Materieeldienst). 

Uitvoeringsproces 
De stelkist wordt aan de onderzijde van de wand verticaal gepositioneerd tegen een reeds in de 
vloer aangebrachte kimanker. Na het aanbrengen van de wapening en installatievoorzieningen 
kan de sluitkist worden geplaatst. De sluitkist wordt door middel van centerpennen met de 
stelkist verbonden. Als het beton voldoende is verhard, wordt de bekisting verwijderd. De 
wandbekistingen kunnen opnieuw worden ingezet. Een ankerloze spouwmuur kan worden 
gerealiseerd met een spouwmuurbekisting. Beide spouwbladen worden gelijktijdig gestort. Met 
deze spouwmuurbekisting kan er een spouwbreedte van 60 tot 80 mm wordt gerealiseerd [20], 
[22], [19). 

Bijzonderheden 
Als de woningscheidende wanden worden uitgevoerd in betonwanden welke in het werk gestort 
zijn, client de verdiepingsvloer uitgevoerd te worden met een bekistingsplaatvloer. Daardoor wordt 
een monolithische verbindingen verkregen tussen de wanden en de vloeren. Hierdoor kan het 
binnenspouwblad als niet dragend worden uitgevoerd. 



• Prefab hetonnen wandelementen 
Prefab betonnen wandelementen warden in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden 
geproduceerd. De wandelementen warden standaard voorzien van hijsvoorzieningen voor het 
transport vanaf de fabriek en het positioneren van de wandelementen op de bouwplaats. Naast de 
woningscheidende wanden kunnen de binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel ook in 
prefab betonelementen warden uitgevoerd. De woningscheidende wanden en 
binnenspouwbladen warden door middel van ingestorte lasplaten met elkaar verbonden [30], [r8]. 
Bij de fabrikant Heembeton warden de installatievoorzieningen ten behoeve van elektra reeds in 
de fabriek aangebracht in de prefabbeton wandelementen [16], [23], [18], [17]. Door de fabrikant 
VBI warden de prefabbeton wandelementen in de fabriek niet voorzien van elektravoorzieningen. 
Deze warden na het realiseren van het casco in de wanden aangebracht [34], [36], [37]. De kozijnen 
warden in de fabriek op de wandelementen aangebracht en voorzien van glas of folie [16], [30], 
[18]. 

Figuur z5 Prefab betonelementen gemonteerd op de bouwplaats 

Afmeting en massa 
Prefab betonelementen hebben bij een dikte van~ 120 mm een maximale lengte van 10000 mm 
en een hoogte van maximaal 3750 mm. Elementen met een dikte > 120 mm hebben een 
maximale lengte van 9900 mm en een hoogte van maximaal 3700 mm. Grotere afmetingen zijn 
in overleg met de fabrikant mogelijk [r8]. 
Bij geluidweringsklasse 3 (Bouwbesluit) wordt een massieve woningscheidende wand toegepast 
met een dikte van 220 mm. Geluidweringsklasse 2 (comfortklasse) wordt gerealiseerd door het 
toepassen van een ankerloze spouwmuur van 2 x 90 mm met een bijbehorende spouw van ten 
minste 40 mm. De eindwanden warden in beide gevallen voorzien van prefab betonelementen 
met een dikte van 150 mm. Het binnenspouwblad ter plaatse van de voor- en achtergevel wordt 
uitgevoerd in prefab betonelementen met een dikte van 90 mm [23j, [18]. 
De soortelijke massa van de prefab betonelementen is 2400 kg/m3 [18]. Een wandelement van 
220 mm dik heeft daardoor een massa van 528 kg/m2

• De massa van de 90 mm dikke 
wandelementen is 216 kg/m 2 en de eindwanden hebben dan een massa van 360 kg/m2

• 

Kosten productiemiddelen 
De kostprijs van prefab betonnen wandelementen wordt bepaald door arbeid, materiaal en 
materieel. Voor de materiaalkosten wordt gebruik gemaakt van documentatie van de fabrikant 
Heembeton uit Lelystad. In deze wandelementen zijn de elektravoorzieningen reeds ingestort in 
de fabriek. Bij wandelementen van de fabrikant VBI warden de elektravoorzieningen niet 
ingestort in de fabriek. Deze warden naderhand op de bouwplaats in de wandelementen 
aangebracht. De materiaalkosten van VBI Flexcasco zijn niet bekend. Omdat dit een relatief 
nieuw product is, kan de fabrikant de prijzen voor de wandelementen niet inzichtelijk maken. 
Ook is er volgens de fabrikant nog weinig ervaring met VBI Flexcasco voor seriematige 
woningbouw [informeel telefonisch gesprek VBI afdeling verkoop, 5 oktober 2007]. 
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• Arbeid 
Arbeid bestaat uit het plaatsen, stellen en onderkouwen van de prefab betonnen wandelementen. 
De arbeidsnorm bedraagt: 0,95 manuur/wandelement [Bouwkosten.nl, 7 september 2007]. 

• Materiaal 
Materiaalkosten vallen uiteen in twee delen: 
- materiaalkosten voor het vervaardigen van de wandelementen in de fabriek; 
- materiaalkosten voor het verwerken van de wandelementen op de bouwplaats. 

De materiaalkosten van een prefab betonelement die in de fabriek wordt vervaardigd is 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
- engineeringkosten; 
- handelingskosten; 
- materiaalkosten van beton en wapening; 
- kozijn sparingen, indien nodig; 
- kozijnassemblage, indien nodig; 
- instortvoorzieningen (lasplaten); 
- transportkosten vast; 
- transportkosten variabel [17]. 

Materiaal voor het verwerken van de wandelementen op de bouwplaats is nodig: stelblokjes, 
voegmortel en koppelankers. 
Woningscheidende wand : € 20,27/wand 
Eindwand : € 20,27 /wand 
Binnenspouwblad : € 15,27 /wand 
[Heembeton, afdeling Werkvoorbereiding, 12 september 2007j. 

• Materieel 
Materieel bestaat uit de huur van een mobiele kraan voor het plaatsen van de betonnen 
wandelementen. Voor indicatie van de kraantijden zie bijlage C. 

Toelichting materiaalkosten fabriek 
• Engineeringkosten 
Voordat de elementen daadwerkelijk geproduceerd worden, dient elk element door de 
constructeur te worden berekend en getekend. De constructeur houdt rekening met 
instortvoorzieningen, sparingen en de benodigde wapening per element. Door de fabrikant 
Heembeton wordt per type woning, binnenspouwblad, woningscheidende wand en eindwand 
engineeringkosten in rekening gebracht. Tevens wordt er per woning een standaard bedrag in 
rekening gebracht [17]. 
Zie Heembeton Prijslijst 2007 voor de hoogte van de engineeringkosten. 

• Handelingskosten 
Voor het vervaardigen van de wandelementen in de fabriek wordt er per element 
handelingskosten in rekening gebracht. Deze handelingskosten bestaan uit de kosten voor het 
gebruik van de storttafels, bekistingelementen en de kosten voor het programmeren. De hoogte 
van de handelingskosten zijn afhankelijk van de vormgeving en betondikte van het wandelement. 
Door de fabrikant Heembeton wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende betonelementen: 
- rechthoekig; 
- rechthoekig met verhoging t.p.v. trapgat of vide; 
- driehoekig, maximaal 3-zijdig; 
- overig, maximaal 6-zijdig [17]. 

Zie Heembeton Prijslijst 2007 voor de hoogte van de handelingskosten. 



Figuur 26 Produceren wandelementen in fabriek 

• Materiaalkosten van beton en wapening 
De kosten voor het beton en wapening van een wandelement zijn afhankelijk van de elementdikte 
en de lengte van het element [16]. De fabrikant maakt onderscheid tussen elementen tot 3 m lang 
en elementen groter dan 3 meter. Wandelementen die in <lit onderzoek worden toegepast hebben 
een lengte van groter dan 3 meter. 
Zie Heembeton Prijslijst 2007 voor de hoogte van de materiaalkosten. 

• Kozijnsparingen en kozijnassemblage 
De benodigde kozijnsparingen kunnen in de betonelementen worden opgenomen. De fabrikant 
maakt hierbij geen onderscheid tussen de grootte van de sparingen. Er wordt alleen onderscheid 
gemaakt of de sparing in een gevel- of wandelement wordt toegepast [17]. 

Zie Heembeton Prijslijst 2007 voor de hoogte van de materiaalkosten van kozijnsparingen en 
kozijnassemblage. 

• Instortvoorzieningen (lasplaten) 
Per wandelement zijn er 2 stuks lasplaten nodig, € 8>42 stuk. Voor het positioneren van de 
wandelementen wordt gebruik gemaakt van een koppelijzer. Voor een gevelelement zijn er 2 

stuks nodig. Voor wandelementen en eindwanden zijn 4 koppelankers nodig. De kostprijs van 
een koppelanker bedraagt € 2,50 per stuk [bijlage J-4 : Interviews]. 

• Transportkosten 
De prefab wandelementen moeten naar de bouwplaats worden getransporteerd. Om de afstand 
tussen de fabriek en de bouwplaats te overbruggen wordt er gebruik gemaakt van zwaar transport. 
De fabrikant Heembeton maakt onderscheid tussen vaste kosten en variabele kosten. Bij de vaste 
kosten wordt er een bedrag van€ 11,56 per woo kg in rekening gebracht. De hoogte van de 
variabele kosten is afhankelijk van de transportafstand tussen fabriek en bouwplaats. Deze kosten 
bedragen € 0,12 per ton per kilometer [17]. 



Voorbeeldberekening handelingskosten en transportkosten 
Om inzicht te krijgen in hoogte van de handelingskosten en transportkosten wordt een 
berekening gemaakt voor woningscheidende wanden op de begane grond van 8 rijenwoningen. 
De woningscheidende wanden bestaan uit betonelementen met een dikte van 220 mm en de 
eindwanden met een dikte van 150 mm. De betonelementen hebben allen een afmeting van 2,7 x 
9,6 m. De woningen worden gerealiseerd in de gemeente Rotterdam. De afstand tussen de 
fabrikant Heembeton en de bouwplaats bedraagt 125 km. 

De handelingskosten voor een rechthoekig betonelement bedraagt € 253'49 per stuk [17]. 
Voor 8 rijenwoningen zijn 9 betonelementen nodig. 
De handelingskosten bedragen : € 253,49 x 9 elementen = € 2281,-

De woningscheidende wanden hebben totaal een volume van 40 m3. Uitgaande van een 
soortelijke massa van 2400 kg/m3 geeft dit een massa van 95.800 kg. De eindwanden hebben een 
volume van 7,78 m3, dit geeft een massa van 18.672 kg. 
De totale massa van elementen bedraagt II4A72 ton. 
Met dit gegeven kan zowel de vaste als variabele transportkosten worden berekend. 

Transportkosten, vast 
Transportkosten, variabel 
Transportkosten totaal 

: II4A72 x € n,56/ton 
: n4,472 x € 0,12 x 125 km 

Handelingskosten en transportkosten totaal: 

Figuur 27 Transport prefab betonelementen naar de bouwplaats 

Uitvoeringsproces 

= € 1323,
= € 1717,- + 

= € 5321,-

Na het aanbrengen van de begane grondvloeren worden de woningscheidende wanden, 
eindwanden en binnenspouwbladen aangebracht. De prefab wandelementen worden met 
vrachtwagens naar de bouwplaats getransporteerd. De wandelementen vanaf de vrachtwagen 
worden of direct op de definitieve positie aangebracht, of tijdelijk op de bouwplaats opgeslagen. 
Na het maatvoeren van de wandposities kunnen de wandelementen worden geplaatst. Op de ruwe 
vloer worden stelblokjes en onderstopspecie aangebracht. Het eerste gevelelement wordt 
gepositioneerd en afgeschoord. Het wandelement voor de woningscheidende wand wordt 
vervolgens tegen het eerste gevelelement gesteld en afgeschoord. Dit proces herhaald zich totdat 
de wanden op een vloemiveau zijn gesteld. Bij elk wandelement dat geschoord is wordt de reeds 
aangebrachte onderstopspecie aangestampt. De wandelementen worden onderling gekoppeld 
door middel van lasplaten welke reeds in de fabriek zijn aangebracht [30], [32]. 
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Bijzonderheden 
Horizontale en verticale sprongen in (woon)blokken worden normaliter gerealiseerd door naast 
elkaar geplaatste dragende wanden. Wordt er gekozen voor een andere materiaaltoepassing van 
het binnenspouwblad clan prefab betonelementen, clan client er binnen de woning, op elke 
verdieping, een of meer stabiliteitswanden te worden toegepast om de stabiliteit te kunnen 
waarborgen. Dit geeft direct een beperking in de indeelbaarheid van een woning. In de praktijk 
wordt bij het uitvoeren van woningscheidende wanden in prefab betonelementen ook de 
binnenspouwbladen uitgevoerd in prefab beton. Hierdoor ontstaat er een stabiele constructie, de 
woning blijft indeelbaar en worden verstoringen in het uitvoeringsproces tot een minimum 
beperkt omdat er een bouwmethode wordt toegepast. 
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KY003 (dubbele lasplaat) 
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De uitgangspositie bij de doospositie t.o.v. peil is een verdiepingshoogte van 2900 mm, 
verdiepingsvloerdikte van 200 mm en een atwerklaag van 50 mm op deze vloer en op 
de begane grondvloer. Als van dit standpunt afgeweken wordt is er dus gee11 sprake 
rneer van standaard elektra. Voor alle informatie over elektra in wanden en gevels 
verwijzen wij u naar onze Elektra Handleiding. 
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3,77 stuk 

3,41 stuk 

5,48 stuk 

5,93 stuk 

5,17 stuk 

5,68 stuk 

6,01 stuk 

38,65 m 

21 ,38 m 

27,09 stuk 

24,55 stuk 



toeslag beton milieuklasse XC2, XC3, XC4 
(milieuklasse XC1 = standaard) 

schriksteiger (pvc - piJpje 1 ") 

sparing (pvc) rand 25/50/80/110/125/160/200/250/315 
(pvc blijft in element) 

~aterleldinginkassi r:!_!=) 

kokerprofiel < 50kg aanbrengen 

> 50 kg, (half) portaal aanbrengen 
1 -

E_!akken PS in mal 

sleufsparing per standaardlengte cascovloer 
(200, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 mm) 

doorvoer/aanheelsparing (cascovloer) 

hijshaak HR3,7-71+72 

hijsh·a~ HSB2,5-24 (!i:_o~thijshaak) 
transp~'!_b LJ_is (leveren & aanbr~gen) 

spanning breedplaatvloer (in gevel of wand) 

inkassing in element voor raveelijzer/stalenbalk 

S! klemprofiel a: -
~ I muurplaat leveren + meestorten 

O spijkerklos 

( µer 

6,54 1 m3 

I 
5,27 j stuk 

22,39 f stuk 

39,53 I stuk 

54,01 1 SticJk 

108,02 sluk 

25,81~ stuk 

43,33 1 stuk 

6 57 J stuk 

9,95 1 stuk 

11,89 'stuk 

18,12 i m_ 

28,34 : stuk 

13,18 l st~k 
1,69 m 

16,23 m 

5,42 1 stuk 

EXTRA CONSTAUCTIEVE WAPENING C µer 

(bijleg)w~peningstaal (1 DJ 
wapeningsnetten (20) 

prefab wapening 

l verwerking prefabwapening 

- wonlngtypes 

- afgeleide woningtypes 

- langsgevels (niet-vloerdragend) 

1- bouw- en eindm~ren (vloerdragend) 

- c_as~ovloerplaten 

I 
. beganegrondvloervelden 

- verdieping~vloervelden en dakvloervelden 

- stalen constructieonderdelen 

- constructeur 

- spiegelbeeld woningtypes 

I M.;;tBeton" E'.lement: 

elementtypes 

I constructeur 

kozijnassemblage >2,0 m• !:4,0 m'' 

kozijnassemblage >4,0 m>. 

mee! prijs indien kozijnen voorzien van folie/glas g ,o m~ 

meerprijs indien kozijne11 voor"zie1·1 van folie/glas >2,0 m2 ·_4,0 m" 

variabele kosten 

4,21 I kg 

3:271 kg 

2.09 kg 

63,24 stuk 

274.40 I type 

214 ,40 I type 

206,45 I type 

137,20 type 

411 .60 I type 

343,65 I type 

576,24 1 ty~e 
411,60 type 

58,80 , woning 

1 .764,oo I type 

254,80 type 

75,00 type 

55,42 stuk 

65,63 j stuk 
:-1 

100,63 1 stuk 

4.38 stuk 

7,30 I stuk 

14,59 l stuk 

' Po c1fg~leide woningtypes hobben dc:elfd breedte-, diepls en hcogt~mc. t Gn pis hel hoofcl l \~:>e. Bu cle aipeleide woninglyp"" 
bP.vlnr1 het \ropgel zwl1 op dezelfd pcsilia E'eo algele.·J wnnlngtyfX' worclt gezier. "''' eim l'loofdtyp- me' op1:es on'oi vanontGn 
zoa!s uitbouweui, ge\1elsparlngen en woning1 1'1de:.Ungan. /1.Het:n de atwljkende e!ementeri als-made fil:n t;)xtra woningtype wot den 
ir rek1~ ni119 gEbracll t Voor \".?.:! bGtrt; f1. htt spii::gelbeeld vr:i.n <:dg~le i de \Noningtypes geld\ dai hf1=rV.'!n g~·n ·won in gi ;m~n1·m rd ! 

berekend moar slechts de gespiegelde w unden er1 gcvets. 

j 



r~_9asset~evl~_r: !c ~ 
ribcassettevloer re 3,5 

ribcassettevloer re 4.0 

ribcassettevloer re 4,5 

ribcassettevloer re 5,2 - ------
isokanaalplaat 200-rc 2,5 

isokanaalplaat 200-rc 3,0 
1 isokanaalplaat~OO-rc 3,5 

; isokanaalplaat 200-rc 4.0 

I k~a_alp~~atv~r 160 m~ 
k~~-aa_lplaatvloer 200 mm 

~naalplaatvlo~r ?~ __ mm 

raveelijzer tot ~000 m_m_ 

vulbalk 1 00 - 400 mm breed 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

BG-vloer 

VD-vloer 

VD-vloer 

VD-vloer 

BGND-vloer 

BGND-vloer 

schuine zaagsned!!:ibcassetteplaat max 45 graden 

conve~orp~tsparing_max. 3m 1 

extra .houten kruipluik (inclusief sp~ring) 

1.everen _?pen kruipluikspari~en 

transp9rt meerp~~s 70 tot 200 km. 

ont_wateringsgaatje_s _ _ _ 

schuin~z~ar;ts_ned~ kana~laat max 45 graden 

toeslag le.idingvloerplaten 

extra pasplaten (bij meer ~an 2 per veld) 

kanaalplaatvloer, type extra zwaar 200 mm 

34,12 m, 

35,59 m, 

37,05 m' 

~8_22 m' 

40,28 m' 

41,32 m2 

42,78 m' 

44,25 m' 

45,72 m2 

33,19 m2 

33,52 m' 

40,18 m' 

79,97 m 

53,31 m 

29,99 stuk 

43,32 stuk 

15,33 stuk 

10,00 stuk 

1,67 m' 

0,33 m' 

43,32 stuk -
43,32 plaat 

_§_, 66+ m
2 

3,33 m' 

1-~~: i~ .m?nta_g_e_ r!c_~!Wij~. tarief per elef!!ent_(exclusief begane gr:rndvloervelden) j 
, kraan v.a. 4 woningen 10 tot 20 20 tot 50 50 tot 100 > 100 

fso· 1~ns 113.81 1 99,81 95, 14 1 - 92,35 91.40 j 
, -651;~~-: 1 18. 1 ~ l 102.19 I 96,88 93,69 I . 92,63 

r begane grondvloervelden (per bruto m' ) l 6,741 rn" 

l elementen 

pasplaten in vloerveld 

pasplaten tegen gevel/wand 

PROJECT FEE 

M tBeton Bement 
. MaatBeton' · Casco 

PRIJllNDICATI 

•" l)ij de c:y.tfln iove onlwbrplase vrag; n wij voor u cen definltieve prijs an 

per 
11,00 stuk 

112,65 1 stuk 
39,67 stuk 

Op l... \I.' rrcJeci kunne11 tuje-dgebond n oplos~ingijfl (PG· poste11} van 1 oep:t~·sing. 1n. 0 2:z-e wofd~n voor LI op mBlll ontv.iikkeld 

en val\fin illi l rJ~ r n)slij I. Denl<1 u hlertlij 2-W• .,fwi)l<sndg rjefe illeii1 1g&n ell ~p•clfld-. sla.,IVl"tifk. Onz occou"tmcneg&r ,~ 1 
d PG post~~ 1110 " doarne en en t;<>KljkPn of hir nog uptimnllsnlfo mogen)k is. 

Alie pnp;en z11 11 exc\usl&I Fl I W n on<.le.- VOU:'btll•oud vw1 w i jzlg i ng~n . 
Pri)zen Qelden vou1 opd1~ .h!e11 d n--11 v iP.flnd in? .07 011 vmrrvan lev nng llerliJ' I ilPf 1 200~ <nl pl " ISVil d n 
Aan dozs Pfl)sflf~I kunnl!l1 geen recl1te1· ml'"""d '.'t:.r n. 

maatbeton 
• , •• '. • ' ,, ! •• ' • 



Maatbeton is een ontwikkeling van: 

HEEMBETON 

BETER BOUWEN MET PREF. CASCO 



• Kalkzandsteen lijmelementen 
Kalkzandsteen is een niet-gebakken kunststeen die bestaat uit een mengsel van kalk en 
kwartshoudend stof (zand) die samengeperst wordt en daarna onder stoomdruk verhard [2]. 
Kalkzandsteen is verkrijgbaar in stenen, blokken en elementen. Woningscheidende wanden 
opgebouwd uit kalkzandsteen warden in toenemende mate gerealiseerd met lijmelementen [30]. 

Figuur 28 Uitvoeren van ankerloze spouwmuren 

Afmetingen en massa 
Eindgevels en binnenspouwbladen warden uitgevoerd in lijmelementen van mo mm dik met een 
massa van 98 kg/stuk. Woningscheidende wanden met geluidweringsklasse 3 warden 
gerealiseerd met een massieve bouwmuur of met een ankerloze spouwmuur. De massieve 
bouwmuur wordt bestaat uit lijmelementen met een dikte van 300 mm met een massa van 293 
kg/stuk. De ankerloze spouwmuur is opgebouwd uit 120 mm dikke lijmelementen. Deze hebben 
een massa van n7 kg/stuk. Woningscheidende wanden met geluidweringsklasse 2 zijn alleen te 
realiseren met een ankerloze spouwmuur uitgevoerd met lijmelementen met een dikte van 150 
mm. Deze hebben een massa van 147 kg/stuk. Alle lijmelementen zijn verkrijgbaar in de hoogte 
van 648 en 538 mm en hebben een lengte van 897 mm [6]. 

f~m~Ol•n Lt!Yttt•·lf" 011\Yitti: /\ i111 q. Hri l11mmort~l 
dt.i~al,,l'li!•• f• ~' •IU ~ fll!' 'TT' l"" m l" • ri 

Nln·111' 111 "9 r.1rr~ luxl •09111 "'nn--~·l•ASI 

E IOQ.1623 l2/20 94 1.78 1,4 
E l(l(l/643 12/20 98 1.n 1.3 
E 12CV623 12/20 113 1.78 1,8 
E 120/643 12/20 117 1,72 1,7 
E 15tV623 12120 141 1,78 2.2 
E 15l\1643 12)20 147 1,72 Z.1 
~E 15()/598 12/2Q 139 l.1l!i' 2.2 
ME 175/514 20129•• 186 2.15 2.5 
E 2141623 12/20/2.S" 201 1.78 3.0 
E 214/6'3 12/2D/28'' 209 1,72 2,9 
ME250/514 20/28" 268 2. 15 :1,6 
EJ00/623 12/20/28'. 282 1.78 1..7 
E30Cl/643 12/2()/28 .. 2~ 1.12 4,5 
ME300/51~ 20/28'' 318 2,15 4.3 

• G11normallseerde druks1erk1e \IOlgens NEN 6790:2()05. 
" 28N/mm• alloef1 In C)verleg levorbaat. 
Elementen warden niet geleverd voor schoonwerl<. 

Figuur 29 Productgegevens kalkzandsteen lijmelementen 

79 



Uitvoeringsproces 
Om een wand van lijmelementen samen te stellen op een ruwe betonvloer dient eerst een kim 
aangebracht te warden. Op deze kim, die voor vlakke ondergrond zorgt, warden de lijmelementen 
aangebracht. De lijmelementen warden door een stelploeg van twee personen met behulp van de 
elementensteller geplaatst. Voor het verwerken van lijmelementen wordt gebruik gemaakt van 
lijmmortel. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen winterlijmmortel (verwerken tot -3°C) 
en zomerlijmmortel. Doordat de aanvangsterkte van de lijmmortel snel wordt bereikt, kan een 
verdiepingshoge wand in een keer warden gerealiseerd [6], [7]. 

Bijzonderheden 
Als woningscheidende wanden uitgevoerd zijn in lijmelementen, wordt het binnenspouwblad om 
logistieke en bouwtechnische redenen ook met dezelfde lijmelementen uitgevoerd. Deze warden 
in dezelfde routing met de woningscheidende wanden gerealiseerd door de lijmploeg, wat de 
effi.ciente ten goede komt. De installatievoorzieningen warden in het werk aangebracht. 
Woningscheidende wanden in lijmelementen kunnen gecombineerd warden met 
bekistingplaatvloeren en kanaalplaatvloeren [30]. 

• Porotherm lijmelementen 
Porotherm lijmelementen zijn bakstenen die handmatig op de bouwplaats warden verwerkt. Voor 
het gebruik van Porotherm lijmelementen als woningscheidende wand dienen deze altijd als 
ankerloze spouwrnuren te warden uitgevoerd. Een massieve woningscheidende wand is gezien 
het soortelijke massa van de Porotherm lijmelementen niet te realiseren. De Porotherm 
lijmelementen zijn voorzien van een tand-groefverbinding waardoor de stootvoeg niet verlijmd 
wordt [40]. 

Figuur 30 Verwerken van Porothenn lijmelementen 

Afmetingen en massa 
Het realiseren van woningscheidende wanden met behulp van Porotherm lijmelementen is alleen 
mogelijk door het toepassen van ankerloze spouwmuren. Bij woningen die moeten voldoen aan 
geluidweringsklasse 3 (Bouwbesluit) warden de woningscheidende wanden uitgevoerd in 2 x 120 
mm dikke lijmelementen, voorzien van een 60 mm spouwmuur [bijlage J-5: Interviews]. Het 
lijmelement heeft een afmeting van 333 x 120 x 249 mm met een massa van 11,7 kg per stuk. Er 
zijn 12 lijmelementen nodig om 1 m 2 wand te realiseren [41]. 
Als aan geluidweringsklasse 2 moet warden voldaan, dient de woningscheidende wand 
opgebouwd te warden uit 2 x 140 mm dikke lijmelementen [Bijlage J-5: Interviews]. Het 
lijmelement heeft een afmeting van 333 x 140 x 249 mm met een bijbehorende massa van 13,7 kg 
per stuk. Er zijn 12 lijmelementen nodig om 1 m 2 wand te realiseren [31]. 
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Dragende eindwanden worden uitgevoerd in lijmelementen met een dikte van 120 mm. De 
binnenspouwbladen worden uitgevoerd in lijmelementen met een dikte van JOO mm [40]. 

Uitvoeringsproces 
De Porotherm lijmelementen worden handmatig op de bouwplaats verwerkt. Paselementen 
worden op de bouwplaats op de juiste maat gezaagd en daarna in de wanden verwerkt. 

Bijzonderheden 
Bij navraag bij de fabrikant bleek <lat Porotherm lijmelementen een nieuw product is waarmee 
weinig ervaringen zijn opgedaan. De toepassing is, tot op heden, beperkt tot het realiseren van 
enkele woningen of renovatieprojecten. De installatievoorzieningen kunnen, net als bij 
kalkzandsteenelementen, in het werk worden aangebracht. 

• Cellenbeton lijmelementen 
Cellenbeton lijmelementen zijn samengesteld uit zand, kalk, water en aluminiumpoeder. De 
relatieve geringe massa van cellenbeton komt door de aanwezigheid van microscopisch kleine 
met lucht gevulde gesloten cellen [2]. 

Figuur 3f Cellenbeton als binnenspouwblad 

Afmetingen en massa 
Het realiseren van woningscheidende wanden met behulp van cellenbeton lijmelementen is 
alleen mogelijk door het toepassen van ankerloze spouwmuren. Bij woningen die moeten voldoen 
aan geluidweringsklasse 3 (Bouwbesluit) worden de woningscheidende wanden uitgevoerd in 2 x 
150 mm dikke lijmelementen, voorzien van een 70 mm spouwmuur. Het lijmelement heeft een 
afmeting van 500 x 200 x 150 met een massa van 13A kg per stuk. Er zijn 8,2 elementen nodig 
om 1 m 2 wand te realiseren. 
Als aan geluidweringsklasse 2 (Comfortklasse) moet worden voldaan, dient de woningscheidende 
wand opgebouwd te worden uit 2 x 200 mm dikke lijmelementen. Het lijmelement heeft een 
afmeting van 400 x 200 x 200 mm met een bijbehorende massa van 11,9 kg per stuk. Er zijn 12,3 

lijmelementen nodig om 1 m 2 wand te realiseren. 
Dragende eindwanden worden uitgevoerd in lijmelementen met een dikte van 150 mm. De 
binnenspouwbladen worden uitgevoerd in Hjmelementenmet een dikte van JOO mm [41]. 

Uitvoeringsproces 
Cellenbeton lijmelementen worden handmatig op de bouwplaats verwerkt. Paselementen worden 
op de bouwplaats op de juiste maat gezaagd en daarna in de wanden verwerkt [41 ]. 



• Hollewand betonelementen 
Een holle wandelement bestaat uit twee gewapende betonschillen die door middel van 
tralieliggers met elkaar verbonden zijn. In de fabriek worden de holle wandelementen voorzien 
van benodigde installaties. In het werk worden de elementen gesteld en dient het element als een 
prefab bekisting. Na het aanbrengen van voegvulling tussen de elementen en het aanbrengen van 
een stortsteiger kan de wand worden afgestort met beton [30]. 

Afmetingen en massa 
De dikte van een betonwand, vervaardigd met behulp van holle wandelementen, bedraagt 
minimaal 200 mm. De schildikte van het element bedraagt rninimaal 50 mm met een 
bijbehorende massa van 120 kg/m2

• De holle wandelementen kunnen op elke gewenste maat 
worden geproduceerd, met een maximale afmeting van 3 x 8,9 m [1]. Een holle wandelement 
heeft een minimale dikte van 200 mm [1]. Hiermee kan een woningscheidende wand van 250 

mm worden gerealiseerd. Bij woningscheidende betonwanden met Geluidweringsklasse 2 dient 
een ankerloze spouwmuur van 2 x 120 mm te worden toegepast. Om <lit te realiseren met 
hollewandelementen moet de ankerloze spouwmuur worden uitgevoerd in 2 x 200 mm. 

Bijzonderheden 
De holle wandelementen zijn aan de zichtzijde vanuit de fabriek glad afgewerkt. Dit betekent <lat 
de wand na het aanbrengen in het werk direct behangklaar is. Kosten voor het affilmen van de 
wand zijn hierbij niet aan de orde. 



Afbakening bouwmaterialen en bouwproducten woningscheidende wand 
In de gehouden literatuurstudie zijn de volgende bouwmaterialen en bouwproducten beschreven: 

- in het werk gestorte wand; 
- prefab betonnen wandelementen; 
- kalkzandsteen lijmelementen; 
- Porotherm lijmelementen; 
- cellenbeton lijmelementen; 
- hollewand betonelementen. 

De volgende bouwmaterialen en bouwproducten warden niet verder warden opgenomen in de 
afstudeeropdracht: 

- hollewand elementen; 
- Porotherm lijmelementen; 
- cellenbeton lijmelementen. 

Hollewand elementen zijn vanwege uitvoeringstechnische en financiele redenen niet geschikt 
voor toepassingen binnen de seriematige woningbouw. Ankerloze spouwmuren zijn met deze 
bouwmethode niet te realiseren, wat in de praktijk in vele gevallen wel wenselijk is. 

Porotherm is een relatief nieuw bouwproduct op de Nederlandse bouwmarkt. Bij seriematige 
woningbouw is dit product nog niet toegepast, waarschijnlijk door de concurrentie met andere 
lijmelementen zoals kalkzandsteen [informeel telefonisch gesprek met verkoopmedewerker 
Wienerberger, 6 juli 2007]. Door de relatieve geringe massa dienen woningscheidende wanden 
altijd ankerloos te warden uitgevoerd. Omdat Porotherm lijmelementen handmatig verwerkt 
warden, is het minder geschikt voor seriematige woningbouw. 

Cellenbeton lijmelementen hebben, net als Porotherm, een relatieflage dichtheid. Hierdoor 
dienen de woningscheidende wanden altijd uitgevoerd te warden als ankerloze spouwmuur. 
Omdat Cellenbeton lijmelementen handmatig verwerkt warden, is het minder geschikt voor 
seriematige woningbouw. 

Na deze afbakening zijn de volgende bouwmaterialen en bouwproducten geschikt om 
woningscheidende wanden voor seriematige grondgebonden woningen te realiseren: 

- betonwand, in het werk gestort; 
- prefab beton wandelementen; 
- kalkzandsteen lijmelementen. 



