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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal bouwkundig ingenieur. Het rapport 
heeft daarbij mede gediend als toetsteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende 
conclusies, vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een 
intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 



Voorwoord 

In Nederland wonen miljoenen mensen, om deze te huisvesten zijn veel woningen nodig. Op 5 november 2007 is 
zelfs de 7 miljoenste woning van Nederland opgeleverd [a]. Uit onderzoek blijkt [19], dat ongeveer 3 miljoen van 
deze woningen rijtjeswoningen zijn. Dit is, met 42 procent, de woningsoort met het grootste aandeel. Je zou 
verwachten dat de inhoud van deze woningen voldoet aan de ruimtebehoefte van de bewoners. Kijkt men naar 
een VINEX-wijk, dan zijn er veel rijtjeswoningen welke op alle mogelijke posities uitgebreid worden. De 
ruimtebehoefte is blijkbaar niet altijd voldoende. Een mogelijke plaats waar uitgebreid wordt is in het dakvlak. Bij 
hellende daken geschiedt dit vaak door middel van een dakkapel. Bij de bouwwijze van deze dakkapellen kan 
men zich afvragen of deze niet verbeterd kan worden. 

Het eindrapport dient 3 doelgroepen. Primair is het voor de afstudeercommissie, om deze inzicht te geven in de 
kwaliteit van het doorlopen proces en het ontworpen product. Ten tweede is het voor (dakkapel) bouwend 
Nederland, als stimulans om te innoveren. Ten slotte is het bedoeld voor Bouwkunde studenten aan de TU 
Eindhoven, voor wie dit rapport als handvat tijdens het afstudeerproces kan dienen. 

Dit rapport is enkel tot stand kunnen komen met de ondersteuning van een aantal mensen. Deze personen willen 
wij langs deze weg bedanken voor hun bijdragen. Docenten van Technische Universiteit Eindhoven; dhr. Vaster!, 
dhr. Lichtenberg en dhr. Scheublin. Als externe begeleiders en dhr. Wijnands van bouwmaatschappij Van der 
Weegen. 
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Samenvatting 

Het produceren van een dakkapel speelt zich bijna geheel af in de buitenlucht. Tijdens dit proces is men 
overgeleverd aan het weer. Deze weersafhankelijkheid kan op meerdere manieren negatieve invloed hebben op 
zowel het product als het proces. Hierbij moet gedacht worden aan onveilige situaties, ongezonde werksituaties, 
kwaliteitsvermindering, stagnatie en extra kosten. 

Het produceren van een dakkapel gebeurt op hoogte en op een hellend vlak, hierbij word vrijwel nooit 
randbeveiliging toegepast. Dit leidt in combinatie met gladheid en harde wind tot levensgevaarlijke situaties. 
Daarnaast is het onbeschermd werken in regen en wind niet bevorderlijk voor de gezondheid van de arbeider. 
Tijdens de uitvoering van dit proces liggen materialen in de buitenlucht. Dit leidt er toe dat bij neerslag materialen 
nat worden. Deze worden meestal niet vervangen door droge materialen, ondanks de vaak verminderde 
eigenschappen. Een gat in het bestaande dak maken is vaak een van de eerste activiteiten die er wordt verricht. 
Als het begint te regen moet dit gat met hoog tempo worden afgedekt, anders staat de zolder blank. Het afdekken 
van dit gat levert een stagnatie op in de bouwtijd. Al deze invloeden hebben gevolgen voor de kosten van de 
dakkapel. Als het qua weer goed tegen zit, zijn de marges voor de brouwer echt minimaal. Dit alles leidt voor het 
proces 'dakkapel produceren' tot de volgende probleemstelling; Het huidige proces 'dakkapel produceren' is 
weersafhankelijk, onveilig, veroorzaakt overlast en het product heeft onvoldoende kwaliteit. 

Om dit proces te verbeteren is het volgende doel gesteld; Het ontwerpen van een dakuitbreiding, welke 
gelimiteerd weersonafhankelijk uit te voeren is. Om dit doel te bereiken is het bestaande proces 'dakkapel 
produceren' geanalyseerd en bekritiseerd. Er is onderzocht wat weersafhankelijkheid inhoud en hoe dit zich uit in 
het bestaande proces. Daarnaast is onderzocht hoe men momenteel weersonafhankelijkheid realiseert en hoe 
het weer in Nederland zich gedraagt. De knelpunten die hieruit voortkomend dienen als vertrekpunt voor het 
ontwerp van een weersonafhankelijke dakuitbreiding. 

De grote kracht van het definitieve ontwerp schuilt in de omgang met zaken die voor handen zijn. 80% van de 
weersonafhankelijkheid wordt verkregen door een slimme bouwvolgorde en de inzet van materiaal. Waarom eerst 
een gat in het bestaande dak maken en daar vervolgens uren lang, blootgesteld aan het weer, een constructie 
onder maken? Als men ook eerst van binnenuit de constructie kan vervaardigen voordat het gat wordt gemaakt. 
Waarom pas als laatste het dak waterdicht maken? Als dit dak tijdens het proces ook al een beschermende 
functie kan vervullen. Dit soort verbeteringen aan het bestaande proces bepalen de grote meerwaarde van het 
ontwerp. De resterende weersafhankelijkheid is opgelost door de inzet van een vernuftig afschermingsysteem. Dit 
systeem is multifunctioneel, naast zijn beschuttende functie verhoogt het de veiligheid en gezondheid van de 
arbeider, daarnaast verhoogt het ook de bouwsnelheid aanzienlijk. 

Er mag geconcludeerd worden dat het ontwerp geslaagd is. De mate van weersonafhankelijkheid is behaald en 
de invloed op de veiligheid en gezondheid van de arbeiders is verbeterd. Hiernaast behoudt het product ook zijn 
maatschappelijke waarde. Het wordt in een dag gebouwd en de prijs is concurrerend met de huidige markt. 

TU/e 
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1 Inleiding 

Het huidige proces 'dakkapel produceren' is weersafhankelijk. Als het bij aankomst regent of hard waait, wordt er 
niet gestart met de werkzaamheden. Is het gat in het bestaande dak al gemaakt, dan zal men bij slecht weer 
voorzieningen moeten treffen om door te kunnen werken. Tevens ontstaan er constant onveilige situaties door 
ontbrekende maatregelen. Het is opmerkelijk dat niet dagelijks de kop "Dakkapelbouwer overlijd na val van 
dak" in de krant terug te vinden is. Daarnaast veroorzaakt het proces overlast en voldoet het product lang niet 
altijd aan het bouwbesluit Dit alles vraagt om verbetering. 

Dit rapport geeft in eerste instantie een beeld van het bestaande product 'de dakkapel ' met bijbehorend 
uitvoeringsproces. Met betrekking tot het product en het proces zijn verschillende knelpunten geconstateerd. 
Deze knelpunten zijn uiteenlopend. Hierbij te denken aan problemen op gebied van kwaliteit en veiligheid, maar 
vooral op gebied van weersafhankelijkheid . Zowel de arbeiders als de bewoners ondervinden tijdens de uitvoering 
hinder van het weer. Het is van groot belang om deze weersafhankelijkheid terug te dringen. Om de vermindering 
van weersafhankelijkheid te bewerkstelligen is het volgende doel gesteld; Het ontwerpen van een dakuitbreiding, 
welke gelimiteerd weersonafhankelijk uit te voeren is. Het ontwerp vormt een optimalisatie op gebied van 
weersafhankelijkheid van het bestaande proces 'dakkapel produceren '. Als resultaat op deze doelstelling is er een 
weersenafhankelijke dakuitbreiding ontworpen . De opbouw van proces en product zijn schetsmatig in dit rapport 
weergegeven. 

De opbouw van dit rapport is als volgt; In hoofdstuk 2 wordt er een analyse gemaakt van de bestaande 
dakuitbreiding bij rijtjeswoningen. Hierin wordt een beeld geschets van een rijtjeswoning en wordt en product en 
proces van een bestaande dakkapel bekijken. In hoofdstuk 3 wordt er dieper in gegaan op de 
weersafhankelijkheid van het bestaande proces. Hoofdstuk 4 wordt aangegeven waarom en op welke wijze deze 
afhankelijkheid word weggenomen. De doelstelling en randvoorwaarden voor het ontwerp worden uit een gezet in 
hoofdstuk 5. Het doorlopen ontwerptraject en de genomen beslissingen worden omschreven in hoofdstuk 6. Dit 
hoofdstuk zal eindigen met een aantal technische tekeningen van het eindproduct en bij behorend materieel. 
Vervolgens word in hoofdstuk 7 het uitvoeringsplan voor het totale proces behandeld. Het geheel word afgesloten 
door een conclusie waarin het definitieve ontwerp nogmaals langs de doelstelling en randvoorwaarden wordt 
gelegd. 

TU/e 
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2 Bestaande dakuitbreiding bij rijtjeswoningen 

Voor het verbeteren van een product of proces is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van het huidige 
product of proces. Voor het optimaliseren van de bestaande dakkapel is het van belang een analyse te verrichten 
naar de rijtjeswoning en specifieke het dak op deze woning. Daarnaast zal het huidige product en proces en 
daarbij optredende aspecten in kaart worden gebracht. 

2.1 Rijtjeswoningen in Nederland 

De rijtjeswoning is zeer sterk opgekomen na de Tweede Wereldoorlog. Deze tijd werd gekenmerkt door een groot 
gebrek aan woningen, dit gebrek moest in korte tijd verholpen worden door het massaal bouwen van nieuwe 
woningen. Door identieke huizen aan elkaar te bouwen kon men redelijk 
snel en goedkoop bouwen. Nadat het woningtekort was opgelost is de 
rijtjeswoning nooit meer uit het straatbeeld verdwenen. Dit omdat het een 
zeer interessante manier van bouwen is gebleken. Men kan met geringe 
kosten voldoen aan de vraag uit de markt. 

Vooral de VINEX locaties zijn de afgelopen decennia volgebouwd met 
rijtjeswoningen. De naam VINEX komt van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra, die in 1991 bepaalde dat er 285000 extra woningen 
moesten komen. Kenmerkend aan deze locaties is dat vaak de gehele 
stedenbouwkundige situatie is afgestemd op het creëren van rijen met 
aaneengeschakelde woningen. De rijtjeswoningen die zich in deze VINEX 
locaties bevinden zijn het marktsegment waar men zich in dit 
afstudeerwerk op richt. Figuur 1: VINEX locatie 

In dit hoofdstuk wordt er summier ingegaan op de bouwdelen en -volgorde van de woning. Daarna is de opbouw 
van het hellende dak te raadplegen. Binnen het hellende dak wordt er uitgebreid ingegaan op de prefab sandwich 
dakelementen. Deze worden diepgaander behandeld omdat hierop de uitbreiding plaatsvindt. 

2.1.1 De woning 

Een rijtjeswoning is de benaming voor een bepaald soort woning. Onder een rijtjeswoning kan het volgende 
worden verstaan: 

• Een woonhuis dat met andere gelijkvormige huizen onder een kap of in een rij staat. [G] 

• Een huis dat in een rijtje staat. Het wordt van beide kanten ingesloten door een ander, meestal identiek 
huis. [H] 

Door de jaren heen heeft men veel ervaring opgedaan met het bouwen van rijtjeswoningen. Deze ervaring is 
vergaard door op verschillende wijze te bouwen en andere materialen te verwerken. Dit heeft geleid tot een aantal 
bouwmethoden waarmee een rijtjeswoning vervaardigd kan worden. In hoofdlijn zijn deze te verdelen in 
stapelbouw, gietbouw, montagebouw en houtskeletbouw. Ondanks dat er grote verschillen zijn tussen de bouw 
methoden worden alle rijtjeswoningen opgebouwd uit dezelfde bouwdelen, te weten; 

• Fundering 

• Vloeren (begane grondvloer en verdiepingsvloeren) 

• Wanden (gevels, woningscheidende wanden en binnenwanden) 

• Dak 

Een omschrijving van deze bouwdelen is te vinden in bijlage 1 (bouwdelen). In bijlage 2 (volgorde bouwdelen) is 
een overzicht te vinden van de bouwvolgorde. Daar de uitbreiding gericht is op het dak zal hierna dieper ingegaan 
worden op het dak. 

TU/e 



2.1 .2 Het hellende dak 

Wanneer een uitbreiding plaats vindt in of op een hellend dak, is het van belang om een beeld te krijgen van het 
hellende dak. Duidelijk moet zijn wat de functie van het hellende dak is, aan welke kwaliteitseisen de daken 
moeten voldoen en hoe ze zijn opgebouwd. 

Zoals de woorden 'hellend dak' aangeven gaat het over een dak dat onder helling uitgevoerd is. Om een 
duidelijke grens te stellen tussen platte daken en hellende daken, spreekt men pas van een hellend dak als de 
dakhelling minimaal 10 graden is. Als bovengrens van dak naar gevel wordt een helling van 75 graden 
aangehouden [2]. 

De primaire functie van een dak is het afschermen van de bovenste etage van een gebouw. Het dak biedt 
gebruikers en interieur bescherming tegen invloeden van buitenaf, zijnde het buitenklimaat. Naast de 
afschermende en beschermende functie heeft het dak ook een constructieve, bouwfysische en brandveiligheid 
functie. Aan deze functies worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld. 

Doorheen de jaren zijn er verschillende dakconstructieprincipes en afwerktechnieken toegepast bij hellende 
daken van rijtjeswoningen. De laatste dertig jaar worden langskappen o.a. ingevuld met prefab sandwich 
dakelementen. Deze prefab dakelementen worden samengesteld in een fabriek, waardoor ze snel en gemakkelijk 
in het werk gemonteerd kunnen worden [C,E]. 

Prefab sandwich dakelementen 

Om als leidraad voor het ontwerp te kunnen gelden, moet duidelijk zijn hoe de sandwich dakelementen technisch 
opgebouwd zijn. De technische invulling van de elementen wordt bepaald door de constructieve, bouwfysische en 
brandveilige opbouw. 

Constructieve opbouw 

De constructie van sandwich dakelementen onderscheid zich op basis van de overspanningrichting in twee 
kaptypen, namelijk [2]: 

De sporenkap: bij dit type kap lopen de dragende 
constructieve delen (de sporen) van de nok naar de 
dakvoet De krachten worden via deze sporen 
afgedragen naar de vloer (muurplaat) en de 
nokconstructie. Bij grotere overspanningen kan het 
noodzakelijk zijn om de sporen extra te ondersteunen 
d.m.v. een knieschot of gordingen. 

De gordingkap: bij dit type kap lopen de 
dragende constructieve delen van woningscheidende 
wand tot woningscheidende wand. Bij grotere 
overspanningen word een tussensteunpunt in de vorm 
van een muur of spant aangebracht. 

Figuur 2: Sporenkap en Gordingkap 

De hiernavolgende verslaglegging wordt gebaseerd op de sporenkap. Ongeachte de constructieve opbouw 
worden er eisen gesteld t.a.v. [1]: 

De sterkte, wat wil zeggen dat de constructie niet mag bezwijken onder de optredende belastingen; 

De stijfheid, wat wil zeggen dat de constructie binnen gestelde grenzen mag vervormen; 

De stabiliteit, wat wil zeggen dat het geheel in positie blijft. 

Om de af- en beschermende functie te kunnen verrichten, zal het dak een bepaalde constructieve sterkte moeten 
hebben. Het dak moet krachten, ten gevolgen van permanente belasting en veranderlijke belasting, kunnen 
afdragen naar de dragende delen van de rijtjeswoning. De permanente belasting wordt veroorzaakt door het 
eigen gewicht van de dakconstructie en door delen van de dakopbouw welke permanent op deze constructie 
aanwezig zijn. De krachten voortkomend uit de dakelementen, moeten worden afgedragen aan de constructie van 
de woning. 
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Op basis van de constructieve eisen wordt er een technische invulling gegeven aan het dakelement Deze 
invulling is voor iedere kaptype verschillend. De sterkte van de prefab sandwich dakelementen wordt 
gewaarborgd door houten sporen (verticaal gepositioneerde elementen) die zich in de dakelementen bevinden. 
De stijfheid van de elementen wordt gecreëerd door de sporen in samenwerking met houten beplating welke op of 
onder de sporen bevestigd is. Om er voor te zorgen dat de elementen ondanks de optredende spatkrachten op de 
gewenste positie blijven, worden deze met de noodzakelijke stalen verankeringen aan de vloer of borstwering en 
eventueel aanwezige nokligger bevestigd. Of er al dan niet een nokligger aanwezig is hangt af van het type 
sporenkap wat toegepast wordt 

De dimensienering van sandwich dakelementen hangt van enkele zaken af. De volgende aspecten bepalen de 
dimensie van een sandwichplaat 

Aantal overspanningvelden; 

De maximale overspanning; 

De hellingshoek van het dak; 

De lengte van het gootoverstek; 

De materiaaltoepassingen. 

Naast het constructieve verhaal moet het dak ook voldoen aan bouwfysische eisen, deze zullen hierna behandeld 
worden. 

Bouwfysische eigenschappen 

Om het binnenklimaat op een gesteld niveau te krijgen, worden er aan de dakelementen bouwfysische eisen 
gesteld t.a.v. [6]: 

Thermische isolatie; 

Geluidsisolatie 

Luchttransport; 

Vocht; 

Toetreding van zonlicht. 

