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Samenvatting: 
Tijdens de onderzoeksfase zijn diverse plattegronden van hoogbouwprojecten 
geanalyseerd en vertaald in projectfactoren die voor J.P. van Eesteren 
interessant zijn. Tevens is tijdens de onderzoeksfase het proces van de 
ruwbouwcyclus van het hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam 
geanalyseerd en vertaald in de procesfactoren . 

Tijdens de ontwerpfase is er een hulpmiddel ontwikkeld waarmee het 
onderzochte probleem wordt verholpen. De onderzoeksgegevens zijn 
verwerkt in een handleiding waarmee een werkvoorbereider tijdens een 
calculatietraject, van een hoogbouwproject, in een korte tijd een 5-daagse 
ruwbouwcyclus kan ontwerpen. Vervolgens wordt het calculatieteam aan de 
hand van een stappenplan begeleid tijdens het calculatietraject van een 
hoogbouwproject met een 5-daagse ruwbouwcyclus. 
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Afstudeerartikel 

Bij het bedrijf J.P. van Eesteren zijn korte bouwtijden voor hoogbouwprojecten 
een veel besproken onderwerp is tijdens een calculatietraject doordat 
voornamelijk bij openbare aanbestedingen de opdrachtgever deze korte 
bouwtijden voorschrijven. 

Aan de hand van deze analysefase is het probleem gesignaleerd en 
onderzocht. Uit een kwalitatieve analyse blijkt dat bij JP van Eesteren 
onvoldoende overzicht van snelle oplossingen voor ruwbouwprocessen van 
hoogbouwprojecten is. Aan de hand van de conclusie van de 
probleemdefiniering kan de doelstelling van dit afstudeerplan als volgt 
geformuleerd warden. 

"Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het 
calculatieteam bij het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyc/us voor een 
hoogbouwproject. " 

Onderzoeksfase 
Tijdens de onderzoeksfase zijn er diverse plattegronden van bestaande en 
toekomstige hoogbouwprojecten geanalyseerd en vertaald in principe 
indelingen die voor JP van Eesteren interessant zijn. Doordat deze principe 
indelingen projectonafhankelijke zijn gemaakt kunnen deze gebruikt warden 
tijdens de ontwerpfase. 

Tevens is tijdens de onderzoeksfase het proces van de ruwbouwcyclus van 
het referentie hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam geanalyseerd. De 
uitvoeringsmethode van het referentieproject wordt bepaald door een 
hydraulische aangestuurd klimsysteem voor wandbekisting van betonwanden 
in combinatie met paneelbekisting voor de betonvloeren. Een belangrijk 
aspect voor de ruwbouwcyclus is het opdelen van de constructie in vijf 
bouwdelen met ieder een eigen bouwfasering. Hierdoor is het mogelijk om op 
iedere productiedag het desbetreffende bouwdeel af te storten. Tevens is de 
continuHeit van het ruwbouwpersoneel op deze manier gewaarborgd en was 
het mogelijk om op het referentieproject een ruwbouwcyclus van vijf 
productiedagen te behalen met werkdagen van 10 uur. 
Er is wel voor deze 5-daagse ruwbouwcyclus en vernieuwende bouwmethode 
geconstateerd, en zal in het afstudeerverslag als de zogenaamd 
'omgedraaide tunnelbekisting-methode' warden betiteld. Met deze methode is 
het mogelijk om zowel vloer als wanden tegelijk te storten, door gebruik te 
maken van het automatische klimsysteem, waar de wandkisten aan 
galgconstructie hangen om niet te warden afgesteund naar het vloerveld 
tijdens het betonneren van de wand. 



Ontwerpfase 
De laatste fase van het afstuderen is het ontwerpen van een hulpmiddel 
waarmee het onderzochte probleem wordt verholpen . De 
onderzoeksgegevens zijn verwerkt in een handleiding waarmee een 
werkvoorbereider tijdens een calculatietraject, van een hoogbouwproject, in 
een korte tijd een 5-daagse ruwbouwcyclus kan ontwerpen. Aan de hand van 
principe ontwerpen kan de plattegrond van het aan te besteden 
hoogbouwproject worden vergeleken om vervolgens principe ontwerpen te 
maken van een 5-daagse ruwbouwcyclus. Vervolgens wordt het 
calculatieteam aan de hand van een stappenplan begeleid tijdens het 
calculatietraject van een hoogbouwproject op basis van het principe 
ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus . 

Afbeelding 1: Uitvoeringsmethodiek hoogbouwproject New Orleans 
Afbeelding 2: Doorsnede gebouw tijdens uitvoeringsfase 
Afbeelding 3: Omgedraaide tunnelbekisting methode 
Afbeelding 4: Bouwplaatsinrichting vanuit de torenkraan 
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Summary 
During the research phase, various plans of high-rise projects were analysed 
and translated into project factors that are relevant to J.P. van Eesteren. The 
structural cycle process of the "New Orleans" high-rise project in Rotterdam 
was also analysed and translated into process factors during the research 
phase. 

During the design phase, a tool was developed to eliminate the problem 
investigated. The research data have been incorporated into a handbook that 
planning engineers can use during the costing process of a high-rise project 
to design a five-day structural cycle in a short space of time. The costing team 
is then guided by a step-by-step plan throughout the costing process of a 
high-rise project with a five-day structural cycle. 

Key words: 
High-rise projects 
Construction method 
Structural cycle 
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Final project article 

At J.P. van Eesteren, short construction times for high-rise projects are a 
major talking point in the costing process because they are often one of the 
customer's requirements in public tenders in particular. 

The problem was identified and investigated based on this analysis phase. A 
qualitative analysis revealed that JP van Eesteren did not have a sufficient 
overview of the rapid solutions available for structural processes in high-rise 
projects. Based on the conclusion from the definition of the problem, the 
objective of this final project plan is formulated as follows: 

"The development of an aid to help the costing team design a five-day 
structural cycle for a high-rise project." 

Research phase 
During the research phase, various plans of current and future high-rise 
projects were analysed and translated into basic arrangements that are 
relevant to J.P. van Eesteren. These basic arrangements are not project
specific and could therefore be used during the design phase. 

The structural cycle process in the "New Orleans" reference high-rise project 
in Rotterdam was also analysed during the research phase. The construction 
method in the reference project was determined by a hydraulically driven 
climbing system for concrete wall formwork combined with panel formwork for 
concrete floors. A key factor for the structural cycle is the division of the 
structure into five parts, each with its own construction stages. This makes it 
possible to pour the individual part in its entirety on any given production day. 
In addition, the continuity of the structural cycle workforce is also guaranteed 
by taking this approach and it was possible to achieve a structural cycle of five 
production days on the reference project with 10-hour working days. 
An innovative construction method was identified for this five-day structural 
cycle. This method will be called the 'reverse tunnel formwork method' in the 
final project report. This method makes it possible to pour both floor and walls 
at the same time by using the automatic climbing system in which the wall 
forms hang on a gallows structure to ensure that they do not lean on the floor 
section during the concreting of the wall. 



Design phase 
The last phase of the final project involved designing a tool to eliminate the 
problem investigated. Tl1e research data have been incorporated into a 
handbook that planning engineers can use during the costing process of a 
high-rise project to design a five-day structural cycle in a short space of time. 
The plan of the high-rise project to be put out to tender can be compared with 
basic designs to produce basic designs for a five-day structural cycle. The 
costing team is then guided by a step-by-step plan during the costing process 
of a high-rise project based on the basic designs of a five-day structural cycle. 

Figure 1: "New Orleans" high-rise project construction method 
Figure 2: Cross-section of the building during the construction phase 
Figure 3: Reverse tunnel formwork method 
Figure 4: Building site layout seen from the tower crane 
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Voorwoord 

TU/e 
Technlsche Universiteit 
Elndhoven 
Universi ty ofTechnology 

Dit verslag is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Uitvoeringtechniek. De aanleiding van het afstuderen is 
gekomen uit het masterproject 'participerend observeren' waarbij het gastbedrijf JP van Eesteren 
aangegeven heeft dater onvoldoende overzicht is van snelle oplossingen van een ruwbouwcyclus 
tijdens een calculatietraject van een hoogbouwproject. 

Uit de analyse zijn probleemgebieden gevonden welke verwoord zijn in het afstudeerplan, de 
doelstelling van het afstudeerproject is 'het bepalen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor 
hoogbouwprojecten'. Tijdens de onderzoeksfase zijn er diverse plattegronden van hoogbouwprojecten 
geanalyseerd en vertaald in projectfactoren die voor JP van Eesteren interessant zijn. Tevens is tijdens 
de onderzoeksfase het proces van de ruwbouwcyclus van het hoogbouwproject New Orleans te 
Rotterdam geanalyseerd en vertaald in de procesfactoren. Daamaast is er een 'tijd en indirecte kosten' 
berekening gemaakt en gekoppeld aan de onderzochte procesfactoren van het project New Orleans. 

De laatste fase van het afstuderen is het ontwerpen van een hulpmiddel waarmee het onderzochte 
probleem wordt verholpen. De onderzoeksgegevens zijn verwerkt in een handleiding waarmee een 
werkvoorbereider tijdens een calculatietraject, van een hoogbouwproject, in een korte tijd een 5-
daagse ruwbouwcyclus kan ontwerpenj. Vervolgens wordt het calculatieteam aan de hand van een 
stappenplan begeleid tijdens het calculatietraject van een hoogbouwproject met een 5-daagse 
ruwbouwcyclus. 

Gedurende mijn afstuderen ben ik begeleid door: 

de heer Pietjan Heijboer (JPvE) 
de heer Bas Boelhouwers (JPvE) 
de heer Martin Vissers (TU/e) 
de heer Corde Bruijn (TU/e) 

Ik wil dan ook graag van mogelijk gebruik maken hen te bedanken voor hun steun en bijdrage tijdens 
het afstuderen. 
Tevens ben ik dank verschuldigd aan het projectteam van aannemer Besix, die in Rotterdam de 
hoogste woontoren van Nederland 'New Orleans' gerealiseerd heeft. In het bijzonder mijn dank voor 
Lieven van Sande, Bruno de Jonghe en Nico Baardman. 
Als laatste wil ik de medewerkers van het gastbedrijf JP van Eesteren hartelijk danken voor de 
gastvrijheid en de genomen moeite met het begeleiden en het beantwoorden van mijn vragen. 

Rotterdam, mei 2011 
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Samenvatting 

TU/e 
Technische Universireit 
Elndhoven 
University of Technology 

Dit verslag is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Uitvoeringtechniek. Het afstudeerrapport '5-daagse 
ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten' waarin uiteindelijk een hulpmiddel ontwikkeld is voor het 
begeleiden van het calculatieteam tijdens het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een 
hoogbouwproject 

Bij het gastbedrijf JP van Eesteren zijn korte bouwtijden voor hoogbouwprojecten een veel besproken 
onderwerp doordat voomamelijk bij openbare aanbestedingen de opdrachtgever deze korte bouwtijden 
voorschrijven. Gedurende het Masterproject Participerend Observeren is daarom een 
aanbestedingtraject van een hoogbouwproject geanalyseerd. Voor de bewerkingsduur van het 
uitvoeren van een verdieping werd uitgegaan van 5 dagen per verdieping, die naargelang het aantal 
verdiepingen van het hoogbouwproject bij herhaling optreedt. De zogenoemde 5-daagse 
ruwbouwcyclus wordt door JP van Eesteren vaak gehanteerd voor hoogbouwprojecten maar de 
praktijk wijst uit dat deze niet altijd gehaald word, waardoor er tijdens de uitvoering allerlei snelle 
oplossingen moet worden bedacht om tijdig het project te kunnen opleveren. 

Aan de hand van deze analysefase is het probleem gesignaleerd en onderzocht. Het probleem is dat 
een 5-daagse ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten niet altijd bepaald kan worden. Uit een 
kwalitatieve analyse blijkt dat bij JP van Eesteren onvoldoende overzicht van snelle oplossingen voor 
ruwbouwprocessen van hoogbouwprojecten is. Door middel van het ontwikkelen van een hulpmiddel 
kunnen de kemoorzaken aangepakt worden. Aan de hand van de conclusie van de probleemdefiniering 
kan de doelstelling van dit afstudeerplan als volgt geformuleerd worden. 

"Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam 
bij het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject. " 

Fase 1 Fase 2 Fase3 Fase4 

I 
I ~ 

I 
I 

• omgeving 
• ontwerp 
• algemeen 

Projectaoalyse 

I 
I 
I 
I 

Procesanalyse 

• ruwbouwcyclus 
• bouwplaatslogistiek 
• trnnsponmiddelen 
• arbeid 

~ 
Ontwerptechnische 

orientatie 
Technische 
orientatie 

I 
I • tijd 

• indirecte kosten 

T&K analyse 

I 
I 
I 
I 

Hulpmiddel 

• 5 daagse cyclus 

I 
I 
I ~ 

Organisatorische 
orientatie 

Fysische 
orientatie 

Figuur 1: Vierfasen model tijden het afstudeertraject om een 5-daagse n1wbouwcyclus te bepalen voor 
hoogbouwprojecten 

Om de doelstelling te behalen is het afstudeerplan opgebouwd uit vier onderzoeksfasen die 
teruggekoppeld kunnen worden naar de probleemgebieden, namelijk de volgende probleemstellingen: 
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Probleemstelling I 'Het vaststellen van de projectfactoren die effect hebben op de totstandkoming van 
ruwbouwcyclus van het referentieproject; 
Vanuit een projectanalyse zijn projectfactoren gevonden die effect hebben op de totstandkoming van 
de ruwbouwcyclus van het referentieproject, en zijn door middel van een analysemethode 
gestructureerd en gerangschikt in drie hoofdgroepen. De ontwerp- omgevings- en algemene factoren 
bepalen aan de hand van een prioriteitbepaling welke relevante projectfactoren uiteindelijk direct 
effect hebben op de ruwbouwcyclus en zullen vertaald worden naar projectonafhankelijke factoren. 

Probleemstelling 2 'Het vaststellen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject '. 
Het tweede gedeelte van het afstuderen bestaat uit het in kaart brengen van de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject. De uitvoeringsmethode van het referentieproject wordt bepaald door een 
hydraulische aangestuurd klimsysteem voor wandbekisting van betonwanden in combinatie met 
paneelbekisting voor de betonvloeren. Deze wand- en vloerbekisting bepalen samen met de methode 
bewapenen, aanbrengen van installaties en wijze van betonneren de ruwbouwcyclus. Een belangrijk 
aspect voor de ruwbouwcyclus is het opdelen van de constructie in vijf bouwdelen met ieder een eigen 
bouwfasering. Hierdoor is het mogelijk om op iedere productiedag het desbetreffende bouwdeel af te 
storten. Tevens is de continu"iteit van het ruwbouwpersoneel op deze manier gewaarborgd en was het 
mogelijk om op het referentieproject een ruwbouwcyclus van vijf productiedagen te behalen met 
werkdagen van I 0 uur. Er is wel voor deze 5-daagse ruwbouwcyclus en vemieuwende bouwmethode 
geconstateerd, en zal in het afstudeerverslag als de zogenaamd 'omgedraaide tunnelbekisting
methode' worden betiteld. Met deze methode is het mogelijk om zowel vloer als wanden tegelijk te 
storten, door gebruik te maken van het automatische klimsysteem, waar de wandkisten aan 
galgconstructie hangen om niet te worden afgesteund naar het vloerveld tijdens het betonneren van de 
wand. Naast het toepassen van deze vemieuwende methode is er ook gebruik gemaakt van 
geprefabriceerde wapeningselementen en installatieonderdelen om de ruwbouwcyclus van vijf 
productiedagen te behalen. Voor deze uitvoeringsmethode zullen er ook productiemiddelen nodig zijn 
om het ruwbouwproces te ondersteunen, deze worden in probleemstelling 3 verwoord. 

Probleemstelling 3 'Het vaststellen van de productiemiddelen die invloed hebben op de 
ruwbouwcyclus van het referentieproject; 
Naast de projectfactoren die effect hebben op de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn er ook 
middelen nodig die van invloed zijn op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. Deze middelen zijn 
onderverdeeld in drietal groepen (bouwplaatslogistiek, transportmiddelen en arbeid) die in 
bouwnijverheid ook we! de productiemiddelen worden genoemd. De ruwbouwcyclus vormt samen 
met de productiemiddelen de procesfactoren van dit onderzoek. In de beantwoording van 
probleemstelling 3 zullen deze productiemiddelen worden benoemd en de invloedsfactoren zullen 
worden aangegeven. 

Probleemstelling 4 'Het vaststellen van tijd en indirecte kosten die gekoppeld zijn aan de 
ruwbouwcyclus van het referentieproject '. 
Aan de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn tijd en indirecte kosten gekoppeld, waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens onderzoeksfase 4. Naast de totstandkoming van de 
ruwbouwcyclus met de daarbij horende productiemiddelen zullen de indirecte kosten worden 
gekoppeld aan de desbetreffende ruwbouwtijd, metals uitgangspunt de projectfactoren. 

Probleemstelling 5 'Hoe ziet het hulpmiddel eruit waarmee het calculatieteam begeleid word! tijdens 
het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject '. 
Het doe! van het afstuderen is uiteindelijk om te komen tot een 5-daagse ruwbouwcyclus van een aan 
te besteden hoogbouwproject. Welke stappen moet een werknemer bij JP van Eesteren, tijdens een 
calculatietraject van een toekomstig hoogbouwproject, doorlopen om een 5-daagse ruwbouwcyclus te 
kunnen bepalen. Welke projectafhankelijke factoren hebben effect op de totstandkoming van een 5-
daagse ruwbouwcyclus en kunnen worden gekwantificeerd naar projectonafhankelijke factoren. 
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In dit rapport zal het afstudeerrapport voor de mastertrack Construction Technology worden behandeld 
van Jeroen Knijn, student aan de faculteit Architecture, Building and Planning van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het gastbedrijf voor het afstuderen is Aanneming Maatschappij JP van 
Eesteren BV uit Rotterdam. 
Het afstudeertraject bestaat uit drie fases te weten het masterproject 'participerend observeren', de 
onderzoeksfase en een ontwerpfase (zie figuur 2). 

Participerend obsenreren Onder.weksfase Ontwerpfase 

Figuur 2: Driefasen van het afstudeertraject voor de opleiding Construction Technology 

In dit afstudeerverslag zal het onderzoeksonderwerp gericht zijn op hoogbouwprojecten. Bij 
woninghoogbouw is het ontwerp gericht op het per bouw\aag schakelen van een aantal appartementen 
rondom een centrale kem met de vertica\e transportsystemen. Er is sprake van hoogbouw als er op 
enig moment tijdens de uitvoeringsfase de verticaal gerichte bouwstroom voor de ruwbouw, gevel en 
afbouw tegelijk in uitvoering zijn. 

Het doe\ van dit afstudeerproject is het ontwikke\en van een hulpmiddel voor het bege\eiden van het 
calculatieteam bij het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject. Het is 
echter niet dat de kennis onder de werknemers er niet is, maar er is geen overzicht van snelle 
oplossingen voor een ruwbouwproces. Daamaast is het bestek maatgevend waardoor de laagste 
aanneemsom telt tijdens de calculatiefase van een openbare aanbesteding, waardoor de kortste 
bouwtijd niet altijd uitgewerkt hoeft te worden. 

In de analysefase tijdens het masterproject 'participerend observeren' zijn kne\punten geconstateerd. 
Deze knelpunten zijn verwerkt in een probleemanalyse en hebben geleid tot het afstudeeronderwerp. 
De be\angrijkste motieven om tot dit onderzoekonderwerp te komen staan in hoofdstuk 1 beschreven, 
waarin het tota\e onderzoeksplan is vertaald in doelstelling, probleemsteUingen en onderzoeksvragen. 
Aile onderzoeksresultaten staan beschreven in hoofdstuk 2 waarin van het referentieproject New 
Orleans het effect van de projectfactoren, de totstandkoming van de ruwbouwcyclus, de invloed van 
de productiemiddelen en de tijd en indirecte kosten zijn onderzocht. Deze onderzoeksvragen zullen 
gezamenlijk worden beantwoord in het handboek (document Ruwbouwproces hoogbouwproject New 
Orleans). 
In hoofdstuk 3 wordt duidelijk hoe op basis van de probleemanalyse en de onderzoeksresultaten 
gekomen is tot het ontwikkelen van een handleiding waarin een werknemer tijdens een 
calculatietraject van een toekomstig hoogbouwproject een 5-daagse ruwbouwcyclus kan bepalen. 
Naast de gevolgde aanpak wordt in dit hoofdstuk een toe\ichting gegeven op het gebruik van de 
handleiding. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 zowel het verkregen eindproduct als het doorlopen afstudeertraject 
geevalueerd en worden aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek aangedragen. 
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Het gastbedrijf voor het afstuderen is Aanneming Maatschappij JP van Eesteren BV waar 
bouwtijdoptimalisatie bij hoogbouw projecten de afgelopen jaren een veel besproken onderwerp is. 
Uit de analyse en enkele interviews blijkt dat tijdens de calculatiefase van een openbare aanbesteding 
er bij JP van Eesteren nauwelijks aandacht wordt besteed aan het bepalen van de kortst mogelijke 
bouwtijd voor hoogbouwprojecten. Dit komt mede doordat de meeste projecten worden uitbesteed op 
basis van de laagste prijs. De nadruk tijdens de prijsvorming ligt op de meest efficiente uitvoering. In 
de regel is dit niet de kortste bouwtijd. 

1.1.1 Situatieschets 

Bij openbare aanbestedingen van hoogbouwprojecten krijgt JP van Eesteren steeds meer te maken met 
door de opdrachtgever gevraagde korte bouwtijden. Deze gevraagde en meestal te korte bouwtijden 
zijn voor de opdrachtgever relevant om reden van de duur van rentebetalingen op het gelnvesteerde 
kapitaal. Tevens kan de opdrachtgever het project eerder opleveren zodat huuropbrengsten eerder 
gegenereerd kunnen worden. Maar sluit het bestek we! aan op deze uitgangspunten? 
Door deze uitgangspunten van de opdrachtgevers is bouwtijdoptimalisatie bij hoogbouwprojecten de 
afgelopen jaren een veel besproken onderwerp bij JP van Eesteren. Optimaal kunnen inspelen op de 
vraag van de klant I markt om een zo kort mogelijke bouwtijd te kunnen realiseren. Tijdens analyse 
van inteme planningen blijkt vaak dat de gevraagde bouwtijd voor JP van Eesteren niet haalbaar is, 
wat voor de opdrachtgever een reden kan zijn het project niet aan JP van Eesteren te gunnen. In de 
markt zijn er echter collega-aannemers die wel ja tegen deze korte bouwtijden zeggen ondanks de 
hoge boetes die op bouwtijdoverschrijdingen staan. 

1.1.2 Huidige werkwijze 

Voor het afstudeertraject bleek dit een aanknopingspunt te zijn voor verder onderzoek. De eerste vraag 
die gesteld werd is hoe JP van Eesteren wel kan voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Uit 
enkele interviews met desbetreffende werknemers die werkzaam zijn tijdens de calculatiefase bleek 
dat de werknemer op basis van zijn of haar ervaringen uit het verleden, snelle oplossingen konden 
aandragen voor het desbetreffende aan te besteden project. Hieruit blijkt dat er wel degelijk kennis van 
snelle oplossingen aanwezig is bij JP van Eesteren maar de kennis vanuit de ervaringen zijn niet 
overzichtelijk gebundeld in bijvoorbeeld een database. Wanneer de desbetreffende werknemer om 
welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een aan te besteden project zal zijn of haar kennis niet 
worden gebruikt als input voor de verdere uitwerking tijdens het calculatietraject. 