Bijlage D: Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf 

In deze bijlage zijn de normen, prijzen en tarieven van het gastbedrijf uitgewerkt. In onderstaande matrix is een overzicht gegeven van de bouwmethoden met bijbehorende productiemiddelen. 
In de aangegeven bijlagenummer zijn de productiemiddelen nader gespecificeerd. 
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Stapelbouw lkalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer arbeid x x x x x x x x x x - -
materiaal x x x x x x x x x x - -
materieel vast - -
materieel variabel x x x x x x x x x x 

Stapelbouw lkalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer arbeid x x x x x x x x x x - -
materiaal x x x x x x x x x x - -
materieel vast 

I~ - - -
materieel variabel x x x x x x x x x 

Gietbouw I wandbekisting met bekistingsplaatvloer arbeid x x x x x x x x x 
' 

x x - -materiaal x x x x x x x x x x x - -materieel vast x - -materieel variabel x x x x x x x x x x x 

Gietbouw I tunnelbekisting arbeid x x x x x x x x x x - -materiaal x x x x x x x x x x - -materieel vast x - -materieel variabel x x x x x x x x x x 

Assemblagebouw IAssemblagebouw met kanaalplaatvloer arbeid x x x x x x x x x - -
materiaa] x x x x x x x x x - -
materieel vast - -
materieel variabel x x x -- x x x x x x 



Bijlage D.1 Begane grondvloer - Ribbenvloer 

• Arbeid 
- Oplegvilt aanbrengen 
- Ribbenvloeren aanbrengen 
- Vulbeton ten behoeve van vloerplaatnaden aanbrengen 
- Vloerluik aanbrengen 
- Kruipluikomranding 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Oplegvilt 
- Ribbenvloeren overspanning s 6 m 
- Ribbenvloeren overspanning >6, s 7,5 m 

Bron : Jaarcontract Waardo 
Prijspeil : 20 juni 2007 t/m 31 mei 2008 

- Spramex ten behoeve van vloerplaatnaden 
Bron : Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
Prijspeil : 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 10% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 
Benodigd hoeveelheid betonmortel: 12 liter/m1 vloemaad. 
[Waardo ribbenvloeren verwerkingsvoorschrift] 

- Vloerluik cementgebonden vezelplaat d = 18 mm 
- Kruipluikomranding 

Bron : Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Huur mobiele kraan 

Plaatsen ribbenvloer 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

Aanbrengen vulbeton vloerplaatnaden 
Aanname, in overleg met ABB Bouw B.V. 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 
- H uur vloerenklem (beschikbaar gesteld door vloerenfabrikant) 

: 0,03 manuur/m1 

: 0,05 manuur/m 2 

: 0,06 manuur/m1 

: 0,20 manuur /stuk 
: 0,15 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 1,90/m1 

: € 26,05/m2 

: € 27,05/m2 

: € 88,-/ml 

: € 17,85/stuk 
: € 5,05/stuk 

: zie bijlage F 
: 0,20 uur/stuk 

: 0,03 uur/m1 



Bijlage D.2 Begane grondvloer - Ge'isoleerde kanaalplaatvloer 

• Arbeid 
- Oplegvilt aanbrengen 
- Kanaalplaatvloeren aanbrengen 
- Vulbeton ten behoeve van vloerplaatnaden aanbrengen 
- Vloerluik aanbrengen · 
- Kruipluikomranding 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kanaalplaatvloer overspanning :s; 6,5 m 
- Kanaalplaatvloer overspanning > 6,5, :s; 8 m 

Bron : Jaarcontract Dycore Systeemvloeren 
Prijspeil : 20 juni 2007 t/m 31 mei 2008 

De materiaalprijzen van de kanaalplaatvloeren zijn inclusief de 
benodigde kanaalafdichting en oplegmateriaal. 

- Spramex ten behoeve van vloerplaatnaden 
Bron : Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
Prijspeil : 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 10% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 
Benodigd hoeveelheid betonmortel: 5,7 liter/m1 vloemaad. 
[Dycore documentatiemap 'Praktijk als inspiratiebron']. 

- Vloerluik cementgebonden vezelplaat d = 18 mm 
- Kruipluikomranding 

Bron : Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
N iet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Hu1lr mobiele kraan 

Plaatsen geisoleerde kanaalplaatvloer 
[Bouwkosten.nl, I november 2007J 

Aanbrengen vulbeton vloerplaatnaden 
Aanname, in overleg met ABB Bouw B.V. 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 
-~Huur vloerenklem (beschikbaar gesteld door vloerenfabrikant) 

88 

: o,rn manuur/m1 

: 0,03 manuur/m2 

: 0,05 manuur/m1 

: 0,20 manuur /stuk 
: 0,15 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 36,85/m2 
: € 39,65/m2 

: € 88,-/mJ 

: € 17,85/stuk 
: € 5,05/stuk 

: zie bijlage F 
: 0 ,20 uur/stuk 

: 0,03 uur/m1 



Bijlage D.3 Verdiepingsvloer - Bekistingsplaatvloer blad 1/2 

• Arbeid 
-Vloerschoonrnaken 
- Onderstempeling aanbrengen en verwijderen (*) 
- Bekistingsplaatvloeren aanbrengen 
- Veiligheidsvoorzieningen bekistingsplaatvloeren aanbrengen 
- Randbekisting aanbrengen 
- Randbekisting bij aansluiting vloer/wand van beton aanbrengen 
- Trapgatsparing aanbrengen 
- Voorbereiden betonstorten 
- Betonmortel verwerken 
- Betonreparatie plafonds door onderaannemer, inclusief materiaal 
- Wapening aanbrengen door onderaannemer 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Dilatatiebekisting bekistingsplaatvloer 
(bij toepassing ankerloze bouwmuren) 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Bekistingsplaatvloer, schildikte 50 mm 

Bron : J aarcontract Dycore Systeemvloeren 
Prijspeil : 20 juni 2007 t/m 31 mei 2008 

- Plaatwapening bekistingsplaatvloer (5 kg/m2
) 

Bron : Jaarcontract Dycore Systeemvloeren 
Prijspeil : 1 juni 2007 

De benodigde hoeveelheid plaatwapening wordt bepaald door de 
constructeur. Dit is afhankelijk van de belastingen op de vloer, 
overspanningbreedte en aanwezige sparingen in de vloer [Dycore, 
afdeling Binnendienst]. 
In <lit onderzoeksrapport wordt uitgegaan van 5 kilogram 
plaatwapening per m 2

• [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

- Betonmortel (*) 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 5% in 
verband meLverlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

: 0,05 manuur/m2 

: 0,20 manuur/m1 

: 0,09 manuur/m2 

: 0,05 manuur/ m 2 

: 0,21 manuur/m1 

: 0,10 manuur/m1 

: 1,00 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stort 
: 0,52 manuur/m3 
: € 1,65/m2 

: € 0,55/kg 

: 0,30 manuur/m1 

: € 36,-/uur 

: € 11,30/m2 

: € 1,15/kg 

: € 8o,-/m3 



Bijlage D.3 Verdiepingsvloer - Bekistingsplaatvloer blad 2/2 

- Wapening 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De hoeveelheid benodigde wapening wordt bepaald door de 
constructeur en is afhankelijk van belastingen en overspanningen. 
In <lit onderzoeksrapport wordt gerekend met 50 kg/ml 
[Calculatieafdeling ABB Bouw B.V.] 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving onderstempeling (*) 
- Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 
- Afschrijving trapgatsparing 
- Afschrijving randbekisting 
- Afschrijving randbekisting bij aansluiting vloer /wand van beton 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Onderstempeling opperen 
Gevelrandbekisting overdraaien 
Materiaal installateurs 
Onderwapening overdraaien 
Bovenwapening overdraaien 

[Kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007) 

Voorbereiden betonstort 
Bekistingsplaatvloer aanbrengen 
Beton storten 
Trapgatsparing overdraaien 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007) 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 
- Huur trilnaald, 2 stuks 
- Huur omvormer t.b.v. trilnaalden 
- Huur trilrei 
Bron 
Prijspeil 

: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

(*) Voor benodigde hoeveelheid onderstempeling en betonmortel 
zie Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen. 

: € 2,15/m' 
: € o,80/m2 

: € 7,50/stuk 
: € 1,23/m' 
: € o,75/m' 

: zie bijlage F 
: 0,17 uur/vloerveld 
: 0,08 uur /beuk 
: 0,25 uur/beuk 
: 0,75 uur/beuk 
: 0,50 uur/beuk 

: 0,25 uur/stort 
: 0,13 um/element 
: 0,054 uur/m3 

: 0,06 uur/stuk 

: € 2'47/stuk/dag 
: € 2,89/dag 
: € 3,05/dag 



Bijlage D.4 Verdiepingsvloer - Kanaalplaatvloer blad 1/2 

• Arbeid 
- Oplegvilt aanbrengen 
- Kanaalplaatvloeren aanbrengen 
- Veiligheidsvoorzieningen kanaalplaatvloeren aanbrengen 
- Raveelijzer t.b.v. trapgatsparing aanbrengen 
- Trek- en koppelankers ter plaatse van de bouwmuren aanbrengen 
- Vulbeton ten behoeve van vloerplaatnaden aanbrengen 
- Betonreparatie plafonds door onderaannemer, inclusief materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kanaalplaatvloer d= 200 mm 
- Leidingvloer d= 200 mm 
- Raveelijzer t.b.v. trapgatsparing 

De materiaalprijzen van de kanaalplaatvloeren is inclusief de 
benodigde kanaalafdichting en oplegmateriaal. 
Bron : Jaarcontract Dycore Systeemvloeren 
Prijspeil : 20 juni 2007 t/m 31 mei 2008 

- Spramex ten behoeve van vloerplaatnaden 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 10% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 
Benodigd hoeveelheid betonmortel: 5,7 liter/m1 vloernaad. 
[Dycore documentatiemap 'Praktijk als inspiratiebron']. 

- Trek- en koppelankers ter plaatse van de bouwmuren 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

: 0,10 manuur/m2 

: 0,03 manuur/m1 

: 0,05 manuur/m2 

: o,6 manuur/stuk 
: 0,03 manuur/m1 

: 0,05 manuur/m1 

: € 1,65/m2 

: € 36,-/uur 

: € 3IAO/m2 
: + € 40,-/element 
: € 237,50/stuk 

: € 88,-/ml 

: € 1,82/m1 



Bijlage D.4 Verdiepingsvloer - Kanaalplaatvloer blad 2/2 

• Materieel variabel 
- Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Plaatsen kanaalplaatvloer 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

Aanbrengen vulbeton vloerplaatnaden 
Aanname, in overleg met ABB Bouw B.V. 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 
- Huur vloerenklem (beschikbaar gesteld door vloerenfabrikant) 

92 

: € o,80/m2 

: zie bijlage F 
: 0,20 uur/stuk 

: 0,03 uur/m1 



Bijlage D.5a Woningscheidende wand - Betonwand blad 1/2 

wandbekisting, geluidweringsklasse 3 

• Arbeid 
- Wandbekisting stellen en ontkisten 
- Voorbereiden betonstorten 
- Betonmortel wandbekisting verwerken 
-Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 2 stuks 
- Betonreparatie 
- Wapening aanbrengen door onderaannemer 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Betonmortel 

Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 5% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Af metingen betonconstructie: 
Woningscheidende wanden : d = 250 mm 

Eindwanden : d = 150 mm 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen] 

- Wapening 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De hoeveelheid benodigde wapening wordt bepaald door de 
constructeur en is afhankelijk van belastingen en overspanningen. 
In <lit onderzoeksrapport wordt met de volgende hoeveelheden 
gerekend: 

: 0,20 manuur/m2 

: 0,25 manuur/stort 
: 0,79 manuur/mj 
: 0,15 manuur/stuk 
: 0,04 manuur/m2 

: € 0,55/kg 

: € 36,-/uur 

: € 80,-/mj 

Woningscheidende wand : IO kg/mj (alleen praktische wapening) 
Eindwanden : 50 kg/mj 
[Calculatieafdeling ABB Bouw B.V.] 

- Betonmortel ten behoeve van reparatie beton : € o,25/m2 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 



Bijlage D.5a Woningscheidende wand- Betonwand blad 2/2 

wandbekisting, geluidweringsklasse 3 

• Materieel vast 
- Projectgebonden kosten wandbekisting 

Programmatie wandbekisting 
Accessoires 
Transport en montage 
Begeleiding 1e stortdag 
Demontage, transport en revisie na huurperiode 

Bij inzet 3 wandbekistingen 
Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

• Materieel variabel 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 2 stuks 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Wandbekisting lossen 
Omloopsteiger overdraaien en plaatsen 
Wandbekisting plaatsen 
Wapening overdraaien 
Voorbereiden betonstort 
Beton storten 
Eindgevelsteiger overdraaien en plaatsen 

[Kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007] 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 

- Huur wandbekisting 
Bij inzet 3 wandbekistingen 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

: € 22.700,-

: € 1,60/stuk 

: zie bijlage F 
: 0,097 uur/wand 
: 0,08 uur/wand 
: 0,20 uur/wand 
: 0,085 uur/wand 
: 0,25 uur/stort 
: 0,228 uur/m3 
: 0,22 uur/steiger 

: € 107,-/dag 



Bijlage D.5b Woningscheidende wand - Betonwand blad 1/2 

wandbekisting, geluidweringsklasse 2 

• Arbeid 
- Wandbekisting stellen en ontkisten 
- Spouwbladbekisting stellen en ontkisten 
- Voorbereiden betonstorten 
- Betonmortel wandbekisting verwerken 
- Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 2 stuks 
- Betonreparatie 
-Wapening aanbrengen door onderaannemer 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Betonmortel 

Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 5% in 
verband met verlies. (Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Afmetingen betonconstructie: 
Woningscheidende wanden : d = 2 x 120 mm 
Eindwanden : d = 150 mm 
(Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen] 

- Wapening 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De hoeveelheid benodigde wapening wordt bepaald door de 
constructeur en is afhankelijk van belastingen en overspanningen. 
In dit onderzoeksrapport wordt met de volgende hoeveelheden 
gerekend: 

: 0,20 manuur/m 2 

: 4,00 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stort 
: 0 179 manuur/ml 
: 0,15 manuur/stuk 
: 0 104 manuur/m2 

: € 0,55/kg 

: € 36,-/uur 

: € 80,-/ml 

Woningscheidende wanden : IO kg/ml (alleen praktische wapening) 
Eindwanden : 50 kg/ml 
[Calculatieafdeling ABB Bouw B.V.] 

- Betonmortel ten behoeve van reparatie beton : € o,25/m2 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 200/--



Bijlage D.5b Woningscheidende wand- Betonwand blad 2/2 

wandbekisting, geluidweringsklasse 2 

• Materieel vast 
- Projectgebonden kosten wandbekisting 

Programmatie wandbekisting 
Accessoires 
Transport en montage 
Begeleiding 1e stortdag 
Demontage, transport en revisie na huurperiode 

Bij inzet 2 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 
Bij inzet 3 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 
Bij inzet 4 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

• Materieel variabel 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 2 stuks 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Wandbekisting lossen 
Dilatatiewandbekisting lossen 
Omloopsteiger overdraaien en plaatsen 
Wandbekisting plaatsen 
Dilatatiewandbekisting plaatsen 
Wapening overdraaien 
Voorbereiden betonstort 
Beton storten 
Eindgevelsteiger overdraaien en plaatsen 

[Kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007] 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 

- Huur wandbekisting 
Bij inzet 2 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 
Bij inzet 3 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 
Bij inzet 4 wandbekistingen, inclusief spouwbladbekisting 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

: € 29.800,
: € 37.800,
: € 47.050,-

: € 1,60/stuk 

: zie bijlage F 
: 0,097 uur /wand 
: 0,133 uur/wand 
: 0,08 uur/wand 
: 0,20 uur/wand 
: 0,267 uur/wand 
: 0,085 uur/wand 
: 0,25 uur/stort 
: 0,228 uur/ml 
: 0,22 uur/steiger 

: € 157,-/dag 
: € 230,-/dag 
: € 304,-/dag 



Bijlage D.6 Woningscheidende wand - Prefab beton wandelement 

• Arbeid 
- Stelneuzen aanbrengen ten behoeve van maatvoering, 2 stuks per wand 
- Prefab betonwanden stellen 
- Veiligheidsvoorzieningen prefab betonwanden 
- Ondersabelen wanden 
-Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 2 stuks 

[Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Mortelspecie ten behoeve van ondersabelen 

De benodigde hoeveelheid mortelspecie bedraagt 10 liter/m1 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Prefab betonwanden 
De materiaalkosten is van diverse factoren afhankelijk. 
Zie bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 2 stuks per wand 
- Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Prefab betonwanden stellen 

- Huur lasapparaat 
Bron 
Prijspeil 

: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

: 0 ,50 manuur/stuk 
: 1,20 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 0,05 manuur/m1 

: 0,15 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 1,60/stuk 
: € 3,00 /wand 

: zie bijlage F 
: 0,35 uur/stuk 

: € 2,10/dag 



Bijlage D.7a Woningscheidende wand- Kalkzandsteen lijmelement 
geluidweringsldasse 3 

• Arbeid 
- Profielen stellen, 2 stuks 
- Lijmelementen opperen 
- Lijmelementen aanbrengen 
- Affilmen wanden door onderaannemer, incl. materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : l november 2007 

- Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, l stuks 
[Calduran Handboek Uitvoering 2007, blz. 27] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: l november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kalkzandsteen lijmelementen 
- Zaagkosten fabriek 
- Lijm 
Bron 
Prijspeil 

: Jaarcontract Van Neerbos B.V. Bouwmaterialen 
: vaste prijzen t/m 3I december 2007 

Voor het verwerken van kalkzandsteen lijmelementen is 
4,7 kg lijm per m 2 wand nodig. 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. 

• Materieel vast 
N iet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving profielen, 2 stuks 
- Afschrijving trek- en drukschoren, l stuks 
- Afschrijving schraagsteiger 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : l november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Opperen kalkzandsteen lijmelementen met behulp van mobiele kraan 
Verplaatsen elementensteller beuk/beuk 
Verplaatsen elementensteller woonblok/woonblok 

[Bouwkosten.nl, l november 2007] 

- Huur elementensteller 
Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil : l november 2007 

- Huur mortelmixer 
Bron : Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : l november 2007 

: 0,50 manuur/stuk 
: 0,05 manuur /m2 

: 0>40 manuur/m2 

: € 5,40/m2 

: 0,20 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 29,87/m2 
: € 9,15/m1 
: € 13,10/25 kg 

: € 3,05/stuk 
: € l,15/stuk 
: € l,05/m1 wand 

: zie bijlage F 
: 0,015 uur/m2 

: o,ro uur/charge 
: 0,15 uur/charge 

: € 39,-/dag 

: € l,82/dag 



Bijlage D.7b Woningscheidende wand - Kalkzandsteen lijmelement 
geluidweringsklasse 2 

• Arbeid 
- Profielen stellen, 4 stuks 
- Lijmelementen opperen 
- Lijmelementen aanbrengen (enkele wand) 
- Affilmen wanden door onderaannemer, incl. materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 2 stuks 
[Calduran Handboek Uitvoering 2007, blz. 27] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kalkzandsteen lijmelementen (enkele wand) 
- Zaagkosten fabriek (enkele wand) 
- Lijm 

Bron 
Prijspeil 

: Jaarcontract Van Neerbos B.V. Bouwmaterialen 
: vaste prijzen t/m 31 december 2007 

Voor het verwerken van kalkzandsteen lijmelementen is 
2,2 kg lijm per m 2 wand nodig (enkele wand). 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. 

• Materieel vast 
N iet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving profielen, 4 stuks 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 2 stuks 
- Afschrijving schraagsteiger 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Opperen kalkzandsteen lijmelementen met behulp van mobiele kraan 
Verplaatsen elementensteHer beuk/beuk 
Verplaatsen elementensteller woonblok/woonblok 

[Bomvkosten.nl, 1 november 2007] 

- Huur elementensteller 
Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil : 1 november 2007 

- H uur mortelmi.xer 
Bron 
Prijspeil 

: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 -

: 0,50 manuur /stuk 
: 0,05 manuur/m2 

: 0,31 manuur/m2 

: € 5,40/m2 

: 0,20 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 14,87/m2 
: € 4,30/m1 
: € 13,I0/25 kg 

: € 3,05/stuk 
: € 1,15/stuk 
: € 1,05/m1 

: zie bijlage F 
: 0,015 uur/m2 

: 0,10 uur/charge 
: 0,15 uur/charge 

: € 39,-/dag 

: € 1,82/dag 



Bijlage D.8 Eindwand - Kalkzandsteen lijmelement 

• Arbeid 
- Profielen stellen, 2 stuks 
- Lijmelementen opperen 
- Lijmelementen aanbrengen (incl. lijmprikankers) 
-Affilmen wanden door onderaannemer, incl. materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : I november 2007 

- Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 1 stuks 
[Calduran Handboek Uitvoering 2007, blz. 27] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Cakulatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kalkzandsteen lijmelementen 
- Zaagkosten fabriek 
-Lijm 

Bron 
Prijspeil 

: Jaarcontract Van Neerbos B.V. Bouwmaterialen 
: vaste prijzen t/m 31 december 2007 

Voor het verwerken van kalkzandsteen lijmelementen is 
1.4 kg lijm per m2 wand nodig. 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. 

- Lijmprikankers .(6 stuks per m 2
) 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving profielen, 2 stuks 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 1 stuks 
- Afschrijving schraagsteiger 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Opperen kalkzandsteen lijmelementen met behulp van mobiele kraan 
Verplaatsen elementensteller beuk/beuk 
Verplaatsen elementensteller woonblok/woonblok 

(Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

- Huur elementensteller 
Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mortelmixer 
Bron 

_ Prijspeil 
: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

: 0,50 manuur/stuk 
: 0,05 manuur/m2 

: 0,32 manuur/m 2 

: € 5'40/m2 

: 0,20 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 10,08/m2 

: € 4 ,30/m1 
: € 13,10/25 kg 

: € 0 ,15/stuk 

: € 3,05/stuk 
: € 1,15/stuk 
: € 1,05/m1 

: zie bijlage F 
: 0,015 uur/m2 

: 0 ,10 uur/charge 
: 0,15 uur/charge 

: € 39,-/dag 

: € 1,82/dag 



• Arbeid 

Bijlage D.9a Tunnelbekisting blad 1/3 
geluidweringsklasse 3 

- Kimmen lossen, schoonmaken en stellen 
- Tunnelbeuk begane grond stellen en ontkisten 
- Tunnelbeuk verdieping stellen en ontkisten 
- Schoonmaken tunnel na ontkisten 
- Kachels monteren en demonteren 
- Uitrijlier monteren en demonteren 
- Uitrijbalken leggen en weghalen 
- Trapgat op tunneldekstellen en ontkisten 
- Veiligheidsvoorzieningen tunnelbekistingen 
- Veiligheidsvoorzieningen tra pga tsparing 
- Sparingen leidingkokers op tunneldek stellen en ontkisten 
- Sparing en op tunneldek stellen en ontkisten 
- Voorbereiden betonstorten 
- Betonmortel kimmen verwerken 
- Betonmortel tunnelbekisting verwerken 
- Betonreparatie 
- Betonreparatie/bijwerken trapgatsparing 
- Wapening aanbrengen door onderaannemer 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

Bij gebruik eindwandbekisting: 
- Eindwanden stellen en ontkisten 
- Hangsteiger stellen en ontkisten 

Bron : Cakulatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Betonmortel 

Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 5% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Afmetingen betonconstructie: 
Woningscheidende wanden : d = 250 mm 

----Eindwanden : d = 150 mm 
Vloeren : d = 1/30 van de overspanninglengte 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen] 

- Wapening 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

: 0,385 manuur/m1 

: 5,50 manuur/beuk 
: 6,oo manuur/beuk 
: 0-47 manuur/beuk 
: 0,27 manuur/beuk 
: 0,31 manuur/beuk 
: 0,30 manuur/beuk 
: 1,00 manuur/stuk 
: 2.50 manuur/beuk 
: 0,50 manuur/stuk 
: 0,30 manuur/stuk 
: 0,02 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 1,50 manuur/m3 
: OAO manuur/m3 
: 0,04 manuur/m2 

: 0,50 manuur/stuk 
: € 0,55/kg 

: 2,50 manuur/stuk 
: 1,00 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 8o,-/m3 



Bijlage D.9a Tunnelbekisting blad 2/3 
geluidweringsklasse 3 

De hoeveelheid benodigde wapening wordt bepaald door de 
constructeur en is afhankelijk van belastingen en overspanningen. 
In dit onderzoeksrapport wordt met de volgende hoeveelheden 
gerekend: 
Woningscheidende wanden : IO kg/m3 (praktische wapening) 
Eindwanden : 50 kg/m3 
Vloeren : 45 kg/m3 
[Calculatieafdeling ABB Bouw B.V.] 

- Betonmortel ten behoeve van reparatie beton 
- Betonmortel ten behoeve van reparatie trapgatsparing 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : r november 2007 

• Materieel vast 
- Projectgebonden kosten tunnelbekisting 

Programmatie tunnelbekisting 
Accessoires 
Transport en montage 
Begeleiding re stortdag 
Demontage, transport en revisie na huurperiode 

Bij inzet 2 tunnels en 2 eindwanden, tempo 2 beuken per dag 
Bij inzet 3 tunnels en r eindwand, tempo 2 beuken per dag 
Bij inzet 4 tunnels en r eindwand, tempo 3 beuken per dag 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

- Afschrijving trapgatsparing 
- Afschrijving veiligheidsvoorzieningen tunnelbekisting 

• Materieel variabel 
- Gas ten behoeve van verwarming tunnels, 6 liter/beuk 

Bron : Cakulatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : r november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Tunnelbekisting overdraaien en plaatsen 
Eindwandbekisting lossen 
Eindwandbekisting plaatsen 
Trapgatsparing overdraaien 
Omloopsteiger overdraaien en plaatsen 
Uitrijsteiger overdraaien en plaatsen 
Eindgevelsteiger overdraaien en plaatsen 

Kimmen overdraaien en plaatsen 
Voorbereiden betonstorten 
Betonstorten wanden 
Betonstorten vloeren 
Gastank veq)laatsen 

: € o,25/m2 

: € r,oo/stuk 

: € 56.400,
: € 72.600,
: € 87.000,-

: € 7,50/stuk 
: € 7,50/beuk 

: € 65,-/100 I 

: zie bijlage F 
: 0,583 um/tunnel 
: 0,097 uur/wand 
: 0,20 uur/wand 
: 0,06 uur/stuk 
: 0,08 uur/steiger 
: 0,16 uur/steiger 
: 0,22 uur/steiger 

: 0,10 uur/kim 
: 0,25 uur/stort 
: 0,228 uur/m3 
: 0,054 uur/m3 
: 0,15 uur/keer 



Bijlage D.9a Tunnelbekisting blad 3/3 
geluidweringsklasse 3 

Isolatievoorzieningen verwijderen en aanbrengen, 3 stuks 
Wapening wand overdraaien 
Wapening vloer overdraaien 

[Kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007] 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 

- Huur compensatiecilinder 
Bron : Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur tunnelbekisting 
Bij inzet 2 tunnels en 2 eindwanden, tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 3 tunnels en 1 eindwand, tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 4 tunnels en 1 eindwand, tempo 3 beuken per <lag 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

: 0,072 uur/zeil 
: 0,085 uur/wand 
: 0,50 uurfbeuk 

: € 2.45/dag 

: € 265,-/dag 
: € 325,-/dag 
: € 410,-/dag 



• Arbeid 

Bijlage D.9b Tunnelbekisting blad 1/3 
geluidweringsklasse 2 

- Kimmen lossen, schoonmaken en stellen 
- Tunnelbeuk begane grond stellen en ontkisten 
- Tunnelbeuk verdieping stellen en ontkisten 
- Schoonmaken tunnel na ontkisten 
- Kachels monteren en demonteren 
- Uitrijlier monteren en demonteren 
- Uitrijbalken leggen en weghalen 
-Trapgat op tunneldekstellen en ontkisten 
- Veiligheidsvoorzieningen tunnelbekistingen 
- Veiligheidsvoorzieningen trapgatsparing 
- Sparingen leidingkokers op tunneldek stellen en ontkisten 
- Sparingen op tunneldek stellen en ontkisten 
- Voorbereiden betonstorten 
- Betonmortel kimmen verwerken 
- Betonmortel tunnelbekisting verwerken 
- Betonreparatie 
- Betonreparatie/bijwerken trapgatsparing 
- Spouwbladbekisting stellen en ontkisten 
- Wapening aanbrengen door onderaannemer 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

Bij gebruik eindwandbekisting: 
- Eindwanden stellen en ontkisten 
- Hangsteiger aan stellen en ontkisten 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Betonmortel 

Prijspeil : 1 november 2007 

De totale hoeveelheid betonmortel wordt verhoogd met 5% in 
verband met verlies. [Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Afmetingen betonconstructie: 
Woningscheidende wanden : d = 2x120 mm 

: 0,385 manuur/m' 
: 5,50 manuur/beuk 
: 6,oo manuur/beuk 
: 0,47 manuur/beuk 
: 0,27 manuur/beuk 
: 0,31 manuur/beuk 
: 0,30 manuur/beuk 
: 1,00 manuur/stuk 
: 2.50 manuur/beuk 
: 0,50 manuur/stuk 
: 0,30 manuur/stuk 
: 0,02 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 1,50 manuur/m3 
: 0,40 manuur/m3 
: 0,04 manuur/m2 

: 0,50 manuur/stuk 
: 4,00 manuur/stuk 
: € 0,55/kg 

: 2,50 manuur/stuk 
: 1,00 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 8o,-/m3 

Eindwande :d=15omm ----~·~~ 
Vloeren : d = 1/30 van de overspanninglengte 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen) 

- Wapening 
Bron 
Prijspeil 

: Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 



Bijlage D.9b Tunnelhekisting hlad 2/3 
geluidweringsklasse 2 

De hoeveelheid benodigde wapening wordt bepaald door de 
constructeur en is afhankelijk van belastingen en overspanningen. 
In <lit onderzoeksrapport wordt met de volgende hoeveelheden 
gerekend: 
Woningscheidende wanden : IO kg/m3 (praktische wapening) 
Eindwanden : 50 kg/m3 
Vloeren : 45 kg/m3 
[Calculatieafdeling ABB Bouw B.V.]. 

- Betonmortel ten behoeve van reparatie beton 
- Betonmortel ten behoeve van reparatie trapgatsparing 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
- Projectgebonden kosten tunnelbekisting 

Programmatie tunnelbekisting 
Accessoires 
Transport en montage 
Begeleiding 1e stortdag 
Demontage, transport en revisie na huurperiode 

Bij inzet 2 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 1 spouwbladbekisting, 
tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 2 tunnels, 2 eindwanden en 1 spouwbladbekisting, 
tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 3 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 2 spouwbladbekistingen, 
tempo 3 beuken per <lag 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 

• Materieel variabel 
- Afschrijving trapgatsparing 
- Afschrijving veiligheidsvoorzieningen tunnelbekisting 
- Gas ten behoeve van verwarming tunnels, 300 liter/beuk 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 

: € o,25/m2 

: € 1,00/stuk 

: € 74.700,-

: € 94-200,-

: € 7,50/stuk 
: € 7,50/beuk 
: € 65,-/100 1 

: zie bijlage F 
: 0,583 uur/tunnel 
: 0,097 uur/wand 
: 0,133 uur/wand 

Tunnelbekisting overdraaien en plaatsen 
Eindwandbekisting lossen 
Dilatatiewandbekisting lossen 
Dilatatiewandbekisting plaatsen 
Eindwandbekisting plaatsen 
Trapgatsparing overdraaien 
Omloopsteiger overdraaien en plaatsen 
Uitrijsteiger overdraaien en plaatsen 
Eindgevelsteiger overdraaien en plaatsen 
Kimmen overdraaien en plaatsen 
Voorbereiden betonstorten 

_ ___ ; 0,267 uur/wand 
: 0,20 uur/wand 

Betonstorten wanden 

: 0,06 uur/stuk 
: 0,08 uur/steiger 
: 0,16 uur/steiger 
: 0,22 uur/steiger 
: o,IO uur/kim 
: 0,25 uur/stort 
: 0,228 uur/m3 



Bijlage D.9b Tunnelbekisting blad 3/3 
geluidweringsklasse 2 

Betonstorten vloeren 
Gastank verplaatsen 
Isolatievoorzieningen verwijderen en aanbrengen, 3 stuks 

[Kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007] 

- Huur betonkubel (in huurprijs mobiele kraan) 

- Huur compensatiecilinder 
Bron : Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur tunnelbekisting 
Bij inzet 2 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 1 spouwbladbekisting, 
tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 2 tunnels, 2 eindwanden en 1 spouwbladbekisting, 
tempo 2 beuken per <lag 
Bij inzet 3 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 2 spouwbladbekistingen, 
tempo 3 beuken per <lag 

Bron : offerte Hendriks stalen bekistingtechniek 
Prijspeil : 12 september 2007 
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: 0,054 uur/m3 

: 0,15 uur/keer 
: 0,072 uur/zeil 

: € 2>45/dag 

: € 340,-/dag 

: € 305,-/dag 

: € 460,-/dag 



Bijlage D.10 Binnenspouwblad - Kalkzandsteen lijmelement · blad 1/2 

• Arbeid 
- Profielen stellen, o stuks 

Er wordt gebruik gemaakt van de profielen van de woningscheidende 
wanden/ eindwanden. 

- Lijmelementen opperen 
- Lijmelementen aanbrengen (incl. lijmprikankers) 
- Affilmen wanden door onderaannemer, incl. materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 1 stuks 
[Calduran Handboek Uitvoering 2007, blz. 27] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

· : Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: r november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kalkzandsteen lijmelementen 
- Zaagkosten fabriek 
- Lijm 

Bron 
Prijspeil 

: Jaarcontract Van Neerbos B.V. Bouwmaterialen 
: vaste prijzen t/m 31 december 2007 

Voor het verwerken van kalkzandsteen lijmelementen is 
1'4 kg lijm per m 2 wand nodig. 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. 

- Lijmprikankers (6 stuks per m 2
) 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Afschrijving profielen, o stuks 
- Afschrijving trek- en drukschoren, 1 stuks 
- Afschrijving schraagsteiger 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan- - _ 
Opperen kalkzandsteen lijmelementen met behulp van mobiele kraan 
Verplaatsen elementensteller beuk/beuk 
Verplaatsen elementensteller woonblok/woonblok 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

: 0,50 manuur/stuk 

: 0,05 manuur/m2 

: 0,32 manuur/m2 

: € 5'40/m2 

: 0,20 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 10,08/m2 

: € 4,30/m1 
: € 1po/25 kg 

: € 0,15/stuk 

: € 3,05/stuk 
: € 1,15/stuk 
: € 1,05/m1 

: zie bijlage F . 
: 0,015 uur/m2 

: 0,10 uur/charge 
: 0,15 uur/charge 



Bijlage D.10 Binnenspouwblad - Kalkzandsteen lijmelement blad 2/2 

- H uur elementensteller 
Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mortelmixer 
Bron 
Prijspeil 
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: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

: € 39,-/dag 

: € 1,82/dag 



Bijlage D.11 Binnenspouwblad - Kalkzandsteen lijmblok 

• Arheid 
- Profielen stellen (afhankelijk van aantal sparingen) 
- Lijmblokken opperen 
- Lijmelementen aanbrengen (incl. lijmprikankers) 
- Affilmen wanden door onderaannemer, incl. materiaal 

Bron : Cakulatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Cakulatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Kalkzandsteen lijmblokken 
- Lijm 

Bron 
Prijspeil 

: Jaarcontract Van Neerbos B.V. Bouwmaterialen 
: vaste prijzen t/m 31 december 2007 

Voor het verwerken van kalkzandsteen lijmblokken is 
2,8 kg lijm per m 2 wand nodig. 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. 

