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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport behorende bij het afstudeerproject dat als afsluiting van de master 

Architecture Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven is doorlopen. Naast de 

formele afsluiting van deze master vormt het rapport tevens een symbolische afsluiting van een 

periode waarin lange tijd het ontwerpen centraal stond, een onderwerp waarvan ik naderhand durf 

te zeggen dat het niet voor mij is weggelegd. Mijn universitaire loopbaan, die in Delft begon, kende 

dan ook een moeizame start. Op de overstap naar de Technische Universiteit Eindhoven kijk ik met 

een goed gevoel terug, de mastertrack uitvoeringstechniek bood mij alles wat ik voorheen miste. 

Het afstudeerproject bestond uit drie fases: observeren, onderzoeken en ontwerpen. Gedurende 

deze fases heb ik mijn intrek mogen nemen op het kantoor van gastbedrijf Hurks bouw Eindhoven 

en hebben zij hun woningbouwconcept Da Vinci Huis beschikbaar gesteld. Door op het kantoor mee 

te draaien is de benodigde informatie voor het afstuderen toegankelijk geworden, bovendien heeft 

het een interessante inkijk opgeleverd in de bouwpraktijk.  

Het afstudeerproject is tot een goed einde gebracht mede dankzij de waardevolle input van mijn 

begeleiders, vanuit de universiteit waren dit Eric Vastert en Cor de Bruijn, vanuit Hurks bouw 

Eindhoven was dit Inge Schipper, graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen 

hiervoor allen hartelijk te bedanken. Dit eindrapport is daarnaast mede tot stand gekomen dankzij 

de input van Machiel van den Brink, Casper Feijen en Ed Peeters, allen werkzaam bij Hurks bouw 

Eindhoven, ook hen wil ik hiervoor graag bedanken.  

Eindhoven, 9 december 2015 

R.H.P. (Rob) Verweij 
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Samenvatting 

Het Da Vinci Huis is het woningbouwconcept van Hurks met als doelgroep woningcorporaties, 

beleggers, gemeenten en ontwikkelaars. Het concept omvat een totaaloplossing van ontwerp tot en 

met oplevering van grondgebonden woningen. Een woningbouwconcept heeft doorgaans de 

doelstelling om snel en goedkoop woningen te kunnen realiseren, dit wordt bereikt door met een 

gestandaardiseerde woning te werken, maar gaat ten koste van de vrijheid die de opdrachtgever 

heeft met betrekking tot het ontwerp. Bij het Da Vinci Huis wil Hurks dit voorkomen, de doelstelling 

kan daarom omschreven worden als het combineren van lage kosten, een korte ontwikkel- en 

bouwtijd en keuzevrijheid in het ontwerp.  

Om deze drie aspecten te kunnen combineren is een goed doordacht proces vereist. Het startpunt 

hiervan ligt in de huidige situatie bij de zogenaamde woningconfigurator, een online tool waarmee 

woningen binnen een halve dag kunnen worden samengesteld aan de hand van verschillende 

keuzeopties. De output van deze configurator is drieledig, per woning: een BIM-model van het 

ontwerp, een rapportage van toetsing aan een deel van de voorschriften van het Bouwbesluit en 

een inschrijfbegroting. De configurator zorgt dat er snel een solide basis aan projectdocumentatie 

beschikbaar is, op basis waarvan de werkvoorbereiding en uitvoering doorlopen kan worden indien 

het project aan Hurks wordt gegund.  

Omdat eisen en wensen van opdrachtgevers nogal uiteen kunnen lopen, is de configurator 

ontwikkeld met het idee, dat hiermee in ieder geval 90% van de meest voorkomende eisen en 

wensen kunnen worden ondervangen. Het met de configurator samengestelde ontwerp dient 

vervolgens – indien nodig – te worden geoptimaliseerd aan de resterende eisen, dit geldt eveneens 

voor de begroting. In theorie omvatten de optimalisaties maximaal 10% van gestelde eisen en zijn 

dit enkele aanpassingen aan de schil van de woning.  

In dit proces zijn echter een aantal knelpunten aan het licht gekomen, deze zijn geanalyseerd en 

hebben geleid tot de volgende probleemstelling:  

“Het keuzeaanbod van het Da Vinci Huis is ontoereikend om de gewenste 90 – 100% aan meest 

voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te kunnen ondervangen, hierdoor moeten in 

de praktijk meer optimalisaties in het ontwerp worden doorgevoerd dan waar oorspronkelijk 

rekening mee is gehouden, de output van de configurator is daarnaast dusdanig complex dat 

het doorvoeren van deze optimalisaties een tijdrovend proces is, met als gevolg dat het 

optimaliseren van ontwerp en begroting tot 20 keer meer tijd in beslag neemt dan gepland.” 

Om dit probleem op te lossen is voor het afstudeerproject de volgende doelstelling opgesteld:  

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee binnen een halve dag een BIM-model van één 

woning van het type 2-laags met kap kan worden samengesteld, dat voldoet aan tenminste 

90% van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers, aan de voorschriften 

van het Bouwbesluit 2012 en dat direct wordt vertaald in een inschrijfbegroting”. 

Voor het hulpmiddel kunnen drie functies worden onderscheiden: het samenstellen van een 

woningontwerp aan de hand van een breed keuzeaanbod (configureren), het controleren van de 

geconfigureerde woning aan de voorschriften van het Bouwbesluit (controleren) en het opstellen 

van een inschrijfbegroting voor de geconfigureerde woning (begroten). Alle drie de functies zijn 

georganiseerd rondom een basis BIM-model en zijn, omdat de principes van de werking zwaarder 
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wegen dan de volledigheid van het hulpmiddel, slechts tot op bepaalde hoogte uitgewerkt. Door 

het toepassen van de hier weergegeven principes kan het hulpmiddel in de toekomst eventueel 

verder worden uitgebreid.  

Met de eerste functie, het configureren van de woning, kan een basis BIM-model van het 

woningtype 2-laags met kap eenvoudig en snel worden aangepast naar een gewenste situatie, 

hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen in beukbreedte, woningdiepte, hellingshoek, 

indeling van de verdiepingen etc. Het basis model is daartoe gemodelleerd in de vorm van een 

‘configureerbaar BIM-model’, hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende parametrische 

modelleerprincipes. Voor de besturing van dit model wordt onder andere gebruik gemaakt van 

Dynamo, een gratis Add-in voor Revit. Dynamo is een visuele programmeeromgeving waarin 

scripts kunnen worden opgesteld, een script moet gezien worden als een reeks commando’s die 

aan Revit worden opgedragen en waarmee het basis model, via een vooraf bepaald stappenplan, 

wordt aangepast naar een nieuwe situatie. Voor verschillende keuzeopties die bij het Da Vinci Huis 

worden aangeboden zijn deze scripts uitgewerkt, waardoor met een ‘druk op de knop’ de woning 

naar wens kan worden geconfigureerd.  

Met de controle functie van het hulpmiddel kan snel worden bepaald of voor het samengestelde 

ontwerp een omgevingsvergunning kan worden verkregen, zonder dat aanvullende aanpassingen 

aan het bouwkundige ontwerp nodig zijn. De functie controleert de woning enkel op de 

voorschriften met betrekking tot het bouwkundig ontwerp die als gevolg van het keuzeaanbod aan 

verandering onderhevig kunnen zijn. Hiertoe is een selectie gemaakt van de voorschriften waarop 

gecontroleerd moet worden, in de uitwerking van de functie is daarop eveneens een selectie 

gemaakt om enkel de principes weer te geven. Dit heeft geresulteerd in een controle functie waarin 

het geconfigureerde BIM-model wordt gecontroleerd op voorschriften met betrekking tot gebieden 

en daglicht. De resultaten van de controle worden door middel van een rapportage inzichtelijk 

gemaakt, waarin per voorschrift wordt geconcludeerd of hieraan is voldaan.  

Met de begrotingsfunctie kan voor de geconfigureerde woning, met een druk op de knop, een 

inschrijfbegroting op niveau 4 worden gegenereerd, opgebouwd volgens de NEN-NL/Sfb 

classificatie. Voor deze functie is een begrotingssjabloon in Excel opgebouwd specifiek voor het Da 

Vinci Huis, eenheidsprijzen en hoeveelheidsrecepten zijn hierin reeds verwerkt en voor alle 

mogelijke gebouwonderdelen zijn begrotingsregels gereserveerd. De benodigde hoeveelheden 

worden volledig geautomatiseerd afgeleid van het geconfigureerde BIM-model, hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van een script in Dynamo. Het script is in staat een BIM-model te analyseren, de 

waardes van de parameters van elementen (hoeveelheden) te groeperen en te verwerken.  

Door middel van een toetsing aan het programma van eisen is aangetoond dat het hulpmiddel aan 

alle eisen voldoet, dat de doelstelling van het afstudeerproject is behaald en dat hiermee dus het 

probleem wat zich bij het Da Vinci Huis in de praktijk voordoet, kan worden opgelost.  
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Summary 

Da Vinci Huis is a dwelling concept of the Dutch construction company Hurks, housing associations, 

investors, municipalities and developers are the main targets of this concept. The concept consists 

of an overall solution from design up to transferring of single family houses. A dwelling concept 

typically pursues fast and low-cost construction, this however comes at the cost of less possibilities 

in terms of design freedom. Hurks tries to prevent this by combining these three aspects into one 

objective: offering plenty design possibilities for low-cost dwellings and a fast construction process.  

In order to combine these aspects, a well thought-out process is crucial. Currently this process 

starts with an online Da Vinci Huis dwelling configurator, by which, in the course of half a day, 

houses can be digitally assembled based on a selection of options presented to the user. The 

output of this tool is threefold, per house: a BIM-model of the design, a report with results of a test 

against building code regulations and a cost estimate. The configurator quickly provides a solid 

base of project information to be used in the case the project is granted to Hurks.  

Due to the fact that requirements between clients can differ significantly, the configurator has been 

developed with the notion that at least 90% of the most common requirements among clients can 

be configured into a design. Once a house is digitally assembled, its design may have to be 

optimized to fulfill all remaining requirements as well, the same goes for the cost estimate. In 

theory these optimizations consist of a maximum of 10% of the clients requirements, which are 

expected to only contain adjustments on the outer shell of the house.  

Some issues have been identified in this process, after analysis they have led to the following 

problem statement:  

“The selection of options offered at Da Vinci Huis is insufficient to fulfill the desired 90 – 100% 

of most common requirements of clients, in reality optimizing a design therefore consists of 

more adjustments then originally taken into account, furthermore the output of the configurator 

is so complex that carrying through these optimizations is a time-consuming process, this 

results in the fact that optimizing a design and cost estimate can take up to 20 times more time 

than scheduled.”  

To solve this problem, the following objective has been formed: 

“Developing a tool by which in the course of half a day, a BIM-model of a single house of the 

type ‘2-laags met kap’ can be assembled, which complies with at least 90% of the most 

common requirements of clients, building code regulations and which is instantly translated into 

a cost estimate.”  

Based on the objective, three functions can be distinguished for the tool: assembling a design 

based on a selection of options (assembling), checking the assembly against the building code 

regulations (checking) and compiling a cost estimate for the assembly (estimating), all three 

functions are organized around a single BIM-model. This report aims to present the principles of 

these three functionalities, therefore they have only been developed up until a certain degree. By 

administering these principles however, the tool can be further developed into a fully functional one 

for future use.  
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With the assembling function, a BIM-model of a house of the type ‘2-laags met kap’ can be easily 

and quickly adjusted into a specific configuration, possible adjustments among others include width 

and depth of the house, roof angle and different lay-outs. The BIM-model has therefore been 

modelled as a ‘configurable model’ by using parametric modeling principles, to control this model, 

Dynamo – an open-source Add-in for Revit – is used. Dynamo can be described as a visual 

programming environment for compiling scripts, a script in this case consists of a sequence of 

commands assigned to the Revit software by which the model is adjusted into a new configuration 

according to predetermined steps. In the development of the function a selection of options offered 

at Da Vinci Huis, have been compiled into scripts, at the push of a button a design can now be 

assembled according to specific requirements.  

With the checking function of the tool, the user is able to quickly determine whether or not a 

construction permit for the assembly can be expected without having to make additional 

adjustments to the design. The function however, only checks against regulations which are 

applicable to dynamic parts of the design, a selection of regulations to be checked against has 

therefore been made. In the development of the function, again, a selection of regulations have 

been incorporated in the tool in order to present the principles. This resulted in a now fully 

functioning and automated ‘zone’ and ‘daylight’ check for the assembled model. The results of the 

check are being presented to the user in a form, in which per regulation a conclusion is drawn.  

With the estimating function, at the push of a button, a level 4 cost estimate can be compiled in 

compliance with the NEN-NL/Sfb structure. For this function a cost estimate template has been 

designed in Excel in which prices and calculating formulas are incorporated, also for all possible 

construction elements in this type of house, rows have been reserved in the template. The 

necessary estimates are automatically derived from the assembled BIM-model by means of a 

Dynamo script. This script is capable of analyzing a BIM-model, extracting and grouping the 

necessary values of parameters and processing them. 

By means of a check against the schedule of requirements, it is demonstrated that the developed 

tool fulfills all requirements, therefore the objective of the graduation project has been met and a 

possible solution for the problems occurring at Da Vinci Huis has been offered.  
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1.1 Inleiding 

Het doel van het afstudeerproject is het aantonen dat de student in staat is om problemen in de 

(bouw)praktijk te kunnen signaleren en op te lossen. Het afstuderen heeft plaats gevonden bij het 

gastbedrijf Hurks bouw Eindhoven, een onderdeel van de Hurks groep dat naast Eindhoven ook in 

’s-Hertogenbosch en Almere is gevestigd. Bouw Almere richt zich samen met bouw Eindhoven op 

woningbouw, zij doen dit onder meer door middel van het woningbouwconcept Da Vinci Huis. Dit 

concept heeft in het afstudeerproject centraal gestaan.  

In dit hoofdstuk wordt gestart met een introductie op dit woningbouwconcept in paragraaf 1.2. De 

praktijksituatie binnen dit concept is gedurende het vooronderzoek geobserveerd en geanalyseerd, 

de belangrijkste resultaten hiervan worden in paragraaf 1.3 toegelicht. Uit het vooronderzoek is 

een aanleiding voor het afstudeerproject naar voren gekomen, deze is in paragraaf 1.4 in de vorm 

van een probleem- en doelstelling verwoord, tevens wordt het onderzoek hier verantwoord. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer waarin de opbouw van het rapport wordt toegelicht.  

1.2 Da Vinci Huis 

De bouwsector maakt momenteel een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbod 

gestuurde naar een vraaggerichte markt. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds 

belangrijkere stem in de bouwproductie, deze trend is al langer gaande, maar is door de 

economische crisis in een stroomversnelling gekomen (Bouwend Nederland, 2012). Opdrachtgevers 

zoals overheden en woningcorporaties staan daarnaast onder steeds grotere maatschappelijke en 

budgettaire druk, ze moeten beter presteren voor minder geld, ook zijn de 

financieringsmogelijkheden aanzienlijk verminderd. Opdrachtnemers zoals aannemers, 

onderaannemers, adviseurs, installateurs, architecten, onderhoudsbedrijven etc. hebben daarom te 

maken met steeds hevigere concurrentie en zullen zich meer en meer moeten onderscheiden (van 

der Veen, Zuthof, Reiner, & Noordhuis, 2013). Concreet betekent dit dat zij beter moeten inspelen 

op de wensen van de klant en dat faalkosten moeten worden voorkomen.  

Dit geldt ook voor de woningbouwmarkt, om de beste prijs/kwaliteits-verhouding neer te zetten is 

het essentieel om de bouwtijd te verkorten en faalkosten te minimaliseren (Nieman Raadgevende 

Ingenieurs, 2013) een woningbouwconcept biedt hierin uitkomst. Door met een gestandaardiseerde 

woning te werken blijven de ontwikkelkosten laag, kan de bouwtijd worden verkort en gaan ook de 

faalkosten omlaag. Een gestandaardiseerde woning gaat echter ten koste van de vrijheid die een 

opdrachtgever heeft met betrekking tot het ontwerp, juist keuzevrijheid is iets waar de markt 

momenteel om vraagt (DBMI, Nirov, & Nieuwbouw Nederland, 2012; Freeling, 2014).  

In 2013 lanceerde Hurks haar woningbouwconcept Da Vinci Huis, een vernieuwend Design and 

Build concept wat zich richt op woningcorporaties, beleggers, gemeenten en ontwikkelaars die een 

antwoord zoeken op hun woningbouwvraagstuk. Met het concept biedt Hurks een totaalpakket van 

ontwerp tot en met oplevering van grondgebonden woningen. Binnen het concept wordt 

geprobeerd de gebruikelijke voordelen van een gestandaardiseerde woning te combineren met de 

vraag van de markt naar keuzevrijheid in het ontwerp. Lage kosten, een korte ontwikkel- en 

bouwtijd en keuzevrijheid in het ontwerp vormen daarmee de belangrijkste doelstellingen van het 

concept, om deze te kunnen realiseren is een goed doordacht proces vereist. Centraal in dit proces 

staat de zogenaamde woningconfigurator, zie figuur 1.1.  



 

  pag. 17 
  

 

Figuur 1.1: De woningconfigurator speelt een centrale rol bij het Da Vinci Huis.  

De woningconfigurator is een online tool waarmee een programma van eisen – al dan niet in het 

bijzijn van de opdrachtgever – binnen een paar uur tijd kan worden uitgewerkt tot een 

gedetailleerd plan. Dit uitwerken gebeurt stapsgewijs, door middel van een breed scala aan 

keuzeopties verspreid over verschillende invalshoeken wordt steeds gedetailleerder vormgegeven 

aan een abstracte basis. Op deze manier kunnen eenvoudig complete woningblokken en woningen 

naar wens worden samengesteld.  

In de configurator kunnen woningblokken worden aangemaakt, hierbij kan worden opgegeven uit 

hoeveel kavels een blok moet bestaan en welke afmetingen elk kavel dient te hebben. Op elk kavel 

kan een woning worden geplaatst, daarbij kan een keuze worden gemaakt uit één van de zeven 

referentietypes die bij het concept worden aangeboden, zie figuur 1.2.  

 

Figuur 1.2: De zeven verschillende referentietypes, v.l.n.r.: 1-laag met kap, 2-laags met doorgestoken kap, 2-
laags met kap, 2-laags met plat dak, 2-onder-1-kap, 3-laags met plat dak, 2,5-laags met plat dak. 

Per woning zijn vervolgens verschillende keuzeopties beschikbaar, zo kan bijvoorbeeld een keuze 

worden gemaakt uit verschillende mogelijke indelingen voor de verdiepingen, kan een uitbouw aan 

de woning worden toegevoegd en zijn verschillende gevelkozijnen mogelijk. Daarnaast zijn 

keuzeopties beschikbaar met betrekking tot dakkapellen, dakramen, gevelbekleding, 

dakbedekking, dakgoten, installaties, mate van afwerking van het interieur etc. In figuur 1.3 zijn 

enkele screenshots van de configurator weergegeven. Nadat een plan met de configurator is 

samengesteld kunnen hieruit diverse documenten worden geëxporteerd: 

1. Het bouwkundig ontwerp van de woning, zowel in BIM-model als in 2d tekenwerk; 
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2. Een rapportage van de toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit, achter de 

schermen voert de configurator na afloop van het configureren een controle uit op 

voorschriften met betrekking tot gebieden, daglichttoetreding, spuivoorziening, ventilatie 

en EPC-waarde, hiervan wordt een rapportage gemaakt; 

3. Een inschrijfbegroting op niveau 4 (technische oplossingen) waarin de bouwkosten voor de 

samengestelde woning direct gedetailleerd zijn uitgerekend.  

 

Figuur 1.3: Twee screenshots van de woningconfigurator, links het aanmaken van een woningblok, rechts het 
configureren van een woning in dit blok.  

1.3 Vooronderzoek 

Tijdens het masterproject Participerend Observeren is vooronderzoek verricht naar het Da Vinci 

Huis. Dit vooronderzoek bestond uit drie delen: een beschrijving van het ideale proces zoals dit 

volgens Hurks bij een Da Vinci Huis project zou moeten plaatsvinden, identificatie van knelpunten 

in dit proces en een analyse van deze knelpunten. De belangrijkste resultaten hiervan worden in 

deze paragraaf besproken.  

 Procesbeschrijving 

Het ideale Da Vinci Huis proces, van initiatief tot en met opgeleverde woning, kan worden 

opgedeeld in zeven hoofdstappen:  

1. Ontwerp samenstellen in configurator (à 90-100% pve); 

2. Optimaliseren ontwerp en begroting (à 100% pve); 

3. Plan indienen / presenteren bij opdrachtgever; 

4. Project gunnen; 

5. Project voorbereiden; 

6. Project uitvoeren;  

7. Project opleveren.  

Een deel van deze stappen kan weer worden opgedeeld in sub stappen, die op hun beurt in 

sommige gevallen kunnen worden opgedeeld in sub-sub stappen. Een complete procesbeschrijving 

van alle stappen is in bijlage A – door middel van een SADT-schema inclusief toelichting op de 

stappen – bijgevoegd. Voor het afstudeerproject zijn echter enkel stappen 1 en 2 van belang, deze 

worden hier daarom toegelicht.  

Processtap 1: ontwerp samenstellen in configurator 

Een Da Vinci Huis proces wordt geïnitieerd door een opdrachtgever, in de meeste gevallen gebeurt 

dit in de vorm van een woninguitvraag waarbij meerdere partijen wordt gevraagd een antwoord 
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aan te bieden op een woningbouwvraagstuk. De input voor het proces kan per uitvraag verschillen, 

soms bestaat deze enkel uit een globaal eisenpakket waaraan de woningen moeten voldoen, in 

andere gevallen is reeds een voorlopig ontwerp bekend. In hoofdlijnen kan gesteld worden dat de 

input meestal bestaat uit een inschrijfleidraad, ontwerpvoorschriften, programma van eisen, 

bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en budget. Soms kan daaraan worden toegevoegd een 

technische omschrijving, gewenste planning, voorlopig ontwerp en eventueel aanvullende 

informatie.  

Op basis van de beschikbare input gaat het Da Vinci Huis projectteam aan de slag met de 

woningconfigurator. Door hierin verschillende keuzeopties met elkaar te combineren ontstaat een 

ontwerp dat aan een groot deel van de eisen en wensen van de opdrachtgever voldoet. Wanneer 

het ontwerp in de configurator gereed is, wordt het gecontroleerd op een deel van de voorschriften 

van het Bouwbesluit 2012 en wordt per woning de drieledige output uit de configurator 

geëxporteerd: het ontwerp in de vorm van een BIM-model, een rapportage van de toetsing aan de 

voorschriften van het Bouwbesluit en een complete gedetailleerde inschrijfbegroting. Deze eerste 

processtap neemt in totaal slechts ongeveer een halve dag in beslag. 

Processtap 2: optimaliseren ontwerp en begroting 

Omdat eisen en wensen van opdrachtgevers nogal uiteen kunnen lopen, gaat Hurks ervan uit dat in 

de meeste gevallen met de configurator een ontwerp kan worden samengesteld dat grotendeels 

aan deze eisen en wensen voldoet. Concreet uitgedrukt in getallen moet een ontwerp uit de 

configurator aan 90 tot 100% van de eisen en wensen voldoen. Voor het restant van deze eisen – 

in theorie dus maximaal 10% – wordt het ontwerp door een architect handmatig buitenom de 

configurator geoptimaliseerd. De optimalisaties bestaan voornamelijk uit cosmetische aanpassingen 

aan de schil van de woning, zoals stroken met terugliggend metselwerk, luifels boven de 

voordeuren of ander type bakstenen. Voor het optimaliseren van het ontwerp worden zo’n 10 tot 

20 dagen gereserveerd.  

Nadat de optimalisaties in het ontwerp zijn verwerkt, worden ze door de calculator ook in de 

inschrijfbegroting verwerkt. Omdat deze inschrijfbegroting ook uit de configurator is geëxporteerd, 

dienen slechts enkele begrotingsregels te worden aangepast, waarna een aanbieding aan de 

opdrachtgever kan worden gedaan. Voor het optimaliseren van de begroting wordt daarom een 

halve dag gereserveerd.  

 Knelpunten 

Gedurende het vooronderzoek zijn in het complete proces meerdere knelpunten geconstateerd. 

Deze knelpunten zijn aan het licht gekomen door interviews met verschillende ketenpartners die bij 

het concept zijn betrokken en op basis van diverse gesprekken met leden van het projectteam Da 

Vinci Huis, met name de projectcoördinator en calculator hebben bruikbare input aangeleverd. 

Daarnaast zijn diverse projectbesprekingen bijgewoond en is actief meegedaan met een testtraject, 

waarin de uitgedachte werkwijze samen met een aantal van de ketenpartners werd uitgeprobeerd.  

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de 21 geconstateerde knelpunten, met uitzondering van de 

eerste drie zijn alle knelpunten toe te kennen aan een specifieke processtap. De nummers van de 

processtappen komen overeen met het SADT-schema uit bijlage A. In figuur 1.4 is hetzelfde SADT-

schema weergegeven, ditmaal met daarin de verschillende knelpunten aangegeven.  
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Tabel 1.1: Overzicht van de geconstateerde knelpunten in het Da Vinci Huis proces.  