De thermische isolatie van de dakopbouw wordt gewaarborgd door isolatie die aangebracht is tussen de sporen 
of gordingen van een dakelement Harde isolatoren worden door verschillende leveranciers toegepast. Een 
aandachtspunt qua thermische isolatie is de aansluiting van dakelement met de woningscheidende wand. 
Wanneer de dakelementen tussen de woningscheidende wanden gelegen zijn, wordt er boven deze scheidende 
wand een zachte isolatie (glaswol) geplaatst, zodat hier geen thermische lek aanwezig is. [8, 11] 

0 - lsoBou ~· Sfrmf " 
03 - Hooko~el 
08- PUR r.; U'" 
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J7 - Af tomm..,-lol met productr;erl• 1cao1 

Figuur 3: Details dakisolatie 
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De geluidsisolatie tussen buiten en binnen gebeurd door de opbouw van het volledige dakpakket. De 
verschillende lagen hebben elk een bepaalde geluidsisolatiewaarde. Aangezien het vaak om luchtgeluid gaat (bv. 
Vliegtuigen) , heeft de thermische isolatie de grootste bijdrage in geluidsisolatie. Een aandachtspunt qua 
geluidsisolatie is de aansluiting van dakelement met de woningscheidende wand. In eerste instantie dient de 
zachte isolatie (glaswol) , zoals in vorige alinea omschreven, ook als geluidsisolatie. Een ander belangrijk punt bij 
deze aansluiting zijn de naden tussen het dakelement en de woningscheidende wand. Deze worden vaak met 
een schuimisolatie dichtgezet [3,12]. Om het contactgeluid tussen twee woningen zo minimaal mogelijk te 
houden, worden de panlatten I.p.v. de woningscheidende wand onderbroken. 

Bij bouwkundige aansluitingen is nooit voor 100% te garanderen dat deze luchtdicht zijn . Er betreedt altijd lucht 
de woning via onvoorziene openingen. Dit verschijnsel noemt men ook wel luchtinfiltratie. Dit wil niet zeggen dat 
alle openingen tussen aansluitingen open gelaten kunnen worden. Bij een te hoge infiltratie zou dit namelijk tot 
tochtverschijnselen kunnen leiden. De aansluitingen tussen dakelementen en wanden of vloeren worden vaak 
met een schuimisolatie afgedicht [6, 8]. 

Bij ongewenst vocht kan men volgend onderscheid maken in condensatie en infiltrerend regenwater [1 0]. Om 
condensatie tegen te gaan, worden feitelijk twee middelen ingezet, namelijk; een waterwerendel 
dampdoorlatende laag en een ventilatielaag. De waterwerendel dampdoorlatende laag bevindt zich op de 
dakisolatie. De ventilatielaag bevindt zich boven de waterwerendel dampdoorlatende laag en wordt gevormd door 
het aanbrengen van tengelstroken onder de panlatten. 

Om infiltratie van regenwater tegen te gaan, wordt het dak bedekt met een dakbedekking. Een vaak geziene 
dakbedekking is de dakpan, welke met zijn gegolfde oppervlak het regenwater afvoert naar de dakgoten. De 
pannen worden op panlatten gelegd. Een aandachtspunt bij dakbedekkingen is de nok- en randaansluiting van 
het dak. Voor de nok bestaan er speciale nokvoorzieningen, welke de nok als een soort van hoed afsluiten . Voor 
de randaansluitingen zijn er randvoorzieningen welke een overlapping vormen met de buitengevel. 

Brandveiligheid 

De laatste functie van een dak is het bijdragen aan de brandveiligheid van een woning. De brandveil.igheid met 
betrekking tot een dak uit zich in bouwtechnische voorschriften, welke in het bouwbesluit vermeldt staan. Met 
betrekking tot de dakopbouw worden er eisen gesteld ten aanzien van het beperken van brandontwikkeling en 
branduitbreiding. 

De brandwerendheid tussen twee woningen bedraagt normaliter 60 minuten. Echter wanneer de vuurbelasting 
niet hoger is dan 100 MJ/m2, dan is een brandwerendheid van 30 min. voldoende (13]. Om brand uitbreiding naar 
andere woningen te vermijden, moet er voor gezorgd worden dat de scheidende elementen tussen twee 
woningen voldoende brandwerend zijn. T.p.v. de aansluiting van dakelementen met woningscheidende wand, zal 
de zachte isolatie (Glaswol) overslag van brand tegen moeten gaan. De elementen die toegepast worden bij een 
dak, bestaan uit materialen die een lage brandgevoeligheid hebben. 

Technische opbouw 

Onafhankelijk van de functies van de verschillende dakonderdelen, worden ze hiernavolgend voor de 
duidelijkheid geïllustreerd. De illustratie betreft een woningbreed prefab sandwich dakelement. 

1. Binnenbeplating; 

• 2. Oplegregels knieschot en vloer 

3. Dampscherm; 

4. Isolatie; 

5. Dragende regels ; 

6. Boven- en onderregel 

7. Vochtscherm; 

8. Tengels/panlatten ; 

8. Panlatten; 

9. Raveellat; 

10. Scharnier; 

11. Gootlat; 

12. Hijspunten. 

Figuur 4: Opbouw prefab sandwich dakelement 
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2.2 Bestaande dakuitbreiding 'de dakkapel· 

Om een duidelijk beeld te hebben van de bestaande dakkapel zullen een aantal zaken in kaart moeten zijn 
gebracht. Het product moet voldoen aan technische eisen gesteld vanuit de overheid en esthetische eisen 
gesteld vanuit de opdrachtgever. De procesactiviteiten en de bouwvolgorde zullen inzichtelijk moeten zijn. De 
tijdsbesteding die noodzakelijk is om het product te realiseren . De kosten voor de opdrachtgever om het product 
te kopen en de kosten voor de brouwer om het product te maken dienen bekent te zijn. Ten slotte zal veiligheid 
tijdens het proces duidelijk moeten zijn. 

2.2.1 Het product 
Een dakkapel kan verwoord worden als een uitspringend dakvenster [4, 5]. De dakkapel kan variëren in hoogte, 
breedte, vorm en technische invulling. De esthetische randvoorwaarden als dimensie en vorm worden bepaalde 
door de opdrachtgever en worden beschouwd als gegeven. De technische invulling moet voldoen aan 
randvoorwaarden gestelt in het bouwbesluit. 

' f ..... ~ ··· 

-- ''· 

Figuur 5: Verschijningsvormen dakkapel 

Om te benoemen of een product een technisch juiste invulling heeft, moeten 3 zaken bekend zijn. Ten eerste hoe 
is de bestaande dakkapel opgebouwd. Ten tweede aan welke regels een product moet voldoen. Ten slotte waar 
het bestaande product niet voldoet aan de randvoorwaarden. 

Opbouw bestaande dakkapel 

Een dakkapel is in hoofdlijn opgebouwd uit 4 bouwdelen, te weten een draagconstructie, zijwangen, het kozijn en 
een dak. In onderstaande illustraties zijn deze bouwdelen benoemd. 

Figuur 6: 30 view en principedoorsnede van een dakkapel 

De draagconstructie, ook wel raveelconstructie genoemd, verstrekt het bestaande dak waar een sparing in is 
gemaakt. Daarnaast staat de dakkapel op deze constructie en draagt de krachten af aan de onderliggende 
woning. De zijwangen dienen als geveldelen, deze kunnen qua opbouw als houtskeletbouw wand worden 
beschouwd. Tussen de zijwangen wordt een kozijn aangebracht. Het geheel wordt afgedekt door een dak al dan 
niet onder een helling. De hiervoor genoemde bouwdelen dienen alle wind en waterdicht op elkaar aan te sluiten. 
In bijlage 3 (Foto's observatie lancierstraat) zijn illustraties opgenomen om een beeld te vormen van het 
bestaande product. 
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Uitgangspunten technische invulling 

leder product moet aan bepaalde kwaliteiteisen voldoen. Voor een bouwwerk zijn deze eisen vastgelegd in het 
bouwbesluit De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Hieraan 
kan voldaan worden door de juiste materialen op een bepaalde manier te verwerken. Hierna zullen een aantal 
zaken uit het bouwbesluit belicht worden. In bijlage 4 (Bouwbesluit) is een samenvatting te vinden van alle 
voorschiften uit het bouwbesluit die betrekking hebben op een dakkapel. 

De kwaliteitseisen betreffende veiligheid zijn gericht op de constructieve deugdelijkheid van het bouwwerk. Met 
andere woorden moet het bouwwerk bepaalde belastingen op kunnen nemen. Bij een dakkapel treden de 
volgende belastingen op: 

Permanente belastingen in de vorm van eigen gewicht van de constructie en technische invulling van de 
dakkapel; 

De veranderlijke belastingen in de vorm van personen, neerslag en wind. 

Voor deze belastingen moeten de belastingcombinaties volgens NEN 6702 bepaald worden en zal het bouwwerk 
op de uiterste grenstoestand (UGT) getoetst worden. Hiernaast worden er ook eisen gesteld aan hoe de 
constructie zich gedraagt bij brand. In het bouwbesluit zich richtlijnen opgenomen over brandvoortplanting en 
bezwijkingsduur tbv brand. 

Naast constructieve eisen worden er ook bouwfysische eisen gestelt aan een dakkapel. Dit om te garanderen dat 
het een behaaglijke en gezonde ruimte is om in te verblijven. Hierbij moet gedacht worden aan waterdichtheid, 
ventilatie, daglicht toetreding en isolatie waarden. 

Een dakkapel heeft zodanige scheidingsconstructies, dat het binnendringen van vocht in het verblijfsgebied 
voldoende beperkt wordt. Deze ruimte dient waterdicht uitgevoerd te worden. De vorming van algen moet 
voldoende worden beperkt. Dit moet behaald worden door een gepaste invulling van de scheidingsconstructies. 
Het dak van de dakkapel verzorgt de opvang en afvoer van hemelwater. 

Doordat er extra woonvolume gecreëerd wordt, moet extra luchtverversing worden voorzien. Het bouwbesluit 
omschrijft een ventilatievoud van 0,7 dm3/s per m2. De luchtsnelheid t.g .v. de ventilatie mag niet meer dan 2 m/s 
bedragen. Het kozijn in de dakkapel heeft beweegbare onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van 
verontreinigde lucht. Deze zogenaamde spuitventilatie heeft een ventilatievoud van minimaal 3 dm3/s per m2. De 
plaats van de spuiopening bevindt zich minimaal 2 meter van de ertgrens. 

De verblijfsruimte waar de dakkapel zich bevindt moet voorzien worden van voldoende daglicht. Het equivalente 
daglichtoppervlakte voor een verblijfsruimte moet minimaal 10% van het vloeroppervlakte van bedragen. Bij wwn 
dakkapel moet deze daglichtoppervlakte verzorgd worden door het kozijn. 

Voor nieuwbouw moet de warmteweerstand (Re-waarde) van de scheidingsconstructie binnen-buiten bedraagt 
minimaal 2,5 m2*KNV. Burgemeester en wethouders kunnen dit voor het gedeeltelijk veranderen door ontheffing 
verlenen t.a.v. deze eis. Dit tot het niveau dat maximaal 1,2 m2*KNV lager is dan de voorgeschreven eis. Aan de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen worden bij uitbreiding geen eisen gesteld. 

Foutieve technische invulling bij bestaande dakkapel 

Uit literatuur en observatie is gebleken dat de bestaande dakkapel niet 
altijd 1 00% kwalitatief in orde is. Vooral de opbouw van de zijwangen 
voldoet niet altijd aan de randvoorwaarden gesteld in het bouwbesluit Dit 
is een bouwdeel dat als gevel gekenmerkt wordt en moet voldoen aan de 
eisen die daaraan gestel worden. 

Er is gebleken dat materiaal met een ander doeleinde verwerkt worden in 
de dakkapel. Zo wordt bijvoorbeeld dakisolatie, met een aanbrandlaag 
t.b.v. bitumen, verwerkt in de zijwangen van de dakkapel. Er worden geen 
vochtwerende en dampremmende folies verwerkt. Daarnaast wordt er 
geen ventilatie ruimte gehouden achter de gevel afwerking. Figuur 7: Zijwang dakkapel 
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2.2.2 Het proces 

Het uitvoeringsproces van een bestaande dakkapel is te verdelen in vier hoofdprocessen. Zoals bij de meesten 
bouwwerken wordt gestart met het inrichten van een bouwplaats. Vervolgens wordt er een sparing in het dakvlak 
gemaakt. Op deze sparing wordt de dakkapel geproduceerd. Ten slotte wordt de bouwplaats ontmanteld. 

De hoofdproces zijn ieder opgebouwd uit een aantal hoofdactiviteiten. Binnen het hoofdproces 'Dakkapel 
produceren' bevindt zich de hoofdactiviteit 'wand maken'. Binnen deze hoofdactiviteit vinden weer een aantal 
deelactiviteiten plaats. Het aanbrengen van de wand isolatie is een van de deelactiviteiten binnen de 
hoofdactiviteit 'wand maken'. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren zijn de middelen; materiaal, materieel en 
arbeid noodzakelijk. Alle hoofd- en deelactiviteiten zijn op deze factoren geanalyseerd. Hierna wordt geïllustreerd 
hoe er steeds op een dieper niveau wordt ingezoomd. 
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Figuur 8: SAOT-schema van hoofdproces 'dakkapel produceren' tlm deelactiviteiten binnen 'wand maken' 
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Op deze wijze kan men een uitvoeringsproces gestructureerd in kaart brengen. Het totale overzicht van alle 
hoofdprocessen en de daarbij horende activiteiten, in kaart gebracht middels SADT, zijn terug te vinden in bijlage 
5 (SADT-schema's huidige dakkapel). Ter ondersteuning is in bijlage 3 (foto's observatie lancierstraat) een foto 
reportage te vinden van het geobserveerde proces. Van al de activiteiten zijn de benodigde middelen in kaart 
gebracht. Een samenvatting van deze gegevens is in tabelvorm weergegeven in bijlage 6 (procestabellen). 

Naast een beeld van welke activiteiten wanneer plaats vinden, is het ook van belang op welke positie bepalen 
activiteiten plaatsen vinden. Wordt een materiaal verwerkt in een afgesloten ruimte of in de open lucht, op een 
horizontale werkvloer of een hellend dak. De mogelijke posities waar activiteiten plaatsvinden zijn op een 
overzichttekening weergegeven in bijlage 7 (plaats deelactiviteiten). 

18-8-2008 P B.G van Gesml T van de Put 14 

TU/ 



2.2.3 De tijdsbesteding 
Een van de sterke punten van een dakkapel is zijn relatief korte bouwtijd. Mensen hechten waarden aan het feit 
dat deze dakuitbreiding te creëren is zonder dat men dagen in de hectiek van een bouwproces zit. De relatief 
korte bouwtijd heeft als andere voordeel dat er aan bestaande ruimten minder kans op schade is vanwege 
blootstelling aan de elementen. 

Voor een traditionele dakkapel geldt dat deze doorgaan met 4 arbeiders in een dag te produceren is. Uit 
observatie (te vinden in bijlage 3) is gebleken dat voor het totale proces 28 klokuren worden besteed . Een groot 
gedeelte van de tijd, te weten 20%, wordt besteed aan pauze (12%) en improductiviteit (9%). Het gedeelte dat 
aan pauze wordt besteed is conform een normale werkdag. De improductiviteit word vooral veroorzaakt door de 
vierde arbeider, daar deze geen gehele dagtaak heeft. Bijna 60% van de tijd wordt besteed aan het produceren 
van de dakkapel, dit omhelst de draagconstructie, de ombouw en afwerking van de dakkapel. Opvallende m.b.t. 
weersafhankelijkheid is dat bijna het gehele proces zich afspeelt in de buiten lucht. Zeker driekwart van de tijd 
was men blootgesteld aan het weer. 

De geobserveerde tijdsbesteding is hieronder weergegeven. In een tabel is de exacte besteding in minuten per 
activiteit weergeven. Daarnaast is de procentuele verdeling over de hoofdprocessen en bijkomende zaken 
weergegeven . 

8% 6% 

5% 

• Bouwplaats inrichten 

• Deel van het dak slopen 

o Dakkapel produceren I 
o Bouwplaats ontmantelen / 

• pauze 

• improductief 

Figuur 9: Overzicht bouwtijd in minuten Figuur 10: Verdeling bouwtijd 
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2.2.4 De kosten 

De prijs die een consument betaald voor een dakkapel is van belang voor de positie van het product in de markt. 
Een bepaald product kan kwalitatief zeer goed zijn een hoop voordelen hebben, maar als de consumentenprijs te 
hoog is zal er niet veel vraag naar zijn. De consumentenprijs is opgebouwd uit verschillende posten. Als eerste is 
er een verdeling in welk bedrag de bouwer ontvangt en welk deel de overheid. Het deel van de bouwer wordt de 
bouwsom genoemd. Het deel van de overheid omhelst de BTW, belasting toegevoegde waarde. De bouwsom is 
opgebouwd uit een viertal posten, te weten: werkkasten, algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten 
en winst en risico. De werkkosten zijn de kosten voor arbeid en materiaal. De algemene bouwplaatskosten 
omhelst de kosten voor het gebruik van materieel. De algemene bedrijfskosten zijn de bijkomende kosten aan 
bedrijfspand en financiële administratie. De winst en risico is het financiële gewin dat een bouwer aan een project 
hoopt te behalen. De verdeling van de consumentenprijs is hieronder schematisch weergegeven. 

BlW 

Werkkosten Alg. bouwplaatskosten Alg. bedrijfskosten Winst en risico 

Figuur 11 : Verdeling consumentenprijs 
10% 

3% 
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Dakkapellen zijn te koop in uiteenlopende prijscategorieën. Deze 
diversiteit wordt bepaald door afmetingen, afwerkingniveau, 
samenstelling, uitvoeringsproces en de bouwer. Een gemiddelde 
dakkapel, met een breedte van 3,50 meter, wordt aangeboden voor 
€3200 exclusief BTW. Deze zijn dan voorzien van een meranti kozijn 
met een hoogte tot 11 OOmm. De zijwangen en boeiboord zijn bekleed 
met trespa. ,. Bouwplaats inrichten 

• Deel \Qn hel dal< slopen 

o Dakkapel produceren 

o Bouwplaats ommantelen 

• improductief 

j• A lgemene bouwplaalskosl 

• A lgemene bednjlskoslen 

Hiernaast is de totale verdeling van kosten te vinden in een 
cirkeldiagram. Het grootste deel (73%) van de kosten wordt besteed 
aan het hoofdproces dakkapel produceren. Daarnaast is er een winst 
en risico marge van 10 %, wat veel is voor een bouwwerk. De overige 
kosten zijn zeer beperkt. Het hiernaast weergegeven cirkeldiagram is 
hieronder weergegeven in een tabel met exacte kosten. 
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Figuur 13: Overzicht werkkosten 
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2.2.5 Veiligheid dakkapel 
Om te kunnen bepalen of de veiligheid tijdens een proces gewaarborgd word, zal bekend moeten zijn aan welke 
regels voldaan moet worden. 