- Lijmprikankers (6 stuks per m 2) 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variahel 
- Afschrijving profielen 
- Afschrijving schraagsteiger 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Opperen kalkzandsteen lijmblokken met behulp van mobiele kraan 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

- H uur mortelmixer 
Bron : Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
Prijspeil - : I november 2007 

: 0,50 manuur/stuk 
: 0,05 manuur/m2 

: 0,70 manuur/m2 

: € 5,40/m2 

: € 36,-/uur 

: € 12,54/m2 
: € 13.10/25 kg 

: € 0,15/stuk 

: € 3,05/stuk 
: € 1,05/m1 

: zie bijlage F 
: 0,030 uur/m2 

: € 1,82/dag 
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Bijlage D.12 Binnenspouwblad - Prefab houten binnenspouwblad blad 1/2 

• Arheid 
- Binnenspouwbladen stellen begane grond 
- Binnenspouwbladen stellen 1e verdieping 
- Binnenspouwbladen stellen 2e verdieping 
- Binnenspouwbladen stellen 3e verdieping 
- Binnenspouwbladen nastellen 
- Veiligheidsvoorzieningen binnenspouwbladen 
- Aansluiting met plafond/bouwwand dichtzetten met PUR-schuim 

(door onderaannemers) 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Verankeringsplaten aan bouwmuur, inclusiefbouten M16, 4 stuks 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Binnenspouwblad, hout 

no 

In het Calculatiebestand van ABB Bouw B.V. zijn er geen 
materiaalkosten van houten binnenspouwbladen aanwezig. 
Op advies van de afdeling Calculatie wordt er gebruik gemaakt 
van de materiaalkosten op Bouwkosten.nl 

In onderstaand figuur zijn de materiaalkosten van een houten 
binnenspouwblad bij een woningbreedte van 5,1 m weergegeven. 

om.-..... 

Aanbrengen PUR-schulmvoeg, 50 x 20 mm m 15,200 1,70 25,84 

Behangldaar maken prefab binnenspouwblad, m2 7,780 2,90 22,56 
hout 

Leveren en aanbrenaen ammmertat dagkant sluk 2,000 10,75 21,50 
kozljn, prefab binnanspouwblad, hout 

Lewren en aanbrengen DPC-folle rond kozlJn, sluk 2,000 3,?5 7,50 
prefab blnnenspouwblad 

leveren en aanbrengen geperforeerde PE- m 3,380 0,80 2.10 
slab, breedte •50 mm, prefab blnnenspowblad, 
hou1 

Lsveren en aanbrengen PE-slab, bre.edte 450 m 5,100 0,80 4,08 
mm, prefab blnnenspouwblad, hou1 

Leveren en aanbrengen spouwankars, prefab stuk 16,000 2,00 32,00 
blnnenepouwblad, hou1 

Leveran prufab binnenspouwblad, hou1 m2 13,250 24,00 318,00 

Monteren kozlJn In pr81ab blnnenepouwblad, eluk 2,000 16,50 33,00 
hou1 

Tranepor1kosten pi8fab blnnenspouwblad, keSr 0,060 625,00 31,25 
hout. tot 24 elemon1M'aChl 

Figuur 32 Kosten prefabriceren houten binnenspouwbiaden 

: 1,30 manuur/stuk 
: 1,25 manuur/stuk 
: 1,30 manuur/stuk 
: 1,35 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: € 1,27/m1 

: € 36,-/uur 



Bijlage D.12 Binnenspouwblad - Prefab houten binnenspouwblad blad 2/2 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : r november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Stellen prefab binnenspouwblad 

[kraantijden ABB Bouw B.V. r november 2007] 

: € 3,00/wand 

: zie bijlage F 
: 0 ,50 uur/stuk 



Bijlage D.13 Binnenspouwblad - Prefab beton binnenspouwblad 

• Arbeid 
- Binnenspouwbladen stellen begane grond 
- Binnenspouwbladen stellen 1e verdieping 
- Binnenspouwbladen stellen 2e verdieping 
- Binnenspouwbladen stellen 3e verdieping 
- Binnenspouwbladen nastellen 
- Veiligheidsvoorzieningen binnenspouwbladen 
- Ondersabelen wanden 
-Aansluiting met plafond/bouwwand dichtzetten met PUR-schuim 

(door onderaannemers) 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Verankeringsplaten aan bouwmuur, inclusiefbouten M16, 4 stuks 
- Mortelspecie ten behoeve van ondersabelen 

De benodigde hoeveelheid mortelspecie bedraagt ro liter/m1 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Binnenspouwblad, prefab beton 
De materiaalkosten is van diverse factoren afhankelijk. 
Zie bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Stellen prefab binnenspouwblad 

[kraantijden ABB Bouw B.V. 1 november 2007] 

: 1,30 manuur/stuk 
: 1,25 manuur/stuk 
: 1,30 manuur/stuk 
: I.35 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 0,05 manuur/m1 

: € 1,27/m1 

: € 36,-/uur 

: € 4,84/stuk 
: € 126>41/ml 

: € 3,00/wand 

: zie bijlage F 
: 0,50 uur/stuk 



Bijlage D.14 Binnenspouwblad - Prefab beton binnenspouwblad 
i.c.m. prefab betoncasco 

• Arbeid 
- Stelneuzen aanbrengen ten behoeve van maatvoering, 2 stuks per wand 
- Prefab betonwanden stellen 
- Veiligheidsvoorzieningen prefab betonwanden 
- Ondersabelen wanden 
-Afschoren wanden door middel van trek- en drukschoren, 1 stuks 

[Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Mortelspecie ten behoeve van ondersabelen 

De benodigde hoeveelheid mortelspecie bedraagt IO liter/m1 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Binnenspouwblad, prefab beton 
De materiaalkosten is van diverse factoren afhankelijk. 
Zie bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
Afschrijving trek- en drukschoren, 1 stuks 
Afschrijving veiligheidsvoorzieningen 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Huur mobiele kraan 
Prefab betonwanden stellen 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

: 0,50 manuur/stuk 
: 1,20 manuur/stuk 
: 0,25 manuur/stuk 
: 0,05 manuur/m1 

: 0,15 manuur/stuk 

: € 36,-/uur 

: € 1,60/stuk 
: € 3,00/wand 

: zie bijlage F 
: 0,32 uur/stuk 



Bijlage D.15 Prefab schamierkap 

• Arbeid 
- Muurplaat ten behoeve van prefab schamierkap 
- Muurplaatbeugels aanbrengen, 1,25 stuk/m1 

- Prefab schamierkap aanbrengen 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 

: 0,25 manuur/m1 

: 0,15 manuur/stuk 
: 0,20 manuur/m2 

: € 36,-/uur 

- Prefab schamierkap, inclusief muurplaten, muurplaatbeugels en panlatten: € 75,-/m2 

Breedte: maximaal 3000 mm 

• Materieel vast 
Niet van toepassing 

• Materieel variabel 
- Huur mobiele kraan 

Prefab schamierkap aanbrengen 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

: zie bijlage F 
: 0,15 uur/element 



Bijlage D.16 Dakgoot 

Op de afdeling Calculatie zijn geen kengetallen aanwezig van een houten dakgoot. Er is verwezen 
naar de kengetallen van Bouwkosten.nl 

• Arbeid 
- Arbeid bestaat uit het aanbrengen van boeideel, buitenplafond, 

gootbodem, gootklossen, mastiekrib, plafondrachels en zinken 
dakgoot. Daarnaast het verven van de gootconstructie en 
meniewerk buiten regelwerk. 

Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil : I november 2007 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: I november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
Materiaalkosten bestaan uit vuren mastiekrib, rachelwerk, Okoume 
WBP beplating en bandzink. 

Bron : Bouwkosten.nl 
Prijspeil . : I november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Steigerwerk Layher systeemsteiger, inclusief steigerdelen. 
Opgenomen bij onderdeel C.12, Metselwerk. 

: 1,38 manuur/m1 

: € 36,-/uur 



Bijlage D.17 Dakpan 

• Arbeid 
- Dakpannen opperen 
- Dakpannen aanbrengen, ro stuks per m 2 

- Panhaken aanbrengen, l per dakpan 
- Geveldakpan aanbrengen 
- Nokvorsten aanbrengen 

[Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: l november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Dakpannen, betonnen sneldekpan 
- Panhaak 
- Geveldakpan, 3 stuks per m 1 

- Nokvorst, 3,33 stuks per m 1 

- Vorsthaak, 3,33 stuks per m 1 

- Begin- en eindvorst 
Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : l november 2007 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Pannenlift, huurperiode l week 
- Pannenlift, huurperiode 4 weken 

Bron : Bultenmaterieel.nl 
Prijspeil : 1 november 2007 

n6 

: o,08/m2 

: o,03/m2 

: o,09/m2 

: o,20/m1 

: o,19/m1 

: € 36,-/uur 

: € 7,24/m2 
: € 0,15/stuk 
: € 3,59/stuk 
: € 3,00/stuk 
: € 0,33/stuk 
: € 5,69/stuk 

: € roo,-/week 
: € 70,-/week 



• Arbeid 

Bijlage D.18 Buitenspouwblad 
Metselwerk en isolatie 

- Profielen stellen (afhankelijk van aantal sparingen) 
- lsolatie aanbrengen, d = 120 mm 
- Metselwerk baksteen aanbrengen, waalformaat, Yi steens 
- Voegen metselwerk door onderaannemer, inclusief materiaal 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

- Steigerwerk Layher systeemsteiger opbouwen 
- Steigerwerk Layher zakken 
- Veiligheidsvoorzieningen t.b.v. Layher systeemsteiger 

- Arbeidsloon 
Bron 
Prijspeil 

: Afdeling Calculatie ABB Bouw B.V 
: 1 november 2007 

• Materiaal eenheidsprijzen 
- Metselwerkstenen 
- Metselmortel, 59 kg/m2 

- lsolatie d = 120 mm 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Huur mobiele kraan 

Opperen metselwerkstenen 
Opperen metselmortel 

[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

- Steenzaag 
Bron 
Prijspeil 

: Materieeldienst ABB Bouw B.V. 
: 1 november 2007 

- Afschrijving stelprofielen 
- Steigerwerk Layher systeemsteiger, inclusief steigerdelen 
De huurprijs per m 2 is gebaseerd op 15 weken huurtijd bij laagbouw 

Bron : Calculatiebestand ABB Bouw B.V. 
Prijspeil : 1 november 2007 

: 0,50 manuur/stuk 
: 0,12 manuur/m2 

: 1,10 manuur/m2 

: € I0,25/m2 

: 0,13 manuur/m2 

: 0,09 manuur/m2 

: 0,01 manuur/m2 

: € 36,-/uur 

: € 18,50/m2 

: € 53,50/ton 
: € 9,35/m2 

: zie bijlage F 
: 0,037 uur/m2 

: 0,08 uur /m3 

: € 3,65/dag 

: € 3,05/stuk 
: € 5,48/m2 



Bijlage D.19 Gevelopeningen 

• Arbeid 
De hoogte van de productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel van gevelopeningen is van 
diverse factoren afhankelijk. Na overleg met Hoofd Calculatie (12 november 2007) is besloten om 
voor de arbeidskosten en materiaalkosten € 475,-/m2 te rekenen. 

• Materieel vast 
Niet van toepassing. 

• Materieel variabel 
- Steigerwerk Layher systeemsteiger, indusief steigerdelen. 

Opgenomen bij onderdee1 C.12, Metselwerk. 
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Bijlage E: Tunnelbekisting 

In deze bijlage wordt de toegepaste hydraulische tunnelbekisting behandeld die in dit 
Rekenmodel wordt opgenomen. Door de firma Hendriks Stalen Bekistingtechniek te Veenendaal 
is voor deze afstudeeropdracht een offerte opgesteld met verschillende tunnelsamenstellingen. 
In samenspraak met het gastbedrijf zijn de tunnelcombinaties van de verschillende woningtypen 
rijenwoningen, 2 onder 1 kap woningen en vrijstaande woningen vastgesteld. Aan de hand van de 
genoemde offerte zijn de niet geoffreerde tunnelcombinaties bepaald. Hierdoor is het mogelijk 
om de invloed van de projectgebonden kosten en huurprijzen van de vastgestelde 
tunnelcombinaties in het Rekenmodel op te nemen. 
In deze bijlage is de genoemde offerte van de hydraulische tunnelbekisting toegevoegd. Er dient 
vermeldt te worden dater in deze offerte is uitgegaan van een beukafmeting van 5,7 men een 
beukdiepte van 9,3 m. Ondanks dit gegeven geven de berekende projectgebonden kosten en 
huurprijzen een redelijk betrouwbare benadering van de werkelijke kosten. 

Tunnelinzet 
In het Rekenmodel wordt voor het bepalen van tunnelinzet uitgegaan van een hydraulische 
tunnelbekisting van de firma Hendriks Stalen Bekistingtechniek te Veenendaal. Bij deze 
hydraulische tunnelbekisting is het mogelijk om tijdens de dagcyclus de tunnelbekisting 
maximaal 1200 mm te verbreden of te versmallen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
standaardelementen van 300, 600 en 900 mm. 
In het Rekenmodel wordt een beperking aangebracht voor de inzetbaarheid van 
tunnelbekistingen. Een tunnelbekisting kan ingezet worden, rekening houdend met de 
vormgeving van het betreffende casco, tot een beukbreedte van 8,5 m. Bij grotere beukbreedtes 
moeten de tunnel namelijk opgesplitst worden in meerdere delen [bron: Documentatiefolder 
Hendriks Stalen Bekistingtechniek]. Dit geeft hij seriematige grondgebonden woningbouw een 
onwenselijke grote verstoring in het dagelijkse uitvoeringsproces. 

Door de inzet van de hydraulische tunnelbekisting is mogelijk om meerdere woningtypen uit te 
voeren in tunnelbekisting, uitgaande dat er binnen een woningbouwproject een tunnelinzet mag 
plaatsvinden. In het Rekenmodel kan door de gebruiker gekozen worden uit het woningtype 
rijenwoning, 2 onder 1 kapwoning en vrijstaande woning. Voor elk woningtype moet door de 
gebruiker de gewenste beukbreedte en het aantal woningen worden ingevoerd. 

Bij het inzetten van tunnelbekistingen worden in het Rekenmodel een aantal beslissingen 
genomen ten aanzien van inzetbaarheid. Als eerste wordt in het Rekenmodel onderzocht of 
tunnelinzet mogelijk is en wordt onderzocht of een tunnel tussen de verschillende woningtype 
onderling uitwisselbaar is. De ingevoerde beukbreedtes en woningantallen worden onderling 
vergeleken, waaruit het Rekenmodel beslist welke combinaties mogelijk zijn. 

In een aantal situaties zal het Rekenmodel om uitvoeringtechnische argumenten voor een 
bepaalde combinatie kiezen. We lichten dit met een aantal voorbeelden toe. 

Voorbeeld 1: 

~-Gegeven: 
Rijenwoning: 
2 onder I Kapwoning: 
Vrijstaande woning: 

aantal: 50 
aantal: 50 
aantal: 50 

beukbreedte 7 meter 
beukbreedte 7,5 meter 
beukbreedte 8 meter 

Tunnelinzet is bij de drie geselecteerde woning type mogelijk en onderling volledig uitwisselbaar. 
Het Rekenmodel zal in dit geval voor volledige tunnelinzet beslissen. 



Voorbeeld 2: 

Gegeven: 
Rijenwoning: 
2 onder 1 Kapwoning: 
Vrijstaande woning: 

aantal: 50 
aantal: 50 
aantal: 50 

beukbreedte 7 meter 
beukbreedte 7,5 meter 
beukbreedte 8,5 meter 

Tunnelinzet is bij de drie geselecteerde woning type mogelijk. 
In dit voorbeeld zijn er twee mogelijkheden, waarin de tunnel onderling uitwisselbaar is: 
- tussen de rijenwoning en 2 onder 1 kapwoning; 
of 
- tussen de 2 onder 1 kapwoning en de vrijstaande woning. 

Op basis van woningaantallen komen beide combinaties in aanmerking voor tunnelen. In het 
rekenmodel zal echter de keuze gemaakt warden voor de combinatie rijenwoning en 2 onder 1 

kapwoning. De keuze voor deze combinatie is gemaakt op basis van uitvoeringtechnische 
argumenten. 

Voorbeeld r 
Gegeven: 
Rijenwoning: 
2 onder 1 Kapwoning: 
Vrijstaande woning: 

aantal: 30 
aantal: 20 

aantal: 55 

beukbreedte 6,5 meter 
beukbreedte 7 ,2 meter 
beukbreedte 8,5 meter 

Tunnelinzet is bij de drie geselecteerde woningtype mogelijk. In dit voorbeeld is een combinatie 
mogelijk waarin de tunnel onderling uitwisselbaar is: tussen de rijenwoning en 2 onder 1 

kapwoning. Echter de vrijstaande woningen kunnen oak getunneld warden. Het rekenmodel zal 
in zo'n geval beslissen op woningaantallen. In dit voorbeeld is het aantal (rijenwoningen + 2 

onder 1 kapwoning) kleiner dan het aantal vrijstaande woningen. In dit geval wordt de inzet van 
tunnelen aan de vrijstaande woningen toegekend. 

Voorbeeld 4: 
Gegeven: 
Rijenwoning: 
2 onder 1 Kapwoning: 
Vrij1staande woning: 

aantal: 50 
aantal: 50 
Niet aanwezig 

beukbreedte 7 meter 
beukbreedte 8,5 meter 

Bij de twee geselecteerde woningtype is tunnelinzet mogelijk. De tunnel is echter onderling niet 
uitwisselbaar is. Het Rekenmodel zal oak nu weer op basis van uitvoeringtechnische argumenten 
de tunnelinzet koppelen aan de rijenwoning. 



Projectgebonden kosten en huur tunnelbekistingen 
De hoogte van de projectgebonden kosten en huurprijs van de tunnelbekisting is afuankelijk van 
het aantal ingezette wandbekistingen, eindwanden en eventuele spouwbladen. 

In samenspraak met het gastbedrijf worden de volgende tunnelinzetten in het Rekenmodel 
opgenomen: 

Rijenwoningen, massieve bouwmuren 
2 beuken per dag 3 tunnelbekistingen en I eindwand 
3 beuken per dag 4 tunnelbekistingen en I eindwand 
4 beuken per dag 4 tunnelbekistingen en 2 eindwanden 

Rijenwoningen, ankerloze bouwmuren 
2 beuken per dag 2 tunnelbekistingen, 2 eindwanden en 1 bekistingspouwblad 
3 beuken per dag 3 tunnelbekistingen 2 eindwanden en 2 bekistingspouwbladen 
4 beuken per dag 4 tunnelbekistingen 2 eindwanden en 3 bekistingspouwbladen 

2 onder 1 kapwoningen, massief 
2 beuken per dag 2 tunnelbekistingen en 2 eindwanden 
4 beuken per dag 4 tunnelbekistingen en 4 eindwanden 

2 onder 1 kapwoningen, ankerloos 
2 beuken per dag 2 tunnelbekistingen en 2 eindwanden en 1 bekistingsspouwblad 
4 beuken per dag 4 tunnelbekistingen en 4 eindwanden en 2 bekistingspouwbladen 

Vrijstaande woningen 
2 beuken per dag 2 tunnelbekistingen en 4 eindwanden 
3 beuken per dag 3 tunnelbekistingen en 6 eindwanden 

Aan de hand van de offerte van de firma Hendriks Stalen Bekistingtechniek te Veenendaal is voor 
elke tunnelcombinatie geinterpoleerd wat de betreffende projectgebonden kosten en huurprijzen 
zijn. Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de projectgebonden kosten en 
huurprijzen, met de genoemde offerte als uitgangspunt. 



Bijlage E: Bepalen pTOjectgebonden kosten en huurprijzen tunnelbekistingen 

"-----~-~ bron: offerte Hend.riks Stalen Bekistingtechniek 

Uitgangspunt massieve wandm 

4 tunnelbekistingen en l eindwand 
3 tunnelbekistingen en l eindwand 
2 tunnelbekistingen en 2 eindwanden 

Offerte Aanname samensteUing 
Pr. kosten Basisbedrag Tunnel Eindwand 
( 87.000 € 44.500 € 40.000 € 2.500 
( 72.000 € 39.500 € 30.000 € 2.500 
f ~6.400 € 31.400 € 20.000 € >.000 

Conclusie aanname samenstelling tunnelbekistingen, massief 
Projectgebonden kosten tunnelbekisting: € ro.ooo,·/stuk 
Projectgebonden kosten eindwand: € 2.500.-/ stuk 

H uurprijs tunnelbekisting: € 9 5,
H uurprijs eindwand: € 40,-

Aan de hand van bovengenoemde aannames wordt de samenstelling van de projectgebonden kosten en huurprijs bepaald van de volgende tunnelinzetten: 

lnterpolatie massieve wanden 

4 tunnelbekistingen en 2 eindwanden 
4 tunnelbekistingen en 4 eindwanden 
2 tunnelbekistingen en 4 eindwanden 
3 tunnelbekistingen en 6 eindwanden 

Ultgangspunt ankedoze wand.en rijenwoningen 

3 tunnelbekistingen 2 eindwanden en 2 bekistingspouwbladen 
2 tunnelbekistingen, 2 eindwanden en 1 bekistingspouwblad 

Totaal Aanname samenstelling 
Pr. kosten Basisbedrag Tunnel Eindwand 
€ 92.000 € 47.000 € 40.000 € 5.000 
€ 102.000 € 52.000 € 40 .000 € I0.000 
€ 66.500 € 36.500 € 20.000 € 10.000 
€ C)).000 € 50.000 € 30.000 € 15.000 

Offerte Aanname samenstelling 
Pr. kosten Basisbedrag Tunnel Eindwand 

f 94.200 € 29 .200 € 39.000 € 13.000 
( 74.700 € 2().200 € 26.000 € n.ooo 

Conclusie aanname samenstelling tunnelbekistingen, ankerloos 
Basisbedrag: € 29200 
Projectgebonden kosten tunnelbekisting: € 13.000,-/stuk 
Projectgebonden kosten eindwand: € 6 .500,-/stuk 
Projectgebonden kosten bekistingspouwblad: € 6.500.-/stuk 
Huurprijs tunnelbekisting: € 95,-
Huurprijs eindwand: € 50.-
Huurprijs bekistingspouwblad: € 40,· 

Spouw 
€ 

€ 

Aan de hand van bovengenoemde aannames wordt de samenstelling van de projectgebonden kosten en huurprijs bepaald van de volgende tunnelinzet: 

lnterpolatic ankerloie wa:nden Totaal Aanname samenstelling 
Pr. kosten Basis bedrag Tunnel Eindwand Spouw 

4 tunnelbekistingen 2 eindwanden en 3 bekistingspouwbladen € rn.100 € 2().200 € 52.000 € q.ooo € 

Uitpngspunt ankerlo:re wanden 2 onder 1 kapwon.ingen Offerte Aanname samenstelling 
Pr. kosten Basisbedrag Tunnel Eindwand Spouw 

2 tunnelbekistingen 2 eindwanden en r bekistingspouwblad ( 67.700 € 22.200 € 26.000 € q.ooo € 

Intupolatie ankerloie wanden Totaal Aanname samenstelling 
Pr. kosten Basisbedrag Tunnel Eindwand Spouw 

4 tunnelbekistingen, 4 eindwanden en z bekistingspouwbladen € 1n.200 € 22.200 € )20.000 € 26.000 € 

13.000 
6.<;00 

IC) .)00 

6.soo 

n .ooo 

Offerte Aanname samenstelling huurprijs 
Huurprijs Tunnel Eindwand Tota al 
( 410 4 * € 9 2.50 € 40 € 410 
( 325 3 * € 95 € 40 € 325 
( 265 2 * €CJ) 2* € 40 € 265 

Aanname samenstelling huurprijs 
Tunnel Eindwand Totaal 

4 * € 95 2 * € 40 € 460 
4 * € 95 4 * €40 € 540 
2 * € 95 4 * €40 € 340 

13 ,, € CJ5 6 ,, € 40 € 525 

Offerte Aanname samenstelling huurprijs 
Huurprijs Tunnel Eindwand Spouw Totaal 
€ 460 3 ,, € 95 € 50 2 * € 40 € 465 
( 140 2 * € 95 2 ,, € 50 € 40 € ~le 

Aanname samenstelling huurprijs 
Tunnel Eindwand Spouw Totaal 

2 * € >O 3 * € 40 € 680 

Offerte Aanname samenstelling huurprijs 
Huurpriis Tunnel Eindwand Spouw Totaal 
€ 30~ 12 * € C)2,'i 2 * € 40 € 40 € W5 

Aanname samenstelling huurprijs 
Tunnel Eindwand Spouw Totaal 
4 * €C)2,'i 4 * € 40 2 * € 40 € 425 
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Vrijblijvende offerte 

Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

endriks 
stalen bek istingtechniek 

I 

Ruben de Bruin 
Piet Rijsdijkstraat 11 
3361 HV SLIEDRECHT 

Veenendaal, 12 september 2007 

Onze ref. 
Offertenr. 

Werk 

: RGvdL/ld 
: A 07-000-2 

: Afstudeer tunnelbekisting 

Geachte heer De Bruin, 

In aansluiting op uw gesprek d.d. 07-09-2007 met de heer Van der Laan zenden wij u hierbij 
een offerte voor het huren van tunnelbekisting. 

Bijgaande specificatie gaat uit van een inzet met 3 tunnels en 1 eindwand. 
In lhet overzicht warden ook prijzen genoemd bij een inzet van 2 tunnels met 2 eindwanden voor 
twee onder een kap woningen en voor 4 tunnels met 1 eindwand voor grotere series woningen. 
Als uitgangspunten zijn aangehouden een woningbreedte h.o.h. 5.700 mm. is en de woningdiepte 
maximaal 9.300 mm. 
Het overzicht voorziet ook in de optie als de woningen gedilateerd zijn. 

Andere uitgangspunten staan vermeld onder enkele opmerkingen na het financiele overzicht. 

De huurprijs wordt niet berekend over: * weekeinden 
* feestdagen 
* zomervakantie. 

* ATV-dagen 
* kerstvakantie 

Voor overige onderdelen verwijzen wij u naar bijgaande specificatie. 
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I 
Vrijblijvende offerte 

endriks 
Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

stalsn be k ist: i ngteghniek 

Tunnelbekisting: 

lnzet: 3 beuken lg. 9.600 mm. br. b.4!50 mm. h. 2.550 mm 

Bovengenoemde tunnelbekisting is compleet met: 
- centerpennen - beveiliging op dekniveau 
- stelvijzels - uitrijrollen 
- kopzeilen 

Eindwandbekisting: 

lnzet: 1 stuks lg. 9.600 mm. h. 2.550 + 200 mm. 

Bovengenoemde wandpanelen zijn compleet met: 
· leuningen - loopvlonders 
- centerpennen - stelvijzels 

Afdekkleden: 

lnzet: 3 stuks lg . 9.600 mm. br. 3.000 + 3.000 mm. 

Funderingskimbekisting: 

2 Set lg. 9.600 mm. h. 250 mm. wand 180/250 mm. 

2 
4 

Kopschotjes br. 178 mm. 
Kopschotjes br. 248 mm. 

4 MaaNoeringspennen 

Programmatie betonmaten. 

Tunnelkimbekisting: 

h. 250 mm. 
h. 250 mm. 

vlak. 
vlak. 

lnzet: 4 stel lg. 9.600 mm. h. 250 mm. geschikt voor wanddikte 180/250 mm. 

6 maatvoeringspennen. 

8 kopschotten 
2 kopschotten 

br. 248 mm. 
br. 178 mm. 

- programmatie betonmaten . 

h.250 mm. 
h.250 mm. 
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I 
Vrijb/ijvende offerte 

endriks 
Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

stalen be l<is t i ngc:echniek 

Veiligheidsvoorzieningen: 

lnzet: 1 eindgevelsteiger lg. 10.800 mm. br. 1.900 mm. 

12 vloerrandsteigers br. 5.700 mm. d. 1.900 mm. 

Randbekistingen: 

lnzet: 6 stuks lg. 5.450 mm. h. 200 mm. vlak 

40 stuks bevestigingspennen. 

Vloersparingen: 

lnzet: 3 stuks afm. 1.050 x 3.100 x 200 mm. 

20 stuks bevestigingspennen. 

Kopschotten: 

lnzet: 8 stuks br. 248 mm. h. 2.550 mm. vlak 
2 stuks br. 178 mm. h. 2.550 mm. vlak 

4 stuks br. 248 mm. lg. 2.500 mm. vlak en diagonaa1I 
1 stuks br. 178 mm. lg. 2.500 mm. vlak en diagonaal 

8 stuks br. 248 mm. h. 450 mm. opzetstuk. 
2 stuks br. 178 mm. h. 450 mm. opzetstuk. 

50 bevestigingspennen. 

Diversen: 

Programmatie, * kopschotten 
* randbekistingen 
* aangeboden vloersparingen ( 1 positie) 
* schroefhulsgaten in kopschotten 

150 kunststofkonussen lg. 248 mm. 
50 kunststofkonussen lg . 178 mm. 
10 sparing konussen voor wanddikte 180 mm. 
2 konusuitdrijvers. 
2 slipsleutels 
2 puntratelsleutels 

30 draadkrukjes 
5 borgpennen voor eindgevelsteigers 

100 maatvoeringspijpjes 
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I endriks 
.. t a't'ervolgstdi¥ef6EHU " k 

1.000 p'lastic doppen rond 20, zwart 
1 compensatiecitinder, huur 
1 container, huur 
3 uitrijlier, huur 
- stortschema. 
- tekenkosten. 

Transport - montage: 

transport Veenendaal - Rotterdam. 
montage tunnelbekisting. 
montage veiligheidsvoorzieningen. 
ops tell en t. b. v 1 e stort. 

Demontage, transport, revisie na huurperiode: 

demontage tunnelbekisting. 
demontage veiligheidsvoorzieningen. 
transport Rotterdam - Veenendaal. 
controle bekisting. 
minimale revisie . 
gaten dichtlassen. 

Vrijblijvende offerte 

Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 
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I endriks 

Vrijblijvende offerte 

Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

stalen bekisclngt ehnlek 

Financieel overzicht: 

Rijtjes woningen 

lnzet 3 tunnels en 1 eindwand : tempo 2 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 72.600,00 

Huurprijs per dag € 325,00 

lnzet 2 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 1 tapse dilatatiewand: tempo 2 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 74. 700,00 

Huurprijs per dag € 340,00 

Twee onder een kap woningen 

lnzet 2 tunnels en 2 eindwanden: tempo 2 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 56.400,00 

Huurprijs per dag € 265,00 

lnzet 2 tunnels, 2 eindwanden en 1 tapse dilatatiewand : tempo 2 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 67. 700,00 

Huurprijs per dag € 305,00 

Rijtjes woningen 

lnzet 4 ,tunnels en 1 eindwand : tempo 3 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 87.000,00 

Huurprijs per dag € 410,00 

lnzet 3 tunnels, 2 vaste dilatatiewanden en 2 tapse dilatatiewanden: tempo 3 beuken per dag 

Projectgebonden kosten € 94.200,00 

Huurprijs per dag € 460,00 
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I 
Vrijblijvende offerte 

endriks 
Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

gta l en b el< i s t lngtuchnlek 

Enkele opmerkingen: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Kraan: 
U dient, in overleg met de buitendienst, een kraan met bediening ter beschikking 
te stellen . 
Eventuele wachturen zullen warden doorberekend. 

Montage: 
Montage tunnelbekisting en steigers 4 dagen met 2 man. 
lndien er extra werkzaamheden zijn, zuHen deze warden uitgevoerd na de 
montage van de bekisting. 

Demontage: 
Demontage en afvoer zullen starten nadat de bekisting door u is schoongemaakt. 
Demontage tunnelbekisting en steigers 2 dagen met 2 man. 

De offerte is afgeleidt van de bijlage Cascovormen d.d. 13-07-2007. 

Verdiepingshoogte is 2.960 mm. Vloerdikte is 200 mm. Wanddikte is 180 of 250 mm. 

Er is een woningdiepte en we zijn uitgegaan van cascovorm 11. 

Niet mee begroot zijn: 
verwarming 
betonproppen 
kimkruizen 
be ton 

ontkistingsolie 
kraan 
personeel op de bouw 
wapening 

Hendriks Stalen bekistingtechniek heeft aangenomen dat: 

* Schroefhulsgaten tijdens de productie geboord kunnen warden. 
lndien dit later gebeurt, zal dit op basis van nacalculatie warden verrekend. 
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I endriks 

Leveringsvoorwaarden : 

Conservering betonzijde 

Conservering niet betonzijde 

Geldigheidsduur offerte 

Levering 

Levertijd 

Transport 

Einde huurperiode 

Belasting 

Facturering 

Betaling 

Overige voorwaarden: 

Vrijblijvende offerte 

Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07-000-2 

Bekistingsolie. 

Nieuwe onderdelen gespoten in een roestwerende primer. 
Werkgerichte onderdelen zijn niet gespoten. 

Twee maanden na dagtekening. 

Volgens aanbieding. 

8 - 10 werkweken na ontvangst opdracht en definitieve 
gegevens 

Wachttijd van de vrachtauto's op de bouwplaats bedraagt max .. 
15 minuten. Eventuele langere wachttijden zullen aan u worden 
doorberekend. 

De huurbekisting en/of onderdelen zullen door client 
beton- en schadevrij worden opgeleverd. Voor afvoer neemt 
client contact op met HSB, zodat er voor afvoer inspectie 
uitgevoerd kan worden. lindien de huurbekistiing en/of 
onderdelen niet betonvrij worden opgeleverd, zal HSB de 
schoonmaakkosten a€ 80,00 per uur aan u doorberekenen. 
Reparaties en schades zullen op regiebasis aan u worden 
doorbelast. 

Exclusief B.T.W. 

50% bij opdracht 
50% bij aflevering 

Huurbedrag maandelijks te voldoen. 

Binnen 30 dagen na facturering. 

Deze offerte is geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen. 
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of 
diensten zijn van toepassing de allgemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elek
trotechnische industrie, door de Vereniging FME/CWM op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998). Een exemplaar van 
deze voorwaarden wordt u als bijlage bij deze offerte toegezonden. 
lndien u deze niet heeft ontvangen, kan deze op aanvraag gratis worden toegezonden. 
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I 
Vrijblijvende offerte 

endriks 
Aan : Ruben de Bruin 
Offertenr.: A 07 -000-2 

· t alen ba k i s t.i ngt e chni a k 

In aanvul~ ing op, dan wel in afwijking van de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op 
overeenkomsten van koop en verkoop, of waarbij op een andere grondslag eigendom wordt 
overgedragen gelden de volgende bepalingen, waarin wij onder "verkoper"en onze wederpartij 
onder "koper" warden verstaan : 

1. Verkoper levert de bij deze offerte bedoelde roerende zaken aan koper onder 
de opschortende voorwaarde dat koper volledig aan zijn op enig moment jegens verkoper 
bestaande verplichting voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt voor: 
a. vorderingen betreffende tegenprestatie van op grand van deze offerte tot stand 
gekomen overeenkomst, of enig andere overeenkomst van welke aard dan oak, door verkoper 
aan koper geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten 
behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en 
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, 
die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele 
en wetteliJke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen. 