Aangezien er snelle oplossingen bekend zijn binnen JP van Eesteren is het wel van belang deze 
overzichtelijk in kaart te brengen. Tevens is dit knelpunt mede het gevolg van dat het bestek 
maatgevend is tijdens een openbare aanbesteding en dat JP van Eesteren geen database heeft van 
snelle oplossingen. Daamaast worden snelle oplossingen binnen de bestaande uitvoeringsmethoden 
niet altijd geobserveerd vanuit de praktijk, maar be"inv]oeden echter we\ de haalbaarheid van de 
gevraagde bouwtijd van de opdrachtgever. 

Door dit knelpunt te analyseren met behulp van de analysemethode van J.I. Porras, zijn de 
fundamentele oorzaken van het knelpunt aan het licht gebracht. Op basis van deze bevindingen is dit 
afstudeerrapport opgesteld aan de hand van een doelstelling, probleemstellingen met bijbehorende 
onderzoeksvragen. 
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Tijdens de participatie- en observatieperiode bij JP van Eesteren zijn er een aantal praktische 
knelpunten geconstateerd. Uit gesprekken met medewerkers van het bouwbedrijf bleek dat kortste 
bouwtijd niet altijd uitgewerkt wordt tijdens de calculatiefase van een project. Dit heeft een aantal 
oorzaken en gevolgen, die in de onderstaande analyse worden beschreven. 

1.2.1 Oorzaak knelpunten 

Deze mogelijke oorzaken worden geanalyseerd en in beeld gebracht via de stroomanalyse van J.I. 
Porras. Met behulp van de stroomanalyse wordt op een eenvoudige wijze een complex probleem 
duidelijk gemaakt door onderzoek te doen naar de belangrijkste knelpunten en de onderlinge relatie 
tussen deze knelpunten. Door de aanpak van de grote basale oorzaken, zullen vele (ultieme) gevolgen 
worden opgelost. Het is dus van belang de basale oorzaken op te sporen. 

Als eerste zijn de opgesomde problemen en oorzaken onderverdeeld in vier categorieen 
(kemgebieden), namelijk: 
1. Organisatorische ordening ( opdrachtgever) . 

Vraagstellingen van de opdrachtgever betreffende tijd en kosten voor een project. 
2. Sociaal maatschappelijke ordening (ontwerp I situatie). 

Op een locatie wordt het ontwerp van het gebouw vertaald in een bestek met project specifieke 
invloeden. 

3. Technische ordening (techniek I uitvoering). 
Het betreft alle factoren die van invloed zijn op uitvoeringsproces van een project. 

4. Fysieke ordening (kennis). 
De benodigde kennis die nodig is voor het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden, als 
de beschikbare kennis van bestaande methoden. Tevens speelt de ervaring van werknemers hierin 
een rot. 

De vier categorieen (probleemgebieden) dekken a!le stappen en informatie die onderzocht moeten 
worden om te komen tot een oplossing voor het bepalen van de kortste bouwtijd. Er worden relaties 
gelegd tussen de problemen en oorzaken die zijn gesignaleerd. Aan de hand van de relaties kan 
onderzocht worden waar de kemproblemen zich bevinden. In het stroomanalyse diagram (figuur 3) 
zijn de relaties tussen de verschillende problemen weergegeven. Tevens is te zien hoe de problemen 
onderverdeeld zijn in vier categorieen (kemgebieden). Uit het stroomanalyse diagram is op te merken 
dat bepaalde oorzaken niet be'invloedbaar zijn en deze vallen dan ook buiten het onderzoeksgebied. 

Uit het diagram van de stroomanalyse kan worden afgeleid waar de kemproblemen zich bevinden. 
Getracht moet worden om de fundamentele knelpunten te achterhalen om deze te gaan onderzoeken en 
op te lossen. De knelpunten die binnen het rood gestippelde kader staan afgebeeld zijn niet 
be'invloedbaar. Dit zijn voomamelijk oorzaken die door de exteme partijen zoals de opdrachtgever en 
architect bepaald worden. Tevens is de openbare aanbestedingsvorm (laagste aanneemsom) binnen de 
bouwnijverheid een proces waar ook geen invloed op uit te oefenen is. De daaropvolgende gevolgen, 
in het groen gestippelde kader, zijn wet be'invloedbaar. 
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In welke bouwtijd heeft de opdrachtgever in gedachte om het gebouw te realiseren en welke kosten 
heeft hij daarvoor over. Dit is terug te vinden in de knelpunten die zijn geconstateerd en verwerkt zijn 
in de stroomanalyse volgens J.I. Porras. De aannemer met de laagste prijs zal het project gegund 
worden mits deze voldoet aan de gestelde bouwtijd van de opdrachtgever. 

2) Probleemgebied ontwerp; 
Het volgende knelpunt wordt gegeven door de omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren zijn per 
locatie verschillend en zijn nauwelijks te be"invloeden door een aannemer. Echter, deze 
omgevingfactoren vormen we! de basis van het te maken hoogbouwproject. 
Naast de omgevingsfactoren zal ook het bestek maatgevend zijn. Deze ontwerpfactoren zijn per 
project verschillend en zijn nauwelijks te be"invloeden door een aannemer. Echter, deze 
ontwerpfactoren vormen we! de basis van het te maken hoogbouwproject. 

3) Probleemgebied kennis; 
Het derde knelpunt kan worden aangemerkt dat er onvoldoende overzicht van snelle oplossingen. 
Aangezien dat de meeste snelle oplossingen bekend zijn binnen JP van Eesteren, is het we! van belang 
deze overzichtelijk in beeld te brengen. Tevens is dit knelpunt mede het gevolg van dat het bestek 
maatgevend is tijdens een openbare aanbesteding en dat JP van Eesteren geen database heeft van 
snelle oplossingen. 

4) Probleemgebied uitvoeringstechniek; 
Het vierde knelpunt is dat de productiemiddelen afhankelijk zijn van de omgevingomstandigheden. 
Deze omstandigheden kunnen per locatie verschillen maar zijn wel bepalend voor de keuze van de 
productiemiddelen, die tevens weer van invloed zijn op het productietempo en bouwtijd. 

Vanuit de probleemsituatie is naar voren gekomen dat dit afstudeerproject zich moet gaan richten op 
het bepalen van de kortste bouwtijd. In dit afstudeerproject zal een specifiek onderdeel van de totale 
bouwtijd namelijk de ruwbouwcyclus worden onderzocht. 

De vertaalslag van bouwtijd naar ruwbouwcyclus komt voort uit twee aspecten. 
Volgens H.A.J. Flapper 1 wordt het productietempo voor woninghoogbouw bepaald door de keuze van 
de bouwmethode van de bovenbouw. Tevens stelt H.A.J. Flapper dat de keuze van de 
uitvoeringmethode van de draagconstructie de cyclus per bouwlaag bepaalt en heeft daarmee een grote 
invloed op de bouwtijd. 
Tevens is het niet verantwoord om betrouwbare uitspraken te doen van alle bouwfasen van een 
hoogbouwproject aangezien een hoogbouwproject ongeveer een bouwtijd heeft van vier jaar en het 
onderzoekstraject ongeveer 1 jaar in beslag neemt. Hierdoor richt dit afstudeerrapport zicht op alle 
factoren die van invloed zijn op het bepalen van de kortste ruwbouwcyclus van een hoogbouwproject. 

1 In het boek bouwplanning van H.A.J Flapper wordt in paragraaf 6.2 op bladzijde 50 een uiteenzetting 
gegeven over productietempo's voor woninghoogbouw 
2 In het boek Jellema voor hogere bouwkunde dee! 12a uitvoering van het bouwproces geeft Ohr. 
H.A.J Flapper in paragraaf 6.1 op bladzijde 170 een uiteenzetting over keuze van uitvoeringmethode 
heeft invloed op bouwtijd. 
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Stroomanalyse diagram volgens J.I. Porras 
Oorzaak/- gevolg diagram van alle geconstateerde knelpunten die spelen biJ het opstellen van een 

Algemeen Tijdschema op de afdeling Central WerkVoorBereiding bij JP van Eesteren 
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De huidige werkwijze tijdens een calculatietraject voor een hoogbouwproject is niet ideaal, elke 
persoon die een plan van aanpak maakt tijdens het calculatietraject van een openbare aanbesteding 
heeft zijn of haar eigen manier van analyseren waardoor verschillende interpretaties ontstaan. Tijdens 
het analyseren van de interviews en het schematisch uitwerken van het aanbestedingsproces is de 
nadruk gelegd op de manier waarop werknemers tijdens de calculatiefase bij JP van Eesteren een aan 
te besteden project bestuderen en op welke wijze snelle oplossingen worden bepaald om te voldoen 
aan de vraag van de opdrachtgever. 

[01] Vraagstellingen van opdrachtgevers tijdens openbare aanbestedingen 
Er kunnen verschillende vragen gesteld worden door opdrachtgever zoals: 
- De laagste aanbieding op basis van het bestek met een gevraagde bouwtijd; 
- Een zo goed mogelijk economische aanbieding op basis van het bestek. 
Bij een aanbesteding van een project wordt in het bestek meestal de bouwtijd gegeven door een 
opdrachtgever. De aannemer zal in zijn ogen altijd de laagste aanneemsom, op basis van een gegeven 
bestek, aanbieden om het werk gegund te krijgen. 

[02) Aan degene met de laagste aanbieding wordt het werk gegund 
Tijdens een openbare aanbesteding zal de aannemer met de laagste aanbieding het werk gegund 
krijgen. Conform bestek zullen traditionele en goedkope oplossing worden berekend om de laagste 
aanneemsom te krijgen. Maar wat is de invloed van de goedkoopste oplossing op de bouwtijd? 

[03) De haalbaarheid van door de opdrachtgever gevraagde bouwtijden 
De bouwtijd wordt meestal gegeven door een opdrachtgever tijdens een openbare aanbesteding. De 
gevraagde bouwtijd komt niet altijd overeen met de door JP van Eesteren beoogde bouwtijd. Het 
gevolg is dat de opdrachtgevers boeteclausules opnemen in bestekken, die de aannemer vervolgens 
afprijzen in het risico overzicht. Wat zijn de mogelijkheden voor JP van Eesteren om wel te kunnen 
voldoen aan de gegeven bouwtijd van de opdrachtgever? Welke variabelen zijn van invloed om tot de 
kortste bouwtijd te komen en welke indirecte kosten hebben invloed op de kortste bouwtijd? 

[041 Bouwtijd van de opdrachtgever is vaak bepalend in verband met boeteclausules 
De bouwtijd wordt gegeven door een opdrachtgever. Het streven van JP van Eesteren is om deze 
bouwtijd te halen. Maar wat als de gevraagde bouwtijd van de opdrachtgever niet haalbaar is op basis 
van een gegeven bestek? Welke mogelijkheden heeft JP van Eesteren dan om korter te bouwen? 
Als eerste wordt een aannemer geselecteerd op basis van de laagste prijs. Wanneer de aannemer met 
de laagste prijs de gevraagde bouwtijd van de opdrachtgever overschrijdt is het mogelijk dat de het 
werk niet gegund wordt omdat de aannemer niet voldoet aan alle gestelde eisen van de opdrachtgever. 
Een aannemer kan er wel voor kiezen om de gestelde boete die staat voor de bouwtijdoverschrijding af 
te dekken met een geldbedrag, maar wat wel van invloed is op de laagste aanneemsom. 
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Doordat de aannemer pas in een laat stadium betrokken wordt in het bouwteam, kan de aannemer 
weinig invloed uitoefenen op het on twerp. De specifieke kennis van een aannemer kan een aanvulling 
zijn om tot een uitgebalanceerd bestek te komen. Doordat de aannemer niet deelneemt aan het ontwerp 
is het bestek maatgevend tijdens de calculatiefase. 

[S2] Omstandigheden locatie per project verschillend 
Doordat de omstandigheden per project anders zijn, is het vaak niet mogelijk om op die bestaande 
kennis voort te borduren. De aan- en afvoerwegen, bouwterrein en opslagmogelijkheden zijn voor 
iedere locatie verschillend. Deze omgevingfactoren be"invloeden echter wel de keuze van 
productiemiddelen. 

[S3] Bestek is maatgevend tijdens de calculatiefase van een traditionele openbare aanbesteding 
De adviseurs hebben bepaalde gedachten over het ontwerp verwerkt in het bestek. Het bestek wordt 
aangehouden in de verdere uitwerking van een aanbesteding. Ervan uitgaande dat het bestek een 
kwaliteitsomschrijving is, kan de aannemer altematieven aangeven. Tijdens de aanbesteding kan de 
opdrachtgever deze altematieve als 'gezien' aannemen, maar het contract zal op basis van het bestek 
worden opgesteld. Dit is logisch omdat dan iedere aanbestedende aannemer dezelfde uitgangpunten 
heeft gehanteerd. Afwijkingen in het bestek zijn hierdoor we! voor de verantwoording van de 
opdrachtgever. Hierdoor zal de aannemer het bestek volgen tijdens de calculatiefase. 

[S4] Een onvoldoende uitgebalanceerd bestek 
Is het bestek nu zo uitgedacht dat het een 'optimaal' bestek is voor de opdrachtgever of de aannemer? 
Of is het bestek nu een optimale basis voor een zo meest economisch verantwoorde aanbieding 
gekoppeld aan de vraag van de opdrachtgever? Een onvoldoende uitgebalanceerd bestek be"invloedt 
echter we! de haalbaarheid van de gevraagde bouwtijd van een opdrachtgever. 

[SS] Onvolkomenheden van bestekken en bestektekeningen 
De gegevensverstrekking tijdens de prijsvormingfase is gering of overvloedig. Het komt ook voor dat 
het tekenwerk van de architect en constructuur niet op elkaar afgestemd zijn. Tevens komt de 'kopieer 
en plak' cultuur in bestekken vaak voor waardoor het bestek meer een algemeen stuk is dat niet 
aansluit het ontwerp. 
Hierdoor kan de aannemer met de aanbesteding verkeerde uitgangspunten hebben aangenomen, mi ts 
de aannemer geen vragen heeft gesteld bij de aanwijzing. Door deze onvolkomenheden van bestekken 
zal ook het uittrekken van hoeveelheden be"invloed worden. 
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Doordat de aannemer met de laagste aanneemsom het werk gegund krijgt tijdens een openbare 
aanbesteding, zal de aanneemsom altijd maatgevend zijn tijdens de calculatiefase, ondanks dat de 
laagste aanneemsom de langste bouwtijd op zou kunnen leveren . Wanneer de aannemer voldoet aan de 
gestelde eisen van de opdrachtgever (laagste prijs voor een gevraagde bouwtijd) zal het werk gegund 
worden. Omdat de laagste aanneemsom gehanteerd wordt tijdens een calculatiefase van een openbare 
aanbesteding hoeft de verhouding tussen tijd en indirecte kosten niet uitgewerkt te worden mits de 
aannemer ook voldoet aan de gevraagde bouwtijd van de opdrachtgever. 

(T2] Inzet van productiemiddelen (arbeid & materieel) zijn afhankelijk van de mogelijkheden 
De mogelijkheden om tot de keuze van productiemiddelen te komen volgen onder andere uit een 
gegeven bestek de toegewezen bouwlocatie en de vraagstelling van de opdrachtgever. 
De volgende vier factoren zijn van invloed elkaar: 
- Keuze uitvoeringsmethode (bekistinginzet voor vloeren en wanden) 
- Beoogd productietempo ( ondergrens van ploeggrootte) 
- Transport (horizontaal, verticaal en bouwplaatsinrichting) 
- Arbeid (rendement met de bijbehorende manuren norm per eenheid) 

(T3] Mogelijke altematieve technische relaties worden niet gelegd tussen hoofdactiviteiten in de 
planning 
Het verschuiven van hoofdactiviteiten binnen een planning is niet altijd mogelijk omdat deze 
altematieve uitvoeringsmethode buiten de grenzen van het bestek valt. 

[T4] Gevelsluiting start op het vastgestelde technische interval na de ruwbouw 
De gevelsluiting wordt met een bepaald interval na de ruwbouw gepland. Deze relatie kan tot stand 
komen om reden van de techniek of constructieve haalbaarheid van het ontwerp. Indien deze 
gevelsluiting tijdens de ruwbouw zal plaatsvinden, heeft dat we! invloed op de bouwtijd. 

[Kl] Onvoldoende overzicht van bestaande kennis van snelle oplossingen I bouwmethoden 
Doordat het bestek maatgevend is tijdens de calculatiefase zal de uitvoeringsmethode die gekoppeld is 
aan het bestek worden uitgewerkt. Hierdoor hoeft de aannemer eventuele altematieve 
uitvoeringsmethoden niet toe uit te werken. Daamaast worden snelle oplossingen binnen de bestaande 
uitvoeringsmethoden niet altijd geobserveerd vanuit de praktijk, maar belnvloeden echter wet de 
haalbaarheid van de gevraagde bouwtijd van de opdrachtgever en het productietempo. 

[K2] Het bepalen van het productietempo's 
De variabelen die van invloed zijn op het productietempo zijn de materiaalhoeveelheden gekoppeld 
met de normen, productie-uren per dag en ploeggrootte. Hierbij rekening houdend met de hoeveelheid 
materieelinzet, uithardingstijden van beton en gestelde uitvoeringsmethoden. 

[K3] Het plannen met ruwbouw prognoseschaal en afbouw kalenderschaal 
De afbouw kalenderschaal bedraagt 222 werkbare dagen per jaar en de ruwbouw prognoseschaal 
bedraagt 183 werkbare dagen per jaar. Verschil tussen beide schalen is 39 werkbare dagen. De overlap 
van bouwfasen met de desbetreffende schaal kunnen planningtechnische problemen met zich mee 
brengen tijdens een winterperiode. Deze problemen kunnen zijn dat in gevel tijdens de ruwbouw start 
en sneller gaat dan de ruwbouwfase. Hierdoor is het mogelijk dat de gevel de ruwbouw inhaalt. 

[K4] Het uittrekken van hoeveelheden bouwmaterialen 
Het uittrekken van hoeveelheden is gebaseerd op handmatige bepaling vanaf bestektekeningen. Deze 
handmatige bepaling van hoeveelheden is een persoongebonden activiteit waarin een medewerker 
fouten in kan maken. De procedure bij JP van Eesteren is om met de uitgetrokken hoeveelheden van 
de afdeling calculatie op de centrale werkvoorbereiding te gaan plannen. 
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Aan de hand van de probleemsituatie die volgt uit participerend observeren op de centrale 
werkvoorbereiding afdeling bij JP van Eesteren en het stroomdiagram volgens J.I. Porras zijn alle 
knelpunten toegewezen aan probleemgebieden. Nadat de probleemgebieden met elkaar in verband zijn 
gebracht, kan geconcludeerd warden dat er onvoldoende overzicht is in de totstandkoming van de 
ruwbouwcyclus. Dit proces wordt bei"nvloed door verschillende projectfactoren en procesfactoren. 

De consequenties van dit totaal geeft het kemprobleem, deze is als volgt geformuleerd: 

Onvoldoende overzicht van snelle oplossingen van een ruwbouwcyclus 

De probleemanalyse heeft aangetoond dat het bedrijf zoekende is naar snelle oplossingen van een 
ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten. Het blijkt dat wanneer er gezocht wordt binnen de vier 
probleemgebieden er bepaalde zaken aangepakt moeten warden om het kemprobleem te willen 
oplossen. 

1.2.4 Conclusie probleemanalyse 

De probleemanalyse heeft aangetoond dat het bedrijf zoekende is naar snelle oplossingen van de 
ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten. Het blijkt dat dit vier oorzaken heeft namelijk 

1. Onbekendheid over het effect van de projectfactoren ( ontwerp- en omgevingsfactoren) 
2. Onvoldoende overzicht van het proces van een ruwbouwcyclus 
3. Onbekendheid over de invloed van de productiemiddelen (transportmiddelen en arbeid) 
4. Niet u.itwerken van de verhouding tussen tijd en indirecte kosten 

Dit heeft tot gevolg dater niet altijd gekozen wordt voor snelle oplossingen voor de ruwbouwcyclus 
voor hoogbouwprojecten in het onderzoeksplan in het volgende hoofdstuk van dit afstudeerverslag zal 
hiervoor de oplossing geformuleerd warden. 
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Een onderzoek vraagt om onderbouwing van elke stap die gemaakt wordt in het onderzoek. Het 
onderzoeksplan komt voort uit de probleemanalyse waarbij het kemprobleem is vertaald naar een 
passende doelstelling. De doelstelling is onderverdeeld in probleemstellingen die corresponderen met 
de probleemgebieden uit de vorige paragraaf. 

Tijdens de probleemanalyse is kenbaar gemaakt wat het probleem bij JP van Eesteren, de vertaling 
hiervan naar een onderzoeksplan om een oplossing te genereren is in dit hoofdstuk uitgewerkt. In het 
onderstaande model is te zien hoe het onderzoeksplan is opgebouwd en een terugkoppeling geeft naar 
de oplossing van de knelpunten. De relatie is aangegeven tussen probleemsituatie en het 
onderzoekplan. De grijze pijl geeft de analysevolgorde aan en de rode pijlen laten de terugkoppeling 
van het onderzoeksplan naar de probleemsituatie zien. 

Aan de hand van de conclusie van de probleemdefiniering kan de doelstelling van dit afstudeerproject 
worden geformuleerd. In de doelstelling wordt (A) vastgelegd over welk probleemsysteem de 
onderzoeksuitkomsten gaan, en (B) welk type product het onderzoek moet opleveren. De doe\stelling 
is het instrument waarmee het onderzoek qua functie en vorm van de uitkomsten (niet qua inhoud van 
de uitkomsten) geevalueerd kunnen worden. 

Probleemsituatie 

,,,,,,. -
~ 

Knelpunten 

Probleem 
gebieden 

Knelprobleem 

"---- - -------

----------
Onderzoeksplan 

Onderzoeks 
vragen 

Probleem 
stelling 

Doelstelling 

Figuur 4: Model met de relatie tussen de probleemsituatie en het onderzoeksplan 
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Uit de stroomanalyse methode volgens J.I Porras is gebleken dat de vier fundamentele oorzaken 
opgelost moeten worden wanneer er een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald wordt. Er moet wel een 
kanttekening gemaakt worden dat de ruwbouwcyclus altijd een relatie heeft met indirecte kosten en 
een gegeven bestek bij een openbare aanbesteding. 

De onderzoeksdata van de totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentie hoogbouwproject 
zullen uiteindelijk worden gebruikt als input van het hulpmiddel, waarbinnen alle stappen worden 
doorlopen tijdens een aanbestedingstraject van een aan te besteden hoogbouwproject. In het 
hulpmiddel zullen alle project- en procesfactoren die van invloed en effect bebben op een 5-daagse 
ruwbouwcyclus worden toegelicht. Hierdoor is het vervolgens mogelijk om voor een aan te besteden 
hoogbouwproject een 5-daagse ruwbouwcyclus te bepalen. Vervolgens is bet mogelijk om de 
productiemiddelen, ruwbouwtijd en kosten te bepalen. Alie uitkomsten betreffende de totstandkoming 
van de ruwbouwcyclus van dit onderzoek zijn projectafhankelijk. De uitkomsten zijn niet bindend 
voor JP van Eesteren, maar zullen een ondersteuning zijn voor eventuele toekomstig 
aanbestedingtrajecten van hoogbouwprojecten. 