Uitgangspunten veiligheid 

Er moeten maatregelen worden genomen om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen. Deze 
maatregelen worden getroffen op basis van de Nederlandse regelgeving. Hierna zal de regelgeving worden 
omschreven welke van toepassing zijn bij de uitvoering van een dakkapel. Deze maatregelen zijn te verdelen in 
eisen t.a.v. een veilige inrichting van het proces en eisen t.a.v. de gezondheid van de arbeider. 

Ten aanzien van veiligheidsrisico's is er bij het uitvoeren van een dakuitbreiding spreken van twee typen 
risicogroepen, te weten valgevaar en transportgevaar. Deze groepen zullen hierna worden behandeld [A]. 

In het arbobesluit worden er eisen gesteld aan valgevaar. 
Hierbij word een minimale valhoogte van 2,5 meter 
gehanteerd [A]. Deze valhoogte is bij elke dakuitbreiding op 
een verdieping aanwezig, daar gerekend moet worden met 
het hoogste punt van het dak. Naast de hoogte waarop men 
bezig is word er ook gekeken naar de afstand van de 
werkplek tot de dakgoot. Daar sommige activiteiten in de 
dakgoot worden uitgevoerd moet hier ook worden voldaan 
aan de hoogste veiligheidseisen. Naast de exacte invulling 
van de eisen worden er ook een aantal uitspraken gedaan 
betreffende de gedachten achter de regelgeving. Men stelt 
dat collectieve bescherming voorrang heeft boven 
maatregelen gericht op de persoonlijke bescherming [A]. 
Een randbeveiliging heeft dus de voorkeur boven een vallijn. 

Figuur 14: randbeveiliging 

Indien het aanbrengen of wegnemen van valbeveiliging grotere gevaren met zich mee brengt dan de activiteiten 
die men wil beveiligen, kan er worden volstaan met het plaatsen van een valnet [A]. 

Een juiste randbeveiliging voor het vervaardigen van een dakuitbreiding voldoet aan de volgende eisen: 

Een kantplank van 150 mm hoog aansluiten op de werkvloer; 

Een bovenleuning minimaal 1000 mm boven de werkvloer; 

Een tussenleuning zo geplaats dat door beide openingen geen kubus past met zijde van 470 mm; 

Naast voorzieningen om de val op te vangen worden er ook eisen gestelt aan de werkvloer. Deze dient 
horizontaal en vlak te zijn en er mogen geen openingen in zitten waar een kubus met zijde van 80 mm doorheen 
past. De regels t.a.v. van valgevaar zijn toegankelijk voor alle aannemers door de richtlijnen zijn opgenomen in de 
Abomafoon. 

Vaak veroorzaakt het verticaal transporteren van arbeiders, materiaal en materieel een verhoogt risico. Vaak 
wordt dit veroorzaakt door het niet naleven van de geldende veiligheidseisen. 

Zo mag een ladder niet meer dan 1 0 meter overbruggen als er geen tussen plateau is aangebracht. Dient de 
ladder onder een hoek van 70 a 75 graden te worden geplaats. Aan de boven zijde een meter door te steken en 
verankerd te worden aan de constructie. Daar een arbeider maar een gering gewicht mag tillen zullen de meeste 
materialen vervoerd moeten worden met hulpmiddelen, zoals kranen en goederenliften. Voor deze hulpmiddelen 
worden vanuit producten voorschiften opgesteld. Bij toepassing van een bepaald materieel zal er voldaan moeten 
worden aan de voorschriften van de producent. 
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Ten aanzien van gezondheidsrisico's is er bij het uitvoeren van een dakuitbreiding te spreken van vijf typen 
risicogroepen, te weten ; 

Klimaathinder 

Overbelasting 

Geluidshinder 

Elektrocutie 

Stofhinder 

De Arbo-wet geeft enkel aan dat het klimaat geen schade mag aanbrengen aan de gezondheid van werknemers. 
Dit is een ruime omschrijving kan op veel manieren worden ingevuld. Wanneer brengt het klimaat schade toe, als 
het hard regent en je hebt een goede jas aan? Als het zo hard waait dat objecten door de lucht vliegen? Als het 
35 graden is? Hier worden geen concrete eisen omschreven. Voor dit onderzoek moet er voldaan worden aan de 
klimaateisen zoals deze hierna zullen worden omschreven. 

Fysieke belasting speelt een grote rol bij de gezondheid van een bouwvakker. Deze lichamelijke belasting wordt 
voor het grootste deel bepaald door tilhandelingen. Vanuit de Nederlandse wetgeving staat een maximaal 
tilgewicht van 23 kilogram omschreven. Vanuit de wetgeving wordt er voor frequentiehandelingen (bv. Metselen, 
glas plaatsen), welke bij grote en seriematige productie voorkomen, verwezen naar de bepalingsmethode NIOSH. 
Deze methode houdt rekening met procesgebonden factoren en individuele factoren. Bij procesgebonden 
factoren moet gedacht worden aan de afstand tot de last, de verplaatsing van de last en de draaiing van het 
lichaam. Bij individuele factoren moet gedacht worden aan leeftijd, geslacht, lichamelijk gesteldheid, conditie. Het 
nieuwe proces zal geen deel uit gaan maken van een seriematige uitvoering. Als eis t.a.v. het tilgewicht zal er van 
de Nederlandse wetgeving uitgegaan worden. Dit wil zeggen dat er per persoon maximaal 23 kilogram per 
tilhandeling getild mag worden. 

Op een bouwplaats wordt vaak veel geluid geproduceerd door machines en gereedschap. Als werknemers 
langere tijd bloot worden gesteld aan 80 dB(A) of hoger zonder goede bescherming kan dit de gezondheid 
schaden. Men wordt dan ook verplicht gesteld om bij 80 dB(A) of hoger gehoorbeschermers te dragen. Het type 
gehoorbeschermer bepaald de mate van geluidreductie. 

Om elektrocutie te voorkomen is verplicht gesteld dat al het elektrische gereedschap jaarlijks gekeurd wordt. 
Naast de keuring moet de arbeider bepaalde situatie vermijden, bijvoorbeeld het gebruik van beschadigd 
gereedschap waarvan bijvoorbeeld de behuizing van de snoer kapot is of het gebruik van elektrisch gereedschap 
tijdens regen. 

Tijdens de bouw komt stof vrij , dit kan schadelijke zijn of irritatie veroorzaken . Om schade aan de gezondheid te 
voorkomen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden toegepast. Per activiteit en per soort stof worden 
andere maatregelen getroffen. De meest gangbare beschermingsmiddelen zijn een veiligheidsbril en stofmaskers. 
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3 Weersafhankelijkheid van de bestaande dakkapel 

Om te bepalen of het uitvoeringsproces van een dakkapel afhankelijk van het weer is moet bekend zijn wat onder 
weersafhankelijkheid wordt verstaan en welke invloed dit heeft op het proces. 

3.1 Begripsbepaling weersafhankelijkheid 

In de literatuur [G] word "afhankelijk" omschreven als "bepaald worden door iets anders". In deze gedachtegang is 
weerafhankelijkheid te omschrijven als de mate waarin iets bepaald wordt door het weer. Als er word gesproken 
over de weerafhankelijkheid van een dakkapel , bedoeld men de mate waarin het uitvoeringsproces van een 
dakkapel bepaald wordt door het weer. Met andere woorden, de invloed die het weer heeft op het 
uitvoeringsproces van een dakkapel. 

De bouw van een dakkapel speelt zich grotendeels in de buitenlucht af. Hierdoor heeft het weer invloed op het 
uitvoeringsproces en het product. De invloeden op het product en proces zijn te verdelen in 2 categorieën . Ten 
eerste heeft het weer invloed op de kwaliteit van het product. Ten tweede heeft het weer invloed op de kosten die 
gemaakt moeten worden om een dakkapel te produceren . 

3.1.1 Invloeden van het weer op de kwaliteit van het product 

Een goede kwalitatieve dakkapel wordt bepaald door een goed uiterlijk (hoedanigheid) en een goede technische 
staat (gesteldheid). Het weer kan bij een dakkapel vooral invloed hebben op de technische staat. 

Aangezien het overgrote deel van het proces buiten plaats vindt zijn de materialen die verwerkt worden 
blootgesteld aan het weer. Het nat worden van materialen door neerslag is het meest voorkomende probleem. Dit 
kan als gevolg hebben dat bepaalde materiaaleigenschappen verslechteren. Constructiehout zwelt op, een natte 
isolatiedeken verliest aan Re-waarde en dakbedekking is niet te verwerken. Ook wind kan problemen 
veroorzaken. Materialen of delen ervan kunnen los waaien . 

3.1.2 Invloeden op de werkkosten tijdens de uitvoering van de dakkapel 

Naast de invloed op kwaliteit heeft het weer ook invloed op de werkkosten die gemaakt worden tijdens de 
uitvoering van een dakkapel. Zo'n kostenverhoging kan tot stand komen door: stagnatie, verminderde 
arbeidsprestaties of verlies van materiaal. 

Stagnatie 

Stagnatie, het vertraagd raken van productie door onwerkbare uren, verhoogt de werkkosten. Daarnaast kan het 
cruciaal zijn voor het produceren binnen een dag. Als men veel stagnatie oploopt tijdens een werkdag is het vaak 
niet mogelijk dezelfde dag een eindproduct op te leveren. Stagnatie kan 3 gevolgen hebben: niet inzetbaar 
personeel , niet verwerkbaar materiaal en onbruikbaar materieel. 

Wanneer er niet gewerkt kan worden tengevolge van de invloed van klimatologische omstandigheden wordt 
gesproken van weersverlet. Er zijn verschillende oorzaken van verlet [21]: 

Verlet als gevolg van temperatuur (vorst en hitte) ; 

Verlet als gevolg van wind; 

Verlet als gevolg van neerslag (regen, sneeuw, ijzel, hagel); 

Verlet door de gevolgen van neerslag (sneeuwdek) . 

Naast slagnatie door invloed op de arbeider kan dit ook optreden door invloed op de verwerking van materialen. 
Sommige materialen zijn door hun samenstelling zeer gevoelig voor kou of vochtigheid. De 
weersomstandigheden kunnen zo zijn dat bepaalde materialen niet te verwerken zijn . 

Ten slotte kan het weer stagnatie veroorzaken door invloed op het materieel. Het kan voorkomen dat door 
weersomstandigheden geen gebruik gemaakt kan worden van materieel. Dit kan door storingen van materieel of 
door veiligheidsmaatregelen. Bij neerslag mag geen gebruik worden gemaakt van elektrisch gereedschap en bij 
hoge windsnelheden niet van verticaal transport . 
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Verminderde arbeidsprestaties 

Verminderde arbeidsprestaties wil zeggen dat de productiviteit van een arbeider achteruit gaat door toedoen van 
het weer. Er is bewezen dat de productiviteit in de winter als gevolg van de weersomstandigheden omlaag gaat. 
De arbeidsproductiviteit ligt het laagst in de maanden januari en februari en heeft een top in de maand juni. De 
productiviteit vermindert enerzijds doordat men gehinderd wordt door het weer en anderzijds doordat de motivatie 
verlaagd wordt. 

Verlies van materiaal 

Materiaalverlies kan optreden als gevolg van weersomstandigheden. Lichte materialen kunnen wegwaaien en 
breekbare materialen kunnen omwaaien. Daarnaast kunnen materialen ten gevolgen van neerslag onbruikbaar 
zijn geworden. Deze materialen moeten vervangen worden, daar zijn kosten meegemoeid. 

3.2 Weersgevoeligheid bouwproces bestaande dakkapel 

Voor het bestaande proces is in kaart gebracht welke activiteiten afhankelijk zijn van het weer. Deze gegevens 
komen voort uit een observatie, deze wordt beschouwd als het standaard proces. De afhankelijkheid kan 
betrekking hebben op de arbeider, het materiaal en het materieel. Middels kleuren is per activiteit aangeven waar 
materiaal,materieel en of arbeid afhankelijk is, rood voor de arbeider, blauw voor en materiaal en groen voor het 
materieel. Deze informatie is hierna, middels SADT, in kaart gebracht. 

Uitvoeringsproces van een dakkapel • • • 
1 2 3 .. 

!~~~als ill Deti van het d• slopen lil Dakkapel produceren !I JE\o~Ml)laafs ontmanteJen i 
Figuur 15: afhankelijkheid hoofdprocessen 

Het inrichten van de bouwplaats geschiedt door materiaal en materieel vanuit de auto/aanhanger naar boven te 
transporteren . Tijdens dit transport zijn de arbeiders, het materiaal en het elektrisch materieel onderhevig aan het 
weer. Enkel het inrichten van de werkplek geschied onder het nog dichte dak en is weersonafhankelijk. 

1. Bouwplaats inrichten !I 
. ,, ·.1 Materiaal aanvoeren • Materieel aanvoeren . Werkterrein inrichten 

Figuur 16: afhankelijkheid bouwplaats inrichten 

De volgende fase is het maken van het gat in het bestaande dak. Deze fase wordt gestart door van buitenaf de 
dakpannen te verwijderen. Vervolgens worden dakbeschot en gordingen open gezaagd en verwijderd. Tijdens 
deze gehele fase zijn arbeiders als materieel onderhevig aan het weer. Of deze fase uitgevoerd kan worden is 
momenteel afhankelijk van het weer. 

Figuur 17: weersafhankelijk slopen 

2. deel van het dak slopen !I 
ldakbedakking verwijderen :11 regels verwijderen l i l bescheting verwijderen !l lbalkconstructie verw. !I 
Figuur 18: afhankelijkheid deel van het dak slopen 
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Vervolgens word de draagconstructie en de dakkapel geproduceerd. Opmerkelijk hierbij is dat men de 
draagconstructie van binnenuit maken, waarbij ze in de buitenlucht staan en afhankelijk zijn. Als de 
draagconstructie gereed is bouwt men daarop het casco van de kapel. Dit geschiedt ook in de buitenlucht. Als het 
casco staat en er een enigszins beschutte situatie is, kruipt men hieronder vandaan om het geheel van buiten af 
te werken. De gehele bekleding van zowel dak als zijwangen geschieden terwijl men op het dak zit. Enkel 
handelingen als het plaatsen van glas en isoleren van de zijwangen geschied van binnenuit. Dit waren dan ook de 
enige handelingen tijdens het produceren van de dakkapel die niet weersafhankelijk waren. 

Figuur 19: weersafhankelijk bouwen 

3. dakkapel produceren i I 

lckaagconstructie maken !I kozijn plaatsen !I I constructie dak aanbr. i llwand maken !I I dakbedekking aanbr. i l l beglazing aanbr. I 
wand maken i 

constructie wand aanbr. l il wanclsolalle aanbr. 11 vochtkering wand aanbr. 11 systeembekleding a8nbr. ! 
dakbedeklong aanbrengen : 

beschieting dak aanbr. lregelverk aanbr. f l l dakisolatie aanbr. ! IIH\fo8< aanbr. !I I aftimmering aanbr. J l l
1

voorz. dakbedeklong aanbr.f j dakbedekking aanbr. : 

Figuur 20: afhankelijkheid dakkapel produceren 

Het ontmantelen van de bouwplaats kent dezelfde handelingswijze als het inrichten. Dus het opruimen van de 
werkplek gebeurt in een beschutte situatie. Tijdens het transporteren van materieel en afval aan de 
auto/aanhanger is men onderhevig aan het weer. 

4. Bouwplaats ontmantelen !I 
Werktterrein opruimen 11 Materieel afvoeren :I lAfval afvoeren 

Figuur 21: afhankelijkheid bouwplaats ontmantelen 

Het weersverloop op de dag van productie was zeer kenmerkend. Bij aanvang was het draag en windstil, de 
bouwplaats werd ingericht en de sparing in het dak gemaakt. Tijdens het verwijderen van het bestaande dakdeel 
stak de wind op wat het afvoeren van de dakdelen bemoeilijkte. Tijdens het vervaardigen van het casco begon 
het te regenen. De werkzaamheden aan de dakkapel werden stilgelegd en er werd een provisorische overkapping 
creëert. Het afwateren van deze overkapping vroeg constante aandacht om te voorkomen dat de zoldervloer nat 
zou worden. Deze simpele regenbui legde de weersafhankelijkheid van het proces wel kinderlijk eenvoudig bloot. 

Figuur 22: tijdelijke voorziening tegen de regen 
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4 Weersenafhankelijke uitvoering 

In dit hoofdstuk staan een drietal zaken centraal, deze hebben alle betrekking op de kern van deze studie; 
weersonafhankelijkheid. Er zullen een aantal voordelen worden benoemd die men geniet als men 
weersenafhankelijk bouwt. Daarnaast zal er een beeld worden geschetst van bestaande oplossingen om 
onafhankelijk van het weer te kunnen werken . Ten slotte zullen een aantal uitgangspunten worden opgesteld die 
zullen gelden voor het ontwerp van een weersenafhankelijke dakkapel. 

4.1 Voordelen van weersenafhankelijk bouwen 

Weersenafhankelijk bouwen levert een aantal voordelen op. Deze voordelen komen vooral voort uit het feit dat de 
negatieve invloeden van het weer worden verminderd. Daarnaast ontstaan er nog voordelen als neveneffect door 
het niet afhankelijk zijn van het weer. Voordelen van weersenafhankelijk bouwen zijn: 

Verhoging productie; 

Betere kwaliteitsbeheersing; 

Verbetering arbeidsomstandigheden; 

Meer gemotiveerde werknemers; 

Meer tevreden klanten. 