2. Zolang de opschortende voorwaarden als bedoeld onder punt 1. niet is ingetreden, mist de koper 
de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, te bezwaren, 
de feitelijke macht over die zaken geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een 
rechtshandeling aan te gaan die er toe verpl·icht die feitelijke macht over de gekochte goederen 
geheel of gedeeltelij'k aan een of meer derden uit handen te geven. 

Ui·tdrukkelijk warden andersluidende voorwaarden afgewezen. 

Vertrouwende u met bovenstaande offerte van dienst te zijn geweest en uw reactie 
met belangstelling tegemoet ziende, verblijven wij, 

hoogachtend, 

Hendriks stalen bekistingtechniek bv Bijlage: 
* Algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden . 
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Bijlage F: Kraankeuze bouwmethoden 

In bijlage D (Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf) is bij het onderdeel Materieel variabel de 
benodigde hijsbewegingen met bijhorende kraantijden weergegeven. In deze bijlage F 
(Kraankeuze bouwmethoden) wordt de keuze van de mobiele kraan verantwoord die bij de te 
onderzoek bouwmethoden wordt toegepast. 

Om de hijscapaciteit van de mobiele kraan te bepalen wordt uitgegaan van een woning met twee 
rechte verdiepingen met een beukbreedte van 5,4 m, een beuklengte van 9,6 men een uitwendige 
hoogte van 9 m. De afstand tussen het casco en het hart van de mobiele kraan is 8,5 m (in overleg 
met het gastbedrijf). Van de te onderzoeken bouwmethoden worden de hijslasten berekend. Met 
deze gegevens kan met behulp van de documentatie van kranenleveranciers de kraankeuze 
worden vastgesteld. 

De benodigde mobiele kranen worden vastgesteld voor de volgende bouwmethoden: 
r. stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer; 
2. stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer; 
3. gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer; 
4. gietbouw, tunnelbekisting; 
5. assemblagebouw met kanaalplaatvloer. 

Bij het realiseren van casco uitgevoerd in stapelbouw is een bouwkraan incidenteel nodig. 
Hierdoor wordt er bij stapelbouw uitgegaan van een mobiele bouwkraan. Realisatie van casco 
door middel van gietbouw of assemblagebouw moet er permanent een kraan aanwezig zijn. Uit 
de jaarcontracten van kraanleveranciers blijkt dat rupskranen bij permanente bezetting financieel 
gunstiger zijn dan mobiele kranen. Hierdoor wordt voor gietbouw en assemblagebouw uitgegaan 
van een rupskraan. 

Samenvattend blijkt dat de volgende kranen worden ingezet: 
r. stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer: 50 tons mobiele kraan; 
2. stapelbouw, kalkzandsteen Hjmelementen met kanaalplaatvloer : 50 tons mobiele kraan; 
3. gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer : 50 tons rupskraan; 
4. gietbouw, tunnelbekisting : roo tons rupskraan; 
5. assemblagebouw met kanaa[plaatvloer : roo tons rupskraan. 

De verantwoording van deze keuzen is in deze bijlage uitgewerkt. 



1. Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer 

- Opperen kalkzandsteen lijmelementen met elementenklem 
Eigen massa : 200 kg 
Hijslast : 1900 kg 
[www.calduran.nl, 14 november 2007] 

- Elementensteller met ballast 
[www.calduran.nl, 14 november 2007] 

- Bekistingsplaatvloer 
Eigen massa : 120 kg/m 2 

Afmetingen schil : 50 mm 
Standaardbreedte : 3 m1 

Opleglengte : 80 mm op kalkzandsteenwand 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen] 

Lengte bekistingsplaatvloer: 5400 mm - 2 * (150-80) = 5260 mm 
120 kg/m2 * 3 m 1 breed= 360 kg/m1 

360 kg/m1 * lengte bekistingsplaatvloer = 360 kg/m1 * 5,26 m1 = 1894 kg 

- Betonkubel 
Eigen massa 
Betonmassa 
Gewicht betonkubel 

- Prefab scharnierkap 
Eigen massa 
Standaardbreedte 
Oppervlakte 
Massa element 

Kraankeuze 

: 350 kg bij 1500 liter [ABB Materieelboek] 
: 2400 kg/m3 
: 350 kg+ 1,5 * (2400 kg/m3) = 3950 kg 

: 20 kg/m2 

:3,om1. 
: daklengte * breedte = 14 m1 * 3 = 42 m 2 

: 42 m 2 * 20 kg/m2 
= 840 kg 

: 2100 kg 

: 1350 kg 

: 3950 kg 

Uit deze opsomming blijkt dat de maatgevende hijslast bij stapelbouw in combinatie met een 
bekistingsplaatvloer wordt bepaald door een gevulde betonkubel (4 ton). Aan de hand van dit 
gegeven en de vluchtafstanden is een 50 tons mobiele kraan nodig. Zie figuur 30, 31en32. De 
huurprijs van deze kraan bedraagt € 77,-/uur. 
[Jaarcontract de Boer B.V., Meerkerk, december 2007] 



26 24 22 6 4 
8,5m 

Figuur 33 Bepalen radius en hoofdgiek Liebherr LTM rn50-4 50 tons mobiele kraan 

Radius 
Main boom - Fl~che principole - Houptousleger - Hoofdgiek Port~e 

Auslod. 
RodiuL 9.5m• 9.5m 9.5m# 16.3m 16.3m# 23.2m 28.4m 30m 

m t t t t t t t 
3 40 40 13.4 - - - -
3.5 36.5 35.5 12 22.5 12.2 - -
4 33.5 32 10.7 22.5 11 14 -
4.5 30.5 28.8 9.7 22.5 9.9 13.9 1 3 9.3 
5 27.8 26.2 8.8 22.5 9 13.6 1 3 9.3 
6 23.3 22.1 7.3 21.6 7.6 13.4 1 2 9.3 
7 LB.9 16.9 6.2 17.9 6.4 13.3 I 1 9.2 
8 - - - 15.1 5.5 1_2._4 1 9.1 
9 - - - 13 4.8 10.9 8 8.tl 

10 - - - 11 4.2 8.3 7 8.6 
_J_2 - - - 8.2 3.2 6.5 1 8 

14 - - - 6.4 2.5 5.3 I" 6.4 
16 - - - - - 4.3 ,, 5.2 
18 4 .. 3) 4.3 
20 - - - - - - '" .1.5 
22 - - - - - - 3 2.9 
24 - - - - - - 2.0 '.l.!'1 

26 - - - - - - - 2.1 

Figuur 34 Bepalen hijslast in lastdiagram Liebherr LTM 1050-4 Figuur 35 Liebherr LTM rn50-4 50 tons mobiele kraan 



2. Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer 

- Opperen kalkzandsteen lijmelementen met elementenklem 
Eigen massa : 200 kg 
Hijslast : 1900 kg 
[www.calduran.nl, 14 november 2007] 

- Elementensteller met ballast 
[www.calduran.nl, 14 november 2007] 

- Kanaalplaatvloer 
Eigen massa : 270 kg/m2 

Standaardbreedte : 1,2 m1 

Opleglengte : 80 mm op bouwmuren 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen] 

Lengte kanaalplaatvloer: 5400 mm - 2 * (150-80) = 5260 mm 
270 kg/m2 * 1,2 m1 breed= 324 kg/m1 

324 kg/m1 * lengte kanaalplaatvloer = 324 kg/m1 * 5,26 m1 = 1704 kg 

- Prefab scharnierkap 
Eigen massa 
Standaardbreedte 
Oppervlakte 
Massa element 

- Betonkubel 
Eigen massa 
Betonmassa 

Kraankeuze 

: 20 kg/m2 

:3,om1. 
: daklengte * breedte = 14 m 1 * 3 = 42 m 2 

: 42 m 2 * 20 kg/m2 = 840 kg 

: 350 kg bij 1500 liter [ABB Materieelboek] 
: 2400 kg/ml 

: 2IOO kg 

: 1350 kg 

: 395° kg 

Uit deze opsomrning blijkt <lat de maatgevende hijslast bij stapelbouw in combinatie met een 
kanaalplaatvloer wordt bepaald door een gevulde betonkubel (4 ton). Aan de hand van <lit gegeven 
en de vluchtafstanden is een 50 tons mobiele kraan nodig. Zie figuur 30, 31 en 32. De huurprijs 
van deze kraan bedraagt € 77,-/uur. 
[Jaarcontract de Boer B.V., Meerkerk, december 2007] 



3. Gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer 

- Bekistingsplaatvloer 
Eigen massa : 120 kg/m2 

Afmetingen schil : 50 mm 
Standaardbreedte : 3 m 1 

Opleglengte : IO mm op betonwand 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen] 

Lengte bekistingsplaatvloer: 5400 mm - 2 * (125-10) = 5170 mm 
120 kg/m2 * 3 m 1 breed= 360 kg/m1 

360 kg/m1 * lengte bekistingsplaatvloer = 360 kg/m1 * 5,170 m 1 = 186! kg 

- Betonkubel 
Eigen massa 
· Betonmassa 
Gewicht betonkubel 

- Wandbekisting 

: 350 kg bij 1500 liter [ABB Materieelboek] 
: 2400 kg/ml 
: 350 kg+ 1,5 * (2400 kg/ml) = 3950 kg 

Eigen massa : 120 kg/m2 [ABB Materieeldienst] 
Afmetingen bekisting : 9,6 m 1 * 2,8 m 1 = 26,88 m 2 

Massa wandbekisting : 26,88 m 2 * 120 kg/m2 = 3226 kg 

- Prefab betonnen binnenspouwblad 
Afmeting, hoogte : 2700 mm 
Afmeting, dikte : 90 mm 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen]. 
Betonrnassa : 2450 kg/ml 
Sparingen : deur en raam min± 3 m 2 

Lengte binnenspouwblad : 5400 mm - (2*150) = 5I00 mm 
Oppervlakte binnenspouwblad: (s,i m 1 * 2,7 m 1

) - 3 m 2 = 10,77 m 2 

Massa binnenspouwblad : IO, 77 m 2 * 0,09 m 1 * 2450 kg/ml= 2377 kg 

- Prefab schamierkap 
Eigen massa 
Standaardbreedte 
Oppervlakte 
Massa element 

: 20 kg/m2 

:3,om1. 
: daklengte * breedte = 14 m 1 * 3 = 42 m 2 

: 42 m 2 * 20 kg/m2 = 840 kg 

: 1861 kg 

: 3950 kg 

: 3226 kg 

: 2 377 kg 



Kraankeuze 
Uit deze opsomming blijkt <lat de maatgevende hijslast bij gietbouw met wandbekisting en 
bekistingsplaatvloer wordt bepaald door een gevulde betonkubel (4 ton). Aan de hand van <lit 
gegeven en de vluchtafstanden is een 50 tons rupskraan nodig. Zie figuur 33 en 34. De huurprijs 
van deze kraan bedraagt € 2085,-/week. 
[Bouwkosten.nl, 14 november 2007] 
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Figuur 36 Bepalen radius en hoofdgiek Hitachi KH 180-3 50 tons rupskraan 
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Figuur 37 Bepalen hijslast in lastdiagram Hitachi KH 180-3 50 tons rupskraan 



+ Gietbouw, tunnelbekisting 

- Tunnelbekisting 
Eigen massa : 120 kg/m2 [ABB Materieeldienst] 
Afmetingen bekisting : (IO m 1 * s,i51

) + 2 * (10 m 1 * 2,55 m 1)= I02,50 m 2 

Massa wandbekisting : 102,50 m 2 * 120 kg/m2 = 12300 kg 
Compensatiecilinder : 500 kg [ABB Materieeldienst] 

- Betonkubel 
Eigen massa 
Betonmassa 
Gewicht betonkubel 

: 350 kg bij 1500 liter [ABB Materieelboek] 
: 2400 kg/m3 
: 350 kg+ 1,5 * (2400 kg/m3) = 3950 kg 

- Prefab betonnen binnenspouwblad 
Afmeting, hoogte : 2700 mm 
Afmeting, dikte : 90 mm 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen]. 
Betonmassa : 2450 kg/m3 
S paringen : deur en raam min ± 3 m 2 

Lengte binnenspouwblad : 5400 mm - (2*150) = 5100 mm 
Oppervlakte binnenspouwblad: (5,1 m 1 * 2,7 m 1

) - 3 m 2 = 10,77 m 2 

Massa binnenspouwblad : IO, 77 m 2 * 0,09 m 1 * 2450 kg/m3 = 2377 kg 

Kraankeuze 

: 12800 kg 

: 3950 kg 

: 2377 kg 

Uit deze opsomming blijkt <lat de maatgevende hijslast bij gietbouw met tunnelbekisting wordt 
bepaald door de tunnelbekisting (13 ton). Aan de hand van <lit gegeven en de vluchtafstanden is 
een 100 tons rupskraan nodig. Zie figuur 35, 36 en 37. De huurprijs van deze kraan bedraagt 
€ 3280,-/week. 
[Bouwkosten.nl, 14 november 2007) 
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Figuur 38 Bepalen radius en hoofdgiek Hitachi KH 500-3 roo tons rupskraan 
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Figuur 39 Bepalen hijslast in lastdiagram Hitachi KH 500-3 roo tons rupskraan 

Figuur 40 Hitachi KH 500-3 roo tons rupskraan 
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5. Assemblagebouw in combinatie met kanaalplaatvloer 

- Prefab betonnen wandelementen (bouwmuren) 
Eigen massa : 2450 kg/m2 

Afmeting, dikte : 220 mm 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen] 
Afmetingen : 9,6 * 2,7 * 0,22 = 5,70 ml 
Massa : 5,70 ml* 2450 kg/m2 = 13965 kg 

- Kanaalplaatvloer 
Eigen massa : 270 kg/m2 

Standaardbreedte : 1,2 m 1 

Opleglengte : 80 mm op bouwmuren 
[Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek bouwdelen] 

Lengte kanaalplaatvloer: 5400 mm - 2 * (150-80) = 5260 mm 
270 kg/m2 * 1,2 m 1 breed= 324 kg/m1 

Massa : 324 kg/m1 * lengte kanaalplaatvloer = 

324 kg/m1 * 5,26 m 1 
= 1704 kg 

- Betonkubel 
Eigen massa 
Betonmassa 
Gewicht betonkubel 

Kraankeuze 

: 350 kg bij 1500 liter [ABB Materieelboek] 
: 2400 kg/ml 
: 350 kg+ 1,5 * (2400 kg/ml)= 3950 kg 

: 3950 kg 

Uit deze opsomming blijkt dat de maatgevende hijslast bij assemblagebouw met prefab betonnen 
wandelementen wordt bepaald door de bouwmuren (14 ton). Aan de hand van dit gegeven en de 
vluchtafstanden is een 100 tons rupskraan nodig. Zie figuur 35, 36 en 37. De huurprijs van deze 
kraan bedraagt € 3280,-/week. 
[Bouwkosten.nl, 14 november 2007] 



Bijlage G: Cascogebonden installaties 

In deze bijlage wordt aan de hand van interviews met onderaannemers de benodigde arbeid voor 
het aanbrengen van elektra-, riolering-, en ventilatievoorzieningen gekwantificeerd (zie bijlage J-3: 
Interviews). Deze gegevens zijn nodig om de bouwkosten van de verschillende bouwmethoden op 
het gebied van cascogebonden installaties onderling te kunnen vergelijken. Dit is een van de 
onderdelen van onderzoeksvraag 2c (welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten?). 

Aan de hand van interviews met betrokken partijen wordt de benodigde arbeid voor het 
aanbrengen van elektra-, riolering-, en ventilatievoorzieningen gekwantificeerd (zie bijlage J-3: 
Interviews). Uit de gehouden interviews met de betrokken onderaannemers blijkt dat de 
materiaalkosten onafhankelijk is van de toegepaste verdiepingsvloeren en bouwmuren. De 
verschillen manifesteren zich in de benodigde arbeid om de installatievoorzieningen in het casco 
te verwerken. 
In deze bijlage worden de volgende cascogebonden installaties gekwantificeerd: 

- ventilatie; 
- sanitair; 
- elektra; 
- verwarming. 

Cascogebonden installaties: ventilatie 
Ventilatiekanalen worden aangebracht in de verdiepingsvloeren van het casco. Aan de hand van 
het gehouden interview met Bemar Ventilatietechniek (bijlage J-3: Interviews) zijn de volgende 
arbeidsuren nodig voor het aanbrengen van de ventilatiekanalen in de verdiepingsvloeren: 
- kanaalplaatvloer /leidingvioer: 2 manuur /vloerveld; 
- bekistingsplaatvloer : 4 manuur /vloerveld; 
- tunnelbekisting : 6 manuur/vloerveld. 

Bij bekistingsplaatvloeren en leidingvloeren worden de sparingen ten behoeve van 
ventilatievoorzieningen reeds in de fabriek aangebracht. Het gastbedrijfheeft met de fabrikant 
Dycore een jaarcontract voor de ]evering van bekistingsplaatvloeren en leidingvloeren. De prijs 
per m 2 vloer is inclusiefhet aanbrengen van de benodigde ventilatiesparingen door de fabrikant. 

In kanaalplaatvloeren kunnen de volgende installatievoorzieningen worden opgenomen: 
- sparingen !lJ 70, roo en 150 mm; 
- sparingen rechthoekig vanaf roo x roo mm. 

In bekistingsplaatvloeren kunnen de volgende installatievoorzieningen worden opgenomen: 
- sparingen, vierkant ofrechthoekig EPS op een veelvoud van 50 mm; 
- sparingen, EPS !lJ roo, 150, 180, 210 mm; 
- sparingen, cellenbetonblokken rnox6o, 10ox120, 10ox240, 15ox240 mm. 

Cascogebonden installaties: sanitair 
Horizontale afvoerleidingen worden aangebracht in de verdiepingsvloeren van het casco. Aan de 
hand van het gehouden interview met Corvan Hoften Loodgieterbedrijf B.V-. (bijlage J-3: . 
Interviews) zijn de volgende arbeidsuren nodig voor het aanbrengen van de horizontale 
afvoerleiding in de verdiepingsvloeren: 
- tunnelbekisting : 6 manuur/vloerveld; 
- bekistingsplaatvloer : 5 manuur/vloerveld; 
- kanaalplaatvloer : 4 manuur /vloerveld. 
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Binnen het gastbedrijf worden de waterleidingen en gasleidingen, indien nodig, in de afwerkvloer 
opgenomen. De benodigde handelingen zijn hierdoor identiek en geven daarom geen onderlinge 
verschillen in de benodigde arbeid. 

Cascogebonden installaties: elektra 
Elektravoorzieningen worden aangebracht in de verdiepingsvloeren en wanden van het casco. 
Aan de hand van het gehouden interview met Martinu B.V. (bijlage J-3: Interviews) zijn de 
volgende arbeidsuren nodig voor het aanbrengen van de elektravoorzieningen: 

- Stapelbouw, Kalkzandsteen lijmelement 
Bouwmuren en binnenspouwblad 
Topwanden 

- Gietbouw 
Tunnelbekisting 
Wandbekisting 

- Assemblagebouw 
Bouwmuren en binnenspouwblad, VBI Flexcasco 
Topwanden VBI Flexcasco 

- Vloervelden 
Bekistingsplaatvloer 
Kanaal plaa tvloer 

: 8 manuur/beuk 
: 2 manuur /beuk 

: 6 manuur /beuk 
: 2,70 manuur/beuk 

: 4 manuur /beuk 
: 2 manuur /beuk 

: 5 manuur /vloerveld 
: 2 manuur /vloerveld 

Bij assemblagebouw uitgevoerd door Heembeton worden de elektravoorzieningen reeds in de 
fabriek in de wandelementen aangebracht. Voor het berekenen van de bouwkosten wordt er 
gerekend met 5 elektradozen per bouwmuur (aanname). Het aanbrengen van 
installatievoorzieningen kost € 14,18/stuk. Om de elektravoorzieningen in kalkzandsteenwanden 
en VBI Flexcasco prefabbeton wanden aan te brengen dienen er freeswerkzaamheden plaats te 
vinden. Na het aanbrengen van de elektravoorzieningen worden de sleuven dichtgezet. Voor de 
freeswerkzaamheden door de onderaannemer in VBI Flexcasco prefabbeton wanden wordt € 165,
/woning begroot. Voor het dichtzetten van sleuven wordt er voor de arbeid € 60,-/woning en voor 
het materiaal € 20,-/woning begroot. Voor het affilmen van kalkzandsteen wanden, incl. sleuven, 
wordt € 4>40/m2 (arbeid en materiaal) in rekening gebracht (Calculatiebestand ABB Bouw B.V., 1 
november 2007). 

Bij bekistingsplaatvloeren en leidingvloeren worden de centraaldozen ten behoeve van 
ventilatievoorzieningen reeds in de fabriek aangebracht. Het gastbedrijfheeft met de fabrikant 
Dycore een jaarcontract voor de levering van bekistingsplaatvloeren en leidingvloeren. De prijs 
per m 2 vloer is inclusiefhet aanbrengen van de benodigde centraaldozen door de fabrikant. 

Cascogebonden installaties: verwarming 
Bij het gebruik van een tunnelbekisting, bekistingsplaatvloer en leidingvloer worden de 
installatieleidingen ten behoeve_verwarming in alle gevallen in de afwerklaag van de vloeren 
opgenomen. De benodigde handelingen zijn hierdoor identiek en geven daarom geen onderlinge 
verschillen in de benodigde arbeid. 
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Bijlage H: Voorbereidingstijden 

Aan de hand van een interview met een senior werkvoorbereider van het gastbedrijf (zie bijlage J-
2: Interviews) en leveringstijden van fabrikanten/leveranciers zijn de voorbereidingstijden 
gekwantificeerd. De uitkomsten van de voorbereidingstijden zijn indicatief en kunnen door 
diverse oorzaken beinvloed worden. 

In deze afstudeeropdracht is de voorbereidingstijd als volgt gedefinieerd: 
De voorbereidingstijd is de benodigde tijd tussen het verstrekken van de opdracht en de eerste 
levering van de bouwmaterialen en/ofbouwproducten op de bouwplaats. 

In deze bijlage worden de voorbereidingstijden vastgesteld van de volgende bouwmethoden: 
H.1 stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer; 
H.2 stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer; 
H.3 gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer; 
H.4 gietbouw, tunnelbekisting; 
H.5 assemblagebouw met kanaalplaatvloer. 

Samenvattend blijkt dat de volgende voorbereidingstijden nodig zijn: 
Bij stapelbouw uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen is deze tijd 15 weken voordat de eerste 
levering op de bouwplaats plaatsvindt. 
Bij gietbouw uitgevoerd in tunnelbekisting is de voorbereidingstijd bij het toepassen van een 
prefabbeton binnenspouwblad 17 weken. Bij het toepassen van de overige binnenspouwbladen is 
deze voorbereidingstijd 16 weken. 
Bij gietbouw met behulp van wandbekisting en bekistingsplaatvloer is bij het toepassen van een 
prefabbeton binnenspouwblad de voorbereidingstijd 17 weken. Bij het toepassen van de overige 
binnenspouwbladen is deze voorbereidingstijd 15 weken. 
Assemblagebouw heeft met 23 weken de langste voorbereidingstijd. 

• Voorbereidingstijden uit gehouden interview 
Ribbenvloer en kanaalplaatvloer 
Bekistingsplaa tvloer 
Tunnelbekisting 
Wandbekisting 
Prefab beton wandelement 
Kalkzandsteen lijmelement 
Kalkzandsteen lijmblok 
Prefab houten binnenspouwblad 
Prefab beton binnenspouwblad 
Prefabricage ventilatie- en rioleringsvoorzieningen 

• Productietijd fabrikantgegevens 
Ribbenvloer en kanaalplaatvloer 
Bekistingsplaatvloe~--
[ fabrikant Dycore Systeemvloeren] 

: 12 weken, exclusief productietijd 
: 12 weken, exclusief productietijd 
: 12 weken 
: 13,5 weken 
: 23 weken 
: 9 weken 
: 4 weken 
: 21 weken 
: 19 weken 
: 11 weken 

: 3 weken 
: 3 weken 

Bovenstaande gegevens zijn gebruikt bij het bepalen van de maatgevende uitvoeringstijd. 



H.1 Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer 
Om de maatgevende uitvoeringstijd voor casco's gerealiseerd met behulp van stapelbouw is 
uitgegaan van de volgende voorbereidingstijden: 

• Begane grondvloer 
Geisoleerde kanaalplaatvloer 
Ribcassettevloer 

• Verdiepingsvloer 
Bekistingsplaatvloer 

• Woningscheidende wanden 
Kalkzandsteen lijmelementen 

• Binnenspouwblad 
Kalkzandsteen lijmelementen 

• Cascogebonden installaties 
Prefabricage ventilatie- en rioleringsvoorzieningen 

: 15 weken 
: 15 weken 

: 15 weken 

: 12 weken 

: 12 weken 

: II weken 

De begane grondvloer en verdiepingsvloer is met een duur van 15 weken maatgevend voor de 
voorbereidingstijd. 

H.2 Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer 
Om de maatgevende uitvoeringstijd voor casco's gerealiseerd met behulp van stapelbouw is 
uitgegaan van de volgende voorbereidingstijden: 

• Begane grondvloer 
Geisoleerde kanaalplaatvloer 
Ribcassettevloer 

• Verdiepingsvloer 
Kanaalplaatvloer 

• Woningscheidende wanden 
Kalkzandsteen lijmelementen 

• Binnenspouwblad 
Kalkzandsteen lijmelementen 

• Cascogebonden installaties 
Prefabricage ventilatie- en rioleringsvoorzieningen 

: 15 weken 
: 15 weken 

: 15 weken 

: 12 weken 

: 12 weken 

: II weken 

De begane grondvloer en verdiepingsvloer is met een duur van 15 weken maatgevend voor de 
voorbereidingstijd. 



H.3 Gietbouw, tunnelbekisting 
Om de maatgevende uitvoeringstijd voor casco's gerealiseerd met behulp van gietbouw met 
tunnelbekisting is uitgegaan van de volgende voorbereidingstijden: 

• Begane grondvloer 
Geisoleerde kanaalplaa tvloer 
Ribcassettevloer 

• Verdiepingsvloer 
Tunnelbekistingen 

• Woningscheidende wanden 
Tunnelbekistingen 

• Binnenspouwblad 
Prefabbeton binnenspouwblad 
Prefab houtskelet binnenspouwblad 
Kalkzandsteen blokken 

15 weken 
15 weken 

16 weken 

16 weken 

21 weken 
19 weken 
4 weken 

Bij het toepassen van een prefabbeton binnenspouwblad is het prefabbeton binnenspouwblad de 
maatgevende voorbereidingstijd (21-4=17 weken). 
Bij het toepassen van een prefab houtskelet binnenspouwblad is de tunnelbekisting de 
maatgevende voorbereidingstijd (16 weken). 
Bij de overige binnenspouwbladen is ook de tunnelbekisting de maatgevende voorbereidingstijd 
(16 weken). 

H.4 Gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer 
Om de maatgevende uitvoeringstijd voor casco's gerealiseerd met behulp van gietbouw met 
wandbekisting en bekistingsplaatvloer is uitgegaan van de volgende voorbereidingstijden: 

• Begane grondvloer 
Geisoleerde kanaalplaatvloer 
Ribcassettevloer 

• Verdiepingsvloer 
Bekistingsplaatvloer 

• Woningscheidende wanden 
Wandbekisting 

• Binnenspouwblad 
Prefabbeton binnenspouwblad 
Prefab houtskelet binnenspouwblad 
Kalkzandsteen blokken 

15 weken 
15 weken 

15 weken 

15 weken 

21 weken 
19 weken 
4 weken 

Bij het toepassen van een prefabbeton binnenspouwblad is het prefabbeton binnenspouwblad de 
maatgevende voorbereidingstijd (21-4=17 weken). 
Bij het toepassen van een prefab houtskelet binnenspouwblad is de begane grondvloer, 
verdiepingsvloer, wandbekisting en het prefab houtskelet binnenspouwblad de maatgevende 
voorbereidingstijd (15 weken). 
Bij de overige binnenspouwbladen is begane grondvloer, verdiepingsvloer en wandbekisting de 
maatgevende voorbereidingstij~ (15 weken). 
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H.5 Assemblagebouw met kanaalplaatvloer 
Om de maatgevende uitvoeringstijd voor casco's gerealiseerd met behulp van assemblagebouw is 
uitgegaan van de volgende voorbereidingstijden: 

• Begane grondvloer 
Geisoleerde kanaalplaatvloer 
Ribcassettevloer 

• Verdiepingsvloer 
Kanaal plaatvloer 

• Woningscheidende wanden 
Prefabbeton wandelementen 

• Binnenspouwhlad 
Prefabbeton wandelementen 

• Diversen 
Installatievoorzieningen vloeren 

15 weken 
15 weken 

15 weken 

23 weken 

23 weken 

11 weken 

De maatgevende voorbereidingstijd voor assemblagebouw is 23 weken. 



Bijlage H: Voorbereidingstijden schematisch, blad A 
D.C.R. de Bruin, d.d. oktober 200 

Onderdeel 
R.ibcassettevloer, kanaalplaatvloer 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 
Aanleveren gegevens door gastbedrijf 
Tekenen legplan door fabrikant 
re controle, opgave sparingen en controle hoofdmaatvoering 
Tekenen sparingen en maken constructieve berekeningen 
Controle tekeningen door gastbedrijf en constructeur 
Definitief maken tekeningen door fabrikant 
Controle tekeningen door gastbedrijf + akkoord 
Produceren vloerelementen 
Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Bekistingsplaatvloer 
Opdrachtverstrekken aan leverancier 
Aanleveren gegevens door gastbedrijf 
Tekenen legplan door leverancier 
re controle, opgave sparingen en controle hoofdmaatvoering 
Tekenen sparingen, const. berekeningen en wap. tekeningen 
Controle tekeningen door gastbedrijf en constructeur 
Maken buigstaten 
Productie wapeningsnetten en bijlegwapening 
Transport naar de bouwplaats en start re bewerking (6 weken) 
Definitief maken tekeningen door leverancier 
Controle tekeningen door gastbedrijf + akkoord 
Produceren vloerelementen 
Transport naar de bouwplaats en start re bewerking (15 weken) 

Weken: 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Dagen 

75 
5 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

5 
5 
15 

5 

75 
5 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

5 
IO 

5 
5 
5 
15 
5 



Bijlage H: Voorbereidingstijden schematisch, blad B 
D.C.R. de Bruin, d.d. oktober 200 

Onderdeel 
Tunnelbekistingen 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 
Aanleveren gegevens door gastbedrijf 
Inzet, programmering, accessoires en kistverdeling 
Definitieve routing en inzetbepaling tunnelbekisting 
Tunneldraaiboek, wand- en vloeruitslagen en accessoires 
Controle tekenwerk 
Programmatie tunnelbek., prod. accessoires (incl. installateurs) 
Transport naar de bouwplaats 
Aanlooptijd 
Start Ie bewerking 

Wandbekistingen 
Opdrachtverstrekken aan leverancier 
Aanleveren gegevens door gastbedrijf 
Inzet, programmering, accessoires en kistverdeling 
Definitieve routing en inzetbepaling wandbekisting 
Wandendraaiboek, wanduitslagen en accessoires 
Controle tekenwerk 
Programmatie wandbek., prod.accessoires (incl. installateurs) 
Transport naar de bouwplaats 
Aanlooptijd 
Start Ie bewerking 

Dagen 

74 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

IO 

20 

5 
3 

73 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

IO 

20 

5 
2 

We ken: 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



Bijlage H: Voorbereidingstijden schematisch, blad C 
D.C.R. de Bruin, d.d. oktober 2007 

Onderdeel 
Kalkzandsteen lijmelementen (dragende wanden en spouwblad) 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 
Aanleveren gegevens door gastbedrijf 
Tekenen wanduitslagen door leverancier 
Controle wanduitslagen door gastbedrijf 

Definitief maken tekeningen door leverancier 

Controle tekeningen door gastbedrijf + akkoord 
Producten lijmelementen 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Prefabbeton wandelementen (dragende wanden en spouwblad) 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 

Aanleveren gegevens door gastbedrijf 

Tekenen vormtekeningen door leverancier 

Controle vormtekeningen + opgave installatievoorzieningen 

Aanp. vormtekeningen + concept wapeningtek., incl. berekening 

Goedkeuring vormtek. door gastbedrijf + controle wapening 

Aanpassen wapeningstekeningen 

Goedkeuring wapeningstekeningen door constructeur 

Produceren prefabbeton elementen 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Gevelvulling kalkzandsteenblokken 

Hoeveelheden bepalen a.d.v. tekeningen + bestellen 

Afroepen kalkzandsteenblokken 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Weken; 

L 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 lJ 14 15 !6 17 18 19 20 2! 22 2J 24 25 

Dagen 
60 
5 
5 
IO 

IO 

5 
5 
15 
5 

n5 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

IO 

5 
5 
50 
5 

20 

5 
IO 

5 



Bijlage H: Voorbereidingstijden schematisch, blad D 
D.C.R. de Bruin, d.d. oktober 200 

Onderdeel 
Gevelvulling cellenbetonblok.ken 

Hoeveelheden bepalen a.d.v. tekeningen + bestellen 

Afroepen kalkzandsteenblokken 

Transport naar de bouwplaats en start Ie bewerking 

Gevelvulling poriso 
Hoeveelheden bepalen a.d.v. tekeningen + bestellen 

Afroepen kalkzandsteenblokken 

Transport naar de bouwplaats en start Ie bewerking 

Gevelvulling prefabbeton 
Opdrachtverstrekken aan leverancier 

Aanleveren gegevens door gastbedrijf 

Tekenen vormtekeningen en wapeningstekeningen door lev. 

Controle vormtekeningen + opgave installatievoorzieningen 

Aanpassen vormtekeningen en wapeningtekening 

Goedkeuring vormtekeningen door gastbedrijf + controle wap. 