Knelpunt:  Omschrijving: Processtap: 

K01 Informatie op een projectweb is vaak niet goed afgestemd op 
de informatiebehoefte van de ontvanger 

algemeen 

K02 Het toegepaste communicatiemiddel heeft geen BIM-
functionaliteit 

algemeen 

K03 Aanpassingen in het Da Vinci Huis concept worden niet snel 
genoeg verwerkt in de configurator 

algemeen 

K04 In de praktijk blijkt de configurator niet de gewenste 90% van 
meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te 
ondervangen 

1 

K05 De uit de configurator geëxporteerde informatie wordt 
weergegeven op woningniveau in plaats van op blokniveau 

1.4 

K06 Er zijn geen duidelijke eisen gesteld aan de output van de 
configurator 

1.4 

K07 Er is geen sprake van één architectonische BIM-model 1.4 

K08 Er zijn meer ontwerpoptimalisaties nodig 2 

K09 Ontwerpoptimalisaties worden slechts in 2d uitgewerkt 2.1 

K10 Het BIM-model uit de configurator is ondermaats, 
onbetrouwbaar en niet eenvoudig aan te passen 

2.1 

K11 De begroting uit de configurator is complex opgebouwd en 
daardoor niet eenvoudig aan te passen 

2.4 

K12 Het BIM-model en de begroting uit de configurator zijn niet aan 
elkaar gekoppeld 

2.4 

K13 De gevolgen van ontwerpoptimalisaties in termen van kosten 
moeten handmatig worden uitgerekend 

2.4 

K14 Er is geen BIM-model beschikbaar voor het vervolg van het 
proces, projecten worden op traditionele wijze doorlopen 

5 + 6 

K15 Benodigde informatie is verspreid over verschil lende bronnen, 
het is voor de ketenpartners daarom niet duidelijk wat ze 
moeten modelleren 

5.2.3 + 
5.5.2 

K16 Het is onduidelijk hoe diverse informatie voor de ketenpartners 
inzichtelijk moet worden gemaakt (gekozen opties, afwijkingen 
/ optimalisaties, technische omschrijving) 

5.2.3 + 
5.5.2 

K17 Er zijn geen duidelijke eisen gesteld aan de aspectmodellen 5.2.3 + 
5.5.2  

K18 Er is nog geen database met BIM-aspectmodellen per 
keuzeoptie en discipline, deze moeten nog gemodelleerd worden 

5.5.1 

K19 De door de ketenpartners gebruikte software is niet altijd 
optimaal ingericht voor het opstellen van BIM-aspectmodellen 

5.5.2 

K20 Het is niet duidelijk hoe de controle en afstemming van de 
verschil lende aspectmodellen moet worden uitgevoerd 

5.5.3 

K21 De BIM-aspectmodellen bevatten fouten, zijn onbruikbaar of 
moeten worden omgezet naar het juiste bestandsformaat 

5.5.3 + 
5.5.4 
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Figuur 1.4: Totaal SADT-schema van het Da Vinci Huis proces, met door middel van rode driehoeken daarin aangegeven de geconstateerde knelpunten.  
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 Analyse van de knelpunten 

Door middel van een oorzaak-gevolg diagram zijn relaties tussen de verschillende knelpunten aan 

het licht gebracht, dit diagram is in bijlage B bijgevoegd. De relaties zijn vervolgens door middel 

van een Porras stroom analyse schema visueel weergegeven, zie figuur 1.5. De knelpunten zijn in 

dit schema in twee richtingen ingedeeld. In horizontale richting in huidige en te verwachten 

knelpunten, bij beide wordt onderscheid gemaakt in interne en externe, interne knelpunten spelen 

een rol bij Hurks, externe knelpunten uiten zich met name bij de ketenpartners van het Da Vinci 

Huis. In verticale richting zijn de knelpunten ingedeeld in: 

 Kernproblemen: knelpunten die andere problemen tot gevolg hebben; 

 Problemen: knelpunten die door andere knelpunten worden veroorzaakt en tevens nieuwe 

knelpunten tot gevolg hebben; 

 Gevolgen: knelpunten die enkel worden veroorzaakt door andere knelpunten; 

Door vanuit de kernproblemen de opeenvolging van knelpunten te volgen, ontstaat een 

probleemlijn van oorzaak naar gevolg. In het analyse schema zijn op deze manier vier 

probleemlijnen te onderscheiden.  

Probleemlijn 1: beperkt keuzeaanbod 

Probleemlijn 1 bestaat uit huidige knelpunten, dat wil zeggen dat van deze probleemlijn momenteel 

in de praktijk sprake is. Deze probleemlijn start bij kernprobleem K03 welke stelt dat aanpassingen 

aan het Da Vinci Huis concept niet snel genoeg worden verwerkt in de configurator. Het concept 

wordt continu doorontwikkeld, dat betekent dat de keuzeopties ook aan verandering onderhevig 

zijn. Om met de configurator een ontwerp te kunnen samenstellen dat voldoet aan 90 tot 100% 

van een programma van eisen, dient de configurator in ieder geval 90% van de meest 

voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te kunnen ondervangen, in de praktijk is dit 

echter niet het geval. Het gevolg is dat een ontwerp wat met de configurator wordt samengesteld 

in de meeste gevallen niet voldoet aan deze 90% en er dus meer optimalisaties, in zowel ontwerp 

als in begroting zijn vereist, dan waar rekening mee is gehouden. Het doorvoeren van deze 

optimalisaties kost daardoor meer tijd dan gepland. 

Probleemlijn 2: ondermaatse output configurator 

De output van de configurator neemt in het totale proces een belangrijke positie in, het vormt de 

basis van waaruit een project wordt doorlopen. Kernprobleem K06 stelt echter dat er geen 

duidelijke eisen aan deze output zijn gesteld, dit uit zich in hoofdzaak in een ondermaats, 

onbetrouwbaar en niet eenvoudig aan te passen BIM-model en tevens een complexe en dus 

eveneens niet eenvoudig aan te passen begroting. Daar komt bij dat na het exporteren uit de 

configurator, de koppeling tussen het BIM-model en de begroting verloren is gegaan en er sprake 

is van twee op zichzelf staande ‘documenten’. Het doorvoeren van optimalisaties in zowel ontwerp 

als in begroting wordt hiermee een moeizaam proces. In de praktijk blijkt bovendien de keuze te 

worden gemaakt om optimalisaties in het ontwerp enkel in het 2d-tekenwerk door te voeren en 

niet in het BIM-model. Om de gevolgen van de optimalisaties in termen van kosten inzichtelijk te 

krijgen, moet de begroting vervolgens handmatig worden nagelopen en waar nodig worden 

aangepast, dit is een tijdrovend proces en wordt bovendien nog versterkt door probleemlijn 1. Van 

probleemlijn 2 is eveneens momenteel sprake.  
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Figuur 1.5: Porras stroom analyse schema van de geconstateerde knelpunten in het Da Vinci Huis proces, er kunnen vier probleemlijnen worden onderscheiden. 
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Probleemlijn 3: vertroebelde informatievoorziening 

Omdat optimalisaties in het ontwerp momenteel enkel in het 2d-tekenwerk worden doorgevoerd, is 

er geen BIM-model beschikbaar om de ‘BIM-werkwijze’ mee in de praktijk te brengen. In 

werkelijkheid worden projecten daarom vanaf processtap 3 op traditionele wijze doorlopen. 

Wanneer het BIM-model uit de configurator echter wel als basis zou worden gebruikt voor het 

verdere proces, dan zijn er hierin een aantal knelpunten te verwachten. Probleemlijn 3 bestaat 

daarom uit te verwachten knelpunten.  

Kernprobleem K02 stelt dat het toegepaste communicatiemiddel geen BIM-functionaliteit heeft. Ter 

ondersteuning van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners wordt een document 

management systeem gebruikt waarop alle projectinformatie wordt verzameld en toegankelijk is 

voor de betreffende partijen, dit systeem ondersteunt echter geen BIM-modellen. Als gevolg van 

kernprobleem K06 zou er bovendien geen sprake zijn van één compleet BIM-model uit de 

configurator, maar losse BIM-modellen per woning in het project. De nieuwe manier van werken 

met BIM brengt daarnaast nog onduidelijkheden met zich mee over hoe informatie voor de 

ketenpartners inzichtelijk moet worden gemaakt. Dit alles zal naar verwachting resulteren in een 

vertroebelde informatievoorziening waarbij het voor de ketenpartners niet duidelijk is wat er van 

hen wordt verwacht. Het gevolg is dat deze BIM-werkwijze in plaats van tijdswinst juist tijdsverlies 

zal opleveren. 

Probleemlijn 4: onvoldoende kwaliteit BIM-modellen 

Voor probleemlijn 4 geldt eveneens dat deze probleemlijn bestaat uit te verwachten knelpunten 

indien de BIM-werkwijze toch in gang gezet zal worden. Deze probleemlijn kent twee 

kernproblemen, de eerste hiervan stelt dat er geen duidelijke eisen zijn gesteld aan de BIM-

aspectmodellen die door de ketenpartners dienen te worden gemodelleerd. Het toepassen van BIM 

kan op allerlei vlakken in een voorbereidings- en/of uitvoeringsproces voor efficiëntie zorgen, 

voorwaarde hierbij is echter dat men weet met welk doel BIM-modellen gebruikt gaan worden, 

zodat ook de juiste eisen aan de modellen gesteld kunnen worden, zoals de manier waarop de 

modellen moeten zijn opgebouwd of de informatie die ze moeten bevatten. Omdat deze eisen niet 

zijn gesteld, is het ook niet duidelijk op welke manier de controle en afstemming van de modellen 

moet worden uitgevoerd. Kernprobleem K19 stelt bovendien dat de ketenpartners niet altijd over 

de juiste software beschikken om BIM-modellen mee te modelleren. Dit alles heeft tot gevolg dat 

de BIM-modellen naar verwachting fouten zullen bevatten of zelfs compleet onbruikbaar zijn en 

uiteindelijk van onvoldoende kwaliteit zijn om op basis daarvan betrouwbare werk- en 

productietekeningen op te stellen.  

 Kwantificatie van de gevolgen 

Zowel probleemlijn 1 als probleemlijn 2 hebben een tijdsoverschrijding tijdens het optimaliseren 

van zowel het ontwerp als de begroting tot gevolg. In overleg met de projectcoördinator en 

calculator van het Da Vinci Huis is een inschatting gemaakt van de mate waarin deze tijd wordt 

overschreden. In tabel 1.2 is hiervan een overzicht gegeven, hierbij wordt de tijdsoverschrijding 

bepaald ten opzichte van de ideale situatie zoals men die bij Hurks voor ogen had bij de 

oorspronkelijke ontwikkeling van het concept.  

 



 

pag. 25 

Tabel 1.2: Gemiddelde werkelijke tijdsduur van het configureren en optimaliseren van een Da Vinci Huis project 
afgezet tegenover de gewenste tijdsduur.  

Het samenstellen van een ontwerp met behulp van de configurator neemt in werkelijkheid evenveel 

tijd in beslag als oorspronkelijk bedoeld, hierbij moet men echter wel realiseren dat de output van 

de configurator ondermaats is. Als gevolg van deze ondermaatse output neemt het optimaliseren 

van een ontwerp 1,5 tot 2 keer zoveel tijd in beslag dan gepland, in de praktijk komt het zelfs voor 

dat een ontwerp door de architect volledig buitenom de configurator wordt samengesteld. De 

gevolgen van de ondermaatse output uit de configurator zijn echter het grootst voor de calculator, 

het optimaliseren van een begroting neemt tot 20 keer meer tijd in beslag dan gepland.  

1.4 Probleemstelling, doelstelling en relevantie 

Uit het vooronderzoek is duidelijk geworden dat het Da Vinci Huis te kampen heeft met een aantal 

knelpunten, welke kunnen worden samengevat in vier probleemlijnen. Van twee van deze 

probleemlijnen is momenteel sprake en zijn de gevolgen in de praktijk duidelijk merkbaar. De twee 

andere probleemlijnen kunnen worden verwacht wanneer alsnog BIM wordt toegepast binnen de 

projecten. Het afstudeerproject focust enkel op de huidige knelpunten (probleemlijnen 1 en 2), de 

te verwachten knelpunten worden in het vervolg van dit rapport daarom buiten beschouwing 

gelaten.  

Probleemstelling 

De huidige knelpunten zijn verwoord in een probleemstelling waarvoor in dit rapport een oplossing 

wordt aangereikt: 

“Het keuzeaanbod van het Da Vinci Huis is ontoereikend om de gewenste 90 – 100% aan meest 

voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te kunnen ondervangen, hierdoor moeten in 

de praktijk meer optimalisaties in het ontwerp worden doorgevoerd dan waar oorspronkelijk 

rekening mee is gehouden, de output van de configurator is daarnaast dusdanig complex dat 

het doorvoeren van deze optimalisaties een tijdrovend proces is, met als gevolg dat het 

optimaliseren van ontwerp en begroting tot 20 keer meer tijd in beslag neemt dan gepland.” 

Doelstelling 

De doelstelling van het afstudeerproject luidt als volgt: 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee binnen een halve dag een BIM-model van één 

woning van het type 2-laags met kap kan worden samengesteld, dat voldoet aan tenminste 

90% van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers, aan de voorschriften 

van het Bouwbesluit 2012 en dat direct wordt vertaald in een inschrijfbegroting.” 

Het hulpmiddel neemt hiermee de originele doelstelling van de configurator grotendeels over en 

kan gezien worden als voorbeeld voor de gewenste werking hiervan. Daarnaast kan het hulpmiddel 

 Configureren Optimaliseren 
ontwerp 

Optimaliseren 
begroting 

Ideale situatie ½ dag 10 – 20 dagen ½ dag 

Werkelijkheid ½ dag 20 – 30 dagen 5 – 10 dagen 

Overschrijding 0  1,5 – 2 keer 10 – 20 keer 
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door Hurks intern worden gebruikt om snel een inschrijfbegroting te genereren die slechts op 

enkele onderdelen geoptimaliseerd dient te worden. Het hulpmiddel wordt in de uitwerking echter 

beperkt tot een enkele woning van het type 2-laags met kap, dit woningtype wordt momenteel het 

meest gevraagd door opdrachtgevers.  

Praktisch maatschappelijke relevantie 

De potentiële voordelen van de toepassingen van Building Information Modeling zijn de laatste 

jaren bij de meeste partijen in de bouw doorgedrongen, een effectievere en efficiëntere 

samenwerking in de keten en het verminderen van faalkosten zijn hier voorbeelden van. BIM kan 

in allerlei fasen in het bouwproces een ondersteunend middel zijn, toch blijkt de barrière voor 

toepassingen in de praktijk vaak te hoog te zijn (Straatman, Pel, & Hendriks, 2012). Gebrek aan 

kennis en praktische voorbeelden zijn hiervan mogelijk een oorzaak. Dit eindrapport geeft een 

aantal voorbeelden van de toepassing van BIM in een aantal specifieke fases van het bouwproces 

en kan daarmee een inspiratiebron vormen voor andere geïnteresseerden.  

Voor het gastbedrijf Hurks bouw Eindhoven levert het afstudeerproject een aanzet naar een 

efficiëntere indeling van de procesgang bij haar woningbouwconcept Da Vinci Huis, de efficiëntie uit 

zich met name in tijdswinst en daarmee samenhangend kostenbesparingen. Daarnaast vormt het 

afstudeerproject een aanzet naar mogelijke generieke BIM-toepassingen die bedrijfsbreed kunnen 

worden ingezet.   

1.5 Leeswijzer 

Uit de doelstelling kunnen voor het hulpmiddel drie functies worden onderscheiden: 

1. Configureren: deze functie omvat de mogelijkheid om aan de hand van verschillende 

keuzeopties een BIM-model te kunnen samenstellen van het woningtype 2-laags met kap; 

2. Controleren: deze functie omvat de mogelijkheid om de samengestelde woning aan de 

voorschriften van het Bouwbesluit 2012 te controleren; 

3. Begroten: deze functie omvat de mogelijkheid om automatisch een inschrijfbegroting voor 

de samengestelde woning op te stellen.  

De drie functies van het hulpmiddel zijn georganiseerd rondom een basis BIM-model van het 

woningtype 2-laags met kap, in figuur 1.6 is de werking van het hulpmiddel schematisch 

weergegeven.  

 

Figuur 1.6: Schematische weergave van de werking van het hulpmiddel, door middel van drie functies wordt de 
input verwerkt in de vereiste output.  
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Dit rapport bestaat uit vijf hoofdstukken en kan worden opgedeeld in drie delen:  

1. Inleiding en aanleiding voor het hulpmiddel (hoofdstuk 1); 

2. Onderzoek naar en uitwerking van de functies (hoofdstukken 2 t/m 4); 

3. Evaluatie en toetsing van het hulpmiddel (hoofdstuk 5).  

Inleiding en aanleiding – hoofdstuk 1 

In het eerste hoofdstuk is aan de hand van het vooronderzoek en de probleemstelling de aanleiding 

voor het hulpmiddel gegeven, daarnaast is de praktisch maatschappelijke relevantie van het 

onderzoek toegelicht.  

Onderzoek naar en uitwerking van de functies – hoofdstukken 2 t/m 4 

Het grootste deel van het rapport bestaat uit een toelichting op de drie functies van het 

hulpmiddel, aan elk van de functies is een hoofdstuk gewijd. De resultaten van de onderzoek- en 

ontwerpfase waaruit het afstudeerproces onder andere bestond, zijn over deze hoofdstukken 

verdeeld. In deze hoofdstukken is een vaste opbouw gehanteerd:  

 Inleiding met toelichting op het doel van de functie; 

 Onderzoeksresultaten ten behoeve van de uitwerking van de functie; 

 Eisen met betrekking tot de uitwerking van de functie; 

 Opbouw van het basis BIM-model ter voorbereiding op de functie; 

 Uitwerking van de functie; 

 Conclusie. 

Evaluatie en toetsing van het hulpmiddel – hoofdstuk 5 

In het laatste hoofdstuk wordt terug gekeken op het afstudeerproces en wordt het hulpmiddel 

getoetst aan de gestelde eisen. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor mogelijk 

vervolgonderzoek.  
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hoofdstuk 2  
Functie configureren 
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2.1 Inleiding 

De eerste functie van het hulpmiddel bestaat uit het configureren van een woning, door het maken 

van keuzes uit vooraf bepaalde keuzeopties. De aanleiding voor deze functie volgt uit dat deel van 

de doelstelling waarin wordt gesteld, dat met het hulpmiddel een BIM-model moet kunnen worden 

samengesteld van één woning van het type 2-laags met kap, dat voldoet aan ten minste 90% van 

de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers.  

Om deze functie te kunnen realiseren is in paragraaf 2.2 een omschrijving van dit woningtype 

gegeven. Er is onderzocht welke keuzeopties moeten worden aangeboden om aan ten minste 90% 

van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers te kunnen voldoen, in paragraaf 

2.3 worden deze keuzeopties toegelicht. Daarnaast is in kaart gebracht op welke wijze keuzeopties 

in een BIM-model kunnen worden verwerkt, in paragraaf 2.4 worden deze werkwijzen behandeld. 

In paragraaf 2.5 worden specifieke eisen gesteld aan de uitwerking van deze functie. In paragraaf 

2.6 wordt toegelicht op welke wijze het BIM-model is voorbereid op de functie en in paragraaf 2.7 

wordt de uitwerking van de functie toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie in 

paragraaf 2.8.  

2.2 Omschrijving van het woningtype 

De woning die met het hulpmiddel geconfigureerd, gecontroleerd en begroot moet kunnen worden 

is van het type 2-laags met kap. Dit woningtype is ontworpen voor toepassing in seriematige 

woningbouw in blokken, een woning van dit type zal in werkelijkheid dus niet als zelfstandige 

eenheid worden uitgevoerd. In figuur 2.1 zijn de aanzichten van de woning weergegeven, de 

zijgevels zijn in de praktijk nooit op deze manier zichtbaar. Indien de woning op de kop van een 

blok terecht komt, dan wordt deze voorzien van een extra metselwerk buitenblad, het hulpmiddel 

beperkt zich echter tot de woning zoals die hier is weergegeven.  

 

Figuur 2.1: Aanzichten van het woningtype 2-laags met kap. 

De woning wordt opgebouwd met een kalkzandsteen skelet, een gemetselde bakstenen gevel en 

een geprefabriceerde scharnierkap. De woning wordt zonder kruipruimte uitgevoerd, de begane 

grondvloer is een geïsoleerde ribcassettevloer en de verdiepingsvloeren bestaan uit kanaalplaten 

met ter plaatse van de badkamer leidingplaten. De indeling van de woning is georganiseerd 

rondom een vaste kern, deze bestaat uit op de begane grond een entreehal met toilet, meterkast 

en vaste trap naar de eerste verdieping, op deze verdieping bestaat de kern uit een overloop en 

een vaste trap naar de tweede verdieping. De begane grond bestaat daarnaast uit een woonkamer 

met open keuken, op de eerste verdieping zijn een badkamer en twee of drie slaapkamers 
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gesitueerd en op de tweede verdieping is ruimte voor een grote open zolder, een of twee 

slaapkamers. In figuur 2.2 zijn de plattegronden van de woning weergegeven, met een rode 

stippellijn is daarin de vaste kern aangegeven. 

 

Figuur 2.2: Plattegronden van het woningtype 2-laags met kap. 

Ondanks de vele beschikbare keuzeopties, liggen een aantal ontwerpaspecten van de woning vast, 

dit geldt met name voor de toegepaste materialen. In tabel 2.1 is hiervan een overzicht gegeven. 

Tabel 2.1: Vooraf materialen bij het Da Vinci Huis. 

Woningonderdeel Materiaal 

Funderingsbalken  In het werk gestort beton 

Begane grond vloer Geïsoleerde Rib-cassette vloer (d=340mm) 

Dekvloer Zandcement (d=60mm) 

Dragende binnenwanden Kalkzandsteen (d=100/120mm) 

Niet-dragende binnenwanden Gasbeton (d=100mm) 

Spouwmuur isolatie Minerale wol (d=160mm) 

Gevelkozijnen Meranti hout 

Verdiepingsvloeren Kanaalplaten (d=200mm) 

Prefab dakconstructie Vurenhouten sporenkap (d=276mm) 

Binnendeuren Stalen montagekozijn met houten binnendeuren 

Dubbelkwarts verdiepingstrappen Vurenhout 

Meterkast Jonka prefab meterkast 
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2.3 Het vereiste keuzeaanbod 

Uit probleemlijn 1 is naar voren gekomen dat het huidige keuzeaanbod van het Da Vinci Huis 

ontoereikend is om de gewenste 90% aan meest voorkomende eisen en wensen van 

opdrachtgevers te kunnen ondervangen. Op basis van diverse woninguitvragen is binnen Hurks 

echter een vernieuwd beeld ontstaan van de keuzeopties die in het concept aangeboden zouden 

moeten worden. In overleg met de projectcoördinator Da Vinci Huis is het nieuwe aanbod daarom 

vastgesteld, in tabel 2.2 is hiervan een overzicht gegeven. Het aanbod is ingedeeld in verschillende 

categorieën waarbinnen diverse opties beschikbaar zijn, het grootste deel van de categorieën 

bestaat uit specifieke vooraf bepaalde mogelijkheden, bij enkele kan echter vrij gekozen worden 

binnen bepaalde grenswaarden. In figuur 2.3 zijn de verschillende categorieën van het nieuwe 

keuzeaanbod in een 3d-weergave van het woningtype weergegeven. 

 

Figuur 2.3: De verschillende categorieën van de aangeboden keuzeopties (de woningscheidende wanden zijn 
hierin onzichtbaar gemaakt).
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Tabel 2.2: Overzicht met de aan te bieden keuzeopties (* optie is vrij te kiezen binnen de grenswaarden). 
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Het grootste deel van de keuzeopties behoeft geen nadere toelichting, enkele hiervan echter wel: 

 Type fundering: de keuze voor het type fundering is afhankelijk van de ondergrond en zal 

daarom pas definitief gemaakt kunnen worden nadat de fundering door de constructeur op 

basis van bodemonderzoek is uitgewerkt. Op voorhand kan echter wel een keuze gemaakt 

worden voor het type fundering waarvan verwacht wordt dat het dient te worden 

toegepast, hiervoor kunnen standaard prijzen worden gerekend, naderhand zal nog een 

verrekening plaats vinden. 

 Beukbreedte: de beukbreedte wordt gemeten tussen de stramienlijnen parallel aan de 

woningscheidende wanden, deze liggen op 30mm afstand gemeten vanaf de buitenzijde 

van de woningscheidende wanden. 

 Woningdiepte: de woningdiepte wordt gemeten tussen de stramienlijnen welke in lijn liggen 

met de buitenzijde van het binnenblad van voor- en achtergevel. 

 Uitbouw achterzijde: een uitbouw beslaat de volledige beukbreedte van de woning op de 

begane grond. 

 Type kozijnen: er worden vier kozijnvarianten aangeboden, de keuze voor een bepaalde 

variant wordt enkel op basis van esthetische motieven gemaakt. Binnen een variant is voor 

elke gevelopening (met uitzondering van de achterdeur) op voorhand een kozijntype 

bepaald. Van elk kozijntype zijn echter verschillende afmetingen mogelijk, deze worden 

aangeduid door een merknaam opgebouwd uit een typenaam en volgnummer. De keuze 

voor een specifiek merk binnen een type wordt bepaald op basis van de vereiste 

hoeveelheid daglicht in de achterliggende verblijfruimtes en –gebieden. Bij het kiezen van 

een bepaalde variant wordt automatisch aan iedere gevelopening het kleinste kozijnmerk 

toegekend.  