Gezien het gestelde kernprobleem is voor het afstudeerproject de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het ontwikkelen van een bulpmiddel voor bet begeleiden van bet calculatieteam 
bij bet ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een boogbouwproject 

1.3.2 Probleemstellingen 

Uit de stroomanalyse methode volgens J.I Porras is gebleken dater vier basale oorzaken aangepakt 
moeten worden om de kortste ruwbouwcyclus te kunnen bepalen. De vier fundamentele oorzaken 
worden schematische weergegeven in vier probleemstellingen. De onderlinge relaties tussen deze 
tussen probleemstelling 1,2, 3 en 4 zullen in probleemstelling 5 inzichtelijk worden gemaakt om 
uiteindelijk de verhouding tussen korte ruwbouwcyclus en de indirecte kosten weer te geven. Wanneer 
de vijf probleemstellingen worden beantwoord zal de doelstelling worden behaald. 

l. Het vaststellen van de projectfactoren die een rol spelen bij het bepalen van de 
ruwbouwcyclus van bet referentie hoogbouwproject 

2. Het vaststellen van het proces van de ruwbouwcyclus van de referentie hoogbouwprojecten 

3. Het vaststellen van de productiemiddelen die een rol spelen bij het bepalen van de 
ruwbouwcyclus van het referentie hoogbouwproject 

4. Het bepalen van bouwtijd en indirecte bouwkosten die gekoppeld zijn het desbetreffende 
ruwbouwproces 

5. Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat een 5-daagse ruwbouwcyclus voor 
hoogbouwprojecten weergeeft 
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De totstandkoming van het bestek en de bouwtijd van de opdrachtgever zal in dit onderzoek niet 
worden behandeld. Naast het gestelde bestek en bouwtijd door de opdrachtgever zijn de 
omstandigheden van de omgeving per locatie verschillend. Doordat de omstandigheden van de 
omgeving per locatie verschillen, is het wel van invloed op de keuze en inzet van productiemiddelen. 
Ondanks dat deze projectafhankelijke factoren buiten het onderzoeksgebied vallen zijn deze we! 
degelijk van invloed op het onderzoek. Relevante projectfactoren zullen worden geanalyseerd en als 
input worden gebruikt voor het hulpmiddel tijdens de ontwerpfase van dit onderzoek. 

Project- en procesfactoren 
De totstandkoming van de ruwbouwcyclus vormt samen met de productiemiddelen de procesfactoren 
van dit onderzoek. De uitvoeringsmethode bepaalt uiteindelijk de ruwbouwcyclus, en zal in zijn 
geheel worden uitgediept om na te kunnen gaan welke stappen doorlopen moeten worden om een 
ruwbouwcyclus te kunnen bepalen. 
Naast het effect van de projectfactoren op de ruwbouwcyclus zullen de productiemiddelen van invloed 
zijn op de ruwbouwcyclus. Deze productiemiddelen zijn alle middelen die nodig zijn voor het te 
verwerken en bewerken van materialen van een productiedeel. 
Het totale proces van projectfactoren en procesfactoren in samenhang met tijd en indirecte kosten 
zullen als raamwerk functioneren tijdens de ontwerpfase van dit onderzoek. 

Hoogbouwprojecten 
In dit afstudeerverslag zal het onderzoeksonderwerp gericht zijn op hoogbouwprojecten. Bij 
woninghoogbouw is het ontwerp gericht op het per bouwlaag schakelen van een aantal appartementen 
rondom een centrale kem met de verticale transportsystemen. Er is sprake van hoogbouw als er op 
enig moment tijdens de uitvoeringsfase de verticaal gerichte bouwstroom voor de ruwbouw, gevel en 
afbouw tegelijk in uitvoering zijn. De behoefte aan woninghoogbouw ligt vooral in de sector van 
woontorens met een hoogte van minimaal 70 meter. Bij laagbouwwoningen is elke woning individueel 
op te leveren zodra die woning gereed is. Bij een woontoren is het in gebruik nemen van de woning 
afhankelijk van het gereed zijn van de centrale ontsluiting. In de praktijk betekent dit dat de eerste 
woning pas kan worden opgeleverd als alle woningen inclusief de centrale ontsluiting gereed zijn. Het 
renteverlies tijdens de bouw is daardoor groter dan bij laagbouw. Voor het uitvoeren van een 
woontoren is een zo kort mogelijke bouwtijd daarom een belangrijk uitgangspunt. 

In dit afstudeerverslag zal een vertaalslag worden gemaakt van de bouwtijd naar ruwbouwcyclus. De 
bouwtijd wordt bepaald door het totaal van de intervallen plus de maatgevende bewerkingtijd. Een 
onderdeel van de totale bouwtijd is het ruwbouwproces. Voor dit afstudeerproject zullen alle 
werkzaamheden betreffende het ruwbouwproces worden onderzocht en in beeld worden gebracht. 
Onderdelen zoals fundatie, gevel en afbouwwerkzaamheden zullen niet worden meegenomen. 
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Referentieproject New Orleans 
Het hoogbouwproject is een woongebouw in Rotterdam en 
zal als referentieproject dienen om kwantitatieve gegevens te 
analyseren en te gebruiken voor het afstudeeronderzoek. In 
het afstudeerverslag zal de onderzoeksdata van het referentie 
project New Orleans worden verwoord. De totale 
ruwbouwcyclus zal worden beschreven en snelle 
uitvoeringsmethoden zullen worden benoemd. 

Referentieproject New Orleans te Rotterdam 
Opdrachtgever: Vesteda 
Architect: Alvaro Civa 
Aannemer: Besix 

Op de Rotterdamse Wilhelminapier staat momenteel de 
hoogste woontoren van Nederland. De 45 verdiepingen 
tellende toren is ruim 158 meter hoog. De Wilhelminapier, 
waar de woontoren staat, is beeldbepalend voor de 
Rotterdamse skyline. Momenteel is dat het naastgelegen 
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Montevideo ( 152,32 meter). Beide kolossen liggen Figuur 5.· Project New Orleans 
ingeklemd tussen Hotel New York, de Cruiseterminal en het 
World Port Centre. 

Het ontwerp van New Orleans is van de intemationaal vermaarde Portugese architect Alvaro Siza. 
Eind vorige eeuw werd hij geeerd met de prestigieuze Pritzker Prize voor zijn gehele oeuvre. Siza 
ontwierp spraakmakende bouwwerken in onder andere China en Brazilie. De gevel van New Orleans 
is bekleed met 16.000 vierkante meter Chinees natuursteen. In totaal biedt New Orleans plaats aan 234 
appartementen, varierend van 65 tot 212 vierkante meter. De woontoren bevat 4 7 koop- en 187 
huurappartementen. Op de bovenste verdieping worden twee luxe penthouses gerealiseerd. Daamaast 
zijn er vier gastenverblijven, exclusief voor de bewoners van de woontoren. Op de vierde verdieping 
komt een zwembad, een sauna, een fitnessruimte, een zonneterras en een met gras begroeid dakterras 
van I 000 vierkante meter. In de voet van het gebouw komt een theater. 

Uitvoeringsmethodiek 
Voor het bepalen van de ruwbouwcyclus 
zal worden uitgegaan van een specifieke 
uitvoeringsmethodiek. De zelfklimmende 
wandbekisting en vloer paneelbekisting 
zoals in onderstaande afbeelding is 
weergegeven. Wanneer er een andere 
uitvoeringsmethodiek (tunnelbekistingen 
of prefab beton) wordt voorgeschreven in 
het bestek kan er aan de hand van dit 
afstudeerrapport geen uitspraak worden 
gedaan omtrent de ruwbouwcyclus. 

,,...,...,.__.,,,,., .. ," 

Figuur 6: Voorgeschreven uitvoeringsmethodiek 
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De onderstaande hoogbouwprojecten zijn woongebouwen. Deze woontorens hebben een plattegrond 
met een vier- of vijfspanner3 met centrale kem. In figuur 7 en 8 zijn deze indelingen weergegeven. In 
het groen en rood zijn de wanden van een vierspanner aangegeven. De blauwe wanden zijn 
gevelvullende wanden. De paarse wanden zijn prefab wanden van het kemgebied inclusief de twee 
prefab trappen. De hoogbouwprojecten Red Apple en New Orleans hebben beide een overeenkomstig 
vierspanner plattegrond. 

I: ~ 1 

Figuur 7: Vierspanner plattegrond van project Red Apple le Rotterdam. 

Figuur 8: Vierspanner plattegrond van project New Orleans te Rotterdam. 

3 Bijlage II: Analyse naar projectfactoren waarin een uiteenzetting wordt gegeven van diverse 
hoogbouwprojecten met de desbetreffende indeling van de plattegrond 
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1.4 Aanpak van bet onderzoek4 
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Verantwoording van het onderzoek is essentiee\ om daarmee de betrouwbaarheid te garanderen. 
De methode van onderzoek en aanpak daarvan staat in deze paragraaf beschreven. De 
probleemstellingen worden met onderzoeksvragen beantwoord. Het totale onderzoek is te typeren als 
kwalitatief, het gestelde probleem is te benaderen vanuit verschillende gezichtspunten en zal worden 
bekeken in de vol\edige context. 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal dataverzameling 
methoden. Observatie, bestaande informatie en interviews zijn voomamelijk de methode die gebruikt 
zijn om al\e factoren te achterhalen die van invloed zijn op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. 
Het is duidelijk dat al\e drie methoden zinvolle informatie opleveren. Het is de combinatie van 
dataverzamelingstechnieken die dit onderzoek waardevol maakt. Als in een onderzoek verschillende 
dataverzamelingsmethoden zinvol worden gecombineerd, dan is er sprake van een multimethode5

. 

--.. • 
Interview 

Observatie I ~ 
Bestaande 
informatie 

Pn1hlccmstdling I: · Het \ .tsht.:lkn \ .tll /ll"O/l'< 1/ac /CJl'l'll diL· effect hebhL·n 11p hel hq1;1k11 \ .111 de 
rt1\\h11U\\C~..:lus \all h.:t rdi:rc111icpro1ect' 

Prohkl'lllstclling 2: · 1 kt vaslstclkn ,·;m de n111/>111111 ·cn ·/11.1 \ a11 hc.:t rdi:n.:1111cpm_1cct ". 
Problccmstl'lling J: · 11c1 \ ast>tdkn ';111 dL· 11mcl11ctic111iddcle11 die 'an i11\ lucd 11.111 hij hct bcpalc11 \<tn dc 
rtl\\hnu\\cy..:lus \an hL·t rdi:rc1111cprojccl' . 

f'nihicl.'111stcll111~ ~ L'll _\ vormcn samcn Jc ;mJc'L'.1/<1t'/C1rL'11 in dit afstudl.'1..'r\ersbg 

Prohlccmstcllin:,: .t: · 1 kt \ ashtclkn \an fl/ii c11 111/1(}\/Cll Jic gck\\ppcld zi.111 a;rn JL' n11d1oll\n:yi.:lus 1 an h.:1 
rL·li . .-rL'llt 1cpn 1_1.:c1 · 

Prohlccmstcllin:,: 5: · 11c.:1 ont1\ 1kkdrn 1 ;111 .:en /J11/p1111clclcl Ja1 1.'Cll :'\ daag-.c ru\\ hou11 Cy cl us bcpaald 'oor 
c1:11 huogbou'' proJccl 

Figuur 9: Overzicht van het drietal dataverzamelingsmethode gekoppeld aan de probleemstellingen 

4 Bijlage I: Gedetailleerde aanpak van het onderzoek. 
5 De dataverzamelingsmethode voor <lit onderzoek is terug te vinden op bladzijde 187 volgens de 
theorie uit het boek 'Kwalitatief Onderzoek' geschreven door Baarda, de Goede en Geunissen. 
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1.4.1 Aanpak onderzoeksfase 

TU/e 

Aanpak probleemstelling 1: Het vaststellen van de projectfactoren 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
Un iversity of Technology 

Om te achterhalen welke ontwerpgegevens benodigd zijn om de totstandkoming van een 
ruwbouwcyclus te bepalen van het referentieproject New Orleans, is er een projectanalyse gemaakt. 
Waar houd je als werkvoorbereider tekening mee wanneer je een ruwbouwcyclus moet ontwerpen. Uit 
de analyse zijn 5 knelpunten gevonden: Sl, S2, S3, S4 en SS. Deze zijn omgezet naar 
onderzoeksvragen, de beantwoording hiervan lost probleemstelling I op: 

1.1 Welke ontwerpfactoren hebben effect op het bepalen van de ruwbouwcyclus? 
1.2 Welke omgevingfactoren hebben effect op het bepalen van de ruwbouwcyclus? 
1.3 Welke algemene aspecten hebben effect op het bepalen van de ruwbouwcyclus? 

Alie verzamelde data van de projectfactoren zijn verkregen door een tweetal 
dataverzamelingsmethode, namelijk vanuit interviews en bestaande informatie. 

Aanpak van probleemstelling 2-3: Het vaststellen van de procesfactoren 
De totstandkoming van de ruwbouwcyclus (probleemstelling 2) en het vaststellen van de 
productiemiddelen (probleemstelling 3), vormen samen de procesfactoren. De procesfactoren 
beschrijven de uitvoeringstechnieken die toegepast werden tijdens de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject New Orleans. 

Uit het vooronderzoek is gekomen dat er onvoldoende overzicht is in de totstandkoming van de 
ruwbouwcyclus van hoogbouwprojecten. Welke stappen worden doorlopen en welke onderdelen zijn 
van invloed op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. Uit de analyse zijn 4 knelpunten gevonden: 
Kl, K2, K3 en K4. Deze zijn omgezet naar onderzoeksvragen, die beantwoording hiervan lost 
probleemstelling 2 op: 

2.1 Welke uitvoeringsmethodieken werden er toegepast tijdens de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject New Orleans? 

Welke invloed hebben de productiemiddelen op de ruwbouwcyclus van het referentieproject New 
Orleans. Uit de analyse zijn 4 knelpunten gevonden: Tl, T2, T3 en T4. Deze zijn omgezet naar 
onderzoeksvragen, die beantwoording hiervan lost probleemstelling 3 op: 

3 .1 lnvloed van de bouwplaatslogistiek 
3.2 lnvloed van de transportmiddelen 
3.2 lnvloed van arbeid 

Alie verzamelde data van de procesfactoren zijn verkregen door een drietal dataverzamelingsmethode, 
namelijk vanuit interviews, observatie en bestaande informatie. 
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TU/e 

Aanpak probleemstelling 4: Het vaststellen van tijd en indirecte kosten 

Tech nische Universiteit 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

Aan de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn tijd en indirecte kosten gekoppeld, waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens de ontwerpfase van het onderzoek. Naast de totstandkoming van 
de ruwbouwcyclus met de daarbij horende productiemiddelen zullen de indirecte kosten worden 
gekoppeld aan de desbetreffende ruwbouwtijd, metals uitgangspunt de projectfactoren. 
Uit de analyse zijn 4 knelpunten gevonden: 01, 02, 03 en 04. Deze zijn omgezet naar 
onderzoeksvragen, die beantwoording hiervan lost probleemstelling 4 op: 

4.1 Welke planningstechnische factoren spelen een rol bij het bepalen van de ruwbouwcyclus 
van het referentieproject? 
4.2 Welke kostentechnische factoren spelen een rol bij het bepalen van de ruwbouwcyclus van 
het referentieproject? 

Alie verzamelde data van de ruwbouwcyclus zijn verkregen door een drietal dataverzamelingsmethode 
namelijk vanuit interviews, observatie en bestaande informatie. 

1.4.2 Aanpak ontwerpfase 

Aanpak probleemstelling 5: Ontwikkelen van een hulpmiddel 
De ontwerpfase omvat de probleemstelling waarbij er een hulpmiddel voor het gestelde probleem 
gemaakt zal worden. Alie gevonden onderzoeksgegevens zullen samen komen in een oplossing die 
uiteindelijk de doelstelling moet beantwoorden. 
De vraag hoe een werkvoorbereider een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject kan 
ontwerpen zal hierin centraal staan. 
Daamaast zal worden ingegaan of het mogelijk is om projectafhankelijke factoren te kwantificeren 
naar projectonafhankelijke factoren. Over welke factoren kunnen er veronderstellingen worden 
uitgesproken die van toepassing kunnen zijn op een toekomstig hoogbouwproject. 

5.1 Hoe worden de projectfactoren aan de procesfactoren gekoppeld? 
5.2 Hoe ziet het hulpmiddel eruit die een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald voor een 
hoogbouwproject? 
5.1 Bepaald het hulpmiddel een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject? 

Om uiteindelijk de doelstelling te behalen, zal probleemstelling 5 opgelost moeten worden. Hiervoor 
is informatie uit het onderzoek nodig, die zal als input dienden voor het uiteindelijke hulpmiddel. Het 
koppelen van project- en procesfactoren is mogelijk wanneer er een stroomschema (algoritme) wordt 
gerealiseerd, dit is de basisstructuur voor het uiteindelijke hulpmiddel. Na het ontwerp zal dit getoetst 
worden. Een expertpanel zal de hulpmiddelen evalueren voor een aan te besteden hoogbouwproject. 

1.4.3 Overzicht afstudeerplan 

Het overzicht afstudeerplan correspondeert met de probleemanalyse. De doelstelling verwoordt het 
kemprobleem, de probleemstellingen worden opgelost door antwoord op de onderzoeksvragen te 
krijgen. De onderzoeksfase en ontwerpfase is samengevat in het overzicht afstudeerplan, deze dient als 
checklist om na te gaan of alle vragen beantwoord zijn, om uiteindelijk de doe\stelling te behalen. Het 
afstudeerplan omvangt alle onderzoeksvragen welke dient als ondersteuning voor het bereiken van de 
doelstelling. 
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DOELSTELLING DAT A VERZAMELING 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam bij het ontwerpen van een 5 TYPE ANTWOORD BRON 
observatie interview 

bestaande 
daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject informatie 

ONDERZOEKFASE 

I 
I. Het vaststellen van projectfactoren die effect hebben op het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject 

I. I Welke ontwerpfactoren hebben effect op het bepalen van de ruwbouwcyclus? 
A Welke projectgegevens zijn er gegeven? A Effect ontwerpeisen Bes ix x 

B Welke type aanbesteding heeft er plaatsgevonden? B Effect ontwerpeisen Bes ix x 

c Is woontoren New Orleans een hoogbouwproject? c Effect ontwerpeisen Literatuur RRBouw x 

D Welke invloed heeft de dimensie en indeling van het gebouw? D Effect ontwerpeisen DHV constructeur, bestek x 

E Welke materiaalhoeveelheden en aantal verdiepingen zijn er bepaald? E Effect ontwerpeisen DHV constructeur, bestek x 

1.2 Welke omgevingsfactoren hebben effect voor het bepalen van de ruwbouwcyclus? 
A Waar is het projectlocatie gesitueerd? A Effect omgevingsfactoren ADP architecten, bestek x 
B Hoeveel vierkantie meter bouwplaats is er conform bestek beschikbaar? B Effect omgevingsfactoren ADP architecten, bestek x 

c Wat is de invloed van de toe- en afvoerroute op de ruwbouwcyclus? c Effect omgevingsfactoren ADP architecten, bestek x 

D Welke weersomstandigheden zijn van invloed op een ruwbouwcyclus? D Effect algemene eisen Literatuur RRBouw x x 

1.3 Welke algemene factoren hebben effect voor het bepalen van de ruwbouwcyclus? 
A Welke effect hebben kwaliteit, arbo en milieu? A Effect algemene eisen Hanboek Uitvoering Seton x x 
B Welke oppervlakte kwaliteit heeft een betonwand? B Effect algemene eisen NEN 7622 tabel 8 x x 

c Welke werktijden mogen er aangehouden worden? c Effect algemene eisen Cao Bouwnijverheid x x 

D Hoeveel manbezetting versus werkoppervlak mag er aanhouden worden? D Effect algemene eisen NEN 1824 x x 

E Welke veiligheideisen hebben effect op de ruwbouwcyclus? E Effect algemene eisen Arbo besluit x x 

2. Het vaststellen van de niwbouwcyclus van het referentieproject 

2.1 Welke uitvoeringmethodieken worden er toegepast tijdens de ruwbouwcyclus? 
A Welke uitvoeringsmethodiek is er geconstateerd? A Eigenschappen Bes ix x x 

B Welke ruwbouwcyclus is er toegepast? B Stappenplan Bes ix x x 

c Welke bouwfaseringen, bouwvolgorde en continuiteit is er geconstateerd? c Bouwfasering Besix x x 

D Welke bekistingsystemen zijn er toegepast? D Bekistingsinzet Besix, leverancier x x 

E Op welke wijze worden instortvoorzieningen aangebracht in de constructie? E Bouwmethode Besix, onderaaneming x 

F Op welke wijze wordt de wapening aangebracht in de constructie? F Bouwmethode Besix, onderaaneming x 

G Op welke wijze worden de installaties aangebracht in de constructie? G Bouwmethode Besix, onderaaneming x 
H Op welke wijze worden geprefabriceerde betonelementen toegepast in de constructie? H Bouwmethode Besix, onderaaneming x 
[ Op welke wijze worden wordt de betonmortel aangebracht in de constructie? I Bouwmethode Besix, onderaaneming x 

3. Het vaststellen van de productiemiddelen die van invloed zijn bij het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject 

3.1 Welke invloed heeft de bouwplaatslogistiek op de ruwbouwcyclus? 
A Hoe is de bouwplaats ingericht? A Invloed bouwplaatslogistiek Bes ix x 
B Welke invloed heeft het parkeergelegenheid? B lnvloed bouwplaatslogistiek Bes ix x 
c Welke invloed heeft het de tijdelijke huisvesting? c lnvloed bouwplaatslogistiek Bes ix x 

3.2 Welke invloed hebben de transportmiddelen op de ruwbouwcyclus? 
A Welke invloed heeft de torenkaan? A lnvloed transportmiddelen Bes ix x 
B Welke invloed heeft de personen goederenlifi? B lnvloed transportmiddelen Bes ix x 
c Welke invloed heeft de stationaire betonpomp? c Invloed transportmiddelen Bes ix x 

3.2 Welke invloed heeft arbeid op de ruwbouwcyclus? 
A Hoeveel ruwbouwspersoneel is er nodig? A lnvloed arbeid Bes ix x x 
B Hoeveel logistiekpersoneel is er nodig? B Invloed arbeid Bes ix x x 

c Wat is de invloed van wachttijden van het bouwplaatspersoneel? c Invloed arbeid Bes ix x x 
D Wat is de invloed van het aantal manuren? D lnvloed arbeid Bes ix x x 

4. Het vaststellen van tijd en indirecte kosten die gekoppeld zijn aan de ruwbouwcyclus van het referentieproject 
4.1 Welke planningstechnische factoren spelen een rol bij het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject? 