Produceren prefabbeton binnenspouwbladen 

Transport naar de bouwplaats en start Ie bewerking 

Wek:en: 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Dagen 
20 

5 
IO 

5 

20 

5 
IO 

5 

105 
5 
5 
IO 

JO 

IO 

IO 

50 

5 



Bijlage H: Voorbereidingstijden schematisch, blad E 
D.C.R. de Bruin, d.d. oktober 200 

Onderdeel 
Gevelvulling prefab houtskeletbouw 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 

Aanleveren gegevens door gastbedrijf 

Tekenen vormtekeningen 

Controle vormtekeningen + opgave installatievoorzieningen 

Aanpassen vormtekeningen 

Goedkeuring vormtekeningen door gastbedrijf 

Produceren prefab houtskelet binnenspouwbladen 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Wapening 
Bepalen wapening door constructeur 

Buigstaten 

Productie wapeningsnetten en bijlegwapening 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking 

Installatievoorzieningen 

Opdrachtverstrekken aan leverancier 

Aanleveren gegevens door gastbedrijf 

Installatietekeningen door installateur 

Controle tekeningen door gastbedrijf 

Aanpassen tekeningen door installateur 

Controle tekeningen door gastbedrijf + akkoord 

Productie installatievoorzieningen 

Transport naar de bouwplaats en start re bewerking (n weken) 

Weken: 

L 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Dagen 
95 
5 
5 
IO 

IO 

IO 

IO 

40 

5 

30 
IO 

5 
IO 

5 

55 
s 
5 
IO 

IO 

5 
5 
IO 

5 



Bijlage I: U i tvoeringsti jden 

In deze bijlage wordt verantwoord op welke wijze de uitvoeringstijden in het rekenmodel worden 
bepaald. De uitvoeringstijden, uitgedrukt in productiedagen, worden voor de volgende 
bouwmethoden berekend: 

I.1 stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer 
I.2 stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer 

I.3 gietbouw, volledig tunnelbekisting, prefab binnenspouwblad 
I.4 gietbouw, volledig tunnelbekisting, kalkzandsteen binnenspouwblad 
I.5 gietbouw, tunnelbekisting en prefab topwanden, prefab binnenspouwblad 
I.6 gietbouw, tunnelbekisting en prefab topwanden, kalkzandsteen binnenspouwblad 

I.7 gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer, prefab binnenspouwblad 
I.8 gietbouw, wandbekisting met bekistingsplaatvloer, kalkzandsteen binnenspouwblad 

I.9 assemblagebouw met kanaalplaatvloer 

Definitie productiedagen 
Productiedagen zijn dagen waarop ongestoorde voortgang van de productie mogelijk is. Dus 
buitenwerk werkdagen minus verletdagen [13), [12). 

Tevens wordt in deze bijlage verantwoord op welke wijze het aantal productiedagen omgezet 
wordt in kalendertijd. 



Lr Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met bekistingsplaatvloer 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van stapelbouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], (12] 
- aanbrengen kimmen, interval D : r productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- afbouwfase, interval M : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
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Afbouw 

interval M 

s01n intervallen doorlooptijd 

Figuur 41 lntervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd stapelbouw met bekistingsplaatvloer 

,--------------------------------------------, 
1 

Start casco 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I Start afbouw I 

I 
'---------------------------------------------~ 
Figuur 42 Intervallen casco wind- en waterdicht 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd warden de intervallen C en E t/m Lin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 39 schematisch weergegeven. 



• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de kimmen. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloernaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]. 

•Start afbouw 
Na het aanbrengen van het casco, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en 
dakbedekking wordt gestart met de afbouw van de casco's. 
Voor het bepalen van start afbouw zijn de volgende gegevens nodig: 
- interval E t/m L; 
- uitvoeringstijd kalkzandsteen begane grond; 
- uitvoeringstijd bekistingsplaatvloeren 2e verdieping. 
Voor schematische weergave, zie figuren 38 en 39. 

U itgangspunten voor het bepalen van de start afbouw zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, 
dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, gevelmetselwerk, 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, gevelmetselwerk, 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Kalkzandsteen begane grondvloer, interval E 
Interval E is vastgesteld op 4 dagen. De eerste drie dagen worden gebruikt om de laatste 
vloervelden te voorzien van onderstempeling, bekistingsplaatvloer, randbekistingen, wapening en 
installatievoorzieningen. Dit betekent <lat op de vierde <lag na het aanbrengen van de laatste 
kalkzandsteen wanden op de begane grondvloer de laatste bekistingsplaatvloeren op de 1e 
verdieping gestort worden. 

Bekistingsplaatvloeren 1e verdieping, interval F 
Interval F is vastgesteld op 1 <lag. Dit betekent <lat 1 <lag na het storten van de laatste vloervelden 

_ op_ d~.!_~ verdieping de laatste kalkzandsteen wanden op _d~_!_e_y~!c!ieping aangebracht worden. 

Kalkzandsteen 1e verdieping, interval G 
Interval G is vastgesteld op 4 dagen. De eerste drie dagen worden gebruikt om de laatste 
vloervelden te voorzien van onderstempeling, bekistingsplaatvloer, randbekistingen, wapening en 
installatievoorzieningen. Dit betekent <lat op de vierde <lag na het aanbrengen van de laatste 
kalkzandsteen wanden op de 1e verdieping de laatste bekistingsplaatvloeren op de 2e verdieping 
gestort worden. 



Bekistingsplaatvloeren 2e verdieping, interval H 
Interval H is vastgesteld op 1 <lag. Dit betekent <lat 1 <lag na het storten van de laatste vloervelden 
op de 2e verdieping gestart kan worden met het aanbrengen van de kalkzandsteen topwanden op 
de 2e verdieping. 

Kalkzandsteen topwanden, interval I 
Interval I bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van de kalkzandsteen topwanden van 
het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woningen. 

Berekening interval I: m 2 kalkzandsteen topwanden/80 m 2 stuks per <lag 
[Bouwkosten.nl, I november 2007] 

Gevelmetselwerk en buitenkozijnen, interval j 
Interval J bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval J: aantal m 2 metselwerk/25 m 2 per <lag 
Uitgangspunt bij deze berekening is: 3 metselaars en I opperman die als ploeg 1800 stenen per 
<lag verwerken, inclusief isolatie. Uitgaande van 72 stenen/m2 resulteert <lit in 25 m 2 metselwerk 
per <lag. 

Dakelement, interval K 
Interval K bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval K: aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, I november 2007] 

Dakbedekking, interval L 
Interval L bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval L: aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, I november 2007]. 

Uitvoeringstijd kalkzandsteen wanden begane grond 
Om de uitvoeringstijd voor het aanbrengen van de kalkzandsteen wanden te bepalen zijn de 
volgende gegevens nodig: 
- aantal m 2 kalkzandsteen wand en op de begane grond; 
- productietempo lijmploeg: 80 m 2 kalkzandsteen wanden per <lag. 
[Bouwkosten.nl, I november 2007] 

Uitvoeringstijd bekistingsplaatvloer 2e verdieping 
De uitvoeringsfija voor net aanbrengen van de bekistingsplaatvloeren op de 2e verdieping is als 
volgt te berekenen: 

De eerste drie dagen worden gebruikt om de eerste vloervelden te voorzien van 
onderstempeling, bekistingsplaatvloer, randbekistingen, wapening en 
installatievoorzieningen. Op <lag 4 kunnen de eerste vloervelden gestort worden. 
Er wordt uitgegaan van een productietempo van 2 vloervelden per dag. -·-



Formule uitvoeringstijd: 3 dagen + (aantal vloervelden 2e verdieping/2 vloervelden per <lag) 

Na het vaststellen van de intervallen, de uitvoeringstijd van de kalkzandsteen wanden en de 
uitvoeringstijd van de bekistingsplaatvloer op de 2e verdieping kan de start afbouw als volgt 
worden berekend: 

Start afbouw = Interval D + uitvoeringstijd kalkzandsteen begane grond +interval E t/m G -
uitvoeringstijd bekistingsplaatvloer 2e verdieping + interval H t/m L. 

Voor schematische weergave, zie figuur 39. 

• Huurtijd elementensteller 
Voor het bepalen van de huurtijd van de elementensteller is als volgt te berekenen: 

Interval D + uitvoeringstijd begane grondvloer +interval E t/m G - uitvoeringstijd 
bekistingsplaatvloer 2e verdieping +interval H + (m2 kalkzandsteen topwanden/80 m2 

kalkzandsteen wanden per <lag). 

Voor schematische weergave, zie figuur 39. 

Opmerking: voor het berekenen van de huurkosten wordt uitgegaan van twee lijmploegen met elk 
een elementensteller. 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van stapelbouw is de som van de 
volgende intervallen, uitvoeringstijden en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : 1 productiedag 
Start afbouw : zie onderdeel Start afbouw 
Interval M : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [13], [12] 



1.2 Stapelbouw, kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van stapelbouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- aanbrengen kimmen, interval D : l productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- afbouwfase, interval M : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 

Afbouw 

aom inteivallen doorlooptijd 

Figuur 43 Interval\en en door\ooptijd behorend bij uitvoeringstijd stapelbouw met kanaalplaatvloer 

---------------------------------------------, 

Start afbouw 

I 
I 

---------------------------------------------~ 
Figuur 44 lntervallen casco wind- en waterdicht 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C en E t/m Lin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 41_ schematisch weergegeven. 



•Start casco, interval C 
Na bet aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
bet aanbrengen van de kimmen. 

Uitgangspunten voor bet bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met bet kimmen als de onderbouwfase van bet eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder r kapwoningen wordt gestart met bet kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met bet kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om bet interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.r en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m' [bijlage D.r en D.2]. 

• Start afbouw 
Na bet aanbrengen van bet casco, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en 
dakbedekking wordt gestart met de afbouw van de casco's. 
Voor bet bepalen van start afbouw zijn de volgende gegevens nodig: 
- interval E t/m L; 
- uitvoeringstijd kalkzandsteen begane grond; 
- uitvoeringstijd vloerelementen 2e verdieping. 

Voor scbematiscbe weergave, zie figuren 40 en 41. 

Uitgangspunten voor bet bepalen van de start afbouw zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als bet casco, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, 

dakelementen en dakbedekking van bet eerste woningblok gereed is; 
- bij 2 onder r kapwoningen wordt gestart met de afbouw als bet casco, gevelmetselwerk, 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als bet casco, gevelmetselwerk, 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Kalkzandsteen begane grondvloer, interval E 
Interval Eis vastgesteld op r dag. Dit betekent dat r dag na bet aanbrengen van de laatste 
kalkzandsteen wanden op de begane grondvloer de laatste vloerelementen op de 1e verdieping 
gelegd worden. 

Vloerelementen 1e verdieping, interval F 
Interval F is vastgesteld op 1 dag. Dit betekent dat 1 dag na bet leggen van de laatste 
vloerelementen op de re verdieping de laatste kalkzandsteen wanden op de 1e verdieping 
aangebracbt worden. __ 

Kalkzandsteen ie verdieping, interval G 
Interval G is vastgesteld op 1 dag. Dit betekent dat 1 dag na bet aanbrengen van de laatste 
kalkzandsteen wanden op de 1e verdieping de laatste vloerelementen op de 2e verdieping gelegd 
worden. 



Vloerelementen 2e verdieping, interval H 
Interval H is vastgesteld op 1 <lag. Dit betekent <lat 1 <lag na het leggen van de laatste 
vloerelementen op de 2e verdieping gestart kan worden met het aanbrengen van de kalkzandsteen 
topwanden op de 2e verdieping. 

Kalkzandsteen topwanden, interval I 
Interval I bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van de kalkzandsteen topwanden van 
het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woning en. 

Berekening interval I: m 2 kalkzandsteen topwanden/80 m 2 stuks per <lag 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007] 

Gevelmetselwerk en buitenkozijnen, interval] 
Interval J bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval J: aantal m 2 metselwerk/25 m 2 per <lag 
Uitgangspunt bij deze berekening is: 3 metselaars en 1 opperman die als ploeg 1800 stenen per 
<lag verwerken, inclusief isolatie. Uitgaande van 72 stenen/m2 resulteert <lit in 25 m 2 metselwerk 
per <lag. 

Dakelement, interval K 
Interval K bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval K: aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, r november 2007] 

Dakbedekking, interval L 
Interval L bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval L: aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, r november 2007]. 

Uitvoeringstijd kalkzandsteen wanden begane grond 
Om de uitvoeringstijd voor het aanbrengen van de kalkzandsteen wanden te bepalen zijn de 
volgende gegevens nodig: 
- aantal m 2 kalkzandsteen wanden op de begane grond; 
- productietempo lijmploeg: 80 m 2 kalkzandsteen wanden per <lag. 
[Bouwkosten.nl, r november 2007] 

Uitvoeringstijd vloerelementen 2e verdieping 
Om de uitvoeringstijd voor het aanbrengen van de vloerelementen op de 2e verdieping te bepalen 
zijn de volgende gegevens riodig: 
- aantal vloerelementen 2e verdieping; 
- aantal m 1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.r en D.2]. 



Na het vaststellen van de intervallen, de uitvoeringstijd van de kalkzandsteen wanden en de 
uitvoeringstijd van de vloerelementen op de 2e verdieping kan de start afbouw als volgt warden 
berekend: 

Start afbouw =Interval D + uitvoeringstijd kalkzandsteen begane grand+ interval E t/m G -
uitvoeringstijd vloerelementen 2e verdieping + interval H t/m L. 

Voor schematische weergave, zie figuur 41. 

• Huurtijd elementensteller 
Voor het bepalen van de huurtijd van de elementensteller is als volgt te berekenen: 

Interval D + uitvoeringstijd begane grondvloer +interval E t/m G - uitvoeringstijd 
vloerelementen 2e verdieping +interval H + (m2 kalkzandsteen topwanden/80 m 2 kalkzandsteen 
wanden per dag) 

Voor schematische weergave, zie figuur 41. 

Opmerking: voor het berekenen van de huurkosten wordt uitgegaan van twee lijmploegen met elk 
een elementensteller. 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van stapelbouw is de som van de 
volgende intervallen, uitvoeringstijden en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13), [12) 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12) 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : 1 productiedag 
Start afbouw : zie onderdeel Start afbouw 
Interval M : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007) 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13), [12) 



1.3 Gietbouw, volledig tunnelbekisting, prefab binnenspouwblad 

Voor hetberekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van gietbouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- aanbrengen kimmen, interval D : 1 productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- afbouwfase, interval I : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
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Figuur 45 Intervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (volledig tunnelbekisting, prefab binnenspouwblad) 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C en E t/m Hin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 42 schematisch weergegeven. 

• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de kimmen. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloernaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]. 

• Start afbouw, interval E t/m H -
Na het aanbrengen van het casco, binnenspouwbladen, dakelementen en dakbedekking wordt 



begonnen met de gevelafwerking en de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval E t/m H) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok gereed is; 

- bij 2 onder r kapwoningen wordt gestart met de afbouw als casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval E), binnenspouwblad (interval F), dakelement (interval G) en dakbedekking (interval H) 
van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woningen. 

Casco, interval E: 
Interval E bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrehgen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval E: aantal beuken/aantal beuken per dag. 

Binnenspouwblad, interval F 
Interval F bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van prefab binnenspouwbladen van 
het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woningen. 

Berekening interval F: aantal prefab binnenspouwbladen/12 stuks per dag 
[Bouwkosten.nl, r november 2007] 

Dakelement, interval G 
Interval G bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval G:aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per dag 
[Bouwkosten.nl, r november 2007] 

Dakbedekking, interval H 
Interval H bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval H: aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per dag 
[Bouwkosten.nl, r november 2007]. 

• Huurtijd tunnelbekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette tunnelbekistingen. 
De huurtijd voor de tunnelbekistingen is als volgt te berekenen: 
Interval D (kimmen) + henodigde tijd voor tunnelen casco. 
Dit komt overeen met: 2 dagen + totaal aantal beuken/aantal beuken per dag. 



• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : l productiedag 
Interval E t/m H : zie onderdeel Start afbouw, interval E t/m H 
Interval I : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 
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1.4 Gietbouw, volledig tunnelbekisting, kalkzandsteen binnenspouwblad 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van gietbouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- aanbrengen kimmen, interval D : 1 productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- start gevelmetselwerk en kozijnen : 1 productiedag na start kalkzandsteen binnenspouwblad 
- afbouwfase, interval J : 50 tot 70 productiedagen 
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Figuur 46 Intervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (volledig tunnelbekisting, kalkzandsteen 
binnenspouwblad) 

Start albouw 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, E t/m I in deze bijlage berekend. 
De genoemde intervallen zijn in figuur 43 schematisch weergegeven. 

• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de kimmen. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereecl is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 v1oemaden tussen de vloerelementen; 
- aanb~ngen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]; · 



• Start afbouw, interval E t/m I 
Na het aanbrengen van het casco, kalkzandsteen binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking wordt gestart met de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval E t/m I) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen binnenspouwbladen, 
gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok 
gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de 
eerste 2 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van de 
eerste 4 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval E), kalkzandsteen binnenspouwblad (interval F), gevelmetselwerk en buitenkozijnen 
(interval G), dakelement (interval H) en dakbedekking (interval I) van het eerste woningblok of 
eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Casco, interval E 
Interval E bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval E: aantal beuken eerste/aantal beuken per <lag. 

Kalkzandsteen binnenspouwblad, interval F 
Interval F is vastgesteld op 1 <lag. Dit betekent <lat 1 <lag na het starten van het lijmen van de 
kalkzandsteen binnenspouwbladen gestart kan worden met het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen. 

Gevelmetselwerk en buitenkozijnen, interval G 
Interval G bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval G: aantal m 2 metselwerk van eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 
kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen/25 m 2 

Uitgangspunt bij deze berekening is: 3 metselaars en 1 opperman die als ploeg 1800 stenen per 
<lag verwerken, inclusief isolatie. Uitgaande van 72 stenen/m2 resulteert <lit in 25 m 2 metselwerk 
per <lag. 

Dakelement, interval H 
Interval H bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval H: aantal m 2 dakelementen/g40 m 2 pe! <lag 
[Bouwkosten.nl, 1 novem er 2007). 

Dakbedekking, inteJVal I 
Interval I bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval): aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per dag 
[Bouwkosten.nl, 1_ november 2007). 
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• Huurtijd tunnelbekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette tunnelbekistingen. 
De huurtijd voor de tunnelbekistingen is als volgt te berekenen: 
Interval D (kimmen) + benodigde tijd voor tunnelen casco. 
Dit komt overeen met: 2 dagen + totaal aantal beuken/aantal beuken per <lag. 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : l productiedag 
Interval G : l productiedag 
Interval E t/m I : zie onderdeel Start afbouw, interval E t/m I 
Interval J : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 



I.5 Gietbouw, tunnelbekisting, prefab topwanden, prefab binnenspouwblad 

Voor het berekenen van de bouwtijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt met 
behulp van gietbouw met prefab topwanden zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- aanbrengen kimmen, interval D : 1 productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- afbouwfase, interval J : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
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Figuur 47 Intervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (tunnelbekisting, prefab topwand en prefab 
binnenspouwblad) 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, E t/m I in deze bijlage berekend. 
De genoemde intervallen zijn in figuur 44 schematisch weergegeven. 

• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de kimmen. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de - ---
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]. 



• Start afbouw, interval E t/m I 
Na het aanbrengen van het casco, binnenspouwbladen, dakelementen en dakbedekking wordt 
begonnen met de gevelafwerking en de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval E t/m I) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 

dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok gereed is; 
- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als casco, binnenspouwbladen, 

dakelementen en dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 
- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 

dakelementen en dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval E), prefab topwand (interval F), binnenspouwblad (interval G), dakelement (interval H) 
en dakbedekking (interval I) van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I 
kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Casco, interval E 
Interval E bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval E: aantal beuken/aantal beuken per <lag. 

Prefab topwand, interval F 
Interval F bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van de prefab topwanden van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval F: aantal prefab topwanden/23 stuks per <lag. 
[Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Binnenspouwblad, interval G 
Interval G bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van prefab binnenspouwbladen van 
het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woningen. 

Berekening interval G: aantal prefab binnenspouwbladen/12 stuks per <lag. 
[Bouwkosten.nl, I november 2007]. 

Dakelement, interval H 
Interval H bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval H:aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, I november 2007]. 

Dakbedekking, interval I 
Interval 1 bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval I: aantal m 3 dakbedekking/200 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, I november 2007]. 



• Huurtijd tunnelhekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette tunnelbekistingen. 
De huurtijd voor de tunnelbekistingen is als volgt te berekenen: 
Interval D (kimmen) + benodigde tijd voor tunnelen casco. 
Dit komt overeen met: 2 dagen + totaal aantal beuken/aantal beuken per <lag. 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : 1 productiedag 
Interval E t/m I : zie onderdeel Start afbouw, interval E t/m I 
Interval J : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 



1.6 Gietbouw, tunnelbekisting, prefab topwanden, kalkzandsteen binnenspouwblad 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van gietbouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- aanbrengen k.immen, interval D : l productiedag (aanname, via gastbedrijf) 
- start gevelmetselwerk en kozijnen : 1 productiedag na start kalkzandsteen binnenspouwblad 
- afbouwfase, interval K : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
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Figuur 48 lntervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (tunnelbekisting, prefab topwand en kalkzandsteen 
binnenspouwblad) 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, E t/m Jin deze bijlage berekend. 
De gerioemde intervallen zijn in figuur 45 schematisch weergegeven. 

•Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de k.immen. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het k.immen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- ----: bij vrijstaande woningen wordt gestart met het k.im:m:en als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloereleme~ten : 0,20 uur/stuk [bijlage D.r en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloernaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.r en D.2]. 



• Start afbouw, interval E t/m J 
Na het aanbrengen van het casco, prefab topwanden, kalkzandsteen binnenspouwbladen, 
gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking wordt gestart met de afbouw 
van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval E t/m J) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, prefab topwanden, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van het 
eerste woningblok gereed is; 

- bij 2 onder r kapwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, prefab topwanden, 
kalkzandsteen binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en 
dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, prefab topwanden, 
kalkzandsteen binnenspouwbladen, gevelmetselwerk, buitenkozijnen, dakelementen en 
dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval E), prefab topwanden (interval F), kalkzandsteen binnenspouwblad (interval G), 
gevelmetselwerk en buitenkozijnen (interval H), dakelement (interval I) en dakbedekking (interval 
J) van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande 
woningen. 

Casco, interval E 
Interval E bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval E: aantal beuken/aantal beuken per <lag. 

Prefab topwand, interval 
Interval F bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van de prefab topwanden van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval F: aantal prefab/23 stuks per <lag. 
[Calculatiebestand ABB Bouw B.V.] 

Kalkzandsteen binnenspouwblad, interval G 
Interval G is vastgesteld op r <lag. Dit betekent <lat r <lag na het starten van het lijmen van de 
kalkzandsteen binnenspouwbladen gestart kan worden met het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen. 

Gevelmetselwerk en buitenkozijnen, interval H 
Interval H bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen van het eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval H: aantal m 2 metselwerk/25 m 2 per <lag 
Uitgangspunt bij deze berekening is: 3 metselaars en r opperman die als ploeg 1800 stenen per 
<lag verwerken, inclusief isolatie. Uitgaande van 72 stenen/m2 resulteert <lit in 25 m 3 metselwerk 
per <lag. 

Dakelement, interval I 
Interval I bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder r kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 



Berekening interval: aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, l november 2007]. 

Dakbedekking, interval] 
Interval J bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder l kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval J: aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, l november 2007 ]. 

• Huurtijd tunnelbekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette tunnelbekistingen. 
De huurtijd voor de tunnelbekistingen is als volgt te berekenen: 
Interval D (kimmen) + benodigde tijd voor tunnelen casco. 
Dit komt overeen met: 2 dagen + totaal aantal beuken/aantal beuken per dag. 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D : l productiedag 
Interval G : l productiedag 
Interval E t/m J : zie onderdeel Start afbouw, interval E t/m J 
Interval K : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 



I.7 Gietbouw, wandbekisting en bekistingsplaatvloer, prefab binnenspouwbladen 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van gietbouw zijn de volgende intervallen en productietempo vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13), [12) 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13), [12] 
- afbouwfase, interval H : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007) 
- productietempo : 3 wanden en 2 vloervelden per <lag. 
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Figuur 49 Intervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (wandbekisting, bekistingsplaatvloer en prefab

binnenspouwblad) 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, D t/m Gin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 46 schematisch weergegeven. 

• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de bouwmuren. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder l kapwoningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blol<ken g_ereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
· aantal m 1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
· aanbrengen·vloerelementen - : 0,20 uur/stuk [bijlage DT en D.2); 
· aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloemaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2). 



•Start afbouw, interval D t/m G 
Na het aanbrengen van het casco, binnenspouwbladen, dakelementen en dakbedekking wordt 
begonnen met de gevelafwerking en de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval D t/m G) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van de eerste 4 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, binnenspouwbladen, 
dakelementen en dakbedekking van de eerste 8 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval D), binnenspouwblad (interval E), dakelement (interval F) en dakbedekking (interval G) 
van het eerste woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande 
woning en. 

Casco, interval D 
Interval D bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval D 
Wanden maatgevend: aantal wanden/3 wanden per dag. 
Vloeren maatgevend: (aantal vloeren/2 vloeren per dag.) +interval wanden + ombouwdag 

Interval wanden: 
Na het aanbrengen van de eerste betonwanden bij rijenwoningen en 2 onder 1 kapwoningen kan 
er op dag 3 gestart worden met het storten van de 1e verdiepingsvloer. 
Bij vrijstaande woningen kan 4 dagen na start van de eerste betonwanden op de begane grond 
begonnen worden met het storten van de 1e verdiepingsvloer van woning 1 en 2. Deze intervallen 
zijn nodig om de continuiteit van de cyclus wanden en vloeren niet te verstoren. 

Binnenspouwblad, interval E 
Interval E bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van prefab binnenspouwbladen van 
het eerste woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande 
woningen. 

Berekening interval E: aantal prefab binnenspouwbladen/12 stuks per dag. 
tBouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

Dakelement, interval F 
Interval F bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval F: aantal m 1 dakelementen/640 m 1 per <lag 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

Dakbedekking, interval G 
Interval G bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval G:aantal m 1 dakbedekking/200 m 2 per dag 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007). 



• Huurtijd wandhekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette wandbekistingen. 
De benodigde huurtijd voor de wandbekistingen is als volgt te berekenen: 
totaal aantal wanden/3 wanden per <lag 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor bet realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D t/m G : zie onderdeel Start afbouw, interval D t/m G 
Interval H : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 

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



1.8 Gietbouw, wandbekisting en bekistingsplaatvloer, kalkzandsteen binnenspouwblad 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van gietbouw zijn de volgende intervallen en productietempo vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- start gevelmetselwerk en kozijnen : 1 productiedag na start kal~zandsteen binnenspouwblad 
- afbouwfase, interval I : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
- productietempo : 3 wanden en 2 vloervelden per dag. 
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Figuur 50 Intervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd gietbouw (wandbekisting, bekistingsplaatvloer en kalkzandsteen 
binnenspouwblad) 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, D t/m Hin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 47 schematisch weergegeven. 

•Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart met 
het aanbrengen van de bouwmuren. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. · 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de bouwmuren als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloernaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
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- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloernaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]. 

•Start afbouw, interval D t/m H 
Na het aanbrengen van het casco, kalkzandsteen binnenspouwbladen, gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking wordt begonnen met de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de start afbouw (interval D t/m H) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen binnenspouwbladen, 
gevelmetselwerk en buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van het eerste woningblok 
gereed is; 
- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen, gevelmetselwerk en buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van 
de eerste 4 blokken gereed zijn. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als het casco, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen, gevelmetselwerk en buitenkozijnen, dakelementen en dakbedekking van 
de eerste 8 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van het aanbrengen van het casco 
(interval D), kalkzandsteen binnenspouwblad (interval E), gevelmetselwerk en buitenkozijn 
(interval F), dakelement (interval G) en dakbedekking (interval H) van het eerste woningblok of 
eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Casco, interval D 
Interval D bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het casco van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval D 
wanden maatgevend: aantal wanden/3 wanden per dag. 
vloeren maatgevend: (aantal vloeren/2 vloeren per dag.) +interval wanden + ombouwdag 

Interval wanden: 
Na het aanbrengen van de eerste betonwanden bij rijenwoningen en 2 
onder 1 kapwoningen kan er op dag 3 gestart warden met het storten van 
de 1e verdiepingsvloer. 
Bij vrijstaande woningen kan 4 dagen na start van de eerste betonwanden op de begane grand 
begonnen warden met het storten van de 1e verdiepingsvloer van woning 1 en 2. Deze intervallen 
zijn nodig om de continuiteit van de cyclus wanden en vloeren niet te verstoren. 

Kalkzandsteen binnenspouwblad, interval E 
Interval E is vastgesteld op 1 dag. Dit betekent dat 1 dag na het starten van het lijmen van de 
kalkzandsteen binnenspouwbladen gestart kan warden met het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen. 

Gevelmetselwerk en buitenkozijnen, interval F 
Interval F bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van het gevelmetselwerk en 
buitenkozijnen van bet eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder I kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval F: aantal m1 metselwerk/25 m 2 per dag 

Uitgangspunt bij deze berekening is: 3 metselaars en 1 opperman die als ploeg 1800 stenen per 
dag verwerken, inclusief isolatie. Uitgaande van 72 stenen/m2 resulteert dit in 25 m 2 metselwerk 
per dag. 



Dakelement, interval G 
Interval G bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakelementen van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval G: aantal m 2 dakelementen/640 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

Dakbedekking, interval H 
Interval H bestaat uit het aantal dagen voor het aanbrengen van dakbedekking van het eerste 
woningblok of eerste 4 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 8 vrijstaande woningen. 

Berekening interval H: aantal m 2 dakbedekking/200 m 2 per <lag 
[Bouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

• Huurtijd wandbekisting 
De bouwsnelheid van het casco wordt bepaald door het aantal ingezette wandbekistingen. 
De benodigde huurtijd voor de wandbekistingen is als volgt te berekenen: 
totaal aantal wanden/3 wanden per <lag 

• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van gietbouw is de som van de 
volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12~ 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval G : 1 productiedag na start kalkzandsteen binnenspouwblad 
Interval D t/m H : zie onderdeel Start afbouw, interval D t/m H 
Interval I : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 



I.9 Assemblagebouw met kanaalplaatvloer 

Voor het berekenen van de uitvoeringstijd bij een woningbouwproject welke gerealiseerd wordt 
met behulp van assemblagebouw zijn de volgende intervallen vastgesteld: 
- aanloopfase, interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
- onderbouwfase, interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
- afbouwfase, interval G : 50 tot 70 productiedagen 

[www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
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Figuur 51 lntervallen en doorlooptijd behorend bij uitvoeringstijd assemblagebouw 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd worden de intervallen C, D, E en Fin deze bijlage 
berekend. De genoemde intervallen zijn in figuur 48 schematisch weergegeven. 

• Start casco, interval C 
Na het aanbrengen van de begane grondvloeren is de onderbouwfase gereed en wordt gestart 
met het aanbrengen van de casco's. 

Uitgangspunten voor het bepalen van interval C zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van het eerste 
woningblok gereed is; 

- bij 2 onder l kapwoningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 2 blokken gereed is. 

- bij vrijstaande woningen wordt gestart met het kimmen als de onderbouwfase van de 
eerste 4 woningen gereed is. 

Om het interval C te bepalen zijn de volgende gegevens nodig: 
- aantal stuks vloerelementen begane grondvloer gereed; 
- aantal m 1 vloemaden tussen de vloerelementen; 
- aanbrengen vloerelementen : 0,20 uur/stuk [bijlage D.1 en D.2]; 
- aanbrengen vulmortel t.b.v. de vloernaden : 0,03 uur/m1 [bijlage D.1 en D.2]. 



•St.art afbouw, interval D, E en F 
Na bet aanbrengen van bet casco, dakelementen en dakbedekking wordt begonnen met de 
gevelafwerking en de afbouw van de casco's. 

Uitgangspunten voor bet bepalen van de start afbouw (interval D, E en F) zijn: 
- bij rijenwoningen wordt gestart met de afbouw als bet casco, dakelementen en 

dakbedekking van bet eerste woningblok gereed is; 
- bij 2 onder 1 kapwoningen wordt gestart met de afbouw als het casco, dakelementen en 

dakbedekking van de eerste 2 blokken gereed zijn. 
- bij vrijstaande woningen wordt gestart met de afbouw als bet casco, dakelementen en 

dakbedekking van de eerste 4 woningen gereed zijn. 

Het interval voor start afbouw is de som van de intervallen van bet aanbrengen van bet casco 
(interval D), dakelement (interval E) en dakbedekking (interval F) van bet eerste woningblok of 
eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Casco, interval D 
Interval D bestaat uit bet aantal dagen voor bet aanbrengen van bet casco, dakelementen en 
dakbedekking van bet eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 
vrijstaande woningen. 

Berekening interval D: aantal elem en ten / 44 elementen per dag. 
[Heembeton, afdeling Verkoop en Projecten] 

Dakelement, interval E 
Interval E bestaat uit aantal dagen voor bet aanbrengen van dakelementen van het 
eerste woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval E: aantal m 1 dakelementen/640 m 2 per dag 
l[Bouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

Dakbedekking, interval F 
Interval F bestaat uit bet aantal dagen voor bet aanbrengen van dakbedekking van bet eerste 
woningblok of eerste 2 blokken 2 onder 1 kapwoningen of eerste 4 vrijstaande woningen. 

Berekening interval F: aantal m 2 dakbedekking/200 m 1 per dag 
1[Bouwkosten.nl, 1 november 2007]. 

• Bouwtijd casco assemblagebouw 
De bouwsnelbeid bij assemblagebouw wordt bepaald door bet productietempo van de 
montageploeg. Het realiseren van bet casco in prefab betonnen elementen wordt door de 
fabrikant Heembeton verzorgd. 
Een montageploeg bestaat uit 4 personen met een rupskraan [Heembeton, afdeling Verkoop en 
Projecten]. Het arbeidsloon bedraagt € 36,-/uur [bijlage D: Normen, prijzen en tarieven 
gastbedrijf]. De arbeidskosten van een montageploeg per dag is: 4 monteurs * 8 uur per dag * 
arbeidsloon/uur. 
Voor bet realiseren van het casco in assemblagebouw is een 100 tons rupskraan nodig. De 
buurprijs van deze kraan bedraagt € 3280,-/week [bijlage E: Kraankeuze bouwmethoden]. Dit 
komt overeen met€ 656,-/dag. 
De rupskraan kan circa 44 bijsbewegingen per dag uitvoeren bij de assemblage van bet casco. 
Deze hijsbewegingen bestaan uit bet plaatsen van wandelementen, vloerelementen en raveelijzers 
[Heembeton, afdeling Verkoop en Projecten]. De uitvoeringstijd voor bet realiseren van bet casco 

- wordt als volgt berekend:--
(totale aantal wandrlementen + vloerelementen + raveelijzers)/44 bijsbewegingen per dag. 