 Afwerkingsniveau woning: onder het afwerkingsniveau wordt een verzameling van kleinere 

gebouwelementen bedoeld zoals hang- en sluitwerk, vloerplinten, aantal wandcontactdozen 

en aanvullend installatiewerk. Hoe hoger het afwerkingsniveau, des te luxer de woning 

wordt uitgevoerd. 

 Basisinstallatie: er worden verschillende installatieconcepten aangeboden, bij de 

gasgestookte optie wordt gebruik gemaakt van een traditionele cv-ketel, bij de all-electric 

optie werken alle installaties op elektriciteit, tevens kan hierbij gekozen worden uit een 

luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp. Bij de hybride warmtepomp wordt een 

combinatie van elektrische warmtepomp en gasgestookte cv-ketel gebruikt. 

 Afwerking PV-panelen: elke woning wordt standaard voorzien van PV-panelen (zie ook EPC-

waarde), er kan echter een keuze worden gemaakt voor de wijze waarop deze op de 

woning worden gemonteerd. 

 EPC-waarde: EPC staat voor energieprestatie coëfficiënt, dit is een index voor de 

energetische efficiëntie van gebouwen. De EPC-waarde wordt bepaald door berekeningen 

waarvan de methode is vastgelegd in de norm NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen’. 

Sinds 2015 mag de EPC-waarde van een nieuwbouwwoning maximaal 0,4 zijn. Bij deze  

keuzeoptie kan men een gewenste EPC-waarde opgegeven, op basis hiervan en de overige 

gekozen opties met betrekking tot de isolatie, wordt bepaald hoeveel PV-panelen zijn 

vereist om aan de EPC-waarde te kunnen voldoen.  
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2.4 Een configureerbaar BIM-model 

De input van het hulpmiddel bestaat uit een basis BIM-model dat door middel van keuzeopties kan 

worden aangepast naar een gewenste situatie. Het configureren van dit BIM-model mag tezamen 

met de andere twee functies niet meer dan een halve dag in beslag nemen, om dit te kunnen 

realiseren dient het model dusdanig te zijn opgebouwd, dat snel en eenvoudig tussen de 

verschillende keuzeopties kan worden geschakeld, het dient als het ware ‘configureerbaar’ te zijn. 

In deze paragraaf wordt onderzocht op welke wijze een configureerbaar BIM-model tot stand kan 

komen.   

 Introductie Building Information Modeling 

Building Information Modeling – kortweg BIM – is een veel gehoord begrip in de hedendaagse 

bouwwereld, vaak wordt het in één adem genoemd met de mogelijkheid tot het realiseren van een 

efficiënter bouwproces, het verlagen van faalkosten of het altijd beschikbaar zijn van up-to-date 

projectinformatie. In de praktijk bestaat er nog wel eens verwarring over wat BIM precies inhoudt, 

vaak wordt enkel gedacht aan computer gegenereerde 3d-modellen, maar BIM is meer dan dat. 

BIM omvat wel bijna altijd 3d-modellen, dat betekent echter niet dat 3d-modellen ook altijd BIM-

modellen zijn. De misvatting begint waarschijnlijk met de verschillende benamingen waar BIM een 

afkorting voor is: ‘Building Information Modeling’ en ‘Building Information Model’. Tussen de twee 

zit een wezenlijk verschil, met Building Information Modeling wordt een proces bedoeld, het 

Building Information Model is het resultaat van dit proces, een product.  

Het ‘BIM Handbook’ is momenteel een van de meest complete naslagwerken op het gebied van 

BIM, dit boek hanteert de volgende definitie voor Building Information Modeling:  

“We define BIM as a modeling technology and associated set of processes to produce, 

communicate and analyze building models.” (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) 

Vrij vertaald, ‘een modelleer techniek en alle daarbij behorende processen om gebouwmodellen te 

produceren, communiceren en analyseren’. Eastman e.a. omschrijven Building Information 

Modeling dus als een proces van het tot stand komen en gebruiken van digitale gebouwinformatie. 

Aconex – een softwareontwikkelaar op het gebied van BIM – heeft op haar website een document 

gepubliceerd waarin een zeer compacte maar complete introductie in BIM wordt gegeven, zij 

omschrijven Building Information Modeling als volgt:  

“BIM is primarily a process. It’s a way of creating, interrelating and managing all of the digital 

information on a project – before, during and after construction.” (Aconex, 2013) 

Aconex ziet Building Information Modeling als een proces van creëren, beheren en uitwisselen van 

digitale projectinformatie, voor, tijdens en na uitvoering.  

Beide definities zijn een uiting van de zogenaamde procesbenadering van BIM, deze benadering 

focust zich volgens Watson (2011) op het gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw 

beschikbaar zijn van gestructureerde digitale informatie. Een BIM-model met relevante 

gebouwinformatie kan ondersteuning bieden bij allerlei werkzaamheden, hierbij kan gedacht 

worden aan werkzaamheden als het ontwerpen, analyseren en documenteren van het ontwerp, 

werkzaamheden met betrekking tot het bouwen zoals calculeren, werkvoorbereiden, produceren en 

uitvoeren, maar ook werkzaamheden na oplevering van het gebouw zoals het onderhouden, 

gebruiken, of zelfs het renoveren of slopen van het gebouw, zie figuur 2.4.  
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Figuur 2.4: Het gebruik van (informatie uit) een BIM-model in de verschillende fases van de levenscyclus van 
een gebouw (afbeelding afkomstig van: http://buildipedia.com).  

Het BIM-model is het middel waarmee de verschillende werkzaamheden daadwerkelijk ondersteund 

kunnen worden en kan gezien worden als een digitaal model van het gebouw. De 

Rijksgebouwendienst hanteert de volgende definitie voor een BIM-model:  

“Het integrale 3D-informatiebronmodel van het bouwwerk zoals dit met BIM-objecten opgezet 

wordt in een BIM-modelleerapplicatie. Het BIM kan uit meerdere afzonderlijke modellen 

bestaan, ondermeer omwille van uitsplitsing op basis van de verschillende disciplines of 

aspecten. Het BIM omvat alle bouwwerkinformatie die benodigd is om de vereiste BIM-extracten 

te produceren.” (Rijksgebouwendienst, 2013) 

Voor de volledigheid dienen hier ook de volgende definities te worden aangehaald:  

“BIM-object: iedere entiteit in het BIM die informatie van het bouwwerk bevat of beschrijft, al 

dan niet met een geometrische representatie. De representatie van een bouwwerkelement in 

het BIM is een BIM-object.”  

“BIM-extracten: de bouwwerkinformatieproducten die uit het BIM afgeleid of geëxporteerd 

worden.” 

Een BIM-model is een verzameling van gebouwinformatie, gestructureerd door middel van objecten 

of elementen, in de meeste gevallen zijn dit digitale weergaves van fysieke gebouwelementen zoals 

die in de werkelijkheid voorkomen. Aan elementen kan informatie worden gekoppeld, vaak wordt 

hierbij onderscheid gemaakt tussen geometrische en niet-geometrische informatie. Geometrische 

informatie omvat alle informatie die direct gerelateerd is aan de afmetingen en locatie van een 

element in de driedimensionale ruimte, niet-geometrische informatie omvat alle overige informatie 
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zoals eigenschappen als brandwerendheidsklasse van een bepaald materiaal of de toegekende 

codering van een bepaald classificatiesysteem (Cerovsek, 2011; Verstegen, 2014). Gezamenlijk 

vormen de elementen het BIM-model, de digitale weergave van een gebouw.  

Informatie in een BIM-model kan op verschillende manieren aan de gebruiker worden 

gepresenteerd, dit gebeurt door middel van BIM-extracten: een weergave van (een deel) de 

informatie in het model. Het bekendst is waarschijnlijk de 3D-weergave van geometrische 

informatie zoals een 3D-model van een gebouw, geometrische informatie kan echter ook 2D 

worden weergegeven in de vorm van plattegronden, doorsneden, aanzichten en details. Niet-

geometrische informatie kan worden weergegeven door middel van schema’s of spreadsheets, zie 

figuur 2.5. Gedurende het opstellen van een BIM-model wordt de informatie doorgaans via 3D en 

2D-weergaven aan de gebruiker gepresenteerd.  

 

Figuur 2.5: Verschillende manieren waarop informatie uit een BIM-model aan de gebruiker kan worden 
gepresenteerd (afbeelding afkomstig van: https://arquitectocamuflado.files.wordpress.com). 

 Parametrisch modelleren 

Een gebouw kan worden beschreven door gebruik te maken van elementaire fysieke elementen 

zoals vloeren, wanden, kolommen, daken, etc. die elk een deel van het werkelijke gebouw 

voorstellen. Daarnaast kan bij de beschrijving ook gebruik worden gemaakt van denkbeeldige 

elementen om structuur en regelmaat aan te brengen in de fysieke elementen. Voorbeelden 

hiervan zijn stramienlijnen, verdiepingen en hulplijnen, deze elementen zijn geen onderdeel van 

het werkelijke gebouw echter wel van de beschrijving van het gebouw.  

Ook bij het modelleren van een BIM-model kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van 

dergelijke fysieke en denkbeeldige elementen. BIM software biedt de gebruiker veelal een 

verzameling van basis elementen aan, die op elke gewenste manier kunnen worden samengevoegd 

zodat uiteindelijk een voorstelling van het te modelleren gebouw ontstaat (Eastman et al., 2011). 

Een van de belangrijkste aspecten van BIM echter, is de mogelijkheid tot het koppelen van 

aanvullende informatie in de vorm van regels en parameters aan deze basis elementen (Eastman 
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et al., 2011; Kensek & Noble, 2014). Regels en parameters definiëren als het ware het gedrag van 

elementen in een model.  

Regels kunnen zich onder andere uiten in de vorm van – al dan niet gedwongen – relaties met 

andere elementen, een deel van de mogelijke relaties is reeds bepaald door het type basis element 

dat is toegepast, een ander deel kan door de gebruiker worden gedefinieerd. Een gedwongen 

relatie wordt ook wel een constraint genoemd, een voorbeeld hiervan is de ‘host-relatie’ (vrij 

vertaald als gastheer-gast relatie). Een raamelement kan in een BIM-model bijvoorbeeld ‘gehost’ 

worden door een wandelement, bij het verplaatsen van de wand zal het raam automatisch mee 

verplaatsen. Andere voorbeelden zijn het ‘locken’ (koppelen) van elementen aan elkaar, het fixeren 

van relatieve afstanden tussen elementen of het ‘pinnen’ (vastprikken van de absolute positie) van 

elementen in de driedimensionale ruimte. Door gebruik te maken van een juiste combinatie van 

constraints en fysieke en denkbeeldige elementen in een model, kan het gedrag van bepaalde 

elementen worden voorgeschreven.  

Parameters zijn de entiteiten in een BIM-model waarin informatie over een bepaald element wordt 

bewaard, ze worden gebruikt om elementen te definiëren. Een wandelement kent bijvoorbeeld 

parameters als lengte, dikte en hoogte en een ronde funderingspaal kent parameters als diameter 

en lengte. De beschikbare parameters verschillen per element en worden door de BIM software 

gebruikt om vorm te geven aan het element. Parametrisch modelleren is een techniek waarbij BIM-

modellen worden gedefinieerd door middel van constraints, fysieke en denkbeeldige elementen en 

variabele parameters (Eastman et al., 2011). De waarde van een variabele parameter kan 

handmatig door de gebruiker worden ingevoerd, gekoppeld zijn aan een externe bron of kan op 

basis van formules of computer algoritmes worden bepaald (Kensek & Noble, 2014), op deze 

manier kunnen met de computer complexe ontwerpen tot stand worden gebracht die voldoen aan 

allerlei voorwaarden in de context van hun omgeving, zie bijvoorbeeld figuur 2.6. 

 

Figuur 2.6: Voorbeeld van een ontwerp van een complex vakwerk, tot stand gekomen door middel van door de 
computer berekende parameters (afbeelding afkomstig van: https://hugololeiro.files.wordpress.com).  

Door gebruik te maken van de hiervoor besproken technieken kan een configureerbaar BIM-model 

voor het Da Vinci Huis tot stand worden gebracht. Keuzeopties kunnen hierbij met behulp van door 

de gebruiker opgegeven, of door de computer berekende parameters in het model worden 

ingevoerd, het model zal dan door de software automatisch worden bijgewerkt aan de nieuwe 

eigenschappen.   
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2.5 Eisen aan de uitwerking van de functie 

Uit de onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat een behoorlijk keuzeaanbod nodig is, om 

met het hulpmiddel de gewenste 90% aan meest voorkomende eisen en wensen van 

opdrachtgevers te kunnen ondervangen. In het kader van dit afstudeerproject wegen de principes 

van de werking van het hulpmiddel echter zwaarder dan de volledigheid hiervan, dat betekent dat 

slechts een selectie van de keuzeopties daadwerkelijk in het hulpmiddel wordt verwerkt. De 

volgende eisen zijn voor deze functie opgesteld:  

 Met het hulpmiddel kan een woning van het type 2-laags met kap worden geconfigureerd; 

 Het configureren omvat ten minste twee of meerdere van de opties met betrekking tot: 

o Funderingspaal type  

o Funderingspaal lengte 

o Beukbreedte; 

o Woningdiepte; 

o Dakhelling; 

o Type kozijnen;  

o Dakopeningen voorzijde; 

o Indeling eerste verdieping. 

 Het resultaat van het configureren is een BIM-model van de woning.  

2.6 Opbouw van het basis model ten behoeve van de functie 

Het basis model wat als input voor de functie dient, is opgebouwd met een combinatie van 

constraints, fysieke en denkbeeldige elementen en variabele parameters. Deze principes van 

parametrisch modelleren zijn binnen verschillende modelleersoftware in hoofdlijnen hetzelfde, in dit 

geval is gebruik gemaakt van Autodesk Revit als modelleersoftware, de keuze hiervoor is 

gebaseerd op de beschikbaarheid van dit softwarepakket binnen Hurks. In figuur 2.7 zijn een 

aantal 3D-weergaven van het basis model zichtbaar.  

 

Figuur 2.7: 3D-weergaven van het basis BIM-model van het hulpmiddel, opgebouwd in Autodesk Revit. 
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Met uitzondering van de dakbedekking zijn in het model alle constructieve en bouwkundige 

elementen – zoals die ook in werkelijkheid worden uitgevoerd – verwerkt. Het detailniveau van 

deze elementen kan in hoofdlijnen omschreven worden als dusdanig gedetailleerd dat op basis 

daarvan hoeveelheden ten behoeve van kostenraming kunnen worden bepaald. Dat wil zeggen dat 

niet elke schroef of anker is gemodelleerd, maar dat het model wel uit genoeg unieke elementen 

bestaat dat op basis daarvan de technische uitwerking kan worden afgeleid. Bouwkundige details 

zoals de aansluitingen tussen de wanden, vloeren en daken komen uiteraard overeen met de 

werkelijkheid.  

Het model is zodanig opgebouwd dat het eenvoudig is aan te passen aan de verschillende 

keuzeopties van het concept. Om dit te bereiken zijn vier verschillende principes van het 

parametrisch modelleren toegepast, in de volgende sub-paragrafen deze worden toegelicht.  

 Principe 1: koppelen en verplaatsen van elementen 

Door elementen in Revit op bepaalde manieren aan elkaar te koppelen, kan het gedrag hiervan in 

bepaalde situaties worden voorspeld. Het koppelen van elementen zorgt ervoor dat ze altijd aan 

elkaar gelinkt blijven, ongeacht wat er verder in het model gebeurt. Om dit principe duidelijk te 

maken is in figuur 2.8 het bovenaanzicht gegeven van vier losse wandelementen. In de basis 

situatie sluiten de vier elementen naadloos op elkaar aan en omsluiten ze een ruimte. Wanneer de 

wanden niet aan elkaar gekoppeld zijn, ontstaat indien wand 2 naar rechts wordt verplaatst, 

situatie B. Wand 2 komt hierbij los van wanden 1 en 3 welke op hun oorspronkelijke locatie blijven 

staan. Wanneer wanden 1 en 3 wel gekoppeld worden aan wand 2, ontstaat bij het verplaatsen van 

wand 2 situatie C. De koppelingen dwingen wanden 1 en 3 om mee te verplaatsen naar de nieuwe 

locatie, om zodoende de relatie met wand 2 in stand te houden.  

 

Figuur 2.8: Voorbeelden van het wel en niet toepassen van verschillende constraints tussen elementen in Revit. 

Door wanden 1 en 3 te koppelen aan zowel wand 2 als wand 4 ontstaat, wanneer vanuit de basis 

situatie wand 2 naar rechts wordt verplaatst, situatie D. De koppelingen dwingen wanden 1 en 3 in 

dit geval niet om zich mee te verplaatsen maar om zich uit te rekken, de wanden worden dus 

langer. Door wand 2 ook aan stramien BB te koppelen wordt hetzelfde effect bereikt, als in plaats 

van wand 2 stramien BB wordt verplaatst, eventuele andere verdiepingen kunnen tevens aan dit 

stramien worden gekoppeld. Door koppelingen doordacht aan te brengen kan het hele model 

bestuurd worden door slechts enkele elementen te verplaatsen. In het voorbeeld zullen eventuele 

raam- of deuropeningen in wand 2 ook automatisch mee verplaatsen. Deze manier van werken is 

uitermate geschikt voor het aanpassen van het hoofdvolume van de woning en wordt in het 

hulpmiddel onder andere toegepast bij de keuzeopties beukbreedte en woningdiepte.  
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 Principe 2: parameters 

Iedere BIM-software biedt de gebruiker een verzameling basis elementen aan, waarmee de 

gebruiker in staat wordt gesteld om allerlei gewenste situaties te kunnen modelleren. Ieder basis 

element heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en kenmerken, welke door middel van 

parameters aan het element zijn gekoppeld. Er bestaan verschillende soorten parameters, zo kan 

door middel van parameters aanvullende informatie over een element worden opgeslagen, 

bijvoorbeeld een naam, een code of een brandwerendheidsklasse. Sommige parameters zijn echter 

in staat om direct invloed op de geometrie van het element uit te oefenen, zoals de lengte van een 

paalelement of de hellingshoek van een dakelement. Door simpelweg een andere waarde in de 

parameter in te vullen zal het element in de driedimensionale ruimte ook daadwerkelijk van vorm 

veranderen. Door waar mogelijk gebruik te maken van parameters, kan de functionaliteit van de 

software optimaal worden benut. In het hulpmiddel wordt deze manier van werken daarom ook 

gebruikt voor het aanpassen van de lengte van de funderingspalen en de hellingshoek van het dak. 

 Principe 3: design options 

Design options geven de gebruiker de mogelijkheid om op voorhand verschillende mogelijke 

ontwerpoplossingen te modelleren. Ze zijn bedoeld om snel te kunnen schakelen tussen 

verschillende opties, om zodoende de ontwerper een antwoord te bieden op de veranderlijke aard 

van een ontwerpproces. Voor bepaalde delen van een model kunnen meerdere oplossingen worden 

uitgewerkt, door een oplossing actief of juist inactief te maken, kan tussen de verschillende 

oplossingen geschakeld worden, er kan slechts één oplossing tegelijk actief zijn. Elementen die 

verwerkt zijn in een inactieve oplossing bevinden zich fysiek wel in het model, maar worden door 

de software onzichtbaar gemaakt. In figuur 2.9 is een voorbeeld gegeven van het gebruik van 

design options.  

 

Figuur 2.9: Verschillende mogelijke indelingen van een verdieping met behulp van design options. Links het 
hoofdmodel waardoor de in te delen ruimte wordt begrensd, in het midden optie A met 2 slaapkamers, rechts 
optie B met drie slaapkamers.  

Design options zijn uitermate geschikt voor delen van het ontwerp waar duidelijke grenzen voor 

aan te merken zijn, zoals indelingen van ruimtes of complete verdiepingen en variaties in kleinere 

onderdelen van het gebouw zoals verschillende mogelijke entrees of gevelindelingen. Design 

options worden in het hulpmiddel onder andere gebruikt bij de keuzeopties met betrekking tot de 

verschillende dakopeningen en indelingen van de verdiepingen.  
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 Principe 4: families en types 

Binnen de verschillende elementen waaruit een BIM-model doorgaans is opgebouwd is sprake van 

een bepaalde structuur en hiërarchie. Het hoogste niveau in deze hiërarchie wordt ingenomen door 

de basis elementen die aan de gebruiker worden aangeboden. In het geval van Revit worden dit 

categorieën genoemd. De categorie waartoe een element behoort bepaald voor een groot deel de 

basis eigenschappen van het element, de toepassing van een categorie kan echter door de 

gebruiker zelf worden bepaald. Revit kent daarom nog twee niveaus in de hiërarchie: families en 

types.  

Om dit principe uit te leggen wordt een deur als voorbeeld genomen, in werkelijkheid komen 

deuren in allerlei verschillende vormen en maten voor. Op het meest abstracte niveau in de 

hiërarchie kan een deur omschreven worden als een element bestaande uit een opening vanaf 

vloerniveau in een ruimtescheidend element, waarmee personen toegang verschaft kan worden tot 

een achterliggende ruimte. Op dit niveau kunnen talloze verschillende soorten deuren tot de 

categorie behoren, wanneer de opening echter niet bedoeld is om de achterliggende ruimte te 

betreden, spreekt men niet meer van een deur, maar in de meeste gevallen van een raam. Het 

verschil tussen een deur- en raamelement wordt in Revit bepaald op het hoogste niveau in de 

hiërarchie: de categorie. Het is aan de gebruiker om tijdens het modelleren van verschillende 

elementen de juiste categorieën toe te passen.  

Een niveau lager bevindt zich de zogenaamde family, op dit niveau kunnen door de gebruiker de 

hoofdvormen en andere grove eigenschappen van de deur worden gedefinieerd. Zo kan er 

onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld enkele deuren, dubbele deuren, schuifdeuren, 

draaideuren, etc. Door op dit niveau tevens parameters te definiëren die invloed uitoefenen op de 

geometrie van het element, kan eenvoudig een bepaalde flexibiliteit in het element worden 

ingebouwd. Wanneer de verschillende parameters daadwerkelijk waarden toegekend krijgen 

ontstaat een type: het derde niveau in de hiërarchie. In het geval van de deur kan een type 

vergeleken worden met een kozijnmerk in de praktijk. Een type behoort dus tot een bepaald family 

en erft daarvan bepaalde eigenschappen, een family behoort weer tot een bepaalde categorie en 

erft daarvan bepaalde eigenschappen, zie figuur 2.10.  

 

Figuur 2.10: Hiërarchie van elementen in Revit. 

Families en types kunnen op voorhand worden aangemaakt en aan de projectbibliotheek worden 

toegevoegd, op dat moment zijn de elementen nog niet fysiek in het model verwerkt. De 

projectbibliotheek kan gezien worden als een soort catalogus met mogelijke types die in het project 

toegepast kunnen worden. Wanneer een element uit de bibliotheek daadwerkelijk in het model 

wordt toegepast, wordt er een zogenaamde instantie van het element gemaakt.  
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Van een instantie in een model kan het type eenvoudig worden aangepast. Door van alle mogelijke 

kozijnmerken op voorhand types te modelleren en deze aan de bibliotheek toe te voegen, kan het 

merk van bijvoorbeeld de achterdeur snel worden aangepast. Zo kan voor een instantie een ander 

type binnen dezelfde family gekozen worden, bijvoorbeeld een dubbele deur M7 in plaats van M4, 

maar ook kan een type uit een andere family gekozen worden zolang men binnen dezelfde 

categorie blijft, bijvoorbeeld een schuifdeur S04 in plaats van de dubbele deur M4. In het 

hulpmiddel wordt dit principe onder andere gebruikt voor het aanpassen van de kozijnmerken. 

  Overzicht principes 

In de beschrijving van de vier principes zijn een aantal van de toepassingen in het basis model 

reeds benoemd, in tabel 2.3 is daarnaast een compleet overzicht gegeven van de parametrische 

modelleerprincipes die kunnen worden toegepast om de verschillende keuzeopties in het model te 

verwerken. In sommige gevallen is een combinatie van principes vereist om het gewenste resultaat 

te krijgen.  

Tabel 2.3: Matrix toe te passen parametrisch modelleerprincipe(s) per keuzecategorie. 

Categorie Koppelen en 
verplaatsen 
van elementen 

Parameters Design 
options 

Families 
en types 

Type fundering    x 

Paallengte  x   

Beukbreedte en woningdiepte x    

Dakhelling x x   

Dakoverstek x    

Uitbouw x  x  

Gevelopeningen    x 

Dakopeningen   x x 

Indeling verdiepingen   x  

Hal- en badkamerbreedte x    

Positie keuken   x  

Gevel- en dakmateriaal  x  x 

Dakvoetdetail    x 

Afwerking PV-panelen   x x 

Wandafwerking  x   

Afwerkingsniveaus  x   

Type toilet    x 

EPC-waarde  x   

Schil isolatie  x  x 

Basisinstallatie    x 
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2.7 Uitwerking van de functie configureren 

Het configureren van de woning (het besturen van het basis model) gebeurt op twee manieren. 

Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van Design Options, een functionaliteit welke standaard in 

Revit beschikbaar is. Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van aanvullende functionaliteit van 

Dynamo, een visuele programmeeromgeving in de vorm van een open-source Add-in voor Revit, 

beide worden hier toegelicht. In figuur 4.11 is een schematische weergave gegeven van de werking 

van de functie.  

 

Figuur 2.11: Schematische weergave van de functie configureren. 

 Toepassen keuzeopties door middel van Design Options  

De keuzeopties met betrekking tot de indeling van de verdiepingen en verschillende mogelijke 

dakopeningen zijn in het model verwerkt door middel van design options. In tabel 2.4 is een 

overzicht gegeven van de specifieke keuzeopties die op deze wijze in het basis model zijn verwerkt.  

