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Voorwoord 
Dit bijlagenboek is een onderdeel van het afstudeerrapport en is geschreven in het kader van het 
afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep 
Uitvoeringtechniek. Het bijlagenboek bevat achtergrondinforrnatie voor het afstudeerrapport '5-daagse 
ruwbouwcyclus voor hoogbouwprojecten'. 

Bijlage I omvat de verantwoording van het onderzoek wat essentieel is om daarrnee de 
betrouwbaarheid te garanderen. De methode van onderzoek en aanpak daarvan staat in deze bijlage 
beschreven. De probleemstellingen warden met onderzoeksvragen beantwoord. Het totale onderzoek 
is te typeren als kwalitatief, het gestelde probleem is te benaderen van verschillende opzichten en zal 
warden bekeken in de volledige context. 
Bijlage II omvat de analyse naar de projectfactoren voor probleemstelling I. Om te achterhalen welke 
projectgegevens benodigd zijn voor de totstandkoming van de ruwbouwcyclus, is deze projectanalyse 
opgesteld. Welke factoren hebben effect op de ruwbouwcyclus van het referentieproject en zullen 
vertaald warden naar projectonafhankelijke factoren. 
Bijlage III omvat de toetsing van het hulpmiddel aan de hand van het toetsen van de uitkomsten. Wei 
moet de uitkomst een goede basis geven voor een verdere uitwerking tijdens de 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 dee! is de uitkomst, 
deze moet kloppen met wat er uit zou moeten komen. 
Bijlage IV omvat de analyse van het calculatietraject bij JP van Eesteren op de afdeling centrale 
werkvoorbereiding. Voordat het geobserveerde proces in beeld is gebracht wordt door middel van het 
SADT systematiek, is het van belang om het kader te schetsen waar het algemeen tijdschema staat in 
het totaalproces op de afdeling centrale werkvoorbereiding. 
Bijlage V omvat de analyse naar aanbevelingen waar een uitwerking is gemaakt op basis van het 
stappenplan. Deze uitwerkingen zijn niet getoetst. Hier mogen geen rechten aan ontleend warden maar 
de uitkomsten geven wel een beeld voor eventueel vervolgens onderzoek. 

Het bijlagenboek hoofdzakelijk bestemd voor de Technische Universiteit in Eindhoven, maar tevens 
ook voor iedereen met een bouwkunde achtergrond. 

Rotterdam, mei 2011 
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I Aanpak onderzoek 
Verantwoording van het onderzoek is essentieel om daarmee de betrouwbaarheid te garanderen. 
De methode van onderzoek en aanpak daarvan staat in deze bijlage beschreven. De probleemstellingen 
worden met onderzoeksvragen beantwoord. Het totale onderzoek is te typeren als kwalitatief, het 
gestelde probleem is te benaderen van verschillende opzichten en zal worden bekeken in de volledige 
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 gebuikt 
zijn om alle factoren te achterhalen die van invloed zijn op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus. 
Het is duidelijk dat alle drie de 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 multimethode1

• 

Deze bijlage dient als basis voor hoofdstuk 1 van het afstudeerrapport. 

" • 
Interview 

Observatie I ~ 
Bestaande 
informatie 

Probkrmstdling I: · Hct '.1,t,tc·IJ..::11 '.1111•1111n l/<1< ''" <·11 die dkcl hd1bc11 ''P hcl b..:p.ikn 'an tk 
rLl\1 htHll\C} clu, \.in hcl r..:krc!ll lL'Plll_IL'CI. 

Prnhkl'lllstdling -l: · 1 kt \ .1,ht.: I kn \.in 111.! ('/I 111/-11,11·11 die· ~d;oppcld 1i111 .1a11 de rtl\\ hnu\\ i:;. Lill' \ .111 hct 

rckr..:nt1.::pro1i:ct · 

Prohlcrrnstclling 3: · 1 kt nnt1\ 1kl\1.:k11 1 .111 ccn /11il1i1111dil1'i d.11 een ~ d.1ag'<~ 1m1 huu11c;. i:Ju, hcp.iald 1 Por 

ci:n 1i,1,1gh1u11p1u1c·..:t 

Figuur 1: Overzicht van het drietal dataverzamelingsmethode gekoppeld aan de probleemstellingen 

1 De dataverzamlingsmethode voor dit 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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I.I Aanpak probleemstelling 1 

Het vaststellen van de projectfactoren 
Om te achterhalen welke projectgegevens benodigd zijn om de ruwbouwcyclus te bepalen, is er een 
projectanalyse opgesteld. Welke projectfactoren hebben effect op de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject en zullen warden meegenomen wanneer een werkvoorbereider een 5-daagse 
ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject moet bepalen. 

Probleemstelling I omvat de volgende onderzoeksvragen: 
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? 

lnleiding 
Om projectfactoren die betrekking hebben op de ruwbouwcyclus te analyseren is de bouwlocatie 
bezocht van het hoogbouwproject New Orleans en zijn de bouwtekeningen van het project 
geanalyseerd. 
De ontwerpfactoren komen voort uit tekeningen van de architect en constructeur. Welke dimensie 
heeft de standaard plattegrond en wat zijn de hoeveelheden van de voorgeschreven materialen? 
Naast de ontwerpfactoren is er oak een analyse gemaakt van de bouwlocatie. Welke 
omgevingsfactoren hebben betrekking op de ruwbouwcyclus? Wat is de omvang van de bouwplaats en 
welke aan- en afvoer route zijn er mogelijk? 
Vervolgens zijn er nog algemene factoren die effect uitoefenen op de ruwbouwcyclus. Deze algemene 
factoren hebben betrekking op de kwaliteit, veiligheid, welzijn en komen voort uit de afgenomen 
interviews. 

Aile verzamelde data van de projectfactoren zijn verkregen door een tweetal dataverzamelingsmethode 
1. Afgenomen interviews met betrokken medewerkers 
2. Bestaande informatie 

Interview 

• " 

~ I 
Bestaande 
informatie 

Figuur 2: Overzicht van de toegepaste dataverzamelingsmethode voor beantwoording van probleemstelling I 
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Bron en dataverzamelingsmethode: 
De projectfactoren zijn geanalyseerd2 met de methode waarbij invloedsfactoren als labels worden 
gekenmerkt. Zo zijn verschillende invloedsfactoren samen te voegen en is het mogelijk om deze op te 
delen per groep. De projectfactoren zijn uiteindelijk onderverdeeld in onderstaande drie groepen: 

1. Ontwerpfactoren 
2. Omgevingsfactoren 
3. Algemene factoren 

Tijdens het uitwerken van deze drie factoren zal gebruik worden gemaakt van bestaande informatie en 
informatie van ge"interviewde personen. Deze verwijzing naar de desbetreffende verkregen informatie 
zal worden vermeld bij de uitwerking van de projectfactoren van het referentieproject in hoofdstuk l 
van het handboek. 

Projectfactoren die volgen uit interviews 
Voor het uitwerken van de projectfactoren zijn er interviews afgenomen bij medewerkers op de 
afdeling centrale werkvoorbereiding van JP van Eesteren. Uit deze interviews zijn factoren gevonden 
die aansluiten bij de totstandkoming van een ruwbouwproces. 

Projectfactoren vanuit bestaande informatie 
Deze projectfactoren komen voort uit het gegeven bestek die volgens een stappenplan tijdens een 
aanbesteding op de afdeling centrale werkvoorbereiding van JP van Eesteren wordt gebruikt. In het 
stappenplan worden de stappen weergegeven die tijdens een aanbesteding binnen JP van Eesteren 
worden doorlopen. 

r-----
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Projectgegevens 

Aanbestedingvorm 

Hoogbouwproject 

Dimensie van de constructie 

Materiaalhoeveelheden 

Proj ectfactoren 

Projectlocatie Kwaliteit van de wandoppervlakte 

Beschikbare bouwterrein Arbozorg 

Aan- en afvoer routes Milieu aspecten 

Weersomstandigheden Werktijden conform Cao 

Manbezetting vs werkoppervlak 

Veiligheid apecten 

~-------------------. -- ----Figuur 3: Overzicht van projectfactoren die door middel van labels aan hoofdgroepen zijn gekoppeld, warden 
tijdens probleemstelling 1 in hoofdstuk 1 van het handboek behandeld. 

Projectfactoren die volgens uit de projectanalyse zijn verwerkt in onderstaand overzicht. De 
projectfactoren worden tijdens probleemstelling l, in hoofdstuk l van het handboek (ruwbouwcyclus 
hoogbouwproject New Orleans) behandeld. 

2 Het analyseren van de projectfactoren is gedaan volgens de theorie uit het boek 'Open interviewen' 
geschreven door Baarda, de Goede en van der Meer-Middelburg. 
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I.II Aanpak probleemstelling 2-3 

Het vaststellen van de procesfactoren 
Om te achterhalen welke procesgegevens benodigd zijn om de ruwbouwcyclus te bepalen, is er een 
procesanalyse opgesteld. Welke procesfactoren bepalen de totstandkoming van de ruwbouwcyclus van 
het referentieproject en zullen worden meegenomen wanneer een werkvoorbereider een 5-daagse 
ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject moet bepalen. 

Probleemstelling 2: Het vaststellen van de ruwbouwcyclus. 
Uit het vooronderzoek is gekomen dater 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? 
Probleemstelling 3: Het vaststellen van de productiemiddelen. 
De inzet van productiemiddelen is van invloed op de ruwbouwcyclus van het referentieproject. Op 
welke wijze zijn de factoren die nodige zijn ter ondersteuning van de ruwbouwcyclus bepaald. De 
productiemiddelen kunnen worden onderverdeeld in bouwplaatslogistiek, transportmiddelen en arbeid. 

lnleiding 
Probleemstelling 2 en 3 beschrijven de uitvoeringstechnieken die toegepast werden tijdens de 
ruwbouwcyclus van het referentieproject New Orleans waar aannemer Besix bezig was met de 158 
meter hoge woontoren op de Wilhelminapier in Rotterdam. In week 34-2009 is er een steekproef 
genomen van een ruwbouwcyclus van een verdieping. Deze observatieweek hield in dat alle 
ruwbouw- en logistieke werkzaamheden zijn geobserveerd van maandag tot zaterdag van's ochtends 
6.00 uur tot 's avonds 18.00 uur. Daarnaast hebben er controlemetingen plaatsgevonden in de 
daaropvolgende weken . De data van het empirische onderzoek zijn verwerkt en uiteengezet in de 
beantwoording van probleemstelling 2 en 3. Er zal in hoofdstuk 2 en 3 van het handboek en compleet 
overzicht van de toegepaste ruwbouwcyclus met de daarbij horende productiemiddelen van het 
referentieproject inzichtelijk worden gemaakt. 

Alie verzamelde data van de projectfactoren zijn verkregen door een drietal dataverzamelingsmethode 
1. Afgenomen interviews met betrokken medewerkers 
2. Observatie op de bouwplaats 
3. Bestaande informatie 

Interview 

Observatie 

. ~ 

~ I 
Bestaande 
informatie 

Figuur 4: Overzicht van de toegepaste dataverzamelingsmethode voor beantwoording van probleemstelling 2-3 
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Bron en dataverzamelingsmethode 
Vanuit de 158 meter hoge woontoren New Orleans is in week 34-2009 een steekproef getrokken van 
de ruwbouwcyclus van een verdieping. Op dat moment waren de ruwbouwwerkzaamheden van de 
woontoren op de 26ste verdieping in uitvoering. De torenkraan stond op een hoogte van 98,6 meter en 
was l keer verankerd aan het gebouw. De ruwbouw van een verdieping werd in zes productiedagen 
uitgevoerd met werkdagen van l 0 uur. Op zesde productiedag (zaterdagochtend) werden de prefab 
wanden in het kemgebied geplaatst en de wanden werden ontkist van de stort van de vorige dag. 