• Totale uitvoeringstijd 
De uitvoeringstijd voor het realiseren van casco's door middel van assemblagebouw is de som van 
de volgende intervallen en bijbehorende doorlooptijd: 
Interval A : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval B : 20 productiedagen [13], [12] 
Interval C : zie onderdeel Start casco, interval C 
Interval D, E en F : zie onderdeel Start afbouw, interval D, E en F 
Interval G : 50 tot 70 productiedagen [www.gietbouw.nl, 26 november 2007] 
Doorlooptijd afbouw : Aantal woningen/productietempo [13], [12] 

Omrekenen naar kalendertijd 
De uitkomsten van de uitvoeringstijd H.1 t/m H.9 zijn het aantal productiedagen, die nodig zijn 
om het project te realiseren. Deze productiedagen moeten omgerekend worden naar kalendertijd. 
Bij kalendertijd houden we rekening met onwerkbare werkdagen. 
Door de Ondernemersorganisatie MKB Bouw zijn prognoses opgesteld voor het aantal 
verletdagen per kalenderjaar. Dit wordt gebaseerd op basis van klimatologische gegevens van de 
weerstations van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch (KNMI) van de afgelopen tien jaar. 
De randvoorwaarden die MKB Bouw hanteert waarbij een werkbare werkdag als verletdag 
aangemerkt kan worden, komt overeen met de normen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. 

Definitie verletdagen 
Werkdagen waarop bouwproductie minimaal vijf uur onmogelijk is door vorst-, regen- of 
windverlet [12]. 

Definitie werkdagen 
Weekdagen van maandag tot en met vrijdag minus officiele feestdagen, collectief vastgestelde 
vakantiedagen en roostervrije dagen [12]. 

Een onwerkbare werkdag (verletdag) moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 

Neerslag: een hele onwerkbare <lag bijna een totale neerslag van 5 uur op 1 dag of 
een halve onwerkbare dag bij een minimale neerslagduur van 2 uur in de 
ochtend of in de middag; 

Windkracht >6: een hele onwerkbare dag bij een totale duur van de wind van 5 uur op 1 dag 
of een halve onwerkbare dag bij een minimale duur van 2 uur in de 
ochtend of in de middag; 

Temperatuur <0°C: het aantal dagen, waarop de temperatuur om 07:00 of om rn:oo uur lager 
was dan 0°C. 

Temperatuurnorm: het aantal dagen die voldoen aan de temperatuurnorm, dus als de 
geregistreerde temperatuur om OTOO uur -3,5°C oflager is of als de 
temperatuur om 07:00 en om rn:oo uur daaropvolgend -o,5°C oflager is 
of als de t~f!!peratuur om rn:oo uur -1,5°C oflager is. 

[www.mkbbouw.nl, 15 oktober 2007] 

MBK-prognose maakt onderscheid tussen het Kustgebied en Binnenland, zie figuur 52. Het 
gastbedrijf realiseert woningbouwprojecten in beide gebieden. Voor het bepalen van aantal 
verletdagen-wordt uitgegaan van de meest ongunstige situatie. Voor de prognose van 2007 en 
2008 zijn door de MKB Bouw de volgende verletdagen opgesteld: 



Soort verlet 
Neerslag: 
Windkracht 

Kustgebied 
15 
18 

Temperatuur: 12 

Totaal 45 

Binnenland 
15 
6 
19 
40 

Figuur 52 Grenslijn Kustgebied en Binnenland 

Volgens de prognose heeft het kustgebied de meeste verletdagen per kalenderjaar. Naast de 
verletdagen zijn er nog een aantal dagen waarop in principe geen productie mogelijk is. 
Dit zijn de volgende dagen: 
Soort <lag aantal dagen 
Weekenddagen: 104 
Officiele nationale en Christelijke feestdagen: 7 
Vakantiedagen: 15 
Roostervrije dagen: 9 
Totaal 135 

Per kalenderjaar zijn er dus in de meest ongunstige situatie: 365 - 45 - 135 = 185 productiedagen. 

Dit resulteert in 16 productiedagen per kalendermaand, wat overeenkomt met 3,6 productiedagen 
per kalenderweek. Een woningbouwproject met een uitvoeringstijd van 90 productiedagen kan 
clan in 90/3,6 = 25 kalenderweken worden gerealiseerd. 



Bijlage J; lnterviews 

In deze bijlage zijn de gehouden interviews uitgewerkt. In onderstaande matrix is een overzicht gegeven van de interviews in relatie tot de onderzoeksvragen. 
Tevens zijn de specifieke kenmerken van elk interview gegeven. 
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J-1 159 interview l ABB Bouw B.V. J. Groenhof, Hoofd Werkvoorbereidi Huidig keuzeproces gastbedrijf x x x x x x 
161 interview 2 ABB Bouw B.V. F. Verdoorn, Hoofd Productie Huidig keuzeproces gastbedrijf x x x x x x 
163 interview 3 ABB Bouw B.V. J. Dekker, Directeur Ontwi.kkeling Huidig keuzeproces gastbedrijf x x 

J-2 164 ABB Bouw B.V. A. de Boef, Senior werkvoorbereider Voorbereidingstijden van: 
- ribcassettevloeren en kanaalplaatvloeren ,_____ 

- - bekistingsplaatvloeren 

,_____ - tunnelbekistingen 

>---
- wandbekistingen 

>---
- kalkzandsteen lijmelementen 

- - prefab betonnen wandelementen 
- kalkzandsteen lijmblokken ,_____ 

>---
- prefab betonnen binnenspouwblad 

- - prefab houten binnenspouwblad 
- cascogebonden installaties 

H 172 interview l Bemar Installatietechniek L. Nijs Cascogebonden instailaties: ventilatie 

174 interview 2 Corvan Hoften Loodgietersbed1 M. van Hoften Cascogebonden installaties: sanitair 

175 interview 3 Martinu elektrotechniek B. Martinu Cascogebonden installaties: elektra 

J-4 177 Heembeton S. Hulsker Prefab beton, diversen 

J-s 178 Wiener berger A. Donker Producteigenschappen Porotherm 

J-6 179 Woningborg Blokland Ankerloze spouwmuren / kalkzandsteen 
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J-1: Interview 1 huidig keuzeproces gastbedrijf 
Bedrijf : ABB Bouw B.V. 
Gesproken met : dhr. ing. J.A.P. Groenhof, Hoofd Werkvoorbereiding 
Interview : face-to-face 
Datum : 17 september 2007 

Door middel van een half gestructureerd interview wordt achterhaald hoe volgens Hoofd 
Werkvoorbereiding het huidige keuzeproces binnen het gastbedrijf plaatsvindt en op basis van 
welke gegevens de keuze van de bouwmethode wordt gemaakt. Daamaast wordt besproken welke 
argurnenten invloed hebben op de keuze van de bouwmethode. 

Huidig keuzeproces gastbedrijf 
Het gastbedrijf realiseert projecten die in de meeste gevallen warden verkregen uit de afdeling 
Ontwikkeling. Als de tekeningen zich op het niveau van Voorlopig ontwerp bevinden wordt het 
gastbedrijf door de afdeling Ontwikkeling betrokken bij het ontwerp. Door het gastbedrijf wordt 
de bouwmethode voor het woningbouwproject bepaald. 

De keuze van de meest geschikte bouwmethode voor het betreffende woningbouwproject wordt 
op dit moment bepaald aan de hand van aanname's en persoonlijke voorkeur van de personen die 
betrokken zijn bij de keuze van de bouwmethode. Om de bouwmethode te kiezen is het wenselijk 
om de mogelijk geschikte bouwmethoden onderling te vergelijken op basis van kosten en tijd. 
Omdat dit arbeidsintensief is wordt dit binnen het gastbedrijf niet gedaan. Dit is echter wel de 
juiste manier om verantwoord een keuze van de meest geschikte bouwmethode te kunnen maken. 

Bij sommige woningbouwprojecten wordt de uitvoeringstijd bepaald door de opdrachtgever of 
gemeente. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om de overlast in de omgeving te beperken of voor het 
verkrijgen van een bepaalde subsidie bij huurwoningen. Aan de hand van deze eis dient gekozen 
te warden voor een bouwmethode waarbij de uitvoeringstijd zo kort mogelijk is. Hierbij is de 
uitvoeringstijd doorslaggevend. 

Gegevens tijdens keuze bouwmethode 
Tijdens de keuze van de bouwmethode wordt gebruik gemaakt van tekeningen uit het Voorlopig 
ontwerp. Hierop staan de plattegronden, doorsneden, situering en indeling van de woningen. 
Tevens zijn in de plattegronden de elektrotechnische installaties aangegeven. De afmetingen en 
samenstelling van de constructie is gebaseerd op voorlopige berekeningen en kunnen daardoor 
nag wijzigen. Oak wordt door de opdrachtgever aangegeven of de bouwmuren uit massieve of 
ankerloze muren warden opgebouwd. Andere beperkingen, zoals een korte uitvoeringstijd of 
minimale omgevingshinder, wordt door de opdrachtgever bekend gemaakt. Als deze genoemde 
gegevens bekend zijn, wordt door het gastbedrijf de bouwmethode bepaald. 

Toepassen bouwmethoden 
Voor het bepalen van de bouwmethode wordt eerst gekeken of een bouwmethode moet warden 
uitgesloten op basis van vormgeving van de woningen en de onderliggende afstand. Met name bij 
gietbouw uitgevoerd in tunnelbekisting geeft beperkingen. Er dient voldoende ruimte buiten het 
casco aanwezig te zijn om de tunnelbekisting uit de beuk te verwijderen. Tunnelbekistingen 
kunnen warden ingezet bij projecten met een grootte vanaf circa 30 woningen. 
Woningbouwprojecten die minder dan 30 woningen bevatten, zijn te realiseren door middel van 
andere bouwmethoden. De omslagpunten van de bouwmethode stapelbouw en assemblagebouw 
is bij de geinterviewde niet bekend. 

Bij de vorige werkgever van de geiQ.terviewde werden de woningbouwprojecten in de meeste 
gevallen gerealiseerd door middel van gietbouw met tunnelbekisting. Het bedrijfbeschikt over 
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een ervaren tunnelploeg en eigen tunnelbekistingen van de inteme materieeldienst. Ontwerpen 
van woningbouwprojecten die in eerste instantie niet geschikt waren voor tunnelbekistingen 
werden gewijzigd, zodat tunnelbekistingen alsnog konden worden ingezet. 

Binnen het gastbedrijf is recentelijk de keuze van de bouwmethode bepaald van een nieuw 
woningbouwproject. Door het hoofd Productie is er gekozen voor stapelbouw terwijl de 
geinterviewde de voorkeur gaf aan gietbouw met tunnelbekisting. Het project betrof 77 woningen 
en volgens het hoofd Productie was de projectgrootte te klein om in aanmerking te komen voor 
tunnelbekistingen. Volgens de geinterviewde was het project echter uitermate geschikt om 
uitgevoerd te worden in tunnelbekistingen. 

Keuze massieve bouwrnuren of ankerloze bouwrnuren 
Koopwoningen worden altijd gerealiseerd met ankerloze bouwrnuren. Huurwoningen worden 
uitgevoerd in massieve bouwrnuren. Woningbouwprojecten die bestaan uit huurwoningen en 
koopwoningen worden standaard uitgevoerd in ankerloze spouwrnuren. 

Voorafgaand aan <lit interview is er door middel van een literatuurstudie geinventariseerd welke 
argumenten de keuze van de bouwrnethode beinvloeden. Keuzeargumenten als resultaat van deze 
literatuurstudie (bijlage B: Resultaten literatuuronderzoek keuzeargumenten) die niet door 
geinterviewde persoon zijn genoemd, zijn aan het einde van <lit interview aan de geinterviewde 
voorgelegd. Voor <lit interview betreft <lit: Personeelsbezetting en materieelinzet. 

Wat is de invloed van de beschikbare personeelsbezetting en materieelinzet op de keuze van de 
bouwrnethode? 
De personeelsbezetting en materieelinzet hebben zeker invloed op de keuze van de bouwrnethode. 
In het verleden had het gastbedrijf een ervaren tunnelploeg en eigen tunnelbekistingen. Op <lit 
moment is er geen eigen tunnelploeg of tunnelbekisting meer aanwezig binnen het gastbedrijf. 
Hierdoor wordt er 'minder snel' gekozen voor het inzetten van tunnelbekistingen bij een 
woningbouwproject. Het is echter goed mogelijk om het casco te realiseren met 
tunnelbekistingen door <lit aan een gespecialiseerd bedrijf uit te besteden. 

In welke fase(n) moet het te ontwikkelen rekenmodel ingezet worden? 
Volgens de geinterviewde is het wenselijk <lat het rekenmodel ingezet dient te worden als het 
ontwerp zich op het niveau van Voorlopig Ontwerp bevindt. Eerder in het ontwerpproces is 
volgens hem niet wenselijk omdat er dan te weinig gegevens bekend zijn om een bouwrnethode 
te kunnen bepalen. In een later stadium (Definitief ontwerp) is het volgens hem niet zinvol omdat 
de constructie en ook daarmee de gekozen bouwrnethode reeds is bepaald. 



J-1: Interview 2 huidig keuzeproces gastbedrijf 
Bedrijf : ABB Bouw B.V. 
Gesproken met : dhr. F. Verdoorn, Hoofd Productie 
Interview : face-to-face 
Datum : 21 september 2007 

Door middel van een half gestructureerd interview wordt achterhaald hoe volgens Hoofd 
Productie het huidige keuzeproces binnen het gastbedrijf plaatsvindt en op basis van welke 
gegevens de keuze van de bouwmethode wordt gemaakt. Daarnaast wordt besproken welke 
argumenten invloed hebben op de keuze van de bouwmethode. 

Huidig keuzeproces gastbedrijf 
Woningbouwprojecten die door ABB Bouw worden gerealiseerd zijn meestal verkregen uit eigen 
ontwikkeling. Als de tekeningen zich op het niveau van Voorlopig Ontwerp bevinden, wordt het 
gastbedrijf door de afdeling Ontwikkeling betrokken bij het ontwerp. Door het gastbedrijf wordt 
de bouwmethode voor het woningbouwproject bepaald. De keuze van de bouwmethode gebeurt 
op basis van aannames. Berekeningen of alternatieve bouwmethoden die financieel gunstiger 
kunnen zijn, worden vanwege arbeidsintensiviteit niet uitgevoerd. 
De geinterviewde gaf aan <lat hij persoonlijk een voorstander is <lat het gastbedrijf tijdens het 
Structuurontwerp al betrokken wordt bij het bepalen van de bouwmethode. Tijdens het 
Structuurontwerp treden er echter veel wijzigingen op in het ontwerp. Maar door de vroege 
betrokkenheid in het ontwerpproces is de invloed op de keuze van de bouwmethode, en dus de 
bouwkosten, het grootst. 

Gegevens tijdens keuze bouwmethode 
De keuze van de bouwmethode wordt gemaakt op basis van gegevens die tijdens het Voorlopig 
Ontwerp aanwezig zijn. Naast de benodigde tekeningen wordt door de opdrachtgever mogelijke 
beperkingen aangegeven. Te denken valt aan het beperken van de overlast, wegafsluitingen of 
snelle bouwtijd. De startdatum kan reeds bekend zijn en dient er rekening gehouden te worden of 
een bouwmethode op basis van de nodige voorbereidingstijd nog wel in aanmerking komt. 

Toepassen bouwmethoden 
De keuze van de bouwmethode is volgens de geinterviewde afhankelijk van diverse factoren. Bij 
gietbouw dient er bijvoorbeeld gekeken te worden of de tunnelbekisting uit de beuk gehaald kan 
worden. De projectgrootte heeft ook invloed of er gekozen wordt voor stapelbouw, gietbouw of 
assemblagebouw. 

Assemblagebouw wordt volgens de geinterviewde binnen het gastbedrijf niet meer toegepast 
omdat de kennis hiervan ontbreekt. Deze bouwmethode is uitermate geschikt op bouwlocaties 
waarbij hinder naar de omgeving tot een minimum moet worden beperkt. Gietbouw echter geeft 
meer overlast voor de omgeving. Denk hierbij aan geluidsoverlast tijdens storten en lossen van de 
bekistingen. Ook kan de bouwsnelheid invloed hebben op de keuze van de bouwmethode. Stel <lat 
het casco snel gerealiseerd wordt en de afbouw 'langzaam' volgt. De vraag is dan ofhet snelle 

·--- bouwen van het casco financieel gezien wel de juiste keuze is geweest. Het toepassen van 
wandbekisting geeft op de bouwplaats onrust voor het personeel. Het gebruik van kalkzandsteen 
lijmelementen geeft echter rust op de bouwplaats. 

De geinterviewde is persoonlijk geen voorstander voor het realiseren van woningbouwprojecten 
door middel van gietbouw. De oorzaak hiervan is de factor kwaliteit en de onrust die het 
bouwproces met zich mee brengt op de bouwplaats. Elke <lag dient er gestort te worden. Mocht er 
om welke redenen dan ook de stort niet worden gehaald, dan heeft dit direct invloed op de 
planning. 



Keuze massieve bouwmuren of ankerloze bouwmuren 
Om deze vraag te beantwoorden is er doorverwezen naar dhr. J. Dekker, Directeur Ontwikkeling. 
Door de geinterviewde is direct hiervoor telefonisch een afspraak gemaakt. 

Voorafgaand aan <lit interview is er door middel van een literatuurstudie geinventariseerd welke 
argumenten de keuze van de bouwmethode beinvloeden. Keuzeargumenten als resultaat van deze 
literatuurstudie (bijlage B: Resultaten literatuuronderzoek keuzeargumenten) die niet door 
geinterviewde persoon zijn genoemd, zijn aan het einde van <lit interview aan de geinterviewde 
voorgelegd. Voor <lit interview betreft <lit: Personeelsbezetting en materieelinzet. 

Wat is de invloed van de beschikbare personeelsbezetting en materieelinzet op de keuze van de 
bouwmethode? 
In het verleden had het gastbedrijf een ervaren tunnelploeg en eigen tunnelbekistingen van de 
inteme materieeldienst. Op <lit moment is er geen eigen tunnelploeg of tunnelbekisting meer 
aanwezig binnen het gastbedrijf. Hierdoor wordt er 'minder snel' gekozen voor het inzetten van 
tunnelbekistingen bij een woningbouwproject. 

In welke fase(n) moet het te ontwikkelen rekenmodel ingezet worden? 
Volgens de gei:nterviewde is het wenselijk <lat het rekenmodel zowel in het Structuurontwerp als 
Voorlopig ontwerp ingezet kan worden. Door vroeg in het ontwerpproces betrokken te worden, is 
de invloed op de keuze van de bouwmethode, en dus de bouwkosten, het grootst. In het 
Structuurontwerp zijn echter niet veel gegevens bekend. Aan de hand van het Structuurontwerp 
is de geinterviewde in staat om een bouwmethode uit te sluiten op basis van vormgeving. Het 
kiezen van de bouwmethode in deze fase is echter niet mogelijk. Dit omdat hiervoor te weinig 
gegevens bekend zijn om een betrouwbare keuze te kunnen maken. 
In een latere fase van het ontwerpproces (Definitief ontwerp) ligt de uitwerking van het ontwerp 
vast, waarin onder andere de materiaalkeuze van de constructie is vastgelegd waarmee tevens de 
bouwmethode is bepaald. Het inzetten van een rekenmodel in deze fase van het bouwproces is 
volgens hoofd Productie niet zinvol. 



J-1: Interview 3 huidig keuzeproces gastbedrijf 
Bedrijf : ABB Bouw B.V. 
Gesproken met : dhr. J. Dekker, Directeur Ontwikkeling 
Interview : face-to-face 
Datum : 24 september 2007 

Door middel van een interview wordt achterhaald wanneer volgens Directeur Ontwikkeling bet 
gastbedrijf ABB Bouw wordt betrokken bij de keuze van de bouwmethode. Daamaast wordt 
besproken wanneer gekozen wordt voor bet toepassen van een massieve of ankerloze bouwmuur. 

Wanneer wordt ABB Bouw (gastbedrijf) betrokken bij de keuze van de bouwmethode? 
In de fase van Structuur Ontwerp wordt er door ABB Ontwikkeling aan de hand van aannames 
bepaald welke bouwmethode geschikt is voor een woningbouwproject. Door middel van 
kostprijzen per ml wordt de bouwmethode meegenomen in de haalbaarheidsstudies. Het 
gastbedrijf ABB Bouw wordt betrokken bij een woningbouwproject als bet ontwerp zich op bet 
niveau van Voorlopig Ontwerp bevindt. Dit is bet eerste moment in bet bouwproces dater aan bet 
gastbedrijf om advies voor een bouwmethode wordt gevraagd. Eerder in bet bouwproces is niet 
zinvol om een bouwmethode vast te stellen omdat de vormgeving, afmetingen en projectgrootte 
soms per dag kan wijzigen. Dit als gevolg van voortschrijdend inzicht en wijzigingen ten gevolge 
van resultaten van (financiele) haalbaarheidsstudies. 
Welke bouwmethode er uiteindelijk wordt toegepast is voor ABB Ontwikkeling niet van belang, 
als de gekozen bouwmethode maar financieel de meest gunstige is. 

Wanneer wordt er gekozen voor massieve bouwmuren of ankerloze bouwmuren? 
Koopwoningen worden in principe altijd gerealiseerd met ankerloze spouwmuren. Er zijn echter 
uitzonderingen mogelijk zoals starterwoningen welke soms met een massieve bouwmuur worden 
gerealiseerd. Huurwoningen kunnen uitgevoerd worden met massieve bouwmuren en ankerloze 
bouwmuren. Dit wordt bepaald door de opdrachtgever en is mede afhankelijk van de toekomstige 
huurprijs. Tegenwoordig worden er door woningcorporaties ook gekozen voor bet toepassen van 
een ankerloze spouwmuur bij 'goedkope' huurwoningen. De reden is dat woningcorporaties 
woningen in de toekomst kunnen verkopen en ankerloze spouwmuren is vaak een positief 
verkoopargument voor potentiele kopers. De lengte van de huurperiode bepaald dan mede bet 
bouwrnethode. Woningbouwprojecten die bestaan uit huurwoningen en koopwoningen worden 
standaard uitgevoerd met ankerloze spouwmuren. 



J-2: Interview voorbereidingstijd bouwmethoden 
Bedrijf : ABB Bouw B.V. 
Gesproken met : Ing. A. de Boef, Senior Werkvoorbereider 
Interview : face-to-face 
Datum : 4 oktober 2007 

Door middel van dit interview zijn de werkzaamheden met de daaraan gekoppelde 
voorbereidingstijden vastgesteld van de volgende onderdelen: 

- ribcassettevloeren en kanaalplaatvloeren; 
- bekistingsplaatvloeren; 
- tunnelbekistingen; 
- wandbekistingen; 
- kalkzandsteen lijmelementen; 
- prefab betonnen wandelementen; 
- kalkzandsteen lijmblokken, porotherrn, cellenbeton (binnenspouwblad) 
- prefab betonnen binnenspouwblad; 
- prefab houten binnenspouwblad; 
- prefabricage ventilatie- en rioleringsvoorzieningen 

Voorbereidingstijd ribcasettevloeren en kanaalplaatvloeren 
Opmerking: de voorbereidingstijd voor ribcassettevloeren en kanaalplaatvloeren zijn gelijk. 

Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het produceren van 
de vloerelementen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de ondertekening daarvan 
bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Aan de hand van deze gegevens maakt de leverancier het legplan. De tijd die de leverancier 
hiervoor nodig heeft, is ongeveer 1 week. De leverancier stuurt het legplan naar het gastbedrijf. 

Op de afdeling Werkvoorbereiding wordt het legplan en de hoofdmaatvoering gecontroleerd. 
Tevens worden de benodigde sparingen in het legplan aangegeven. Na deze werkzaamheden 
worden de tekeningen geretourneerd naar de leverancier. Omdat een werkvoorbereider meestal 
meerdere projecten voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken 
aangehouden. 

Aan de hand van de geretourneerde gegevens tekent de leverancier de sparingen in het legplan. 
tevens worden de constructieve berekeningen gemaakt. Dit duurt ongeveer 2 weken. De 
tekeningen waarin de sparingen zijn aangegeven en de constructieve berekeningen worden 
teruggestuurd naar het gastbedrijf. 

Het gastbedriiLc®troleert de tekeningen en laat de constructieberekeningen beoordelen door de 
constructeur. Na deze controleronde stuurt het gastbedrijf de gecorrigeerde tekeningen en 
berekeningen terug naar de leverancier. Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere projecten 
voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken aangehouden. 

De leverancier heeft ongeveer 1 week nodig voor het verwerken van correcties en opmerkingen 
van de tekeningen en berekeningen. Deze gecorrigeerde docurnenten worden voor goedkeuring 
naar het gastbedrijf verstuurd. 



Het gastbedrijf controleert of de correcties en opmerkingen zijn verwerkt en geeft de tekeningen 
voor akkoord. De tijd hiervoor is ongeveer 1 week. Het gastbedrijf stuurt de voor akkoord 
verklaarde tekeningen terug naar de leverancier. De productie van de vloerelementen kan 
beginnen. De nodige productietijd moet bij de leverancier worden opgevraagd. 

Na de productietijd wordt bij het gastbedrijf nog 1 week aangehouden voordat de vloerelementen 
daadwerkelijk op de bouwplaats worden verwerkt. 

De totale voorbereidingstijd van ribcassettevloeren en kanaalplaatvloeren, exclusief de productie, 
bedraagt dan ongeveer 12 weken. 



V oorbereidingstijd bekistingsplaatvloeren 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het produceren van 
de vloerelementen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de ondertekening daarvan 
bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Aan de hand van deze gegevens maakt de leverancier het legplan. De tijd die de leverancier 
hiervoor nodig heeft, is ongeveer 1 week. De leverancier stuurt het legplan naar het gastbedrijf. 

Op de afdeling Werkvoorbereiding wordt het legplan en de hoofdmaatvoering gecontroleerd. 
Tevens worden de benodigde sparingen in het legplan aangegeven. Na deze werkzaamheden 
worden de tekeningen geretourneerd naar de leverancier. Omdat een werkvoorbereider meestal 
meerdere projecten voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken 
aangehouden. 

Aan de hand van de geretourneerde gegevens tekent de leverancier de sparingen in het legplan. 
tevens worden de constructieve berekeningen gemaakt. Dit duurt ongeveer 2 weken. De 
tekeningen waarin de sparingen zijn aangegeven en de constructieve berekeningen worden 
teruggestuurd naar het gastbedrijf. 

Het gastbedrijf controleert de tekeningen en laat de constructieberekeningen beoordelen door de 
constructeur. Na deze controleronde stuurt het gastbedrijf de gecorrigeerde tekeningen en 
berekeningen terug naar de leverancier. Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere projecten 
voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken aangehouden. 

De leverancier heeft ongeveer 1 week nodig voor het verwerken van correcties en opmerkingen 
van de tekeningen en berekeningen. Deze gecorrigeerde documenten worden voor goedkeuring 
naar het gastbedrijf verstuurd. 

Het gastbedrijf controleert of de correcties en opmerkingen zijn verwerkt en geeft de tekeningen 
voor akkoord. De tijd hiervoor is ongeveer 1 week. Het gastbedrijf stuurt de voor akkoord 
verklaarde tekeningen terug naar de leverancier. De productie van de vloerelementen kan 
beginnen. De nodige productietijd moet bij de leverancier worden opgevraagd. 

Na de productietijd wordt bij het gastbedrijf nog 1 week aangehouden voordat de vloerelementen 
daadwerkelijk op de bouwplaats worden verwerkt. 

Bij het gebruik van een bekistingsplaatvloer moet ook de benodigde wapening gemaakt 
worden. Hiervoor moeten eerst de buigstaten uitgewerkt worden. Dit duurt ongeveer 1 week. 

Het maken van de wapeningsnetten en bijlegwapening in de fabriek neemt ongeveer 2 weken in 
bes lag. 

De wapeningsnett~n en bijlegwapening dienen bij de levering van de be)s~ti~gsplE.atvloer op de 
bouwplaats aanwezig te zijn. Gezien de relatieve korte voorbereidingstijd van de wapeningsnetten 
en bijlegwapening is deze voorbereidingstijd niet maatgevend. 

De totale voorbereidingstijd van bekistingsplaatvloeren, exclusief de productie, bedraagt ongeveer 
15 weken. 



Tunnelbekistingen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor bet leveren van 
de tunnelbekistingen. De tijd tussen bet opstellen van de opdracht en de ondertekening daarvan 
bedraagt ongeveer 1 week. 

Na bet verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor bet gereedmaken 
van de tekeningen en bet opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de leverancier wordt op basis van de verstrekte documenten de bekistinginzet, 
programmering, accessoires en kistverdeling bepaald. De tijd hiervoor is ongeveer 2 weken. Deze 
documenten warden ter controle naar bet gastbedrijf verzonden. 

Door bet gastbedrijf warden de documenten gecontroleerd en voor akkoord aan de leverancier 
retour verzonden. Dit duurt ongeveer 2 weken. 

Aan de hand van de gecontroleerde tekeningen warden door de leverancier de tunnelbekistingen 
geprogrammeerd en de benodigde accessoires geproduceerd. De installateurs kunnen bij de 
bekistingleverancier de nodige programmatie aanbrengen of deze uitbesteden aan de 
bekistingleverancier. De tijd voor deze werkzaamheden bedraagt ongeveer 4 weken. 

Nadat de tunnelbekistingen bij de leverancier gereed zijn, kan bet transport naar de bouwplaats 
plaatsvinden. Binnen bet gastbedrijf wordt voor bet transport 1 week aangehouden. Deze week is 
nodig omdat transporten bij de leverancier ingepland warden en bet daardoor onduidelijk is of 
bet transport in bet begin danwel aan bet einde van de week plaatsvindt. 

Op de bouwplaats warden de tunnelbekistingen samengesteld. Hiervoor wordt een aanlooptijd 
van 3 dagen aangehouden. 

De totale voorbereidingstijd van tunnelbekistingen bedraagt ongeveer 12 weken. 



Wandbekistingen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het leveren van de 
wandbekistingen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de ondertekening daarvan 
bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de leverancier wordt op basis van de verstrekte documenten de bekistinginzet, 
programmering, accessoires en kistverdeling bepaald. De tijd hiervoor is ongeveer 2 weken. Deze 
documenten worden ter controle naar het gastbedrijf verzonden. 

Door het gastbedrijf worden de documenten gecontroleerd en voor akkoord aan de leverancier 
retour verzonden. De benodigde tijd bedraagt ongeveer 2 weken. 

Aan de hand van de gecontroleerde tekeningen worden door de leverancier de wandbekistingen 
geprogrammeerd en de benodigde accessoires geproduceerd. De installateurs kunnen bij de 
bekistingleverancier de benodigde programmatie aanbrengen of deze uitbesteden aan de 
bekistingleverancier. De tijd voor deze werkzaamheden bedraagt ongeveer 4 weken. 

Nadat de wandbekistingen bij de leverancier gereed zijn, kan het transport naar de bouwplaats 
plaatsvinden. Binnen het gastbedrijf wordt voor het transport 1 week aangehouden. Deze week is 
nodig omdat transporten bij de leverancier ingepland worden en het daardoor onduidelijk is of 
het transport in het begin danwel aan het einde van de week plaatsvindt. 

Op de bouwplaats worden de wandbekistingen samengesteld. Hiervoor wordt een aanlooptijd van 
2 dagen aangehouden. 

De totale voorbereidingstijd van wandbekistingen bedraagt ongeveer 13,5 weken. 



Kalkzandsteen lijmelementen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het produceren van 
de kalkzandsteen lijmelementen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de 
ondertekening daarvan bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de leverancier wordt aan de hand van de verstrekte gegevens de wanduitslagen gemaakt. De 
benodigde tijd hiervoor is ongeveer 2 weken. Deze wanduitslagen worden voor controle 
naar het gastbedrijf verzonden. 

Door het gastbedrijf worden de getekende wanduitslagen van de leverancier gecontroleerd. 
Deze wanduitslagen worden inclusief correcties en opmerkingen verzonden naar de leverancier. 
Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere projecten voorbereid wordt voor deze 
controleronde een tijdsperiode van 2 weken aangehouden. 

Door de leverancier worden de correcties en opmerkingen van het gastbedrijf verwerkt. Daarna 
worden de definitieve tekeningen naar het gastbedrijf teruggestuurd. Voor het verwerken van de 
correcties en opmerkingen en het versturen van de definitieve wanduitslagen is ongeveer 1 week 
nodig. 

De definitieve tekeningen worden door het gastbedrijf gecontroleerd en voor akkoord getekend. 
De benodigde tijd hiervoor is ongeveer 1 week. Na het ontvangen voor akkoord worden de 
kalkzandsteen lijmelementen in productie genomen. De productietijd moet bij de fabrikant 
opgevraagd worden. 

Na de benodigde productietijd wordt bij het gastbedrijf nog 1 week aangehouden voordat de 
kalkzandsteen Hjmelementen daadwerkelijk op de bouwplaats worden verwerkt. 

De totale voorbereidingstijd van kalkzandsteen lijmelementen, exclusief de productie, bedraagt 
ongeveer 9 weken. 



Prefab betonnen wandelementen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het leveren van 
de prefab betonnen wandelementen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de 
ondertekening daarvan bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de leverancier wordt aan de hand van de verstrekte gegevens de vormtekeningen gemaakt. 
De tijd hiervoor is ongeveer 2 weken. De vormtekeningen worden ter controle naar het gastbedrijf 
verzonden. 

Door het gastbedrijf worden de vormtekeningen gecontroleerd en worden de posities van 
de installatievoorzieningen aangegeven. Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere 
projecten voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken aangehouden. 

Door de leverancier worden de correcties en opmerkingen van het gastbedrijf verwerkt in de 
vormtekeningen en wordt een concept van de wapeningstekeningen gemaakt, inclusief 
bijbehorende berekeningen. De benodigde tijd hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken. De 
vormtekeningen en de wapeningtekening, inclusief de berekeningen worden ter controle naar 
het gastbedrijf verzonden. 

Door het gastbedrijf worden de vormtekeningen gecontroleerd en voor akkoord getekend. Het 
gastbedrijflaat door de betrokken constructeur de wapeningstekeningen en de berekeningen 
contoleren. Deze documenten worden terug gestuurd naar de leverancier. De tijd hiervoor 
bedraagt ongeveer 2 weken. 

Door de leverancier worden de correcties en opmerkingen in de wapeningstekeningen verwerkt. 
De tijd hiervoor bedraagt ongeveer 1 week. 

De leverancier verstuurt de tekeningen naar de constructeur van het gastbedrijf voor goedkeuring. 
De tijd hiervoor bedraagt ongeveer 1 week. 

Na goedkeuring van de wapeningstekeningen worden de prefab betonnen wandelementen 
geproduceerd. De productietijd is afhankelijk van het aantal wandelementen, bezetting in de 
fabriek en het aantal ingezette stortmallen. Als richtlijn wordt voor de productietijd ongeveer IO 

weken aangehouden. 

Na de productietijd wordt bij het gastbedrijf nog 1 week aangehouden voordat de prefab betonnen 
wandelementen op de bouwplaats worden verwerkt. 