Tabel 2.4: Overzicht van de in het hulpmiddel verwerkte keuzeopties met behulp van Design Options. 

Categorie: Omschrijving keuzeopties: 

Indeling begane grond Bestaat uit twee mogelijke posities voor het toilet in de hal. 

Indeling 1e verdieping Bestaat uit twee mogelijke indelingen: twee slaapkamers + 
badkamer of drie slaapkamers + badkamer. 

Indeling 2e verdieping Bestaat uit vier mogelijke indelingen: open zolder, enkel een 
berging voor de CV-installatie, berging voor de CV + één 
slaapkamer of berging voor de CV + twee slaapkamers. 

Dakopeningen 
voorzijde 

Bestaat uit vier mogelijkheden: geen openingen, enkel dakraam, 
dubbel dakraam, enkele dakkapel. 

Dakopeningen 
achterzijde  

Bestaat uit vier mogelijkheden: klein dakraam, klein dakraam + 
enkel dakraam, klein dakraam + dubbel dakraam of klein dakraam 
+ dakkapel. 

 

Design options behoren tot de standaard functionaliteit van Revit, dat betekent dat de 

gebruiksvriendelijkheid hiervan relatief hoog is. Per categorie in tabel 2.4 is in het model een 

zogenaamde Design Option Set aangemaakt, dit is een categorie waar vervolgens meerdere Design 

Options aan toegekend kunnen worden. Een design option is de specifieke bouwkundige uitwerking 

van een keuzeoptie, alle mogelijke opties zijn dus op voorhand in het model gemodelleerd. Omdat 

alle mogelijke opties in het model aanwezig zijn, is het tijdens het configureren van de woning 

slechts een kwestie van overschakelen op een andere optie. Dit gebeurt door de betreffende optie 

actief te maken, zie stap 2 in figuur 2.12. Alle woningonderdelen die tot de overige opties behoren, 

worden door Revit automatisch onzichtbaar gemaakt, van elke Design Option Set kan slechts één 

optie tegelijk primair zijn.  



 

pag. 45 

 

Figuur 2.12: Design Option in Revit, in het rechter venster zijn de mogelijkheden opgesomd, na het aanklikken 
van een optie (1) dient deze actief te worden gemaakt (2) waarna het resultaat zichtbaar is in het model (3).   

In figuren 2.13 t/m 2.15 zijn een aantal impressies weergegeven van het basis BIM-model, dat 

door middel van Design Options is geconfigureerd volgens een specifieke keuzeoptie.  

 

Figuur 2.13: Verschillende mogelijke indelingen van de begane grond (positie toilet) en de eerste verdieping (2 
of 3 slaapkamers), door middel van Design Options verwerkt in het basis BIM-model.  

 

Figuur 2.14: Verschillende mogelijke indelingen van de tweede verdieping, door middel van Design Options 
verwerkt in het basis BIM-model. 
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Figuur 2.15: Verschillende mogelijke openingen in het dakvlak aan de achterzijde van de woning, door middel 
van Design Options aan het model toegevoegd.  

 Verwerking van keuzeopties met behulp van Dynamo  

Voor de verwerking van de keuzeopties waarbij de overige drie modelleerprincipes zijn toegepast, 

is gebruik gemaakt van Dynamo. In tabel 2.5 is een overzicht gegeven van de specifieke 

keuzeopties die op deze wijze in het model zijn verwerkt. Voor elk van de categorieën in deze tabel 

is een zogenaamd script opgesteld waarmee snel tussen de opties kan worden geschakeld.  

Tabel 2.5: Overzicht van de in het hulpmiddel verwerkte keuzeopties met behulp van Dynamo. 

Categorie: Omschrijving keuzeopties:  

Fundering Bestaat uit verschil lende mogelijkheden voor het toe te passen 
paaltype (2 opties) en de lengte van de palen (vrij te kiezen 
tussen twee grenswaarden). 

Beukbreedte Bestaat uit 5 verschil lende keuzeopties voor de beukbreedte 
van de woning.  

Woningdiepte Bestaat uit 6 verschil lende keuzeopties voor de woningdiepte. 

Dakhell ing Bestaat uit het aanpassen van de hell ingshoek van het dak, 
waarbij de nokhoogte wordt afgeleid van de opgegeven hoek en 
de woningdiepte. De hell ingshoek kan vrij worden gekozen 
tussen twee grenswaarden.  

Dakoverstek Bestaat uit het aanpassen van de overstekdiepte van de 
dakrand aan zowel voor- als achtergevel van de woning. De 
overstekdiepte kan vrij worden gekozen tussen twee 
grenswaarden.  

Type Kozijnen Bestaat uit het aanpassen van de kozijnen rondom de woning 
naar de kozijnen behorende bij een vooraf bepaalde variant, er 
zijn twee mogelijkheden uitgewerkt. Daarnaast kan de 
achterdeur worden aangepast naar een ander type (3 
keuzeopties). 

Dakopeningen voorzijde Bestaat uit het aanpassen van het (door middel van Design 
Options reeds gekozen) soort openingen in het dakvlak, naar 
andere types. Voor de dakramen zijn dit andere mogelijke 
merken en de dakkapel kent een kleine of grote variant.   

Dakopeningen achterzijde  Idem voor dakopeningen aan de achterzijde van de woning. 

Hal- en badkamerbreedte Bestaat uit het aanpassen van de hal- en badkamerbreedte 
volgens de opgegeven waarde, de beschikbare breedtes zijn op 
voorhand bepaald.  
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Visueel programmeren met Dynamo 

Dynamo is een programmeeromgeving waarmee scripts opgesteld kunnen worden. Een script moet 

gezien worden als een serie commando’s die door de computer één voor één worden afgewerkt. De 

gebruikersinterface van Dynamo is volledig visueel ingesteld, dat wil zeggen dat een script kan 

worden samengesteld zonder dat de gebruiker daadwerkelijk programmeertaal hoeft te typen. 

Scripts die met Dynamo zijn opgesteld kunnen in hoofdlijnen Revit dezelfde commando’s laten 

uitvoeren die een gebruiker normaal gezien via de standaard knoppen aan het programma 

opdraagt. Het voordeel van Dynamo komt naar voren wanneer een gebruiker in Revit handmatig 

een serie van commando’s opgeeft, naarmate de serie uit meer commando’s bestaat, neemt het 

handmatig invoeren hiervan meer tijd in beslag. Wanneer dezelfde serie commando’s door middel 

van een script aan de software wordt opgedragen, zal dit slechts een fractie van de tijd in beslag 

nemen. Processen die handmatig minuten, uren of zelfs dagen in beslag nemen, kunnen door 

middel van een script soms in slechts enkele seconden worden doorlopen en met een ‘druk op de 

knop’ in gang worden gezet. De kans op menselijke fouten tijdens het invoeren van de 

commando’s wordt op deze manier bovendien geëlimineerd. Dynamo biedt de gebruiker daarnaast 

aanvullende functionaliteit die niet standaard in Revit beschikbaar is, de mogelijkheden van Revit 

worden met deze Add-in dus flink uitgebreid.  

Het samenstellen van een script in Dynamo gebeurt door middel van zogenaamde ‘nodes’. Een 

node is een blokje met in de meeste gevallen een input en een output, op de input wordt een 

bepaalde bewerking uitgevoerd, het resultaat daarvan wordt via de output weer afgegeven. Door 

middel van draden kunnen verschillende blokjes met elkaar worden verbonden, hierbij vormt de 

output van het ene blokje de input van het andere blokje. Door verschillende blokjes met elkaar te 

verbinden ontstaat een reeks bewerkingen. In figuur 2.16 is een voorbeeld gegeven van een 

eenvoudig script in Dynamo, het script heeft twee inputs in de vorm van getallen, de ‘+’ node telt 

deze getallen bij elkaar op een geeft het resultaat hiervan als output, de ‘Watch’ node presenteert 

het resultaat aan de gebruiker.  

 

Figuur 2.16: Een eenvoudig script in Dynamo waarbij twee getallen bij elkaar worden opgeteld, de getallen 
kunnen door de gebruiker worden ingevoerd.  

Een eveneens relatief eenvoudig script is in figuur 2.17 weergegeven. Met dit script kan een 

bepaald element in het BIM-model worden veranderd in een ander type uit de projectbibliotheek. 

In dit voorbeeld wordt een van de mortelschroefpalen onder de woning, bij het uitvoeren van het 

script, veranderd in een geprefabriceerde betonnen heipaal. De betreffende paal wordt in het 

model geïdentificeerd aan de hand van het ElementID, een unieke zescijferige code, het type kan 

uit een lijst worden gekozen. De ‘Change Family Type’ node verzendt een commando naar Revit 

waardoor het model wordt aangepast. Het resultaat is vervolgens direct in het model zichtbaar: de 

cilindervormige paal is veranderd in kokervormige.  
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Figuur 2.17: Eenvoudig script in Dynamo waarbij het type van een bestaand element in het model wordt 
aangepast, in dit geval verandert een mortelschroefpaal in een prefab betonnen heipaal.  

Intelligente scripts 

Het script uit figuur 2.17 heeft enkel nut in de situatie waarbij die specifieke funderingspaal moet 

worden aangepast naar een prefab heipaal. De functionaliteit van een script kan echter worden 

uitgebreid door rekening te houden met bepaalde randvoorwaarden en op basis daarvan te bepalen 

welke actie(s) uitgevoerd moet(en) worden om een gewenste eindsituatie te bereiken. Een script 

kan door middel van een algoritme worden beschreven, dit is een reeks opdrachten die vanuit een 

beginsituatie binnen een eindige tijd tot een bepaald doel leiden (Olivie & Paredaens, 1982). In 

figuur 2.18 is het algoritme weergegeven waarmee de lengte van de funderingspalen kan worden 

aangepast.  

 

Figuur 2.18: Algoritme voor het aanpassen van de paallengte van de funderingspalen. 
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De gebruiker kan een gewenste paallengte opgeven, in het algoritme is echter een controle 

opgenomen of de opgegeven waarde tussen twee grenswaarden zit, indien dit niet het geval is zal 

in plaats van de opgegeven waarde de dichtstbijzijnde grenswaarde als nieuwe lengte voor de 

palen worden gebruikt. Het algoritme houdt dus rekening met bepaalde randvoorwaarden en 

bepaalt op basis daarvan welke actie moet worden uitgevoerd. Ditzelfde algoritme kan in Dynamo 

worden uitgewerkt in een script, zie figuur 2.19.  

 

Figuur 2.19: Dynamo script voor het aanpassen van de paallengte, inclusief controle aan grenswaarden. 
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Een script met een groot aantal nodes kan snel onoverzichtelijk worden, Dynamo biedt de 

gebruiker daarom de mogelijkheid zelf nieuwe nodes samen te stellen. Een veelgebruikte serie met 

nodes kan worden samengevoegd in één nieuwe node, hierdoor blijft het script overzichtelijk. Zelf 

gedefinieerde nodes kunnen met andere gebruikers worden gedeeld, Dynamo kan op die manier 

eenvoudig worden uitgebreid met aanvullende functionaliteit. In Dynamo is bovendien een speciale 

node beschikbaar waarin de gebruiker zelf programmeertaal kan invoeren. In sommige gevallen 

kan een bepaald doel eenvoudiger met enkele regels programmeertaal worden bereikt, dan met 

een uitgebreide combinatie nodes. De ‘Limit Output node’ uit figuur 2.19 is hiervan een voorbeeld. 

De node is opgebouwd uit een combinatie van meerdere nodes en een Python Script node, zie 

figuur 2.20.  

 

Figuur 2.20: Opbouw van de Limit Output node uit figuur 2.19.  

De inputs van de node worden verbonden met een Python Script node, waarin de daadwerkelijke 

bewerking op de inputs plaatsvindt. Deze node bestaat uit een paar programmeerregels in de 

programmeertaal Python, welke in dit geval de controle op de grenswaarde uitvoert zoals dat in het 

algoritme in figuur 2.18 is weergegeven. De node bestaat uit de volgende regels:  

1. min = IN[0]   
2. max = IN[1]   
3. input = IN[2]   
4.    
5. if input < min:   
6.     output = min   
7. elif min <= input and input <= max:   
8.     output = input   
9. elif input > max:   
10.     output = max   
11.        
12. OUT = output   

Voorbeeldscript van het hulpmiddel 

De tot nu toe gegeven voorbeelden zijn bedoeld om de principes van de werking en de 

mogelijkheden van Dynamo uit te leggen, ze zijn daarom allen relatief eenvoudig. Een voorbeeld 

van een complexer script, is het script wat voor het hulpmiddel is opgesteld om de overstekdiepte 

van de dakrand ten opzichte van de voor- en achtergevel in het basis model aan te passen. Om dit 

script te kunnen begrijpen moet eerst duidelijk zijn hoe een dakelement in Revit wordt opgebouwd, 

dit gebeurt aan de hand van vier gegevens, zie figuur 2.21:  

 een horizontaal vlak wat dient als ondergrens van het dakelement;  

 een verticaal vlak A welke dient als buitengrens;  

 een verticaal vlak B welke dient als buitengrens; 

 een hellingshoek welke bepaald hoe steil het dakvlak loopt en waar de nok zich bevindt.  
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Aan de hand van deze vier gegevens is de software in staat om de vorm van het dakelement te 

bepalen. Wanneer vlak B in figuur 2.21 naar rechts wordt verplaatst, met andere woorden, 

wanneer één van de vier parameters van het element wordt aangepast, zal de vorm van het dak 

door de software automatisch opnieuw worden berekend en ontstaat situatie 2.  

 

Figuur 2.21: De vorm van een dak wordt bepaald aan de hand van een horizontaal vlak, de verticale vlakken A 
en B en de hellingshoek, na het verplaatsen van vlak B (1) wordt de nieuwe dakvorm bepaald (2).   

Als gevolg van de manier waarop een dakelement wordt opgebouwd, dienen bij het aanpassen van 

de overstekdiepte meerdere parameters te worden aangepast: het horizontale vlak en de verticale 

vlakken, zie figuur 2.22. 

 

Figuur 2.22: Bij het aanpassen van de overstekdiepte dienen zowel de horizontale als de verticale vlakken te 
worden verplaatst, in situatie 1 geen overstek, in situatie 2 wel een overstek. 

In het script waarmee de overstekdiepte kan worden aangepast, wordt door de gebruiker enkel de 

gewenste overstekdiepte opgegeven. Het script doorloopt vervolgens de volgende drie stappen: 

1. Controle op de grenswaarden; 

2. Bepalen van de vereiste horizontale en verticale verplaatsing voor de vlakken; 

3. Verplaatsen van de vlakken. 

In figuur 2.23 is het resultaat van het script in Revit weergegeven, links een overstek van 300mm 

en rechts van 800mm. Het bijbehorende algoritme is in figuur 2.24 weergegeven en de uitwerking 

van het script in Dynamo in figuur 2.25.  

 

Figuur 2.23: Het resultaat van het aanpassen van de overstekdiepte door middel van het script. 
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Figuur 2.24: Algoritme voor het aanpassen van de overstekdiepte van het dak. 
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Figuur 2.25: Dynamo script waarmee de overstekdiepte van het dak kan worden aangepast.  
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Op vergelijkbare wijze zijn voor alle categorieën uit tabel 2.5 scripts opgesteld, deze zijn terug te 

vinden in de digitale bijlages. In figuren 2.26 t/m 2.30 zijn enkele impressies weergeven van het 

BIM-model, dat door middel van de scripts is geconfigureerd.  

 

Figuur 2.26: Mortelschroefpalen (rond) en prefab heipalen (vierkant) van verschillende lengtes.  

 

 

Figuur 2.27: Verschillende mogelijke beukbreedtes (4800 en 5700mm) en verstekdieptes, tevens een voorbeeld 
van een grote dakkapel.  

 

Figuur 2.28: Verschillende mogelijke woningdieptes: 8500, 9700 en 11100mm.  
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Figuur 2.29: Verschillende mogelijke dakhellingen: 32, 37 en 42 graden, tussenliggende opties zijn tevens 
mogelijk.  

 

Figuur 2.30: Verschillende mogelijkheden voor de achterdeur v.l.n.r. enkele deur, schuifdeur, dubbele deur en 
een vergrote dubbele deur. 

2.8 Conclusie 

Met de configuratie functie kan een basis model van het type 2-laags met kap eenvoudig en snel 

naar wens worden geconfigureerd. Het configureren vindt plaats door het maken van keuzes uit 

een lijst met opties met betrekking tot het ontwerp, het keuzeaanbod is zodanig vormgegeven dat 

hiermee 90% van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers kan worden 

ondervangen. Voor de functie is een configureerbaar basis BIM-model gemodelleerd, hierbij is 

gebruik gemaakt van verschillende parametrische modelleerprincipes die bij Building Information 

Modeling worden aangeboden.  

Momenteel is het BIM-model voorbereid op een selectie van de keuzeopties uit het nieuw 

vastgestelde keuzeaanbod. Voor het configureren van het model aan de hand van de opties worden 

twee methoden gebruikt. Enerzijds wordt gebruikt gemaakt van Design Options, ‘out of the box’ 

functionaliteit van Revit. Anderzijds wordt het model bestuurd door middel van scripts opgesteld in 

Dynamo, een gratis Add-in voor Revit. Door gebruik te maken van Dynamo is in Revit aanvullende 

functionaliteit beschikbaar gekomen. De scripts bestaan uit een reeks commando’s die door de 

software aan Revit worden opgedragen, de snelheid waarmee dit gebeurt ligt vele malen hoger dan 

wanneer een gebruiker deze handmatig moet invoeren. De scripts zijn intelligent opgezet waarbij 
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rekening gehouden wordt met randvoorwaarden zoals bepaalde grenswaardes. Na afloop van het 

configureren is een BIM-model tot stand gekomen van de woning volgens de opgegeven input.  

De uitwerking van de functie geeft een voorbeeld van een praktische toepassing van Building 

Information Modeling in de bouwpraktijk. BIM biedt de mogelijkheden om niet enkel statische 

modellen te modelleren, maar juist ook dynamische. Dynamo biedt uitstekende mogelijkheden om 

deze dynamiek eenvoudig onder controle te houden en in goede banen te leiden.  

  



 

 

 

 

 

hoofdstuk 3  
Functie controleren 
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3.1 Inleiding 

De tweede functie van het hulpmiddel bestaat uit het controleren van de geconfigureerde woning 

aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De aanleiding voor deze functie volgt uit dat deel van de 

doelstelling waarin wordt gesteld dat de samengestelde woning moet voldoen aan de voorschriften 

van het Bouwbesluit 2012.  

Om deze functie te kunnen realiseren is onderzocht op welke van de voorschriften de 

geconfigureerde woning dient te worden gecontroleerd, in paragraaf 3.2 worden deze voorschriften 

behandeld. Daarnaast is onderzocht welke gegevens bekend moeten zijn om een controle op deze 

voorschriften uit te kunnen voeren, in paragraaf 3.3 worden deze gegevens toegelicht. In paragraaf 

3.4 zijn vervolgens een aantal specifieke eisen gesteld aan de uitwerking van de functie. In 

paragraaf 3.5 wordt toegelicht op welke wijze het BIM-model is voorbereid op de functie en de 

uitwerking van de functie wordt in paragraaf 3.6 toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een conclusie in paragraaf 3.7.  

3.2 Selectie van de voorschriften Bouwbesluit 2012 

Het Bouwbesluit 2012 bestaat uit een groot aantal voorschriften, deze zijn niet allemaal van 

toepassing op een rijtjeswoning. Het Da Vinci Huis is bovendien een woningbouwconcept, ondanks 

de vele keuzeopties zijn daarom een groot van de eigenschappen van de woning nooit aan 

verandering onderhevig, er hoeft dus niet op alle van toepassing zijnde voorschriften te worden 

gecontroleerd. In deze paragraaf wordt een selectie gemaakt op de voorschriften waar de woning 

wel op dient te worden gecontroleerd.  

 Introductie Bouwbesluit 2012 

Het Bouwbesluit 2012 is onderdeel van een groter geheel aan wet- en regelgeving, in figuur 3.1 is 

hiervan een overzicht gegeven.  

 

Figuur 3.1: Overzicht van wet- en regelgeving met betrekking tot de bouwpraktijk en de positie die het 
Bouwbesluit 2012 daarin neemt (aangepast van: Ton, Bunschoten, Calis, & Nelis, 2015, p. 14).  
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Voor de bouwpraktijk zijn in hoofdlijnen twee wetten van belang: de Woningwet en de Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). De bouwverordening is een onderdeel van de 

Woningwet welke op gemeentelijk niveau kan worden bepaald en dus per gemeente kan 

verschillen, hierin zijn bijvoorbeeld regels voor het opstellen en uitvoeren van welstandsbeleid in 

opgenomen alsmede stedenbouwkundige voorschriften. In het BOR en MOR zijn procedures 

vastgelegd omtrent het aanvragen van vergunningen en de daarbij door de aanvrager aan te 

leveren stukken. In het Bouwbesluit 2012 zijn minimale eisen – ook wel technische voorschriften 

genoemd – opgenomen die de overheid stelt aan de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieuprestatie van bouwwerken. De Regeling Bouwbesluit bestaat uit 

aanvullingen op het Bouwbesluit 2012 en wordt gebruikt om ‘losse eindjes’ van het Bouwbesluit 

2012 aan elkaar te knopen. In het Bouwbesluit wordt daarnaast vaak verwezen naar NEN normen, 

dit zijn normen opgesteld door het normalisatie-instituut. Normen zijn afspraken over de kwaliteit 

en veiligheid van producten, diensten en processen, ze kunnen tevens aanvullende voorschriften 

bevatten. (Ton et al., 2015)  

De voorschriften van het Bouwbesluit zijn van toepassing op ieder bouwwerk dat zich in Nederland 

bevindt, er wordt daarbij echter op twee manieren onderscheid gemaakt tussen de bouwwerken. 

Enerzijds wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw, verbouw en nieuwbouw, op een Da 

Vinci Woning zijn in dit geval enkel de voorschriften voor nieuwbouw van toepassing. Anderzijds 

wordt onderscheid gemaakt in de functie die het bouwwerk heeft, de gebruiksfunctie. In tabel 3.1 

is een overzicht gegeven van de gebruiksfuncties die in het Bouwbesluit worden onderscheiden.  

Tabel 3.1: Overzicht van de verschillende gebruiksfuncties die in het Bouwbesluit 2012 worden onderscheiden 
(Ton et al., 2015). 

Gebruiksfunctie: Voorbeeld: 

Woonfunctie Eengezinswoning, appartement, woonwagen, aanleunwoning, 
asielzoekerscentrum 

Bijeenkomstfunctie Café, restaurant, vergaderruimte, schouwburg, crèche, 
buitenschoolse opvang 

Celfunctie Cel in een gevangenis 

Gezondheidsfunctie Huisarts, polikliniek, patiëntenkamer 

Industriefunctie Fabriek, reparatiewerkplaats, opslagloods 

Kantoorfunctie Kantoorruimte 

Logiesfunctie Hotelkamer, vakantiehuis 

Onderwijsfunctie Leslokaal, collegezaal 

Sportfunctie Sporthal, f itnessruimte, zwembad 

Winkelfunctie Winkel, showroom, kapsalon 

Overige 
gebruiksfuncties 

Parkeergarage, schuur, garage (het verblijven van mensen speelt 
een ondergeschikte rol) 

Bouwwerk geen gebouw 
zijnde 

Wegtunnel, brug, tribune, 

 

De gebruiksfunctie van een bouwwerk wordt bepaald aan de hand van de kenmerkende activiteit 

die daarin plaatsvindt. Het kan echter voorkomen dat er meerdere kenmerkende activiteiten 

plaatsvinden, aan een bouwwerk kunnen daarom ook meerdere gebruiksfuncties toegekend zijn. 



 

pag. 60 

Het Da Vinci Huis is een grondgebonden eengezinswoning met de kenmerkende activiteit wonen, 

hierop is dus enkel een woonfunctie van toepassing. In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de 

negen hoofdstukken waaruit het Bouwbesluit 2012 bestaat. 

Tabel 3.2: Overzicht van de negen hoofdstukken waaruit het Bouwbesluit 2012 bestaat.  

Hoofdstuk Titel 

1 Algemene bepalingen 

2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veil igheid 

3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid 

5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu 

6 Voorschriften inzake installaties 

7 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 

8 Bouw- en sloopwerkzaamheden 

9 Overgangs- en slotbepalingen 

 

Het eerste hoofdstuk bestaat onder andere uit begripsbepalingen en algemene voorschriften met 

betrekking tot de toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel, NEN-normen, CE-markeringen, 

erkende kwaliteitsverklaringen, etc. Hoofdstukken twee tot en met vijf bestaan uit de technische 

bouwvoorschriften. Hoofdstuk zes bestaat uit voorschriften specifiek gericht op de installaties in het 

bouwwerk zoals elektriciteitsinstallatie, gasinstallatie, drinkwater- en warmwatervoorzieningen, etc. 

Hoofdstuk zeven bestaat uit voorschriften gericht op het gebruik van het bouwwerk, hoofdstuk acht 

uit voorschriften met betrekking tot de uitvoering en hoofdstuk negen bevat tot slot weer een 

aantal algemene bepalingen.  