A Welke productie- en ploegtempo is er geconstateerd? A Detail planning Bes ix, JP van Eesteren x 
B Welke intervallen en doorlooptijden zijn er geconstateerd? B Detailplanning Besix, JP van Eesteren x 
c Hoe lang duren de interval len en doorlooptijden? c Detail planning Besix, JP van Eesteren x 
D Hoe lang duurt de totale ruwbouw van het referentieproject? D Ruwbouwplanning Besix, JP van Eesteren x 

4.2 Welke kostentechnische factoren spelen een rol bij het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject? 
A Welke (tijdgebonden) kosten per eenheid zijn per bekistingmiddel bepaald? A ABK begroting Bes ix, JP van Eesteren x x 
B Welke (tijdgebonden) kosten per eenheid zijn per transportmiddel bepaald? B ABK begroting Bes ix, JP van Eesteren x x 
c Welke arbeidkosten zijn er gekoppeld aan de manuren per bouwonderdeel? c ABK begroting Bes ix, JP van Eesteren x x 

ONTWERPFASE 

5. Hoe ziet het model eruit om een 5-daagse ruwbouwcyclus te bepalen? 
5.1 Hoe worden de projectfactoren aan de procesfactoren gekoppeld 

A Welke relaties zijn er tussen de procesfactoren onderling aan te duiden? A Stroomschema Afstudeerrapport 
B Welke relaties zijn er tussen de procesfactoren en projectfactoren aan te duiden? B Stroomschema Afstudeerrapport 
c Welke invloed heeft tijd en indirecte kosten op de project- en procesfactoren? c Stroomschema Afstudeerrapport 
D Welke factoren kunnen worden toegepast bij een toekomstig hoogbouwproject? D Kwantificeren Afstudeerrapport 

5.2 Hoe ziet het model eruit? 
A Aan welke eisen moet het model voldoen? A Eisen Programma van Eisen 
B Welke invoergegevens zijn er nodig? B Input Handleiding 
c Hoe moet het model opgebouwd zijn? c Stappenplan Handleiding 

5.3 Voldoet het model? 
A Op welke wijze zal het model worden getoetst? A Eindproduct Toetsing 
B Geeft het model een 5-daagse ruwbouwcyclus aan? B Eindproduct Toetsing 
c Welke eventuele aanpassingen moeten er worden doorgevoerd? c Eindproduct Verbeteringen 
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2. Onderzoeksresultaten 

2.1 Projectfactoren 

TU/ e 
Techn ische Universiteit 
Eindhoven 
Universi ty ofTechno logy 

In dit hoofdstuk zal probleemstelling 1 beantwoord worden, deze is als volgt omschreven: 

'Het vaststellen van projectfactoren die effect hebben op het bepalen van de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject '. 

Het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject is projectafhankelijk, en er zijn 
verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. In onderzoeksfase 1 is een 
projectanalyse uitgevoerd waarin relevante factoren tijdens de zoektocht naar de totstandkoming van 
de ruwbouwcyclus van het referentieproject inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn diverse 
personen binnen JP van Eesteren ge"interviewd, deze hebben alien in meer en mindere mate te maken 
met het bepalen van de uitvoeringmethodiek van een ruwbouwproces. De vraag is waar deze personen 
naar kijken maar vooral wat in hun ogen belangrijk is. Door dit brede scala aan perspectieven is er een 
helder overzicht gekomen van deze projectspecifieke factoren. Welke aspecten hebben de kritieke 
eigenschap6 en zijn daarmee belangrijk voor de input van onderzoeksfase 2 de procesanalyse. 

Fase I Fase 2 Fase3 

~ 
Procesanalyse I 

• omgeving 
• ontwerp 
• algemeen 

I • tijd 
• indirecte kosten • ruwbouwcyclus 

• bouwplaatslogistiek 
• transportmiddelen 

Projectanalysc 
• arbeid 

T&K analyse 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fase 4 

Hulpmiddel 

• 5 daagse cyclus 

I 
I 
I 
I 
~ 

Ontwerptechnische 
orientatie 

Technische 
orientatie 

Organisatorische 
orientatic 

Figuur 10: Fase 1 voor het bepalen van de ruwbouwcyclus van he! referentieproject 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 
2.1.1 Ontwerpfactoren (beantwoording onderzoeksvraag 1.1) 
2.1.2 Omgevingsfactoren (beantwoording onderzoeksvraag 1.2) 
2.1.3 Algemene aspecten (beantwoording onderzoeksvraag 1.3) 

Fysische 
orientatie 

In paragraaf 2. 1.4 is de conclusie van probleemstelling 1 beschreven. De onderzoeksvragen zijn 
beantwoord door alle projectfactoren samen te vatten met daarbij aangegeven welke kritiek zijn voor 
de bepaling van een ruwbouwcyclus. Zij die niet kritiek zijn zullen en minder hoge prioriteit hebben in 
de projectanalyse. 
De aanpak van probleemstelling 1 is beschreven in bijlage I. De beantwoording en uitwerking van 
probleemstelling 1 is vertaald in het handboek7 waarin alle onderzoeksvragen worden beantwoord op 
basis van het afstudeerplan. 

6 Zie bij\age II analyse naar projectfactoren 
7 Zie hoofdstuk 1 van het document (Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans) 
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2.1.1 Ontwerpfactoren 

TU/ e 
Techn ische Universitel t 
Elndhoven 
Un iversity of Technology 

In deze paragraaf zullen de relevante ontwerpfactoren worden benoemd die van invloed zijn voor de 
totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. 

Hoogbouwproject New Orleans 
Het referentieproject New Orleans betreft een 
nieuw binnenstedelijk woon-, werk en 
recreatiegebied op de Wilhelminapier in 
Rotterdam. Het gebouw bestaat uit woningen, 
theater, kantoren en een parkeergarage. New 
Orleans is een van de vijf woontorens die tussen 
Montevideo en het Luxortheater aan de zuidzijde 
van de Wilhelminapier in Rotterdam gebouwd 
wordt. Het woongebouw wordt ruim 158 meter 
hoog en telt 47 verdiepingen. Hiermee is 
woontoren New Orleans het op een na hoogste 
gebouw van Nederland tot nu toe. 

In dit afstudeerrapport zal het 
onderzoeksonderwerp gericht zijn op 
hoogbouwprojecten. Bij woninghoogbouw is het 
ontwerp gericht op het per bouwlaag schakelen 
van een aantal appartementen rondom een 
centrale kem met de verticale transportsystemen. 
De indeling van de plattegrond heeft een centrale 
kem met vier dragende wanden in de langszijde 
van het gebouw. Er is sprake van hoogbouw als 
er op enig moment tijdens de uitvoeringsfase de 
verticaal gerichte bouwstroom voor de ruwbouw, 
gevel en afbouw tegelijk in uitvoering zijn. 
Daamaast moet er voor transport van de fysieke Figuur 11: Hoogbouwproject New Orleans 

productiefactoren gebruik worden gemaakt van dezelfde verticale transport (hulp)middelen. De 
behoefte aan woninghoogbouw ligt vooral in de sector van woontorens met een hoogte van minimaal 
90 meter. 

Uitvoeringsmethodiek 
Tijdens de calculatiefase van het project New Orleans was dat de uitvoeringmethodiek van de 
ruwbouw door de constructeur voorgeschreven in het bestek. De hoofdconstructeur had de 
uitvoeringsmethodiek bepaald om de constructie te maken met behulp van het tunnelbekisting 
systeem. Nadat het project New Orleans gegund was aan aannemer Besix heeft deze tijdens de 
uitvoeringsfase de uitvoeringsmethodiek omgezet van het tunnelbekisting systeem naar een 
ze\fk\immende wandbekisting systeem en paneel vloerbekisting systeem. 
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lndeling plattegrond ( dimensie van de constructie) 

TU/e 
Technische Unlversltelt 
Eindhoven 
Universi ty ofTech no logy 

Voor het referentieproject vormen de in het werk gestorte wanden en vloervelden samen de 
hoofddraagconstructie van de woontoren. De afmeting van het gebouw hangt af van de architect of 
constructeur. In dit geval is het gebouw circa 30 x 30 meter. De getekende dikte zijn vereist vanuit 
constructieve en geluidstechnische redenen. De standaard plattegrond van woontoren New Orleans 
heeft een vierspanner plattegrond met centrale kem. In onderstaande figuur vormen de groene en rode 
wanden de vierspanner plattegrond met centrale kem. De blauwe wanden zijn gevelvullende wanden. 
De paarse wanden zijn prefab wanden van het kemgebied inclusief de twee prefab trappen. De vloeren 
zijn uitgevoerd met in het werk gestorte beton. De verdiepingshoogte van bovenkant vloer tot 
bovenkant vloer is 3,3 meter. 
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Figuur 12: Plallegrond van het project New Orleans met daarop de dragen onderdelen op aangegeven 
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2.1.2 Omgevingsfactoren 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
Univers ity of Technology 

In deze paragraaf zullen de omgevingsfactoren worden benoemd die van invloed zijn voor de 
totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. 

Projectlocatie 
Het referentieproject New Orleans is gerealiseerd op de Wilhelminapier. Vanaf de aangrenzende 
hoofdwegen Laan op zuid en de Boompjes (over de Erasmusbrug) is de Wilheminapier te bereiken. 
Deze wegen zijn allemaal geasfalteerd en er is zwaar verkeer mogelijk. Doordat het gebouw aan een 
zijde is afgesloten door water is de bouwplaats maar van een zijde toegankelijk voor transport over de 
weg. 

Figuur 13: luchtfoto Wilhelminapier met het project New Orleans aangegeven 

In principe wordt het terrein rondom het project New Orleans volledig volgebouwd maar op het 
moment dat de observatie plaatsvond was er voldoende ruimte beschikbaar voor inrichting van de 
bouwplaats. Het grondoppervlak van New Orleans is ongeveer 3.400 m2 en het totale bouwterrein 
heeft een oppervlakte van ongeveer 11.000 m2

• Het beschikbare bouwterrein voor opslag van 
materialen bedraagt 7.500 m2

• Het bouwterrein zal gehuurd moeten worden van de gemeente. De 
zogenoemde precariokosten verschillen per gemeente, maar in Rotterdam bedragen deze 
precariokosten € 1,07 per m2 per kalenderweek voor hetjaar 2010. Op het project New Orleans is er 
tevens opslag op het water toegepast door middel van pontons. Er zal rekening moeten worden 
gehouden met binnenhavengelden bij het havenbedrijf. Deze havengelden verschillen per gemeente, 
maar in Rotterdam bedragen deze binnenhavengelden € 0,06 per m2 per kalenderweek voor hetjaar 
2010. 
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2.1.3 Algemene aspecten 

TU/ e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

In deze paragraaf zullen de relevante algemene aspecten worden benoemd die van invloed zijn voor de 
totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. 

Werktijden conform de Cao Bouwnijverheid 
De normale arbeidsduur is 40 uur per week en 8 uur per dag. Een normale werkweek loopt van 
maandag tot en met vrijdag. De werknemer is niet verplicht te werken op zaterdag, zondag of een 
erkende feestdag. Dagelijkse werktijd valt tussen 07.00 en 18.00 uur. De werktijd, verp\ichte pauze en 
de reistijd mogen samen niet meer dan 11,5 uur per dag duren. Zo nodig wordt de werktijd ingekort. 
De reisuren die daardoor in werktijd vallen, worden a\s gewerkte uren betaald. Je werkt normaal 
gesproken over als je !anger werkt dan 8 uur per dag of 40 uur per week, werken v66r 07 .00 en na 
18.00 uur en werken op zaterdag of zondag. Bij JP van Eesteren geldt dater 8 uur per dag of 40 uur 
per week gewerkt wordt. Op basis hiervan zullen tijdens de ca\culatiefase van een openbare 
aanbesteding de tijd en kosten worden bepaald. 

Manbezetting versus werkoppervlak 
Volgens de wettelijke bepalingen NEN 1824 mogen er een maximaal aantal mensen op een werkplek. 
Deze wettelijke basis voor de minimale afmeting van werkplekken is terug te vinden in een artikel 
13.19 van het Arbobesluit. Hierin staat dat de afmetingen zodanig moeten zijn dat de werknemer zijn 
werkzaamheden veilig en zonder nadelige gevolgen voor welzijn en gezondheid kan uitvoeren. 
Eveneens moet de werknemer kunnen beschikken over voldoende bewegingsruimte, en als dit niet 
mogelijk is moet er in de nabijheid van de werkplek een andere open of besloten ruimte aanwezig zijn 
waar we! voldoende bewegingsruimte is. Volgens deze wettelijke bepalen is het minimale 
werkoppervlak 25 m2 voor een bouwplaatsmedewerker. 

Weersomstandigheden 
Omdat het uitvoeringsproces plaatsvindt in de open lucht heeft het weer een grote invloed op het 
uitvoeringsproces. Het verticaa\ transport is de kritieke factor bij het uitvoeringsproces van 
hoogbouwprojecten. Wanneer dit verticale transport ongeleide lasten betreft, zoals het verplaatsen van 
lasten met behulp van een torenkraan, zal de wind een grote invloed hebben op de voortgang van het 
uitvoeringsproces. Volgens veiligheidsvoorschriften is het niet mogelijk om ongeleide lasten te hijsen 
boven 6 Beaufort. Daarboven is dan sprake van windverlet. Met name bij hoogbouw speelt deze factor 
een grote rol, omdat de windsterkte met de hoogte toeneemt. 
Op het project New Orleans is het bekistingsysteem grotendee\s kraanonafhankelijk. Door de 
toepassing van een automatische k\imkist is de torenkraan tijdens het ruwbouwproces niet van 
toepassing, echter is de torenkraan we! nog met de montage en demontage van bekisting. Voor het 
transporteren van de vloerpaneel bekisting is de torenkraan ook niet nodig, de vloerpanelen worden 
tijdens het ruwbouwproces door een interne bouwlift getransporteerd. 
Op het project New Orleans is voor diverse andere bouwonderdelen de torenkraan wel van nodig. Dit 
geldt grotendee\s voor het verticaa\ transporten van wapening, instal\atie, prefab onderdelen en 
gevelbekleding. Op het moment dat deze materialen benodigd zijn binnen het ruwbouwproces is de 
kans a\tijd aanwezig dat vanwege harde wind niet gehesen kan worden. Hierdoor zal de voortgang van 
de ruwbouwcyc\us op dat kritieke onderdee\ stil staat. 
Door het werken op grote hoogte zullen maatregelen getroffen moeten worden ten behoeve van het 
veilig en comfortabel werken. Dit beperkt of voorkomt wind-, regen- of vorstverlet. 
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2.1.4 Conclusie probleemstelling 1 

TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Alie projectfactoren die in dit hoofdstuk behandeld zijn, hebben een bepaalde mate effect op het 
ruwbouwproces van het referentieproject New Orleans. Door elke factor uit te werken is inzicht 
ontstaan wat kritiek is en wat niet. Er zijn veel aspecten van invloed op de totstandkoming van een 
ruwbouwcyclus die als aandachtpunten zullen worden meegenomen in het hulpmiddel tijdens de 
ontwerpfase. 

Probleemstelling I 'Het vaststellen van projectfactoren die effect hebben op het bepalen van de 
ruwbouwcyclus van het referentieproject' wordt beantwoord door de onderzoeksvragen die per 
paragraaf worden behandeld. Deze projectfactoren zullen deels in de procesanalyse maar voomamelijk 
in de ontwerpfase gebruikt worden, welke eisen de totstandkoming van een ruwbouwcyclus moet 
voldoen. 

Tijdens de analyse bleek dat niet alle aspecten even belangrijk zijn, maar we! de aandacht verdienen 
tijdens de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. Onderscheid hierin is gewenst om zo tijdens de 
uitwerking van het hulpmiddel de kritieke factoren8 direct te gebruiken voor het hulpmiddel. 

r---
Relevante projectfactoren 

------

• Projectgegevens • Projectlocatie • Kwaliteit van de wandoppervlakte 

Aanbestedingvorm • Beschikbare bouwterrein • • Arbozorg 

Hoogbouwproject • Aan- en afvoer routes • • Milieu aspecten 

• Oimensie van de constructie • Weersomstandigheden • Werktijden conform Cao 

• Materiaalhoeveelheden 
Manbezetting vs werkoppervlak • 

r----------------------------------------------------------; • Veiligheid apecten 

:: a W Prioriteit I: Direct effect op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus 

• • 
: Prioriteit 2: Indirect effect op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus 
• 
~----------------------------------------------------------J 

Figuur 14: Prioriteitenoverzicht van alle projectfactoren. De factoren die direct van invloed zijn warden in het 
ontwerpproces behandeld voor het bepalen van de kortste n1wbouwcyclus van het referentieproject. 

Probleemstelling I is onderverdeeld in drie vraaggebieden, gezamenlijk geven deze antwoord op het 
vraagstuk welke relevante projectfactoren effect hebben op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus 
van bet referentieproject. In bovenstaande figuur is te zien welke factoren direct effect hebben op de 
totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. Elke projectfactor is benoemd en 
staat onder het gebied dat terug komt in de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

8 Zie bijlage II analyse naar projectfactoren 
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2.2 Totstandkoming ruwbouwcyclus 
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Technische Universiteit 
Eindhoven 
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In dit hoofdstuk zal probleemstelling 2 beantwoord worden, deze is a\s volgt omschreven: 

'Het vaststellen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject '. 

Om de totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject New Orleans te bepalen is het 
van belang om te weten hoe het proces van een ruwbouwcyclus verloopt. Met welke factoren moet 
rekening worden gehouden om een juiste afweging te maken tijdens het bepalen van de 
ruwbouwcyclus. Hiervoor is vanuit de 158 hoge woontoren New Orleans in week 34-2009 een 
steekproef getrokken van de ruwbouwcyclus van een verdieping. Op dat moment waren de 
zogenoemde H-wanden op de 28ste verdieping en de Fa9ade wanden I vloeren op de 24ste verdieping 
in uitvoering. De torenkraan stood op een hoogte van 98,6 meter en was 1 keer verankerd aan het 
gebouw. De ruwbouw van een verdieping werd in zes productiedagen uitgevoerd met werkdagen van 
10 uur. Op de zesde productiedag (zaterdagochtend) werden de prefab wanden in het kerngebied 
gep\aatst en de wanden werden ontkist van de stort van de vorige dag. 
Welke aspecten hebben de kritieke eigenschap en zijn daarmee belangrijk voor de productiemiddel. 
Deze factoren zijn uitgewerkt in de volgende paragrafen om te achterhalen waarom dat zo is en welke 
onderlinge relaties er aanwezig zijn. 

In dit hoofdstuk zal binnen onderzoeksfase 2 de totstandkoming van een ruwbouwcyclus van het 
referentieproject worden bepaald, tevens is een onderdeel van onderzoeksfase 2 het bepalen van de 
productiemiddelen. Deze vormen samen de procesfactoren van dit afstrudeerverslag. 

Fase I 

• omgeving 
• ontwcrp 
• algemeen 

Projectanalyse 

Ontwerptechnische 
orientatie 

Fase 2 

Procesanalyse 

• ruwbouwcyclus 
• bouwplaatslogistiek 
• transportmiddclen 
• arbeid 

Technischc 
oricntatie 

Fase 3 

* tijd 
• indirecte kosten 

T&K analyse I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fase 4 

Hulpmiddel 

• 5 daagsc cyclus 

~ 
Organisatorische 

oricntatie 
Fysische 
orientatie 

Figuur 15: Fase 2 waarin de totstandkoming van ruwbouwcyclus van het referentieproject bepaald wordt 

De aanpak van probleemstelling 1 is beschreven in bijlage I. De beantwoording en uitwerking van 
probleemstelling 2 is vertaald in het handboek9 waarin alle onderzoeksvragen worden beantwoord op 
basis van het afstudeerplan. 

9 Zie hoofdstuk 2 van het document (Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans) 
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2.2.1 Toegepaste uitvoeringsmethode 

TU/e 
Tech nlsche Universiteit 
Eindhoven 
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Tijdens de calculatiefase van het project New Orleans was de uitvoeringsmethode van de ruwbouw 
door de constructeur voorgeschreven in het bestek. De hoofdconstructeur had de uitvoeringsmethode 
aangegeven om de constructie te maken met behulp van het tunnelbekistingsysteem. Nadat het project 
New Orleans gegund was aan aannemer Besix heeft deze tijdens de uitvoeringsfase de 
uitvoeringsmethode omgezet van het tunnelbekisting systeem naar een zeltklimmende wandbekisting 
systeem (Peri) en paneel vloerbekisting systeem (Napatec). 
Hiermee is de gehele buitenkern en alle dragende binnenwanden in het werk gestort met uitzondering 
van de liftkem en twee middenwanden. Omdat de afrneting van de liftkem te klein is om mee te 
nemen in de klimkist is er gekozen om deze uit te voeren in geprefabriceerde betonwanden. Hiervoor 
is er ruimte gehouden in de klimkist zodat de prefab wanden getransporteerd kunnen worden. 
De vloer paneelbekisting worden tegelijkertijd met de wandencyclus meegenomen. Dit heeft een 
voordeel dat de vloeren en wanden achtereenvolgens gestort kunnen worden. De stempels en 
vloerbekisting panelen worden per twee verdiepingen getransporteerd door middel van een inteme 
bouwlift. Voor de bouw van de betonconstructie van de toren worden twee verschillende type 
hydraulische klimkisten toegepast. De zogenoemde H-kem en de Fa9ade bekisting. Deze twee 
klimkisten zijn opgedeeld in vijf bouwdelen met ieder een andere fasering. 
Nadat de kemvloer gestort is kunnen de prefab betonnen wanden en trappen worden geplaatst, om 
vervolgens de bouwlift voor de vloerbekisting een verdieping omhoog te verplaatsen. 
De twee jumpliften van leverancier Kone zijn ingezet voor het verticale transport van personeel en 
material en. Deze jumpliften klimmen per twee verdiepingen mee met de ruwbouw. Naast het 
toepassen van de jumpliften is er ook gebruik gemaakt van een tweetal personengoederen liften van 
leverancier Raxtar tangs de gevel van het gebouw. 
Voor het overige verticale transporten van materialen en materieel is een torenkraan van fabrikant 
Liebherr toegepast en voor het verpompen van beton een betonpomp van fabrikant Putzmeister. 
Er is uiteindelijk een cyclustijd van 6 productiedagen per verdieping gehaald. 
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2.2.2 Toegepaste bekistingsystemen 
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University of Technology 

Vanuit de 158 hoge woontoren New Orleans is in week 34-2009 een steekproef getrokken van de 
ruwbouwcyclus van een verdieping. Op dat moment waren de zogenoemde H-wanden op de 28ste 
verdieping en de Fa9ade wanden I vloeren op de 24ste verdieping in uitvoering. Het toegepaste 
bekistingsysteem voor de H-wanden is een ACS-R klimsysteem. Het toegepaste bekistingsysteem 
voor de Fa9adewanden is een ACS-G klimsysteem. Voor het bekisten van de vloeren is een topec 
vloerpaneel bekistingsyteem toegepast. 

II 
II 
II 

'·' 
II 

. ~i,i========:;;ji;::;==f"'--'-li'i:'t-'-!f-'-":~==:;;ji;::;========ii+"""" ........... ~ --111• 

!! n 
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I i ' 20e · 
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Figuur 17: Stand van uitvoering tijdens observatie in week 34-2009 van woontoren New Orleans 

35 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

Bekistingsysteem voor de H-wanden 

TU/e Tech nlsch e Universiteit 
Eindhoven 
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Het aanwezige systeem voor het bekisten van de zogenoemde H- wanden is een automatische 
klimbekisting van leverancier Peri. Type klimsysteem is een ACS R systeem (Automatic Climbing 
System Regular). 
Klimbekistingen worden gebruikt voor het bekisten van verdiepinghoge wanden, kemen en schachten. 
De betonnen wanden worden per verdieping gestort met wandbekistingen die onderling zijn 
gekoppeld. Het bijzondere aan dit automatische klimsysteem is dat de klimbekisting geheel uit 
zichzelf klimt doormiddel van hydrauliek. Hierdoor is de torenkraan niet nodig bij het klimproces dus 
de klimbekisting is "self-supporting" . Een klimbekisting wordt bevestigd aan bouten en ankers die in 
de wanden van de onderliggende verdieping zijn gesteld en ingebetonneerd. Na het verharden van het 
beton wordt de complete klimbekisting in zijn geheel omgezet naar de volgende verdieping en 
gereedgemaakt voor de volgende stort. Een klimbekisting heeft relatief weinig ondersteuningen, zodat 
het verplaatsen snel en zonder veel personeel plaatsvindt. Door deze traditionele wijze van uitvoeren 
kunnen de verdiepingvloeren pas worden aangebracht nadat de wanden van de twee of drie hoger 
gelegen verdiepingen zijn gestort. 