Tijdens deze ongestructureerde observatie3 werd onverwacht interessante informatie verzameld en als 
aandachtpunten genoteerd in een handboekje. Deze observatiemethode is minder nauwkeurig dan op 
gestructureerde wijze observeren. Toch is het gelukt om alle informatie tijdens deze ruwbouwcyclus 
op een gestructureerde wijze vast te leggen. De verkregen onderzoeksdata vanuit de observaties van 
het ruwbouwproces van het referentieproject New Orleans zijn vastgelegd op fotomateriaal en 
filmmateriaal. Daamaast zijn er tijdens de uitvoering diverse aantekeningen in een handboekje 
gemaakt omtrent het uitvoeringproces. Naast de observatie in week 34-2009 hebben er op tevens 
controle metingen plaatsgevonden in de daaropvolgende weken. Tevens zijn er interviews afgenomen 
met betrokken personen van het project New Orleans, en dienen ter ondersteuning van de observatie 
van de ruwbouwcyclus. 

Procesfactoren vanuit observatiedata op het referentieproject tijdens de ruwbouwcyclus 
Het gehele proces is vastgelegd op foto- en filmmateriaal 
• maandag 14-09-09 tlm zaterdag 19-09-09 ( observatie week 34-2009) 
• vrijdag 02-10-2010 (controle metingen) 
• donderdag 19-11-2009 ( controle metingen) 
• vrijdag 20-11-2009 ( controle metingen) 
• dinsdag 08-12-2009 ( controle metingen) 
• vrijdag 26-02-2010 (demontage bekistingschotten fa9adewanden) 
• maandag 01-03-20 l 0 (laatste slag klimkisten) 
• zaterdag 06-03-2010 (demontage betonpomp) 
• woensdag l 0-03-20 l 0 ( demontage bekistingschotten H- wanden) 
• donderdag 11-03-2010 (demontage klimsteigers H- wanden) 
• donderdag 18-03-20 l 0 ( demontage klimsysteem fa9adewanden) 
• zondag 18-07-20 l 0 ( demontage torenkraan) 

3 Het ongestructureerd observeren van de ruwbouwcyclus en productiemiddelen is gedaan volgens de 
theorie uit hoofdstuk 9 uit het boek "K walitatief onderzoek' geschreven door Baarda, de Goede en 
Teunissen. 

9 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
University of Technology 

Procesfactoren vanuit interviews met betrokken personen 
De interviews zijn gedaan om het geobserveerde ruwbouwproces te controleren en eventueel aan te 
vullen met verkregen informatie van de gelnterviewde personen. 
De volgende personen zijn gelnterviewd voor, tijdens en na de observatieweek: 
• Het management van het project New Orleans op 7 september 2009. 

Lieven van Sande (projectdirecteur) en Bruno de Jonghe (hoofduitvoering) van Besix. 
• De uitvoering van het project New Orleans op 2 oktober 2009. 

Frederique (voorman) en Jean Claud (uitvoerder) van Besix. 
• De adviseur van de uitvoeringsmethodiek op het project New Orleans op 2 oktober 2009. 

Nico Baardman (materieeladviseur) van Besix. 
• Leverancier Peri omtrent toegepaste klimkist van het project New Orleans op 11 mei 2010. 

Martin Pols (sales engineer) van Peri. 

Procesfactoren vanuit monitoren van het referentieproject via internet 
De voortgang van het project New Orleans te Rotterdam is vanaf april 2007 tot augustus 2010 
gemonitord. Vanaf de intemetsite www.skvscrapercitv.com is een fotoserie verwerkt in een fotoboek 

Procesfactoren vanuit bestaande informatie van Besix 
• Draaiboek uitvoeringsmethodiek van Besix 17 juli 2008 
• Werkplan Peri omtrent de werkwijze van het ACS-Ren ACS-G systeem van 08 november 2008 
• Bouwtekening Peri klimbekisting van 18 augustus 2008 
• Bouwtekening Napatec vloerbekistingen van 19 juni 2009 
• Handboek en DVD van bekistingen van leverancier Peri bekistingen 

Procesfactoren die volgens uit de procesanalyse zijn verwerkt in onderstaand overzicht. De 
projectfactoren worden tijdens probleemstelling 2 en 3, in hoofdstuk 2 en 3 van het handboek 
(ruwbouwcyclus hoogbouwproject New Orleans) behandeld. 
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----, 
Procesfactoren 

• Bouwdelen- en fasering 

• 'i.bilitcitwandcn 
Llfuvanden 

•Trappen 

• Ruwbouwcyclll~ 
• Continu'iteit 
• Bekistingsysteem • Werkwijze 

• Tl'llNpOrt 

Beton storten 

• Werkwijze 
• Betonpomp 
• Betonkubel 

lnstallatles 

• Werkwijze 
• Elektronisch 
* Riolcring 
• Ventilatie 
* Drinkwater 
*Sprinkler 

L-----

• V oor en nadelen 
Uitvoeringmethodiek * Klimproccs hydraulick 

Ruwbouw 
cyclus 

Wapening 

* Werkwijze 
• Pfefab wapening 
* Semi- prefab wapening 
• Wapenini.'llellen 
• Hoeveelheden 

• Hoeveelheden 
• Maatvoering 
• Montage en dcmontage 

Wandbekisting ..---

• Werkwijze 
• Voor en nadelen 
•Transport 
• Hoeveelheden 

Vloerbeldsting 

• Stekkcnbakken 
• Stckankers- en eind 
• Houten sparingeo 
• ' Klap' sparingen 
• Hoeveelheden ,---

Productiemiddelen 

Tijdelijke huisvesting T orenkraan Ruwbouw personeel 

Vouwkraan Personen - goederenlift Logistiek personeel 

Manitou lnteme goederenlift vloerbekisting Wachttijden - improductiviteit 

Parkeergelegenheid Hydrauliek klimkist Overuren 

Bouwplaatsinrichting Betonpomp met verdeelgiek Totaal aantal manuren 

Uitbreiding bouwplaats op het water Werkterrein 

Precario 

----------------------Figuur 5: Overzicht van de procesfactoren onderverdeeld in de totstandkoming van de ruwbouwcyclus met de 
productiemiddelen daaraan gekoppeld 
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I.III Aanpak probleemstelling 4 

Het vaststellen van tijd en indirecte kosten 
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, met als uitgangspunt de projectfactoren. 

Probleemstelling 4 omvat de volgende onderzoeksvragen: 
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? 

lnleiding 
Om de tijd en indirecte kosten te bepalen zijn de tijdsfactoren bepaald vanuit de observatieweek van 
de ruwbouwcyclus op het project New Orleans en indirecte kosten zijn bepaald vanuit bestaande 
offertes bij JP van Eesteren. 
De tijdsfactoren zijn vertaald in een detailschema waarin alle activiteiten van de ruwbouwcyclus zijn 
uitgezet in tijd. Vervolgens is aan de hand van het monitoren van het totale ruwbouwproces via 
internet de doorlooptijd van de totale ruwbouw bepaald en uitgezet in een ruwbouwschema. De 
indirecte kosten zijn bepaald aan de hand van bestaande offerte van productiemiddelen bij JP van 
Eesteren en interviews met medewerkers van de Materieeldienst Bergambacht en bekisting leverancier 
Peri. Door de indirecte kosten te koppelen aan de tijdsduur van de ruwbouw kan de verhouding tussen 
deze twee factoren inzichtelijk worden gemaakt op basis van een 5-daagse ruwbouwcyclus. 

Aile verzamelde data van de ruwbouwcyclus is verkregen door een drietal dataverzamelingsmethode, 
l. Daadwerkelijke observatie tijdens de ruwbouwcyclus 
2. Afgenomen interviews met betrokken medewerkers 
3. Bestaande informatie van offerte bij JP van Eesteren 

Interview 

Observatie 

.. . 
I ~ 

Bestaande 
informatie 

Figuur 6: Overzicht van de toegepaste dataverzamelingsmethode voor beantwoording van probleemstelling 4 
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Van alle transportmiddelen van het referentieproject zijn bestaande calculatie offerte van 
transportmiddelen met elkaar vergeleken. Naast de indirecte kosten van transportmiddelen zijn er ook 
indirecte kosten van bekistingsystemen van de wanden en vloeren. Deze indirecte kosten zijn 
verkregen via interviews met bekistingleverancier Peri. 

Offerte Materieeldienst Bergambacht voor de torenkraan: 
Van project Red Apple te Rotterdam dd. 23-02-2006 
Van project New Orleans te Rotterdam dd. 26-01-2007 en dd. 16-03-2007 
Van project Toren kop van Zuid te Rotterdam dd. 14-10-2008 
Van project B-Tower te Rotterdam dd. 14-01-2009 

Offerte Faber betonpompen: 
Van project het Strijkijzer te Den Haag dd . 11-03-2005 
Van project Red Apple te Rotterdam dd. 21-12-2005 
Van project Rabobank te Utrecht dd. 17-08-2006 
Van project New Orleans te Rotterdam dd. 16-02-2007 
Van project EMCR Tranche 1 te Rotterdam dd. 04-04-2008 

Offerte Materieeldienst Bergambacht voor de personen- goederenlift: 
Van project Rabobank te Utrecht dd. 14-10-2008 
Van project New Orleans dd. 23-03-2007 
Van project EMCR Tranche l te Rotterdam dd. 07-05-2008 

lndirecte kosten via het Materieelboek van Materieeldienst Bergambacht: 
Offerte vouwkraan, bouwliftje, ponton, manitou, bouwunit, stelconplaten via MDB dd. 03-06-2010 
Precario kosten in Rotterdam in j aargang 20 l 0 
Binnenhavengelden kosten in Rotterdam injaargang 2010 

Offerte van bekistingsystemen voor de wanden en vloeren: 
Offerte Peri klimbekistingen naar aanleiding van gesprek van Martin Pol dd. 11-05- 2010 
Offerte Peri vloerpaneel bekisting die zijn toegepast op project B-tower dd. 22-10-2009 

Tijd en indirecte kosten zijn verwerkt in een tijdsplanning en een kostenoverzicht. Deze gegevens 
worden tijdens probleemstelling 4, in hoofdstuk 4 van het handboek (ruwbouwcyclus 
hoogbouwproject New Orleans) behandeld. 
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I.IV 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. 

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

Probleemstelling 5 omvat de volgende onderzoeksvragen: 
5.1 Hoe worden de projectfactoren aan de procesfactoren gekoppeld? 
5.2 Hoe zie het hulpmiddel eruit dat een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaalt voor een hoogbouwproject? 
5.3 Bepaald het hulpmiddel een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een hoogbouwproject? 

De transformatie van onderzoek naar ontwerp gaat volgens een ontwerpproces, de 
onderzoeksresultaten zijn duidelijk te benoemen maar niet direct te kwantificeren. Op abstract niveau 
is aan te geven hoe de projectfactoren de procesfactoren elkaar belnvloeden. De vertaling naar 
concrete gegevens is te realiseren door het maken van algoritmes, dit is een stappenplan in de vorm 
van een stroomschema. De uiteindelijke gebruiker van het hulpmiddel zal het ontwerp moeten toetsen 
of deze geschikt is om uit te voeren met de beschikbare handboek (ruwbouwcyclus van het 
hoogbouwproject New Orleans). Wanneer zijn deze gegeven nu we! of niet geschikt. 

De procesfactoren zijn gebaseerd op de projectfactoren. Maar welke projectfactoren bepalen nu 
eigenlijk de totstandkoming van een 5 daagse ruwbouwschema. Hiervoor is er een project analyse 
uitgevoerd, deze is terug te vinden in bijlage II van dit bijlagenboek waarin alle relevante 
projectfactoren worden benoemd en hoe deze projectafhankelijke factoren worden omgezet naar 
projectonafhankelijke factoren. 
Het totaal geeft een groot stroomschema die als basis dient voor het uiteindelijke hulpmiddel, door 
elke stap te doorlopen zal de gebruiker tot een 5-daagse ruwbouwcyclus komen van een toekomstig 
aan te besteden hoogbouwproject. 