 Selectie van de voorschriften 

De negen hoofdstukken waaruit het Bouwbesluit 2012 is opgebouwd, bevatten tezamen een groot 

aantal voorschriften, deze kunnen in twee groepen worden ingedeeld:   

 Voorschriften met betrekking tot het bouwkundige ontwerp: dit zijn voorschriften 

die direct invloed kunnen uitoefenen op het bouwkundige ontwerp zoals voorschriften met 

betrekking tot minimale afmetingen of aanwezigheid van ruimtes; 

 Overige voorschriften: voorschriften waar ongeacht het bouwkundige ontwerp aan kan 

worden voldaan, door bijvoorbeeld het toepassen van specifieke technische oplossingen 

zoals betere isolatie.  

Bij het configureren van een Da Vinci woning wordt een compleet nieuw bouwkundig ontwerp 

samengesteld. Om er zeker van te zijn dat voor dit ontwerp een omgevingsvergunning kan worden 

verkregen, dient het ontwerp te worden gecontroleerd op de eerste groep voorschriften. Van de 

voorschriften binnen deze groep, zijn op een Da Vinci woning enkel de voorschriften van toepassing 

die gelden voor nieuwbouw met een (overige) woonfunctie, in bijlage C is hiervan een overzicht 

gegeven. Ondanks de vele keuzeopties, bestaan er bij het Da Vinci Huis onderdelen van het 

bouwkundig ontwerp die niet aan verandering onderhevig zijn. Zo is bijvoorbeeld altijd een 

toiletruimte in de woning aanwezig, ook hebben de vaste verdiepingstrappen altijd dezelfde 
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afmetingen. Voorschriften met betrekking tot deze onderdelen van de woning hoeven daarom niet 

iedere keer opnieuw te worden gecontroleerd. In het overzicht in bijlage C is per voorschrift 

daarom tevens aangegeven of het betrekking heeft op een statisch of dynamisch onderdeel van de 

woning. Het hulpmiddel dient enkel te controleren op de voorschriften die betrekking hebben op 

dynamische onderdelen van de woning, in tabel 3.3 is hiervan een overzicht gegeven.  

Tabel 3.3: Overzicht van de voorschriften die betrekking hebben op dynamische delen van het Da Vinci Huis en 
waarop met het hulpmiddel een controle dient te worden uitgevoerd, ingedeeld per afdeling.   

Artikel Omschrijving 

Afdeling 2.12. Vluchtroutes 

2.102.4 De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten 
minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied 
ligt, is niet groter dan 30 m. 

Afdeling 3.7. Spuivoorziening 

3.42.1 Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat 
gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn 
afgestemd. 

3.42.2 Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² 
vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die 
ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn 
afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een 
beweegbaar raam. 

Afdeling 3.11. Daglicht 

3.75.1 Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente 
daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan 10% van 
de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied. 

3.75.2 Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente 
daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5 m2. 

Afdeling 4.1. Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

4.2.1 Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 18 m2 aan niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied. 

4.2.2 Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is 
verblijfsgebied. 

4.3.1 Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m2. 

4.3.2 Een verblijfsgebied heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 

4.3.3 Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 

4.3.4 In ten minste een verblijfsgebied l igt een verblijfsruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. 

Afdeling 4.3. Badruimte, nieuwbouw 

4.19.1 Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten 
minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m. 
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3.3 Benodigde gegevens voor het controleren 

Tabel 3.3 maakt duidelijk dat het samengestelde ontwerp van de Da Vinci Woning gecontroleerd 

moet worden op 12 voorschriften, verdeeld over vijf afdelingen. Door afdelingen 4.1 en 4.3 samen 

te voegen kunnen er vier verschillende controles worden onderscheiden. In de volgende sub-

paragrafen wordt per controle in kaart gebracht welke gegevens bekend moeten zijn om deze uit te 

kunnen voeren en hoe deze gegevens bepaald moeten worden.  

 Controle op gebieden en ruimtes – afdelingen 4.1 en 4.3 

De controle op gebieden en ruimtes bestaat uit een controle op de voorschriften in de artikelen uit 

tabel 3.3 behorende bij afdelingen 4.1 en 4.3. In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de 

benodigde gegevens om deze controle uit te kunnen voeren.  

Tabel 3.4: Benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van de controle op de gebieden en ruimtes.  

Onderdeel Benodigde gegevens 

Gebruiksfunctie Totale gebruiksoppervlakte 

Gebruiksfunctie Totale oppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied 

Verblijfsgebied Oppervlakte 

Verblijfsgebied  Kleinste breedte 

Verblijfsruimte Kleinste breedte 

Verblijfsruimte groot Oppervlakte 

Verblijfsruimte groot Kleinste breedte 

Badruimte Oppervlakte 

Badruimte Kleinste breedte 

 

In het Bouwbesluit komen verschillende ruimtebenamingen voor, in figuur 3.2 is een overzicht 

gegeven van deze ruimtebenamingen en de verhoudingen die ze met elkaar hebben.   

 

Figuur 3.2: Verschillende ruimtebenamingen in het Bouwbesluit en de verhoudingen die ze tot elkaar hebben. 

Gebruiksoppervlakte (GO) 

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte die een gebruiksfunctie inneemt. De bepalingsmethode 

hiervoor is beschreven in NEN 2580 ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen’. De GO wordt 

daarin gedefinieerd als de oppervlakte op vloerniveau gemeten tussen de opgaande 

scheidingsconstructies, die een ruimte of groep van ruimtes omhullen. Hieronder vallen niet:  
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 De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5m, met 

uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.; 

 Een liftschacht; 

 Een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk aan 

4m2; 

 Een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede 

daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5m2; 

 Een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 

0,5m2; 

 Een dragende binnenwand.  

De oppervlakte die niet-dragende binnenwanden op de vloer innemen wordt dus wel bij de GO 

gerekend. Het idee hierachter komt van de vrije indeelbaarheid van de plattegrond, wanneer de 

niet-dragende binnenwanden worden weggehaald, komt de oppervlakte hiervan op de vloer vrij 

voor gebruik. Bij het Da Vinci Huis zijn alle binnenwanden niet-dragende binnenwanden, deze 

dienen dus allen tot de GO gerekend te worden. Een trapgat kleiner dan 4m2 wordt ook bij de GO 

gerekend, evenals de ruimte onder de trap. Bij het Da Vinci Huis is het trapgat ongeveer 3m2 en 

wordt dus bij de GO gerekend. De vloeroppervlakte waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5m 

wordt juist niet tot de GO gerekend, dat betekent dat bij het Da Vinci Huis een gedeelte van de 

tweede verdieping onder het schuine dak niet tot de GO gerekend mag worden. In figuur 3.3 is de 

GO voor het woningtype 2-laags met kap zichtbaar gemaakt.  

 

Figuur 3.3: Gebruiksoppervlakte bij het woningtype 2-laags met kap, op de tweede verdieping mag de 
vloeroppervlakte waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5m niet worden meegerekend.  

Gebruiksgebied (GG) 

Het gebruiksgebied is het vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar de voor de 

gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Het GG bestaat uit een of meerdere op 

dezelfde bouwlaag gelegen ruimten, gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende 

scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische 

ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is. Het GG kan bestaan uit 

verblijfs- of functiegebieden of een combinatie hiervan, mits gelegen op dezelfde bouwlaag.  
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Verblijfsgebied (VG)  

Een verblijfsgebied is een gebruiksgebied of een gedeelte daarvan bestemd voor het verblijven van 

personen. Een VG is een vorm van een gebruiksgebied en ‘erft’ daarom dezelfde eigenschappen die 

gelden voor het GG. Dat betekent dat een verblijfsgebied kan bestaan uit één of meerdere 

aaneengeschakelde én op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfruimtes, welke niet door een dragende 

scheidingsconstructie van elkaar worden gescheiden. De oppervlakte van niet-dragende 

binnenwanden wordt tevens tot het VG gerekend.  

Functiegebied (FG) 

Een functiegebied is een gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie 

kenmerkende activiteiten, niet zijnde wonen, plaatsvinden. Een FG is eveneens een vorm van een 

gebruiksgebied en vormt als het ware de tegenhanger van het verblijfsgebied. Het functiegebied 

erft eveneens de eigenschappen van het GG, dat betekent dat het FG kan bestaan uit één of 

meerdere aaneengeschakelde én op dezelfde bouwlaag gelegen functieruimtes, welke niet door een 

dragende scheidingsconstructie van elkaar worden gescheiden. Van een functiegebied kan echter 

enkel sprake zijn indien het bouwwerk een gebruiksfunctie anders dan een woonfunctie kent. Bij 

het Da Vinci Huis zal daarom nooit sprake zijn van een functiegebied.  

Verblijfsruimte (VR) 

Onder een verblijfsruimte wordt een ruimte verstaan bestemd voor het verblijven van personen. 

Voorbeelden hiervan zijn een slaapkamer, woonkamer of keuken.  

Functieruimte (FR) 

Onder een functieruimte wordt een ruimte verstaan die gelegen is in een functiegebied en dus niet 

bestemd is voor het verblijven van personen. Een voorbeeld hiervan is een toilet- of badruimte in 

een toiletgebouw op een camping. Het kenmerkende gebruik van dit gebouw richt zich 

hoofdzakelijk op toilet- en badruimten, dergelijke ruimtes zijn te benoemen als functieruimtes 

welke gelegen zijn binnen het functiegebied van het toiletgebouw.  

Restgebied en overige ruimtes 

Onder het restgebied vallen alle overige ruimtes en gebieden die niet tot het gebruiksgebied 

behoren. Hieronder vallen onder andere toiletruimte, badruimte, verkeersruimte en technische 

ruimtes.  

Onbenoemde ruimte 

Uit figuur 3.2 wordt duidelijk dat de term onbenoemde ruimte meerdere malen terug komt, in het 

Bouwbesluit komt deze term echter officieel niet voor. De term wordt door de bouwpraktijk 

gebruikt voor alle ruimtes waaraan geen specifieke eisen worden gesteld, vaak zijn dit ruimtes die 

niet voldoen aan de voorschriften van bijvoorbeeld een verblijfsruimte, omdat de ruimte te laag is 

of te weinig daglicht ontvangt (Ton et al., 2015). Zo kan een zolder in plaats van verblijfsruimte 

ook als onbenoemde ruimte worden benoemd, het percentage VG gaat in dit geval wel omlaag. Bij 

het schematiseren van een bouwwerk zijn er dus vaak meerdere mogelijkheden, in figuur 3.4 is 

een voorbeeld gegeven van een mogelijke schematisering voor het woningtype 2-laags met kap.  



 

pag. 65 

 

Figuur 3.4: Mogelijke schematisering van het woningtype 2-laags met kap, de tweede verdieping wordt in dit 
geval aangemerkt als onbenoemde ruimte.  

Krijtstreepmethode 

Een ruimte hoeft binnen de bouwregelgeving niet fysiek door wanden omsloten te zijn, dat 

betekent dat een ruimte ook door denkbeeldige scheidingsconstructies opgedeeld kan worden, dit 

wordt de krijtstreepmethode genoemd. De methode kan worden toegepast op verblijfsruimtes, 

verblijfsgebieden, functieruimtes en functiegebieden. In de praktijk komt het erop neer dat een 

deel van de ruimte anders geschematiseerd wordt dan het restant van die ruimte. Wanneer op de 

tweede verdieping van het woningtype 2-laags met kap een slaapkamer wordt voorzien, wordt een 

groot deel van de zolder benoemd tot verblijfsruimte en verblijfsgebied. Het gedeelte van de zolder 

waarboven de netto hoogte kleiner is dan 2,6 m mag echter niet tot verblijfsruimte en/of –gebied 

worden gerekend (zie artikel 4.3.6 in bijlage C). Dit betekent niet dat deze ruimte in werkelijkheid 

moet worden opgedeeld, door de krijtstreepmethode toe te passen kan het overige deel van de 

ruimte op de zolder worden aangemerkt als onbenoemde ruimte, op deze wijze kan er toch aan de 

voorschriften worden voldaan.  

 Controle op vluchtroutes – afdeling 2.12 

Bij de controle op vluchtroutes hoeft enkel gecontroleerd te worden op artikel 2.102.4. In tabel 3.5 

is een overzicht gegeven van de benodigde gegevens om deze controle uit te kunnen voeren.  

Tabel 3.5: Benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van de controle op de vluchtroutes. 

Onderdeel Benodigde gegevens 

Verblijfsgebied  Maximale afstand van een punt daarin tot de voordeur 

 

Voor de controle op de vluchtroutes moet de grootst mogelijke loopafstand bekend zijn, tussen een 

punt in het gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat 

gebruiksgebied ligt. In het geval van het Da Vinci Huis wordt met het subbrandcompartiment de 

complete woning bedoeld, de uitgang daarvan is de voor- of achterdeur. De grootst mogelijke 

loopafstand tot de dichtstbijzijnde uitgang wordt bepaald door in de plattegrond een lijn te tekenen 

vanaf de voordeur tot het verst mogelijke punt in het gebruiksgebied. Voor zover deze route over 



 

pag. 66 

een trap loopt, wordt daar de lengte van de klimlijn als afstand genomen. De klimlijn is de 

denkbeeldige lijn in de verticale doorsnede van de trap die langs de hoek van voor- en bovenkant 

van elke trede loopt, zie figuur 3.5. Het gebruiksgebied van een Da Vinci woning bestaat enkel uit 

verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. De verst mogelijke loopafstand kan op twee manieren 

berekend worden (zie figuur 3.5) door middel van:  

1. de daadwerkelijke loopafstand per verblijfsruimte; 

2. de gecorrigeerde loopafstand per gebruiksgebied. 

 

Figuur 3.5: Gecorrigeerde loopafstand van een vluchtroute en de klimlijn bij een trap (aangepast van: 
“Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand,” 2012, p. 6).  

De tweede methode is in dit geval eenvoudiger, hierbij wordt de loopafstand vermenigvuldigd met 

een factor 1,5. Bij het Da Vinci Huis dient per verblijfsgebied deze afstand berekend te worden.  

 Controle op spuivoorziening – afdeling 3.7 

Een spuivoorziening is een voorziening voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde 

lucht, bijvoorbeeld een raam dat kan worden opengezet. De controle op de spuivoorziening bestaat 

uit een controle op de voorschriften uit artikelen 3.42.1 en 3.42.2. Voor het kunnen uitvoeren van 

deze controle dienen de gegevens uit tabel 3.6 bekend te zijn.  

Tabel 3.6: Benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van de controle op de spuivoorziening. 

Onderdeel Benodigde gegevens 

Verblijfsgebied Capaciteit van de spuiventilatie 

Verblijfsgebied Vloeroppervlakte 

Verblijfsruimte Capaciteit van de spuiventilatie 

Verblijfsruimte Vloeroppervlakte 

 

Capaciteit van de spuiventilatie 

Spuiventilatie is ventilatie bedoeld om verontreinigingsniveaus onder bijzondere omstandigheden 

binnen zekere grenzen te beheersen. De bepalingsmethode voor de capaciteit van spuiventilatie is 

gedefinieerd in NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’. De capaciteit wordt berekend met de volgende 

formule:  
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	 	. 	. 1000 

Hierbij geldt:  

 = de luchtvolumestroom door de spuivoorziening, in dm3/s; 

  = de kleinste van de som van netto-oppervlakte van de spuivoorzieningen die gelijktijdig 

als toevoer of als afvoer of als toe- en afvoer kunnen functioneren, in m2.  

v   = de luchtsnelheid in de spuivoorziening, afhankelijk van het feit of in een of twee gevels 

spuivoorzieningen zijn aangebracht, in m/s. 

Netto oppervlakte van de spuivoorziening 

De capaciteit van de spuivoorziening is afhankelijk van de oppervlakte van de vrije doorgang van 

de opening van de spuivoorziening, hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd:  

	.		  

Hierbij geldt: 

  = de effectieve oppervlakte van de spuivoorziening, in m2, op vier decimalen nauwkeurig; 

A  = de lengte maal breedte van de dagmaat van de opening, in m2, op vier decimalen 

nauwkeurig; 

J  = de vermenigvuldigingsfactor bij de spuivoorziening in de maximaal geopende stand; 

  = de maximale openingshoek van de spuicomponent, in graden	.	

A  is de oppervlakte van de binnenkant van de opening die ontstaat indien het raam zich in de 

maximaal geopende stand bevindt. De vermenigvuldigingsfactor J  is afhankelijk van de maximale 

openingshoek   van de spuicomponent en wordt bepaald aan de hand van de grafiek in figuur 

3.6.  

 

Figuur 3.6: Grafiek voor het bepalen van de vermenigvuldigingsfactor J van een spuicomponent, afhankelijk 
van de maximale openingshoek 		(NEN 1087, p. 31).  
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Luchtsnelheid in de spuivoorziening 

Bij het bepalen van de capaciteit van de spuiventilatie, is het van belang om te realiseren op welke 

wijze de luchtstroom tot stand kan komen. Indien er zich in meerdere gevels of dakvlakken 

openingen bevinden, wordt er vanuit gegaan dat eventuele binnendeuren opengezet worden zodat 

een luchtstroom tot stand kan komen tussen de openingen in de verschillende gevels en/of 

dakvlakken. Een gevelopening fungeert in dit geval enkel als toe- of afvoer. Indien er zich in 

slechts een enkele gevel of dakvlak een opening bevindt, dan zal zowel de toevoer als afvoer van 

de lucht door dezelfde opening plaats moeten vinden, zie figuur 3.7.  

 

Figuur 3.7: Voorbeelden van luchtstromen die bij het Da Vinci Huis tot stand kunnen komen ten behoeve van 
de spuivoorziening.  

Voor de luchtstroom kunnen verschillende waardes worden gehanteerd. Luchtsnelheid v = 0,1 m/s 

in het geval spuiventilatie tot stand komt via één of meer spuicomponenten in: 

 slechts één gevel; 

 een gevel en (een) spuicomponent(en) in een aangrenzende gevel, waarbij de inwendige 

hoek groter is dan 90 graden; 

 één dakvlak; 

 één dakvlak en (een) spuicomponent(en) in een aangrenzend dakvlak, of  

 één dakvlak en (een) spuicomponent(en) in een achtergelegen dakvlak waarbij beide 

dakvlakken een helling hebben kleiner of gelijk aan 23 graden. 

Luchtsnelheid v = 0,4 m/s in het geval spuiventilatie tot stand komt via spuicomponenten in: 

 twee niet aan elkaar grenzende gevels; 

 een gevel en (een) spuicomponent(en) in een aangrenzende gevel, waarbij de inwendige 

hoek kleiner dan of gelijk is aan 90 graden; 

 een gevel en (een) spuicomponent(en) in een dakvlak, of 

 één dakvlak en (een) spuicomponent(en) in een achtergelegen dakvlak, waarbij ten minste 

één van de dakvlakken een helling heeft die groter is dan 23 graden. 
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 Controle op daglicht – afdeling 3.11  

De controle op daglicht bestaat uit een controle op de voorschriften uit artikelen 3.75.1 en 3.75.2. 

Voor de controle dienen de gegevens uit tabel 3.7 bekend te zijn.  

Tabel 3.7: Benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van de controle op daglicht. 

Onderdeel Benodigde gegevens 

Verblijfsgebied Vloeroppervlakte  

Verblijfsgebied Equivalente daglichtoppervlakte 

Verblijfsruimte Equivalente daglichtoppervlakte 

 

Equivalente daglichtoppervlakte 

De equivalente daglichtoppervlakte is een grootheid die als maat voor de daglichttoetreding wordt 

gehanteerd. De bepalingsmethode van deze grootheid is gedefinieerd in NEN 2057 

‘Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een 

ruimte’. De equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsruimte wordt bepaald door de som van 

de equivalente daglichtoppervlakten van de doorlaten die tot die ruimte behoren. Per doorlaat 

wordt deze oppervlakte bepaald aan de hand van de volgende formule:  

, 	 , 	. , 	. , 	.  

Hierbij geldt: 

,   = de equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat i in m2; 

,   = de oppervlakte van de doorlaat i in m2; 

,   = de belemmeringsfactor van doorlaat i; 

,   = de uitwendige reductiefactor van doorlaat i; 

  = de reductiefactor voor lichtdoorlatende materialen 

Soorten daglichtopeningen 

Er worden drie soorten daglichtopeningen onderscheiden: verticale, naar binnen hellende en naar 

buiten hellende openingen, zie figuur 3.8. Bij het Da Vinci Huis komen enkel de eerste twee voor.  

 

Figuur 3.8: Verschillende soorten daglichtopeningen in doorsnede (aangepast van: NEN 2057, p. 10).  



 

pag. 70 

Oppervlakte van de doorlaat 

Het bepalen van de oppervlakte van de doorlaat gebeurt altijd op het projectievlak, zoals dat in 

figuur 3.8 met de rode stippellijnen is weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten 

daglichtopeningen: enkelvoudige en meervoudige. Een enkelvoudige daglichtopening bestaat uit 

één glasvlak, een meervoudige daglichtopening bestaat uit meerdere glasvlakken, bijvoorbeeld een 

samengesteld kozijn, zie figuur 3.9. 

 

Figuur 3.9: Voorbeelden van een enkelvoudige doorlaat (links) en een meervoudige doorlaat (rechts) en de 
daarbij behorende hulplijnen voor het bepalen van de oppervlakte van de doorlaat (NEN 2057, pp. 12-13).  

Bij een enkelvoudige doorlaat wordt de oppervlakte van de doorlaat bepaald door de oppervlakte 

tussen de zijkanten, bovenkant en onderkant van de doorlaat. De onderkant mag daarbij, bij 

verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen, niet lager liggen dan 0,6m vanaf de 

bovenkant van de vloer, bij naar binnen hellende daglichtopeningen is dit 1,2m. Bij meervoudige 

doorlaten geldt in hoofdlijnen dat de oppervlakte van de doorlaat bepaald wordt door de som van 

de oppervlaktes van de lichtdoorlatende vlakken, in figuur 3.9 (rechts) zijn dit dus vlakken a, b, c 

en d. Het projectievlak van elk van de onderlinge vlakken dient echter door de middellijn te worden 

doorsneden of volledig onder deze lijn te liggen. Vlakken die boven deze lijn liggen, mogen enkel 

worden meegeteld indien de oppervlakte hiervan minder dan 20% van de totale oppervlakte 

bedraagt.  

Belemmeringsfactor van de doorlaat 

Bij een doorlaat kunnen diverse belemmeringen optreden waardoor er minder daglicht binnenvalt 

dan wanneer de belemmering niet op zou treden, bijvoorbeeld door andere bebouwing in de buurt 

van de doorlaat of door een overstek boven de doorlaat. Bij het bepalen van de equivalente 

daglichtoppervlakte dient hiervoor in de berekening een bepaalde belemmeringsfactor te worden 

meegenomen. Deze factor wordt bepaald aan de hand van de belemmeringshoeken  en β en kan, 

nadat de waardes hiervan bekend zijn, worden afgelezen in een tabel in de norm. 

De belemmeringshoek  wordt bepaald aan de hand van tegenoverliggende belemmeringen op 

hetzelfde perceel in de zogenaamde -zone. Deze zone wordt bepaald door in de horizontale 

doorsnede van de doorlaat, een loodlijn door het midden van de onderkant te tekenen. Vanuit het 

snijpunt van de loodlijn en het projectievlak worden twee verticale vlakken getrokken, beide met 

een hoek van 50 graden ten opzichte van de loodlijn. Hierdoor ontstaat een gebied welke de -

zone wordt genoemd, zie figuur 3.10. Enkel belemmeringen op het eigen perceel, welke binnen 

deze zone vallen dienen meegenomen te worden in de bepaling van de belemmeringshoek . 
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Figuur 3.10: Horizontale doorsnede van een doorlaat en de bijbehorende α-zone, belemmeringen binnen deze 
zone worden meegenomen bij de bepaling van de belemmeringsfactor (NEN 2057, p. 16).  

De belemmeringshoek  wordt vervolgens bepaald door in de verticale doorsnede van de doorlaat 

een lijn te trekken vanaf het snijpunt tussen de onderkant van de doorlaat en het projectievlak, 

welke raakt aan de bovenkant van de belemmering. De hoek tussen deze lijn en de horizontale lijn 

door de onderkant van de doorlaat is de belemmeringshoek , zie figuur 3.11. Indien de 

belemmeringshoek  kleiner is dan 20 graden wordt hiervoor de normbelemmeringshoek van 20 

graden aangehouden. 

 

Figuur 3.11: Verticale doorsnede van een doorlaat en de bijbehorende belemmeringshoek  bij een verticale 
doorlaat (links) en een naar binnen hellende doorlaat (rechts) (NEN 2057, p. 17). 

Bij het Da Vinci Huis is geen sprake van tegenoverliggende belemmeringen op het eigen perceel, 

hiervoor dient daarom de normbelemmeringshoek van 20 graden aangehouden te worden. 

De belemmeringshoek β wordt bepaald aan de hand van overstekken die zich in de zogenaamde β-

zone boven de daglichtopening bevinden, zoals balkons of luifels. De belemmeringshoek β wordt 

enkel bepaald voor verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen, waarboven zich een niet-

transparante overstek bevindt. De β-zone wordt bepaald door in het projectievlak een verticale lijn 

te trekken loodrecht op het midden van de onderkant van de doorlaat. Vanuit het snijpunt van 

deze verticale lijn met de onderkant van de doorlaat kunnen twee vlakken bepaald worden, elk met 

een hoek van 60 graden ten opzichte van zojuist getrokken verticale lijn, deze vlakken definiëren 
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de β-zone, zie figuur 3.12. Enkel (delen van) overstekken die zich in deze zone bevinden dienen te 

worden meegenomen bij het bepalen van de belemmeringshoek β. 