Bekistingsystemen voor de Falj'.adewanden 
Het aanwezige systeem voor het bekisten van de fa9adewanden is een automatische klimbekisting van 
leverancier Peri. Type klimsysteem is een ACS-G systeem (Automatic Climbing System Galgen). 
Naast deze traditionele uitvoering van de klimbekisting is het ook mogelijk om door een andere wijze 
van uitvoeren van de klimbekisting de verdiepingsvloeren gelijktijdig met de wanden te storten . Om 
gebruik te maken van een zogenoemde galgconstructie is het mogelijk om wanden en vloeren 
gelijktijding te bekisten en te storten. De galgconstructie bestaat uit consoles, die het mogelijk maken 
dat beide wandkisten aan de galgen hangen. De bekistingelementen zijn eenvoudig horizontaal 
verplaatsbaar door midden van een rolsysteem. De buitenste wandkisten dienen als randbekisting voor 
het storten van de vloer. Als het beton van de vloer voldoende stijf is kan achtereenvolgens de wand 
gestort worden. 

Bekistingsysteem voor de betonvloeren 
Het aanwezige systeem voor het bekisten van de vloeren is een paneelbekisting van leverancier 
Napatec. Type paneelmethode is een Topec systeem. 
Tussen de geklommen klimbekisting moeten de betonvloeren gelijktijdig of later worden gestort. Voor 
het uitkisten van deze in het werk gestorte vloeren wordt een paneelbekisting toegepast. 
Het vloer paneelbekisting systeem (zogenoemde 'topec' systeem) bestaat uit slechts twee onderdelen: 
stempel en paneel. Het topec vloer paneelbekisting systeem is een bekistingsysteem dat snel kan 
worden gemonteerd. De vloerpanelen bestaan uit elementen van 1800 x 900 mm en wegen circa 20 kg. 
Men kan zeer efficient te werk gaan, omdat de stempels en panelen zeer vlug kunnen worden 
gemonteerd. Er kan 1.62 m2 bekisting per stempel worden toegepast. Bij een stortbelasting van 7,76 
k.N/m2 is de stempelbelasting 12,6 k.N. Met dit systeem is het wel noodzakelijk nadat de panelen 
ontkist worden, de stempels teruggeplaatst wordt voor doorstempeling van de betonvloeren. Zie 
onderstaande afbeeldingen voor toepassing van een Topec vloer paneelbekisting systeem. Het is 
mogelijk om met twee personen een tafel van 1800 x 900 mm van nog geen 21 kilogram vanaf de 
grond af te plaatsen, in te haken, omhoog te draaien en te ondersteunen. 
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2.2.3 Toegepaste bouwonderdelen 
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De fasering van de ruwbouwcyclus is opgedeeld in drie bouwonderdelen. De zogenoemde H-wanden 
en de Fayadewanden met de vloervelden. Het 3e bouwonderdeel zijn de prefab elementen. 

Bouwonderdeel 1 zijn de H- wanden: 
Het eerste bouwdeel is de zogenoemde H- wanden met een viertal bouwfasen. Elke bouwfasen in 
opgedeeld in volgende activiteiten per fase : 
• Fase l: Stelkisten 
• Fase 2: Binnendoos 
• Fase 3: Binnendoos 
• Fase 4: Binnendoos 

Bouwonderdeel 2 zijn de Fa~adewanden en vloeren: 
Het tweede bouwdeel is de Fayadewanden met de vloervelden. Dit bouwdeel is verder op te delen in 
vier bouwfasen: 
• De le bouwfase zijn de Fayadewanden- v\oeren As 11 
• De 2e bouwfase zijn de Fayadewanden- vloeren As I 5 
• De 3e bouwfase zijn de Fayadewanden- vloeren middengebied (noord) 
• De 4e bouwfase zijn de Fayadewanden- vloeren middengebied (zuid) 
• De 5e bouwfase zijn de werkzaamheden in het kerngebied 

Fasering H - wandeo 
• -------"' Fasering fa~ade waoden en vloeren 
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Figuur 18: Fasering van H-wanden enfacadewanden met vfoeren 

Bouwonderdeel 3 zijn de prefab onderdelen: 

Fase 2: wanden en 
vloeren As 12-14 noord 

Kerngebied: vloeren en 
pre£ab wanden/trappen 

Fase 3: wanden en 
vloeren As 12-14 zuid 

_c 
z 

~ y 

ACS · GVlll 

Het derde bouwonderdeel heeft betrekking op het kemgebied. Hier zijn prefab liftwanden en trappen 
gepositioneerd. 
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2.2.4 Toegepaste ruwbouwcyclus 
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In onderstaande afbeeldingen zijn schematisch weergegeven hoe de bouwvolgorde wordt uitgevoerd 
volgens het ruwbouwschema. Per dagdeel zal de totale weekcyclus van een verdieping van de 
ruwbouw worden afgebeeld. 

Bouwmathodltk, New Or1eans 
Wtakcyclua per verdleplng 

Dag 

Rood 
Oran Jc 
Groen 
Zwart 

= Wapening vlechten ![ 

= Installaties 
= Vloerbeldstlng plaa!'sen 
= Prefab plaa ts en I 

Vloeren 

3lm3 67m3 

1&11 340 m2 

lll&rlV """m2 

00 m2 

Prefab elementen 

VI u 
vu ·~ 
Vlll '" 

Ruwbouwcyclus van de H- wanden 

Rou 

Blnuw 

Klimmen 
Bekisting slulten 
Beton storten 

Kllmkist gevels 

5m3 
----.. 

s'3 
IX 00 m2 

x ,_::_2'¥l·m2 

Xl 00 m2 
XJI ,2Q&,m2 

IX 

XI 

Dag I: Stelbekisting (ontkisten - klimmen - bekisten van de wanden); 
Dag 2: Instortvoorzieningen; 
Dag 3: Wapening aanbrengen; 
Dag 4: Sluitbekisting ( ontkisten - klimmen - bekisten van de wanden); 
Dag 5: Storten van de wanden. 

Ruwbouwcyclus Fa~adewanden met vloervelden 
Dag I: Ste!- en sluiten wandbekisting en bekisten vloerveld; 
Dag 2: Wapening wanden aanbrengen en onderwapening vloerveld 
Dag 3: Installaties in de vloeren en instortvoorzieningen in wanden 
Dag 4: Bovenwapening vloervelden en sluiten van de wandbekisting 
Dag 5: Storten van het vloerveld vervolgens de wanden 

H-kern klimkist 

70m3 

XII Slell<Jsl 

!XV SlulUstebl 

xv Stultl'll6lkist 
XVl Siu-
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Vi~ualisatic weekcyclus. Dag 1 ocbtend 
Werkza•mhedcn 

Vlocren 
Wa~ vlechtcn & imt:allati~ ln Yl~r ( 
Vtoffi>ck..istio,g plaatscn & w!pcning vloctucn In vloer 
II 
Wapcning vlcchten v!ocr Jn 
Irurallnties vloer IV 

KJimkkt. eeyeJs 
Klimmen bek.isting X 

• Wapenlng vl«hten wand XI 
• Wapcniog vlcchten en iostal.laties wand XJI 

H-kent. kllmkist 
- Belcistiog tluite-n. !dimkist ~'VD 

VlsuallsaUe weekcycJus, Dag I middag 
Workuambeden 

Vloeren 
J.nstallatie.t in vlou I 
W:l.pen.ing vlcchten in vloer D 

- Stonen vloer tn 
- ImtaJlac.ies ..t wapenlng vlecbten vloer rv 

Klimkbt0 &t'\'eb 
Wapening vlechten WMd DC 

- Wapening vfediten wand X 
- W1peniag vlecbt"'1 en iostallati~ wand XJI 

K·ken:a, klimkist 
- Stonen 

711712008 

TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 
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Visaalisatie weekcyclus, Dag 2 ochtend 
Werkzaambtden 

Vloertn 
rnstallalles in vloer I 
Wapening vlcchten & insUlllatics in vloor 
II 
Vlocrbckisting plaatscn in vlocr 111 
Wapening vlechteo vlocr lV 

Prefab elemenien 
- Pla:at:sen prefab clementen VII & Vfil 

Kllmkist, gc-vcJs 
Installaties wand IX 
Waperling vlcchcen wand X 
Sluiteu. bckisting wand XI 
Wapening vlechten en instaUaties vr.lild 
XII 

H-kern, klimkhl 
- Klimmcn. klimkist Xlll 

Visual:liatie weekcyclus, Dag 2 midd;ig 
Werkzaamb.eden 

Vlo_ere~apening v!echl> •. '11 & installatic:!J in vloer I 
lnstaJ!acies in vloer 11 
Vloer.bekisting plllatsen voor v[oer HI 

- Storten vloer fV 

Kllmkl:iat, aeveb 
- In.stal\aties wand IX 
- Wapening vlcclucn en installaties wand X 
- Storteo w;m~ XI 

H-keni, klimkisi 
- Vlcd1ten H-kern 

711712008 

TU/e 
Technische Un iversltelt 
Eindhoven 
Un iversity of Technology 
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Visualis.alfe weekeyclus,, png 3 ochl~nd 
Werkzoamhedeo 

Yloere11 
Wapening v!echten in vloer J 

~r:cti~~~;~°i:!n en wapening 11\ectuen vloer Ill 
Vlocrbekisting plw:sen v!oer IV 

Prcrab clcmeoten 
• Pla:usen prefub elementen VII 

Klhnklst, aevels 
- Wapening vJ~hlen wand IX 

Wapening vlechten eo instal!aties wand X 
- Kltmmen beklsting wand XI 
- Sluiten bekisdna wand X.U 

H-kern, k.llmklst 
- Wapeni.oa vlechten II-kern 

VisualtsaUe week.cyclus, Dag 3 mjddag 
Werk.Dambcd.n 

Vloerca 
Stortcn vloer I 
Iasta.llatic:s & vlcchten wapening in vloer II 
Wapening vlechten vloer lll 
Vlocrbeki.sting plut$C'n vloer IV 
Vlocrbclcistina plaatsen vlocr Y 

Klimklst, aevcll 
- \Yapening v\echtcn en installaties wand X 
- Storten wand XJI 

H-kero, k.Jhnkist 
- Wapening, vlechten en installath:s H-kern 

TU/e 
Technische Universitel t 
Elndhoven 
Univers ity of Technology 

41 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

VisuaJisalie wee.ktyclus, Dag 4 ochtend 
W~rkza.amhcdell 

VI.,.,... 
VJoerbekistins, pta3tsen vloer, 1 
Vlec.b.ren W8penin~ in vloer a 
Wapenina vlechten &. in.stilloties vloer UI 
Vloelbek.isti.o.g plaatsun &. wupealag vlechten 
vloer CV 
Wapenlng vlecbten vloer V 

Pre(llb ~ementco 
- PIaa.tse1l w-a:nd VI 

KJimlcist,gc\lels 
• Sluiten belUsûng wand LX 
• WapenÎna vlechten en i.nstalblies wand X 
- Klimmon bek.i:ctin.g .... -and xn 

R-brn.k.ll.mk..l.lt 
• W:lpcning vlechlen tl-kern 
- 'Klimmen bekisting IXV 

Visualisatie weekcyclus, Dag 4 middag 
Werkzaambt'de.a 

VlGerrn 
Vloctbeki$ting plilatsen vhJCr I 
Storten vloer U 
Installaties vtotT 111 
Wapening vlet;ntcn vlou tv 
Ill$bIlaties vlocr V 

Klimldst.i&yeis 
- Storten wand IX 
- WapeninQ: vJccl:nm wand Xl 
- Wo.pe:ning vlechten wand xn 

l:f-ken:a~ kJlmkh1 
- Wapening vlechten 4 inslallaties H-kcru 

7/l7nooa 

Tule Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 
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Visuallietle weekcycluJ, Dag S ochtend 
WerlaHmbcdcn 

Vlotrcn 
• Vlocrbekist.lna plaatsen &. wapening vlechtcn vlocr I 

Vloerbekisting plaa.l5en voor vloer U 
- lruta.llatie:! vloer Ill 
• Wtpenin,g vlechten &. installli.tie..s vlocr IV 
• Wapening vlcchcen vloer V 

KlimkJst.1evels 
KHnunen bck.istillg wnod IX 

- Slui1en belds ting wand X 
• la.sWlatit:1 voor wand XI 
- Wa.pen.ina vh:clueo wand Xll 

H-kero, k.llmki•t 
Wopeoing vlechten H-keru 

• Klirnm~n bcklstlng XV 

VisuaJisatle weekcyclus, Dag 5 middag 
Wcdu:a•mhedea. 

VJoc-ren 
Wapeni.ng vlechteo vlocr I 
Vlocrbekislinl p~ voor vloer 11 
In:staUaties A wapeo.ing vlecbteo vloer m 
losta.lleti~ vfoer rv 
Stort«t vloerV 

KJtmkltt, g:~nlt 
Storten wand X 

• (nstal11ties voor wand XI 
• Wapenina vlcc:bten &. installaties wand 

XU 

H-kero, kJhukJst 
• Waperiing vtechten & instal\alies B-kern 

711712008 

TU/e 
Technlsche Unlversite lt 
Elndhoven 
University of Technology 
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2.2.5 Werkwijze "omgedraaide tunnelkist" uitvoeringmethode 

TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Techno logy 

Tijdens de observatie op het project New Orleans werd de onderstaande uitvoeringsmethode toegepast 
voor het uitvoering van de Fac;adewanden en vloervelden. Door het toepassen van deze 
uitvoeringsmethode zullen de vloeren en wanden tegelijkertijd worden gestort. Een risico van deze 
uitvoeringsmethode is de stortvolgorde van eerste de vloer en dan de wand. Wanneer de vloer nog niet 
voldoende uitgehard is door weeromstandigheden, kan de wand niet gestort worden doordat de vloer 
de opwaartse betondruk van de wand nog niet aankan. Zie onderstaande stappenplan van uitvoering 
van deze uitvoeringsmethode. 

Figuur 19: Stappenplan van omgedraaide tunne/kist uitvoeringsmethode 
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2.2.6 Werkwijze wapening 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Voor het project New Orleans is een snelle montage van de wapening toegepast door middel van 
geprefabriceerde wapeningselementen voor de wanden van de H-kem. Deze geprefabriceerde 
wapeningselementen worden door de kraan getransporteerd en gemonteerd. Voor de wanden van de 
fa9ade worden semi-geprefabriceerde wapeningselementen toegepast. De semi-geprefabriceerde 
wapeningselementen zijn kleinere elementen die door de torenkraan worden bevoorraad om 
vervolgens door twee vlechters getransporteerd en gemonteerd te worden. 
Voor de vloeren zijn er traditionele wapeningsnetten toegepast voor de onder- en bovenwapening. 

H-wanden: 
.,.____.,~ir~'lf!lll!c...'!'.- prefab

wapeningselementen 

Figuur 20: Overzicht van toepassing wapening t.p. v. de H-wanden en Fa9ade wanden en vloeren 
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Prefab wapening H-wanden 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
Unive rsity of Technology 

De geprefabriceerde wapeningselementen voor de wanden van de H-kem worden op de bouwplaats 
gemonteerd ( ondemet - supporters - bovennet). Hiervoor is circa 250 vierkante meter ruimte op de 
bouwplaats gereserveerd. Nadat de wandbekisting gesteld is en de instortvoorzieningen gemonteerd 
zijn kunnen de wapeningselementen getransporteerd en gemonteerd met behulp van een evenaar en de 
torenkraan. 

--------
/ 

Figuur 21: Transport prefab wapeningselementen 

Semi- prefab wapening Fa~adewanden 
De semi-geprefabriceerde wapeningselementen voor de wanden van de far;ade worden op een ponton 
gemonteerd. Het ponton heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter. De wapening voor de wanden 
van de far;ade worden in kleine handzame elementen uitgevoerd die door twee 
bouwplaatsmedewerkers gemonteerd kunnen worden. 

Figuur 22: Werkwijze semi-prefab wapeningselementen 

Wapeningsnetten voor de vloeren 
De wapeningsnetten voor de onder- en bovenwapening van de vloeren worden op de bouwplaats 
uitgesorteerd per vloerveld. Hiervoor is 250 m2 ruimte op de bouwplaats gereserveerd. Op het moment 
dat de wapeningnetten nodig zijn op het vloerveld worden de wapeningsnetten door de torenkraan 
getransporteerd naar het desbetreffende vloerveld. 

Figuur 23: Werkwijze wapening in vloeren 
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2.2.7 Werkwijze installaties 

TU/e Technische Universlteit 
Elndhoven 
University ofTechnotogy 

In onderstaande atbeelding is weergegeven hoe bouwvolgorde van de elektronische en 
werktuigkundige installaties achtereenvolgens worden uitgevoerd. Nadat de installaties zijn 
aangebracht wordt de bovenwapening aangebracht en kan de vloer worden afgestort met beton . 

.• 11:::: .. 
·~ 

Figuur 24: Werkwijze van aanbrengen van de installaties onderdelen in de constructie 

47 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

2.2.8 Werkwijze betonstorten 

TU/e 
Techn ische Universiteit 
Eindhoven 
Universi ty ofTechnology 

Op het project New Orleans wordt ongeveer 380 m3 beton van vloeren en wanden met behulp van een 
betonpomp getransporteerd. Een betonpomp is een continu transportsysteem waardoor de 
opvoerhoogte geen invloed heeft op de pompcapaciteit. Het gebouw is opgedeeld in vijf bouwfasen 
om per productiedag een van deze bouwfasen af te storten. 
De kwaliteit van het beton zal afgestemd moeten worden met de trekkrachten van de klimankers. De 
klimankers moeten de krachten van de klimbekisting overbrengen naar de betonwand. De 
klimbekisting wordt de dag na het storten van de wanden geklommen. 
Er is een dubbele vloerbekisting ingezet om de stortbelasting af te kunnen dragen naar onderliggende 
vloeren. Tevens is er gebruik gemaakt van een trilnaad om het beton te verdichten en het helpt bij het 
verspreiden van het beton. Voor het vlak maken van het betonoppervlak wordt een afreibalk gebruikt. 

Figuur 25: lnzet betonpomp met verdeelgiek voor het afstorten van de vloeren en wanden op proj ect New 
Orleans 
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2.2.9 Conclusie probleemstelling 2 

TU/ e 
Technische Un iversitei r 
Eindhoven 
Un ive rsi ty ofTechnology 

Met de gekozen uitvoeringsmethode voor de uitvoering van de ruwbouwwerkzaamheden van 
woontoren New Orleans is het mogelijk op een relatieve snelle manier de ruwbouw uit te voeren . Deze 
snelle manier van bouwen sluiten aan op het onderzoekonderwerp in het onderzoekplan. Aan de hand 
van de uitwerking van probleemstelling 2 is de ruwbouwcyclus van het project New Orleans 
inzichtelijk gemaakt. 
De hoofdaannemer Besix heeft het ruwbouwproces zo efficient mogelijk laten verlopen . Op bijna alle 
kritieke activiteiten is nagedacht deze zo snel mogelijk te laten verlopen tijdens de ruwbouwcyclus. 
Van het bekisten van de wanden tot aan de montage van prefab wapening is nagedacht om zo snel 
mogelijk te bouwen. Om dit proces zo te laten verlopen is de zogenoemde 'omgedraaide 
tunnelbekisting' methode toegepast waar vloeren en wanden achtereenvolgens worden gestort 
waardoor er geen interval tussen wanden en vloeren bestaat. Maar is dit uit het oogpunt van 
bouwkosten of vanuit bouwtijd? 

• Bouwdelen- en fasering 

• 111tt1h11:iiw111Kl&:ll • Ruwbouwcyclus 
• Continullcit • Liilwand1:11 

• Tn1f1PCR 
• TrallSJICln 

Beton storten 

• Werkwijze 
• 13etonpomp 
• Betonkubcl 

In taOaties 

• Werkwijze 
• Elektronisch 
• Riolering 
• Ventilatie 
• Drinkwaler 
•Sprinkler 

• Bekistingsysteem • Wcrkwijze 
• Voor en nadelen 

Uitvoeringmethodiek * Klimproccs hydmulick 
• Hoeveelheden 

Ruwbouw 
eye I us 

" Wapening 

• Werkwijze 
• Prefab wapening 
• Semi- prefab wapening 
• Wapeningne11cn 
• Hoeveelheden 

* lvlaatvoering 
• Montage en demontage 

Wandbckisting t---

• Wcrkwijzc 
• V oor en nadelen 
• Transpon 
• Hocveelheden 

Vloerbekisting 

• Stekkcnbakken 
• Stekanker.;- en eind 
"* Houten sparingen 
• 'Klap' 'paringen 
• Hocveclhcdcn 

Figuur 26: Overzicht van alle variabele die benodigd zijn voor een ruwbouwcyclus 

Is het mogelijk om de werkzaamheden van zaterdagochtend te integreren binnen een 5-daagse 
ruwbouwcyclus en is het technisch haalbaar om van een 5-daagse ruwbouwcyclus naar een 4-daagse 
ruwbouwcyclus te gaan. Naar welke factoren moet er gekeken worden en wat moet er gebeuren om 
deze ene productiedag te versnellen, en welke effect en invloed heeft deze versnelling op het totale 
ruwbouwproces? 
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2.3 De productiemiddelen 

TU/e 
Techn ische Universi teir 
Eindhoven 
Unive rsity of Te chnology 

In dit hoofdstuk zal probleemstelling 3 beantwoord worden, deze is als volgt omschreven: 

'Het vaststellen van productiemiddelen die van invloed zijn bij het bepalen van de ruwbouwcyclus van 
het referentieproject' 

In dit hoofdstuk zullen de productiemiddelen worden bepaald die van invloed zijn bij de 
totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. De ruwbouwcyclus en de toegepaste 
productiemiddelen vormen de procesfactoren van onderzoeksfase 2. 

Hiervoor is vanuit de 158 hoge woontoren New Orleans in week 34-2009 een steekproef getrokken 
van de ruwbouwcyclus van een verdieping. Op dat moment waren de zogenoemde H-wanden op de 
28ste verdieping en de Fa9ade wanden I vloeren op de 24ste verdieping in uitvoering. De torenkraan 
stond op een hoogte van 98,6 meter en was een keer verankerd aan het gebouw. De ruwbouw van een 
verdieping werd in vijf dagen uitgevoerd met werkdagen van 10 uur. Op zaterdagochtend werden de 
prefab wanden in het kemgebied geplaatst en de wanden werden ontkist van de stort van de vorige 
dag. 

Fase I Fase 2 

Procesanalyse 
• on1geving 
• omwerp • ruwbouwcyclus 
• algemcen • bouwplaatslogistiek 

• rransportmiddelcn 

Projectanalyse 
• arbcid 

Fase 3 

• tijd 
• indirecte kosten 

T &K analyse 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fase 4 

Hulpmiddel 

• 5 daagse cyclus 

~ 
Ontwerptechnische 

orientatie 
Technische 
orientatie 

Organisatorische 
orientatie 

Fysische 
orientatie 

Figuur 27: Fase 2 waarin de totstandkoming van ruwbouwcyclus van het referentieproject bepaald wordt 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 
2.3 .1 Invloed van bouwplaatslogistiek (beantwoording onderzoeksvraag 3 .1) 
2.3.2 Invloed van transportmiddelen (beantwoording onderzoeksvraag 3.2) 
2.3.3 Invloed van arbeid (beantwoording onderzoeksvraag 3.3) 

In paragraaf 2.3.4 is de conclusie van probleemstelling 3 beschreven. De onderzoeksvragen zijn 
beantwoord door alle productiemiddelen samen te vatten. 