Deze voordelen worden hierna toegelicht. 

Door weersenafhankelijk te bouwen zijn er nagenoeg geen onwerkbare dag meer. Hierdoor kunnen er meer 
dakkapellen per jaar worden gebouwd. 

Door in een ruimte, die afgeschermd is van het buitenklimaat, een product te maken zal de kwaliteit verbeteren. 
Men zal een dakkapel met een beter uiterlijk en betere technische staat kunnen leveren. Er kan goed gedroogd 
hout worden verwerkt in de draagconstructie en het casco van de dakkapel. Daarnaast worden in deze situatie 
kwetsbare materialen, zoals isolatiedekens, droog verwerkt waardoor deze hun eigenschappen niet verliezen. 

Door niet afhankelijk van het weer te werken zal de werkplek veiliger worden. Er ligt bijvoorbeeld geen sneeuw of 
ijzel op het dak waardoor de kans op ongevallen afneemt. Qua gezondheid is het ook een verbetering. Men staat 
niet meer in weer en wind te werken waardoor de kans op ziektes afneemt. Voor de werknemers is dit een groot 
voordeel maar ook voor de aannemer levert dit voordelen op. Uit een TNO onderzoek naar het rendement van 
arbo-investeringen kwam naar voren dat een verbetering van de arbeidsomstandigheden een positieve werking 
heeft op de productiviteit (21). Het blijkt dat de helft van het ziek1everzuim te wijten is aan slechte 
arbeidsomstandigheden (21). 

Doordat men niet in de kou, regen of wind hoeft te werken zal de werknemer meer gemotiveerd zijn . Verhoging 
van de motivatie leidt in het algemeen weer tot een hogere productiviteit. 

Door dat er nagenoeg geen onwerkbare dagen meer zijn, is het makkelijker om een datum te bepalen wanneer 
de kapel gebouwd wordt. Vandaag de dag is er nog een hoop frustratie en onbegrip bij klanten als een bouwer 
niet op de afgesproken datum oplevert. Als er een aantal onwerkbaar weer is geweest, kan de hele planning van 
de brouwer overhoop liggen. Dit veroorzaak1 een hoop problemen. Dit zal bij weersenafhankelijkheid een stuk 
minder zijn daar er voor de brouwer meer zekerheid ontstaat. 

4.2 Bestaande systemen t.b.v. weersenafhankelijk bouwen 

De afhankelijkheid van weersinvloeden word, in de bouwsector, al jaren onderkend als een probleem. Men is al 
geruime tijd bezig met mogelijke oplossingen om dit probleem te reduceren of te voorkomen . De bestaande 
methoden om weersenafhankelijk te kunnen werken zijn te verdelen in drie soorten maatregelen, te weten: 

Proces- of productveranderingen als maatregel tegen de bron ; 

De inzet van collectieve middelen; 

De inzet van persoonlijke middelen . 

De hiervoor gekozen volgorde is ook de hiërarchie van onafhankelijkheid tijdens het produceren van het product. 
Dit wil niet zeggen dat daarmee het gehele uitvoeringsproces onafhankelijk is geworden. De hierboven vermelde 
soorten maatregelen zullen vervolgens worden toegelicht. 
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4.2.1 Proces- of productveranderingen als maatregel tegen de bron 

Men kan het productieproces zo veranderen of verplaatsen dat het weersaspeet dat de afhankelijkheid 
veroorzaak1 geen invloed meer heeft. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is prefabricage. Hierbij worden 
activiteiten die doorgaans in de buitenlucht gebeuren naar een beschutte werkplek verplaatst. Doorgaans is deze 
beschutte werkplek een fabriekshal die volledig is ingericht op het produceren van bepaalde elementen. De 
bekendste bouwelementen die vaak geprefabriceerd worden zijn houtskeletbouw wanden, woonunits en 
dakkapellen. Zoals al eerder is aangegeven is hiermee niet de volledige afhankelijkheid weggenomen. Deze 
elementen moeten altijd nog builen gemonteerd worden. 

Figuur 23: geprefabriceerde bouwdelen 

Een andere invulling als maatregel tegen de bron is het gebruiken van permanenten bouwdelen als afscherming 
tijdens het bouwproces. Een voorbeeld hiervan is de liftslab-methode, deze methode wordt vooral toegepast bij 
optoppingen. Het idee is om een dakvloer eerst te creëren om deze vervolgens op hoogte te brengen. Onder 
deze dakvloer kunnen dan alle bouwdelen beschut worden aangebracht. De zelfde methode is denkbaar bij 
hellende daken, door een dakvlak te liften. 

Figuur 24: bouwdelen als beschutting tijdens het bouwproces 

Een derde variant waarbij het proces veranderd wordt om het te beschermen tegen het weer is het tijdstip van 
uitvoering. Deze variant is vooral gericht op de factor temperatuur. Op extreem warme dagen is het voordelig om 
niet midden op de dag te werken, als de temperatuur het hoogst is. Op extreem koude dagen geldt dat men beter 
wat later kan starten en daardoor de -6 graden grens te ontlopen . Hettijdstip van uitvoering heeft dus invloed op 
de mate van afhankelijkheid. 

4.2.2 De inzet van collectieve middelen 

Door collectieve beschermingsmiddelen in te zetten kan vaak de gehele werkplek beschut worden. Vaak gebruik1 
men hier tijdelijke tentconstructies voor, deze zijn vooral gericht op het beschutte tegen neerslag en wind. Naast 
speciale tentconstructies ziet men ook steeds vaker ingepakte steigers. Deze afschermende constructies komt 
men in verschillende vormen tegen, afhankelijk van het soort bouwproces. 

Figuur 25: collectieve beschermingsmiddelen tegen weersinvloeden 
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4.2.3 De inzet van persoonlijke middelen 

Het laatste middel om arbeiders te beschermen tegen weersinvloeden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Hierbij moet men denken aan een regenpak, rubber laarzen en de doorwerkjas. Deze genieten echter niet de 
voorkeur omdat het overige deel van het proces nog afhankelijk is van het weer. 

4.3 Uitgangspunten weersenafhankelijk bouwen 

Het uitvoeringsproces van een dakkapel is om praktische redenen niet 100% weersonafhankelijk te maken. leder 
bouwproces draait om kosten en baten. Om het proces tegen extreme weersinvloeden (zoals een orkaan) te 
kunnen beschermen, moeten extra kosten gemaakt worden. Vaak zijn deze kosten zo hoog dat het financieel niet 
aantrekkelijk is om zich er tegen te beschermen. Om deze reden zal het proces slechts gelimiteerd 
weersonafhankelijk zijn. 

Met gelimiteerd weersonafhankelijk wordt bedoeld dat het proces beperkt weersonafhankelijk is. Om deze 
beperkte onafhankelijkheid te bepalen dienen een aantal zaken bekend te zijn, namelijk: 

Het aantal werkbare dagen binnen de gelimiteerde weersonafhankelijkheid; 

De uiterste weersinvloeden waarbij het bouwproces uitvoerbaar moet zijn; 

De uiterste blootstellingduur van de arbeider, het materiaal en materieel aan deze weersinvloeden. 

Het aantal werkbare dagen, de uiterste weerinvloeden en uiterste blootstellingsduur zijn bepaald aan de hand van 
literatuurstudie en enquêtering. De bevindingen zullen hierna worden verwoord. 

4.3.1 Aantal werkbare dagen 

Voordat kan worden vastgesteld tot welke weersinvloeden het bouwproces weersonafhankelijk uitvoerbaar moet 
zijn, zal eerst bepaald moeten worden hoeveel dagen men moet kunnen produceren. 

In de bouwsector zijn verschillende instanties die uitspraken doen over het verwachte aantal werkbare dagen. 
Deze prognoses worden gebaseerd op gegevens uit het verleden. De berekening van het aantal werkbare dagen 
is als volgt opgebouwd: Men neemt het aantal werkdagen van een normale werkweek, maandag Vm vrijdag. Dit 
vermindert men met de feest- en collectieve vrije dagen. Dit aantal worden verminderd met de verwachte dagen 
dat er verlet optreedt door vorst, regen of wind. Het resterende aantal wordt als prognose voor het aantal 
werkbare dagen afgegeven. De site bouwkosten.nl geeft de volgende prognose af voor het aantal werkbare 
dagen: 

Werkdagen(261 )-feestdagen(6)-collectieve vrije dagen(11 )-vorst(17)-regen(16)-wind(5) = 206 werkbare dagen 

Echter hanteert men deze algemeen geldende regels niet in de dakkapelbranche. Bij aanvang wordt beoordeeld 
of er die dag geproduceerd wordt. Regent of waait het bij aanvang te hard dan gaat men ongedane zaken 
huiswaarts. Is men eenmaal gestart en is de sparing gecreëerd, dan gaat men daar ongeacht het weer. Uit 
enquête onder dakkapelbouwers blijkt dat met deze insteek gemiddeld 200 dakkapellen per jaar worden 
geproduceerd. Dit met een zesdaagse werkweek en vier weken vakantie per jaar. Dit betekent dat de 
dakkapelbranche meer weersverlet kent dan wat algemeen geldt voor de bouwsector. Daar bouwkosten.nl 38 
dagen weersverlet dagen rekent heeft de dakkapelbranche wel 88 onwerkbare dagen. 

De doelstelling is het aantal werkbare dagen, voor de dakkapelbranche, met 25% te laten stijgen. Dit wil zeggen 
dat het te ontwerpen bouwproces 250 dagen per jaar uitvoerbaar moet zijn. Als men van de 365 dagen in een jaar 
de zondagen en vakantiedagen, geldend in deze branche, afhaalt dan blijven er 288 werkbare dagen over. Als 
men 250 dagen in het jaar productief wil kunnen zijn, mag het dus 38 dagen per jaar te slecht weer zijn om te 
bouwen. Hiermee zou de dakkapelbranche weer gelijk komen met de algemeen geldende regels voor de 
bouwsector met een vijfdaagse werkweek. 

Om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen wordt er gesteld dat de 38 onwerkbare dagen door weersverlet 
binnen de werkdagen excl. vakantiedagen vallen. Waardoor in het meest negatieve geval er 250 dagen gewerkt 
kan worden. Bij de analyse van het weer zal gezocht worden naar de grens van deze 38 onwerkbare dagen. 

Er moet bepaald worden bij welke uiterste weerinvloeden het proces uitvoerbaar moet zijn, zodat er 250 dagen 
per jaar geproduceerd kan worden. Deze uiterste weerinvloeden zijn voor dit onderzoek gebaseerd op de 
historische weergegevens van 2005 en 2006 [D]. Deze weersgegevens zijn te vinden in bijlage 8 (Weergegevens 
2005-2006). Voor de bepaling van de grenzen van deze weersinvloeden is er gekeken naar de uiterst 
waargenomen weerschalen over 327 kalenderdagen (365 dagen - 38 dagen). Het is namelijk niet op voorhand te 
zeggen of het slechte weer al dan niet in weekenden en/of vakantieperiodes optreedt. 
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4.3.2 Uiterste weersinvloeden waarbij bouwproces uitvoerbaar 

Uit de hiervoor benoemde weersgegevens bron zijn grenzen bepaald voor zowel individuele weersinvloeden als 
gecombineerde weersinvloeden. De grenzen zijn telkens gesteld naar de periode van 38 dagen slecht weer. 

Grenzen individuele weersinvloeden 

Er zijn een 3-tal weersfactoren welke een direct waarneembare negatieve invloed op een bouwproces kunnen 
hebben. Hierbij te denken aan: 

Wind; 

Neerslag; 

Temperatuur. 

Kijkend naar de weersfactor wind, blijkt dat 2005 een piek vormde in het aantal dagen met hoge windkrachten. De 
maximale windsnelheid in 2005 over 327 dagen was 10,7 m/s [D]. Dit wil zeggen dat er sprake was van 
windkracht 5. Om 327 dagen productief te kunnen zijn zal het proces bij windkracht 5 uitvoerbaar moeten zijn! 

De maximale neerslagintensiteit, in de vorm van regen, behaalde over de jaren 2005 en 2006 een waarde van 
15,1 mm/uur [D]. Als uitgangspunt wordt er aangenomen dat dit de maximale neerslagintensiteit is waartegen het 
proces bestand moet zijn. Dit betekend dus dat alle optredende neerslagintensiteiten opneembaar moeten zijn. 

Met betrekking tot temperatuur wordt de laagste temperatuur over de jaren 2005 en 2006 gehanteerd als 
ontwerpuitgangspunt. De laagste temperatuur over deze jaren bedroeg --6 graden Celsius. De hoogste 
temperatuur bedroeg 36,4 graden Celsius [D]. 

Grenzen gecombineerde weersinvloeden 

De enige weercombinatie waar in de bouwsector rekening mee gehouden wordt is de combinatie van wind en 
temperatuur, welke leidt tot de zogenaamde gevoelstemperatuur [A]. 

De gevoelstemperatuur is de temperatuur zoals deze ervaren wordt door een persoon door toedoen van de 
weersfactor wind. Met andere woorden door het optreden van wind, voelt het kouder aan dan er op dat moment 
op de thermometer wordt aangegeven. Weerkundige Robert Steadman [A] heeft een index ontworpen waarmee 
de gevoelstemperatuur te bepalen is. Deze index toon bij een bepaalde heersende theoretische temperatuur 
welke gepaard gaat met een bepaalde windkracht, de gevoelstemperatuur . 

Buitentemperatuur in graden celsius 

Windsnelheid Beaufort 0 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -18 
m/s 

2 1 a 2 0 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -18 

5 3 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13 -16 -18 -22 

7 4 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -14 -17 -19 -22 -26 

9 5 -6 -8 -9 -11 -12 -13 -17 -19 -22 -25 -30 

11 6 -8 -9 -11 -13 -14 -16 -19 -22 -25 -28 -33 

13 6 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -21 -24 -28 -31 -36 

16 7 -11 -12 -14 -16 -18 -19 -23 -27 -31 -34 -39 

18 8 -12 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -29 -33 -37 -42 

Figuur 26: Schema gevoelstemperatuur 

De laagste gevoelstemperatuur over 327 dagen in het jaar 2005 had een waarde van -6 graden Celsius [D]. Bij 
deze gevoelstemperatuur zal de werkelijke temperatuur nooit lager zijn dan -6 graden Celsius en zal de 
windkracht nooit hoger zijn dan 5 Beaufort (zie schema Steadman). Wanneer- 6 graden Celsius en windkracht 5 
door het proces opneembaar zijn wil dit zeggen dat het gewenste aantal productiedagen van 250 op gebied van 
gevoelstemperatuur haalbaar moet zijn. 
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4.3.3 Uiterste blootstellingduur arbeid, materiaal en materieel 

Wanneer een arbeider, materiaal of materieel wordt blootgesteld aan bepaalde weersfactoren of schalen, kan dit 
met de inzet van geschikte beschermingsmiddelen als weersenafhankelijk gezien worden . Voor zowel arbeid, 
materiaal als materieel moet duidelijk zijn hoe lang ze blootgesteld mogen worden aan bepaalde weerschalen . 

Grenzen blootstelling arbeid 

Hierna wordt t.a.v. de arbeider uiteengezet wat de uiterste blootstellingduur aan weersinvloeden per werkdag mag 
zijn. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat geschikte persoonlijk beschermingsmiddelen ingezet worden. 

Uit enquêtering, welke te vinden is in bijlage 9 (Enquête acceptatie weersfactoren), blijkt dat de meeste arbeiders 
de voorkeur geven aan windstille situaties (tot windkracht 1 ). Windkracht 5 moet opneembaar zijn om het aantal 
productiedagen te halen. Deze windkracht wordt door een aantal arbeiders geaccepteerd. Voor het ontwerp wordt 
een maximale blootstellingsduur van 2 arbeidsuur gesteld aan windkracht 1 1/m 5, mits voorzien van geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De overige arbeidsuren moeten in een windstille situatie gebeuren. 

Op gebied van neerslag is, in de vorige paragraaf, bepaald dat het proces uitvoerbaar moet zijn tot regenval van 
15,1 mm/uur, wat gezien wordt als stortregen. Uit de enquêtering, acceptatie weersfactoren, blijkt dat slecht 
enkele arbeiders tot deze vorm van neerslag doorwerken. Bij voorkeur staan alle geënquêteerde arbeiders in een 
volledig droge situatie te werken. Bij het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er voor 
het ontwerp geaccepteerd dat de arbeiders samen maximaal 2 uur blootgesteld zijn aan regen. De overige 
arbeidsuren moeten de arbeiders in een droge omgeving hun activiteiten kunnen verrichten . 

Op gebied van temperatuur is, in de vorige paragraaf, bepaald dat het proces uitvoerbaar moet zijn in een 
temperatuurrange van -6 tot 36,4 graden Celsius. Uit de enquêtering, acceptatie weersfactoren, is gebleken dat 
arbeiders uiterlijk willen werken binnen een temperatuurrange van -10 tot 40 graden. De temperatuurrange 
waarbinnen de gemiddelde arbeider zijn activiteiten comfortabel uit kan voeren gaat van 10 tot 25 graden. Gezien 
de kritieke acceptatietemperatuur van -6 graden Celsius wordt er vanuit gegaan dat de arbeiders samen 
maximaal 2 uur blootgesteld mogen worden aan temperaturen tussen -6 en 10 graden en tussen de 25 en 36,4 
graden. De overige arbeidsuren moeten uitvoerbaar zijn binnen een temperatuurrange van 10 en 25 graden. 

Grenzen blootstelling materiaal 

De materialen welke toegepast gaan worden moeten verwerkt kunnen worden tot de in paragraaf 4.3.1 
aangegeven grenzen. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de bescherming van weersgevoelige 
materialen. Weersengevoelige materialen hebben geen invloed op het proces. 