 

Figuur 3.12: De β-zone ligt op het projectievlak van de doorlaat, wordt begrensd door de lijnen b1 en b2 en 
bestaat uit het gebied in de stompe hoek van 120 graden. Enkel (delen van) overstekken die zich in deze zone 
bevinden dienen bij de bepaling van de belemmeringsfactor te worden meegenomen (NEN 2057, p. 20). 

De belemmeringshoek β wordt bepaald door een vlak te trekken vanaf het midden van de doorlaat, 

welke raakt aan de onderkant van de overstek. De hoek tussen dit vlak en het projectievlak van de 

doorlaat is de belemmeringshoek β, zie eveneens figuur 3.12.  

Uitwendige reductiefactor van de doorlaat 

De uitwendige reductiefactor is enkel van toepassing indien er zich voor de doorlaat een 

scheidingsconstructie bevindt, met ook daarin een doorlaat, bijvoorbeeld een serre of ander soort 

aanbouw. Voor het bepalen van de uitwendige reductiefactor wordt een combinatie gebruikt van de 

hiervoor besproken belemmeringshoeken  en β, vanuit het projectievlak van de doorlaat waarvoor 

de equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald. Aan de hand van een extra formule waar onder 

andere de oppervlaktes van de doorzichtige delen van de doorlaten in de scheidingsconstructie 

voor de doorlaat waarvoor de equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald ingevuld moeten 

worden, kan de uitwendige reductiefactor worden bepaald.  

Bij het Da Vinci Huis is echter geen sprake van een scheidingsconstructie voor een doorlaat 

grenzend aan een verblijfsruimte of –gebied, voor de uitwendige reductiefactor mag in dit geval 

daarom altijd een waarde van 1 worden aangehouden. 

Reductiefactor voor lichtdoorlatende materialen 

De reductiefactor van lichtdoorlatende materialen wordt bepaald aan de hand van de LTA-waarde 

van het materiaal. Deze LTA-waarde staat voor lichttoetreding en is een specificatie van 

bijvoorbeeld het soort glas dat zich in de daglichtopening bevindt. Voor de factor geldt, dat deze 

gelijk is aan 1 indien de LTA-waarde van het materiaal groter of gelijk is aan 0,60. In andere 

gevallen wordt de factor berekend met: 

 = LTA lichtdoorlatend materiaal / 0,60; 

Voor de meeste glassoorten geldt dat deze een LTA-waarde tussen de 0,7 en 0,9 hebben, de 

reductiefactor is dan gelijk aan 1. Bij het Da Vinci Huis mag ook worden uitgegaan van deze 

waarde voor de reductiefactor.  
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3.4 Eisen aan de uitwerking van de functie 

Uit de onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat het ontwerp van de woning met het 

hulpmiddel gecontroleerd dient te worden op 12 voorschriften van het Bouwbesluit. Ook voor deze 

functie geldt echter dat de principes van de werking zwaarder wegen dan de volledigheid hiervan. 

Dat betekent dat de controle zal worden uitgevoerd op slechts een deel van de voorschriften. De 

volgende eisen zijn voor deze functie opgesteld:  

 Met het hulpmiddel kan een controle worden uitgevoerd op de voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012 voor zover deze betrekking hebben op dynamische onderdelen van de 

Da Vinci woning, behorende tot de afdelingen: 

o 3.11 – Daglicht 

o 4.1 – Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

o 4.3 – Badruimte, nieuwbouw 

 De controle resulteert in een rapportage waarin per voorschrift is aangegeven of hieraan 

wel of niet wordt voldaan.  

3.5 Opbouw van het basis model ten behoeve van de functie 

Om de controle op de voorschriften uit te kunnen voeren, is het BIM-model voorzien van de 

daarvoor benodigde informatie. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze dit is gedaan.  

 Gegevens met betrekking tot gebieden en ruimtes 

Revit biedt de gebruiker verschillende mogelijkheden om in een model ruimtes en gebieden te 

definiëren. Er kan gebruik worden gemaakt van speciaal hiervoor bedoelde ruimte elementen als 

Room, Area, Space, Zone of Mass-elementen. De principes van deze elementen zijn in hoofdlijnen 

hetzelfde, ze definiëren een bepaald deel van de driedimensionale ruimte als een ‘ruimte’. De 

grenzen van de ruimte worden meestal bepaald door een aaneenschakeling van diverse andere 

elementen zoals wanden, vloeren en daken of kunnen door de gebruiker zelf worden opgegeven. 

Van een ruimte element wordt door Revit automatisch de vloeroppervlakte berekend. Door bij het 

definiëren van ruimtes tevens gebruik te maken van parametrische modelleerprincipes (zie 

paragraaf 2.6) kunnen ze automatisch mee veranderen wanneer de afmetingen van de woning 

worden aangepast.  

Als gevolg van de vele mogelijke keuzeopties voor de woning en de daarmee samenhangende 

mogelijke afmetingen en vormen van o.a. de verblijfsruimtes en –gebieden, is de mogelijkheid tot 

visuele controle van de ruimte elementen wenselijk. Van de hierboven benoemde ruimtelijke 

elementen kunnen echter enkel Mass-elementen in 3D worden weergegeven. Per verblijfsruimte, 

badruimte, verblijfsgebied en gebruiksoppervlakte zijn aan het basis BIM-model daarom Mass-

elementen toegevoegd. In figuur 3.13 is de manier waarop de gebruiksoppervlakte van de woning 

wordt bepaald, te zien (ter verduidelijking zijn de dakelementen hierin onzichtbaar gemaakt). 

De linker woning in de figuur heeft een woningdiepte van 8500mm, de rechter woning heeft een 

diepte van 11100mm. Bij het aanpassen van de woningdiepte wordt de vorm van de Mass-

elementen direct geüpdatet. Bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte moet rekening gehouden 

worden met de eis dat een minimale vrije hoogte van 1500mm is vereist. Op de tweede verdieping 

lopen de Mass-elementen daarom niet helemaal door tot het knieschot, hier is niet genoeg vrije 

hoogte aanwezig. Aan de voorzijde van deze woning is echter een dakkapel aanwezig, ter plaatse  
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Figuur 3.13: Bepaling van de gebruiksoppervlakte van de woning door middel van Mass-elementen, links een 
woningdiepte van 8500mm en rechts 11100mm. 

van de dakkapel loopt het Mass-element wel door tot het knieschot omdat de vrije hoogte 

hieronder immers groter is dan 1500mm. In figuur 3.14 is hetzelfde principe weergegeven, in dit 

geval voor het bepalen van de oppervlaktes van verblijfsruimtes in het model. Een verblijfsruimte 

dient een vrije hoogte te hebben van 2600mm, op de tweede verdieping is de daadwerkelijke 

oppervlakte hiervan daarom afhankelijk van de hellingshoek van het dak. In het model wordt hier 

dan ook rekening mee gehouden, bij het aanpassen van de hellingshoek worden de afmetingen van 

de Mass elementen direct geüpdatet.  

 

Figuur 3.14: Bepaling van de oppervlaktes van verblijfsruimtes in het model door middel van Mass-elementen, 
links een hellingshoek van 33 graden en rechts van 42 graden. 
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Naast Mass-elementen wordt in het model ook gebruik gemaakt van maatvoeringselementen. Met 

een dergelijke elementen kan in Revit aan een 2D-weergave maatvoering worden toegevoegd. 

Maatvoering wordt automatisch bepaald op basis van de locatie van een element ten opzichte van 

die van een ander element in de driedimensionale ruimte. Bij het verplaatsen van een van de twee 

elementen, wordt de maatvoering daarom automatisch geüpdatet zodat deze altijd de juiste 

afstandsmaat weergeeft. Door waar nodig het model van deze elementen te voorzien, kunnen 

eenvoudig afstanden uit het model worden afgeleid, in het basis model wordt hiervan gebruik 

gemaakt om breedtes en dieptes van de ruimtes te kunnen bepalen.  

 Gegevens met betrekking tot daglicht 

Bij het Da Vinci Huis kan een keuze worden gemaakt uit een groot aantal verschillende 

kozijnmerken, de afmetingen van deze merken zijn op voorhand bekend. Om de oppervlakte van 

een doorlaat te kunnen berekenen moet daarom enkel bekend zijn van welk kozijnmerk de 

doorlaat is en op welke hoogte ten opzichte van de vloer het kozijn is gepositioneerd. Op basis van 

deze twee gegevens kunnen de andere benodigde gegevens voor het bepalen van de oppervlaktes 

van de doorlaten worden afgeleid. Beide gegevens zijn in het model beschikbaar als parameters 

van een kozijnelement en zijn daarom eenvoudig uit het BIM-model af te leiden.  

Bij het bepalen van de belemmeringsfactor moet rekening gehouden worden met twee 

mogelijkheden: de maatgevende belemmering kan worden veroorzaakt door de dikte van het 

gevelpakket of door de overstek van het dak. De dikte van het gevelpakket is een statische waarde 

en is op voorhand bekend, deze hoeft daarom niet uit het BIM-model afgeleid te kunnen worden. 

De diepte van de overstek is een keuzeoptie, de waarde hiervan is dus variabel. Voor deze waarde 

is een aanvullende projectparameter gedefinieerd die automatisch wordt bijgewerkt wanneer de 

overstekdiepte wordt aangepast. Deze waarde kan eveneens eenvoudig als parameter uit het 

model worden afgelezen.  

3.6 Uitwerking van de functie controleren 

Bij de uitwerking van de controle functie is eveneens gebruik gemaakt van de combinatie Revit en 

Dynamo, in dit geval echter uitgebreid met Microsoft Excel. De functie kan in worden opgedeeld in 

twee hoofdstappen, zie figuur 3.15.

 

Figuur 3.15: Schematische weergave van de functie controleren. 

 Onttrekken benodigde gegevens uit het BIM-model 

Voor het onttrekken van de benodigde gegevens uit het BIM-model is in Dynamo een script 

opgesteld. Dynamo is in staat een koppeling te maken met Microsoft Excel, op deze manier kunnen  

eenvoudig gegevens uit het BIM-model naar een bepaalde cel in Excel worden weggeschreven. Het 

script wat hiervoor is opgesteld, bestaat uit een groot aantal nodes, in figuur 3.16 is echter het 

principe hiervan weergegeven.  
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Figuur 3.16: Principe van de werking van het script waarmee gegevens uit het BIM-model naar Excel worden 
weggeschreven.  

In het voorbeeld wordt de gebruiksoppervlakte van de begane grond bepaald, hiervoor moet de 

oppervlakte parameter van het betreffende Mass-element (zie figuur 3.13) worden uitgelezen. Het 

Mass-element wordt geïdentificeerd door middel van zijn ElementID, de parameter door middel van 

de parameternaam. Nadat de waarde van de parameter door de daarvoor bedoelde node is 

uitgelezen, wordt met behulp van de ‘BB Data’ node een set met informatie gereed gezet. Deze set 

bestaat uit de naam van het tabblad, de specifieke cel en de daadwerkelijke informatie die naar 

deze cel moet worden weggeschreven. De ‘Live Write Excel’ node voert vervolgens daadwerkelijk 

de actie uit. Het script is in werkelijkheid uitgebreid met aanvullende parameters en elementen. In 

plaats van een enkele waarde wordt daarom een serie met meerdere waardes in één keer naar 

Excel weggeschreven.  

 Verwerking gegevens in controlesjabloon 

De daadwerkelijke controle aan de voorschriften vindt plaats aan de hand van een sjabloon in 

Excel. Dit sjabloon bestaat uit meerdere tabbladen waarin de rekenregels voor de verschillende 

controles door middel van formules reeds zijn verwerkt. Alle dynamische gegevens die met het 

script uit het BIM-model worden afgeleid, zoals de gebruiksoppervlaktes, oppervlaktes van 

verblijfsruimtes en –gebieden, afmetingen van ruimtes en toegepaste kozijnmerken, worden op 

een inputblad verzameld. Vanuit het inputblad worden deze gegevens in verschillende controle 

tabbladen verwerkt, waarna de conclusies van de controles op een toets tabblad worden 

weergegeven.  

Afhankelijk van de configureerde woning, kunnen sommige voorschriften wel of niet van toepassing 

zijn. De voorschriften met betrekking tot de minimale oppervlakte en afmetingen van 

verblijfsruimtes bijvoorbeeld, zijn op de tweede verdieping enkel van toepassing indien daar ook 

daadwerkelijk verblijfsruimtes (slaapkamers) zijn gesitueerd. Omdat op voorhand niet duidelijk is 

welke situatie van toepassing is, rekent sjabloon alle mogelijke situaties door, vervolgens wordt 

van ieder voorschrift bepaald of het wel of niet van toepassing is door hier een status (1 of 0) aan 

toe te kennen. De tabbladen waarvan de daarop verzamelde gegevens aan verandering onderhevig 

zijn, worden dynamische tabbladen genoemd. Momenteel bestaat het sjabloon uit de volgende 

dynamische tabbladen:  
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 Inputblad: op dit tabblad komen alle gegevens uit het BIM-model binnen; 

 Gebieden: op dit tabblad worden de berekeningen met betrekking tot de gebieden 

uitgevoerd; 

 Daglicht: op dit tabblad worden de berekeningen met betrekking tot de daglichtcontrole 

uitgevoerd; 

 Toets blad: op dit tabblad worden de resultaten van de controle verzameld.  

Het sjabloon bestaat ook uit twee statische tabbladen, gegevens op deze tabbladen zijn niet aan 

verandering onderhevig, maar worden wel in de berekeningen gebruikt:  

 Kozijnmerken: dit tabblad bestaat uit alle specificaties van alle kozijnmerken die bij het Da 

Vinci Huis toegepast kunnen worden. De in de daglichtberekening benodigde gegevens van 

een bepaald kozijn worden door het sjabloon automatisch uit dit tabblad uitgelezen; 

 Tabel belemmeringsfactor: de belemmeringsfactor voor een doorlaat wordt bepaald aan de 

hand van twee berekende belemmeringshoeken, de bijbehorende factor wordt vervolgens 

uit een tabel afgelezen. Deze tabel is in dit tabblad aan het sjabloon toegevoegd.  

In figuur 3.17 is een schematische weergave gegeven van de tabbladen in het controle sjabloon en 

de relatie die zij met elkaar hebben.  

 

Figuur 3.17: Schematische weergave van de opbouw van het controle sjabloon in Excel. 

Bij normaal gebruik is voor de gebruiker enkel het tabblad met de resultaten van belang. In dit 

tabblad worden per voorschrift de eis en de behaalde waarde tegenover elkaar afgezet, op basis 

daarvan kan worden bepaald of wel of niet aan het voorschrift is voldaan. Indien dit niet het geval 

is wordt een rode arcering meegegeven, zodat in één oogopslag duidelijk is waar het ontwerp niet 

voldoet.  

Indien na controle blijkt dat een ontwerp niet voldoet aan de voorschriften kan gericht actie worden 

ondernomen. In het geval het ontwerp niet voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de 

gebieden, kan de woning met behulp van de configuratie functie eenvoudig worden aangepast naar 

een nieuwe situatie, vervolgens kan de controle opnieuw worden uitgevoerd. In het geval de 

woning niet voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de daglichttoetreding, kan het 

kozijnmerk van de betreffende ruimte handmatig in het model worden aangepast naar een groter 

merk. In de projectbibliotheek zijn alle verschillende kozijnmerken beschikbaar. Vervolgens kan 

eveneens de controle opnieuw worden uitgevoerd. In figuur 3.18 is een uitsnede van het toets 

tabblad weergegeven.  
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Figuur 3.18: Uitsnede van het overzicht van de resultaten van de controle, in dit geval uitgevoerd voor een 
woning met willekeurige specificaties.  
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3.7 Conclusie 

Met de controle functie kan snel worden bepaald of voor het samengestelde ontwerp een 

omgevingsvergunning kan worden verkregen zonder dat daarvoor aanvullende aanpassingen aan 

het bouwkundige ontwerp nodig zijn. De functie bestaat daartoe enkel uit een controle op de 

voorschriften van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het bouwkundige ontwerp. Omdat het 

Da Vinci Huis bovendien een conceptwoning is waarvan een groot deel van de eigenschappen op 

voorhand bepaald zijn, beperkt de controle functie zich tevens tot die onderdelen van de woning 

die door middel van de keuzeopties aan verandering onderhevig kunnen zijn. Momenteel bestaat 

de functie enkel uit een controle op ‘gebieden’ en ‘daglicht’, door echter dezelfde principes toe te 

passen kunnen ook aanvullende controles worden toegevoegd. De resultaten van de controles 

worden door middel van een rapportage inzichtelijk gemaakt, waarin per voorschrift wordt 

geconcludeerd of hieraan is voldaan.  

De uitwerking van deze functie geeft eveneens een voorbeeld van een praktische toepassing van 

Building Information Modeling in de bouwpraktijk. BIM biedt de mogelijkheden om de benodigde 

informatie voor de controle in het model te kunnen verwerken. Dynamo biedt de mogelijkheden om 

deze informatie snel en eenvoudig uit het model te kunnen onttrekken. Door middel van een 

sjabloon in Excel kunnen berekeningen op deze gegevens worden uitgevoerd en kunnen de 

conclusies overzichtelijk worden gepresenteerd.  
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4.1 Inleiding 

De derde functie van het hulpmiddel bestaat uit het opstellen van een inschrijfbegroting voor de 

geconfigureerde woning. De aanleiding voor deze functie volgt uit het deel van de doelstelling 

waarin wordt gesteld dat het BIM-model van de woning direct wordt vertaald in een 

inschrijfbegroting.  

Om deze functie te kunnen realiseren is onderzocht welke handelingen worden verricht bij het 

opstellen van een begroting, in paragraaf 4.2 worden deze toegelicht. Daarnaast is onderzocht aan 

welke eisen een inschrijfbegroting dient te voldoen, deze eisen worden in paragraaf 4.3 behandeld. 

Op basis van de verzamelde informatie is bepaald welke gegevens nodig zijn om een 

inschrijfbegroting op te kunnen stellen, in paragraaf 4.4 worden deze gegevens behandeld. In 

paragraaf 4.5 zijn vervolgens een aantal specifieke eisen gesteld aan de uitwerking van de functie. 

In paragraaf 4.6 wordt toegelicht op welke wijze het BIM-model is voorbereid op de functie en in 

paragraaf 4.7 wordt de uitwerking van de functie toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een conclusie in paragraaf 4.8.  

4.2 Het begrotingsproces 

Bij ieder bouwproject wordt gestreefd naar maximale kwaliteit binnen het beschikbare budget, om 

de kosten goed te kunnen beheersen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de omvang hiervan. 

Het unieke karakter van bouwprojecten en het feit dat externe factoren invloed kunnen uitoefenen 

op het verloop hiervan, zorgen ervoor dat enkel na afloop van een project exact duidelijk is hoe 

hoog de kosten zijn uitgevallen. Gedurende de ontwerp– en uitvoeringsfases dienen de te 

verwachten kosten daarom zo nauwkeurig mogelijk te worden ingeschat. Het inschatten van 

kosten kan worden aangeduid met verschillende termen, vaak worden ramen, begroten en 

calculeren door elkaar gebruikt. Met de termen wordt grotendeels hetzelfde bedoeld, het verschil 

zit hem in de nauwkeurigheid van de gegevens op basis waarvan de kosten worden ingeschat. In 

hoofdlijnen kan gezegd worden dat de term ramen gebruikt wordt voor het schatten van kosten op 

basis van globale gegevens, calculeren gebeurt op basis van zeer volledige en gedetailleerde 

gegevens en begroten zit er tussenin. Een precieze scheidslijn is echter niet duidelijk te geven 

(Cost Engineers, 1989). In het vervolg van dit hoofdstuk wordt enkel de term begroten gebruikt. 

Gedurende het bouwproces worden door verschillende partijen, op meerdere momenten de te 

verwachten kosten begroot. Zij doen dit uit verschillende beweegredenen afhankelijk van hun rol 

en de fase waarin het proces zich bevindt. Flapper (2005) onderscheidt drie type begrotingen:  

 Ontwerpbegroting: een ontwerpbegroting is het type begroting dat in de ontwerpende 

fases door de opdrachtgever wordt opgesteld, de opdrachtgever schakelt hiervoor meestal 

een bouwkostendeskundige in. Het doel van dit type begroting is het kunnen beheersen 

van de kosten gedurende de ontwerpfases. Door de te verwachten kosten te vergelijken 

met het beschikbare budget kan zo nodig het ontwerp of het budget bijgesteld worden; 

 Inschrijfbegroting: de inschrijfbegroting wordt door de uitvoerende partij opgesteld in de 

prijsvormingsfase van het bouwproces. In deze begroting worden alle kosten meegenomen 

die de uitvoerende partij gedurende de uitvoering van het werk verwacht te maken, al deze 

kosten worden uiteindelijk samengevat in één bedrag: de aanbiedingsprijs. Dit is de prijs 

waarvoor de uitvoerende partij het werk wil uitvoeren en hoopt de opdracht gegund te 

krijgen; 



 

pag. 83 

 Uitvoeringsbegroting: nadat het werk aan het bouwbedrijf is gegund staat de aanneemsom 

vast, tijdens de uitvoering is het van belang om binnen de aanneemsom blijven, indien dit 

niet het geval is kan het bouwbedrijf verlies draaien. Om de bouwkosten gedurende de 

uitvoering te kunnen beheersen worden uitvoeringsbegrotingen opgesteld. In dergelijke 

begrotingen wordt het totale werk opgesplitst in bijvoorbeeld deelbegrotingen of 

productiedelen, zodat precies bekend is hoeveel besteed kan worden aan een bepaald deel 

van het werk. 

Het begrotingsproces zelf bestaat uit het bepalen van de kosten door het vermenigvuldigen van 

hoeveelheden met prijzen per eenheid (Wentzel, van Eekelen, & Rip, 2005). Volgens Flapper 

(2005) en van Son (2009) kan het proces worden ingedeeld in vier stappen, in figuur 4.1 zijn deze 

weergegeven, in de volgende sub-paragrafen worden ze toegelicht.  

 

Figuur 4.1: Schematische weergave van het begrotingsproces (aangepast van: Flapper, 2005, p. 180; van Son, 
2009, p. 8). 

 Definiëren van gebouwonderdelen 

Om begrotingen uit verschillende fases of uit verschillende projecten met elkaar te kunnen 

vergelijken, is het van belang dat er op eenzelfde manier onderscheid wordt gemaakt in de 

gebouwonderdelen. Voor het definiëren van gebouwonderdelen worden in Nederland in hoofdlijnen 

twee verschillende classificatiesystemen gebruikt: uitvoeringsgericht en elementgericht. Een 

uitvoeringsgericht systeem is meestal ingedeeld naar werksoort, zoals grondwerk, betonwerk, 

metselwerk, timmerwerk, etc. In Nederland wordt hiervoor meestal de STABU-besteksmethodiek 

gebruikt. Een elementgericht systeem is meestal ingedeeld op basis van fysiek herkenbare delen 

van een bouwwerk zoals binnenwanden, buitenwanden, vloeren etc. in Nederland wordt hiervoor 

de NL/Sfb-classificatie gebruikt (Dukers, 2003). Afhankelijk van de fase waarin het bouwproces 

zich bevindt en het type begroting dat wordt opgesteld, kunnen voor de begroting verschillende 

detailniveaus worden gehanteerd. Beide systemen bieden daarom de mogelijkheid om op 

verschillende detailniveaus onderdelen te definiëren.  

STABU 

Wanneer het definitief ontwerp gereed is, wordt dit bij een traditioneel bouwproces vastgelegd in 

een bestek. Het bestek is een nauwkeurige omschrijving van het uit te voeren bouwwerk en de 

voorwaarden waaronder dit dient te geschieden (van Duijn, 2004). Het opstellen van een bestek 

gebeurt aan de hand van de STABU-besteksmethodiek, een groot deel van deze methodiek is 

gericht op het beschrijven van het werk, de methodiek omvat daarom een uitvoeringsgericht 

classificatie- en coderingssysteem. Bij een traditioneel bouwproces dient dit bestek voor de 

aannemer als basis voor het opstellen van de inschrijfbegroting. Logischer wijze wordt bij de 

inschrijfbegroting daarom meestal de indeling volgens de STABU-classificatie uit het bestek 

overgenomen, de meeste bouwbedrijven zijn daarom ook het meest vertrouwd met de STABU-

classificatie. De classificatie bestaat uit een boomstructuur met drie detailniveaus waarbij een 

indeling in hoofdstukken, paragrafen en sub paragrafen naar werksoort wordt gehanteerd. Bij deze 

methodiek hoort tevens een vast coderingssysteem waarbij de codering van het bovenliggende 

niveau wordt doorgegeven aan het onderliggende (van Duijn, 2004), zie figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: Indeling van de werkbeschrijving volgens de STABU-besteksmethodiek (aangepast van: van Duijn, 
2004, p. 40). 

Een nadeel van een indeling volgens de STABU-classificatie is de opsplitsing van elementen die een 

relatie met elkaar hebben in verschillende codes. Met name in de voorbereidende fases van een 

bouwproces vinden vaak aanpassingen aan het ontwerp plaats, hierbij gaat het meestal over direct 

aanwijsbare fysieke onderdelen zoals een raam. Onderdelen die hiermee een relatie hebben zoals 

waterslagen en vensterbanken kennen een andere codering en zijn daarom ook op een andere plek 

te vinden in de begroting. Andere elementen zoals een gemetselde binnenwand en een gemetselde 

buitenwand, worden juist samengevoegd in één post en kunnen daardoor niet eenvoudig los van 

elkaar worden gezien (Dukers, 2003).  