De totale voorbereidingstijd van prefab betonnen wandelementen bedraagt ongeveer 23 weken. 
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Kalkzandsteen lijmblokken (binnenspouwblad) 
Bij het gebruik van kalkzandsteen lijmblokken voor niet dragende binnenspouwbladen wordt 
gewerkt met lijmblokken van gestandaardiseerde afmetingen. 

Door de afdeling Werkvoorbereiding wordt aan de hand van tekeningen de benodigde 
hoeveelheden kalkzandsteen lijmblokken bepaald. Deze hoeveelheden worden bij de leverancier 
besteld. De tijd voor het uittrekken en bestellen van de kalkzandsteen lijmblokken bedraagt 
ongeveer r week. 

In het jaarcontract met de leverancier staat aangegeven <lat er tussen het bestellen en afroepen 
van 
de materialen 2 weken nodig is. 

Na deze 2 weken wordt door het gastbedrijf nog r week aangehouden voordat de kalkzandsteen 
lijmblokken daadwerkelijk op de bouwplaats worden verwerkt. 

De totale voorbereidingstijd van kalkzandsteen lijmblokken bedraagt ongeveer 4 weken. 

Prefab betonnen binnenspouwbladen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het leveren van 
de prefab betonnen binnenspouwbladen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de 
ondertekening daarvan bedraagt ongeveer r week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer r week nodig. 

Door de leverancier wordt aan de hand van de verstrekte gegevens de vorrntekeningen en de 
wapeningstekeningen gemaakt. De vorrntekeningen en wapeningstekeningen worden ter 
controle naar het gastbedrijf verzonden. De tijd hiervoor is ongeveer 2 weken. 

Door het gastbedrijf worden de vorrntekeningen gecontroleerd en worden de posities van de 
installatievoorzieningen aangegeven. Tevens wordt door de betrokken constructeur van het 
gastbedrijf de wapeningstekeningen gecontroleerd. Omdat een werkvoorbereider meestal 
meerdere projecten voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken 
aangehouden. · 

Door de leverancier worden de correcties en opmerkingen van het gastbedrijf verwerkt in de 
vorrntekeningen en wapeningstekeningen. De vorrntekeningen en de wapeningstekeningen 
worden ter controle naar het gastbedrijf verzonden. De tijd hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken 

Door het gastbedrijf worden de vorrntekeningen en wapeningstekeningen gecontroleerd en voor 
akkoord getekend. Het gastbedrijflaat door de betrokken constructeur de wapeningstekeningen 
controleren. Deze documenten worden terug gestuurd naar de leverancier. De tijd hiervoor 
bedraagt ongeveer 2 weken. 

Na goedkeuring van de vorrntekeningen en wapeningstekeningen worden de prefab betonnen 
binnenspouwbladen geproduceerd. De productietijd is afhankelijk van het aantal 
binnenspouwbladen, bezetting in de fabriek en het aantal ingezette stortrnallen. Als richtlijn 
wordt voor de productietijd ongeveer ro weken aangehouden. 

Na de productietijd wordt bij het gastbedrijf nog r week aangehouden voordat de prefab betonnen 
wandelementen op de bouwplaats worden verwerkt. --



De totale voorbereidingstijd van prefab betonnen wandelementen bedraagt ongeveer 21 weken. 
Prefab houten binnenspouwbladen 
Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het leveren van 
de prefab houten binnenspouwbladen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de 
ondertekening daarvan bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de leverancier van de prefab houten binnenspouwbladen wordt aan de hand van de verstekte 
gegevens de vormtekeningen gemaakt. De tijd hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken. De 
vormtekeningen warden ter controle naar het gastbedrijf verzonden. 

Door het gastbedrijf warden de vormtekeningen gecontroleerd en warden de posities van 
de installatievoorzieningen aangegeven. De tekeningen warden retour verzonden aan de 
leverancier. Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere projecten voorbereid wordt voor deze 
controleronde een tijdsperiode van 2 weken aangehouden. 

Door de leverancier warden de correcties en opmerkingen van het gastbedrijf verwerkt. De tijd 
hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken. De vormtekeningen warden voor controle naar het 
gastbedrijf verzonden. 

Door het gastbedrijf warden de vormtekeningen gecontroleerd en voor akkoord getekend. De tijd 
hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken. 

Na goedkeuring van de vormtekeningen warden de prefab houten binnenspouwbladen 
geproduceerd. De productietijd is afhankelijk van het aantal spouwbladen en bezetting in de 
fabriek. Als richtlijn wordt voor de productietijd ongeveer 8 weken aangehouden. 

Na de productietijd wordt bij het gastbedrijf nag 1 week aangehouden voordat de prefab houten 
binnenspouwbladen op de bouwplaats warden verwerkt. 

De totale voorbereidingstijd van prefab houten binnenspouwbladen bedraagt ongeveer 19 weken. 

Prefabricage ventilatie- en rioleringsvoorzieningen 
Installatievoorzieningen in verdiepingsvloeren warden in de meeste gevallen geprefabriceerd. Dit 
is afhankelijk van de werkwijze van de betrokken installateurs. 

Door de afdeling Inkoop wordt aan een leverancier de opdracht verstrekt voor het leveren van 
de installatievoorzieningen. De tijd tussen het opstellen van de opdracht en de 
ondertekening daarvan bedraagt ongeveer 1 week. 

Na het verstrekken van de opdracht wordt door de afdeling Werkvoorbereiding de benodigde 
tekeningen, berekeningen en aanvullende documenten gereedgemaakt. Voor het gereedmaken 
van de tekeningen en het opsturen naar de leverancier is ongeveer 1 week nodig. 

Door de betrokken installateurs warden de benodigde installatievoorzieningen bepaald. De 
installatietekeningen warden voor controle naar het gastbedrijf verzonden. De tijd hiervoor 
bedraagt ongeveer 2 weken 

Door het gastbedrijf warden de installatietekeningen gecontroleerd. Na deze controle warden de 
tekeningen naar de installateurs verzonden. Omdat een werkvoorbereider meestal meerdere 
projecten voorbereid wordt voor deze controleronde een tijdsperiode van 2 weken 
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aangehouden. 

De installateurs verwerken de opmerkingen van het gastbedrijf op de installatietekeningen. De 
installatietekeningen warden voor controle naar het gastbedrijf verzonden. De tijd hiervoor is 
ongeveer 1 week. 

Door het gastbedrijf warden de installatietekeningen gecontroleerd en voor akkoord getekend. De 
tijd hiervoor is ongeveer 1 week. 

De installatievoorzieningen kunnen geproduceerd warden. De tijd hiervoor bedraagt ongeveer 2 

weken. 

Na de benodigde productietijd wordt bij het gastbedrijf nog 1 week aangehouden voordat de 
installatievoorzieningen daadwerkelijk op de bouwplaats verwerkt kunnen warden. 

De totale voorbereidingstijd van de installatievoorzieningen bedraagt ongeveer n weken. 



J-r Interview 1 cascogebonden installaties (ventilatie) 
Bedrijf : Bemar Ventilatietechniek, tel.: 0475-567111 
Gesproken met : dhr. L. Nijs 
Interview : telefonisch 
Datum : 18 oktober 2007 

VENTILATIETECHNIEK 

Dael van <lit interview is het vaststellen van de benodigde arbeid voor het aanbrengen van 
ventilatievoorzieningen in verdiepingsvloeren. 

Zijn er kostenverschillen in het aanbrengen van ventilatievoorzieningen op een tunneldek, 
bekistingsplaatvloer of leidingvloer? 
De manier waarop een vloer wordt gerealiseerd heeft zeker invloed op de hoogte van de kosten. 
De materiaalkosten blijven in principe gelijk, de arbeidskosten zijn echter wel verschillend. Het 
aanbrengen van ventilatiekanalen (afmetingen 70 x 170 mm) heeft de minste manuren bij 
leidingvloeren, gevolgd door bekistingsplaatvloeren en als laatste de tunnelbekisting. 

Wat is de oorzaak van deze verschillen in arbeidsuren? 
Het aanbrengen van ventilatiekanalen in leidingvloeren kan in de afbouwfase warden 
aangebracht. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan de leidingvloer gecombineerd warden met 
het aanbrengen van stijgkanalen van de woningen. Er zijn, in vergelijking met tunnelbekisting en 
bekistingsplaatvloer, minder ploegen die op de leidingvloer werkzaamheden moeten verrichten. 
Hierdoor warden de werkzaamheden voor het aanbrengen van de ventilatievoorzieningen 
nauwelijks onderbroken. Doordat de werkzaarnheden efficient kunnen warden uitgevoerd, wordt 
voor het aanbrengen van ventilatiekanalen in de leidingvloeren de minste arbeidsuren in rekening 
gebracht. 

Na de leidingvloer heeft het aanbrengen van ventilatiekanalen op bekistingsplaatvloeren de 
minste arbeidsuren. Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de bekistingsplaatvloer kan er 
met een uitvoerder warden afgesproken hoeveel vloervelden er in een arbeidsgang warden 
voorzien van de benodigde ventilatievoorzieningen. Hierdoor kan er een volledige dagmontage 
gerealiseerd warden. Dus zijn er, in vergelijking met tunnelbekisting, geen wachttijden voor de 
ventilatieploeg en kan er aangetoonde arbeid in rekening gebracht warden. Bekistingsplaatvloeren 
zijn, net als leidingvloeren, efficiente vloeren als het gaat om het aanbrengen van 
ventilatievoorzieningen. 

Bij het aanbrengen van ventilatiekanalen op het tunneldek van een tunnelbekisting warden de 
meeste arbeidsuren in rekening gebracht. Ondanks <lat een ventilatieploeg maar 1 tot 2 uur 
benodigde arbeid op het tunneldek levert. Dit komt door afstemmingsverliezen en wachttijden 
met andere ploegen die op <lat moment op het tunneldek aanwezig zijn. Naast de benodigde 
arbeid warden oak de wachttijden bij d~ prijsyorming ingecalculeerd. Hierdoor warden bij het 
aanbrengen van ventilatiekanalen op een tunneldek de meeste arbeidsuren in rekening gebracht. 
Om afstemmingsverliezen te verminderen is het raadzaam om gebruik te maken van een 
totaalinstalla teur. 



Wat zijn bij deze vloeren de benodigde arbeidsuren? 
Per project wordt er gekeken naar de toegepaste bouwmethoden van de vloeren, projectgrootte, 
ploeggrootte, hoeveelheid installaties die in de vloeren worden opgenomen en andere mogelijke 
werkzaamheden in de afbouwfase. Aan de hand van deze kenrnerken wordt er een totaalprijs met 
de aannemer vastgelegd waarvoor de werkzaamheden worden gerealiseerd. Het aanbrengen van 
ventilatievoorzieningen in de vloer is nader te specificeren. 
Voor het aanbrengen van ventilatievoorzieningen in de leidingvloer kan I uur per vloerveld 
aangehouden worden. Bij een bekistingsplaatvloer worden er normaliter 4 vloervelden per <lag 
voorzien van de benodigde installatievoorzieningen. Teruggerekend komt <lit neer op 2 uren per 
vloerveld. Het aantal uren <lat in rekening wordt gebracht bij het aanbrengen van 
installatievoorzieningen op het tunneldek is afhankelijk van de wachttijden en 
afstemmingsverliezen. Het aanbrengen van ventilatievoorzieningen neemt meestal I tot 2 uren in 
beslag, afhankelijk van de hoeveelheid leidingen en verstoringen van andere onderaannemers die 
op het tunneldek aanwezig zijn. Op een dag kunnen er door een montageploeg 2 tot 3 
tunneldekken worden voorzien van ventilatievoorzieningen. Bij een goede afstemming kan <lit in 
4 tot 5 uur gedaan worden. Omdat er na het aanbrengen van de ventilatievoorzieningen geen 
werkzaamheden voor de montageploeg zijn, wordt er een volledige werkdag in rekening gebracht. 
Voor de vergelijking met de leidingvloer en bekistingsplaatvloer kan er voor de tunnelbekisting 
gerekend worden met 3 uur per tunneldek, inclusief de verwachte wachttijden. 

Wat is de ploeggrootte van de montageploeg? 
Voor alle besproken vloeren worden er gewerkt met een montageploeg bestaande uit twee 
personen. 



J-3 : Interview 2 cascogebonden installaties (sanitair) 
Bedrijf : Corvan Hoften Loodgietersbedrijf B.V. 
Gesproken met : dhr. M. van Hoften, tel.: 0184-675544 
Interview : telefonisch en e-mail (m.vanhoften@corvanhoften.nl) 
Datum : 6 november 2007 

CO'I N4"""""' Yan Hoften Kl l•uttecbnlek 
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Doel van <lit interview is het vaststellen van de benodigde arbeid voor het aanbrengen van 
horizontale afvoerleidingen in verdiepingsvloeren. 

Zijn er kostenverschillen in het aanbrengen van horizontale afvoerleidingen op een tunneldek, 
bekistingsplaatvloer of leidingvloer? 
De materiaalkosten zijn gelijk, het verschil zit in de benodigde arbeid bij het aanbrengen van de 
rioleringsleidingen op de genoemde vloeren. Bij een tunneldek zijn de meeste manuren nodig, 
omdat er ook rekening gehouden moet worden met afstemmingsverliezen en wachttijden. Bij een 
bekistingsplaatvloer worden er meerdere vloervelden per keer gestort. Hierdoor kan er op 
meerdere velden gewerkt worden waardoor er minder wachttijden en afstemmingsverliezen te 
verwachten zijn. Bij een leidingvloer worden de minste arbeidsuren begroot, omdat deze in de 
afbouwfase kunnen worden voorzien van de benodigde rioleringsleidingen. Bij een goede 
planning van onze afdeling kunnen meerdere werkzaamheden gelijkertijd plaatsvinden. 

Dhr. M. Van Hoften moest onverwachts het telefonische interview onderbreken. Op zijn verzoek zijn de 
nog niet gestelde vragen per e-mail aan hem verzonden. 

Wat zijn de benodigde arbeidsuren voor het aanbrengen van horizontale afvoerleidingen op een 
tunneldek, bekistingsplaatvloer of leidingvloer? 
Tunneldek : 6 manuur /vloerveld 

(incl. afstemmingsverliezen met andere onderaannemers die 
gelijktijdig op het vloerveld aan het werk zijn) 

Bekistingsplaatvloer : 5 manuur/vloerveld; 
Kanaalplaatvloer/leidingvloer : 4 manuur/vloerveld. 

Wat is de ploeggrootte van de montageploegen voor het aanbrengen van horizontale 
afvoerleidingen op een tunneldek, bekistingsplaatvloer ofleidingvloer? 
Tunneldek : 2 personen; 
Bekistingsplaatvloer : r persoon; 
Kanaalplaatvloer /leidingvloer : r persoon. 



J-r Interview 3 cascogebonden installaties (elektra) 
Bedrijf : Martinu Elektrotechniek en beveiliging 
Gesproken met : dhr. B.J. Martinu, Mede eigenaar en Hoofd Calculatieafdeling 
Interview : face-to-face 
Datum : 25 oktober 2007 
Locatie : kantoor Martinu 

Wagenmakerstraat 17 
2984 BD Ridderkerk 
'f elefoon: 0180-432480 
www.martinu.nl 

Martinu BY 
electtot.chnlek en beveHlglng 

Martini is een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van elektra-installaties in 
nieuwbouwprojecten. Deze nieuwbouwprojecten bestaan hoofdzakelijk uit appartementen en 
grondgebonden woningbouwprojecten. 

Doel van dit interview is het vaststellen van de benodigde manuren voor het aanbrengen van de 
elektrotechnische installaties in het woningbouwcasco. 

Zijn er kostenverschillen in het aanbrengen van elektravoorzieningen op een tunneldek, 
bekistingsplaatvloer of leidingvloer? 
Als er bij Martinu een aanvraag binnenkomt voor een woningbouwproject wordt er door de 
afdeling Cakulatie altijd aan de aannemer gevraagd in welke bouwmethode en met welk 
bouwtempo de woningen gerealiseerd wordt. Deze twee gegevens hebben namelijk invloed op de 
manuren die nodig zijn om de installaties aan te brengen in het woningbouwcasco. Aan de hand 
van deze gegevens, continui:teit die op de bouwplaats haalbaar is (als gevolg van het opgegeven 
bouwtempo) en de drukte op de bouwmarkt bepaald de uiteindelijke totaalprijs waarvoor het werk 
gerealiseerd kan worden. De kostenverschillen treden uitsluitend op bij het aantal manuren dat 
nodig is. De kosten van bet benodigde materiaal zijn in principe gelijk. 

Wat is de oorzaak van deze verschillen in arbeidsuren? 
Martinu heeft ervaring met verschillende bouwmethoden. Als we deze rangschikken naar de 
benodigde manuren, van hoog naar laag, geeft dit het volgende overzicht: 

Kalkzandsteen lijmelementen met kanaalplaatvloer 
Kalkzandsteen lijmelementen bekistingsplaatvloer 
Betonwanden i.c.m. bekistingsplaatvloer 
Tunnelbekisting 

Stapelbouw 
Stapelbouw 
Gietbouw 
Gietbouw 

Bij het aanbrengen van elektravoorzieningen in kalkzandsteen lijmelementen worden de meeste 
manuren in rekening gebracht. Aile wandenmoeten afgetekend worden zodat een 
onderaannemer de freeswerkzaamheden ten behoeve van elektraleidingen en elektradozen kan 
uitvoeren. Deze freeswerkzaamheden worden in de praktijk vaak niet op de juiste wijze 
uitgevoerd. De elektromonteurs moeten de overgang van wand naar vloer zelf weg hakken om de 
elektraleidingen te kunnen doorvoeren. Ook sluit de gefreesde sleuf zelden aan op de sparingen 
ten hoeve van de elektradoos. Deze werkzaamheden vergen veel tijd en worden daarom ook in 
rekening gebracht. Bij wandbekistingen en tunnelbekistingen worden de tunnels 
geprogrammeerd en is dan voor veel wanden inzetbaar. Bij kalkzandsteen dient elke wand 
afgetekend te worden, wat weer manuren met zich mee brengt. 



Het aanbrengen van elektraleidingen op een kanaalplaatvloer kost in vergelijking met de andere 
vloeren de meeste manuren. Bij een kanaalplaatvloer moeten de elektraleidingen in de afwerklaag 
van de vloer worden aangebracht. Door de geringe afmetingen van de afwerklaag moeten 
knrisingen met andere installatievoorzieningen worden voorkomen. Denk hierbij aan leidingen 
voor de verwarming en waterleidingen. Ook moet er bij het aanbrengen van elektraleidingen in 
kanaalplaatvloer meer boorwerkzaamheden worden verricht in vergelijking met een 
bekistingsplaatvloer of tunnelbekisting. 

De ervaring leert <lat het aanbrengen van elektravoorzieningen op een bekistingsplaatvloer 1,5 tot 
1,7 keer meer tijd kost dan het aanbrengen van elektravoorzieningen op het tunneldek van een 
tunnelbekisting. De oorzaak is <lat bij een bekistingsplaatvloer de elektraleidingen op de schil 
moeten worden vastgezet. In de praktijk komt het regelmatig voor <lat de 
onderstempelingconstructie precies op de positie van een sparing zit. Dit verstoort het proces en 
uit zich daarbij in meer arbeidsuren. Bij een tunnelbekisting worden de elektraleidingen door 
middel van een vlechtrnachine aan de wapening verbonden. Bij een tunnelbekisting is er 
ongeveer 3 tot 4 uur beschikbaar om de elektravoorzieningen aan te brengen op de bekisting. 

Wat zijn de kwantificaties van de arbeidsuren? 
Als we kijken naar de projecten die in het verleden door Martinu gerealiseerd zijn, kunnen de 
volgende uren worden gekwantificeerd voor het aanbrengen van elektraleidingen en elektradozen 
in wanden en vloeren: 

- Stapelbouw, Kalkzandsteen lijmelement 
Bouwmuren en binnenspouwblad 
Topwanden 

- Gietbouw 
Tunnelbekisting 
Wandbekisting 

- Assemblagebouw 
Bouwmuren en binnenspouwblad, VBI Flexcasco 
Topwanden VBI Flexcasco 

- Vloervelden 
Bekistingsplaatvloer 
Kanaalplaatvloer 

: 4 uur/beuk 
: 2 uur/beuk 

: 6 uur/beuk 
: 2,70 uur/beuk 

: 4 uur/beuk 
: 2 uur/beuk 

: 5 uur /vloerveld 
: nog niet bekend 

Zijn deze genoemde arbeidsuren manuren ofklokuren? 
De genoemde arbeidsuren zijn klokuren en dienen nog vermenigvuldigd te worden met het 
aantal personen van de montageploeg die deze werkzaamheden verrichten. 

___ Wat_ is de ploeggrootte van de montageploeg? ___ _ 
Een montageploeg voor het aanbrengen van de installatievoorzieningen in het woningbouwcasco 
bestaat standaard uit twee personen. In sommige gevallen wordt er een derde persoon aan deze 
montageploeg toegevoegd. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het bouwwerk en/of elektra
installatie. De eventuele toegevoegde derde persoon is in de meeste gevallen een monteur in 
opleiding. Bij de genoemde manuren die nodig zijn, wordt uitgegaan van een ploeggrootte van 
twee monteurs. 



J-4: Interview Prefab beton 
Bedrijf : Heembeton 
Gesproken met : dhr. S. Hulsker, Afdeling verkoopbinnendienst, tel.: 032-0269269 
Interview : telefonisch 
Datum : diversen 

HEEMBETON 

Het hoofddoel van <lit interview is het vaststellen van de kosten voor het produceren van prefab 
wandelementen in de fabriek. Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het 
bestuderen de van de Heembeton documentatie op de website en het softwareprogramma 
Smartbeton©. 

Als ik uw website en documentatie goed besrudeerd heh, worden woningscheidende wanden die 
moeten voldoen aan de gestelde geluidseisen conform het Bouwbesluit uitgevoerd in 220 mm 
dikte prefab betonwanden. Woningen die moeten voldoen aan de geluidseisen van het GIW 
worden uitgevoerd in ankerloze spouwmuren van 2 x 90 mm? 
Dit is geheel correct. 

Om prefab beton ook reeel te kunnen vergelijken met andere bouwmethoden hen ik op zoek naar 
kostprijzen voor het produceren van wandelementen in de fabriek. 
Heembeton heeft een prijslijst die voor iedereen beschikbaar is. Hierin kunt u zien welke kosten 
er gemaakt worden om een betonelement te kunnen produceren. Voor elk betonelement moet er 
bijvoorbeeld handelingskosten worden betaald. Deze kosten zijn terug te vinden in deze prijslijst. 
Ik zal deze prijslijst aan u opsturen. 

Bij het besruderen van de detaillering zie ik dat de bouwmuren en binnenspouwbladen voorzien 
worden van koppelijzers. Wat is de functie van deze koppelijzers? 
Deze worden gebruikt om de wanden op de juiste positie aan te brengen, een soort aanslag. 

Hoeveel koppelijzers zijn er nodig voor de wanden en wat is de kostprijs hiervan? 
Het exacte aantal koppelijzers wordt bepaald door de tekenaar op de afdeling werkvoorbereiding. 
Dit is afhankelijk van de afmetingen van het element. Voor bouwmuren moet men rekenen op 4 
koppelijzers per element. Het binnenspouwblad kan volstaan met 2-3 koppelijzers. 
De prijzen voor een koppelijzer is€ 2,50 per stuk, uitgaande van een verdiepingsvloer uitgevoerd 
met een kanaalplaatvloer. 

In de documentatie wordt altijd een kanaalplaatvloer als verdiepingsvloer toegepast. Is het 
mogelijk om een breedplaatvloer als verdiepingsvloer toe te passen? 
Technisch gezien is <lit mogelijk. Normaliter worden er alleen kanaalplaatvloeren toegepast, 
omdat <lit een hoog productietempo waarborgt. 1-:Iet toepassen van een breedplaatvloer geeft een 
te grote verstoring in het proces. In het verleden werd er wel een combinatie van 
kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren toegepast. De breedplaatvloer werd ingezet op plaatsen in 
het vloerveld waar veel installatievoorzieningen in de vloeren werden opgenomen. De laatste jaren 
wordt er in deze gevallen gebruik gemaakt van een leidingvloer. Dit is een verdikte 
kanaalplaatvloer, waarbij in de fabriek, op reeds opgegeven posities, sleufparingen zijn 
aangebracht. Als de vloeren in het werk zijn geplaatst, kunnen hierin de leidingen van de 
mechanische ventilatie en riolering worden aangebracht. 



J-5: Interview n.a.v. documentatie Porotherm 
Bedrijf : Wienerberger 
Gesproken met : dhr. Antonie Donker 
Interview : e-mail (anthonie.donker@wienerberger.com) 
Datum : 9 juli 2007 

Doel van <lit interview is het vaststellen van de afmetingen en productiesnelheid bij het toepassen 
van Porotherm lijmelementen 

Geachte heer Donker, 

Ik heb een aantal malen uw voicemail ingesproken, maar tot nu toe zonder resultaat. Ik pro beer 
mijn vragen via de e-mail uiteen te zetten. 

Op <lit moment ben ik bezig met het uitwerken van mijn afstudeeropdracht van de Technische 
Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Bouwkunde. Ik doe in deze afstudeeropdracht 
onderzoek om de meest optimale bouwmethode en materiaalgebruik voor het realiseren van 
grondgebonden woningen te onderzoeken. 

Tijdens mijn literatuurstudie kwam ik PL25 lijmelementen tegen, die gebruikt kunnen worden 
om woningscheidende wanden, eindwanden en binnenspouwbladen te realiseren. M.b.t. tot de 
geluidweringsklasse 3, conform Bouwbesluit, wordt de woningscheidende wand gerealiseerd 
d.m.v. 2 x 120 mm lijmelementen. Voor geluidweringsklasse 2, Comfortklasse, wordt er 2x140 
mm gebruikt. 

Om de PL lijmelementen ook daadwerkelijk in het onderzoek op te nemen ben ik op zoek naar de 
volgende gegevens: 

1. Dikte van de eindwanden (dragend) 
Antwoord: 120 mm 

2. Dikte van het binnenspouwblad (niet dragend) 
Antwoord: roo mm 

3- Productiesnelheid per dag, uitgaande van 8 uren per dag 
Antwoord: 0,5 manuur/m2 (1 man) 

4. Worden deze lijmelementen handmatig verwerkt? Dit in tegenstelling tot kalkzandsteen 
lijmelementen. 
Antwoord: J a deze lijmelementen zijn maximaal 14 kg en worden met de hand verwerkt. 



J-6: Interview ankerloze spouwmuren /kalkzandsteen 
Bedrijf : Woningborg 
Gesproken met : dhr. Blokland, tel.: 0182-580004 
Interview : telefonisch 
Datum : 9 juli 2007 

• GIW 
Garantie lnstiruut Woningbouw 

Doel van dit interview is het vaststellen van de invloed die de G IW eisen hebben ten aanzien van 
het realiseren van woningscheidende wanden. 

Is het verplicht om woningscheidende wanden van grondgebonden woningen, die gebouwd 
worden volgens de G IW eisen, uit te voeren in ankerloze spouwmuren? 
De eis die gesteld wordt betreffende de woningscheidende wand heeft betrekking op de 
geluidswering. Hiervoor geldt een aanvullende eis ten opzichte van het Bouwbesluit. Voor wering 
van luchtgeluid wordt een eis van +5 dB geeist en voor contactgeluid +IO dB. De opdrachtgever 
dient de woningscheidende wanden zo uit te voeren dat aan deze norm wordt voldaan, dit kan 
zowel massief als ankerloos zijn. Het Garantie Instituut Woningbouw kan nooit eisen op welke 
wijze de woningen worden gerealiseerd. 

Volgens de documentatie van Calduran voldoet hun product Massa+, om massieve 
woningscheidende wanden te realiseren, aan de gestelde eisen van het GIW. Deze kan dus 
worden toegepast zonder verdere consequenties? 
Op dit moment zijn wij in overleg met deze fabrikant betreffende dit product. Volgens de 
technische berekeningen moeten woningen gebouwd met Massa+ elementen voldoen aan de 
gestelde norm. Op het fabriekterrein van Calduran is een modelwoning gemaakt waar door het 
GIW diverse metingen zijn uitgevoerd. De gestelde eisen van luchtgeluid van +5 dB en 
contactgeluid +IO dB wordt echter niet gehaald. De praktijk geeft dus een andere uitkomst dan 
wat de berekeningen aangeven. Uit deze meting bleek <lat het luchtgeluid nauwelijks de o dB 
haalt. Dat is de eis die gesteld is vanuit het Bouwbesluit, de eisen van het GW worden dus nog 
lang niet gehaald met deze massieve wanden. 

Geldt de uitkomst dat massieve wanden van Calduran Massa+ elementen niet voldoen aan de 
eisen van het GIW ook voor andere materialen, zoals (prefab)heton en kalkzandsteen? 
Ja, tot nu toe zijn er geen woningen gerealiseerd met massieve wanden die voldoen aan de GIW 
eisen. Dit komt voornamelijk door bouwkundige details. Met de ankerloze spouwmuur zijn de 
eisen van het GIW met betrekking tot geluidswering haalbaar, rekening houdend met voldoende 
massa van de wanden. 

Concluderend mag ik aannemen dat woningen die moeten voldoen aan de eisen van het G IW 
dienen te worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuur? 
Correct, de berekeningen en metingen wijken nog te veel af. Mocht er veel vraag komen naar 
mas sieve woningscheidende wanden die voldoen aan de eisen van het G IW dan dienen de 
leveranciers eerst onderzoek te doen naar betere bouwkundige aansluitingen om de eisen omtrent 
het luchtgeluid en contactgeluid te kunnen verwezenlijken. 



Bijlage K: Analyse projecten gastbedrijf 

In onderzoeksvraag 2c (welke keuzeargumenten moet het rekenmodel bevatten?) moeten de 
keuzeargumenten van de bouwmethoden onderzocht worden. Na het vaststellen van de 
bouwmethoden uit de literatuur (bijlage A: resultaten literatuuronderzoek bouwmethoden), 
worden in deze bijlage de toegepaste bouwmethoden binnen het gastbedrijf geanalyseerd. Naar 
aanleiding van het literatuuronderzoek en de analyse van de bouwmethoden binnen het 
gastbedrijf is het mogelijk om een afbakening te maken van de bouwmethoden welke worden 
opgenomen in het rekenmodel. 

In deze bijlage zijn de projecten binnen het gastbedrijf geanalyseerd van grondgebonden 
woningbouwprojecten in de periode 2004-2006. 

Ribcassettevloer 
Kanaalplaatvloer 
Tunnelbekistin 

Plat -d-ak Kanaalplaatvloer 
Tunnelbekisting 
Houten balklaa 

Hellend dak Prefab scharnierkap 
Dakeiement 

Woningscheidende wanden Kalkzandsteen 
Tunnelbekistin 
Kalkzandsteen 

Binnenspouwblad lijmelementen 
Kalkzandsteen 
lijmblokken 
Prefab betonelement 

To wanden Prefab betonelement 
Gevel Gevelmetselwerk 

24 wonin Yen Papendrccht de Hoven 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 
Woningscheidende 
wan den: 

Binnenspouwblad 
Plat dak-
Gevel 

: Stapelbouw 

: Ribcassettevloer 
: Kanaalplaatvloeren 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kanaalplaatvloeren 
: Gevelmetselwerk 

100% 
125 42% 
I 2 8% 
91 48% 
89 47% 
8 % 
83 76% 
26 2 % 
125 42% 
I 2 8% 

125 42% 

140 47% 
11% 
100% 
100% 
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1 woninaen Zoetermeer 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 
Woningscheidende wanden: 

Binnenspouwblad 
Topwanden 
Hellend dak 
Gevel 

89 woningen Papendrecht 
Oosthof 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 
Woningscheidende wanden: 

Binnenspouwblad 
Plat dak 
Gevel 

2 wonin en Pernis 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 
Woningscheidende wanden: 
Binnenspouwblad 
Hellend dak 
Topwanden 
Gevel 

24 woningen Almere 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 

Woningscheidende wanden: 

Binnenspouwblad 
Plat dak 
Gevel 

: Gietbouw/Assemblage 

: Ribcassettevloer 
: Tunnelbekisting 
: Tunnelbekisting 
: Kalkzandsteen 
lijmblokken 
: Prefab betonelementen 
: Prefab dakelementen 
: Gevelmetselwerk 

: Gietbouw 

: Ribcassettevloer 
: Tunnelbekisting 
: Tunnelbekisting 
: Kalkzandsteen 
lijmblokken 
: Tunnelbekisting 
: Gevelmetselwerk 

: Gietbouw/Assemblage 

: Ribcassettevloer 
: Tunnelbekisting 
: Tunnelbekisting 
: Prefab betonelementen 
: Prefab scharnierkap 
: Prefab betonelementen 
: Gevelmetselwerk 

: Stapelbouw 

: Ribcassettevloer 
: Kanaalplaatvloer 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kanaalplaatvloer 
: Gevelmetselwerk 



8 wonin en Zwijndrecht 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 

Woningscheidende wanden: 

Binnenspouwblad 
Plat dak 
Gevel 

woninuen Almcre 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 

Woningscheidende wanden: 

Binnenspouwblad 
Plat dak 
Gevel 

26 woningcn Grienden 
Bouwmethode 

Begane grondvloeren: 
Verdiepingsvloeren: 

Woningscheidende wanden: 

I 

Binnenspouwblad 
Hellend dak 
Gevel 

: Stapelbouw 

: Ribcassettevloer 
: Kanaalplaatvloer 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Houten balklaag 
: Gevelmetselwerk 

: Stapelbouw 

: Ribcassettevloer 
: Kanaalplaatvloer 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kanaalplaatvloer 
: Gevelmetselwerk 

: Stapelbouw 

: Ribcassettevloer 
: Kanaalplaatvloer 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Kalkzandsteen 
lijmelementen 
: Dakelementen 
: Gevelmetselwerk 
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Bijlage 1: V ooraf gedefinieerde cascovormen 

Zoals vermeldt in het Programma van Eisen en de gestelde Randvoorwaarden moeten 
handmatige berekeningen door de gebruiker tot een minimum worden beperkt. Om dit te 
kunnen bereiken zijn er in samenspraak met het gastbedrijf een aantal vooraf gedefinieerde 
cascovormen opgesteld waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Deze cascovormen zijn voor 
rijenwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen beschikbaar. Bij cascovormen 
welke voorzien van een hellend dakvlak kan gekozen worden voor een cascovorm met of zonder 
borstwering ('getild dak'), zie onderstaand figuur. Hiermee wordt de kans vergroot dater 
daadwerkelijk een 'match' kan plaatsvinden tussen het in te voeren cascovorm en de vooraf 
gedefinieerde cascovormen. 

·······-.... , 

Dakhelling 

Het wijzigen van de materiaalhoeveelheid, als gevolg van het toepassen van een borstwering, 
wordt automatisch door het Rekenmodel doorberekend. 