Dit stroomschema is mede opgesteld door een eerder uitgevoerde analyse naar het naar het 
calculatietraject op de afdeling centrale werkvoorbereiding bij JP van Eesteren. Deze analyse is terug 
te vinden in bijlage V van dit handboek waar aan de hand van het SADT systematiek (Structured 
Analysis and Design Technique) het calculatietraject is weergeven. 
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Het uiteindelijke ontwerp moet voldoen aan de eisen van de gebruiker. Het type hulpmiddel moet in 
het voortraject te gebruiken zijn en de uitkomst moet goed te refereren zijn met de huidige werkwijze 
van JP van Eesteren. Het hulpmiddel moet dus iets concreet geven als uitkomst. Tijdens de 
ontwerpfase zal er een tastbaar ontwerp liggen van een 5-daagse ruwbouwcyclus voor een toekomstig 
hoogbouwproject. Vervolgens wordt aan de hand van het stappenplan de gebruiker begeleid tijdens de 
uitwerking van achtereenvolgens het opstellen van een tijdschema, toekennen van productiemiddel, 
calculeren van directe en indirecte kosten en tot slot het worden deze stukken beoordeeld en 
gecontroleerd om tot een commerciele inschrijvingsbegroting. 

De laatste onderzoeksvraag beschrijft of het hulpmiddel een 5-daagse ruwbouwcyclus bepaald voor 
een toekomstig aan te besteden hoogbouwproject, dit kan alleen door het toetsen van een antwoord. 
De toetsing is onder te verdelen in de werking van het model en de uitkomst. Het eerste aspect zal 
door uiteindelijke gebruiker moeten blijken, de tweede door vergelijking met verschillende 
hoogbouwprojecten te maken. 

Projectfactoren C 
(PS I) 

Procesfactoren 
(PS 2-3) 

Tijd & kosten 
(PS 4) 

--
--

bestekstekeni ngen 

,, 

5 daagse ruwbouwcyclus 
Hulpmiddel (doelstelling) 

(PS 5) I' 

h 

werkvoorbereider 
Figuur 7: Schematische weergaven van het afstudeertraject. De input van probleemstelling 1-2-3-4 om aan de 
hand van probleemstelling 5 (hulpmiddel) de doelstelling te behalen 

--
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II Analyse naar projectfactoren 
Het bepalen van de ruwbouwcyclus van het referentieproject is projectafhankelijk, en er zijn 
verschillende factoren waar rekening mee gehouden moet worden. De uitgevoerd projectanalyse is 
uitgevoerd op basis van de gegevens van het referentieproject New Orleans. Tijdens de zoektocht naar 
de totstandkoming van de ruwbouwcyclus zijn deze projectfactoren van het referentieproject 
inzichtelijk worden gemaakt. Tevens zijn er diverse personen binnen JP van Eesteren gelnterviewd, 
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 eigenschap en zijn daarmee belangrijk 
voor de input van onderzoeksfase 2 de procesanalyse. 

Deze bijlage dient als basis voor hoofdstuk 3 van het afstudeerrapport. 

II.I Projectfactoren 
Alie projectfactoren die in het handboek4 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. Deze projectfactoren zullen deels in de procesanalyse maar voomamelijk in de 
ontwerpfase gebruikt worden, welke eisen de totstandkoming van een ruwbouwcyclus moet voldoen. 

r 
I 
I 
I 

Pr oj e c tfa c tore n ______ _ 

Projectgegevens Projectlocatie Kwaliteit van de wandoppervlakte 

Aanbestedingvorm Beschikbare bouwterrein Arbozorg 

Hoogbouwproject Aan- en afvoer routes Milieu aspecten 

Dimensie van de constructie Weersomstandigheden Werktijden conform Cao 

Materiaalhoeveeiheden Manbezetting vs werkoppervlak 

Veiligheid apecten 

L--- -- -- - --------------~ Figuur 8: Aile projectfactoren die effect hebben op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus van het 
referentieproject New Orleans 

4 Zie handboek hoofdstuk 1 waarin alle projectfactoren zijn behandeld van het referentieproject New 
Orleans 
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II.II Relevante projectfactoren 
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 factoren direct te gebruiken voor het hulpmiddel. 
Het bepalen van deze kritiek factoren is gebeurd op basis van labels die gekenmerkt worden door 
prioriteitstellingen. In onderstaande afbeelding is af te lezen we Ike factoren direct van invloed zijn op 
de ruwbouwcyclus van het referentieproject New Orleans. Met deze relevante projectfactoren zal 
rekening mee worden gehouden tijdens de ontwerpfase van het afstudeertraject. 