NL/Sfb 

De NL/Sfb-classificatie – ook wel bekend als de Elementenmethode ’91 – vindt zijn oorsprong in 

Zweden waar de eerste versie van dit coderingssysteem al in 1947 is ontwikkeld, eind jaren ’50 is 

het systeem internationaal in gebruik genomen (BNA, 2005). De NL/Sfb-classificatie is de specifiek 

op de Nederlandse praktijk gerichte vertaling van het Sfb systeem en vindt toepassing in zowel de 

rubricering van kostengegevens als de rubricering van materialen en producten. Het systeem 

bestaat uit vijf tabellen (tabel 0 t/m 4) de bekendste hiervan is tabel 1 welke een codering bevat 

voor de functionele onderdelen van de te bouwen voorziening. Deze tabel bestaat uit een 

boomstructuur met vier detailniveaus, waarbij een indeling naar elementgroepen, elementen, 

variant-elementgroepen en variant-elementen wordt gehanteerd. Ook in dit systeem kent elk 

niveau een eigen codering, zie figuur 4.3. 

 

Figuur 4.3: Indeling in niveaus volgens de NL/Sfb-classificatie. 
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Ook aan de NL/Sfb-classificatie kleeft echter een nadeel dat met name tot uiting komt in de eerste 

fases van het bouwproces. In deze fases wordt vaak met kostenkengetallen gewerkt op het niveau 

van elementenclusters, bijvoorbeeld kosten van de buitenwand als geheel, of het dak als geheel, 

dergelijke elementenclusters worden echter niet door de NL/Sfb-classificatie ondersteund. Zo zijn 

elementen die deel uitmaken van bijvoorbeeld een buitenwand verdeeld over codes 21 (Ruwbouw; 

buitenwanden) 31 (Afbouw; buitenwandopeningen) en 41 (Afwerkingen; buitenwandafwerkingen) 

(Dukers, 2003).  

 Bepalen hoeveelheden 

Het bepalen van de hoeveelheden gebeurt op basis van het ontwerp. Door hoeveelheden 

rechtstreeks af te leiden van tekeningen of van een BIM-model kunnen de te verwachten kosten 

worden berekend. Bij het opstellen van een gedetailleerde begroting is het ontwerp doorgaans niet 

gedetailleerd genoeg om daarvan alle hoeveelheden af te kunnen leiden. In het geval van een 

inschrijfbegroting bijvoorbeeld, worden alle materialen begroot die voor een bepaalde 

bouwconstructie nodig zijn, de benodigde hoeveelheid lijmmortel, het aantal spouwankers of de 

vereiste wapening in de funderingsbalken zijn echter doorgaans niet direct uit het ontwerp af te 

leiden. Voor dergelijke hoeveelheden worden zogenaamde hoeveelheidsrecepten opgesteld, dit zijn 

formules waarmee hoeveelheden kunnen worden afgeleid van andere hoeveelheden of 

vormeigenschappen van een bepaald element (Flapper, 2005).  

Bij het begroten is dus altijd sprake van een bepaalde mate van onnauwkeurigheid, er wordt 

immers een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. De ervaring van de calculator en de 

beschikbare informatie uit referentieprojecten is daarom van groot belang voor het opstellen van 

een goed onderbouwde begroting.  

 Bepalen eenheidsprijzen 

Hoeveelheden worden uitgedrukt in een bepaalde eenheid, veelgebruikte eenheden in een 

inschrijfbegroting zijn onder andere strekkende, vierkante en kubieke meter, stuks (st.), post 

(pst.), kilogram en uur. Per eenheid van een gedefinieerd gebouwonderdeel wordt een prijs 

bepaald, het bepalen van de eenheidsprijzen kan op verschillende manieren gebeuren. Voorgaande 

projecten vormen bijvoorbeeld een belangrijke bron van informatie, door nacalculatie kan bekeken 

worden of de eerder gehanteerde eenheidsprijzen overeenkwamen met de werkelijkheid. 

Daarnaast worden eenheidsprijzen bepaald door offertes op te vragen bij verschillende 

onderaannemers en leveranciers of door prijsafspraken met hen te maken.  

 Berekenen kosten 

Het daadwerkelijk berekenen van de kosten is uiteindelijk slechts een kwestie van het 

vermenigvuldigen van hoeveelheden met de eenheidsprijzen en deze gegevens bij elkaar op te 

tellen. Door de indeling in verschillende niveaus en gebouwonderdelen, kunnen eenvoudig 

subtotalen van verschillende delen van het ontwerp worden bepaald. 

4.3 Eisen aan een inschrijfbegroting 

Met het hulpmiddel moet een inschrijfbegroting kunnen worden samengesteld, in deze paragraaf 

wordt onderzocht aan welke eisen een dergelijke begroting dient te voldoen. De NEN 2634 – 

‘Termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten- en kwaliteitsaspecten 

voor bouwprojecten’ is hierbij als uitgangspunt genomen. 
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 Classificatiesysteem en detailniveau 

In de norm wordt de NL/Sfb-classificatie als uitgangspunt genomen, er wordt echter een oplossing 

aangedragen voor het eerder besproken nadeel hiervan. Door het introduceren van tussenniveaus 

met verzamelcodes kunnen gebouwdelen toch eenvoudig worden geclusterd in bruikbare 

elementenclusters, zie niveau 2 in figuur 4.4. Dit systeem wordt ook wel de NEN-NL/Sfb-

classificatie genoemd.  

 

Figuur 4.4: Indeling in niveaus volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie (aangepast van: Flapper, 2005, p. 179).  

De norm maakt onderscheid in vier verschillende detailniveaus: geheel bouwwerk of ruimtelijke 

delen (1), elementenclusters (2), elementen (3), technische oplossingen (4), zie figuur 4.5. De 

detailniveaus lopen van grof naar fijn, waarbij in een piramideachtige structuur de opbouw van het 

project af te lezen is, elk detailniveau is een verfijning van het bovenliggende algemenere niveau 

(Witteman, 2009). Een inschrijfbegroting dient van niveau 4 ‘technische oplossingen’ te zijn.  

 

Figuur 4.5: Verschillende mogelijke detailniveaus voor begrotingen, hoe verder naar beneden hoe 
gedetailleerder (Dukers, 2003, p. 8). 

 Kostenopbouw 

Het eerste detailniveau geeft de kostenopbouw aan die in de verschillende begrotingen dient te 

worden gehanteerd. Deze opbouw gaat uit van de totale investeringskosten, dit zijn de eenmalige 

kosten die gemaakt moeten worden om onroerend goed te stichten (Wentzel et al., 2005). 

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook kosten voor de grond en de honoraria van architecten en diverse 
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adviseurs die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld. In figuur 4.6 is een overzicht gegeven van 

de wijze waarop de investeringskosten worden ingedeeld. Afhankelijk van de contractvorm die 

wordt aangegaan kunnen diverse onderdelen wel of niet in de begroting worden opgenomen.  

Figuur 4.6: Opbouw van de investeringskosten (aangepast van: NEN 2634, p. 4).  

Bij traditionele bouwprojecten worden in de inschrijfbegroting enkel de bouwkosten meegenomen. 

Dit zijn niet enkel de kosten voor het daadwerkelijk bouwen, maar alle kosten die gepaard gaan 

met het uitvoeren van het werk, zoals het inrichten van de bouwplaats of kosten die op kantoor 

worden gemaakt, deze laatste kosten vallen onder de noemer algemene uitvoeringskosten. In 

figuur 4.6 is tevens weergegeven welk deel van de investeringskosten tot de bouwkosten worden 

gerekend. 

Naast de bouwkosten wordt de begroting ook voorzien van staartkosten, dit zijn aanvullende 

kosten die door middel van percentages over de bouwkosten berekend worden. Hierin worden 

bijvoorbeeld algemene (bedrijfs)kosten, winst en risico en verzekeringen opgenomen.  

 Kolommenstructuur 

Met uitzondering van de staartkosten dient in een begroting een vaste kolommenstructuur te 

worden gehanteerd. In figuur 4.7 is deze structuur weergegeven zoals die in de norm wordt 

voorgeschreven voor een begroting op niveau 4.   

 

Figuur 4.7: Te hanteren kolommenstructuur voor een begroting op niveau 4 (NEN 2634, p. 27). 

De volgorde van de kolommen is in de norm echter niet dwingend voorgeschreven, hier mag dus 

van worden afgeweken. Vaak wordt in plaats van de hier gehanteerde hoofdgroepen (materiaal- en 

materieelkosten) bij een inschrijfbegroting de zogenaamde MAMO indeling gehanteerd, MAMO staat 

voor materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming.  

4.4 Benodigde gegevens voor het begroten 

Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen drie type gegevens onderscheiden worden die 

nodig zijn om een begroting op te kunnen stellen:  

1. Gebouwonderdelen gedefinieerd volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie; 

2. Hoeveelheden en hoeveelheidsrecepten; 

3. Eenheidsprijzen. 
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Gebouwonderdelen volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie 

Het onderscheid in gebouwonderdelen waarvan de hoeveelheden moeten worden bepaald, volgt in 

eerste instantie uit het gehanteerde classificatiesysteem en het detailniveau waarop wordt begroot. 

In het geval van de inschrijfbegroting is dit niveau 4 (technische oplossingen) van de NEN-NL/Sfb-

classificatie. Binnen een codering op dit niveau kan echter sprake zijn van verschillende soorten 

elementen, zo kunnen verschillende typen kalkzandsteen allen de code 2B(22.22) toegekend 

krijgen, ook vloerelementen zoals ribcassettevloer- en kanaalplaatvloerelementen kunnen beide 

onder eenzelfde code vallen, de prijs van deze elementen kan echter wel verschillen, zie figuur 4.8. 

Naast het onderscheid in codering zal daarom op een aanvullend niveau onderscheid in de 

elementen gemaakt moeten worden. 

 

Figuur 4.8: Verschillende soorten materialen kunnen in niveau 4 dezelfde codering toegekend krijgen, in dit 
voorbeeld verschillende typen kalkzandsteen welke beide onder de code 2.B(22.22) vallen.  

Hoeveelheden en hoeveelheidsrecepten 

Van elk gebouwonderdeel waar onderscheid in gemaakt kan worden, dienen de hoeveelheden te 

worden bepaald. Waar mogelijk dienen de hoeveelheden uit het ontwerp te worden afgeleid, waar 

dit niet mogelijk is dienen hoeveelheidsrecepten te worden gebruikt. De hoeveelheidsrecepten zijn 

voor het Da Vinci Huis bekend binnen de calculatieafdeling van Hurks. 

Eenheidsprijzen 

Van elk onderscheidde gebouwonderdeel dienen eveneens eenheidsprijzen bekend te zijn. Ook 

deze staan in het geval van het Da Vinci Huis grotendeels vast en zijn binnen de calculatieafdeling 

bekend. In het vervolg van dit rapport worden ter illustratie hiervoor echter fictieve waarden 

gebruikt.  

4.5 Eisen aan de uitwerking van de functie 

Uit de doelstelling volgt dat het BIM-model van de woning direct moet worden vertaald in een 

inschrijfbegroting, uit de onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat een inschrijfbegroting aan 

verschillende eisen moet voldoen, deze eisen worden bij de uitwerking van de functie daarom 

overgenomen. Vanuit Hurks is daarnaast de eis gesteld om de inschrijfbegroting in te delen volgens 

de NEN-NL/Sfb-classificatie. Bij de uitwerking van deze functie geldt eveneens dat de principes van 

de werking zwaarder wegen dan de volledigheid, voor deze functie betekent dit dat er geen 

volledige begroting zal worden opgesteld, maar dat slechts een selectie van woningonderdelen zal 

worden begroot, de aandacht gaat hierbij in hoofdzaak uit naar het bepalen van hoeveelheden. De 

volgende eisen zijn voor de functie opgesteld:  

 Het hulpmiddel voorziet in een inschrijfbegroting op niveau 4 (technische oplossingen); 
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 Aanpassingen aan de keuzeopties worden direct vertaald in de begroting; 

 In de begroting is de MAMO indeling voor de kolommen gehanteerd; 

 De begroting is opgebouwd volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie, daarvan worden tenminste 

de volgende elementen begroot: 

o 2A(16) – Funderingsconstructies; 

o 2A(17) – Paalfunderingen;  

o 2B(22) – Dragende binnenwanden; 

o 2B(23) – Dragende vloeren; 

o 2D(31) – Buitenwandopeningen. 

4.6 Opbouw van het basis model ten behoeve van de functie 

Alle BIM-modelleersoftware biedt mogelijkheden voor het onttrekken van diverse hoeveelheden 

van de elementen waaruit het BIM-model is opgebouwd (Eastman et al., 2011). Het berekenen van 

deze hoeveelheden voor de verschillende elementen gebeurt automatisch door de software. Om er 

zeker van te zijn dat de juiste hoeveelheden worden bepaald, zijn echter een aantal zaken van 

belang waar tijdens het modelleren van het basis model rekening mee gehouden is.  

 Waarheidsgetrouw BIM-model 

Om de software de juiste hoeveelheden te kunnen laten uitrekenen, is het van belang dat 

elementen op de juiste manier worden gemodelleerd zodat een waarheidsgetrouw BIM-model 

ontstaat. Aandacht dient in het bijzonder uit te gaan naar aansluitingen tussen verschillende 

elementen zoals een wand-wand detail of een wand-vloer detail. In figuur 4.9 zijn een aantal 

verschillende wand-vloer aansluitingen getekend, de manier van modelleren is van invloed op de 

uiteindelijk berekende hoeveelheden. Van links naar rechts wordt in dit voorbeeld een steeds 

grotere oppervlakte berekend voor de vloer.  

 

Figuur 4.9: Verschillende wand-vloer aansluitingen, de manier van modelleren heeft invloed op de berekende 
hoeveelheden (Koks, 2009, p. 22). 

De uitvoeringsmethode van het Da Vinci Huis is op voorhand bekend, in het basis BIM-model zijn 

de aansluitdetails daarom overeenkomstig de uitvoeringsmethode gemodelleerd. Zo overspannen 

de vloerelementen bijvoorbeeld in de breedterichting van de woning, ze rusten daarom op de 

woningscheidende wanden, in werkelijkheid steken ze echter ook over het binnenblad van de 

gevels heen, in het model zijn ze daarom ook op deze manier gemodelleerd. Daarnaast worden in 

werkelijk ook verschillende kalkzandsteen diktes toegepast, de aansluitdetails van deze wanden 

zijn in het model overeenkomstig de werkelijkheid gemodelleerd, zodat ook hiervan de juiste 

hoeveelheden worden bepaald.  
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 Identificeren van gebouwelementen 

Omdat op voorhand niet bekend is uit welke elementen het BIM-model bestaat, kunnen de 

elementen niet aan de hand van het ElementID worden geïdentificeerd. Om met het hulpmiddel 

toch onderscheid te kunnen maken in verschillende gebouwelementen, zijn alle elementen in het 

BIM-model voorzien van een codering volgens niveau 4 van de NEN-NL/Sfb classificatie. Daarnaast 

is aan de elementen een unieke naam gegeven, zodat op basis daarvan onderscheid gemaakt kan 

worden tussen verschillende elementen met eenzelfde codering. Een combinatie van deze twee 

eigenschappen zorgt voor een unieke identificatie per element, zie bijvoorbeeld figuur 4.10. 

 

Figuur 4.10: Gebouwelementen kunnen worden geïdentificeerd door gebruik te maken van de combinatie NEN-
NL/Sfb-codering + naam.  

4.7 Uitwerking van de functie begroten 

Ook bij de uitwerking van de begrotingsfunctie is gebruik gemaakt van de combinatie Revit, 

Dynamo en Excel. Het met de eerste functie samengestelde BIM-model vormt de input voor de 

functie. Voor de inschrijfbegroting is in Excel een sjabloon opgesteld waarin de mogelijke 

gebouwonderdelen zijn uit gespecificeerd naar technische oplossingen. De specifieke hoeveelheden 

die in dit sjabloon moeten worden verwerkt, worden op basis van het BIM-model en met behulp 

van een script in Dynamo bepaald. De begrotingsfunctie bestaat in hoofdlijnen uit twee stappen, 

zie figuur 4.11.  

 

Figuur 4.11: Schematische weergave van de functie begroten.  

 Onttrekken van hoeveelheden uit het BIM-model 

Het onttrekken van de hoeveelheden uit het BIM-model vindt plaats aan de hand van een script in 

Dynamo, het resultaat hiervan is een overzicht van alle totaal hoeveelheden per gedefinieerd 

gebouwonderdeel. De hoeveelheden zijn in het BIM-model als parameter van ieder een element 

beschikbaar, het uitlezen van deze parameters gebeurt in hoofdlijnen op vergelijkbare wijze als in 

het script voor de controle functie. Omdat echter op voorhand niet duidelijk is uit welke elementen 

het model is opgebouwd, bestaat een groot deel van het script uit een analyse van het BIM-model. 

Daarnaast zijn enkel de totaal hoeveelheden van unieke gebouwonderdelen van belang. Van een 

model met bijvoorbeeld vier wandelementen van een bepaald type kalkzandsteen is de totaal 

oppervlakte van dit type kalkzandsteen van belang en niet de oppervlaktes van dit type 
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kalkzandsteen per wandelement. De hoeveelheden zijn in het BIM-model echter wel per element 

gegeven, hiervan moeten daarom met behulp van het script de totalen worden bepaald. Om tot 

deze totalen te komen, doorloopt het script een aantal stappen:  

1. BIM-model filteren op de juiste elementen; 

2. Sorteren en groeperen van bouwkundige elementen; 

3. Bepalen totaal hoeveelheden per groep;   

BIM-model filteren op de juiste elementen 

Het BIM-model bestaat uit verschillende elementen, deze mogen echter niet allen worden 

meegenomen bij het bepalen van hoeveelheden. Zo bevat het model bijvoorbeeld zowel fysieke als 

denkbeeldige elementen, denkbeeldige elementen zijn o.a. de Mass-elementen die gebruikt worden 

om de verblijfsruimtes en –gebieden mee te definiëren. Bij het bepalen van de hoeveelheden 

worden deze denkbeeldige elementen eerst uit het model gefilterd. De overige fysieke elementen 

bestaan daarnaast ook uit elementen uit niet actieve design options, de tussenwand tussen de 

slaapkamers op de tweede verdieping is bijvoorbeeld altijd fysiek in het model aanwezig, ook 

indien de optie met twee slaapkamers op deze verdieping niet actief is, de oppervlakte hiervan 

mag in dit geval niet worden meegenomen. Het model wordt daarom ook op deze elementen 

gefilterd. Het filteren gebeurt aan de hand van een script in Dynamo, hiervoor is echter geen 

standaard node beschikbaar, deze is daarom zelf gedefinieerd met behulp van de Python 

programmeertaal (zie bijlage D). Het algoritme hiervoor is in figuur 4.12 weergegeven.  

 

Figuur 4.12: Algoritme waarmee het BIM-model wordt gefilterd op fysieke bouwkundige elementen.  
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Elementen sorteren en groeperen 

Nadat het model is gefilterd op alle fysieke gebouwelementen, worden deze elementen gesorteerd 

op twee niveaus: NEN-NL/Sfb code en naam. Elementen waarvan deze combinaties hetzelfde is, 

worden vervolgens gegroepeerd. Om dit principe duidelijk te maken is in tabel 4.1 een voorbeeld 

gegeven van een lijst met een aantal elementen in willekeurige volgorde met onder andere de 

parameters NEN-NL/Sfb code en naam.  

Tabel 4.1: Voorbeeld van een verzameling elementen in willekeurige volgorde.  

ElementID: Code: Naam: 

679134 2D(31.40) M5 3090 x 2421 mm 

413695 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

713495 2B(22.22) Kalkzandsteen E120 CS12 

234685 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

648513 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

647513 2A(17.11) Mortelschroefpaal d300mm 

478791 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

 

Door middel van een eenvoudig commando in de Python programmeertaal kan deze lijst op twee 

niveaus worden gesorteerd:    

1. list = IN[0]   
2. OUT = sorted(list, key=operator.itemgetter(1,2))   

Dit commando is in een eigen gedefinieerde node verwerkt, met als input de lijst met in 

willekeurige volgorde de elementen met de parameters code en naam. De tweede regel voert hier 

daadwerkelijk de actie uit en geeft als output een nieuwe lijst, ditmaal gesorteerd op code en 

vervolgens op naam. In tabel 4.2 is het resultaat hiervan weergegeven voor de elementen uit tabel 

4.1.  

Tabel 4.2: Elementen uit tabel 4.1 gesorteerd op code en vervolgens op naam. 

ElementID: Code: Naam: 

647513 2A(17.11) Mortelschroefpaal d300mm 

413695 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

648513 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

713495 2B(22.22) Kalkzandsteen E120 CS12 

234685 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

478791 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

679134 2D(31.40) M5 3090 x 2421 mm 

 

Van deze gesorteerde lijst worden de elementen met dezelfde combinaties code en naam 

samengevoegd in een groep. In figuur 4.13 is het deel van het script in Dynamo weergegeven wat 

deze actie uitvoert. 
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Figuur 4.13: Deel van het script in Dynamo waarmee de elementen worden gegroepeerd. 

De ‘GroupByKey’ node groepeert elementen uit een lijst in de bovenste input waarvan de naam 

gelijk is aan die in een lijst in de onderste input. Het resultaat van deze actie is voor dezelfde  

elementen als in tabellen 4.1 en 4.2 in tabel 4.3 weergegeven.  

Tabel 4.3: Resultaat van het groeperen van de elementen met dezelfde naam.  

Groep: Element: Code: Naam: 

A 647513 2A(17.11) Mortelschroefpaal d300mm 

B 413695 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

B 648513 2B(22.22) Kalkzandsteen E100 CS12 

C 713495 2B(22.22) Kalkzandsteen E120 CS12 

D 234685 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

D 478791 2D(31.20) G04 1440 x 1438 mm 

E 679134 2D(31.40) M5 3090 x 2421 mm 

 

Bepalen totaal hoeveelheden per groep 

Van de verschillende groepen met elementen worden vervolgens de totaal hoeveelheden bepaald, 

deze zijn door middel van parameters aan de elementen gekoppeld. De input voor dit deel van het 

script zijn de eerder gemaakte groepen met elementen waarvan de combinatie code en naam 

hetzelfde is, per groep worden de totaal hoeveelheden bepaald. Het script telt in eerste instantie 

het aantal elementen in de groep, vervolgens worden van deze elementen een voor een de totaal 

hoeveelheden bepaald.  

In figuur 4.14 is een principe algoritme van dit deel van het script weergegeven. In dit voorbeeld 

wordt nadat het aantal elementen zijn bepaald, eerst de totale lengte van de elementen bepaald en 

daarna de totale oppervlakte. In werkelijkheid is het script uitgebreid met de aanvullende 

parameters volume, kozijnbreedte en kozijnhoogte. Het principe voor het bepalen van elk van deze 

hoeveelheden is echter hetzelfde.  
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Figuur 4.14: Algoritme voor het bepalen van totaal hoeveelheden.  

Niet alle parameters zijn echter voor alle elementen beschikbaar, zo kent een dakelement 

bijvoorbeeld geen lengte parameter en een kozijn element geen volume parameter. Het script 

houdt hier rekening mee door eerst te controleren of een bepaalde parameter wel aan een element 

is gekoppeld, indien dit niet het geval is zal in plaats van de totaal hoeveelheid voor een bepaalde 

parameter de code “n/a” van ‘niet aanwezig’ worden afgegeven. In figuur 4.15 is dit principe door 

middel van een algoritme weergegeven, in dit geval gaat het om het rode blokje uit het vorige 

algoritme, hetzelfde principe wordt echter ook voor de andere parameters toegepast. 
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Figuur 4.15: Algoritme voor het bepalen van de totale lengte van een groep elementen.  

Het resultaat van het script is een overzicht van alle totaal hoeveelheden, het script schrijft deze 

gegevens op volgorde van de NEN-NL/Sfb codering naar een tabblad in Excel. In figuur 4.16 is een 

voorbeeld gegeven van een overzicht met totaal hoeveelheden van een geconfigureerde woning, 

zoals dat door het hulpmiddel wordt bepaald. Met uitzondering van de dikgedrukte gegevens, 

worden alle gegevens in dit voorbeeld door het hulpmiddel rechtstreeks uit het BIM-model naar 

Excel geschreven.   
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Figuur 4.16: Resultaat van het uittrekken van hoeveelheden uit het BIM-model met het hulpmiddel. 
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 Hoeveelheden verwerken in begrotingssjabloon 

Voor de inschrijfbegroting is eveneens een sjabloon opgesteld in Excel, een compleet ingevuld 

voorbeeld van een willekeurige woning zoals dat uit het hulpmiddel komt, is in bijlage E 

bijgevoegd. Bij de begrotingsfunctie is de aandacht echter met name uitgegaan naar het 

onttrekken van de juiste hoeveelheden uit het BIM-model en het beschikbaar stellen voor verdere 

verwerking hiervan. Het begrotingssjabloon dient daarom enkel als aanzet gezien te worden, voor 

het bepalen van betrouwbare kostengegevens spelen nog aanvullende factoren een rol die hier 

buiten beschouwing zijn gelaten.  

Het begrotingssjabloon bestaat uit twee tabbladen, een tabblad waarop alle hoeveelheden uit het 

BIM-model met behulp van het script worden verzameld (reeds toegelicht in figuur 4.16) en een 

tabblad met de daadwerkelijke inschrijfbegroting. De met het script bepaalde hoeveelheden 

worden in dit laatste tabblad verwerkt en omgerekend naar de daadwerkelijke te verwachten 

kosten. De principes van het begrotingssjabloon worden hier toegelicht door eerst verticaal en 

daarna horizontaal door de begroting te lopen.  