De aanpak van probleemstelling I is beschreven in bijlage I. De beantwoording en uitwerking van 
probleemstelling 3 is vertaald in het handboek 10 waarin alle onderzoeksvragen worden beantwoord op 
basis van het afstudeerplan. 

10 Zie hoofdstuk 3 van het document (Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans) 
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2.3.1 Invloed van bouwplaatslogistiek 

TU/e 
Tech ni sche Universlteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Het doe! van een logistiek plan is het vastleggen van het transport naar, op en van de bouwplaats 
gedurende het gehele project met een zo groot rnogelijke efficientie. De keuze voor transport is 
afhankelijk van het rnateriaal dat getransporteerd dient te worden. Een belangrijk aandachtpunt van het 
Jogistiek plan in deze casestudie is het aspect opslag en verticaal transport. Naast het horizontale en 
verticale transport is het binnenstedelijke gebied rondorn de bouwplaats van New Orleans van belang 
voor de bereikbaarheid van het bouwterrein. 

In principe is er voldoende ruirnte beschikbaar voor de inrichting van de bouwplaats op het project 
New Orleans. Het grondoppervlak van New Orleans is ongeveer 3.400 rn2 en de totale bouwplaats 
heeft een oppervlakte van ongeveer 7.500 rn2

• Doordat het gebouw aan een zijde is afgesloten door 
water is de bouwplaats rnaar van een zijde toegankelijk voor transport over de weg. Tevens wordt er 
gebruik gernaakt van een ponton in de Rijnhaven voor extra ruirnte op de bouwplaats. 

Voor het logistiek plan is gekeken naar de volgende onderdelen tijdens de ruwbouwfase: 
• transport (aan- en afvoer) en opslag van rnaterialen, gereedschappen en productiehulprniddelen 

zoals bekistingen, steigers en gereedschappen; 
• horizontaal en verticaal transport 
• ( aan- en afloop) van person eel en afvoer van bouwafval. 

Figuur 28: Bovenaanzicht van de bouwplaats van het project New Orleans 
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Verdeling van de bouwplaatsinrichting 

TU/e 
Tec.h nische Universlteit 
Eindhoven 
University of Technology 

De precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van openbare gemeentegrond. Voor alle 
voorwerpen op, onder of boven die openbare gemeentegrond rekent de gemeente precariobelasting. In 
onderstaande tabel en figuur is af te lezen hoevee\ vierkante meter grondoppervlak per bouwonderdeel 
is toegekend op de bouwplaats van project New Orleans. 

Bouwplaatsinrichting project New Orleans 
12 

• 2 

o3 

o4 

•5 

6 

• 7 

08 

•9 

• 10 

D 11 

D 12 

10 
34% 

11 5% 

3% 8 
3% 

7 
5% 

6 3% 
3% 

2 
20% 

Figuur 29: Taartoverzicht van vierkante meter bouwplaatsinrichting per onderdeel 
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2.3.2 lnvloed van de transportmiddelen 

Torenkraan en kraananalyse 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

De torenkraan is een Liebherr 420 ECH-16 litronic en heeft een gieklengte van 40 meter. De 
torenkraan kan op 40 meter 11.5 ton wegleggen. Op basis van een kraananalyse kan bepaald worden 
hoeveel kraantijd er voor de verschillende activiteiten beschikbaar is. Vanuit de observatie van de 
ruwbouw (week 34-2009) kwam de onderstaande kraantijd analyse naar voren. Invloeden op de 
kraananalyse zijn de gewichten van de materialen, de versnelling van de torenkraan met daaraan 
gekoppeld de hijssnelheden. Uitgaande van een hijshoogte van 89 meter geeft een totale kraantijd van 
5.76 dagen waarvan 10 uur per dag gewerkt word. 

Invloed van kraantijd tijdens de ruwbouwcyclus 
Tijdens de observatie is geconstateerd dat de torenkraan veel overuren moest maken om het 
productietempo te kunnen blijven ondersteunen. Dit is ook terug te zien in onderstaand overzicht waar 
een uiteindelijke kraantijd van 5, 76 dagen van 10 uur per dag is berekend. 

Kraantijdverdeling op niveau 26 (HH: 89 meter) 
ma-vr: 10 uur per dag 
zaterdagochtend: 6 uur 

C1 

•2 
C3 9 

C4 

•s 
CG 

•? 
ca 

•9 

• 10 

D11 

11 
9% 4% 

7 
10% 

2 

4 
11% 

9% 

Figuur 30: Taartoverzicht met de kraanverdeling van een niwbouwcyclus 
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De stationaire betonpomp met verdeelgiek 

TU/e 
Tech nische Unlversiteit 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

Bij hoogbouwprojecten biedt Putsmeister voor alle verdiepingsvloeren en wanden uitkomst voor de 
verdeling van betonmortel. Dankzij het zelfklimmende systeem van de verdeelgiek blijft de 
bouwkraan beschikbaar voor andere bouwwerkzaamheden. Door het verpompen van beton (stort- en 
bouwtempo circa 60 m3/uur) met behulp van een stationaire betonpomp met verdeelgiek geeft dat een 
besparing op de arbeids- en kraankosten. Tevens is deze manier van betonstorten minder windgevoelig 
en er is geen vervuiling door betonspetters op de gevel en omgeving. 

Invloed van betonpomp op ruwbouwcyclus 
De betonpomp heeft invloed op een aantal hoofdbewerking (variabelen). 
Deze variabelen zijn in onderstaand overzicht en taartdiagram weergegeven en de zwaarte van de 
invloed is gekwantificeerd in een percentage storturen. Tijdens de observatieweek is geconstateerd dat 
de betonpomp op maandag en dinsdag middag niet gebruikt word. Op maandagmiddag wordt de 
betonpomp een verdieping geklommen. En op dinsdagmiddag wordt de betonpomp helemaal niet 
gebruikt. 

~!l§tl~~~~~~~:~ r--+-- [-- -t --~ ------------- I 
j'.3 .. l'.3 I uur j 6% ~<:>!:l:en vloer As !_? _________ ______ j 

/···~·········f ~ +~-~~ I ~~~~-·· 1 · ~~~~!~~~~~~1~~~ .. As.J_!____·---·····--1 
l -6--t2-i--~-~Fio/o ___ l &;;rt~n vloer midd~~- -no-o~d----- -- --
~-i-· ·· · · ·· · ··· ·· - ·~ ······- ······-· ················ t ······- - - · - ----------

! 7 I 2 I uur I 4% I Storten vloer midden zuid 
... ---······~---··-···-r······-··-··-r--··· .. ··-···· .. ··-·····-t-·-·-··········-·········-···--·-····-- - - -·······-·······-----·-- - - < 
8 i 2 l 4% i Storten kemvloer 

. -······-··-···-·····1·----·······--··········-·--·-···--·······-···········-~ · · · -:- ··· · · ···-·------1 
1 9 u1:1.r ~_1_?% __ ~_Qpt9pp~of!1_p + le1dmge_!!_ __ ____ j 

6 j uur i l 5_o/CJ_ _j ' Geen activiteit l!!_~t- ~_e be_~<:>_~omp __ _ 

- r· - ·j- - -------- -------- -- - --
4_Q_ ! uur _i_l 00%L T_<:)!alen p_~u~en ___________ _ 
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Figuur 31: Pompuren betonpomp tijdens een ruwbouwcyclus 
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2.3.3 lnvloed van arbeid 

TU/e 
Technische Universitelt 
Eindhoven 
University ofTechnology 

In de ondertaande tabellen is het rendement van alle activiteiten tijdens de observatie in week 34-2009 
op het project New Orleans in beeld gebracht. Het aantal manuren zijn benodigd voor de 
totstandkoming van een ruwbouwcyclus op het project New Orleans. Voor de onderbouwing van de 
manuren van alle ruwbouwwerkzaamheden zal in het document Handboek Ruwbouwproces 
hoogbouwproject New Orleans (hoofdstuk 3) een overzicht worden gegeven. 

Project: New Orleans Versie 11 

Totaalnorm: manuren I m2 

H-wanden Kistopoervlak Nonnstellino Manuren 
Peri automatisch klimbekisting systeem 550 m2 0,34 mulm2 ,'190 manuren 
1e variabelen (door 10 man H-wand) 550 m2 0,84 mu.1m2 1463 manuren 
2e variabelen (instortvoorzieninqen + afwerkinq) 550 m2 ·1,01 mu/m2 1555 manuren 

Facade wanden Kistoppervlak Normstelling l'v1anuren 
Peri automatisch klimbekisting systeem 739 m2 0,36 mufm2 266 manuren 
Moeilijkheidfactor bekisitng 739 m2 0,65 muim2 482 manuren 
1 e variabelen (door 17 man facadewanden) 8'16 m2 1,04 mu!m2 1846 manuren 
2e variabelen (instortvoorzieningen + afwerking) 816 m2 1,20 mu/m2 979 manuren 

Totaal vloeren Kistoppervlak Normstelling Manuren 
Napatec vloerbekistinq svsteem 660 m2 0,24 mu/m2 160 1manuren 
·1e variabelen (door 5 man vloeren) 746 m2 0,31 mu/m2 233 lmanuren 
2e variabelen 746 m2 0,73 mu/m2 546 lmanuren 

WerkDamheden wanden kemgebted Prefab Normstelling Mam.l'en 
Werkzaamheden kerngebied (prefab + staal) 8 st . 50 manuren 
Veiligheid + maatvoering + afwerking prefab &_____ st . '124 manuren 

I 

Werkzaamheden vlechter Hoeveelheid Norms telling Manuren 
Voorbereiding prefab wapening L!_4,8 ton 12,31 mu/ton '182 manuren 
Prefab wapening H- wanden ('14 stuks) 4,1 ton 6,78 mu/ton 28 manuren 
Semi prefab wapening Faeadewanden (89 stuks) 10,7 ton 7,04 mu/ton 75 manuren 
Wapeninq vloeren (netten + suooorters) 37,7 ton 1·11.55 mu/ton 435 manuren 

Werkzaamheden installateur Hoeveelheid Normstelling Manuren 
Electra + r,iolering - lucht - water - sprinkler 746 m2 0,56 mu/m2 419 manuren 

I 

Horizontaal - verticaal transport Hoeveelheid Nom1stelling l'v1anuren 
Torenkraan ·1 st . 119 manuren 
Be ton pomp 1 st . 158 manuren 
Vouwkraantje ·1 st . 105 manuren 
tv1anitou 1 st . 53 manuren 

Totaal aantal manuren per ruwbouwcyclus 3.833 manuren 

Figuur 32: lnvloed van het aantal manuren per ruwbouwcyclus 
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2.3.4 Conclusie probleemstelling 3 

TU/e Technische lJniversitelt 
Elndhoven 
University of Technology 

De beantwoording van de onderzoeksvragen en daarmee de betreffende probleemstelling, levert tal 
van invloedsfactoren op voor het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject. Tijdens de 
totale procesanalyse is ingegaan op de uitvoeringstechnische uitwerking van het referentieproject New 
Orleans. 

Probleemstelling 3 'Het vaststellen van productiemiddelen die van invloed zijn bij het bepalen van de 
ruwbouwcyclus van het referentieproject ' wordt beantwoord door de onderzoeksvragen die per 
paragraaf warden behandeld. Deze procesfactoren zullen voomamelijk in de ontwerpfase gebruikt 
warden voor het bepalen van tijd en indirecte kosten, en zullen tijdens de ontwerpfase warden 
behandeld. Deze procesfactoren hebben dus een relatie met de projectfactoren en tijd en indirecte 
kosten. 

Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande productiemiddel direct van invloed 
zijn op de totstandkoming van een ruwbouwcyclus van het referentieproject. Het bouwterrein is totaal 
7.500 m2 waarvan ongeveer 13 % benodigd voor de ruwbouwwerkzaamheden. De torenkraan heeft op 
26e niveau 3.458 kraanminuten nodig. Hiervan is een 70 % in normale werktijden en 30 % in overuren 
gedraaid. De betonpomp wordt niet volledig ingezet. Van de beschikbare 2.400 pompminuten 
(normale week) is de betonpomp voor 15 % niet productief. Voor de hoeveelheid manuren is er totaal 
3 .833 manuren nodig om een verdieping te maken. Hiervan is 10 % nodig voor Jogistiek 
ondersteuning van het ruwbouwproces. Van het totaal aantal manuren wordt er 15 % in overuren 
gewerkt. 

----, 
P r o d u c t i e m i d d e I en 

Tijdelijke huisvesting Torenkraan Ruwbouw personeel 

Vouwkraan Personen - goederenlift Logistiek personeel 

Manitou lnterne goederenlift vloerbekisting Wachttijden - improductiviteit 

Parkeergelegenheid Hydrauliek klimkist Overuren 

Bouwplaatsinrichting Betonpomp met verdeelgiek Totaal aantal manuren 

Uitbreiding bouwplaats op het water Werkterrein 

Precario 

L __ 
Figuur 33: Overzicht van alle toegepaste productiemiddelen die van invloed zijn op de n1wbouwcyclus 

Probleemstelling 3 is onderverdeeld in drie vraaggebieden, gezamenlijk geven deze antwoord op het 
vraagstuk welke procesfactoren van invloed zijn op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject. De productiemiddelen zijn onderverdeeld in drie gebieden die elk als 
onderzoeksvraag behandeld warden In bovenstaande figuur is te zien welke antwoorden hierop 
verkregen zijn. Elke onderdeel dat genoemd staat onder het gebied komt terug in de beantwoording 
van de onderzoeksvraag. 
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2.4 Tijd en indirecte kosten 

TU/e 
Technlsche Universi teir 
Eindhoven 
University of Technology 

In dit hoofdstuk zal probleemstelling 4 beantwoord worden, deze is als volgt omschreven: 

'Het vaststellen van tijd en indirecte kosten die gekoppeld zijn aan de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject '. 

Aan de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn tijd & indirecte kosten gekoppeld, waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens onderzoeksfase 3. Naast de totstandkoming van de 
ruwbouwcyclus met de daarbij horende productiemiddelen zullen de indirecte kosten worden 
gekoppeld aan de desbetreffende ruwbouwtijd, metals uitgangspunt de gestelde projectfactoren. 

Welke aspecten hebben de laitieke eigenschap en zijn daarmee belangrijk voor de input van 
onderzoeksfase 4 waar het hulpmiddel omtrent de totstandkoming van de koste ruwbouwcyclus van 
het referentieproject inzichtelijk gemaakt wordt. 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 
2.4.1 Planningtechnische factoren (beantwoording onderzoeksvraag 4.1) 
2.4.2 Kostentechnische factoren (beantwoording onderzoeksvraag 4.2) 

In paragraaf 2.4.3 is de conclusie van probleemstelling 4 beschreven. De onderzoeksvragen zijn 
beantwoord door alle tijd & indirecte kosten samen te vatten . 

Fase I 

• omgeving 
• ontwerp 
• algemeen 

Projectanalyse 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fase 2 

Procesanalyse 

• ruwbouwcydus 
• bouwplnatslogistick 
• transportmiddelen 
• nrbeid 

~ 
Ontwerptecbnische 

oricntatie 
Technische 
orientatie 

Fase 3 

• tijd 
• indirecte kosten 

T&K analyse 

Organisatorische 
orientatie 

Figuur 34: Fase 3 waarin tijd en indirecte kosten van het referentieproject bepaald wordt 

Fase 4 

Hulpmiddel 

* 5 daagse cyclus 

Fysische 
orientatie 

De aanpak van probleemstelling 4 is beschreven in bijlage l. De beantwoording en uitwerking van 
probleemstelling 4 is vertaald in het handboek11 waarin alle onderzoeksvragen worden beantwoord op 
basis van het afstudeerplan. 

11 Zie hoofdstuk 4 van het document (Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans) 
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2.4.1 Invloed van tijd 

TU/e Techn lsche Unlversiteit 
Elndhoven 
University of Technology 

Tijdens de observatieweek op het project New Orleans is er een 5-daagse cyclustijd van de ruwbouw 
van een verdieping geconstateerd van 10 uur per productiedag. Deze cyclustijd hielt de 
bewerkingsduur van een procesgang in, die bij herhaling optreedt. De bewerkingen van een 
ruwbouwcyclus waren voomamelijk de werkzaamheden aan de bekistingen, instortvoorzieningen, 
wapening, installatie en het storten van beton. De bewerkingen werden om de vijf werkdagen herhaald 
zodat er een ruwbouwcyclus van vijf werkbare dagen nodig was om de ruwbouw van een verdieping 
te kunnen uitvoeren. 
Echter moet er een kantekening geplaatst worden doordat er op de zesde productiedag 
(zaterdagochtend) gewerkt werd in het kemgebied, waar de geprefabriceerde liftwanden werden 
gepositioneerd. Daamaast werden op zesde productiedag (zaterdagochtend) alvast de wandbekisting 
ontkist van de betonstort van de vijfde productiedag. De ruwbouwcyclus telde tevens productiedagen 
van tien uur in plaats van acht uur. De bekistingploegen hadden een productiedag van tien uur en de 
overige ploegen hadden een productiedag van acht uur. 

De detailplanning 
Een totale ruwbouwcyclus van het project New Orleans is bepaald en uitgezet in tijd. Er kan een 
vijfdaagse ruwbouwcyclus worden behaald mits de werkzaamheden van de zaterdagochtend binnen de 
vijfdaagse ruwbouwcyclus uitgevoerd wordt. De werkzaamheden op de zaterdagochtend bestaan 
voomamelijk uit het positioneren van een viertal prefab wanden in het kemgebied en het ontkisten van 
de wandbekisting op As 15. 
De werkzaamheden in het kemgebied worden op zaterdagochtend uitgevoerd doordat de betonpomp 
tijdens het betonstorten in de weg zit. Hierdoor is het makke\ijke om deze werkzaamheden op 
zaterdagochtend uit te voeren. 
Door de werkzaamheden aan de wand op As 15 op zaterdagochtend uit te voeren kan er direct op 
maandagochtend wanneer er een volgende ruwbouwcyclus begin gestart worden met het klimproces 
van de bekistingen. 

Totale ruwbouwschema 
Een totale ruwbouwtijd van het project New Orleans is 61 versteken kalenderweken. In maanden is dat 
uitgedrukt 14 kalenderrnaanden. 
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Omschrijving Huurtijd Peraentage Huurprijs per Huurprijs met 
reductie week reductie 

Bekistingsysteem voor wanden en vloeren 
H-wanden 1 wkn 100% € 12,87 m2 € 7.079,56 
Facade wanden 1 wkn 100% € 11,41 m2 € 9.353,04 
Vloeren 1 wkn 100% € 4,12 m2 € 3.079, 17 
Wanden kernqebied 1 wkn 100% € - st € -

Tota al 1 wkn 100% € 19.511,76 

Transportmiddelen met reductie verwerkt 
Torenkraan 1 wkn 75% € 3.666,94 st € 2.750,21 
Betonpomp 1 wkn 100% € 1.360,00 st € 1.360,00 
Vouwkraantje 1 wkn 75% € 566,25 st € 424,69 
Personengoederenlift 1 wkn 75% € 2.260,00 st € 1.695,00 
Manitou 1 wkn 75% € 500,00 st € 375,00 
Bouwliftje 1 wkn 100% € 65,58 st € 65,58 
Ponton 1 wkn 100% € 1.286,00 st € 1.286,00 
Precario belasting 1 wkn 50% € 1,07 m2 € 4.012,50 
Keet units 1 wkn 100% € 2.054,58 st € 2.054,58 

Totaal 1 wkn 83% € 14.023,56 

Totaal kosten per observatie week I verdieping € 33.535,32 

°' 

Manuren 
Arbeid cyclus 

per cyclus 

wkn 617 mu € 26.139,80 
wkn 1.201 mu € 50.887, 18 
wkn 1.400 mu € 59.285,81 
wkn 174 mu € 7.370,69 

wkn 3.399 mu € 143.980,00 

wkn 105 mu € 4.922,50 
wkn 158 mu € 7.050,00 
wkn 92 mu € 4.112,50 
wkn 0 mu € -
wkn 39 mu € 1.762,50 
wkn 0 mu € -
wkn 0 mu € -
wkn 0 mu € -
wkn 0 mu € -

wkn 394 mu € 17.847,50 

wkn 3.793 mu € 161.827,50 
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2.4.3 Conclusie probleemstelling 4 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
Universi ty ofTechnology 

De beantwoording van de onderzoeksvragen en daarmee de betreffende probleemstelling, levert tal 
van factoren op voor het bepalen van de kortste ruwbouwcyclus van het referentieproject. 
Gezien de tijd kan gesteld worden dater een ruwbouwcyclus gehaald kan worden in vijf 
productiedagen mits de werkzaamheden van de zesde productiedag (zaterdag) binnen de 5-daagse 
rwubouwcyclus uitgevoerd kunnen worden . Een totale ruwbouwtijd van het project New Orleans is 61 
verstreken kalenderweken. In maanden is dat uitgedrukt 14 kalendermaanden. Voor de indirecte 
kosten is er een totaal kosten van€ 33 .500,- per kalenderweek. 
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2.5 Conclusie onderzoeksresultaten 

TU/e Technische Universiteit 
Elndhoven 
Universi ty of Technology 

De onderzoeksvragen zijn volledig beantwoord en vormen daarmee een goede basis voor het 
ontwikkelen van het hulpmiddel. 

Prob/eemstelling 1 'Het vastste//en van de projectfactoren die effect hebben op de totstandkoming van 
ruwbouwcyclus van het referentieproject 
Welke projectfactoren hebben effect op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. Er is een analyse 
gemaakt van welke factoren effect hebben, en zijn door middel van een analysemethode gestructureerd 
en gerangschikt in drie hoofdgroepen. De ontwerp, omgeving en algemene factoren bepalen aan de 
hand van een prioriteitbepaling welke relevante projectfactoren uiteindelijk direct effect hebben op de 
ruwbouwcyclus en zullen vertaald worden naar projectonafhankelijke factoren. 

Prob/eemstelling 2 'Het vaststellen van de ruwbouwcyc/us van het referentieproject '. 
Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject. De uitvoeringsmethode van het referentieproject wordt bepaald door een hydraulisch 
aangestuurd klimsysteem voor wandbekisting van betonwanden in combinatie met paneelbekisting 
voor de betonvloeren. Deze wand- en vloerbekisting bepalen samen met de methode van bewapenen, 
aanbrengen van installaties en wijze van betonneren de ruwbouwcyclus. Een belangrijk aspect voor de 
ruwbouwcyclus is het opdelen van de constructie in vijf bouwdelen met ieder een eigen bouwfasering. 
Hierdoor is het mogelijk om op iedere productiedag het desbetreffende bouwdeel af te storten. Tevens 
is de continuneit van het ruwbouwpersoneel op deze manier gewaarborgd en was het mogelijk om op 
het referentieproject een ruwbouwcyclus van vijf productiedagen te behalen met werkdagen van 10 
uur. Echter werd er wel op de zesde productiedag (zaterdagochtend) voorbereidende werkzaamheden 
voor de volgende ruwbouwcyclus uitgevoerd. Er is wel voor deze 5-daagse ruwbouwcyclus en 
vernieuwende bouwmethode geconstateerd, en zal in het afstudeerverslag als de zogenaamd 
'omgedraaide tunnelbekisting-methode' worden betiteld. Met deze methode is het mogelijk om zowel 
vloer als wanden tegelijk te storten, door gebruik te maken van het automatische klimsysteem, waar de 
wandkisten aan galgconstructie hangen om niet te worden afgesteund naar het vloerveld tijdens het 
betonneren van de wand. Naast het toepassen van deze vernieuwende methode is er ook gebruik 
gemaakt van geprefabriceerde wapeningselementen en installatieonderdelen om de ruwbouwcyclus 
van vijf productiedagen te behalen. Voor deze uitvoeringsmethode zul len er ook productiemiddelen 
nodig zijn om het ruwbouwproces te ondersteunen, deze worden in probleemstelling 3 verwoord. 