Grenzen blootstelling materieel 

M.b.t. de weersgevoeligheid van materieel is er een tweedeling te maken in mechanisch materieel en niet
mechanisch materieel. Bij zowel mechanisch als niet-mechanisch materieel is een tweedeling te maken in klein 
en groot materieel. 

Onder klein mechanisch materieel wordt materieel verstaan zoals; een accu schroefmachine, cirkelzaag, enz. In 
bepaalde gebruikshandleidingen van deze apparaten staat vermeld dat deze inzetbaar zijn bij een temperatuur 
van 0 tot 40 graden Celsius. Hierbij staat vermeldt dat ze niet mogen worden blootgesteld aan vocht of een 
vochtige omgeving. Met betrekking tot wind worden er geen specifieke eisen omschreven. 

Onder groot mechanisch materieel wordt materieel verstaan zoals; een kraan , een bouwlift, betonmolen, enz. Het 
materieel op zich is bestendig tegen Nederlandse weersinvloeden, echter het gebuik ervan is beperkt tot 
bepaalde weerschalen . Bij het gebruik van groot mechanisch materieel is enkel een weersafhankelijkheid op 
gebied van de weersfactor wind waar te nemen. Een instabiele werkplek, bijvoorbeeld een hoogwerker of 
werkbak, mag bijvoorbeeld tot en met windkracht 6 gebruikt worden [DJ. Een bouwkraan echter mag tot en met 
windkracht 8 gebruikt worden. Er kan gesteld worden dat groot mechanisch materieel vanaf windkracht 7 niet 
meer gebruikt mag worden. Gezien het feit dat het proces tot en met windkracht 5 uitvoerbaar moet zijn, kan groot 
mechanisch materieel 1 00% van de werkdag ingezet worden. 

Klein niet mechanisch materieel zoals een hamer, nijptang en een handzaag zijn bestendig tegen iedere 
weersinvloed. 

Onder groot niet-mechanisch materieel wordt bijvoorbeeld een steiger verstaan. Dit type materieel kan iedere 
weersinvloed opnemen, echter is het gebruik ervan beperkt tot bepaalde grenzen. Zo mag een steiger tot en met 
windkracht 6 gebruikt worden [DJ. Dit is de enige concrete eisen t.a.v. het gebruik van groot niet-mechanisch 
materieel. Gezien het feit dat het proces tot en met windkracht 5 uitvoerbaar moet zijn, kan groot niet-mechanisch 
materieel100% van de werkdag ingezet worden. 
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5 Ontwerpkader weersonafhankelijk dakkapel 

Uit het voorgaande is gebleken dat de bouw van een traditionele dakkapel knelpunten bevat. Deze knelpunten 
moeten opgelost worden. Aanvullende studie heeft aangetoond dat de oplossing aan bepaalde randvoorwaarden 
moet voldoen. De knelpunten en aanvullende randvoorwaarden zijn omgeschreven tot een programma van eisen. 
Dit programma van eisen bevat de doelstelling en gekwantificeerde randvoorwaarden voor het ontwerp en dient 
als ontwerpkader. 

5.1 Doelstelling 

De doelstelling luidt als volgt: 'Het ontwerpen van een dakuitbreiding, welke gelimiteerd weersonafhankelijk uit te 
voeren is'. 

Om gelimiteerde weersenafhankelijkheid af te bakenen zijn er grenzen gesteld aan de weersinvloeden waarbij het 
bouwproces uitvoerbaar moet zijn . Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de blootstellingduur van arbeid, 
materiaal en materieel aan deze weerinvloeden. 

Met betrekking tot uiterste weersinvloeden waarbij het bouwproces uitvoerbaar moet zijn, zijn de volgende 
grenzen gesteld: 

Figuur 27: Schema grenzen uiterste weersinvloeden 

Met betrekking tot de maximale blootstellingduur van arbeid, materiaal en materieel aan weersinvloeden zijn de 
volgende grenzen gesteld: 

Figuur 28: Schema grenzen maximale blootstel/ingsduur 
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5.2 Randvoorwaarden 

Hiernavolgend worden gekwantificeerde uitvoeringstechnische, bedrijfseconomische en fysieke randvoorwaarden 
omschreven waaraan het ontwerp zal moeten voldoen. 

Uitvoeringstechnische randvoorwaarden 

Op gebied van een veilige en gezonde uitvoering moet aan volgende randvoorwaarden worden voldaan: 

Thema Reqelqevinq Norm 

Valqevaar Randbeveiliqinq boven 2,5 meter Kantplank en dubbele leuninq 

Werkvloer Horizontaal en vlak 

Verticaal transport Positie ladder 70 a 75 graden, boven 1 meter door 

Materialen vervoeren Niet tillen op een ladder 

Overig transportmaterieel Voorschriften leveranciers 

Klimaathinder Geen schade aan qezondheid -6 qraden qevoelstemperatuur 

Overbelasting Max. tilgewicht <23 kg 

Geluidshinder Gebruik van qehoorbescherminq > 80 dB(A) 

Elektrocutie Onbeschadigd elektrisch gereedschap Goedgekeurd en niet bij regen 

Stofhinder Gebruik van bescherminqsmiddelen Bij stofproductie, activiteitafhankelijk 

Figuur 29: Uitvoeringstechnische randvoorwaarden 

Het product moet binnen 1 dag gerealiseerd worden in de tijdsperiode van 8.00 tot 18.00 uur. 

Het product moet kwalitatief voldoen aan de eisen zoals omschreven in bijlage 4. 

Ten aanzien van overlast moet er aan volgende randvoorwaarden worden voldaan: 

Het gemiddelde geluidsniveau (Leq) over het gehele proces mag niet meer bedragen dan 60 dB(A). 

Openbare ruimte tegen het woningperceel gelegen mogen gebruikt worden voor uitvoeringsdoeleinden. 
Tijdens de uitvoering mag het trappenhuis met daaraan gelegen verkeersruimten gebruikt worden, alsook 
de ruimte welke zich onder het hellende dak bevindt. 

Er mag geen schade aan de woning ontstaan door neerslag en/ of wind. 

Bedrijfseconomische randvoorwaarden 

Er worden 7 oppervlaktevarianten aangeboden met consumentenprijzen zoals in navolgend schema aangegeven. 

Variant Breedte Consumentenprijs 
1 2,50 € 3.451 

2 3,00 € 3.630 
3 3,50 € 3.808 
4 4,00 € 3.987 

5 4,50 € 4.165 

6 5,00 € 4.344 
7 5,50 € 4.522 

Figuur 30: Overzicht consumentenprijs varianten (concurrerend met dakkapelspecialist 2008) 
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Fysieke randvoorwaarden 

Het ontwerp wordt afgestemd op een bepaald stedenbouwkundig gebied en bepaalde woningafmetingen en -
opbouw. 

De doelstellingen met betrekking tot stedenbouw, woningafmetingen en -opbouw zijn: 

Bepalen van stedenbouwkundige randvoorwaarden waarin de dakuitbreiding uitgevoerd moet worden. 

Bepalen van de maximale woningafmetingen waarop de dakuitbreiding uitgevoerd moet worden. 

Bepalen van de woning- en dakopbouw waarop de dakuitbreiding uitgevoerd moet worden. 

Stedenbouwkundige situering 

Op basis van observaties in de Reeshof te Tilburg zijn er een aantal kenmerkende stedenbouwkundige 
randvoorwaarden opgesomd waarbinnen het ontwerp uitvoerbaar moet zijn. 

De uitbreiding wordt geplaatst op de middelste woning in een woningblok van maximaal 9 woningen; 

Woning gelegen aan een openbare weg met een breedte tot maximaal 6 meter; 

Langs beide zijden van de openbare weg is een parkeerstrook met een breedte van maximaal 2,5 meter 
gelegen; 

Parallel aan de parkeerstroken zijn voetpaden met een breedte van maximaal 1,5 meter gelegen; 

Voortuintjes woningbreed en maximaal 2 meter diep; 

Bomen tot een hoogte van maximaal 3 meter in directe voor- en achtertuin; 

De achterplaats is woningbreed en maximaal 10 meter diep; 

Op de achterplaats is volledige bestrating aangebracht; 

Aan de achterzijde van de achterplaats is een brandgang gesitueerd met een breedte van maximaal 1 ,5 
meter; 

De infrastructuur is op gebied van afmetingen en wegbelasting afgestemd tot vrachtverkeer van met een 
gewicht van maximaal 6000 kg. 

Deze aspecten zijn samengevoegd op een tekening welke hieronder te raadplegen is. 

Figuur 31: Stedenbouwkundige situatie 
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Woningafmetingen 

Volgende kenmerkende randvoorwaarden m.b.t. woning 
afmetingen worden gehanteerd voor het ontwerp: 

Woningbreedte ~ maximaal 5 meter; 

Woningdiepte ~ maximaal 10 meter; 

Verdiepingshoogte ~ maximaal 2,6 meter; 

Hellend dak onder een hellingshoek van 30 tot 
45 graden. 

Woningopbouw 

I. 

In onderstaande figuur is een doorsnede te zien van een rijtjeswoning. 

1000 ..I 
Figuur 32: Woningafmetingen 

Op deze woningopbouw zal het ontwerp afgestemd worden. Voor de dakopbouw zullen hiernavolgend 
aanvullende dakdetails worden bijgevoegd. 

150 50 150 

Figuur 33: Doorsnede rijtjeswoning 
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Het ontwerp wordt afgestemd op een vrij overspannende dakplaat T.p.v. de goot wordt de dakplaat ondersteund 
door een muurplaat. Op nokniveau wordt de plaat ondersteund door een nokgording. 
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Figuur 34: Details rijtjeswoning 
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6 Ontwerp weersenafhankelijke dakkapel 

Eerder in dit rapport is onderkend dat het produceren van een traditionele dakkapel een weersafhankelijk proces 
is. Vanuit deze constatering is als doel gesteld om een proces te ontwerpen waarbij een dakkapel gelimiteerd 
weersenafhankelijk te produceren is. Dit ontwerp moet voldoen aan de eerder omschreven doelstelling en 
randvoorwaarden. 

In de ontwerpfase zijn in eerste instantie basisprincipes van weersenafhankelijk bouwen gegenereerd. De 
basisprincipes zijn abstracte varianten, welke nog niet technisch ingevuld zijn. Door de principes te toetsen aan 
de randvoorwaarden wordt er een voorkeur uitgesproken voor bepaalde principes. Na toetsing worden de 
basisprincipes in hiërarchische volgorde gerangschikt naar potentiegehalte met betrekking tot haalbaarheid. De 
basisprincipes zijn, onafhankelijk van elkaar, uitgewerkt in deelvarianten. Per basisprincipe wordt, na toetsing aan 
de randvoorwaarden, een voorkeur uitgesproken voor een bepaalde deelvariant. 

Op hiërarchische volgorde van de basisprincipes zijn de deelvarianten één voor één uitgewerkt en getoetst aan 
de randvoorwaarden tot er voldaan wordt aan deze randvoorwaarden. Door het bestaande proces te veranderen 
en de inzet van een prefab kunststof dakkapel blijkt het proces nog steeds niet te voldoen aan de 
randvoorwaarden. Slechts bij toepassing van een tijdelijke afscherming wordt aan de randvoorwaarden voldaan. 

6.1 Basisprincipes weersenafhankelijk bouwen 

Er zijn basisprincipes gegenereerd om weersenafhankelijk een dakkapel te kunnen bouwen. Hiernavolgend zullen 
de principes worden omschreven. Tevens zullen de sterke kanten van elk principe worden geaccentueerd. Aan 
het einde van deze paragraaf worden alle principes in een overzicht getoetst aan de randvoorwaarden, waardoor 
er een hiërarchische volgorde aan de basisprincipes gegeven kan worden. 

Volgorde bestaande proces veranderen 

Procesactiviteiten kunnen afhankelijk zijn van het weer omdat ze op een bepaalde plaats in het proces en/of een 
bepaalde positie op het bouwterrein plaatsvinden. Door deze plaats en/of positie te veranderen kan in sommige 
gevallen de activiteit weersenafhankelijk worden gemaakt. Het grote voordeel van dit basisprincipe is het creëren 
van een weersenafhankelijk proces met gelijke inzet van middelen als bij de traditionele dakkapel. Met andere 
woorden, dezelfde activiteiten worden in een andere volgorde geplaatst. Theoretisch wil dit zeggen dat aan het 
proces dezelfde kosten en tijd besteedt wordt, echter met een hogere mate van weersonafhankelijkheid. 

Bouwsysteem als tijdelijke afscherming 

De functie van een dak of gevel is het beschermen van mensen tegen weersinvloeden. Waarom zou een product 
deze functie pas in gaan vullen als het gereed is. Het dak, de zijwangen en het kozijn kunnen tijdens de uitvoering 
al een beschermende functie hebben voor de arbeiders. De beschermende functie kan verricht worden door 
nieuw te bouwen onderdelen, maar ook door bestaande bouwdelen. Zo wordt bij realisatie van een dakkapel het 
bestaande dakvlak verwijderd. Echter zou dit dak een afschermende functie tijdens de uitvoering kunnen vormen. 
Door het bouwsysteem, wat uiteindelijke geheel of gedeeltelijk het permanente bouwobject wordt, te gebruiken 
als afscherming wordt de weersafhankelijkheid teruggedrongen. Mogelijk zijn er zelfs geen aanvullende tijdelijke 
afschermingen noodzakelijk. Door slim om te gaan met het bestaande bouwsysteem kunnen extra kosten 
voortkomend uit materieelinzet voorkomen worden. 

Werkplek tijdelijk afschermen 

Als aanvulling op voorgaand omschreven basisprincipes zou de inzet van een tijdelijke afscherming overwogen 
kunnen worden. Tijdelijke afschermingen zijn vaak licht en tegen beperkte prijs uitvoerbaar. Dit neemt niet weg 
dat er extra tijd en kosten geïnvesteerd moet worden in de opbouw en afbraak van tijdelijke systemen. Echter is 
niet uitgesloten dat deze extra investeringen door weersenafhankelijkheid terug te verdienen zijn. Het eigenlijke 
proces kan namelijk sneller uitgevoerd gaan worden. Dit vertaalt zich in het reduceren van de bouwkosten. 

Blootstelling aanpassen 

De blootstelling aan het weer is op twee manieren te reduceren, te denken aan: 

18·B·200S 

Verleggen van arbeidstijden; 

Verhoging van de inzet van middelen. 
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Bij het verleggen van arbeidstijden moet men denken aan het bouwen tijdens acceptabele weersomstandigheden. 
Met andere woorden, als het regent wordt er niet gewerkt en als droog is wel. Om zodoende een gelijke productie 
te kunnen halen zullen bouwtijdstippen wijzigen. Met een normale werkdag van acht tot vijf zal het geen haalbare 
oplossing vormen. 

Om hierop in te spelen kan er getracht worden om de inzet van bouwmiddelen (arbeid en materieel) te verhogen . 
De productiviteit komt dan veel hoger te liggen, waardoor het misschien wel mogelijk is om, binnen een normale 
werkdag van acht tot vijf, een gelijke productie te halen. 

Weersgevoelige zaken vervangen 

Weergevoelige activiteiten of materialen kunnen worden vervangen door zaken die onafhankelijk van het weer 
kunnen fungeren. Echter is de arbeider een van de voornaamste oorzaken in de weersafhankelijkheid. De 
arbeider vervangen door een alternatief is in deze geen optie. Als weergevoelige materialen worden vervangen 
door weersengevoelige materialen dienen deze nog steeds door de arbeider verwerkt te worden. Het vervangen 
van weersgevoelige materialen en materieel door ongevoelig materieel biedt op zich uitkomst. Echter is een 
gerobotiseerde verwerking van deze materialen noodzaak, wat de bouwkosten niet ten goede zal komen. 

Weersgevoe/ige zaken inpakken 

Men kan er voor kiezen om weersgevoelige zaken in te pakken. Een arbeider kan een doorwerkpak dragen tegen 
neerslag en vorst. Materialen kunnen ingepakt worden. Materialen welke verpakt aangeleverd worden moeten in 
het werk ook weer uitgepakt worden. Dit resulteert wellicht in een verhoging van de bouwtijd. Tevens moet men er 
zich van bewust zijn dat het uitpakken van deze materialen in een afgeschermde omgeving moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld te denken aan een van de eerder omschreven principes. 

De hiervoor beschreven basisprincipes en de toetsing aan de gestelde randvoorwaarden zijn hieronder 
weergeven in een tabel. De basisprincipes zijn in deze tabel op hiërarchische volgorde van haalbaarheid 
weergegeven. 
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1 Volgorde proces veranderen 'v 'v 'v 'v 'v " 2 Bouwsysteem als afscherming " x " \ v \l 
3 Werkplek tijdelijk afschermen " x ...: ~ x x 
4 Blootstellingsperiode aanpassen ' y " y x x 
4 Weersgevoelige zaken vervangen x ..J x ~ x ..J 
4 Weersgevoelige zaken inpakken v " v " x x 

Figuur 35: toetsing basisprincipes weersonafhankelijk bouwen aan randvoorwaarden 

Bovenvernoemde basisprincipes zijn in navolgende paragrafen verder uitgewerkt in deelvarianten. Deze 
deelvarianten zijn getoetst aan de randvoorwaarden. De basisprincipes zijn in eerste instantie los van elkaar 
uitgewerkt tot deelvarianten. Dit is gedaan om op basis van een vrije denkwijze deelvarianten te generen. Met 
andere woorden , bij het generen van deelvarianten mag het ene basisprincipe het andere niet beïnvloeden. Ze 
moeten los van elkaar worden gegenereerd en vervolgens, waar mogelijk, gecombineerd. 