Verticaal  

Verticaal is het sjabloon ingedeeld volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in de vier detailniveaus. De boomstructuur van de classificatie is in de begroting terug te 

vinden, de niveaus kunnen bovendien worden ingeklapt zodat enkel de totalen van een bepaald 

onderdeel zichtbaar zijn, of juist worden uitgeklapt zodat ze uit gespecificeerd zijn tot het volgende 

dieperliggende niveau. Voor het leesgemak heeft ieder niveau een kleurcode meegekregen, in 

figuur 4.17 is een uitsnede met de eerste paar kolommen van het sjabloon weergegeven, voor een 

uitgebreid voorbeeld wordt verwezen naar bijlage E.  

 

Figuur 4.17: Uitsnede uit het begrotingssjabloon (het sjabloon loopt in zowel horizontale als verticale richting 
nog verder door). 

In de figuur is het elementencluster 2B ‘Skelet’ uitgeklapt, dit cluster bestaat onder andere uit de 

elementen 2B(21) ‘Dragende buitenwanden’ en 2B(22) ‘Dragende binnenwanden’. Enkel de 

dragende binnenwanden zijn in dit voorbeeld uitgeklapt, dit element is daarom uit gespecificeerd 
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tot de verschillende technische oplossingen. De eerste begrotingsregel binnen niveau 4 (de eerste 

regel zonder kleurcodering) bestaat uit het gebouwelement waarvan de hoeveelheden kunnen 

worden bepaald aan de hand van het BIM-model. In het voorbeeld is dit bijvoorbeeld het element 

‘Kalkzandsteen E120 CS12’, alle regels onder dit element corresponderen met andere materialen 

en/of overige voorzieningen die nodig zijn om het element te kunnen realiseren, hoeveelheden van 

deze overige regels worden bepaald aan de hand van hoeveelheidsrecepten.  

Indien er meerdere gebouwonderdelen aan dezelfde code op het vierde niveau zijn toegekend, 

worden ze in de begroting door middel van een witregel van elkaar gescheiden. Op deze manier 

ontstaan er blokken begrotingsregels die bij elkaar horen. Het sjabloon is bovendien voorzien van 

begrotingsregels voor alle mogelijke gebouwelementen zoals die bij het Da Vinci Huis voor kunnen 

komen. Het kan echter zo zijn dat een bepaald gebouwcomponent niet in het model is verwerkt, 

voor deze componenten zijn in het sjabloon wel regels gereserveerd, maar de hoeveelheden 

hiervan blijven op dan nul zodat hieraan ook geen kosten worden toegekend.  

Horizontaal 

Horizontaal is de begroting opgebouwd volgens de kolommenstructuur die in NEN 2634 wordt 

voorgeschreven, de volgorde van de kolommen is daarbij aangepast naar de MAMO-indeling. In de 

hoeveelheden kolom is elke cel voorzien van een formule, voor de eerste begrotingsregel van ieder 

blok zoekt Excel automatisch naar de corresponderende waarde in het tabblad waar de informatie 

uit het BIM-model binnenkomt. Excel maakt hiervoor gebruik van de naam van het element, het 

maakt daarbij niet uit in welke regel op het eerste tabblad het element staat. Wanneer de naam in 

dit tabblad is gevonden, wordt in de juiste kolom de overeenkomstige cel met hoeveelheden 

afgelezen. In figuur 4.17 is voor het ‘Kalkzandsteen E120 CS12’ bijvoorbeeld een oppervlakte van 

122,11m2 gerekend, deze waarde correspondeert met de totale oppervlakte van dit element in 

figuur 4.16. De overige regels zijn in de meeste gevallen voorzien van formules die aan de hand 

van de hoeveelheid in de eerste begrotingsregel, de overige hoeveelheden kunnen bepalen.  

4.8 Conclusie 

Met de begrotingsfunctie kan voor het samengestelde ontwerp een inschrijfbegroting op niveau 4 

worden gegenereerd, opgebouwd volgens de NEN-NL/Sfb-classificatie. De inschrijfbegroting 

bestaat uit een sjabloon in Excel waarin hoeveelheidsrecepten en eenheidsprijzen reeds zijn 

verwerkt. De benodigde hoeveelheden worden volledig geautomatiseerd afgeleid van het 

geconfigureerde BIM-model uit de eerste functie, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een script in 

Dynamo. Het samengestelde script is in staat de elementen in het BIM-model te analyseren en de 

waardes van hun parameters te groeperen en te verwerken. Momenteel is de functie beperkt tot 

slechts een aantal elementen. Door gebruik te maken van dezelfde principes kan deze echter 

eenvoudig worden uitgebreid met aanvullende elementen, zodat met een druk op de knop een 

complete inschrijfbegroting kan worden gegenereerd. De aandacht is tot nu toe echter 

hoofdzakelijk uitgegaan naar het bepalen van de juiste hoeveelheden uit het model, voor het 

bepalen van betrouwbare kosten spelen nog andere factoren een rol die hier buiten beschouwing 

zijn gelaten. Ook de uitwerking van deze functie geeft een voorbeeld van een praktische toepassing 

van Building Information Modeling in de praktijk. In dit geval is de functie specifiek opgezet voor 

het Da Vinci Huis, het kan echter de moeite lonen om verder onderzoek te verrichten naar een 

meer generieke methode voor begroten met behulp van BIM.  



 

 

 

 

 

 

hoofdstuk 5  
Evaluatie 
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5.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk wordt aangetoond dat het ontwikkelde hulpmiddel voldoet aan de gestelde 

eisen en dat daarmee tevens is voldaan aan de doelstelling van het afstudeerproject. Een compleet 

overzicht van alle onderdelen waaruit het hulpmiddel is opgebouwd is in paragraaf 5.2 gegeven. In 

paragraaf 5.3 wordt het hulpmiddel getoetst aan het programma van eisen, in paragraaf 5.4 

worden de resultaten besproken van twee praktijktoetsen en het hoofdstuk wordt afgesloten met 

aanbevelingen voor mogelijk vervolg onderzoek in paragraaf 5.5.  

5.2 Totaaloverzicht hulpmiddel 

Het hulpmiddel is opgebouwd uit een verzameling van digitale bestanden verspreid over drie 

verschillende softwareapplicaties: Autodesk Revit, Dynamo en Microsoft Excel. In tabel 5.1 is een 

overzicht gegeven van de digitale bestanden die momenteel tot het hulpmiddel behoren.   

Tabel 5.1: Overzicht van de digitale bestanden behorende tot het hulpmiddel. 

Dynamo (scripts) Revit (model) Excel (sheets) 

Fundering.dyn DVH-2LMK.rvt Keuzeopties.xlsx 

Beukbreedte.dyn  ElementIDs.xlsx 

Woningdiepte.dyn  Controlesjabloon.xlsx 

Dakhelling.dyn  Begrotingssjabloon.xlsx 

Dakoverstek.dyn   

Dakopeningen voorzijde.dyn   

Dakopeningen achterzijde.dyn   

Type kozijnen.dyn   

Hal- en badkamerreedte.dyn   

Controleren.dyn   

Begroten.dyn   

ElementIDs.dyn   

 

De eerste 9 scripts behoren tot de functie configureren en hebben allen invloed op een specifiek 

deel van het model. Het laatste script (ElementIDs.dyn) is een hulpscript om ElementID’s te 

verzamelen en op te slaan in de Excelsheet ElementIDs.xlsx. 

 

Figuur 5.1: Schematische weergave van de relatie tussen de verschillende bestanden, boven het principe voor 
de scripts ten behoeve van het configureren van de woning, onder voor het controleren en begroten. 
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5.3 Toetsing aan het programma van eisen 

Door dit eindrapport heen zijn op verschillende momenten eisen gesteld aan het hulpmiddel, in 

deze paragraaf wordt getoetst of hieraan wordt voldaan.  

 Algemene eisen 

De doelstelling voor het afstudeerproject luidde als volgt:  

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee binnen een halve dag een BIM-model van één 

woning van het type 2-laags met kap kan worden samengesteld, dat voldoet aan tenminste 

90% van de meest voorkomende eisen en wensen van opdrachtgevers, aan de voorschriften 

van het Bouwbesluit 2012 en dat direct wordt vertaald in een inschrijfbegroting.” 

Vanuit deze doelstelling zijn voor het hulpmiddel drie algemene eisen opgesteld, in tabel 5.2 is 

bepaald of aan deze eisen is voldaan. 

Tabel 5.2: Conclusies met betrekking tot de algemene eisen aan hulpmiddel.  

Eis Conclusie 

Het hulpmiddel omvat drie functies: configureren, controleren en begroten VOLDOET 

Het hulpmiddel is georganiseerd rondom een basis BIM-model van de Da 
Vinci woning 

VOLDOET 

Alle drie de functies dienen binnen het tijdsbestek van in totaal maximaal 
vier uur te doorlopen zijn 

VOLDOET, zie 
paragraaf 5.3 

 Eisen met betrekking tot de functie configureren 

Voor de eerste functie van het hulpmiddel, het configureren van de woning, zijn een aantal 

specifieke eisen opgesteld, in tabel 5.3 is bepaald of aan deze eisen is voldaan.  

Tabel 5.3: Conclusies met betrekking tot de functie configureren.  

Eis Conclusie 

Met het hulpmiddel kan een woning van het type 2-laags met kap worden 
geconfigureerd 

VOLDOET 

Het configureren omvat tenminste twee of meerdere opties met betrekking 
tot: 

 

Funderingspaal type VOLDOET 

Funderingspaal lengte VOLDOET 

Beukbreedte VOLDOET 

Woningdiepte VOLDOET 

Dakhelling VOLDOET 

Type kozijnen VOLDOET 

Dakopeningen voorzijde VOLDOET 

Indeling eerste verdieping VOLDOET 

Het resultaat van het configureren is een BIM-model van de woning VOLDOET 
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Alle hier genoemde keuzeopties zijn ofwel in Revit met behulp van Design Options in het model 

verwerkt, ofwel in de vorm van Dynamo scripts uitgewerkt. Naast de hier benoemde keuzeopties 

zijn tevens de volgende keuzeopties uitgewerkt:  

 Indeling begane grond; 

 Indeling tweede verdieping; 

 Dakoverstek; 

 Dakopeningen achterzijde; 

 Halbreedte; 

 Badkamerbreedte. 

 Eisen met betrekking tot de functie controleren 

Voor de tweede functie van het hulpmiddel, de controlefunctie, zijn tevens een aantal specifieke 

eisen opgesteld, in tabel 5.4 is bepaald of aan deze eisen is voldaan.  

Tabel 5.4: Conclusies met betrekking tot de functie controleren. 

Eis Conclusie 

Met het hulpmiddel kan een controle worden uitgevoerd op de voorschriften 
van het Bouwbesluit 2012 voor zover deze betrekking hebben op dynamische 
onderdelen van de Da Vinci woning, behorende tot de afdelingen: 

 

3.11 – Daglicht VOLDOET 

4.1 – Verblijfsgebied en verblijfsruimte VOLDOET 

4.3 – Badruimte, nieuwbouw VOLDOET 

De controle resulteert in een rapportage waarin per voorschrift is 
aangegeven of hieraan wel of niet wordt voldaan 

VOLDOET 

 

 Eisen met betrekking tot de functie begroten 

Voor de derde functie van het hulpmiddel, de begrotingsfunctie, zijn eveneens een aantal 

specifieke eisen opgesteld, in tabel 5.5 is bepaald of aan deze eisen is voldaan.  

Tabel 5.5: Conclusies met betrekking tot de functie begroten. 

Eis Conclusie 

Het hulpmiddel voorziet in een inschrijfbegroting op niveau 4 (technische 
oplossingen) 

VOLDOET 

Aanpassingen aan de keuzeopties worden direct vertaald in de begroting VOLDOET 

In de begroting is de MAMO indeling voor de kolommen gehanteerd VOLDOET 

De begroting is opgebouwd volgens de NEN-NL/Sfb classificatie, daarvan 
worden tenminste de volgende elementen begroot: 

 

2A(16) – Funderingsconstructies VOLDOET 

2A(17) – Paalfunderingen VOLDOET 

2B(22) – Dragende binnenwanden VOLDOET 

2B(23) – Dragende vloeren VOLDOET 

2D(31) – Buitenwandopeningen  VOLDOET 
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5.4 Praktijktoetsing 

Met uitzondering van de eis met betrekking tot de tijdsduur waarbinnen de drie functies van het 

hulpmiddel te doorlopen moeten zijn, is van alle eisen aangetoond dat er aan wordt voldaan. Voor 

deze resterende eis is een praktijktoets uitgevoerd door zowel ondergetekende als door de 

projectcoördinator Da Vinci Huis werkzaam bij Hurks. Voor de toets zijn door de projectcoördinator 

Da Vinci Huis vier verschillende programma’s van eisen opgesteld, zoals die volgens hem door 

opdrachtgevers kunnen worden gevraagd. In tabel 5.6 zijn deze programma’s van eisen 

weergegeven in de vorm van vier woningtypes.  

Tabel 5.6: Programma van eisen voor vier verschillende woningtypes ten behoeve van het toetsen van het 
hulpmiddel.  

 Type A Type B Type C Type D 

Fundering type Prefab Prefab Prefab Mortelschroef 

Paallengte (m) 15 20 25 7 

Beukbreedte (mm) 5100 5400 5700 5100 

Woningdiepte (mm) 9100 9100 10300 9700 

Dakhell ing (graden) 37 32 45 37 

Dakoverstek (mm) 300 400 500 300 

Kozijnvariant Basis Variant A Basis Basis 

Achterdeur Schuifdeur Dubbele deur Enkele deur Dubbele deur 

Dakopeningen voor dakkapel klein dakkapel klein dakkapel groot dakkapel klein 

Dakopeningen achter 2x SK06 2x MK08 2x PK10 2x SK06 

Halbreedte (mm) 1250 1250 1250 1350 

Badkamerbreedte (mm) 2220 2510 2710 2220 

 

De toets bestond uit het doorlopen van alle functies voor elk van deze woningtypes. Indien een 

woningtype na de eerste controle niet voldeed aan de voorschriften van het Bouwbesluit, is het 

naar eigen inzicht aangepast tot het wel aan de voorschriften voldeed, in dit geval is geprobeerd zo 

dicht mogelijk bij het oorspronkelijke pve te blijven. Nadat het type was samengesteld dat aan de 

voorschriften voldeed, is hiervan een inschrijfbegroting gegenereerd. Van alle stappen is de 

tijdsduur gemeten, van de begrotingen zijn tevens de totalen van een aantal onderdelen 

genoteerd. In tabellen 5.7 en 5.8 zijn de resultaten van de toetsing door auteur respectievelijk 

projectcoördinator weergegeven.  
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Tabel 5.7: Overzicht van de resultaten van de praktijktoets uitgevoerd door de auteur. 

Woningtype A B C D 

tijdsduur configureren 0:06:16 0:06:11 0:07:42 0:06:10 

tijdsduur controleren 0:01:03 0:00:56 0:01:06 0:01:02 

woning voldoet direct? nee nee nee nee 

oorzaak daglicht daglicht daglicht daglicht 

tijdsduur aanpassen en controleren 0:02:42 0:08:48 0:10:51 0:02:46 

tijdsduur begroten 0:00:40 0:00:24 0:00:23 0:00:23 

tijdsduur totaal 0:10:41 0:16:19 0:20:02 0:10:21 
     

€ 2A(16) – funderingsconstructies  1832,95 1871,48 2053,49 1904,69 

€ 2A(17) – paalfunderingen  4294,02 5554,02 6814,02 1855,32 

€ 2B(22) – dragende binnenwanden 4384,29 4276,41 5272,83 4623,15 

€ 2B(23) – dragende vloeren 6056,35 6339,49 7305,35 6361,39 

€ 2D(31) – buitenwandopeningen  5792,10 6939,75 6918,70 6337,40 

 

Tabel 5.8: Overzicht van de resultaten van de praktijktoets uitgevoerd door projectcoördinator. 

Woningtype A B C D 

tijdsduur configureren 0:12:38 0:09:37 0:12:05 0:13:05 

tijdsduur controleren 0:01:35 0:01:23 0:01:34 0:01:07 

woning voldoet direct? nee nee nee nee 

oorzaak daglicht daglicht daglicht daglicht 

tijdsduur aanpassen en controleren (2) 0:03:40 0:11:35 0:05:42 0:02:37 

tijdsduur begroten 0:00:52 0:00:47 0:00:34 0:00:39 

tijdsduur totaal 0:18:45 0:23:22 0:19:55 0:17:28 
     

€ 2A(16) – funderingsconstructies  1832,95 1871,48 2053,94 1904,69 

€ 2A(17) – paalfunderingen  4294,02 5554,02 6814,02 1855,32 

€ 2B(22) – dragende binnenwanden 4384,29 4260,58 5313,28 4611,59 

€ 2B(23) – dragende vloeren 6056,35 6339,49 7305,35 6361,39 

€ 2D(31) – buitenwandopeningen  5792,10 7318,80 6127,35 6400,10 

 

Geen van de vier types bleek direct te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, in alle 

gevallen bleken de voorschriften met betrekking tot de daglichttoetreding voor problemen te 

zorgen. De projectcoördinator gaf aan dat het hulpmiddel hiermee een goede afspiegeling vormt 

van de problemen die zich in werkelijkheid ook voordoen. Tijdens de toets zijn de verschillende 

types na de eerste controle vervolgens aangepast tot ze wel aan de voorschriften voldeden. Bij 

types A en D volstond het om binnen het gevraagde programma van eisen enkel de kozijnmerken 

aan te passen (enkel andere afmetingen). Met de gevraagde programma’s van eisen voor de types 

B en C kon echter niet zondermeer aan de voorschriften worden voldaan. Bij type B was een 
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andere kozijnvariant vereist en bij type C was een ander type achterdeur (dubbele deuren) en een 

kleinere overstekdiepte van het dak (400 i.p.v. 500mm) vereist om toch aan de voorschriften te 

kunnen voldoen.  

Tijdens het samenstellen van type B is bovendien gebleken dat het concept, bij kozijnvariant A, 

onvoldoende kozijnmerken aanbiedt om een gemiddelde woning van genoeg daglicht te kunnen 

voorzien. Het hulpmiddel heeft hiermee al direct een aandachtspunt van het concept aan het licht 

gebracht. 

Bij het toetsen zijn de auteur en de projectcoördinator op dezelfde totaalbedragen uitgekomen voor 

de funderingsconstructies, paalfunderingen en de dragende vloeren. Voor deze drie onderdelen van 

de woningen heeft het hulpmiddel dus exact dezelfde uitwerkingen gegenereerd. De verschillende 

bedragen voor de dragende binnenwanden en buitenwandopeningen zijn te verklaren door de naar 

eigen inzicht gedane aanpassingen op het programma van eisen om toch aan de voorschriften te 

kunnen voldoen, de aanpassingen uitten zich hoofdzakelijk in andere kozijnen.  

Zowel de auteur als de projectcoördinator zijn in alle gevallen ruim binnen de gestelde tijdsduur 

van 4 uur gebleven. Voor de auteur geldt een gemiddelde tijdsduur van 0:14:21 voor het 

doorlopen van alle drie de functies van het hulpmiddel, voor de projectcoördinator geldt een 

gemiddelde tijdsduur van 0:19:52. Het configureren van de woning neemt hiervan de meeste tijd 

in beslag, gevolgd door het aanpassen hiervan. De verschillen in tijdsduur zijn te verklaren door de 

verschillen in bekendheid met het werken met het hulpmiddel. 

5.5 Conclusie en aanbevelingen 

In de volgende sub-paragrafen zijn conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de uitwerking 

van het hulpmiddel gegeven. 

 Conclusie 

Het hulpmiddel voldoet aan alle gestelde eisen, met de praktijktoets is bovendien aangetoond dat 

het hulpmiddel binnen de gestelde tijdsduur van vier uur kan worden doorlopen, dit geldt voor 

zowel de auteur (gemiddelde tijdsduur van 0:14:21) als voor de projectcoördinator (gemiddelde 

tijdsduur van 0:19:52). De verschillen in tijdsduur geven aan dat met enige oefening het 

hulpmiddel sneller te doorlopen is. Momenteel zijn slechts ongeveer de helft van de keuzeopties in 

het hulpmiddel verwerkt, de verwachte tijdsduur in het geval het hulpmiddel verder uitgewerkt zou 

worden is daarom ongeveer het dubbele van de hier gemeten waarden, ook in dit geval geldt dat 

het hulpmiddel ruim binnen de gestelde tijdsduur blijft.  

De projectcoördinator gaf aan dat het hulpmiddel een goede afspiegeling vormt van de 

werkelijkheid, tijdens het configureren en controleren kwamen dezelfde problemen met betrekking 

tot de programma’s van eisen van de woningen naar voren als in werkelijkheid, in alle gevallen 

waren andere kozijnen vereist om aan de voorschriften voor de daglichttoetreding te kunnen 

voldoen. De praktijktoets heeft bovendien een aandachtspunt van het concept aan het licht 

gebracht, het nut van het hulpmiddel is hiermee onverwachts ook aangetoond.  

 Aanbevelingen 

 De uitwerking van het hulpmiddel bestaat vooralsnog voornamelijk uit de weergave van de 

principes, voor het controleren en configureren geldt dat ongeveer de helft van de functies 
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zijn uitgewerkt in het hulpmiddel, voor de begrotingsfunctie geldt dat in het 

begrotingssjabloon slechts een klein deel van de elementen zijn opgenomen. Hoewel de 

mate van uitwerking van de functies in het kader van het afstudeerproject ruim voldoende 

is, zullen deze voor toepassing in de praktijk verder uitgewerkt moeten worden. Naast 

uitbreiding van de functies zelf geldt dit eveneens voor uitbreiding van het hulpmiddel als 

geheel naar aanvullende woningtypes en het combineren van meerdere woning in een 

woningblok.  

 Gedurende het afstudeerproject zijn de installaties van de woning volledig buiten 

beschouwing gelaten, het verwerken van de installaties zal de bruikbaarheid van het 

hulpmiddel echter vergroten. Het valt wel te verwachten dat het verwerken van installaties 

voor nieuwe uitdagingen en specifieke vraagstukken zal zorgen, naar dit aspect is daarom 

vervolgonderzoek vereist.  

 Indien de principes voor het configureren van een model worden overgenomen, wordt 

geadviseerd om het gebruik van Design Options te minimaliseren of geheel te vermijden. 

De verschillende scripts waarmee het model wordt bestuurd, identificeren de elementen in 

het BIM-model aan de hand van hun ElementID. Als gevolg van de interne werking van 

Revit verandert het ElementID van de elementen uit de voormalige actieve Design Option, 

waardoor het script de elementen niet kan vinden. Na het aanpassen van een Design 

Option moeten de ElementID’s daarom eerst opnieuw worden verzameld alvorens een 

Dynamo script kan worden gebruikt, deze situatie is niet ideaal.  

 Het begrotingssjabloon moet worden gezien als slechts een aanzet voor een daadwerkelijke 

begroting, bij de ontwikkeling van het hulpmiddel is de aandacht met name uitgegaan naar 

het onttrekken van de juiste hoeveelheden uit het BIM-model. Voor toepassing in de 

praktijk moet echter rekening gehouden worden met aanvullende factoren als seriegrootte 

van een project en/of projectspecifieke omstandigheden, om op basis daarvan tot een 

betrouwbare prijs te komen. Staartkosten zijn eveneens nog niet in het sjabloon verwerkt.  

 Voor aanvullende flexibiliteit zou het begrotingssjabloon kunnen worden uitgebreid met een 

apart tabblad waarop eenheidsprijzen zijn vermeld, momenteel zijn deze door het hele 

sjabloon verspreid. Hoewel ze daarin zonder problemen kunnen worden aangepast, is het 

overzichtelijker om deze op één blad bij elkaar te hebben.  

 Het begrotingssjabloon zou ten behoeve van de overzichtelijkheid kunnen worden voorzien 

van een macro, dat de begrotingsregels waaraan geen hoeveelheden zijn toegekend 

automatisch verbergt.  

 Het begrotingsscript biedt een interessant uitgangspunt voor vervolgonderzoek naar een 

meer generieke methode voor het uittrekken van hoeveelheden uit BIM-modellen en het 

aan de hand daarvan (semi-)automatisch opstellen van een begroting. Momenteel is deze 

functie enkel uitgewerkt voor het Da Vinci Huis, een woningbouwconcept waarin een 

woningtypes in de praktijk meerdere malen terug komen. Dergelijke functionaliteit zou 

echter ook bij een eenmalige bouwprojecten voor tijdswinst kunnen zorgen. Ook de 

projectcoördinator is van mening dat verdere uitwerking van de begrotingsfunctie 

meerdere toepassingen kan opleveren, ook buitenom het Da Vinci Huis concept.  
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Overzicht bijlages 

De volgende bijlages zijn terug te vinden in een aparte bijlagebundel. 

Bijlage A: Procesbeschrijving Da Vinci Huis 

Bijlage B: Oorzaak-gevolg diagram van de geconstateerde knelpunten  

Bijlage C: Voorschriften Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het bouwkundige 
ontwerp van toepassing op het Da Vinci Huis 

Bijlage D: Python script voor het filteren van elementen 

Bijlage E: Voorbeeld inschrijfbegroting uit het hulpmiddel 

 

Naast de hier reeds genoemde bijlages is tevens een DVD met digitale bestanden inclusief alle 

scripts bijgevoegd.  