Prob/eemste//ing 3 'Het vaststellen van de productiemidde/en die inv/oed hebben op de 
ruwbouwcyc/us van het referentieproject 
Naast de projectfactoren die effect hebben op de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn er ook 
middelen nodig die van invloed zijn op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. Deze middelen zijn 
onderverdeeld in drietal groepen (bouwplaatslogistiek, transportmiddelen en arbeid) die in 
bouwnijverheid ook we! de productiemiddelen worden genoemd. De ruwbouwcyclus vormen samen 
met de productiemiddelen de procesfactoren van dit onderzoek. In de beantwoording van 
probleemstelling 3 zullen deze productiemiddelen worden benoemd en de invloedfactoren zullen 
worden aangegeven. 

Prob/eemstelling 4 'Het vaststellen van tijd en indirecte kosten die gekoppe/d zijn aan de 
ruwbouwcyc/us van het referentieproject '. 
Aan de ruwbouwcyclus van het referentieproject zijn tijd en indirecte kosten gekoppeld, waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens onderzoeksfase 4. Naast de totstandkoming van de 
ruwbouwcyclus met de daarbij horende productiemiddelen zullen de indirecte kosten worden 
gekoppeld aan de desbetreffende ruwbouwtijd, met als uitgangspunt de projectfactoren. 
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3. Handleiding 5-daagse ruwbouwcyclus 

TU/e 

Dit hoofdstuk beantwoordt probleemstelling 5, deze is als volgt omschreven; 

Techni sche Universl telt 
Eindhoven 
University of Technology 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam tijdens het ontwerpen 
van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject. 

De Jaatste fase van dit afstudeerproject is het bepalen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een aan 
te besteden hoogbouwproject. Welke relevante projectfactoren hebben effect op de totstandkoming 
van een 5-daagse ruwbouwcyclus en welke stappen moet een werknemer bij JP van Eesteren, tijdens 
een calculatietraject van een toekomstig hoogbouwproject, doorlopen om een 5-daagse 
ruwbouwcyclus te kunnen bepalen. 

Daamaast zal worden ingegaan of het mogelijk is om projectafhankelijke factoren gekwantificeerd 
kunnen worden naar projectonafhankelijke factoren. Over welke factoren kunnen er 
veronderstellingen worden uitgesproken die van toepassing kunnen zijn op een toekomstig 
hoogbouwproject. 

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen: 
3.1 Hoe worden de projectfactoren aan de procesfactoren gekoppeld? 
(beantwoording onderzoeksvraag 5 .1 ) 
3.2 Hoe zie het hulpmiddel eruit die een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald voor een hoogbouwproject? 
(beantwoording onderzoeksvraag 5 .2) 
3.3 Bepaalt het hulpmiddel een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject? 
(beantwoording onderzoeksvraag 5 .3) 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten gebruikt die uiteindelijk in het hulpmiddel terecht 
komen. De koppeling van project- en procesfactoren staat hierbij centraal, dit is de basis die wordt 
gebruikt in het hulpmiddel. Als eenmaal een algoritme is gecreeerd kan begonnen worden met 
ontwerpen, wat voor hulpmiddel is het beste om uiteindelijk de doelstelling te behalen. De laatste 
paragraaf behandelt de toetsing van het model, doet hij het en doet hij het goed? 

Fase I Fase 2 Fase3 Fase4 

I 
~ I 

I Procesanalyse I Hulpmiddel 
• omgcving 

I I • tijd 
• ontwcrp • ruwbouwcyclus • indirccte kosten • 5 daagse cyclus 
• algemcen • bouwplm1tslogistick 

11 

• cransponmiddclcn I • arbeid 
Projectanalyse 

I I 
T&K analyse 

~ I 
Ontwerptechnische Technische I Organisatorische Fysische 

orientatie orientatie orientatie orientatie 

Figuur 35: Fase 4 waarin een hulpmiddel word! ontwikkeld die een 5-daagse ruwbouwcyclus van een aan le 
besteden hoogbouwproject tijdens het calculatietraject bepaalt. 
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3.1 Aanpak van de ontwerpfase 

TU/e 
Techn lsche Universitelt 
Elndhoven 
University of Technology 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke eisen en randvoorwaarden er aan het hulpmiddel zijn gesteld, in 
welke vorm het hulpmiddel is gegoten, wat volgens de gehanteerde aanpak is geweest bij het opstellen 
ervan en hoe deze te gebruiken is. 

Bij JP van Eesteren zijn korte bouwtijden voor hoogbouwprojecten een veel besproken onderwerp 
doordat met name bij openbare aanbestedingen de opdrachtgever deze korte bouwtijden voorschrijven. 
Hierdoor is er onderzoek ( casestudie) uitgevoerd waaruit deze handleiding is ontwikkeld waarin een 5-
daagse ruwbouwcyclus kan worden bepaald voor een ieder aan te besteden hoogbouwproject. 

Deze handleiding is bestemd voor het gehele calculatieteam binnen het bedrijf JP van Eesteren welke 
in aanraking komen met het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject 
(voor een toelichting de uitvoeringsmethode van een hoogbouwproject wordt verwezen naar het 
document 'Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam'.) 

Het technisch en procesmatig uitwerken van een hoogbouwproject richt zich met name op het 
vervaardigen van het betonnen skelet. Het beton wordt daarbij in het werk gestort, waarbij 
wapeningsstaal en in te storten voorzieningen van te voren in/ op de bekisting worden geplaatst. Onder 
de in te storten voorzieningen vallen alle cascogebonden installatievoorzieningen (ten behoeve van 
ventilatie, elektra, verwarming, sanitair en sprinkler), als ook prefab onderdelen (wanden, trappen, 
lateien en balkons) . 

Voor het verkrijgen van een 5-daagse ruwbouwcyclus is een juiste afstemming nodig tussen de 
verschillende genoemde aspecten. Bouwfasering van de bekistingen (automatische geklommen 
wandbekisting en paneel vloerbekistingen), prefab elementen, wapening, installaties en betonmortel 
zijn dan ook belangrijke aspecten vormen daarmee ook een belangrijke taak voor het calculatieteam 
(werkvoorbereider, calculator, afdelingshoofden en directie). Deze staat centraal en moet er voor 
zorgen dat de juiste afstemming ontstaat tussen de genoemde aspecten en betrokken afdelingen. 
Daarbij blijven de constructeur, architect en opdrachtgever belangrijke partijen. Hierdoor zal het 
calculatieteam, voordat begonnen wordt met deze handleiding te doorlopen, zicht moeten inleven in de 
tekeningen en locatie. 
De bouwkundige en constructieve standaard plattegrond worden beoordeeld op basis van de 
dimensioneren van de constructie en het beschikbare gestelde bouwterrein wordt beoordeeld op basis 
van toegankelijkheid, ligging en afmeting. 

Om het calculatieproces van een hoogbouwproject met een 5-daagse ruwbouwcyclus zo effectief en 
efficient mogelijk te laten verlopen is het aan te raden vast te houden aan deze handleiding waarin in 
een 8 tal stappen het totale aanbestedingtraject kan worden doorlopen . 
In de eerste 3 stappen zal een 5-daagse ruwbouwcyclus voor het aan te besteden project in een 
tijdsbestek van 2 uur worden ontwerpen. 
In de overige 5 stappen zal het aanbestedingstraject op basis van een 5-daagse ruwbouwcyclus worden 
doorlopen. 
De handleiding biedt een hoge mate van zekerheid dat de benodigde informatie op het juiste moment 
wordt verkregen, en juiste afstemming ontstaat tussen de eerder genoemde aspecten. 
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3.1.1 Ontwerpproces 

TU/e Technische Universiteit 
Elndhoven 
University of Technology 

In het onderzoek zijn alle invloedsfactoren die te maken hebben met de totstandkoming van een 5-
daagse ruwbouwcyclus beschreven. De ontwerpfase omvat probleemstelling 5 waarbij een hulpmiddel 
ontwikkeld wordt en waarin alle relevante onderzoeksgegevens worden benoemd. Het stappenplan dat 
een werkvoorbereider bij JP van Eesteren, tijdens een calculatietraject van een toekomstig 
hoogbouwproject, moet doorlopen om een 5-daagse ruwbouwcyclus te kunnen bepalen is 
weergegeven in het onderstaande schema. 

Projectfactoren C 
(PS I) 

Procesfactoren 
(PS 2-3) 

Tijd & kosten 
(PS 4) 

-

-

bestekstekeningen 

5 daagse ruwbouwcyclus 
Hulpmiddel ( doelstelling) 

(PS 5) 

' . 
werkvoorbereider 

Figuur 36: Schematische weergave van het afstudeertraject. De input van probleemstelling 1-2-3-4 om aan de 
hand van probleemstelling 5 (hulpmiddel) de doelstelling te behalen. 

--

Voor het ontwikkelen van de handleiding zal gebruik worden gemaakt van stroomschema (algoritme) 
waarin vastgesteld wordt hoe de totstandkoming van een ruwbouwcyclus binnen JP van Eesteren dient 
te verlopen. Op basis van deze stroomschema's zal een stappenplan (hulpmiddel) opgesteld worden, 
met als uitgangspunt het handboek waarin de onderzoeksdata vanuit de observatieweek op het 
referentie hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam staan beschreven. 
De stroomschema' s met bijbehorende toelichtingen en I of voorbeelden zullen per stap (met elk een 
eigen tabblad) opgenomen worden in het 'Handleiding 5-daagse ruwbouwcyclus voor 
hoogbouwprojecten ' . Deze handleiding is zo ingericht dat een werkvoorbereider tijdens een 
calculatietraject een 5-daagse ruwbouwcyclus van een hoogbouwproject kan ontwerpen. 

Het toetsen van het uiteindelijk ontwikkelde hulpmiddel wordt uitgevoerd door een 5-daagse 
ruwbouwcyclus te bepalen van een toekomstig hoogbouwproject. Hieruit volgt een 5-daagse 
ruwbouwcyclus, en is van invloed is op de doorlooptijd van de totale ruwbouwtijd, met bijbehorende 
productiemiddelen en indirecte kosten. 
Aan het einde van de ontwerpfase ligt er een handleiding waarrnee een werkvoorbereider een 5-daagse 
ruwbouwcyclus kan bepalen tijdens een calculatietraject voor een aan te besteden hoogbouwproject. 

Doelstelling van het afstudeerrapport: 
Ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam bij het ontwerpen van een 
5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject. 
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3.1.2 Randvoorwaarden, vorm en eisen van het hulpmiddel 

TU/ e 
Techn ische Unlverslteit 
Eindhoven 
Un iversity ofTechnology 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dient 'het hulpmiddel voor het begeleiden van het 
calculatieteam bij het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject' in gaan 
op een ontwerpfase, uitwerkingsfase en controlefase. De ontwerpfase houdt in dat de tekeningen 
zullen worden gecontroleerd en worden vergeleken aan de hand van principe ontwerpen om een 5-
daagse ruwbouwcyclus te bepalen. Tijdens de uitwerkingsfase zal er op basis van het ontwerp enkele 
uitwerkingen worden gemaakt van achtereenvolgens het tijdschema, productiemiddelen, directe 
kosten, indirecte kosten en inschrijtbegroting. Tijdens de controlefase zal de uiteindelijke commerciele 
inschrijvingsbegroting worden bepaald en beoordeeld. 
Echter, om bovengenoemde taken naar behoren uit te kunnen voeren is het noodzakelijk gedurende het 
gehele calculatietraject systematisch te werken. Hiervoor is er een stappenplan opgesteld waarin het 
totale aanbestedingstraject is weergegeven. Er is dan ook besloten om een hulpmiddel te ontwikkelen 
waarin het calculatieteam vanaf het moment dat de aanbestedingstukken binnen komen tot aan het 
moment dat de directie van JP van Eesteren de commerciele inschrijtbegroting in gaat dienen bij de 
opdrachtgever (zie afbeelding 36). Zo zal een effectief en efficient verloop van het calculatietraject 
worden verkregen, waarin ook het beoordelen van de bestektekening, ontwerpen van een 
ruwbouwcyclus en het procesmatig uitwerken van het calculatietraject naar behoren uitgevoerd 
kunnen I zullen worden. 
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Figuur 37: De periode waarop het hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam bij het bepalen van 
een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject 

Voor de 'vorm' van het hulpmiddel is gekozen voor het opstellen van een handleiding, waarin 
duidelijk moet worden wat, wanneer, door wie en hoe gedurende het calculatietraject van een 
hoogbouwproject dient te gebeuren. Ter ondersteuning van de handleiding is er een handboek 
opgesteld waarin het totale ruwbouwproces van het referentie project New Orleans is beschreven. 
Deze twee documenten zullen tijdens het aanbestedingstraject van een hoogbouwproject noodzakelijk 
zijn met de handleiding als hoofddocument. Er is gekozen voor het opstellen van een handleiding, 
omdat dit past binnen de structuur van hulpmiddelen binnen het bedrijf. Een groot voordeel van een 
handleiding (indien deze goed wordt opgezet) is het gemakkelijk kunnen wijziging en toevoegen van 
(nieuwe) gegevens I aandachtspunten I uitvoeringsmogelijkheden. 
Nadat besloten is een handleiding te ontwikkelen zijn er in overleg met de begeleiders en op basis van 
de wensen van medewerkers van JP van Eesteren een aantal randvoorwaarden en eisen vastgesteld 
waarmee het ontwikkelen van de handleiding rekening is gehouden. De handleiding dient: 

• geschikt te zijn voor werknemers die werkzaam zijn tijdens het calculatietraject van JP van 
Eesteren; 

• duidelijk te maken wat, wanneer, door wie en hoe de werkzaamheden moeten gebeuren; 
• een begeleidend hulpmiddel te zijn, waarbij het belang van eigen inbreng van de medewerkers 

duidelijk moet blijven; 
• compact te zijn; 
• inbouwen van controlemomenten; 
• eenvoudig aangevuld te kunnen worden met mogelijke nieuwe gegevens en aandachtspunten; 
• duidelijke scheiding te zijn tussen ontwerpen 5-daagse ruwbouwcyclus en uitwerking van de 

aanbestedingsstukken en controle inschrijvingsbegroting. 
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3.2 Koppeling project- procesfactoren 

TU/ e 

Deze paragraaf zal ingaan op de beantwoording van onderzoeksvraag 5.1. 
Hoe worden de projectfactoren aan de procesfactoren gekoppeld? 

Technische Universltel t 
Eindhoyen 
University ofTechnology 

Voor het ontwikkelen van de handleiding is in eerste instantie gebruik gemaakt van opgestelde 
stroomschema, waarin is vastgesteld hoe het calculatieteam van een hoogbouwproject binnen JP van 
Eesteren dient te verlopen . 

Om ervoor te zorgen dater gedurende het calculatietraject systematisch wordt gewerkt is op basis van 
dit schema een stappenplan opgesteld. Er is bewust gekozen voor het hanteren van het begrip 
'stappen' in plaats van het begrip 'procedure', om zo duidelijk onderscheid te maken tussen de 
verplicht gestelde procedure opgenomen in de 'Hand en procedureboek KAM' van het bedrijf. De 
medewerkers van JP van Eesteren gaven immers aan dat ze niet zitten te wachten op extra verplicht 
gestelde taken I werkzaamheden tijdens het calculatietraject. Door het begrip ' stappenplan' te 
hanteren, wordt de invoering I aanwezigheid van het hulpmiddel binnen het bedrijf wellicht eerder 
geaccepteerd en is de drempel om het te gaan gebruiken wellicht lager. 

In figuur 39 is te zien hoe op basis van het eerder opgestelde SADT 12 schema een stroomschema 
opgesteld is. Zoals aangegeven zijn enkele nauw vervonden I overeenkomende taken I 
werkzaamheden uit het stroomschema gegroepeerd tot een stap, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in 8 
ta! stappen. 

In het stappenplan in figuur 38 is duidelijke een scheiding te zien tussen de ontwerpfase (het 
ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus) en de uitwerkingsfase (uitwerkingen van het tijdschema, 
productiemiddelen, directe kosten, indirecte kosten en inschrijfbegroting) en de controlefase 
(boordelen en controleren inschrijvingsbegroting). Deze scheiding is van belang tijdens het 
calculatietraject om reden dater duidelijke uitgangspunten moeten zijn vastgesteld voordat er een 
uiteindelijke uitwerking gemaakt kan worden. Hiervoor het ontwikkelde hulpmiddeJ in de vorm van 
een handleiding op ingericht. De handleiding bepaalt hoe een werknemer tijdens het calculatietraject 
een 5-daagse ruwbouwcyclus moet ontwerpen. Vervolgens bepaalt de handleiding welke stappen 
doorlopen moeten worden en op welke moment er informatie nodig is. De informatie is te vinden in 
het document (Handboek Ruwbouwproces hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam). 

12 Zie bijlage V analyse calculatietraject bij JP van Eesteren uitgezet in de SADT systematiek 
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3.2.1 Hoofdschema calculatietraject hoogbouwprojecten 
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3.2.2 Stappenplan calculatietraject hoogbouwprojecten 

TU/e 
Technische Unlversltel t 
EJndhoven 
University ofTechnology 
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3.2.3 Bepalen en beoordelen inschrijvingsbegroting 
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Figuur 39: Stap 8 bepalen en beoordelen inschrijvingsbegroting 
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3.3 Vorm van de handleiding 

TU/e 

Deze paragraaf zal ingaan op de beantwoording van onderzoeksvraag 5.2. 

Technlsche Universi teit 
Eindhoven 
University of Technology 

Hoe zie het hulpmiddel eruit die een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald voor een hoogbouwproject? 

De 8 ta! stappen vanuit het stappenplan zijn op basis van opgedane kennis tijdens het afstudeerproject 
en het opgestelde SADT schema onderverdeeld in substappen, om het calculatieteam te begeleiden in 
het efficient, effectief en naar behoren (kunnen) afronden van de taken I werkzaamheden behorende 
bij de hoofdstap. De verschillende substappen zijn gecodeerd door aan het nummer van de hoofdstap 
een vervolgletter toe te voegen (met de code 1 b wordt bijvoorbeeld de derde substap behooreden bij 
stap I aangeduid). 

Vervolgens zijn alle in de 'Hand en procedureboek KAM' van het bedrijf opgenomen procedures 
gei"nventariseerd en is per substap (indien van toepassing) de te hanteren procedure (inclusief 
bijbehorende codering) toegeschreven. 

Daamaast zijn alle met betrekking tot de calculatiefase aanwezige standaarddocumenten binnen JP van 
Eesteren toegeschreven aan de substappen waarop ze betrekking hebben (zo is er bijvoorbeeld een 
standaard afsprakenschema die gehanteerd dient te worden tijdens het calculatietraject). 

Nadat de basis van het stappenplan was gelegd, kon per substap worden vastgelegd of een extra 
toelichting I voorbeeld gewenst I noodzakelijk was om het gewenste effectieve en efficiente verloop 
van het calculatietraject te verkrijgen. Daarbij was in een eerder stadium al besloten dat het 
hulpmiddel in ieder geval een controlemoment moet bevatten voor het beoordelen van de gemaakte 
stap tijdens het stappenplan. Hiervoor is aan het eind van ieder te maken stap substap opgenomen 
zodat er een controlemoment plaatsvindt waarin de leidinggevende van de afdeling de uitgewerkte 
documenten kan beoordelen. 

De resultaten uit het onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de huidige situatie (zie hoofdstuk 2 
in dit afstudeerverslag) vormden een goede basis voor het opstellen van de hulpmiddelen (handleiding 
en handboek). Omdat gekozen is voor het hanteren van een stappenplan en het technische en 
procesmatig uitwerken van het project verdeel is over meerdere stappen, zijn de onderzoeksresultaten 
op dit gebied omgezet naar een toelichting per stap. 

Omdat het onderzoek hoofdzakelijk is gericht op bovengenoemde handelingen (aangezien dit in de 
huidige situatie de verbeterpunten vormen in het calculatieproces) is voor de gewenste toelichtingen I 
voorbeelden behorende bij de overige (sub) stappen in een geval een extra onderzoek verricht. Dit is 
het geval van de relevante projectfactoren. De onderzoeksresultaten die volgen uit het referentieproject 
waren onvoldoende om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het onderzoek. Hiervoor is er een 
extra onderzoek uitgevoerd naar indelingen van plattegronden van hoogbouwprojecten. Hieruit kwam 
naar voren dater veel overeenkomsten waren in plattegronden. Zie bijlage II.III waarin een analyse 
naar indelingen van plattegronden van hoogbouwprojecten uiteengezet is. 

Nadat was vastgesteld wat, wanneer, door wie en hoe de werknemers tijdens het calculatietraject bij JP 
van Eesteren dient te gebeuren, is de verzamelde informatie per stap gegroepeerd. Voor de 
schematische weergave is gebruik gemaakt van stroomschema's op basis van een binnen JP van 
Eesteren gehanteerde structuur. De medewerkers zijn hiermee vertrouwd en zullen direct weten water 
met de verschillende symbolen (zie figuur 38) wordt bedoeld. 

De verschillende stappen hebben een eigen tabblad met bijbehorend nummer aanduiding per en 
vermelding van de uit te voeren taak. 
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Achter het tabblad is per stap het stroomschema inclusief bijbehorende toelichting en voorbeelden 
opgenomen (indien van toepassing). De toelichting en voorbeelden zijn aangeduid met X. l en verder, 
waarbij X het cijfer van de hoofdstap bevat. 

Om verwarring te voorkomen is eenduidigheid in de handleiding en belangrijk punt, zo heeft de 
verwijzing naar de toelichting exact dezelfde omschrijving gekregen als de toelichting zelf. 

Ook dient gemakkelijk informatie toegevoegd I gewijzigd te kunnen worden, vandaar ook dat de 
handleiding ook dat de handleiding geen paginanummers bevat (immers bij elke wijziging en of 
aanvulling zouden alle pagina's opnieuw hemummerd moeten worden) . Wei is per pagina 
(rechtsonder) het bladzijde nummer binnen het document weergegeven (bijvoorbeeld 113). Dit om 
ervoor te zorgen dat alle bladen behorende bij een bepaalde stap I toelichting worden bekeken. 

Het toepassen van informatie in het losbladige systeem is eenvoudig. Wei is daarbij vermelding van 
het versienummer op het document (linksonder) van belang, zodat men kan zien of ze over de 
nieuwste versie beschikken. Een overzicht van de laatste versies per document is opgenomen in de 
inhoudsopgave van de handleiding. 