De bovenvernoemde basisprincipes welke vermeldt staan op hiërarchische volgorder nr. 4, worden in navolgende 
paragrafen onder één noemer 'aanvullende principes' meegenomen. Deze aanvullende principes worden voor dit 
ontwerp niet als primair middel tegen het weer ingezet. Echter kunnen ze wel dienen als aanvullende voorziening 
voor basisprincipe 1 tot en met 3. 
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6.1.1 Volgorde proces veranderen 

Het eerste basisprincipe berust op het toepassen van dezelfde procesactiviteiten als in het traditionele proces. 
Echter wordt de volgorde van de procesactiviteiten veranderd. Door het veranderen van de volgorde kan de 
weersafhankelijkheid gereduceerd worden. 

In navolgende paragrafen worden volgende principes van procesveranderingen nader toegelicht: 

Eerst dakkapel dan sparing; 

Eerst dak dan kozijn/wanden; 

Eerst prefab dak/wanden dan sparing en kozijn; 

Eerst prefab 3-D dakkapel dan sparing en kozijn. 

De wijzigingen in volgorde van procesactiviteiten worden hierna door middel van SADT-schema's uiteengezet. 

Eerst dakkapel dan sparing 

Ten opzicht van het bestaande proces kan het hoofdproces 'dakkapel produceren' voor hel hoofdproces 'deel van 
het dak slopen' worden geplaatst. Door eerst de dakkapel in het werk te produceren en vervolgens pas het gat in 
het dak te creëren kan het hoofdproces 'deel van het dak slopen' weersenafhankelijk gebeuren. 

Urtvoenng$1lroces van een Dlkk""el 11 
: I 4 1 

I ~~:e~s m '--------.--= ~------------'-·_·'"'_._ .. _,._ ..... _"'_'""----------~!1 F"""' .. ~.-.... ~. !I 
' ' 
' ' 
IGUgecntnOe mlfel !I I koz,n plaasen 111 constructie dak aanbt !llwand maken 111 daldledeWcng unbr !I I beglazmv aart.r I 

11 
, I ,----...:.2 __ -, • ' 

1 ::-:enaat1 111~---------------3---_."_.,_.,_ .. _"'_ .... _________ _ ~llomvanneldaksk)perl 1 F~plllborC7nrftlen 11 

Figuur 36: proceswisseling eerst dakkapel produceren daarna deel van het dak slopen 

Eerst dak dan kozijn/wanden 

Ten opzichte van het bestaande proces kunnen de hoofdactiviteiten 'constructie dak aanbrengen' en 
'dakbedekking aanbrengen' na de hoofdactiviteit 'draagconstructie maken' plaatsvinden. Zodoende wordt er een 
dak gecreëerd waaronder de wanden en het kozijn weersenafhankelijk aangebracht kunnen worden. 

3. dakkapel produceren il 

3. dekl<apel produceren !I 
lrulpconstructie maken ! I I constructie dak aanbr. ! I I dekbedekking aarbr. ! I I kozijn plalls«l I I wand maken . i l l beglazing aarbr. 

Figuur 37: proceswisseling eerst dak produceren daarna kozijn en wanden plaatsen 
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Eerst prefab dak/wanden dan sparing en kozijn 

Ten opzicht van het bestaande proces worden de hoofdactiviteiten 'constructie dak aanbrengen', 'wand maken', 
'dakbedekking aanbrengen' vooraf in een weersonafhankelijke situatie verricht (prefabricage). Dit prefab dak en 
de prefab wanden moeten enkel in het werk gemonteerd worden. Waarna onder het gemaakte dak en tussen de 
wanden een sparing in het bestaande dak gemaakt kan worden. Daaropvolgend wordt de draagconstructie 
eronder gemaakt. Als laatste wordt het kozijn en de binnenafwerking weersonafhankelijk aangebracht. 

Ulvoenngsproces van een doldcapel "11 
P~ab ,-----~2 ______ , r---------------------------------, 4 

I ~~U:~als 111 Orrtu.llng diktwanden ! lil Deel van het dal< &lopen 11 3. dakkapel produceren IIB~Iaalsootrrwltelen ! I 

Fru<tio n>llken 111 kazijn plaalsen 11 beglazng aanbr. 

Figuur 38: proceswisseling vooraf de omhulling van dak en wanden maken 

Eerst prefab 3-D dakkapel dan sparing en kozijn 

Ten opzicht van het bestaande proces worden de hoofdactiviteiten 'Deel van het dak slopen' na het aanbrengen 
van de draagconstructie. Dit wil zeggen dat het aanbrengen van de draagconstructie weersonafhankelijk kan 
gebeuren. 

De hoofdactiviteiten 'constructie dak aanbrengen', 'wand maken' en 'dakbedekking aanbrengen' worden vooraf in 
een weersonafhankelijke situatie verricht (prefabricage). Deze elementen worden als 3D-prefab element 
aangevoerd op de bouwplaats. Waarna onder de aangebrachte omhulling een sparing in het bestaande dak 
gemaakt wordt. Onder de omhulling worden van binnenuit kozijnen en binnenafwerking aangebracht . 

Uirvo@nngsproces van een dakkap!l 11 
2 4 ' 

I =als El , Doe< von het clok ..... n •r I 3 do-er produceren II IBo-aals <r<mantelen !I 

[ i ~--- ~1--11 1---· II E·- 111 ---~ 11 1···~·-
1 I I 

Uilvoeringsproces van een dakkapel !I 
,, 

I ~=~aJs Jl f-~-----------------------------9_. d_akk_a_p_el_pr_oo_u_ce_re_n ______________________ ~ll r~~---a=at=s=o=nrma~n=tel=en~~~ 
Prefab 

111 CXrtuAiing dai<lw3nden ! 11 Deel van het dak slopen 111 kozi,n plaaiSen 1111 beglazing aanbr I 

Figuur 40: proceswisseling vooraf de draagconstructie, dan de omhulling plaatsen uiteindelijk sparing en kozijn 
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Toetsing varianten aan de randvoorwaarden 

In navolgend schema wordt de deelvariant 'volgorde proces veranderen' getoetst aan de randvoorwaarden. 
-
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Deelvarianten: volgorde procès veranderen 1:1) 
... i = Gl 

.5 1 ~ 0 

=ai 1! 0 -~ > cc :.::: > u ::> 

1 Eerst prefab 3-D dakkapel dan sparing en kozijn ~ ~ .J ..J v x 
2 Eerst ,prefab dak/Wanden dan sparing en kozijn 

,, x ..j Î 
'v' ..J x 

I 3 Eerst dak dan kozijn/wanden ..J x ,; v x ' I 
4 Eerst dakkapel dan sparing 'v x ..J v· x ~· 

Figuur 41: toetsing deelvarianten volgorde proces veranderen aan randvoorwaarden 

Op basis van de toetsing lijkt de toepassing van een prefab 3D- dakkapel het meeste voordeel te bieden. Door de 
toepassing van een 3D-element is de plaatsingstijd relatief kort te noemen, wat eveneens een voordeel in de 
bouwkosten zal opleveren. Dit vormt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de andere varianten. Gezien de 
omvang van het 3D-element is de uitvoerbaarheid langs de achterzijde van de woning een bezwaarlijk punt. 
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6.1 .2 Bouwsysteem als afscherming 

De kerngedachte achter het tweede basisprincipe is het gebruiken van bestaande of nieuwe bouwdelen als 
afscherming tegen het weer tijdens de uitvoering van de dakkapel. Als bestaand bouwdeel moet gedacht worden 
aan het bestaande dakvlak wat in zijn oorspronkelijke positie ook al een weersafschermende functie heeft. Het 
nieuwe gebouwonderdeel is de dakkapel, welke in zijn uiteindelijke situatie een weerafschermende functie moet 
gaan verrichten. Hieronder zal een overzicht worden gegeven van varianten waarbij het bouwsysteem als 
afscherming dient. 

Bestaand dakvlak verdraaien; 

Bestaande dakvlak verplaatsen ; 

Scharnierende dak!kozijncombinatie; 

Scharnierdak; 

Oplierend containerdak; 

Scharnierende kunststof omhulling; 

Traditionele dakkapel. 

Hierna wordt schematisch weergegeven wat er wordt verstaan onder bovenvernoemde varianten. 

Bestaand dakvlak verdraaien 

Bij de eerst variant wordt het bestaand dakvlak verdraaid. Onder het dakvlak kunnen na het verdraaien de 
opvolgende bouwactiviteiten weersonafhankelijk plaatsvinden. 

Figuur 42: bestaand dakvlak verdraaien 

Het dakvlak zou binnen dit concept in verschillende richtingen kunnen verdraaien, te weten langs boven, langs 
onder en zijwaarts. Tevens kan het scharnierpunt van het dakvlak op verschillende posities worden aangebracht, 
te weten in de nok, in het dakvlak, bij de muurplaat en ter plaatsen van de woningscheidende wand. Dit is 
hieronder schematisch weergegeven . Het grote voordeel van deze variant is het hergebruik van het bestaande 
dak of dakgedeelte. Dit wil zeggen dat er minder nieuwe materialen verwerkt moeten worden om een uitbreiding 
van gelijk grootte te krijgen . Het is hierbij voornaam dat het bestaande dak nog in acceptabele staat verkeerd. 

V• 

Boven Dalmak 

Onder Vloer-dak 

Zijwaarts Wand 

Figuur 43: overzicht verdraaiingen bestaand dakvlak 
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Bestaande dakvlak verplaatsen 

Bij de tweede variant wordt het bestaande dakvlak verplaatst. Het dakvlak kan hierbij in horizontale of verticale 
richting verplaatst worden. Door het verplaatsen van het dakvlak wordt er volume onder het dak gecreëerd. Onder 
het dakvlak kunnen de daaropvolgende bouwactiviteiten weersenafhankelijk worden uitgevoerd. Dit wil zeggen 
dat er minder nieuwe materialen verwerkt moeten worden om een uitbreiding van gelijk grootte te krijgen . Het is 
hierbij voornaam dat het bestaande dak nog in acceptabele staat verkeerd. 

L '" 
Figuur 44: verplaatsing dakvlak 

Scharnierende dak/kozijn combinatie 

De derde variant bestaat uit een kozijn en dak welke prefab scharnierend gekoppeld worden met elkaar. Deze 
combinatie wordt in het werk op hoogte gemonteerd. Door de scharnierkoppeling tussen kozijn en dak is het 
mogelijk om het geheel als het ware op te trekken . Vanonder het dak kan de daksparing en de gevelinvulling 
uitgevoerd. Het voordeel van dit systeem is de compactheid met betrekking tot transport. Door de 
scharnierverbinding tussen kozijn en dak is het systeem snel te plaatsen. 

(:) 
\'~~'\ 

Scharnierdak 

F 

2 

Figuur 45: scharnierende dak-kozijn combinatie 

Deze variant is erop gebaseerd dat er een dakframe in het werk wordt opgebouwd. Dit frame wordt vervolgens 
ingevuld met een scharnierend dakelement Het voordeel van dit systeem is de compactheid van het 
scharnierende dakelement Dit leidt namelijk tot snel transport en verwerking van het dakelement 

n 
~\. 

2 

Figuur 46: scharnierdak 
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Oplierend containerdak 

De vierde variant berust op het principe van lieren. Het bestaat uit een kozijn dat als eerste geplaatst wordt, over 
het staande kozijn wordt een prefab dakvlak getrokken. Vergelijkbaar met een afvalcontainer welke op een 
vrachtauto getrokken wordt. Met dit systeem wordt in korte tijd een beschutte ruimte gecreëerd waaronder 
gewerkt kan worden. 

é:)_ 
~X'\ 

F 

Scharnierende kunststof omhulling 

Figuur 47: oplierend containerdak 

Het idee achter deze variant is het plaatsen van een lichte kunststof kap op het dak. Deze dient bij het realiseren 
van de daksparing als overkapping. Na realisatie van de daksparing kan men de kunststof kap laten zakken. 
Hierdoor gaat deze als permanente dakkapelomhulling functioneren. Deze kap wordt met een scharnierende 
bevestiging aan het dak verbonden. 

~\ ,,, 

/ 2 / 

/ 

Figuur 48: scharnierende kunststof omhulling 

Traditionele dakkapel 

De laatste variant is gebaseerd op de traditionele dakkapel. Door eerst het dak en de zijwanden te bouwen 
kunnen deze tijdens het proces als afscherming dienen. Onder deze afscherming kan vervolgens de daksparing 
worden gerealiseerd en het kozijn worden aangebracht. 

Figuur 49: gevelinvulling van binnen 
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Toetsing varianten aan de randvoorwaarden 

In navolgend schema wordt de deelvariant 'bouwsysteem als afscherming' getoetst aan de randvoorwaarden. 
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Figuur 50: toetsing deelvarianten als afscherming aan randvoorwaarden 

De scharnierende kunststof omhulling biedt het meeste voordeel ten opzichte van de overige varianten . Vooral in 
de bouwtijd biedt de kunststof omhulling voordeel. Dit omdat deze als 3D-element aangevoerd wordt. Hierdoor 
moeten er geen wanden en een dak in het werk geassembleerd worden. Bij alle andere varianten zal er altijd 
assemblage moeten plaatsvinden. Kunststof is tevens een zeer goedkoop product met positieve constructieve 
eigenschappen, welke zeer hanteerbaar is. 
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6.1.3 Werkplek tijdelijk afschermen 

Een derde basisprincipe is het tijdelijk afschermen van de werkplek en de transportroute. In hoofdstuk 4 zijn een 
aantal bestaande systemen om weersonafhankelijk te bouwen besproken. Deze dienen als uitgangspunt voor het 
opstellen van de gegenereerde voorzieningen. De omvang van de voorziening hangt nauw samen met het 
uitvoeringsproces. Vooral de transportwijze en positie van verwerking zijn van belang voor de omvang van de 
voorziening. De volgende voorzieningen zijn gegeneerd: 

Werkplateau op hellende dak met trap en pannen lift, geheel overkapt door opblaasconstructie; 

Steiger voor de goot met interne ladder en externe bouwlift, geheel ingepakt met doek; 

Werkplateau voor de goot welke verplaatsbaar is en voorzien van overkapping. 

Werkplateau met opblaasconstructie 

Deze voorziening bestaat uit een aantal losse onderdelen. Op het hellende dak wordt een werkplateau geplaats, 
deze wordt onder de pannen bevestigd en creëert een vlakke werkvloer. Arbeiders kunnen dit plateau middels 
een ladder bereiken, deze wordt gekoppeld aan het werkplateau. Materiaal en materieel wordt aangeleverd 
middels een pannenlift Hieronder geven een aantal illustraties dit principe weer. 

Figuur 51: werkplateau op hellende dak 

Deze werkplek inrichting zal worden voorzien van een opblaasconstructie die in een geheel de werkplek overkapt. 
Deze constructie bestaat uit een aantal met lucht gevulde buizen met daartussen zeilen die het geheel afdekken. 
De vorm van de opblaasconstructie zal moeten worden aangepast op het doel dat wordt beoogd. Hierna is het 
principe geïllustreerd. 

Figuur 52: voorziening met opblaasconstructie 
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Ingepakte steiger 

Naast een werkplateau op het hellende dak is het ook mogelijke een werkplateau op hoogte te maken voor de 
goot. Dit kan door het opbouwen van een steigerconstructie, deze kan licht zijn en een snelle montage hebben. 
Op de huidige steigermarkt zijn producten te koop waar het verticaal transport van arbeiders intern kan 
plaatsvinden. Aan deze steiger is een klein bouwliftje te plaatsen voor het materiaal en materieel. De gecreëerde 
kolom van steigermateriaal is te verlengen en te voorzien van een overkapping. Dit geheel is vervolgens in te 
pakken met doek waardoor een geklimatiseerde voorziening ontstaat. Hieronder geven een aantal illustraties dit 
principe weer. 

Figuur 53: ingepakte steiger 

Overkapt verplaatsbaar werkplateau 

De laatste voorziening wijkt af van de overige omdat er geen statisch werkplateau boven is en geen losse 
transport voorziening. Bij deze voorziening is het werkplateau verplaatsbaar en geldt tevens als transportplateau 
voor materiaal en materieel. Door dit plateau te overkappen zijn zowel arbeiders, materiaal als materieel 
onafhankelijk van de weersinvloeden. De verplaatsing van het plateau geschied middels een lierconstructie die is 
opgenomen in de schuine staanders van de constructie. Langs deze staanders wordt het plateau verplaatst. 
Hieronder geven een aantal illustraties dit principe weer. 

Figuur 54: overkapt verplaatsbaar werkplateau 
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Toetsing varianten aan de randvoorwaarden 

In navolgend schema wordt de deelvariant 'werkplek tijdelijk afschermen' getoetst aan de randvoorwaarden. 
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3 Ingepakte steiger ~ x " 

i x 'I l ' 
Figuur 55: toetsing deelvarianten tijdelijk afschermen aan randvoorwaarden 

Het overkapt verplaatsbare werkplateau biedt het meeste voordeel ten opzichte van de overige varianten. Vooral 
in de bouwtijd biedt het voordelen aangezien het net zo snel op te bouwen is als een steigersysteem. T.a.v. de 
steiger biedt het echter voordeel in bouwtijd bij het transport tijdens de uitvoering. Het werkplateau functioneert 
namelijk als transportplateau. Bij de steiger zal het transport nog handmatig of met aanvullend materieel moeten 
gebeuren. 

6.1 .4 Aanvullende principes 

Onder aanvullende principes worden de volgende basisprincipes verstaan: 

Blootstellingsperiode aanpassen; 

Weersgevoelige zaken vervangen; 

Weersgevoelige zaken inpakken. 