Relevante proj ectfactoren 
~~~~~~- -~~~~-

• Projectgegevens • Projectlocatie O Kwaliteit van de wandoppervlakte 

Aanbestedingvorm • Beschikbare bouwterrein • • Arbozorg 

Hoogbouwproject • Aan- en afvoer routes • • Milieu aspecten 

• Dimensie van de construclie • Weersomstandigheden • Werktijden conform Cao 

• Materiaalhoeveelheden Manbezetting vs werkoppervlak • 
r------------------·-------------·-························i 
:: ~ :: W' Prioriteit I: Direct effect op de totstandkoming van de ruwbouwcyclus 
I I 
I I 

: Prioriteit 2: Indirect effect op de totstandko1ning va11 de ruwbouwcyclus : 
I I 

~----------------------------------------------------------~ 

• Veiligheid apecten 

Figuur 9: Relevante projectfactoren die direct of indirect effect hebben op de totstandkoming van de 
n1wbouwcyclus van het referentieproject New Orleans 

Van belang is de verstaalslag die gemaakt moet worden om de doelstelling te behalen. Hiervoor zullen 
de projectafhankelijke factoren moeten worden omgezet naar projectonafhankelijke factoren. Hiervoor 
is het van belang om nog verder in te zoemen op de relevante projectfactoren. 
Hiervoor dienen de ontwerpfactoren altijd als basis van de gehele uitwerking van het project tijdens 
een calculatietraject van een hoogbouwproject. Daarom is ervoor de ontwerpfactoren 'dimensie van de 
constructie' verder onderzoek verricht om uiteindelijke een vertaalslag te kunnen maken van een 
projectafhankelijk factoren naar een projectonafhankelijke factoren. Deze analyse5 is uitgewerkt in de 
volgende bijlage in dit bijlagenboek waar onderzoek is uitgevoerd naar plattegrondindelingen van 
hoogbouwprojecten. Uit deze analyse zijn principe indelingen ontworpen die gebruikt worden tijdens 
de ontwerpfase van dit afstudeertraject. 

5 Bijlage II.III waarin een analyse is gemaakt naar plattegrondindelingen van hoogbouwprojecten 
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II.Ill Analyse plattegrondindeling hoogbouwprojecten 
De onderstaande hoogbouwprojecten zijn woongebouwen. Deze woontorens hebben een plattegrond 
met een vier- ofvijfspanner6 met centrale kem. De indeling van de plattegronden van deze woontorens 
zijn geschikt voor het hulpmiddel van dit onderzoek. 

Figuur 10: Gerealiseerde projecten (Red Apple, Westpoint, Coopvaert en Montevideo) die ongeveer dezelfde 
plattegrond hebben als het ref erentieproject 

Figuur 11 : Woongebouwen in ontwikkeling (Baankwartier, UP- Town, Zalmhaven en JOO Hoog) die ongeveer 
dezelfde plattegrond hebben als het referentieproject 

In de projectanalyse zijn deze indeling van de plattegronden 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. 

6 Volgens het rapport van de studie naar hoogbouwcultuur wordt op b\adzijde 27 een uiteenzetting 
gegeven over standaard plattegronden van hoogbouwwerken 
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Woontoren Red Apple te Rotterdam 
Hoogte: 127,10 meter 
Locatie: Rotterdam, Wijnhaveneiland, 
Wijnburgstraat, Scheepmakershaven 
Verdiepingen 39 stuks 
Architect KCAP, Kees Christiaanse 
Functie woon-, winkel- en kantoorgebouw 
Afmeting plattegrond: 21 * 23 meter 

• <q 21.o00 i:nctcr'> 

· II 

Woontoren New Orleans te Rotterdam 
Hoogte: 160,50 meter 
Locatie: Rotterdam, Kop van Zuid, Wilhelminapier 
Verdiepingen: 45 stuks 
Architect: Alvaro Siza 
Functie: woongebouw, bioscoop I theater 
Afmeting plattegrond: 28 * 29 meter 

\l 'a.no.f<J l>;llf!i.J-'f(l .-

----c====-==~~~--,1-"~~ 

-
I 
~ 

1t 

f 
~ -

TU/e 
Techn lsche Un iversiteit 
Eindhoven 
University of Technology 
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Woontoren Montevideo te Rotterdam 
Hoogte: 152,32 meter (zonder M 139,50 mtr) 
Locatie: Rotterdam, Kop van Zuid, 
Landverhuizersplein I Wierdsmaplein 
Verdiepingen: 43 sruks 
Architect: Francine Houben, Mecanoo Architecten 
Functie: woon- en kantoorgebouw 
Afmeting plattegrond: 28 * 29 meter 

< 27.900 meter> 

Woontoren de Coopvaert te Rotterdam 
Hoogte: 103,87 meter 
Locatie: Rotterdam, Centrum Blaak, Plein 1940 
Verdiepingen: 30 stuks 
Architect: Dam & Partners Architecten 
Functie: Woongebouw 
Afmeting plattegrond: 23 * 33 meter 

< 23.000 meter > \f) 
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Woontoren Westpoint te Tilburg 
Hoogte: 143, l meter 
Locatie: Tilburg, Hart van Brabantlaan, Ringbaan 
Verdieingen: 47 stuks 
Architect: Margriet Eugelink 
Functie: woongebouw 
Afmeting plattegrond: 26 * 28 meter 

< 6 1!50 meter> 

A llli~.,.,.~~~~!!!!!!!!"":!!!!!!~~--41 ~ j 111-- ..Jajl 

i 
~ I K-'-"'-~ 

v ,1.-'!'!!!~~t------.-~l!ftl!!li"'ll'"'-+.!!!!!'!!!~ I 

Woontoren 100 Hoog te Rotterdam 
Hoogte: l 00 meter 
Locatie: Rotterdam, nabij Wijnhaveneiland 
Posthoornstraat, Wijnhaven 
Verdieingen: 33 stuks 
Architect: Klunder Architecten 
Functie: woongebouw 
Afmeting plattegrond: 24 * 28 meter 

< 27. 1J meter > 

TYPE 3 
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Elndhoven 
Un iversity ofTechnology 
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Woontoren Up -Town te Rotterdam 
Hoogte: 107 meter 
Locatie: Rotterdam, Wijnhaveneiland, Jufferstraat 
Verdiepingen : 34 stuks 
Architect; Jeroen Hoom, HD Projectrealisatie 
Functie: woongebouw 
Afmeting plattegrond: 20 * 23 meter 

Woontoren Gedempte zalmhaven te Rotterdam 
Hoogte: 188 meter (212 meter incl. mast) 
Locatie: Rotterdam, Scheepvaartkwartier Houtlaan, 
Gedempte Zalmhaven 
Verdiepingen: 59 stuks 
Architect: Architectenbureau Dam & Partners, Klaus 
en Kaan architecten, KCAP 
Functie wooncomplex met woontoren, kantoor- en 
commerciele ruimte 
Afmeting plattegrond: 28 * 30 meter 

<30.000 meter> 
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•I 
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Aan de hand van deze projectanalyse zijn de overeenkomstigheden van de plattegronden verwerkt in 
principe indelingen. Principe plattegronden 2,4, 6 hebben de zogenoemde 4 spanner plattegrond en de 
principe plattegronden 1,3,5 hebben de zogenoemde 5 spanner plattegrond. 

Principe lndellng 1 Principe lndellng 2 

-. '\-I -~ \ I I i i I \ I x I 
~ I I /', , I \ I _J ,c _ 

_ '; 

I , ,/ I / " 1 l/ :>I .-
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_J 
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Principe lndellng 3 Principe lndellng 4 
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Principe lndellng 5 Principe lndellng 6 
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Figuur 12: Overzicht van principe indelingen van hoogbouwprojecten die gebruikt kunnen warden tijdens de 
ontwerpfase 
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III Toetsing van bet hulpmiddel 
De uitkomsten van de handleiding zijn niet bindend en er mogen geen rechten aan ontleend worden, 
het doe! 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 
de 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 dee! is 
de uitkomst, deze moet kloppen met wat er uit zou moeten komen. Hiervoor is een expertpanel 
inschakelt. 

Deze bijlage dient als basis voor hoofdstuk 3.5 van het afstudeerrapport. 

Verder is de handleiding ingericht op een ontwerpfase (stap 1-2-3 van het stappenplan) en op een 
uitwerkingsfase (stap 3-4-5-6-7-8 van het stappenplan). 
Tijdens de ontwerpfase zal de gebruiker worden meegenomen om een ontwerp te maken van een 5-
daagse ruwbouwcyclus van een toekomstig 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. 

III.I Toetsing van de uitkomsten 
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 J 3:Hoogbouwprojecten die op basis van de uitkomsten getoetst zijn 
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III.I.I Hoogbouwproject Red Apple te Rotterdam 

Gerealiseerd project 
Project Red Apple te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 127 meter 
Verdiepingen toren: 40 
Opdrachtgever: PWS vastgoedontwikkeling 
Architect: I<.C:AP 
Aannemer: JP van Eesteren 
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Organiseren productie bouwonderdelen 
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5 daagse ruwbouwschema Hoogbouwproject Red Apple te Rotterdam 

Werkzaamheden "VAKA" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Sinnenwanden 
Stellen wandkist 1 
IJVapenina (prefab) 
Stellen·/ stuiteil wandkisten 2-~ 
Storten wand - -Kemvtoer 
Prefab elementen 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) ' 
Storten kemv1 oer - -
Werkzaamheden ''VAK B" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wan(i(ist 
\Napenina (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand - -Vloerveld 
Vloer bekistina 
Ondeiwapenina (netten) 
lnstallatles (prefab) 
Bovenwapenirni (netten l 
Storten vtoer - -
Werkzaamheden "VAK C:' 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
\Napenina !semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld 
Vloer bekistina 
Ondeiwapenina (netten) 
lnstallaties I prefab l 
Bovenwapening (netten l 
Storten vtoer -
Werkzaamheden "VAK D" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Stellen wandkist ' 
\NaDenina Csemi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld 
Vloer bekistina 
Ondeiwapening (netten) I 
lnstallaties c prefab l 
Bovenwapenina(netten) 
Storten v1oer -
Werkzaamheden "VAK E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandldst 
\Napenina (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld ' 
Vloer bekistina 
Onderwapening (netten) I 

lnstallatles (prefab) 
Bovenwapening (netten) I 

Storten vtoer -
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III.I.II Hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam 

Gerealiseerd project 
Project New Orleans te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 158 meter 
Verdiepingen toren: 45 
Opdrachtgevcer: Vesteda 
Archtect: Alvero Civa 
Aannemer: Besix 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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Organiseren productie bouwonderdelen 
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STAP 3: Ontwerpen 5 daagse ruwbouwcyclus 
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5 daagse ruwbouwschema Hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam 

Werkzaamheden ''VAKA" 1 2 l 4 5 8 7 8 9 10 11 
Sinnenwanden 
Stellen wandkist 1 
l/Vaperiing_(p_refab l 
Stellen I sluiten warndkisten 2-~ 
StOl"ten wand - -Kemvfoer 
Prefab elementen 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
StOl"ten kemvt oer - -
Werkzaamheden "VAK B" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Geve/wand 
Stellen wandkist 
l/VapeninQ (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
StOl"ten wand - -Vloerleld 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening(netten) 
StOl"ten vtoer - -
nerkzaamheden ''VAK C" 1 2 3 4 5 8 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
\/VapeninQ (semi prefab l 
Sluiten wandkist 
StOl"ten wand -Vloetwld 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
Stot"ten vtoer -
Werkzaamheden "VAK D" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Geve/wand 

--

Stellen wancl<ist 
\/VapeninQ <semi prefab l 
Sluiten wandkist 
StOl"ten wand -Vloenleld 
Vloer bekisting 
OnderwapeninQ (nettenl 
lnstallalies (prefab) 
BovenwaoeniM Cnettenl 
StOl1en vtoer -
Werkzaamheden "VAK E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
\/VapeninQ (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
StOl"ten wand -Vloerveld ' 
Vloer bekistinQ 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
StOl"ten vtoer • 
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III.I.III Hoogbouwproject Zalmhaven 2030 te Rotterdam 

Toekomstig project 
Project Zalmhaven 2030 te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 188 meter incl. spits 212 meter 
Verdiepingen toren: 60 
Opdrachtgever: LSI I AM I Amvest 
Architect: Dam & Partners Architecten 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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STAP 2: 
Organiseren productie bouwonderdelen 
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TU/e Technische Universiteit 
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STAP 3: Ontwerpen 5 daagse ruwbouwcyclus 
Blnnenwanden 
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5 daagse ruwbouwschema Hoogbouwproject Gedempte Zalmhaven te Rotterdam 

Werilzawnheden ''VAKA" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Binnenwanden 