In de handleiding is aangegeven wat een werknemers voor de desbetreffende activiteit moet doen. 
Hiervoor zijn voor diverse functies binnen JP van Eesteren (directie, PMO 'er, hoofd CWVB, hoofd 
calculatie, werkvoorbereider, calculatie, KAM en constructeur) aangeven welke bevoegdheden en 
werknemers hebben. Deze bevoegdheden houden in dat de werknemers bevoegd zijn om te adviseren, 
beslissen, controleren, ontvangen en uitvoeren (zie atbeelding 38). 
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Figuur 40: Gehanteerde symbolen en bevoegdheden werknemers tijdens het stappenplan 
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3.4 Gebruik van de handleiding 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
Universi ty ofTechnology 

Doel van het afstudeerproject was 'het ontwikkelen van een hulpmiddel dat een 5-daagse 
ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten weergeeft. Het hulpmiddel zal gebruikt worden tijdens de 
calculatiefase van een aanbestedingtraject binnen JP van Eesteren. Zoals in paragraaf 3.1 staat 
beschreven is de handleiding ontwikkeld waarin op basis van een stappenplan duidelijk wordt, wat, 
wanneer, door wie en hoe gedurende het calculatietraject van een hoogbouwproject dient te gebeuren. 
De handleiding met het handboek zal in een papieren versie worden afgegeven op de afdeling 
calculatie en afdeling centrale werkvoorbereiding van JP van Eesteren. Er is in overleg met JP van 
Eesteren gekozen voor een papieren versie van de handleiding en handboek en geen digitale versie 
omdat dergelijke hoogbouwprojecten niet veelvuldig voorkomen op de aanbestedingsmarkt. Daardoor 
is het op dit moment overbodig om binnen JP van Eesteren het intranet in te richten zodat de 
handleiding en handboek digitaal beschikbaar zijn voor de werknemers tijdens het calculatietraject. 

In de handleiding wordt tijdens de ontwerpfase (stap 1-2-3) de standaard plattegronden van het aan te 
besteden hoogbouwproject vergeleken met principe plattegronden. Hierdoor is het mogelijk om een 
ontwerp te maken van een 5-daagse ruwbouwcyclus. Vervolgens zal in de handleiding tijdens de 
uitwerkingsfase (stap 4-5-6-7) aan de hand van het handboek achtereenvolgens het tijdschema, 
productiemiddelen, directe kosten, indirecte kosten en inschrijfbegroting worden opgesteld. 
Tijdens de controlefase (stap 8) worden de uitgewerkte documenten samengevoegd om de 
inschrijvingsbegroting te bepalen en te beoordelen. 
De ontwerpfase zal ongeveer 2 uur in beslag nemen en zal als basis dienen voor de verdere uitwerking 
van het hoogbouwproject. Deze uitwerking- en controlefase zullen naargelang de uiterste 
indieningsdatum duren. 
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3.5 Toetsing van het hulpmiddel 
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De uitkomsten van de handleiding zijn niet bindend en er mogen geen rechten aan ontleend worden, 
het doel is om een goede uitwerking te maken van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor 
hoogbouwprojecten. Wei moet de uitkomst een goede basis geven voor een verdere uitwerking tijdens 
het calculatietraject, het antwoord moet kloppen met water uit zou moeten komen. De vraag is of hij 
het doet en of hij het goed doet. Toetsen van de handleiding heeft plaats gevonden op twee 
onderdelen, een werkvoorbereider test het hulpmiddel op het programma van eisen. Het tweede deel is 
de uitkomst, deze moet kloppen met water uit zou moeten komen. Hiervoor heeft een werknemer van 
JP van Eesteren het hulpmiddel getoetst op basis van het programma van eisen en uitkomsten. 

Verder is de handleiding ingericht op een ontwerpfase (stap 1-2-3 van het stappenplan) 
uitwerkingsfase (stap 3-4-5-6-7 van het stappenplan) en op een controlefase (stap 8 van het 
stappenplan). Tijdens de ontwerpfase zal de gebruiker worden meegenomen om een ontwerp te maken 
van een 5-daagse ruwbouwcyclus van een aan te besteden hoogbouwproject. Deze ontwerpfase zal in 
de onderstaande uitwerking worden getoetst op het antwoord, en vormt de basis voor de verdere 
uitwerking van het stappenplan. 
Tijdens de uitwerkingsfase komt het voor de gebruikers aan op eigen invulling. Hiervoor is er een 
handboek opgesteld waarin de gebruiker informatie kan vinden om de overige 6 stappen van het 
stappenplan kan uitwerking. Dit zijn overigens de 'normale' werkzaamheden die een werknemer altijd 
moet uitwerken tijdens een calculatietraject. 
De controlefase gebeurt op directieniveau bij JP van Eesteren. Hiervoor zullen alle gemaakt 
documenten worden samengevoegd zodat er een commerciele inschrijvingsbegroting kan worden 
bepaald en beoordeeld. 

3.5.1 Toetsing van het programma van eisen 

Het programma van eisen is tijdens de toetsing van het hulpmiddel door een werkvoorbereider op de 
afdeling Centrale Werkvoorbereider getoetst. Op vrijdag 25 maart 2011 is het hulpmiddel gebruikt, 
gecontroleerd en dus uiteindelijk getoetst. De handleiding is getoetst op basis van de gestelde 
programma van eisen en functionaliteit en blijk tijdens deze toetsing te voldoen aan het PvE. 

Tijdens deze toetsing kwamen een aantal verbeterpunten naar voor die zijn verwerkt in de handleiding. 
De verbeterpunten waren de volgende: 
- in handleiding gelijk principe plattegronden opnemen doordat dan gelijk gecontroleerd kan worden 
of het aan te besteden hoogbouwproject met plattegrond geschikt is voor deze handleiding. 
- versimpelen van taalgebruik naar de praktijk en geen moeilijke termen maar vakjargon gebruiken. 
- nog duidelijker aangeven wat de gebruiker dient te doen. Wat is de input en wat is dan de output die 
de gebruiker moet leveren. 
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3.5.2 Toetsing van de uitkomsten 13 

TU/e Technlsche Unlversltelt 
Eindhoven 
University of Technology 

De volgende vier hoogbouwprojecten zijn getoetst aan de hand van de handleiding stap 1-2-3. 
Gerealiseerde projecten zijn Red Apple te Rotterdam en New Orleans te Rotterdam. 
Toekomstige projecten zijn Gedempte Zalmhaven 2030 te Rotterdam en Up- Town te Rotterdam 

De volgende vier hoogbouwprojecten zijn getoetst aan de hand van de handleiding stap 1-2-3. 
Gerealiseerde projecten zijn Red Apple te Rotterdam en New Orleans te Rotterdam. 
Toekomstige projecten zijn Gedempte Zalmhaven 2030 te Rotterdam en Up- Town te Rotterdam. 

Figuur 41: De hoogbouwprojecten die op basis van de uitkomsten getoetst zijn 

Het toetsten van stap 1 t/m 3 in de handleiding heeft plaats gevonden en er zijn van een viertal 
hoogbouwprojecten een 4 tal ontwerpen gemaakt van een 5-daagse ruwbouwcyclus. Zie bijlage Ill.I 
toetsing hoogbouwprojecten waarin deze uitkomsten van een ontwerp van een 5-daagse 
ruwbouwcyclus zijn weergegeven 

Het toetsten van stap 4 t/m 8 in de handleiding heeft nog niet plaats kunnen vinden doordat er nog 
tijdens het onderzoek geen hoogbouwproject in de calculatietraject werd uitgewerkt. 

13 Zie bijlage III in het bijlagenboek waar de uitkomsten zijn getoetst van de viertal 
hoogbouwprojecten 
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3.6 Terugkoppeling naar de doelstelling 

TU/e 
Tech nische Universlteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Ui de probleemanalyse komt voort dat JP van Eesteren onvoldoende overzicht heeft van snelle 
oplossingen binnen een ruwbouwcyclus. Dit heeft de volgende doelstel\ing voorgebracht: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het begeleiden van het calculatieteam bij het ontwerpen van 
een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject. 

De onderzoeksresultaten geven antwoord op probleemstelling 1,2,3 en 4. Probleemstelling 5 omvat de 
ontwikkeling van een hulpmiddel waarmee een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald wordt tijdens een 
calculatietraject van een hoogbouwproject. Hiermee zijn de knelpunten opgelost wat het volgende als 
resultaat geeft: 

1. De handleiding neemt alle relevante projectfactoren die effect hebben op een 5-daagse 
ruwbouwcyclus mee en koppelt deze aan de procesfactoren. 

2. De handleiding geeft samen met het handboek voldoende overzicht van het proces van een 
ruwbouwcyclus 

3. De handleiding geeft samen met het handboek voldoende informatie om een uitwerking te 
maken van de productiemiddelen (bouwplaatslogistiek, transportmiddelen en arbeid) 

4. De handleiding geeft samen met het handboek voldoende informatie om een uitwerking te 
maken van tijd en indirecte kosten 

Hiermee zijn de onderzoeksvragen beantwoord, de doelstelling is daarmee behaald. 
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4. Evaluatie en aanbevelingen 
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In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het afstudeerproject, worden aanbevelingen gegeven voor het 
bedrijf en worden er suggesties aangedragen voor eventueel verder onderzoek. 

4.1 Evaluatie van het afstudeertraject 
Voor het evalueren van het afstudeerproject is onderscheid gemaakt in het verkregen eindproduct en 
het doorlopen proces. 

4.1.1 Productevaluatie 

Na een uitgebreide probleemanalyse naar het verloop van het calculatieproces van een 
hoogbouwproject bij JP van Eesteren kon onder andere worden geconcludeerd dat het calculatieproces 
van dergelijke projecten in de huidige situatie niet optimaal verloopt. Het is niet dater geen kennis is 
maar er is onvoldoende overzicht van snelle oplossingen om in een kort tijdsbestek een basis te leggen 
voor een verdere uitwerking van het calculatieproces. Om de huidige situatie te verbeteren is 
onderzoek verricht, waarin op basis van een analyse naar het proces van het calculatietraject, analyse 
naar projectfactoren, opgedane kennis tijdens Participerend Observeren en interviews met onder meer 
werkvoorbereiders die werkzaam zijn tijdens het calculatietraject, zijn betrouwbare en geldige 
antwoorden verkregen op de gestelde probleemstellingen. 

De verkregen onderzoeksresultaten vormden daarmee een goede basis voor het ontwikkelen van het 
hulpmiddel. Om het calculatieteam te begeleiden bij het ontwerpen van een 5-daagse ruwbouwcyclus 
voor een hoogbouwproject is een stappenplan opgezet waarmee gedurende de calculatiefase duidelijk 
wordt wat, wanneer, door wie en hoe uitgevoerd dient te worden. Het volgen van het stappenplan zal 
leiden tot een effectief en efficient verloop van het calcu!atieproces. 

Een daadwerkelijke toetsing van het ontwikkelde hulpmiddel heeft plaatsgevonden op basis van de in 
de handleiding ingerichte ontwerpfase (stap 1-2-3 van het stappenplan). Hiervoor zijn een viertal 
hoogbouwprojecten gebruikt als input en metals output een 5-daagse ruwbouwcyclus voor het 
desbetreffende hoogbouwproject. Deze 4 hoogbouwprojecten zijn woontorens in Rotterdam tussen de 
100 meter en 180 meter hoog. De toetsing van de daadwerkelijke uitwerkingfase (stap 3-4-5-6-7 van 
het stappenplan) heeft nog niet plaats kunnen vinden. Hiervoor zou de handleiding tijdens de start van 
een calculatietraject van een hoogbouwproject. Dit zelfde geldt ook voor de controlefase (stap 8 van 
het stappenplan) waarin op directieniveau bij JP van Eesteren alle gemaakt documenten worden 
samengevoegd zodat er een commerciele inschrijvingsbegroting kan worden bepaald en beoordeeld. 
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4.1.2 Projectevaluatie afstuderen 
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Het afstuderen is niet geheel zonder obstakels verlopen, er was mij verteld dat je tijdens het afstuderen 
niet alles in een keer goed hoeft te doen omdat jeer dan ook nog wat van moet leren. Dit laatste is 
zeker waar. Vooral de individuele aanpak van een wetenschappelijk onderzoek is iets waar ikzelf 
weinig ervaring mee heb aangezien al het projectwerk tijdens de masterfase en bache\orfase (HBO) 
voomamelijk in groepsverband is uitgevoerd. 
Tijdens het opstellen van het afstudeerplan kwam ik erachter dater tijdens de probleemanalyse bij JP 
van Eesteren een ta! aan knelpunten aanwezig waren. Maar wat is nu het basale knelpunten en het 
ultieme gevolg daarvan? Om op deze vragen antwoord te geven moest ik we! een diepgaande analyse 
uitvoeren waarom werknemers op een bepaalde wijze het ca\culatieproces uitvoeren. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een onderbouwd afstudeerplan, dus tijd voor mijn begincolloquium. 
Na een fase van oorzaak- en gevolganalyse was het nu eindelijk tijd voor iets leuks en dat is bouwen 
in de praktijk. Mijn afstudeerplan had ik zo opgesteld dat ik een ruwbouwproces van een 
hoogbouwproject kon observeren. Hiervoor heb ik toestemming gekregen van aannemer Besix om op 
de 'werf van hoogbouwproject New Orleans het ruwbouwproces te analyseren en te vertalen naar een 
handboek van het geobserveerde ruwbouwproces. Heel veel onderzoeksdata en nu de vraag hoe ga ik 
dit allemaal structureren. Hiervoor had ik eigenlijk van te voren een plan van aanpak moeten maken 
waardoor ik op dat moment met zoveel onderzoeksdata zat, dat ik niet meer wist hoe het proces 
verlopen was . Ge\ukkig had ik een film- en fotocamera voorhanden waar ik tijdens het 
ruwbouwproces ongeveer 3.000 foto's gemaakt heb. Hierdoor had ik gelukkig weer structuur in de 
berg van informatie. Met deze gestructureerde onderzoeksdata heb ik netjes antwoord kunnen geven 
op het eerder opgestelde afstudeerplan, en kon ik op voor mijn tussencolloquium. 
Na de probleemfase en onderzoeksfase was het nu tijd voor ontwerpen. Maar waar zit het gastbedrijf 
JP van Eesteren op te wachten? Een beslissingsmodel, handboek, procesbegeleiding, rekenmodel of 
3D model. De overgang van onderzoeksfase naar ontwerpfase gaf we! problemen. Ik kon nog 
verschillende kanten op met de onderzoeksgegevens. Ik kon nog een vemieuwde en kortere (4-dagen) 
ruwbouwcyclus ontwerpen waarbij hetgeen niet betrouwbaar en projectafhankelijk zou zijn. Ik moest 
dus terug waar ik vandaan kwam. Wat was het probleem voor JP van Eesteren, en toen vie! het 
kwartje. Overzicht van snelle oplossingen binnen een ruwbouwcyclus. Vanaf dat moment heb ik een 
handleiding ontworpen voor JP van Eesteren waarin een werknemer tijdens een calculatietraject van 
een hoogbouwproject in een kort tijdsbestek een 5-daagse ruwbouwcyclus kan ontwerpen. 
Al heeft het afstudeertraject ]anger geduurd dan ik in eerste instantie verwacht had, het resultaat mag 
er zijn . Van te voren lijkt het een onmogelijke zaak om een dergelijk hulpmiddel te ontwikkelen voor 
het gestelde probleem. Door goede coaching en tips van mijn begeleiders en steun van familie en 
vriendin en het doorzettingsvermogen van mijzelf is uiteindelijk dit rapport ontstaan. 
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4.2 Aanbevelingen en suggesties 

4.2.1 Aanbevelingen op het hulpmiddel 

TU/e 
Tech nische Universl tei t 
Eindhoven 
University of Tec hnology 

Wanneer in de toekomst bij JP van Eesteren een alternatieve ruwbouwcyclus onderzocht wordt is het 
mogelijk om de handleiding op basis van deze altematieve variant aan te passen. De handleiding is zo 
ingericht zodat er altematieve uitvoeringsmethodieken kan worden toegevoerd tijdens de ontwerpfase 
van de handleiding (stap 1-2-3). Hierdoor blijft het totaalproces gelijk alleen kan de werk.nemer van JP 
van Eesteren een keuze maken in het uitwerken van een altematieve variant. Hiervoor zal de 
handleiding moeten worden aangepast en aangevuld worden met deze mogelijkheid. 

De handleiding is gemaakt in Microsoft Publisher, een prima programma waarmee overzichtelijk elke 
stap kan worden gevisualiseerd. Wanneer de praktijk uitwijst dat deze handleiding tijdens een 
uitwerkingsfase (stap 4-5-6-7 en 8) van een hoogbouwproject functioneert zou er een digitale versie 
kunnen worden gemaakt van de handleiding om deze op het intranet van JP van Eesteren te kunnen 
implementeren binnen de huidige KAM-plan structuur. 

4.2.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Suggestie 1: 
Het onderzoek is gebaseerd op hoogbouwprojecten met een uitvoeringsmethodiek zelfklimmende 
wandbekisting en vloer paneelbekisting met een 5-daagse ruwbouwcyclus. Met de gevonden 
onderzoeksdata van dit afstudeerproject is het goed mogelijk een vergelijk te maken met een andere 
uitvoeringsmethodiek zoals tunnelbekisting of prefab-beton mits deze varianten maar uitgewerkt 
worden met een 5-daagse ruwbouwcyclus. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen zijn er te 
constateren en welke uitvoeringsmethodiek is in directe kosten en indirecte kosten het voordeligst? 
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Suggestie 2: 

TU/e Technlsche Unlversltelt 
Elndhoven 
Univers ity of Technology 

Tevens is het mogelijk om op basis van dit onderzoek een kortere ruwbouwcyclus te ontwerpen. Wat 
is er technisch mogelijk en wat moet er worden veranderd aan de ruwbouwcyclus voor bijvoorbeeld 
een 4 daagse ruwbouwcyclus. Dit zal allereerst projectafhankelijk moeten worden uitgevoerd en de 
uitkomsten zijn minder betrouwbaar doordat er op dit moment bij JP van Eesteren nog geen 
onderzoeksdata is van bijvoorbeeld een 4-daagse ruwbouwcyclus. Maar is het we! zo zinvol om een 4 
daagse ruwbouwcyclus te willen ontwerpen? 
Hiervoor heb ik een analyse 14 gemaakt op basis van een 4-tal hoogbouwprojecten. Ik wil we! aangeven 
dat de uitkomsten van deze analyse niet bindend zijn en er mogen geen rechten aan ontleend worden. 
Aile indirecte kosten zijn op basis van de gegevens van hoogbouwproject New Orleans maar geven 
we! een indictie of het zinvol is om in kosten gezien een kortere ruwbouwcyclus te ontwerpen. 

Uitgangspunten 
* 5-daagse ruwbouwcyclus 
* Uitvoeringsmethode van zelfklimmende wanden en vloer panee\bekisting; 
* Toepassing van l stuks torenkraan en l betonpomp; 
* Oppervlakte bouwterrein en inrichting is verwerkt in opstellingen; 
* Arbeid zit in de directe kosten. 
* Materiaal kosten in de directe kosten. 

Hoogbouwproject New Orleans: 
Indirecte kosten van ongeveer € 35.000,- per kalenderweek 

Hoogbouwproject Gedempte Zalmhaven: 
Indirecte kosten van ongeveer € 40.000,- per kalenderweek 

Hoogbouwproject Red Apple : 
Indirecte kosten van ongeveer € 22.000,- per kalenderweek 

Hoogbouwproject Up - Town 
Indirecte kosten van ongeveer € 23 .000,- per kalenderweek 

14 Zie bijlage V waarin een analyse gemaakt is naar indirecte kosten van een 4-tal hoogbouwprojecten. 
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VERONDERSTEL dat het technisch mogelijk is om een 4-daagse ruwbouwcyclus te ontwerpen op 
basis van de volgend voorbeeld van hoogbouwproject Millennium toren te Rotterdam. Hier heeft de 
aannemer een ruwbouwcyclus behaald van 4 dagen door toepassing van 2 torenkranen en I 
betonpomp en opdeling van vloeren als aparte bouwdeel. Dus directe kosten omhoog door 
toepassingen van extra stekkenbakken inclusief manuren een de directe kosten gaan omlaag door 
minder Jang huren van de bekistingen en torenkraan maar er dient wel een extra torenkraan te moeten 
worden gehuurd. 

Nieuwe uitgangspunten 
* 4 daagse ruwbouwcyclus 
* Uitvoeringsmethode van zelfklimmende wanden en vloer paneelbekisting; 
* Toepassing van 2 stuks torenkraan en l betonpomp; 
* Oppervlakte bouwterrein en inrichting is verwerkt in opstellingen; 
* Arbeid zit in de directe kosten; 
* Materiaal kosten in de directe kosten . 

Hoogbouwproject New Orleans: 
Huuroptimalisatie door verkorting bouwtijd is totaal € 315.000,
Extra kosten voor huur kraan + stekkenbak is totaal € 513.000,-

Hoogbouwproject Gedempte Zalmhaven: 
Huuroptimalisatie door verkorting bouwtijd is totaal € 523.000,
Extra kosten voor huur kraan + stekkenbak is totaal € 702.000,-

Hoogbouwproject Red Apple: 
Huuroptimalisatie door verkorting bouwtijd is totaal € 174.000,
Extra kosten voor huur kraan + stekkenbak is totaal 389.000,-

Hoogbouwproject Up - Town 
Huuroptimalisatie door verkorting bouwtijd is totaal € 161.000,
Extra kosten voor huur kraan + stekkenbak is totaal 357.00,-

Dus hieruit kan waarschijnlijk verondersteld worden dat het in kosten gezien niet voordelig is om I 
dag te versnellen tijdens het ruwbouwproces. Her kan echter we! interessant zijn om deze variant in 
detail uit te werken, tijdens een calculatietraject van een toekomstig hoogbouwproject, wanneer de 
opdrachtgever echter deze kosten kan dekken. Maar tijdens een traditionele aanbesteding is dit niet 
relevant omdat de aanbieder het werk gegund krijg op basis van de laagste prijs. 
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Literatu uroverzicht 
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Wanneer er bestaande informatie is of afbeeldingen van exteme bronnen zijn overgenomen, zijn deze 
in dit hoofdstuk benoemd. 

Geschreven bronnen 

I. Basisboek Kwalitatief onderzoek (tweede, geheel herziende druk) 
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 2005 

2. Basisboek Open intervieuwen ( eerste druk) 
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 1996 

3. Rappo11agetechniek (derde druk) 
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 2005 

4. Bouwrecht in kort bestek (zesde druk) 
Deventer: Kluwer, 2007 

5. Bouwplanning (tweede druk) 
Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 2004 

6. Jellema hogere bouwkunde, Uitvoeren dee! 12a (eerste druk) 
Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1997 

7. Handboek uitvoering betonwerken, I e druk 2005 
Studieverening 'Stubeco' en Betonvereniging' 

8. Rapport 121 Hoogbouwlogistiek ( eerste druk) 
Gouda: Stichting Research Rationalisatie Bouw, 2005 

9. Rapport naar een studie van Nederlandse Hoogbouwcultuur (eerste druk) 
Rotterdam: Zandbelt&vandenBerg, 2008 

10. NEN 6722 
Eisen voor betonconstructies, uitvoering (= VBU) 

11. NEN 1824 
Eisen van wettelijke basis voor werkplekken 

Elektronische bronnen 

l . www.peri .com 
2. www.napatec.b 
3. www.!lietbouwcentrum.nl 
4. www.arbouw.nl 
5. www.skyscrapercitv.com 
6. www.stichtinghoogbouw.nl 
7. www.stubeco.nl 
8. www.putzmeister.com 
9. www.liebberr.com 

Bezochte bouwplaats 

Er zijn foto 's gemaakt op de bouwplaats van aannemer Besix die op de Wilhelminapier in Rotterdam 
het hoogbouwproject New Orleans aan het realiseren was. 

Afbeelding omslag is het project New Orleans in aanbouw. Ontworpen door de Portugese architect 
Alvaro Siza. Gefotografeerd door Jeroen Knijn op maandag 9 november 2009. 
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