Deze principes genieten niet de voorkeur als primair middel tegen het weer. Echter kunnen ze wel een pertecte 
aanvulling vormen op de eerste 3 basisprincipes uit paragraaf 6. 1. Aangezien de principes een aanvulling vormen 
zijn ze in deze fase niet abstract te toetsen aan de randvoorwaarden. Voor sommige bouwonderdelen zou één 
van de aanvullende principes een voordeel kunnen bieden daar het voor een ander onderdeel mogelijk een 
nadeel vormt. De aanvullende principes worden voor dit ontwerp enkel ingezet wanneer de randvoorwaarden niet 
haalbaar zijn . 
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6.2 Ontwerpvarianten weersenafhankelijk bouwen 

In hoofdstuk 6.1 zijn er basisprincipes gegenereerd met betrekking tot weersenafhankelijk bouwen. Deze 
principes zijn getoetst aan de randvoorwaarden. Uit de toetsing is gebleken dat het veranderen van de volgorde 
van het bestaande proces de meeste potentie heeft om binnen de randvoorwaarden weersenafhankelijk te zijn. 
De tweede voorkeur blijkt te liggen bij het toepassen van het bouwsysteem als afscherming. Als derde optie lijkt 
het tijdelijk afschermen van de werkplek aan bod te komen. Aanvullend zijn er nog voorzieningen gegenereerd in 
de vorm van middelen die verplaats, ingepakt of vervangen kunnen worden. Op basis van het voorgaande 
worden volgende varianten één voor één uitgewerkt en getoetst aan de randvoorwaarden totdat deze blijken te 
voldoen: 

Volgorde bestaande proces veranderen; 

Volgorde bestaande proces veranderen +scharnierende kunststof omhulling; 

Volgorde bestaande proces veranderen + scharnierende kunststof omhulling + overkapt werkplateau; 

Volgorde bestaande proces veranderen + scharnierende kunststof omhulling + overkapt werkplateau + 
aanvullende voorzieningen. 

Er zijn een drietal eisen uit het ontwerpkader waaraan in deze fase wordt getoetst, te weten; 

Bouwtijd; 

Blootstellingsduur; 

Kosten. 

Voor de bouwtijd geldt dat het product in een tijdsperiode van 8.00h tot 18.00 gerealiseerd dient te worden . Deze 
10 uur tellende werkdag mag maximaal opgebouwd zijn uit max. 9 arbeidsuren en min. 1 uur pauze. Aan de 
blootstellingsduur van verschillende onderdelen zijn in het ontwerpkader grenzen gesteld. De arbeider mag 
maximaal 2 uur per dag worden blootgesteld aan weersituaties die zich boven de grens bevinden. De 
ontwerpvariant zal een breedte van 3,5 meter hebben, gelijk aan het observeerde bestaande product. Uit het 
ontwerpkader blijkt dat er maximaal een bedrag van 2784,00 euro besteedt mag worden aan arbeid, materiaal en 
materieel inzet. De overige randvoorwaarden zullen worden ingevuld in het definitieve ontwerp. 

Volgorde proces veranderen 

Er is getracht het bestaande proces zo in te richten dat de weersafhankelijkheid wordt weggenomen. In 
hoofdlijnen zijn er 2 hoofdactiviteiten voor het maken van de sparing geplaatst. Na het inrichten van de 
bouwplaats wordt eerst gestart om van binnenuit de draagconstructie aan te brengen. Daarna wordt er van buiten 
op deze draagconstructie wanden en het dak gecreëerd. Vervolgens wordt onder deze overkapping de sparing 
gemaakt. Hierna kan het kozijn van binnenuit plaats worden en het geheel worden afgewerkt. De veranderingen 
t.a.v. het bestaande proces zijn hieronder weergegeven. 

U~ringsproc:esvan een da&<kapel 11 
l 4 

I =•• Jl , Oe., van hetelak siope o . , I 3. da"'"'ot producer>fl Jll!b-••• ororonll!len Jl 
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1 I I 

Uilvoeringsproces van een dakkapel !I 

I ~=~ lil 3. da~apel produceren ll l8oLM1)1aats onurentelen 11 
Prelab 

ld•ugconl1rudio mokon 11 Qmulling daklw.onden !I I Deel van het dak slopen 11 kozij> plaalsen I ,,]beglazing aanbr. I 
Figuur 56: proceswisseling vooraf de draagconstructie, dan de omhulling plaatsen uiteindelijk sparing en kozijn 

Op de volgende twee pagina's zullen de tijdsplanning en kostenraming worden weergegeven. In de kostenraming 
is de blootstellingsduur van de arbeider geel gemarkeerd. 
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Figuur 57: Tijdsplanning deelvariant volgorde proces veranderen 
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proces verandering 

1 dek aanbrengen 

beschieting dak aanbrengen 

1 boven en zllkonlaanbrengen 

vochtkering wand aanbrengen 

sysleom bekleding aanbrengen 

dakisolatie aanbrengon 

I I 

dakbeschotinzagen 

dekbeschot verwilderen 

6 

25 

9 

10 

14 

'40,00 f 20,00 

meter C4,45 € 26. '·"" € 40,00 € 43,20 

meter € 1.60 € 90, <,07 € 40 00 € 66,80 

m2 € 9,50 <85,50 00 € 40 00 f 40,00 

meter <6.70 € 46.90 ~ €40 00 f 20,00 

meter '6,70 <e; .00 0 ~ f 40 00 € 23,20 

meteo .00 f 42,00 ~ f 40 00 € 23,20 

,50 f 40 00 f 60,00 

),50 f 40 00 '20,00 

~,2!1 f4ooo ;80,00 

Totaal 

€20,00 

€43,20 

€66,80 

€40 00 

€20,00 

f 1,20 

f 1,20 

€60,00 

f20 00 

f 80,00 

€30 00 

~- ~------------+-------------------------------~~~~~·~,~~~OO~C~20~IJO~r------------r------~ ~ 1,00 €4000 €40,00 

autobus 
o_ndeohoud a.n be!'ne 

I 
I per dakkapel 

•• MII/<Jol_,j.- ahichfljVinqov6f5 ~t. :t'".i() potja;Jr ({jJS OVQf !250producU/nverr.Y.·I.V>Oifl) 

6 1i> ffJrJI&OV«B~pt~5ma/ll'ri99/ 

MstllfiiHII. 81s<~ IJV« 5jMI. 2fi0 {1tJI/&II(dW(JIII« 12SOptodvctMVIIfTflkiJilflfl) 

"" 6 , fWI/HO\'Of~~ 

totaal materlaten 

Figuur 58: kostenraming deelvariant volgorde proces veranderen 
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Uit de hiervoor staande tijdsplanning en kostenraming zijn een aantal zaken te concluderen t.a.v. de gestelde 
eisen. De tijdbesteding valt binnen de gestelde eis, het product wordt met drie arbeiders in 26 uur gemaakt. Dit is 
echter wel de bovengrens daar drie arbeiders er maximaal 27 uur aan mogen besteden. Het is geen noodzaak dit 
te reduceren, maar het geniet wel de voorkeur. Dit om wat meer speling te krijgen voor als men onverwachte 
zaken aantreft. De blootstellingsduur is t.o.v. het bestaande proces veel gereduceerd, maar behelst nog steeds 
14,74 uur. Dit is een overschrijding van gestelde eis met 8,74 uur. 

De blootstelling zal bij toepassen van een tweede basis principe moeten worden teruggebracht tot 6 uur. De 
uiteindelijke kosten voor arbeid, materiaal en materieel zijn 2767,66 euro, dit omhelst de werkkosten en de 
algemene bouwplaatskosten. Als we dit bedrag verhogen met de algemene bedrijfskosten, winst en risico en de 
BTW komen we tot een consumentenprijs van 3785,69 euro, dit is 22,31 euro minder dan de consumentenprijs 
gesteld in het ontwerpkader. In principe geldt hier hetzelfde als bij de tijdsbesteding, het voldoet aan de eis maar 
zeer krap. Op het moment dat er een reductie van arbeidsuren kan plaats vinden zou dit kunnen betekenen dat 
zowel de uren als de kosten worden verminderd. 
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Volgorde proces veranderen+ 
scharnierende kunststof omhulling 

Na de toepassing blijkt dat er al een grote 
verbetering heeft plaats gevonden op het 
gebied van weersafhankelijkheid. Daarbij zijn 
de tijdsbesteding en kosten nagenoeg gelijk 
gebleven, wat ook niet vreemd is aangezien je 
hetzelfde product maakt met dezelfde 
middelen . Op alle drie gebieden was een 
reductie nodig. 

Bij deze deelvariant is er voor gekozen om de 
traditioneel vervaardigde omhulling te 
vervangen door een kunststof omhulling. 
Hierbij moet gedacht worden aan het principe 
van een tijdelijke kalverstaL Een licht kunststof 
schil welke aan de binnenzijde is voorzien van 
verstevigingribben . Deze omhulling zal met 
scharnieren op het dak worden geplaatst. 
Opengeklapt kan het als tijdelijke afscherming 
dienen en neerwaarts geplaatst kan het als 
schil van de dakkapel dienen. 

De doelstellingen voor deze variant waren de 
huidige tijdsbesteding (26 uur) en kosten 
(2767,66) verminderen. Daarnaast moet de 
blootstell ingsduur van 14,7 4 teruggebracht 
worden naar 6 uur. Op de volgende pagina's 
zijn de tijdsplanning en kostenraming van 
deze variant weergegeven. 
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Figuur 59: Tijdsplanning deelvariant bouwsysteem als afscherming 
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Figuur 60: kostenraming deelvariant bouwsysteem als afscherming 

Uit de hiervoor staande tijdsplanning en kostenraming zijn een aantal zaken te concluderen t.a .v. de gestelde 
eisen. De tijdbesteding is gereduceerd van 26 naar 23,50 uur, dit is een verbetering . Hierdoor ontstaat er meer 
flexibiliteit De blootstellingsduur is gereduceerd van 14,74 tot 6,75 uur. Opnieuw is hiermee een grote vordering 
geboekt, echter nog niet voldoende om de gestelde eis te halen. De kosten voor arbeid, materiaal en materieel 
zijn 2357,80 euro, dit omhelst de werkkosten en de algemene bouwplaatskosten. Als we dit bedrag verhogen met 
de algemene bedrijfskosten, winst en risico en de BlW komen we tot een consumentenprijs van 3225,04 euro, dit 
is een vermindering van 560,65 euro t.a.v. het vorige basis principe. Daarnaast is het 582,96 euro minder dan de 
consumentenprijs gesteld in het ontwerpkader. Aan de eisen van tijdsbesteding en kosten wordt voldaan echter 
zal de blootstellingsduur verder teruggebracht moeten worden. Dit wordt getracht door de werkplek tijdelijk af te 
schermen. 
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Volgorde proces 
veranderen+scharnierende kunststof 
omhul/ing+overkapt werkplateau 

Er dient nog een afscherming constructie ingezet 
te worden om de blootstellingsduur verder terug te 
dringen. Bij deze deelvariant is het overkapte 
werkplateau als beste uit de toetsing gekomen. 
Dit overkapt materieel zorgt ervoor dat materialen 
doorgetransporteerd kunnen worden. Daarnaast 
vormt het samen met de scharnierende kunststof 
omhulling voor een geheel afgesloten werkplek op 
hoogte. 

De doelstelling voor deze deelvariant is om de 
bloostelling te verminderen zonder dat de kosten 
en tijdsbesteding fors stijgen. 
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Figuur 61 : Tijdsplanning deelvariant werkplek lijdelijk afschermen 
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Figuur 62: kostenraming deelvariant werkplek tijdelijk afschermen 
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Uit de hiervoor weergegeven tijdsplanning en kostenraming zijn een aantal zaken te concluderen. De 
tijdbesteding is gestegen van 23,50 naar 24 uur. De blootstellingsduur is gereduceerd van 6,75 tot 5,50 uur. 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eis met betrekking tot de Blootstellingsduur. De kosten voor arbeid, 
materiaal en materieel zijn 2379,08 euro, dit omhelst de werkkosten en de algemene bouwplaatskosten. Als we 
dit bedrag verhogen met de algemene bedrijfskosten, winst en risico en de BTW komen we tot een 
consumentenprijs van 3254,15 euro, dit is een verhoging van 29,11 euro t.a.v. het vorige basis principe. 
Daarnaast is het 553,85 euro minder dan de consumentenprijs gesteld in het ontwerpkader. Aan de eisen van 
tijdsbesteding, kosten en blootstellingduur wordt voldaan. Deze ontwerpvariant wordt tot in detail uitgewerkt als 
definitief ontwerp. 
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6.3 Uitwerking definitief ontwerp 

Van de gekozen ontwerpvariant is het proces middels SADT in kaart gebracht. Het hoofdschema ziet er als volgt 
uit: 

I Uilvoor Ingaproces ven .. n h•dkunststof dakk..,.l 

2 4 6 

I BoWipiUI$ lnr1chlen or .. gconstruclle aanbrengen Plaatsen omhUIIng OMI van het dak stop•n Oliekapel pro«Aceren Bouwpt .. ls o.-.mant ... n 

Figuur 63: Schematische weergaven hoofdprocessen binnen uitvoeringsproces van de ontwerpvariant 

Het volledige SADT-schema is te raadplegen in bijlage 10 (SADT definitief ontwerp) . In deze bijlagen is met rood 
gemarkeerd waar het definitieve ontwerp afwijkt van het bestaande proces. De uitwerking van het definitieve 
ontwerp is verdeeld in twee zaken. De technische invulling van het product dakkapel. Daarnaast de invulling van 
het materieel om de werkplek tijdelijk te kunnen afschermen. 

6.3.1 Invulling van het product 

Op de volgende pagina's kunt u stapsgewijs zien hoe het product wordt opgebouwd. Hierbij zal enkel ingegaan 
worden op de technische samenstelling van het uiteindelijke product. 
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Figuur 67: Houten kader op dakbeschot 
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Figuur 68: Loodslabbe onderzijde dakkapel 
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6.3.2 Invulling van het materieel 

Een van de noodzakelijke elementen om aan de blootstellingeisen te voldoen is de inzet van het overkapt 
werkplateau. De opbouw en het gebruik van dit zal op de volgende pagina's stapsgewijs geïllustreerd worden. Per 
stap wordt aangegeven welk materieel, materiaal of arbeid noodzakelijk is. 
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Figuur 91: dakkapel bij scharnierpunten monteren 
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Figuur 92: scharnierkap laten zakken 
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Figuur 95: dakkapel positioneren 
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7 Uitvoeringsplan dakkapel 

Hierna vindt u het uitvoeringsplan van het ontwerp. Dit uitvoeringsplan bestaat uit een aantal deelplannen van het 
productieproces, te weten; 

Montageplan; Veiligheidsplan; Tijd en Kosten. 

Transportplan; Logistiek plan; 

Aan het einde van dit hoofdstuk worden de deelplannen samenvattend gevisualiseerd door middel van een 
draaiboek. 

7.1 Montageplan 

Het montageplan omschrijft welke punten van een object gepositioneerd moeten worden, op welke manier en met 
welke nauwkeurigheid. 

Het montageplan wat voor u ligt gaat over de maatvoering bij het bouwen van een weersenafhankelijke dakkapel. 
Binnen dit plan worden volgende hoofdactiviteiten behandeld, te weten; 

Hulpconstructie aanbrengen; 

Plaatsen omhulling: 

Deel van het dak slopen; 

Dakkapel produceren. 

Hierbij wordt het inrichten en ontmantelen van de bouwplaats uitgesloten. Deze hoofdactiviteiten hebben namelijk 
geen rechtstreekse betrekking op de maatvoering van het te realiseren product. 

Om de maatvoering van bepaalde hoofdactiviteiten duidelijk te kunnen toelichten worden bepaalde 
hoofdactiviteiten opgedeeld in deelactiviteiten. 

7.1.1 Hulpconstructie aanbrengen 
De hulpconstructie m.b.t. de dakkapel bestaat uit een tweetal delen, namelijk: 

2 gordingen; 

2 slapers. 

Hoogte- en diepterichting gordingen 

Principe 7 gedwongen positionering gordingen. 

Positioneerpunten 7 2 hoekpunten aan elk kopse vlak van de gording. 

De positionering van de gordingen in de hoogterichting is gebaseerd op gedwongen positionering. De gordingen 
worden namelijk in stalen schoentjes gemonteerd. Deze stalen schoentjes zijn vooraf gemonteerd tegen de 
woningscheidende wanden en de binnenzijde van het dakvlak. De schoentjes moeten exact op hoogte en diepte 
gemonteerd worden. 

A 
Stal4!11 schoen 

Figuur 97: Doorsnede A, doorsnede 1 en bovenaanzicht stalen schoentjes 
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De werkvolgorde is als volgt; Eerst worden schoennummer 1 en 2 (zie bovenaanzicht) op hoogte gepositioneerd 
tegen het bestaande dakvlak. De hoogtepositionering van deze schoentjes worden overgebracht naar 
schoennummer 3 en 4. 

Afhankelijk van de gewenst vrije verdiepingshoogte onder de dakkapel worden de stalen schoentjes (nummer 1 
en 2) op een bepaalde hoogte gepositioneerd (te bepalen per gordingafmeting en -hoogte). Positioneerpunt van 
de stalen schoen is het hoogste gelegen hoekpunt van de schoen tegen de binnenzijde dakvlak. Referentiepeil 
voor het uitzetten van de hoogte is de afgewerkte vloer op de zolderruimte. De hoogtematen van de 
schoennummers 1 en 2 worden met een houten maatlaat afgeschreven. Hiervoor zijn 2 maatlatten met 
verschillende lengtes noodzakelijk. De maatlatten, waarvan de lengte gelijk is aan de gewenste hoogten, wordt 
met een waterpas gecontroleerd op verticaalheid. Op de afgeschreven hoogtemaat wordt de schoen vlak tegen 
het bestaande dakvlak gesteld en gemonteerd tegen de 1 e woningscheidende wand. 

I 

I 

L - ·-- - ·- -- - ·- ·- ·- · 
Figuur 98: doorsnede 1 hoogtepositie stalen schoentjes 

Het uitzetten van de hoogtemaat ten behoeve van de stalen schoentjes nummer 3 en 4, op de andere 
woningscheidende wand, mag niet t.o.v. vloerpeil. Er kunnen namelijk oneffenheden in de vloer aanwezig zijn. 
Deze oneffenheden zouden dan in de dakkapel overgenomen worden. Het hoogtepunt van het eerste uitgezette 
punt wordt door middel van een waterpas overgebracht naar het tweede punt. Op de afgeschreven hoogtemaat 
worden de schoentjes nummer 3 en 4 tegen het bestaande dakvlak gesteld en gemonteerd. 