Stetlen wandkist 1 
'Napenina (prefab) 11 
Stetlen I sluiten wandkisten 2-3-4 
Storten wand - -Kemvloer 
Prefab elementen 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
Storten kemvloer - -
Werkzaamheden ''VAK B" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
'Napenina (semi prefab l 
Sluiten wandkist 
Storten wand - -Vloerveld ' 
Vloer bekisting 
Onderwapenina (netten) 
lnstallatles (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
Storten vloer - -
1wenaaamrwaen vAK C:' 1 2 3 4 ~ 8 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stetlen wandkist 
'Naoenina (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld 

; Vloer bekistina 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten-) 
Storten vloer -
werkzaamheden ''VAK O" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
'Napenina (semi prefab) 
Sluiten wandk.ist 
Storten wand -Vloelveld I 

Vloer bekistina 
Ondeiwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwaoenina (netten l 
Storten vloer I -
Werkzaamheden "VAK E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stetlen wandkist 
'Napenina (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld ' 
Vloer bekistina 
Ondeiwapening (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwaoening (netten) 
Storten vloer 
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III.I.IV Hoogbouwproject Up - Town te Rotterdam 

Toekomstig project 
Project Up-Town te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 107 meter 
Verdiepingen toren: 35 
Opdrachtgever: HD Projectrealisatie 
Architect: HD Projectralisatie 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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STAP 2: 
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University ofTechnology 

Organiseren productie bouwonderdelen 
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TU/e 

STAP 3: Ontwerpen 5 daagse ruwbouwcyclus 
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5 daagse ruwbouwschema Hoogbouwproject Up - Town te Rotterdam 

Werkzaamheden "VAKA" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Sinnenwanden 
Stellen wandklst 1 
wapenina (prefab) 
Stellen I sluiten wandkisten 2-3-4 
Storten wand - -Kemvloer 
Prefab elementen 
Vloer bekistina 
Onderwapenina (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) , 
Storten kemVI oer - - -
Werkzaamheden ''VAK B" 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
IV\lapening (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand - -Vloerveld ' 
Vloer bekistina 
Onderwapenina (netten) 
lnstailaties (prefab) 
Bovenwapenina (netten l 
Storten vloer - -= 
Werkzaamheden ''VAK C" 1 2 3 4 i 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stetlen wandkist 
Wapening (semi prefab) 
Sluiten wandldst 
Storten wand -Vloerwld 
Vloer bekistina 
Onderwapenlna (netten) 
lnstallaties (prefab) 
Bovenwapening (netten) 
Storten vloer -
Werkzaamheden ''VAK D" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Gevelwand 
Stellen wandkist 
\Napenina Csemi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld 
Vloer bekistina 
Onderwapening (netten) 
lnstallaties c prefab\ I 

Bovenwapening (netten) I I 

Storten vloer - I I 

Werkzaamheden "VAK E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 

Gevelwand 
SteHen wandkist 
VIJapenina (semi prefab) 
Sluiten wandkist 
Storten wand -Vloerveld ' 
Vloer bekisting 
Onderwapening (netten) 
lnstallatles (prefab) 
Bovenwapening (netten) • Storten vloer 
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IV Analyse calculatietraject bij JP van Eesteren 

IV.I Beschrijving gastbedrijr7 
Om een indruk te geven van het gastbedrijf en de projecten, waar de observatie/participatie periode 
wordt doorlopen, worden deze in onderstaande bedrijfsspecificatie nader beschreven. 

Aanneming Maatschappij J.P.van Eesteren B.V. is gevestigd te Rotterdam, maakt dee! uit van de TBI 
Bouwgroep en voert bouwwerken uit in de sectoren utiliteitsbouw, industriebouw, gezondheidszorg, 
woningbouw, stadsvemieuwing, groot- en kleinschalige verbouwingen, onderhoud en renovatie. 
In Amsterdam beschikken wij over een nevenvestiging van waaruit de bouwactiviteiten in deze regio 
worden begeleid. Ons bedrijf bestaat sinds 1932. 

Reeds in een vroeg stadium van haar bestaan, zag J.P. van Eesteren het belang in van het werken in 
bouwteam. Dat wil zeggen: een gezamenlijk voorbereiden van een bouwplan met alle betrokkenen, 
dus opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer. Deze laatste is door deze werkwijze in de 
gelegenheid reeds in een vroeg stadium van het ontwerp zijn specifieke kennis in te brengen. 
Vee! werken zijn in bouwteam gerealiseerd en veel opdrachtgevers van het eerste uur behoren nog 
steeds tot ooze opdrachtgevers. 
Dit is als het ware een uitvloeisel van de basisfilosofie van J.P. van Eesteren, namelijk: 

"het aan zich binden van opdrachtgevers door het leveren van kwaliteit". 

J.P. van Eesteren is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001 en de 
veiligheidsrichtlijn VCA **. 
Van Eesteren heeft ongeveer 500 medewerkers in vast dienstverband en een jaaromzet van circa € 210 
miljoen. 

Contactgegevens 
Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. 
Hoofdvestiging Rotterdam: 
Zweth 2, Barendrecht 
Postbus 1388, 3000 BJ Rotterdam 
Tel. 0180- 69 70 00, fax 0180 - 69 71 11 

Compilatie hoogbouwprojecten bij JP van Eesteren 

Vestiging Amsterdam: 
Anderlechtlaan 179, Amsterdam 
Postbus 90161, I 006 BD Amsterdam 
Tel. 020 - 301 99 00, fax 020 - 301 99 99 

v.1.n.r. kantoorgebouw Mondriaantoren te Amsterdam, kantoorcomplex ABN Ambro Bank te 
Amsterdam, kantorengebouw Ernst & Young te Rotterdam, woon- kantoorgebouw The Red Apple te 
Rotterdam en kantoorgebouw Rabobank te Utrecht. 

Figuur 14: Compilatie hoogbouwprojecten 

7 lnformatie is van de intranet website van JP van Eesteren (www.jpvaneesteren.nl/intranet) 
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IV.II Afdeling Centrale Werkvoorbereiding 
De organisatie binnen JP van Eesteren is plat 
en open, waardoor de organisatorische lijnen 
heel kort zijn. Dit is weergegeven in het 
hiemaast vertoonde organigram. Binnen de 
organisatie staan de afdelingen die betrokken 
zijn bij het calculatiestadium direct onder de 
leiding van de directie en zijn in het rood 
aangegeven. 

Wanneer er een project bij de directie binnen 
komt, wordt er een bedrijf- of projectleider als 
PMO-er (project management organisatie) 
betrokken in het calculatiestadium. De 
PMO'er zorgt ervoor dater een projectteam 
wordt geformeerd. De afspraken die nodig 
zijn voor het prijsvormingsproces worden 
vastgelegd in een afsprakenschema. 

Op de afdeling calculatie worden de directe 
kosten uitgerekend. De directe kosten zijn de 
kosten van al!es wat op de tekening is 
aangegeven. Eenvoudig gezegd, de m3 beton, 
de m2 vloerbedekking, de strekkende meter 
aftimmerlat en sruks deurstoppers worden 
uitgerekend en bij elkaar opgesteld. 

Figuur 15: Organigram JP van Eesteren 

Op de afdeling centrale werkvoorbereiding worden de bouwtijd, bouwplaatskosten, bouwmethodiek 
en plan van aanpak van een project uitgewerkt. Op de afdeling CWVB wordt er rekening gehouden 
met de verschillende mogelijke vragen van de opdrachtgever (economische meest verantwoorde, 
snelste of de goedkoopste aanbieding). 
De opdrachtgever zal een de start van het project en de gewenste oplevering voorschrijven. Dit is het 
uitgangspunt voor de planning. Het project moet zodanig worden uitgevoerd dat de bouwtijd gehaald 
kan worden. De meest voor de hand liggende bouwmethodiek van een project blijkt vaak al uit de 
tekeningen. Is er door de adviseurs (architect en constructeur) al een bepaalde methodiek uitgewerkt, 
dan is het logisch deze te volgen. Soms wordt besloten altematieve constructiemethodieken uit te 
werken en deze aan te bieden aan de opdrachtgever. 

Naast het algemeen tijdschema worden de algemene bouwplaatskosten worden uitgerekend. Dit zijn 
de kosten die wel gemaakt worden, maar die niet op de tekeningen staan. Tevens zijn de algemene 
bouwplaatskosten ook voor een dee! de tijdgebonden kosten. Dit zijn voomamelijk kosten voor de 
ondersteunende werkzaamheden om het werk te kunnen bouwen. De ABK is opgesplitst in de 
volgende hoofdstukken. Horizontaal- vertikaal transport, bouwkranen, bouwplaatsinrichting E+W, 
keetvoorzieningen, loodsen, verbruikskosten, klein materieel, steigers en beveiligingen, 
wintervoorzieningen, meetinstrumenten, werkonkosten en uitvoeringskosten. Door deze volgorde te 
hanteren worden al le aspecten van de bouwplaatskosten begroting behandeld. 

42 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

TU/ e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

IV.III Calculatietraject bij JP van Eesteren 
Aan de hand van een analysefase, bij gastbedrijf JP van Eesteren, is het calculatietraject van een 7 ta! 
projecten geobserveerd. Het geobserveerde proces is het maken van een algemeen tijdschema tijdens 
de calculatiefase. Op de afdeling centrale werkvoorbereiding is aan de hand van een zevental projecten 
het calculatieproces geobserveerd. De SADT systematiek (Structured Analysis and Design Technique) 
is toegepast om de observaties van het proces in beeld te brengen. 
Bij het geobserveerde proces komen de onderstaande activiteiten in hoofdlijn naar voren; 

• Beeldvorming krijgen van het project 
• Bouwmethodieken bepalen 
• Logistiek plan opstellen 
• Bouwvolgorde bepalen 
• Kritieke pad uitzetten 
• Algemeen tijdschema opmaken 

SADT - systematiek 
Een SADT-schema is een systematiek om processen in beeld te brengen en staat ook voor Structured 
Analysis and Design Technique. In het schema wordt het proces steeds in maximaal 7 (dee!-) 
processen onderverdeeld. De processen staan in kaders en hebben onderling een relatie. 
In de afbeelding hiemaast is een proces en alle invloeden op een proces getoond. lnvoer 
(materialen/producten), middelen (materieel, mensen, tijdelijke voorzieningen), uitvoer ( concreet 
resultaat) en sturende informatie hebben vast plaatsen. 

Om een SADT-schema op te stellen, voor het proces van het maken van een algemeen tijdschema, is 
het van belang om het proces objectief te observeren, analyseren en te beschrijven wat zich voordoet. 
Tijdens het 'participerend observeren' bij JP van Eesteren heb ik het volgende proces geobserveerd en 
beschreven aan de hand van de SADT systematiek: 

"Het proces van het maken van een algemeen tijdschema in calculatiefase aan de hand van een 7 tal 
projecten, op de centrale werkvoorbereiding bij Aanneming Maatschappij JP van Eesteren te 
Barendrecht". 

lnformatie 
Gebrulkuanwljzln1•n 

IElsen/normen 
Schen"la's /werkplannen 

, I 

lnvoer 1.3.3 Activiteit (zn+ww) 
Te Yerwerken 
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© 
Uitvoer 

...._ Conc-rete result1111t - Eventuele 

- om~chrljvin1 van de 
1ctlvlt11lt 

~ 

lnvoer 
Te verwerken 

mlterlalen 

a a 

..._ 

...-

Arbeid Materinl 
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Figuur 16: Principe voorbeeld van een SADT schema 
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Omgeving van het geobserveerde proces 
Voordat het geobserveerde proces in beeld gebracht word door middel van het SADT systematiek, is 
het van belang om het kader te schetsen waar het algemeen tijdschema staat in het totaalproces op de 
af de ling centrale werkvoorbereiding. 
Het kader wordt ingevuld door een drietal hoofdprocessen. De hoofdprocessen op de afdeling centrale 
werkvoorbereiding zijn het maken een logistiek plan, het algemeen tijdschema en het berekenen van 
de algemene bouwplaatskosten. Het logistiek plan is van invloed op het algemeen tijdschema, en zal 
dus worden uitgewerkt in het SADT-schema. De algemene bouwplaatskosten worden opgesteld aan de 
hand van het logistiek plan en het algemeen tijdschema en is dus niet van invloed op het algemeen 
tijdschema en zal dus niet worden uitgewerkt in het SADT-schema. Het totale kader van de 
calculatiefase wordt in de onderstaande paragraaf beknopt toelicht. 

Wanneer er een calculatie project bij de directie van JP van Eesteren binnen komt, wordt er een 
bedrijfs- projectleider als PMO-er (project management organisatie) aangesteld in het 