O' 
c ·c 
Q) 

! e 
0 

(!) 

I 

Op de volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de vooraf gedefinieerde cascovormen. 
De cascovormen zijn getekend over de beukdiepte van de woning. Bij vrijstaande woningen kan 
er bij cascovorm 1, 5, 6 en 7 gekozen worden om de dakhelling 90 graden te draaien ten opzichte 
van het getekende cascovorm. 

Cascovonn I zonder borstwering Cascovonn r met borstwering 



Cascovorm 2 Cascovorm 3 

Cascovorm 4 zonder borstwering Cascovorm 4 met borstwering 

Cascovorm 5 zonder borstwering Cascovorm 5 met borstwering 
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Cascovorm 6 zonder borstwering Cascovorm 6 met borstwering 

Cascovorm 7 zonder borstwering Cascovorm 7 met borstwering 

Cascovorm 8 zonder borstwering Cascovorm 8 met borstwering 



II Iii I l 
I 

I I I 
! I 

I 

I 

I I 
I 

Cascovorrn 9 zonder borstwering Cascovorrn 9 met borstwering 

I 
I I I 

I I I 
I 

' 

I 

I I ' : I , 11 I 

Ii 1' 

' 

I 

I 
Cascovorrn IO wnder borstwering Cascovorrn IO met borstwering 



Bijlage M: Uitsluiten Bouwmethoden 

In deze bijlage wordt voor elk cascovorrn aangegeven welke bouwmethoden we! of niet in aanmerking komen. 
Uitgangspunt hierbij is de vormgeving van bet casco. 

Cascovonn Assemblagebouw Tunnelbekisting Tunnelbekisting Wandbekisting Stapelbouw 
prefab topwand 

I ./ " .. " 
2 .r ,,,. • ,,,. .;' 

13 " • " .;' 

14 
.,, .,, ,,,. .;' 

5 ; " ./ " 
.,, 

6 .,, • ./ ,/ " 
17 ./ .. " .r ,,, 
8 .,, .. .,, 

" " 9 zonder borstwering .,, • " .;' 

<J met borstwering " " 
.,, 

" ro met en zonder borstwering ./ • .. .. " 
r vrijstaand dak gedraaid ./ " " " 5 vrijstaand dak gedraaid ./ ./ .,, .;' 

6 vrijstaand dak gedraaid " • .. • ./ 

7 vrijstaand dak gedraaid " • • • " 
= topwand uitvoeren met wandbekisting 

I 
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Bijlage N: Analyse productiemiddelen t.b.v. hoeveelheidberekeningen 

Om de hoeveelheidberekeningen door de gebruiker daadwerkelijk tot een minimum te beperken 
moeten de hoeveelheidberekeningen door bet Rekenmodel uitgevoerd te worden. Om dit te 
bereiken moet worden vastgesteld welke hoeveelheden nodig zijn om de bouwmethoden 
onderling op identieke criteria te kunnen vergelijken. 
Tijdens de onderzoeksfase van de afstudeeropdracht zijn de productiemiddelen arbeid, materiaal 
en materieel van bet gastbedrijf geanalyseerd (bijlage D: Normen, prijzen en tarieven gastbedrijf). 
Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse is in deze bijlage N een overzicht gemaakt van 
de hoeveelheden die door bet Rekenmodel, voor alle cascovormen, moet te worden berekend. 
Deze hoeveelheden worden aan de hand van de invoergegevens automatisch door bet 
Rekenmodel berekend en gekoppeld aan de kwantificaties van de productiemiddelen arbeid, 
materiaal en materieel. De tussen haakjes vermelde opmerking heeft betrekking op de 
nummering van Bijlage D waar de specifieke kwantificatie terug te vinden is. 

Begane grondvloer, ribbenvloer en kanaalplaatvloer (D.1 en D.2) 
Oplegvilt m 1 

Vloeroppervlakte m 2 

Vloerelementen stuks 
Vloerplaatnaden m 1 

Vloerluik stuks 

Bekistingsplaatvloer, verdiepingsvloer (D.3) 
Vloeroppervlakte 
Vloerelementen 
Plaatwapening bekistingsplaatvloer 
Wapening beton 
Betonmortel 
Onderstempeling 
Randbekisting 
Randbekisting bij aansluiting vloer/betonwand 
Trapga tsparing 
Betonoppervlakte i.v.m. plafondreparatie 
Dilatatiebekisting 

Kanaalplaatvloer, verdiepingsvloer (D.4) 
Oplegvilt 
Vloeroppervlakte 
Vloerelementen 
Vloerplaatnaden 
Raveelijzer t.b.v. trapgatsparing 
Bouwmuren, t.b.v. trek- en koppelankers 
Betonoppervlakte i.v.m. plafondreparatie 

Betonwand, woningscheidende wand, klasse 3 (D.5a) 

m2 
stuks 
kg 
kg 
m3 

m1 
m1 
m1 
stuks 
m2 
m1 

m1 
m2 
stuks 
m1 
stuks 
m1 
m2 

Aantal wanden stuks 
Wandoppervlakte m 2 

Bctoo ~ 

Betonoppervlakte i.v.m. wandreparatie m 2 

Wapenin:g kg 
Trek- en drukschoren stuks 



---

Betonwand, woningscheidende wand, klasse 2 (D.5h) 
Aantal wanden stuks 
Spouwbladen stuks 
Wandoppervlakte m 2 

B~on m3 
Betonoppervlakte i.v.m. wandreparatie m 2 

Wapening kg 
Trek- en drukschoren stuks 

Prefab hetonwand, woningscheidende wand, klasse 3 en 2 (D.6a en D.6h) 
Stelneuzen · stuks 
Aantal wanden stuks 
Wandoppervlakte m2 

Ondersabelen wanden m1 

Trek- en drukschoren stuks 
Instortvoorzieningen stuks 
Massa elementen, t.b.v. transportkosten kg 

Kalkzandsteen lijmelement, woningscheidende wand, klasse 3 en 2 (D.7a en D.7h) 
Profielen stuks 
Wandoppervlakte m 2 

~m kg 
Trek- en drukschoren stuks 
Zagenlengten kalkzandsteen m 1 

Wandlengte t.b.v. afschrijving schraagsteiger m1 

Kalkzandsteen lijmelement, eindwand (D.8) 
Profielen (afhankelijk van aantal kozijnen) 
Wandoppervlakte 
Lijm 
Lijmprikankers 
Trek- en drukschoren 
Zagenlengten kalkzandsteen 
Wandlengte t.b.v. afschrijving schraagsteiger 

Tunnelhekisting (D.9a en D.9h) 
Kimm en 
Trapgatsparingen 
Aantal beuken 
Spouwbladbekisting (bij geluidweringsklasse 2) 
Aantal eindwanden 
Beton kimmen 
Beton tunnelbekisting 
Betonreparatie wanden en plafond 
Wapening woningscheidende wanden 
Wapening eindwanden 
Wapening vloeren 

stuks 
m2 
kg 
stuks 
stuks 
m1 
m1 

m1 
stuks 
stuks 
stuks 
stuks 
mJ 

mJ 

ma 
kg 
kg 
kg 



Kalkzandsteen lijmelement, binnenspouwblad (D.10) 
Wandoppervlakte m 2 

~m ~ 
Lijmprikankers stuks 
Trek- en drukschoren stuks 
Zagenlengten kalkzandsteen m 1 

Wandlengte t.b.v. afschrijving schraagsteiger m 1 

Kalkzandsteen lijmblok, binnenspouwblad (D.11) 
Profielen (afhankelijk van aantal kozijnen) stuks 
Wandoppervlakte m 2 

~m ~ 
Lijmprikankers stuks 
Trek- en drukschoren stuks 
Zagenlengten kalkzandsteen m 1 

Wandlengte t.b.v. afschrijving schraagsteiger m 1 

Prefab houten binnenspouwblad (D.12) 
Binnenspouwbladen stuks 
Binnenspouwbladen m 2 

Aantal kozijnen stuks 
Aansluiting plafond en bouwmuur m 1 

Verankeringsplaten stuks 

Prefab heton binnenspouwblad (D.13) 
Aantal wanden stuks 
Ondersabelen wanden m 1 

Aansluiting plafond en bouwmuur m 1 

Verankeringsplaten stuks 
lnstortvoorzieningen stuks 
Massa elementen, t.b.v. transportkosten ~ 
Aantal sparingen stuks 

Prefab beton binnenspouwblad i.c.m. prefab betoncasco (D.14) 
Stelneuzen stuks 
Aantal wanden stuks 
Ondersabelen wanden m 1 

Trek- en drukschoren stuks 
Aansluiting plafond en bouwmuur m 1 

Prefab schamierkap (D.15) 
Muurplaten 
M uurplaatbeugels 
Prefab schamierkap 

m1 
stuks 
m2 



Dakgoot (D.16) 
Dakgoot 

Dakpan (D.17) 
Dakpannen 
Geveldakpan 
Nokvorsten 
Panhaken 

Buitenspouwblad, metselwerk en isolatie (D.18) 
Profielen (afhankelijk van aantal kozijnen) 
Geveloppervlakte 

Gevelopeningen (D.19) 
Sparingen 

m1 

stuks 
m2 

stuks 



Bijlage 0: Toetsen Rekenmodel aan stroomschema 

In deze bijlage worden een aantal toetsen uitgevoerd, waarmee de validatie van het Rekenmodel 
wordt gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken of het rekenmodel de juiste bouwmethoden voor elke 
gekozen woningtypen berekent. Na de gehouden toetsen kan geconcludeerd worden <lat het 
Rekenmodel correct functioneert. 

Test 1: 

In deze test wordt uitgegaan van het volgende project: 

Gekozen woningtypen: 

Woningaantallen: 

Beukbreedte 

Casco: 

Verwachte uitkomsten: 
Rijenwoningen: 
2 onder I kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

Begane grondvloer: 
Rijenwoningen: 
2 onder I kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

Tunnel uitwisselbaar: 

Verwachte tunnelinzet: 

Rijenwoning 
2 onder I Kapwoningen 
Vrijstaande woningen 

Gelijke aantallen 

Gelijke beukbreedte, 7 meter 

alle bouwmethoden toepasbaar 
alle bouwmethoden toepasbaar 
alle bouwmethoden toepasbaar 

ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 

tussen rijenwoning en 2 onder I kap woning 
tussen rijenwoning en vrijstaande woning 
tussen 2 onder I kap woning en vrijstaande woning 
tunnel volledig uitwisselbaar tussen de woningtypen 

Na het uitvoeren van deze toets blijkt <lat het Rekenmodel de verwachte uitkomsten genereert. In 
figuur 53 zijn de berekende kostprijzen weergegeven, inclusief de projectgebonden kosten voor de 
tunnelbekisting en wandbekisting. 
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In het pop-up venster Begane grondvloer (figuur 54) zien we <lat zowel de ribbenvloer als de 
kanaalplaatvloer toepasbaar is. 

Begane grondvloer iX I 

L;;_._·~-- __ :_:_::_:_::~ MateJ!aal MaterJeel Totaal 
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Figuur 54 Begane grondvloer test r 



Test 2: 
In deze test wordt uitgegaan van het volgende project: 

Gekozen woningtypen: 

Woningaantallen: 

Beukbreedte 

Casco: 

Verwachte uitkomsten: 
Rijenwoningen: 
2 onder 1 kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

Begane grondvloer: 
Rijenwoningen: 
2 onder I kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

Tunnel uitwisselbaar 

Verwachte tunnelinzet: 

rijenwoning 
2 onder 1 kapwoningen 
vrijstaande woningen 

gelijke aantallen 

rijenwoningen: 6 meter 
2onder1 kapwoningen: 8 meter 
vrijstaande woningen: 7 meter 

alle bouwmethoden toepas baar 
alle bouwmethoden toepas baar 
alle bouwmethoden toepas baar 

ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
kanaalplaatvloer toepas baar 
ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 

tussen rijenwoning en vrijstaande woning 
tussen 2 onder I kap woning en vrijstaande woning 
rijenwoningen en vrijstaande woningen 

Na het uitvoeren van deze toets blijkt <lat het Rekenmodel de verwachte uitkomsten genereert. In 
figuur 55 zijn de berekende kostprijzen weergegeven, inclusief de projectgebonden kosten voor de 
tunnelbekisting en wandbekisting ten behoeve van de rijenwoningen en vrijstaande woningen. 
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In het pop-up venster Begane grondvloer (figuur 56) zien we <lat bij de 2 onder r kapwoning de 
ribbenvloer niet toepasbaar is. 

Begane grondvloer r~.i 
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Test 3: 
In deze test wordt uitgegaan van het volgende project: 

Gekozen woningtypen: 

Woningaantallen: 

Beukbreedte 

Casco: 

Verwachte uitkomsten: 
Rijenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

Begane grondvloer: 
Rijenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 
Vrijstaande woningen: 

tunnel uitwisselbaar 
Verwachte tunnelinzet: 

rijenwoning 
2 onder r kapwoningen 
vrijstaande woningen 

gelijke aantallen 

rijenwoningen: 6 meter 
2 onder r kapwoningen: 7 meter 
vrijstaande woningen: 12,5 meter 

alle bouwmethoden toepasbaar 
alle bouwmethoden toepasbaar 
alleen stapelbouw en assemblagebouw is mogelijk 

ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
alleen kanaalplaatvloer toepasbaar 

tussen rijenwoning en 2 onder r kap woning 
rijenwoning en vrijstaande woningen 

Na het uitvoeren van deze toets blijkt <lat het Rekenmodel de verwachte uitkomsten genereert. In 
figuur 57 zijn de berekende kostprijzen weergegeven, inclusief de projectgebonden kosten voor de 
tunnelbekisting en wandbekisting ten behoeve Van de rijenwoningen en vrijstaande woningen. 
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In het pop-up venster Begane grondvloer (figuur 58) zien we <lat bij vrijstaande woning de 
ribbenvloer niet toepasbaar is. 

Begane grondvloer r)(J 

l-- Arbei:I Mate$ll 
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KanaalplaatVloe: 4i 17.231,· € 178.703,· 

r 
2 onder t Kapwonlngen 

Rl>benvloer. :::314,- :::68,· 
Ka~ (_ 19.082,· € 2-09.463,· 
-- - --- -- .. ------ -----·-

~ 

i 16.062,· 

'16.062,· 

MateB!el 

€ 17.356, 

€ 17.356,· 

Tataal 

€ 161.708,· 
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Figuur 58 Begane grondvloer test I 



Test 4: 
In deze test wordt uitgegaan van het volgende project: 

Gekozen woningtypen: 

Woningaantallen: 

Beukbreedte 

Casco: 

Verwachte uitkomsten: 
Rijenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 

Begane grondvloer: 
Ri jenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 

Tunnel uitwisselbaar 
Verwachte tunnelinzet: 

rijenwoning 
2 onder r kapwoningen 

aantal rijenwoningen < 2 onder r kapwoningen 

rijenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 

6 meter 
7,5 meter 

alle bouwmethoden toepasbaar 
alle bouwmethoden toepasbaar 

ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 

niet mogelijk 
2 onder r kapwoningen 

Na het uitvoeren van deze toets blijkt dat het Rekenmodel de verwachte uitkomsten genereert. In 
figuur 59 zijn de berekende kostprijzen weergegeven, inclusief de projectgebonden kosten voor 
de tunnelbekisting en/of wandbekisting. 

2 33 
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In het pop-up venster Begane grondvloer zien we <lat beide type vloeren toepasbaar zijn. 

Begane grondvloer r&J 
Rljenwonlngen 
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Figuur 60 Begane grondvioer test 4 



Test 5: 
In deze test wordt uitgegaan van het volgende project: 

Gekozen woningtypen: 

Woningaantallen: 

Beukbreedte 

Casco: 

Verwachte uitkomsten: 
Rijenwoningen: 

Vrijstaande woningen: 

Begane grondvloer: 
Ri jenwoningen: 
2 onder r kapwoningen: 

Tunnel uitwisselbaar 
Verwachte tunnelinzet: 

rijenwoning 
2 onder r kapwoningen 

aantal rijenwoningen > 2 onder r kapwoningen 

rijenwoningen: 7,3 meter 
2 onder r kapwoningen: 9 meter 

type 2 - platdak 

alle bouwmethoden toepasbaar, uitgezonderd tunnelbekisting met 
prefab topwand 
assemblagebouw en stapelbouw 

ribbenvloer en kanaalplaatvloer toepasbaar 
alleen kanaalplaatvloer toepasbaar 

niet mogelijk 
rijenwoningen 

Na het uitvoeren van deze toets blijkt <lat het Rekenmodel de verwachte uitkomsten genereert. In 
figuur 6r zijn de berekende kostprijzen weergegeven, inclusief de projectgebonden kosten voor de 
tunnelbekisting en/of wandbekisting. 
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In het pop-up venster Begane grondvloer (figuur 62) zien we dat bij vrijstaande woning de 
ribbenvloer niet toepasbaar is. 

Begane grondvloer IX I 



Bijlage P: Toetsen uitkomsten kostprijzen Rekenmodel 

Binnen bet gastbedrijf is er voor slecbts een woningbouwproject in bet verleden (september 2007) 
een opzet gemaakt voor bet berekenen van de bouwkosten van verscbillende bouwrnethoden. 
Hierbij dient vermeld te worden dat bij de totstandkoming van deze kostprijzen geen rekening is 
gebouden met de invloed van de kraaninzet, uitvoeringstijd, bouwplaatskosten en cascogebonden 
installaties. De vraag of de berekeningen bierdoor daadwerkelijk een betrouwbare indicatie geven 
voor de keuze van de bouwrnethoden is twijfelacbtig. 

Het is ecbter wel mogelijk om de uitkomsten van bet rekenmodel te spiegelen aan deze 
genoemde berekeningen. Omdat de berekeningen van bet gastbedrijf niet volledig zijn, dienen de 
uitkomsten van bet rekenmodel verdisconteerd te worden. Hierdoor is bet mogelijk om de 
uitkomsten op identieke onderdelen te kunnen vergelijken. Hierdoor is bet noodzakelijk om de 
uitkomsten van bet rekenmodel in de 'bronbestanden' te bekijken, iets wat voor de gebruiker van 
bet rekenmodel niet mogelijk is. 

In deze bijlage treft men de uitkomsten aan die door de afdeling Calculatie en door bet 
rekenmodel is berekend. Hierbij zijn alleen de bouwrnethoden onderling vergeleken die reeds 
voldoende waren uitgerekend door bet gastbedrijf. Dit betreffen de volgende bouwrnethoden en 
bouwproducten: 

- Ribbenvloer, begane grondvloer; 
- Tunnelbekisting, casco; 
- Prefab beton binnenspouwblad; 
- Kalkzandsteen binnenspouwblad; 
- Wandbekisting i.c.m. bekistingsplaatvloer; 
- Assemblagebouw met kanaalplaatvloer; 
- Stapelbouw met bekistingsplaatvloer; 
- Stapelbouw met kanaalplaatvloer. 

Samenvatting uitkomsten: 
Onderdeel 
- Ribbenvloer, begane grondvloer 
- Tunnelbekisting, casco 
- Prefab beton binnenspouwblad 
- Kalkzandsteen binnenspouwblad 
- Wandbekisting i.c.m. bekistingsplaatvloer 
- Assemblagebouw met kanaalplaatvloer 
- Stapelbouw met bekistingsplaatvloer 
- Stapelbouw met kanaalplaatvloer 

Getoonde prijzen zijn per woning! 

Calculatie 
{ 1754.-
{ 9878,-
{ 6309,-
{ 6358,-
{ 15820,
{ 18289,
{ 16151,-
{ 13776,-

Rekenmodel 
{ 1800,-
{ 10418,-
{ 6021,-
{ 5087,-
{ 16139,-
{ 16120,-
{ 15277 
{ 13479 

Verscbil 
- 0,18% 
+ 1,7% 
+4,8% 
+25% 
+2% 
- 13,5% 
- 2% 
+2,2% 

In deze bijlage worden de oorzaken van de verscbillen per onderdeel gespecificeerd. De 
verscbillen zijn bij de meeste onderdelen minimaal. De afwijking van bet kalkzandsteen 
binnenspouwblad is tijdens bet onderzoek niet inzicbtelijk gekregen. De afwijking van 
Assemblagebouw iswaarscbijnlijk te wijten aan bet verscbil in materiaalkosten tussen bet 
rekenmodel en de Calculatie van bet gastbedrijf. 
Bij bet begroten van een bouwproject wordt door de afdeling Calculatie voor elk specifieke situatie 
een off erte aangevraagd. 



Vergelijken uitkomsten 
Door het gastbedrijf zijn 7 woningen * 3 woningenblokken berekend. Deze uitkomsten zijn 
gebruikt om de bouwmethode van woningbouwproject van 77 woningen te beoordelen. Het 
cascovorm is vergelijkbaar met cascovorm 3 uit het rekenmodel. Om de tweede verdieping correct 
in het rekenmodel te kunnen invoeren, worden de beukdiepten van alle verdiepingen gemiddeld. 
Hierdoor ontstaat een beukdiepte van 8,2 m wat als uitgangspunt voor het rekenmodel client. 

Beukdieote 5 6 m 

Beukdiente 9 5 m 

Voordat de projectgegevens in het rekenmodel kunnen worden ingevoerd zijn de volgende 
gegevens aan de hand van plattegronden en doorsneden vastgesteld: 

- beukbreedte: 
- beukdiepte: 
- plafondhoogte: 
- sparingen voorgevel begane grond: 
- sparingen voor- en achtergevel le verdieping: 
- sparingen voor- en achtergevel 2e verdieping: 

- sparingen eindgevel begane grond: 
- sparingen eindgevel le verdieping: 
- sparing en eindgevel 2 e verdieping: 

Vergelijken uitkomsten begane grondvloer 
Calculatie gastbedrijf: € 1754,- per woning 
Rekenmodel: € 1800,- per woning 
Verschil - € 46,- per woning 
Verschil na verrekening - € 3,15 per woning 

Oorzaak verschil: 

6m 
8,2m 
2,6m 
4 stuks, 
4 stuks, 
4 stuks, 

o stuks 
l stuks 
l stuks 

15,6 m 2 

14,14 m2 
10,2 m 2 

om2 

2,l m 2 

2,3 mz 

Het rekenmodel gaat bij de begane grondvloer uit van een kruipluik. Deze is in de berekening van 
het gastbedrijf niet opgenomen. Als de arbeid en materiaalkosten voor het aanbrengen van het 
kruipluik in de Calculatie wel wordt meegenomen bedraagt het verschil slechts -€ 3,15 per woning. 

Vergelijken uitkomsten casco tunnelbekisting 
Calculatie gastbedrijf: € n.065,-
Rekenmodel: € ro.418,-
Verschil -€ 647,-

Oorzaak verschil: 
In het rekenmodel wordt voor het berekenen van de vloerdikte wtgegaan van l/30 van de 
overspanning !Bijlage C: Resultaten liteyatuuronderzoek Bouwdelen]. In deze situatieTesulteert 



<lit in een vloerdikte van 20 cm. In de Calculatie van bet gastbedrijf wordt echter uitgegaan van 
een vloerdikte van 25 cm. Het verscbil in de vloerdikte beeft direct invloed op de boogte van de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel. Om bet verscbil te kunnen verklaren moet 
deze afwijking verrekend worden in de totaaltelling van de Calculatie. 

Betonmortel 
Verscbil: 

Arbeid 
Materiaal 

Wapening 
Verscbil 

Arbeid 
Materiaal 

6 m * 8,2 m * 0,05 m * 3 vloervelden per woning 

5% stortverlies * 7>4 m3 

7,8 * 0,4 manuur/ m3 * € 36,27 
7,8 m3 * € 80,-/ m3 

7,4 * 45 kg/ m3 = 333 kg 

333 kg*€ 0,60/kg 
333 kg*€ 0,75/kg 

Totaal verscbil betonmortel en wapening 

Verrekenen met kostprijs Calculatie: € lr.065,- - € n87,- = € 9878,-
Rekenmodel € ro.418,-
Verscbil na verrekening: + € 540,-

Oorzaak verscbil: 

= 7>4 m3 

= € n3,
= € 624,-

= € 200,
= € 250,-

Het berekende verscbil in kostprijs van€ 540,- is te verklaren door bet feit <lat er bij de 
berekening van de kostprijs bij de afdeling Calculatie is uitgegaan van een betonprijs van€ 
73,25/m3. Het rekenmodel bevat ecbter een prijs van€ 8o,-/m3. De boeveelbeid beton van een 
woning bedraagt in <lit geval ongeveer 54 m3. Het verscbil de verboogde materiaalkosten geeft een 
'meerprijs' van€ 365,-. 

Uitgaande van de aanwijsbare oorzaken bedraagt bet uiteindelijke verschil + € 175,- per woning. 
Deze kan mogelijkerwijs worden toegewezen aan de afwijkingen van de gemaakte 
boeveelbeidberekeningen welke gekoppeld worden aan manuren en materiaalkosten. 

Vergelijken uitkomsten prefab beton binnenspouwblad 
Calculatie gastbedrijf: € 6.309,-
Rekenmodel: € 5893,-
Verschil -€ 416,-

Oorzaak verscbil: 
Bij de afdeling Calculatie is voor bet bepalen van de materiaalkosten gebruik gemaakt van een 
opgevraagde offerte van de firt)la J:!eembeton. Voor bet rekenmodel is gebruik gemaakt van de 
gepubliceerde prijslijsten van de firrna Heembeton. Hierop staan alle kosten voor bet producten 
en transporten van prefab betonelementen verrneldt. Voor de transportkosten wordt in bet 
rekenmodel uitgegaan van een afstand van 70 km vanaf de fabriek van Heembeton. Het 
berekende woningbouwproject ligt ecbter 150 km vanaf deze fabriek. Hierdoor ontstaat er een 
afwijking in de transportkosten. 



Als de constante van 70 km als transportafstand wordt vervangen door 150 km genereert het 
rekenmodel een totale kostprijs van€ 6021,-. Hierdoor wordt het verschil verkleind tot-€ 288,- per 
woning. De afwijking tussen de uitkomst van het rekenmodel en de berekening van de afdeling 
Calculatie is niet te achterhalen omdat de gebruikte offerte's niet gespecificeerd zijn. 

Vergelijken uitkomsten kalkzandsteen binnenspouwblad 
Calculatie gastbedrijf: € 6.358,-
Rekenmodel: € 5.087,-
Verschil -€ 1271,-

Het verschil van -n271 geeft omgerekend een afwijking van€ 211,- per binnenspouwblad. Het 
was niet mogelijk om de oorzaak van deze afwijking te achterhalen. 

Vergelijken uitkomsten Wandbekisting i.c.m. bekistingsplaatvloer 
Calculatie gastbedrijf: € 15.820,-
Rekenmodel: € 16.139-
Verschil +€ 319,-

Oorzaak verschil: 
Het verschil van€ 319,- is in alle waarschijnlijkheid het gevolg van verschillen in 
hoeveelheidberekeningen en overige wijzigingen in de materiaalkosten. 

Vergelijken uitkomsten Assemblagehouw 
Calculatie gastbedrijf: € 18.289 
Rekenmodel: € 14.958 
Verschil -€ 3331 

Oorzaak verschil: 
In de Calculatie van het gastbedrijf is bij arbeid en materiaal het aanbrengen van 
spuitpleisterwerk op de plafonds opgenomen (€ 5,05/m2

). Tevens is er een verschil in de 
materiaalprijs van de kanaalplaatvloeren van€ 2,80/m2

• Na het verrekenen van deze afwijkingen 
bedraagt het verschil -€ 2169,- per woning. De oorzaak van dit verschil is niet concreet te 
achterhalen. Door de afdeling Calculatie is voor het bepalen van de materiaalkosten gebruik 
gemaakt van een opgevraagde offerte van de firma Heembeton. Voor het rekenmodel is er 
gebruik gemaakt van de gepubliceerde prijslijsten van de firma Heembeton. De offerte van de 
firma Heembeton is niet gespecificeerd. Hierdoor is het niet mogelijk om de oorzaak van het 
overgebleven verschil te achterhalen. 

Vergelijken uitkomsten Stapelhouw i.c.m. bekistingsplaatvloer 
Calculatie gastbedrijf: € 16.151 
Rekenmodel: € 15.668 
Verschil -€ 483 

Oorzaak verschil: 
In het rekenmodel wordt voor het berekenen van de vloerdikte uitgegaan van 1/30 van de 
overspanning [Bijlage C: Resultaten literatuuronderzoek Bouwdelen]. In deze situatie resulteert 
dit in een vloerdikte van 20 cm. In de Calculatie van het gastbedrijf wordt echter uitgegaan van 
een vloerdikte van 25 cm. Het verschil in de vloerdikte heeft direct invloed op de hoogte van de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel. Om het verschil te kunnen verklaren moet 
deze afwijking verrekend worden in de tofaaltelling van de Calculatie. 



Betonmortel 
Verschil: 6 m * 8,2 m * 0,05 m * 3 vloervelden per woning 

Arbeid 
Materiaal 

Wapening 
Verschil 

Arbeid 
Materiaal 

5% stortverlies * 7 '4 m3 

7,8 * Oi4 manuur/ mJ * € 36,27 
7,8 m 3 * € 80,-/ mJ 

7,4 * 45 kg/ m3 = 333 kg 

333 kg*€ 0,60/kg 
333 kg*€ 0,75/kg 

Totaal verschil betonmortel en wapening 

= € 113,
= € 624,-

= € 200,
= € 250.-

Door de Calculatie is er gebruik gemaakt van een materiaalprijs van€ 12,12/m2
• In het 

rekenmodel is echter gerekend met€ 14,87 /m2
• Dit verschil moet in de totale kostprijs van het 

rekenmodel verdisconteerd worden om de uitkomsten onderling te kunnen vergelijken. 

Kalkzandsteen 142 m 2 
-Jc€ 2,75 

Verrekenen met kostprij,s Calculatie : € 16.151,- - € 1187,-
Rekenrnodel : € 15.668 - € 391 
Verschil na verrekening 

= € 14964,
= € 15277,
- € 3i3,-

=~ 

Het uiteindeliJke verschil van -€ 313,- is in alle waarschijnlijkheid het gevolg van verschillen in 
hoeveelheidberekeningen en overige wijzigingen in de materiaalkosten. 



Vergelijken uitkomsten Wandhekisting i.c.m. kanaalplaatvloer 
Calculatie gastbedrijf: € 15.446 
Rekenmodel: € 13.479 
Verschil -€ 1967 

Oorzaak verschil: 
Door de Calculatie is er gebruik gemaakt van een materiaalprijs van€ 12,12/m2

• In het 
rekenmodel is echter gerekend met€ 14,87 /m2

• Dit verschil moet in de totale kostprijs van het 
rekenmodel verdisconteerd warden om de uitkomsten onderling te kunnen vergelijken. In de 
Calculatie van het gastbedrijf is bij arbeid en materiaal het aanbrengen van spuitpleisterwerk op 
de plafonds opgenomen (€ 5,05/m2

). Tevens is er een verschil in de materiaalprijs van de 
kanaalplaatvloeren van€ 2,80/m2

• In het rekenmodel wordt voor de materiaalkosten van een 
raveelijzer een bedrag van€ 238,- in rekening gebracht, tegen een bedrag van€ 355,- uit de 
Calculatie. 

Verschil in kalkzandsteen: = € 391,-

Kanaalplaatvloeren: = € 1162,-

Verschil in raveelijzer: = € 117.-

Totaal verschil 

Calculatie gastbedrijf na verrekening: € 13-776 
Rekenmodel: € 13-479 
Verschil -€ 297 

Na het verrekenen van deze afwijkingen bedraagt het uiteindelijke verschil-€ 297,- per woning. 



Bijlage Q: Stroomschema Rekenmodel 

In deze bijlage is het stroomschema van het Rekenmodel in Ao-forrnaat opgenomen. 
In onderstaand figuur is een overzicht strategie afgebeeld van het stroomschema. 
De nummering I t/m 7 behoren bij de betreffende toelichting. 

Overzichl Stroon~chema 3 
Tabblad Rifenwoningtn / • cmdtr 1 kapwonlngm / Vr1fsJaande WQoi>1gm 

(Mlaoson ViJual Basic) 
I 2 r---- - , r---------., r ------ I: l"~rbeid rilU11riMT 

Tabbbd Algutrrn• Prqjr.agt£W<11s Tabbl.:id C:O-m I ' II I I I 1.:Toc~heal1vr.1~ins9J' 
------ I I I (Ml cro:ooft Vi•ual I a I I J t.t.'IU1~cm.,_.u~~ 

(Miaosoll Vi •11•1 Da.• iq Basic) I : : I 
, -r...,..i..m.1<1-..,.,."" 

___________ J ------' libiii'Nn~rm•o~111u: 

r------------------------- 5 
:4 
I 

? I 

6 I T~asbaarheid lunnelbeki sting op basis van 
: woningaantallen en beukbreedtm . 

llcrelce11<n l:os1 p1 ijxc1 
buuwmaltodm Tabblad Ui1 kom~"" 

I (Microsoft Visual Basic) Mc:n1Wtk Rckenmodd 
I (Microsoft Excel I l;ru;tprijzen 

(Microsoft Visual Bask) I (Microsoft Visual Ba.sic) I 
I 
I ---------------------------

B 
I I 

Ovcrddu 
Stroomschema 

B Excd sc:hcmm!dri1likcn 

[!) tU10 
(u be;lodl .Jmhi1') 

Toelichting: 
I. In dit tabblad wordt door de gebruiker de Algemene Projectgegevens ingevoerd; 

2. In dit tabblad wordt door de gebruiker de woningtypen en cascovorm geselecteerd; 

) 

3. In dit tabblad wordt door de gebruiker de gegevens van het betreffende woningtype 
ingevoerd. Aan de hand van deze ingevoerde gegevens bepaald het Rekenmodel de 
toepasbaarheid van de begane grondvloer en de toepasbaarheid van tunnelbekistingen en 
wandbekistingen op basis van cascovorrn en beukbreedten. 

+ Aan de hand van woningaantallen en beukbreedten bepaald het Rekenmodel welk(e) 
woningtype(n) uitgevoerd warden met behulp van een tunnelbekisting. 

Na het doorlopen van stap I t/m 4 zijn alle benodigde gegevens door de gebruiker 
ingevoerd/geselecteerd. Aan de hand hiervan heeft het Rekenmodel vastgesteld welke 
bouwrnethoden er toepasbaar zijn. 

5. In deze stap berekent het Rekenmodel de kostprijs van de bouwmethoden. Uitgangspunt 
hierbij zijn de ingevoerde gegevens en de bouwrnethoden welke door het Rekenmodel 
vastgesteld zijn. 

6. De uitkomsten van de kostprijzen warden vanuit de spreadsheets getransporteerd naar het 
tabblad Uitkomsten kostprijzen van het Rekenmodel. 

7. De werking van de Menubalk wordt in dit onderdeel gevisualiseerd. 

243 