calculatiestadium. De PMO 'er zorgt ervoor dater een projectteam wordt geformeerd. Nadat de 
selectiestukken inclusief de gunningscriteria van de opdrachtgever zijn ontvangen, worden de stukken 
doorgenomen op compleetheid. Vervolgens krijgen de afdelingen die betrokken zijn bij het 
calculatietraject de aanbestedingsstukken. In de calculatiefase van een project zal een aantal afdelingen 
binnen JP van Eesteren aan het project werken. De afdeling acquisitie maakt een projectmap met een 
indeling waarin overzichtelijk de vraag en de gestelde gunningscriteria van de opdrachtgever worden 
behandeld. De afdeling calculatie berekent alle directe kosten. De afdeling centrale werkvoorbereiding 
waar het plan van aanpak, het algemeen tijdschema en de algemene bouwplaatskosten gemaakt 
worden. De afdeling KAM (kwaliteit arbo en milieu) zorgt voor een kamplan. De afspraken die nodig 
zijn om het prijsvormingsproces te coordineren tussen alle afdelingen worden vastgelegd in een 
afsprakenschema (zie bijlage K-3101). Bij JP van Eesteren is er een standaard procedure waarin 
afspraken worden vastgelegd omtrent; 

• De directe kosten begrotingen en indirecte kosten begrotingen 
• Het algemeen tijdschema met het logistiek plan en de algemene bouwplaatskosten 
• Kijkdag (en), vragen, nota van inlichtingen 
• Eventuele altematieven in samenhang met de afdeling constructie I bouwadvies 
• Team- en directiebespreking, eindblad inclusief het risico- en managementoverzicht (RMO) 
• Indiening en presentaties 

Vanuit de gunningscriteria van de opdrachtgever is het de taak van een PMO'er om het proces zo te 
sturen, dater antwoord gegeven wordt op de vraag van de opdrachtgever. 
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Op de afdeling centrale werkvoorbereiding wordt een plan van aanpak gemaakt, het algemeen 
tijdschema zal gepland worden en de algemene bouwplaatskosten worden uitgerekend. In het plan van 
aanpak zal het logistiek plan en de totale technische uitvoering (bouwmethodieken) van het project 
worden verwoord. Vervolgens wordt het project in tijd uitgezet door middel van het algemeen 
tijdschema waarin de bouwtijd bepaald wordt door het kritiek pad van de planning. Na het opstellen 
van het algemeen tijdschema kunnen de algemene bouwplaatskosten bepaald worden. De algemene 
bouwplaatskosten zijn de kosten die we! gemaakt worden, maar die niet op de tekeningen staan, maar 
ook voor een deel de tijdgebonden kosten. Dit zijn voomamelijk kosten voor de ondersteunende 
werkzaamheden om het project te kunnen bouwen. 

Tijdens het observeren van de 7 projecten kwam het onderstaande SADT-schema naar voren. 
Het SAD-schema voor het maken van een algemeen tijdschema is opgebouwd uit 6 processen. Deze 6 
processen hebben onderling relatie met elkaar, en het kan zelf voorkomen dat deze processen 
gelijktijdig plaatsvinden. 

Bouwvol1orc1e bepalen 

"""' If. .:;- 9;,;,M 
\7 ~~U •N-J~ 
• H U . ....... 

... .. 

3 Loglstlek plan opstellen 

Figuur 17: SADT overzicht van A/gemeen Tijdschema opstel/en bij JP van Eesteren 

ATSopmaken 
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IV.IV.I Beeldvorming project krijgen 

In dit deelproces wordt het bestek en de bestektekeningen van een 
project door een projectteamlid doorgenomen om vervolgens de 
belangrijkste onderdelen uit het bestek te kunnen benoemen. 
Hoof dstuk 00, 01 en 05 van het bestek warden grondig 
doorgenomen en de overige besteksparagrafen globaal. De 
belangrijkste onderdelen van het bestek warden opgesomd in het 
verkort bestek. Met behulp van Microsoft Excel wordt een 
spreadsheet opgesteld door een projectteamlid, zodat per 
bestekparagraaf de belangrijkste onderdelen benoemd warden. 
Vervolgens warden de overige aanbiedingsdocumenten 
doorgenomen zoals het programma van eisen, sonderingsrapport, 
installatiebestekken, installatietekeningen en veiligheidsplannen. De belangrijkste onderdelen uit deze 
overige aanbiedingsstukken kunnen oak warden verwoord in de spreadsheet. 
Nu het projectteamlid van de centrale werkvoorbereiding een visie over het project heeft kan deze 
visie overgebracht warden aan de andere afdelingen die oak met het desbetreffende project betrokken 
zijn. Deze visie zal warden overgebracht in een bespreking onder leiding van de PMO'er. 
Iedere afdeling zal haar visie over het project geven. Tijdens het overleg zullen de 
uitvoeringtechnische mogelijkheden en alternatieven warden overwogen en afspraken zullen 
vastgelegd warden in het afspraken schema. Het afspraken schema is een leidraad om het 
calculatietraject te coordineren en managen. 
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IV.IV.II Het bepalen van de bouwmethodiek 

Vanuit de vraag en criteria eisen van de opdrachtgever mede het 
ontwerp van de architect/constructeur zal er, mits er nog geen 
bouwmethodiek voorgeschreven is vanuit het ontwerp, 
geanalyseerd worden welke bouwmethodieken technisch mogelijk 
zijn en aansluiten op het ontwerp en vraag van de opdrachtgever. 
Het bepalen van de bouwmethodiek hangt samen met het 
logistieke plan. 
Er kunnen verschillende bouwmethodieken toegepast worden bij 
het maken van draagconstructies. Onderdelen van het casco 
kunnen op de bouwplaats gemaakt (traditionele bouwmethodiek) 
worden of als elementen in de fabriek voorgefabriceerd (prefab 
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2 
Bouwmethodleken 

bepalen 

bouwmethodiek) worden. Voor ieder project zal een bouwmethodiek gekozen worden dat aansluit op 
het ontwerp. Voor het opstellen van een algemeen tijdschema zal per bouwonderdeel (bouwkuip, 
fundering, ruwbouw, gevel I dak en installatie- afbouwfase) de bouwmethodiek bepaald worden. Deze 
bouwmethodiek bepaalt de bouwvolgorde en het tempo, die gekoppeld zijn aan de hoeveelheden, om 
de doorlooptijden van een bepaalde activiteit te berekenen. In het proces om de bouwmethodiek te 
bepalen wordt nauw samengewerkt met het projectteamlid van de calculatie onder leiding van de 
PM O'er. 
In deze fasen van het calculatietraject is kennis en inzicht van het projectteamlid een vereiste. Binnen 
JP van Eesteren is er online een kennisbank. Kennismanagement wordt omschreven als het beheer van 
de knowhow in een organisatie en zorgt er voor dat belangrijke aanwezige kennis en ervaring met 
elkaar gedeeld kan worden om bouwfouten te verminderen, bouwkosten te besparen en de faalkosten 
te verlagen . Naast deze kennisbank zijn eigen referentieprojecten en die van collega aannemers een 
bron van kennis om een keuze te kunnen maken voor een bouwmethodiek. 
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IV.IV.III Het logistiek plan bepalen 

Om een algemeen tijdschema op te stellen is het logistiek plan van 
belang. Het logistiek plan wordt door de centrale 
werkvoorbereiding gemaakt tijdens de calculatiefase. 
Om een indruk te krijgen van de situatie is een bezoek aan de 
toekomstige bouwlocatie essentieel. Wanneer dit niet mogelijk is 
geeft internet (Google Earth) de mogelijkheid om een indruk te 
krijgen van de bouwlocatie. Er wordt indruk opgedaan over de 
beschikbare ruimte, terreingesteldheid, verkeersroute, voetgangers, 
ligging van rioleringen, waterleidingen, belendingen, 
monumentale pan den, trafostations etc .. 
Om kabels en leidingen inzichtelijk te maken is er een 
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3 Logistiek plan opstellen 

c . 

mogelijkheid om een voorlopige Klic-melding aan te vragen. Klic is een instituut dat er voor zorgt dat 
je weet welke netwerkbeheerders er belangen hebben in het gebied dater aan Klic word opgegeven. 
Eenvoudig gezegd verstrekt het instituut "Klic" een overzicht van alle partijen die mogelijk kabels of 
leiding in de door het projectteamlid op te geven locatie hebben. 

Door een analyse te maken van het logistieke plan wordt gekeken naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om het gebouw te maken. Het logistiek plan, ook wel de 
bouwplaatsinrichtingtekening, begint met een schets welke afhangt van de mogelijke 
bouwmethodieken en bereikbaarheid van de bouwplaats. Wanneer blijkt dat de gekozen 
bouwmethodiek niet binnen het logistieke plan past, zullen altematieve bouwmethodieken onderzocht 
moeten worden. De keuze van de bouwmethodiek in relatie met het logistieke plan is een cyclisch 
proces. Hoe de aan- en afloop van bouwlieden, de aan- en afvoer van materialen en 
productiehulpmiddelen (bekistingen, steigers, liften en kranen, et cetera) en de afvoer van bouwafval 
onderzocht zijn, in relatie met de bouwmethodiek, omgevingsfactoren en verschillende bouwfasen, 
bepalen het logistieke plan. 

Een belangrijk aspect van de bouwplaatsinrichting is de fasering die de bouwplaats doorloopt. De 
bouwplaats is eigenlijk een soort bewegende, veranderde productiewerkplaats, die al naar gelang de 
voortgang van het werk wijzigt en moet passen bij de fase waarin het werk zich dan bevindt. 
Bijvoorbeeld is dat de bouwplaats anders ingericht is wanneer het werk in de bouwkuip fase wordt 
uitgevoerd dan wanneer de ruwbouw omhoog wordt getrokken. 

Naast het analyseren van de bouwlocatie, het horizontale en verticale logistiek in alle bouwfasen, zal 
de bouwplaatsinrichting ook moeten voldoen aan onderdak voorzieningen voor personeel (UT A en 
CAO). Waar en hoe is de tijdelijke huisvesting (bouwketen) voor het personeel gesitueerd op het 
toekomstige bouwterrein. Maar ook het parkeren van het personeel zal onderzocht moeten worden. 

Op de centrale werkvoorbereiding afdeling wordt een bouwplaatsinrichting tekening ontworpen voor 
iedere fasen van het bouwproces (bouwkuip- fundering- ruwbouw- gevel- en afbouwfase). Op deze 
bouwplaatstekening zijn exteme- en omgevingsfactoren verwerkt. Per bouwfase wordt er gekeken 
naar horizontaal en vertikaal transport van materialen en materieel. Daamaast wordt er gekeken naar 
de logistieke personeelstromen. 
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IV.IV.IV Bouwvolgorde bepalen 

Conform het UA V moet de aannemer in het algemeen tijdschema 
duidelijk aangeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk 
materieel I hulpmidden en met welk tijdsduur per onderdeel het 
project uit te voeren. 

4 I 1ouwvo11or• bepalen 

De bouwvolgorde wordt bepaald door de keuze hoe het project 
gebouwd kan worden en heeft de volgende hoofdonderdelen: 

.-"-t,------t-l--+---t--11 -
• Bouwkuipfase 

1
1 N n1 1 ~~ :o n 1Ju J its 
ttj ni H nli ou 10,j · 

• Funderingfase ' ~" ,., 
\1"10 

• Ruwe onder- bovenbouwfase !f ~t ,•l 

1 ~ .m ""1 

• Gevel- en dakfase 
• lnstallatie- afbouwfase 

Deze hoofdonderdelen hangen samen met de toegepaste bouwmethodiek in relatie met het 
bouwkundige- constructieve ontwerp, de vraag en de criteria eisen van de opdrachtgever. 

UlnJr.-c 

IG/ U g 

SO r14olC•t 

tt ml.ei t 

Het algemeen tijdschema is een balkenschema, waarin iedere bewerking uitgedrukt wordt in een 
tijdsbalk. Een tijdsbalk is de duur van een bouwactiviteit ofwel de doorlooptijd. 

lU 

"' "' 
'" 

Om een doorlooptijd van een activiteit te bepalen dienen er hoeveelheden worden uitgetrokken vanaf 
tekening om deze vervolgens te koppelen aan calculatienormen, manuren, loonkosten, aantal uren per 
dag en ploeggrootte. Hieruit volgt het werktempo per eenheid van een activiteit. 

Op de centrale werkvoorbereiding wordt op drie manieren het productietempo bepaald. Het 
productietempo gekoppeld aan de hoeveelheid werk bepaalt de doorlooptijd 

• Loon.kosten 
• Normen 
• Ervaringsgetallen 

Om het productietempo aan de hand van de loon.kosten zal in onderstaand voorbeeld worden 
uiteengezet. De prijs voor het leveren en aanbrengen van wapeningstaal zijn l .12 euro per I kg. 
Daarvan is 0.44 eurocent voor de koop van het wapeningstaal, en 0.68 eurocent voor het aanbrengen. 
Een vlechter krijgt ongeveer 40 euro per uur en dus 320 euro per dag aan loonkosten. Wanneer het 
daadwerkelijke kosten voor het aanbrengen van het wapeningstaal gedeeld wordt op de loonkosten per 
week zal de hoeveelheid productie per dag worden berekend voor 1 vlechter. 
Loon.kosten: € 320,- I € 0.68 = 470 kg I wapeningstaal I vlechter I dag. 

Om het productietempo aan de hand van de norm zal in onderstaand voorbeeld worden uiteengezet. 
Het be- en ontkisten van een in het werkgestorte wand heeft een norm van 0.32 manuur per m2 
bekistingsoppervlak. Deze norm gekoppeld aan de hoeveelheid geeft een aantal manuur. Dit aantal 
manuur gekoppeld aan de aantal uren per dag en ploeggrootte geeft een bepaalde doorlooptijd van een 
activiteit. 

Het productietempo wordt ook bepaald aan de hand van ervaringsgetallen van projectteamleden. Op 
basis van ervaring uit afgronden projecten hebben projectteamleden deze productietempo's bepaald. 
Aan de hand van de norm, uurloon, ploeg- en daggrootte en ervaringsgetallen wordt bij JP van 
Eesteren het productietempo bepaald. Verder is het van belang dat de materieelinzet voldoende 
moeten zijn om de activiteiten te kunnen ondersteunen. 
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IV.IV.V Het kritieke pad uitzetten 

Het kritieke pad bestaat uit activiteiten in een planning zonder 
speling, en zijn van doorslaggevend belang zijn voor bet realiseren S 
van de vroegst mogelijke oplevering. Iedere vertraging in een van !-;::::=====: 
de activiteiten op bet kritieke pad resulteert in een vertraging in de 
oplevering van het totale project. 
Het kritieke pad is opgebouwd uit alle opeenvolgende activiteiten 
in bet algemeen tijdsscbema die door een drie ta! soorten relaties 
of een drie ta! intervalrelaties van elkaar afuankelijk zijn. De zes 
soorten relaties zijn in de onderstaande atbeelding weergegeven. ,.,.. __ 
Tevens is te zien wanneer een activiteit wel of niet kritiek is in de somvan ... ,., • .,,..,.. I 1.ano1100eworklno I 

planning. Activiteit A is in dit voorbeeld niet kritiek en wordt dan 
ook we! een speling genoemd in een planning. Activiteit B ligt op bet interval en is daardoor we! 
kritiek. Een interval is te omscbrijven als de tijdsduur tussen de start van de eerste en de start van de 
laatste activiteit. De som van intervallen en de langste doorlooptijd bepaalt de bouwtijd in werkbare 
dagen. 

ltllrt I etllrt reletiee Start I •tart rellltle met Interval 

I spelinQ 

interval 

cl b 01 inl&l'Vol 

c·._! ---------. 
0'1 Interval b 

• I inr&rvot I inrerval 

nd I elnd reletle Ind/ eind reletle met interval 

:-1 ------fl :: ... 1 ____ ........ ___ ..... r 
• 

speling Sj>el'1g I 

inle!VOI 

Figuur 18: Overzicht van mogelijke relaties tussen activiteiten 

De start van het werk wordt opgegeven door de opdrachtgever. Dit wil niet zeggen dat deze start direct 
overgenomen. Het projectteam lid controleert altijd of de opgeven start van de opdrachtgever baalbaar 
is om daadwerkelijk te starten met het werk. Deze controle bestaat uit het bepalen van de tijdsperiode 
van gunning van bet werk totdat de eerste bouwmaterialen op het werk in uitvoering genomen kunnen 
worden. Dit traject van gunning van het werk tot aan uitvoering bepaalt uiteindelijk de start van het 
werk. 
Om de bouwvolgorde uit te zetten in tijd zijn de doorlooptijden van de relevante activiteiten onderling 
afuankelijk door relaties te leggen tussen deze relevante activiteiten. Wanneer de relaties tussen 
relevantie activiteiten bepaald zijn volgt automatische de spelling en interval van het algemeen 
tijdscbema. 
Een voorbeeld van een relatie op bouwfasen niveau is dat de afbouw niet kan beginnen voordat het 
gebouw (tijdelijk) wind en waterdicht is. Een relatie op verfijnd niveau is dat de installaties aanwezig 
moeten zijn voordat het systeemplafond aangebracht kan worden. 
Kennis van bouwfaseringen, bouwmethodieken en bouwvolgorde is van belang om het kritiek pad uit 
te zetten in een algemeen tijdschema. 

54 



TU/ e 

Opgegeven start 
\Ian de 
opdrad\tgever 

Het ulUftten van 
start bouw In het 

Projectteamlld CWVB 

Tech nische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

-Engineering.schema 
-Voorbereldlngsschema 
-Economlsche lltu311e 
-Beleld JPYE 

Computer 
Asta Powerproject 8 

Schema met start 
bouw als mllestone 

aangegeven 

DoorlooptlJden van 
alle relevante 
actlvltelten 

Relaties leggen 

tussen de ooderlln1e 
actlvltelten per 

bouwfasen. 
(start-efnd) 
fstart-s~rtl 

(elnd-1!-lnd) 

Projmtnmlld CW\19 

·kennls van ptannen In 

Asta PowerproJect 8 
·Werkwlfze 
bouwmethod'eken 
-Ultvoering liechnlsch 

-· b-J_J _ 1· 
.- [ IT'.:t .___ 

J=ti 
Computer 

Asta PowerproJect 8 

Schema m~ 
doorlooptljden 
van actlvltelten 

die onderllng 
gerelateercl 1ljn 

Het WffrteYen 

van de 
kltervallen 
vanult de 

ondertlnce 
relatle ll'an de 
actlvltelten 

-r-1 

Projectteamlld CWVB 

Kennls van plannen In 
Asta Po~rproject 8 

Computer 
Asta Powerproject 8 

Schema met 
ondertlnge 

gerelateerde 
activltelten 

~merwattlngsbalk In 
Asta Powerptoject 8 

HetwHrt:hen 
van de lntel"\l'1Uen 

v11nultde 

onde~~n:::elatle ~===::j~_,_ ___ 
1 

11ctlvheften 

Projectteamlld CWVS Compute.. 
Asta Powerpro}ect 8 

Schemam~ 

onderllnge 
gerelateerde 
ad.lvltelten 

......... 
doorloopUjd 

Projectteamlid CWVB 

jp van eesteren 
TBlbouw 

Ruwe afbouw lne 

Som van elle lntervallen Lengste bewerkino 

Computer 
Asta Powerproject 8 

Schema met 
onderllnge 

gerelateerde 
actlvltelten 

Kennis van plannen 

H~ bep11len 
het elnde wn 
het pro}Kt In 

werii:b11re 

dagen 

Projectteamlld CWV8 Computer 
Ast.ii Powerproject 8 

Activltelten 

schema dat op 
een bepaald 
moment start en 
elndlgd In 
werkbare dagen 

55 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

TU/e Technische Unlversiteit 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

IV.IV. VI Het algemeen tijdschema opmaken 

De laatste fase in het proces van het maken van een algemeen 
tijdschema is de opmaak van het schema, het toekennen van 
arceringen en prognoseschalen en het doorreken van het algemeen 
tijdschema. Het kader wordt toegekend aan een projectfile, ook 
wel het kaderbestand genoemd. Dit kaderbestand wordt per project 
aangemaakt en alle wijzingen worden project specifiek 
opgeslagen. In de opmaak van het kader worden de project 
gegevens ingevuld (bedrijfslogo, projectnaam en projectnummer, 
opdrachtgever, architect, aanmaak- wijziging- en printdatum, 
tekstvlakken per bouwfasen en een artist impression). Naast deze 
opmaak van het algemeen tijdschema zal er een arcering worden 

6 ATSopmaken 

toekent aan de tijdsbalken. In de arceerbibliotheek van Asta Powerproject 8 zijn standaard de 
arceringen per bouwfasen bepaald. De verwijzing van type arcering van bouwfasen zal in een 
overzicht worden toegekend aan het kaderbestand en worden weergegeven op het algemeen 
tijdschema. Vervolgens worden de prognoseschalen toegekend aan het kaderbestand. Alie 
doorlooptijden van de bewerkingen wordt in werkbare dagen gepland. Uitgaande van een 8 urige 
werkdag en 5 werkdagen per week. Aan elke tijdsbalk zal een ruw- of atbouw kalenderschaal worden 
toegekend. De ruwbouwschaal bij JPvE bestaat uit 183 werkbare werkdagen per jaar. In deze 
prognoseschaal is het weekeind en vakantiedagen en onwerkbaar weer verwerkt. De atbouwschaal bij 
JPvE bestaat uit 222 werkbare werkdagen per jaar en is dus eigenlijk de kalenderschaal. In deze 
kalenderschaal zijn weekeind en vakantiedagen gepland. Het verschil in de twee prognoseschalen is 
ongeveer per jaar 40 werkbare dagen aan onwerkbaar weer. Het onwerkbaar weer (vorst- wind- en 
regenverlet) is vooral van toepassing in de winterperiode. In het onderstaande voorbeeld is goed af te 
lezen dat de tijdsbalken in werkbare dagen zijn weergegeven. Tijdens de winterperiode is de overlap 
van de twee kalenderschalen goed zichtbaar tijden de atbouwperiode. De atbouwschaal start wanneer 
de ruwbouw op hoogste is. Het verschil in de twee schalen tijdens de atbouw is in de meest ongunstige 
maanden van het jaar ongeveer 2 weken. 
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Figuur 19: Overzicht van de niwbouw- en ajbouwprognoseschalen 

Nadat de prognoseschalen zijn toegekend aan het projectbestand en op hetjuiste moment worden 
weergegeven kan het algemeen tijdschema worden herberekend. Nu kan de uiteindelijke 
geprognosticeerde bouwtijd bepaald worden. In het bovenstaande voorbeeld in de bouwtijd in 35 
werkbare dagen en 13 kalenderweken inclusief kerstvakantie. Start bouw is week 47-2007 en 
oplevering is week 8-2008. 
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IV.V Afgenomen interviews 

TU/e 

De interviews zijn gedaan om de projectfactoren inzichtelijke te maken. 

Technische Unlversiteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

De vragenlijst die voor komen bij de open interviews bij diverse werknemers op de afdeling centrale 
werkvoorbereiding van JP van Eesteren. 

1. Hoe is de informatieverstrekking tijdens de calculatie fase? 
2. Bouwen wij tegenwoordig anders dan vroeger? 
3. Hoe gaat u om met de criteria eisen en vraagstellingen van de opdrachtgever? 
4. Wat vindt u van de verantwoordelijkheid van de leidinggevende tijdens de calculatie fase? 
5. Wat verstaat u onder het kritieke pad van een planning? 
6. Wat verstaat u onder bouwtijd optimalisatie? 
7. Wat is volgens u het belangrijkste onderdeel I proces op de afdeling centrale werkvoorbereiding? 
8. Wanneer wordt er een alternatieve bouwmethodiek uitgewerkt? 
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TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
Un iversi ty ofTechnology 

Interview met Bas Boelhouwers 
Gei"nterviewd op 12 februari 2009, 21 april 2009 en 27 april 2009 

De functie van Bas Boelhouwers is senior coordinator op de afdeling centrale werkvoorbereiding. 
Naast zijn werkzaamheden op de centrale werkvoorbereiding coordineert Bas Boelhouwers ook de 
verhoudingen tussen aannemer en installateurs op ingewikkelde projecten. 

Wat is volgens u het belangrijkste onderdeel I proces op de afdeling centrale werkvoorbereiding? 
Uitgaande dat iedere keuze die gemaakt wordt tijdens de calculatiefase goed onderbouwd moet 
worden, met als basis voldoende bouwtechnische kennis van elk projectteamlid. Een goed en 
onderbouwd verhaal hoe het project gebouwd gaat worden, totdat iemand anders het tegendeel 
bewijst. 

Bouwen wij tegenwoordig anders dan vroeger? 
Tegenwoordig wordt er niet veel anders gebouwd dan vroeger. Er wordt nog steeds beton gestort met 
een betonkubel. De norm om met de betonkubel te storten is ook nog steeds hetzelfde als vroeger. 
Alleen het uurloon is hoger dan vroeger. Tegenwoordig lijkt de bouwplaats steeds meer een montage 
bouwplaats te worden. 

Wat vindt u van de verantwoordelijkheid van de aangestelde leidinggevende in de calculatiefase? 
De leidinggevende moet de verantwoordelijkheid nemen tijdens de calculatiefase. Maar doet hij dat 
ook, of dekt hij alle moeilijkheden af met kosten? Dus geen oplossingen aandragen voor problemen 
tijdens de calculatiefase maar deze afdekken met kosten. 
Dit is een logische actie van de leidinggevende wanneer blijkt dat tijdens de uitvoeringfase onderdelen 
in de calculatiefase over het hoofd zijn gezien, zullen de 'poten onder zijn stoel worden gezaagd' door 
de technische directeur van JP van Eesteren. Dus het bouwproces is daarentegen wel veranderd. Alie 
mogelijke risico's worden afgedekt met kosten. 

Wat verstaat u onder bouwtijd optimalisatie? 
• Waar vandaan? Het bestek heeft een waarde van 100. Dus sneller en goedkoper bouwen is een 

waarde van bijvoorbeeld 120, of langzamer en duurder bouwen is een waarde van bijvoorbeeld 80. 
• De waarde van 100 is altijd het bestek en de vraag van de opdrachtgever. Dus als het bestek niet 

economisch gemaakt is door de opdrachtgever >>> jammer. Wanneer de aannemer in een vroeg 
stadium aan tafel zit (bouwteam) kan gezocht worden naar de balans van de weegschaal (tijd en 
kosten voor dezelfde kwaliteit). 

• Waar ligt het omslagpunt in tijd en kosten (weegschaal) en is dat dan de economische meest 
verantwoorde aanbieding? 

• Het bepalen van de moeilijkheidsfactor van het project. De zogenoemde X-factor van het werk. 
Deze X-factor zal voorkomen in het kritieke pad van het project. 

• Optimalisatie in tijd en geld voor dezelfde kwaliteit. 
• Rekening houdend met het doe] van de aannemer. Zo snel en goedkoop mogelijk bouwen, anders 

geen werk. 
• Wat is mogelijk vanuit het ontwerp in relatie met de uitvoeringstechniek? 
• Vergelijking van verschillende bouwmethodieken volgens een gegeven bestek. Deze vergelijking 

kan worden uitgevoerd als een quickscan. Binnen een week vergelijkingen maken in tijd en 
kosten. Vervolgens een uitvoeringsmethodiek kiezen die het beste aansluit op het uitgangspunten 
van de opdrachtgever. 
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TU/e Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

• Hiervoor moeten alle projectteamleden kennis van zaken hebben. Niet in details treden, maar in 
hoofdlijnen blijven denken, uitwerken en gezamenlijk blijven brainstorrnen. 

• Appels met appels blijven vergelijken en geen appels met peren 
• Dus slimme oplossingen zoeken binnen de grenzen van het ontwerp. En zoeken naar slimme 

oplossingen waardoor er gezegd kan worden dat de waarde van 80 sneller en goedkoper is. 
• Liefst in het werk storten in plaats van prefab beton. IHW storten is voor de aannemers altijd 

goedkoper dan prefab beton. Met prefab beton bouw je we! altijd sneller. 
• Doe! van bouwtijd optimalisatie voor de opdrachtgever het generen van huur- en renteopbrengsten 

door het gebouw eerder op te leveren. Wat krijgt de aannemer van deze opbrengsten? 

Hoe gaat u om met de criteria eisen en vraagstellingen van de opdrachtgever? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een gebouw te bouwen. Rekening houdend met de 
uitgangspunten van de opdrachtgever (goedkoop, snelst of economische meest voordelige aanbieding) 
maar ook de invloeden van de organisatie van JP van Eesteren. Wat is voor de opdrachtgever een zo 
economische meest voordelige aanbieding? Is dat zijn eigen bestek? Of is dat een optimalisatie van het 
bestek in tijd en kosten inclusief de renteopbrengsten en huuropbrengsten van de opdrachtgever? 
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Technische Universiteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

Interview met Rene Hagenbeek 
Ge"interviewd op 18 maart 2009 en 26 maart 2009 

De functie van Rene Hagenbeek is senior werkvoorbereider op de afdeling centrale 
werkvoorbereiding. Rene bepaald tijdens de calculatiefase van een project de algemene bouwtijd en 
algemene bouwplaatskosten. Tevens kijkt hij naar het plan van aanpak om het project uit te kunnen 
voeren. 

Hoe is de informatieverstrekking tijdens de calculatiefase? 
Tijdens de calculatie fase worden de projectteamleden overspoeld met informatie. Stapels met 
tekeningen en rapporten worden er doorgenomen. Belangrijk is onderscheid te maken in hoofdlijnen 
en details. Wat is relevant om mee te nemen in de verdere uitwerking van het project. 

Wat is het kritieke pad? 
• Opsomming van alle intervallen + langste bewerking. 
• Start van een hoofdbewerking. Proces van tot stand van een start hoofdbewerking. Niet kijkend 

naar de doorlooptijden. 
• Rekening houdend met inteme en exteme invloeden op het A TS, deze invloeden zijn per 

bouwmethodiek anders. 

Wat is bouwtijd optimalisatie? 
Voor Rene Hagenbeeek kan een bouwtijd optimalisatie bestaan uit het verschuiven van het kritieke 
pad of het aanpassen van de doorlooptijd van een activiteit. Deze twee optimalisatie zijn afhankelijk 
van elkaar. Het verschuiven van het kritieke pad. Het kritieke pad is uitgezet door een projectteamlid 
met een onderbouwing wat technisch mogelijk en verantwoord is. Zo zal hij altijd kijken naar de 
continu"iteit van bouwplaatspersoneel binnen de planning. In het onderstaande figuur is te zien dat de 
doorlooptijd van de gevel is onderverdeeld in 3 fasen. Hierdoor kan de gevel op de vroegst mogelijke 
start in uitvoering worden genomen. Deze verschuiving houdt we! in dater geen personeelcontinu"iteit 
tijdens de gevelbewerking. Daarnaast zullen er tijdelijke wind en waterdichte voorzieningen moeten 
worden meegenomen tijdens de ruwbouw. Deze verschuiving van het kritieke pad heeft we! als 
voordeel dat er korter gebouwd wordt. 

Fundering 

+ 
Ruwbouw 

+ 
Gevel 

+ 
Afbouw 

Fundering 

+ 
Ruwbouw 

Doorrijden + 
1 2 3 I I 

+ "•·----'• -~~---,1 I 
.___A_tbo_u_w_~I : We beinvloedbaar 

Naast het verschuiven van het kritieke pad kan de doorlooptijd van een activiteit worden be"invloed. 
Zie het bovenstaand voorbeeld. Wanneer auto's in de file staan kan je de snelheid niet aanpassen. 
Wanneer auto's gewoon rijden is de snelheid we! be"invloedbaar. Wanneer deze vergelijking 
gerelateerd word aan een bouwwerk kan gezegd worden dat de doorlooptijd van een activiteit kan 
worden be"invloed door de ploeg- en daggrootte, de materieelinzet en de norm. 
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V. Analyse aanbevelingen 
De volgende vier hoogbouwprojecten zijn getoetst tijdens de ontwerpfase. 
Gerealiseerde projecten zijn Red Apple te Rotterdam en New Orleans te Rotterdam. 

Tech nische Unlversiteit 
Elndhoven 
University of Technology 

Toekomstige projecten zijn Gedempte Zalmhaven 2030 te Rotterdam en Up- Town te Rotterdam. 

Figuur 20:Hoogbouwprojecten die op basis van de uitkomsten getoetst zijn 

Voor deze hoogbouwproject zijn achtereenvolgens een uitwering gemaakt op basis van het 
stappenplan. Deze uitwerking is niet getoetst door werknemers bij JP van Eesteren. 

Achtereenvolgens is er een uitwerking per hoogbouwproject gemaakt: 
1. Situatietekening 
2. Bouwplaatstekening 
3. Ruwbouwschema 
4. Indirecte kosten 
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V.I Hoogbouwproject Red Apple te Rotterdam 

Gerealiseerd project 
Project Red Apple te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 127 meter 
Verdiepingen toren: 40 
Opdrachtgever: PWS vastgoeclontwikkeling 
Architect: KCAP 
Aannemer: JP van Eesteren 
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V.II Hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam 

Gerealiseerd project 
Project New Orleans te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 158 meter 
Verdiepingen toren: 45 
Opdrachtgevcer: Vesteda 
Archtect: Alvero Civa 
Aannemer: Besix 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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Technische Unlversiteit 
Elndhoven 
Universi ty ofTechnology 

V.111 Hoogbouwproject Zalmhaven 2030 te Rotterdam 

Toekomstig project 
Project Zalmhaven 2030 te Rotterdam 
Hoogte woontoren is 188 meter incl. spits 212 meter 
Verdiepingen toren: 60 
Opdrachtgever: LSI I AM I Amvest 
Architect: Dam & Partners Architecten 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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V.IV Hoogbouwproject UP - Town te Rotterdam 

Toekomstig project 
Project Up- Town te Rotterdam 
Hoogte woontoren is l 07 meter 
Verdiepingen toren: 35 
Opdrachtgever: HD Projectrealisatie 
Architect: HD Projectralisatie 

Bouwkundige en constructieve 
standaard plattegrond 
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p<ojokt ' UP- TOWN te Rotterdam 

opdrochtgeve< ' Ontwikkelingsmootsch. HD Projectreolisotie / Sipkema 

architect , Jeroen Hoorn, Architect bno 

schaaJ: 1:300 datum :30-11-'10 get: J,KNIJN formoot : A2 CWVB 
onderdeel , Bouwplootsinrichtlng 

fose ' Aonbestedlng tek.nr : 20.50.60 
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~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

V.V Indirecte kosten totaal per project 

N-OrleiW'IS Hoeveetieid Niveeus 

Bekistinosysteem voor wanden en vloeren I 7501 m2 45 niv 

Transportmiddelen met reductie verwerkt I 7501 m2 45 niv 

Totaal l 
I 

Gedempte Zalmhaven Hoeveel'leid Niveaus 

Bekistingsysteem voor wanden en vloeren 875 m2 60 niv 

Trm.portmiddelen met reductie verwerkt 875 m2 60 niv 

Totaal 

Red Apple Hoeveelleicl Niveaus 

lekistinnsvsteem voor wanden en vloeren 475 m2 40 niv 

Transportmiddelen met reductie verwerkt 475 m2 40 niv 

Totaal 

UI' Town Hoeveetleicl Niv•us 

Bekistingsysteem voor wanden en vloeren 500 m2 35 niv 

Transportmiddelen met reductie verwerkt 500 m2 35 niv 

Totaal 

TU/ e 

Huurtijd Hui.pi;s per 
week 

61 wkn € 26,50 

61 wkn € 19,50 

Huurtljd Hui.pris per 
week 

76 wkn € 26,50 

76 wkn € 19,50 

Huurtljd Huurpi;sp• --
56 wkn € 26,50 

56 wkn € 19,50 

Huurtijd Huurpi;s per 
week 

51 wkn € 26,50 

51 wkn € 19,50 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Technlsche UnlversHeit 
Elndhoven 
Un iverslty of Technology 

Huurprijs met 
reducti• 

1.212.375,00 wkn 

892.125,00 wkn 

2.104.500,00 wkn 

H uurpriJs met 
reductie 

1. 762.250,00 wkn 

1.296.750,00 wkn 

€ 3.059.000,00 wkn 

Huurprijs met 
reducti• 

€ 704.900,00 wkn 

€ 518.700,00 wkn 

€ 1.223.600,00 wkn 

Huurprijs met 
reductie 

€ 675.750,00 wkn 

€ 497.250,00 wkn 

€ 1.173.000,00 wkn 

79 



~ jpvaneesteren 
TBlbouw 

V.VI lndirecte kosten per week per project 

N-Ort•ans Hoeveelheid Niveaus 

Bekistinasvsteem voor wanden en vloeren 750 m2 45 niv 

Transportmiddelen met reductie verwerkt 750 m2 45 niv 

l'otaal 
I 

Gedempte ZalmhaYell Hoeveelheid Niveaus 

Bekistingsysteem voor wanden en vloeren 875 m2 80 niv 

Tr- , ... .;ddelen met reductie venverkt 875 m2 ao niv 

Totaal 

Red Apple Hoeveelheid Niveaus 

Bekistinasvsteem voor wanden en vloeren 475 m2 40 niv 

Transportmiddelen met reductie verwerkt 475 m2 40 niv 

Totaal 

UP Town Hoeveelheld Nlveaus 

Bekistingsysteem voor wanden en vloeren 500 m2 35 niv 

Transoortmiddelen met reductie verwerkt 500 m2 35 niv 

Totaal 

TU/e 

Huurtijd Huwprijsper 
week 

61 wkn € 26,50 € 

61 wkn € 19,50 € 

€ 

Huurtijd 
Huurprijs per 

week 

76 wkn € 26,50 € 

76 wkn € 19,50 € 

€ 

Huurtijd Huurprijs per 
week 

56 wkn € 26,50 € 

56 wkn € 19,50 € 

€ 

Hul.ltijd 
Huurprijsper 

week 

51 wkn € 26,50 € 

51 wkn € 19,50 € 

€ 

Technische Un ivers iteit 
Elndhoven 
Universi ty of Tech nology 

Hwrprijs met 
redlJCli• 

1.212.375,00 wkn 

892.125,00 wkn 

2.104.500,00 wkn 

H uurprijs met 
reductie 

1. 762.250,00 wkn 

1.296.750,00 wkn 

3.059.000,00 wkn 

H wrprijs met 
reducle 

704.900,00 wkn 

518.700,00 wkn 

1.223.600,00 wkn 

Huurprijs met 
reduclle 

675.750,00 wkn 

497.250,00 wkn 

1.173.000,00 wkn 
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TU/ e 
Tech nische Universlteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

V.VII Optimalisatie naar 4-daagse ruwbouwcyclus 

bouwproject New Orleans: 
peivlak 750 m2 

erdiepingen 45 stuks 

oonkosten € 40,00 manuur 

ndirecte kosten € 35.000,00 kalenderweek 9 € 315.000,00 

uwbouwtijd 5 daagse ruwbouwcyclus 61 kalenderweek 

uwbouwtijd 4 daagse ruwbouwcyclus (35 wbd > 9 wkn) 52 kalenderweken 

1 stuks € 3.750,00 € 195.000,00 
40 manuur € 1.600,00 € 83.200,00 

Torenkrun C 278.200,00 

500 stuks € 1,50 E 750,00 
500 stuks E 1,50 E 750,00 
249 manuur E 15,00 E 3.720,00 

E 5.220,00 

Stekkenbakken c 234.900,00 

Totaal c 513.100,00 

bouwproject Gedempte Zalmhaven 
Oppervlak 875 m2 

60 stuks 

oonkosten E 40,00 manuur 

ndirecte kosten E 40.250,00 kalenderweek 13 E 523.250,00 

uwbouwtijd 5 daagse ruwbouwcyclus 76 kalenderweek 

uwbouwtijd 4 daagse ruwbouwcyclus (50 wbd > 13 wkn) 63 kalenderweken 

1 stuks E 3.750,00 E 236.250,00 
40 manuur E 1.600,00 E 100.800,00 

Torenkrun c 337.050,00 

583 stuks E 1,50 E 875,00 
583 stuks E 1,50 E 875,00 
289 manuur E 15,00 E 4.340,00 

E 6.090,00 

Stlkkllnbakken c 3SS.400,00 

Totaal c 702.450,00 
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Hoogbouwproject UP Town 
Oppervalk 

Vcrdiepingen 

Loonkosten € 
Indirccte kosten € 
Ruwbouwtijd 5 daagse ruwbouwcyclus 

Ruwbouwtijd 4 daagsc ruwbouwcyclus (25 wbd > 7 wkn) 

Torenkraan 
Huur extra torenkraan 
Arbeid 

stekkenbakken 
Koop stekkenbak 
koop stekanker + eind 
Arbeid 

€ 

irecte kosten € 
uwbouwtijd 5 daagse ruwbouwcyclus 

bouwtijd 4 daagsc ruwbouwcyclus (30 wbd > 8 wkn) 

Stekkenbakken 
Koop stekkenbak 
koop stekanker + eind 

eid 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

500 m2 

35 stuks 

40,00 manuur 

23.000,00 kalenderweek 7 € 161 .000,00 

51 kalenderweek 

44 kalenderweken 

1 stuks € 3.750,00 € 165.000,00 
40 manuur € 1.600,00 € 70.400,00 

Torenkraan ( 235.400,00 

333 stuks € 1,50 € 500,00 
333 stuks € 1,50 € 500,00 
165 manuur € 15,00 € 2.490,00 

€ 3.480,00 

stekkenbakken ( 121.800,00 

Totaal ( 357.200,00 

475 m2 

40 stuks 

40,00 manuur 

21.850,00 kalenderweek 8 e 174.800,00 

56 kalenderweek 

48 kalenderweken 

1 stuks € 3.750,00 € 180.000,00 
40 manuur € 1.600,00 € 76.800,00 

Torenkraan ( 258.100,00 

317 stuks € 1,50 € 475,00 
317 stuks € 1,50 € 475,00 
157 manuur € 15,00 € 2.358,00 

€ 3.308,00 

stekkenbakken ( 132.240,00 

Totaal ( 389.040,00 
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