I 

I 

L 
Figuur 99: Doorsnede A-A overbrengen hoogte maat 

I 

I 

J 

A 
I 

L 

··-
I 

n . 
I 

G, " ;-2 " 

I 

L 

I 
) 

1 
A 

1 

TU/e 



Lenterichting gordingen 

Principe ~ uitzetten 

Positioneerpunten ~ kopse kanten van de gording 

Zoals eerder vermeldt worden de gordingen in stalen schoentjes gemonteerd. Deze stalen schoentjes worden 
voorafgaand aan de gordingmontage tegen de woningscheidende wanden gemonteerd. De gordingen hebben 
een lengtemaat =woningbreedte - (2x speling XJ2). Deze speling in i.v.m. mogelijke maatafwijkingen in de 
bestaande bebouwing. 

Gording 1 wordt in eerste instantie los in de schoentjes gelegd en tegen de kopplaat van schoen 1 
aangeschoven. Bij schoen 3 wordt nu gemeten wat de maat is tussen gording gording 1 en kopplaat van schoen 
1. Deze maat wordt gedeeld door 2 en gelijkmatige verdeeld over schoen 1 en schoen 3. Dit wil zeggen dat de 
marge tussen kopplaten en de kop van de gording aan beide zijden gelijk is. Ditzelfde proces wordt herhaald voor 
gording 2 welke in schoen 2 en 4 wordt gemonteerd. 

St .. ltn Je hoen nr. 1 Sblen ~th otn rw . 3 

I 
I 

L 

Doorsnede A-A 

I St•MnHhoen nr. 1 Stallnschoenrw . 3 

I 

I 

L. 

Doorsnede A-A 
Figuur 100: positionering gordingen 
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Hoogterichting slapers 

Principe -7 gedwongen positionering 

Positioneerpunten -7 3 punten op de smalste lengtezijde van de slaper. 

In de hoogterichting wordt iedere slaper met zijn smalste lengtezijde tegen de onderzijde binnenkant dakpakket 
gepositioneerd. 

Diepterichting slapers 

Principe -7 uitzetten 

Positioneerpunten -7 2 hoekpunten gelegen aan de zijde van de te realiseren daksparing. 

Bij de dieptepositionering van de slapers is het uitgangspunt een centrische positionering t.a.v. woningscheidende 
wanden. Dit wil zeggen dat de sparing niet per definitie centrisch gelegen is t.a.v. de dakpannen. 

Om een centrische positionering t.a.v. de woningscheidende wanden te realiseren wordt allereerst het horizontale 
middelpunt tussen de woningscheidende wanden bepaald. Dit wordt met een waterpas afgeschreven op de 
binnenzijde van het dakpakket Vanuit het afgeschreven middelpunt wordt Wbreedte daksparing naar links en 
Y2*daksparing naar rechts uitgezet. Dit wordt op twee hoogteniveaus gedaan. Allereerst op het snijpunt van slaper 
1 met gording 1 en vervolgens op het snijpunt van slaper 1 met gording 2. Deze afgeschreven punten vormen de 
verticale lijn waarop de slaper aangebracht dient te worden. Het uitzetten van deze punten wordt tevens verricht 
voor slaper 2. 

I 

L 

Doorsnede A-A 

Figuur 101: Positionering slapers 
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Lengterichting slapers 

Principe ~ gedwongen positionering 

Positioneerpunten ~ kopse zijden slapers 

De slapers worden in lengterichting strak tussen de aangebrachte gordingen geschroefd. 

7.1.2 Plaatsen omhulling 

De omhulling welke gepositioneerd dient te worden is een 3D-object welke prefab aangeleverd wordt. De 
omhulling wordt in diepte-, lengte- en hoogterichting gesteld, maar wordt nog niet in zijn eindpositie gebracht. De 
omhulling wordt bij de hoofdactiviteit 'deel van het dak slopen' als overkapping tegen slecht weer gebruikt. 

Diepte- en lengterichting omhulling 

Principe ~ gedwongen positionering 

Positioneerpunten ~ de scharnieren aan de omhulling 

Aan de scharnieren, welke verbonden zijn met de omhulling, zijn houten plaatjes (tengeldikte) bevestigt. Deze 
plaatjes zijn voorzien van een sparing in de vorm van een kom. De kommen in de plaatjes worden tegen twee 
doken gepositioneerd, waarna ze worden gefixeerd op het dakbeschot. 

R 
~ 

Figuur 102: montage scharnieren dakkapellen 
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De doken worden haaks door het dakpakket aangebracht en hebben een vaste positie vanuit de gordingen en 
slapers. De vast positie (marker 1 en 2) t.a.v. gordingen en slapers wordt verkregen door een stalen boorhouder 
welke een gedwongen positionering heeft in de binnenhoek tussen gording en slaper. 

- ·-·- · - · - ·- ·- ·- ·- · - · - ·- ,-n Merleer 1 M8ti<er2 n 

Gording 1 

VI VI 

f f .., ... 
1\J ... 

Gording 2 

L. ..... 
-·-·- · -· -·- · -·- ·-· -· -·- 1-

Aanzicht constructiedelen 

Doorsnede 1-1 

I 
I 

L. 

Doorsnede A-A 

Figuur 103: boren gaten doken 
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In de geboorde gaten worden stalen doken (zie dook 1 en 2} geschoven, welke als aanslag voor de scharnieren 
dienen. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
o Oook1 Dook2 C) 

Gording 1 

~ ~ 

t I 
N ..... 

Gordlng2 

L. I -·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-

Aanzictt constructiedelen 

Doorsnede 1-1 

Doorsnede A-A 

Figuur 104: Positionering scharnier en dook 
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Hoogterichting omhulling 

Principe -7 uitzetten 

Positioneerpunten -7 de scharnieren aan de omhulling 

Het 3D-object wordt in de fabriek onder een aantal standaard hellingshoeken geproduceerd (per 5 graden). Het is 
namelijk een seriematig product welke niet voor iedere specifieke woning geproduceerd zal worden. De 
hellingshoek van de omhulling zal in het werk afgestemd worden op de bestaande dakhelling van de woning. Dit 
wordt verwezenlijkt door de in hoogte verstelbare bovenplaat van het scharnier. Na positionering van de 
omhulling in de diepterichting kan de bovenplaat van het scharnier in hoogte uitgetrokken worden (vertanding) tot 
op de gewenste hoogte. Het uittrekken in hoogte gaat trapsgewijs in slagen van 5 mm. 

lOOdSlabbe 

L- - ·- - ·------

Doorsnede 1-1 
Figuur 105: Positionering omhulling 
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7.1.3 Deel van het dak slopen 

Diepte-, lengte- en hoogterichting te slopen dakdeel 

Principe ~ Gedwongen positionering. 

Positioneerpunten ~ De binnenzijde langs gordingen en slapers. 

Het dakgedeelte welke verwijderde dient te worden, wordt vanuit de binnenzijde ingezaagd. Om het juiste 
dakgedeelte te verwijderen dient het dakpakket van de binnenzijde langs de gordingen en slapers doorgezaagd te 
worden. De gordingen en slapers dienen hierbij als geleiders. 

- - - - - - - - - -
I 

I 
0 Dook 1 Dook2 0 

Gording 1 

(/) 
ll.> 

""0 
CD ..., 
N 

Gording 2 

L - - - - - - - - · - · -

Zaaglijn dakpakket 
Figuur 106: deel van het dak slopen 

7.1 .4 Dakkapel produceren 

De hoofdactiviteit dakkapel produceren bestaat uit de volgende deelactiviteiten: 

• Dakkapel waterdicht aansluiten; 

Omhulling positioneren; 

• Kozijnen van binnenuit maken; 

Zijwanden van binnenuit maken; 

Dak van binnenuit maken. 

Diepte-, lengte- en hoogterichting waterdichte aansluiting 

Principe ~ gedwongen positionering 

Positioneerpunten ~ opstaande rand van de goot 

- · -
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Rondom de daksparing wordt op het dakpakket een houten regel gemaakt waar de dakkapel op komt te staan. 
De desbetreffende dient tevens als aanslag voor de goten. De goten worden Z-vormig geplooid waardoor ze 
boven op de houten regels bevestigd kunnen worden. 
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Doorsnede A-A 

Figuur 107: Waterdichte zijaansluiting 

Diepte-, lengte- en hoogterichting omhulling 

Principe 7 gedwongen positionering 

Positioneerpunten 7 Onderregel van de dakkapel 

L 

1 
A 

1 

Bovenaanzicht 

In diepte- en lengterichting moet de dakkapel niet gepositioneerd worden, omdat deze momentvast verbonden is 
met de twee scharnieren. Wanneer de scharnieren gepositioneerd zijn, is de dakkapel eveneens in diepte en 
lengte gepositioneerd. 

De dakkapel moet enkel nog naar beneden geklapt worden op de waterdichte aansluiting. De onderrand van de 
dakkapel is hierbij het positioneerpunt van de dakkapel. 

Loodslal::tJe 

I 

I 
I 

L 
Figuur 108: doorsnede 1-1waterdichte onderaansluiting 
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Diepte-, lengte- en hoogterichting kozijnen 

Principe -7 gedwongen positionering 

Positioneerpunten -7 Boven- en onderregel van de kozijnelementen. 

TU/t 

In de 30-omhulling is het oppervlak van het kozijn gespaard. Hierbij is rondom de nodige sparing voorzien. Het 
kozijn wordt in diepterichting met boven- en onderregel tegen de kunststof aanslag van de omhulling 
gepositioneerd. In hoogterichting komt de onderregel van het kozijn op de kunststof omhulling te rusten. De 
sparing tussen bovenregel van het kozijn en de kunststof omhulling wordt met PUR volgespoten, waarna er een 
afwerklat rondom het kozijn wordt aangebracht. 

Figuur 109: detail kozijn 

Diepte-, lengte- en hoogterichting zijwanden en plafond 

Principe -7 gedwongen positionering 

Positioneerpunten -7 Oppervlakte van de isolatie en beplating 

In de kunststof omhulling zijn kunststof nokken met een aanslag voorzien. In diepterichting wordt de isolatie tegen 
deze nokken aangesteld, waarna deze met een klikprofiel wordt ingesloten. Het klikprofiel functioneert vervolgens 
als aanslag voor de beplating. 

- -

~ -

- -

A 
I 

-_I_
I 

1 

- - -
Kli<ll' st Isolatie 

Vianslag isolatie 

-- ~ - · -

{~ 
- - -

A 

- _j - · - - - ·- --~.~--~-E;~.~--~-~--E-~--E-~-~--~-~-=-~~~ =~ 
1 

Figuur 110: Verbinding beplatingen 
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7.2 Transportplan 

Het navolgende transportplan is opgesteld conform de methode van Mulher. Deze methode is een systematische 
materiaalstroom en transportanalyse. Volgende fases worden in dit transportplan behandeld: 

7.2.1 

Basisgegevens van het project; 

Classificatie van materialen; 

Lay-out van de bouwplaats; 

Materiaalbewegingen op de bouwplaats; 

Beschrijving van het plan. 

Basisgegevens van het project 

De dakkapel is primair opgebouwd uit een harde kunststof 3D-element, welke van binnenuit afgewerkt wordt. Dit 
maakt dat het combinatie vormt van prefabricage en assemblage. De dakkapel heeft in geplaatste toestand een 
maximale hoogte en diepte van 1,6 meter. De breedte van de dakkapel kan variëren 1 meter tot woningbreed. In 
onderstaande tabel zijn de materiaalhoeveelheden waar te nemen welke bij het slopen van het bestaande dak 
verwijderd worden. Eveneens zijn de hoeveelheid nieuwbouwmaterialen terug te vinden. 

Figuur 111: dimensies te transporteren materialen 

De materialen worden via de openbare weg aangevoerd. De ruimte tussen de openbare weg en het gebouw 
bedraagt conform de gestelde case 2 meter. Rechtstreeks aan de voortuin van de woningen is een voetpad 
gelegen. Om beschadigingen van de voortuin en belemmering van gebruik voetpad te vermijden mogen er aan de 
voorzijde van de woning geen materialen opgeslagen worden. 
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Figuur 112: Situatie studiecase 

De materialen welke toegepast worden zijn voldoende licht om horizontaal met de hand te transporteren . Voor 
verticaal transport van de dakpannen en het 3D-element zal er een transportmiddel ingezet moeten worden. 

De transportbus met aanhanger mag geen enkel moment op de openbare weg geparkeerd worden. Hiervoor zal 
een dubbele parkeerplaats gereserveerd dienen te worden. De montage van de dakkapel zal maximaal 1 0 uren in 
beslag nemen. 

De bouwplaats is in de meeste gevallen rondom verhard. Mogelijke uitzonderingen hierop is de achterplaats van 
de woning. 

7.2.2 Classificatie materialen 

In deze paragraaf worden de navolgende eigenschappen van alle materialen beschreven; 

Afmetingen; Toestand; 

Gewicht; 

Vorm; 

Beschadigingsrisico; 

Als voorbeeld is hierna de gording hulpconstructie te raadplegen. 

Figuur 113: Eigenschappen gording hulpconstructie 

Hoeveelheid; 

Tijd; 

Speciale eisen. 

Overige eigenschappen zijn in bijlage 11 (materiaalclassificatie) terug te vinden. 
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7.2.3 Lay-out van de bouwplaats 

Om de realisatie van de dakkapel tot stand te brengen zijn er een tweetal aan- en afvoerroutes aanwezig, 
namelijk: 

Gedeeltelijk extern en intern (route 1- rood gekleurd): Vanaf de voorzijde van de woning langs de 
voordeur de woning binnentreden en via het trappenhuis naar de ruimte onder het hellende dak toe. 

Volledig externe (2 route - blauw gekleurd) : Vanaf de voorzijde van de woning de kortste weg naar 
brandgang achter de woning. Via de brandgang door de achterpoort naar de achterplaats van de 
woning. Vanaf de achterplaats verticaal transport d.m.v. hulpmiddelen. 

Figuur 114: Transportroutes bouwplaats 

Roulol froodl 

Figuur 115: Transportroutes bouwplaats 

Iloulo 2 (blauwt 

Route 1: Extern en intern (rode pijl) 

Route 2: Extern (blauwe pijlen) 

Aan de voorzijde van de woning is er enkel sprake van direct transport . Dit wil zeggen dat er geen tussen opslag 
van materialen of materieel mag plaatsvinden. Op de achterplaats van de woning mag er, wanneer mogelijk, 
tussenopslag plaatsvinden. Of dit mogelijk is hangt af van de inrichting van de achterplaats. 
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7 .2.4 Bewegingen op de bouwplaats 

In navolgend schema zijn de bewegingen geïnventariseerd voor het materiaaltransport Het gaat hier zowel om 
de af te voeren materialen als de aan te voeren materialen. In het schema is de intensiteit waar te nemen langs 
de twee transportroutes welke gehanteerd worden. 

Figuur 116: Materiaalstroomintensiteit 

Voor wat betreft alle te verwerken materialen zijn de noodzakelijke transportketens samengesteld. Dit is niet voor 
alle activiteiten verricht. Bepaalde materialen hebben namelijk een gelijke transportketen, waardoor ze gebundeld 
zijn onder de desbetreffende transportketen. 

Figuur 117: Diversen transport ketens 
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7.2.5 Beschrijving van het plan 

Op basis van de resultaten van de hiervoor omschreven resultaten is er voor gekozen om het verticale externe 
transport aan de achterzijde van de woning te verrichten met een afgeschermde triangelbrug. Overige 
transporthandelingen worden handmatig verricht. Bij het afvoeren van de dakpannen wordt dit vergemakkelijkt 
door de toepassing van een steekwagen. 

Figuur 118: Transportplan materiaal 
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Figuur 119: Transportplan materieel 

7.3 Veiligheidsplan 

Voor elke werk waarvoor een kennisgeving vereist is, dient een V&G-plan gemaakt te worden. Voor het uitvoeren 
van het huidige proces is niet duidelijk of dit ook noodzaak is. In dit hoofdstuk zullen niet alle delen van een 
veiligheidsplan worden behandeld, maar zal er enkel ingegaan worden op: 

De risicovolle zaken binnen het proces; 

Principe-oplossingen voor veiligheid- en gezondheidsproblemen. 

7.3.1 Risicovolle zaken 

Na analyse van het proces bleken navolgende risico's aanwezig binnen het proces: 

Valgevaar: 

Lichamelijk letsel door gebruik gereedschap; 

7.3.2 Principe-oplossingen 

M.b.t. tot valgevaar is het risico teruggedrongen door de productietijd op het dak te verminderen. Door de 
toepassing van de 3D-omhulling is de constructie aanzienlijk sneller geplaatst en is de blootstellingsduur aan 
valgevaar aanzienlijk terug gedrongen. Het valgevaar wat nog aanwezig zou zijn bij het verwijderen van de 
dakpannen, het verwijderen van het dakpakket en het plaatsen van de 3D-omhulling is opgelost door een 
randbeveiliging te maken aan de triangelbrug. 

Het kozijn wordt ook niet meer van buiten aangebracht. In het huidige proces is het kozijn opgedeeld in 
kozijnsegmenten welke van binnenuit aangebracht worden. Om die reden is er bij het aanbrengen van het kozijn 
geen kans meer op vallen. 

In het proces is de toepassing van elektrisch gereedschap tot een minimum terug gedrongen. De 
gordingconstructie wordt voor een groot deel geprefabriceerd. Enkel de passtukken dienen nog in het werk op 
maat gezaagd te worden. De houten skeletinvulling, isolatie en beplating van de 3D-dakkapel is vooraf op maat 
gemaakt, waardoor het enkel nog gemonteerd dient te worden. Kort samengevat wil dit zeggen dat er een korte 
tijd gebruik wordt gemaakt van een cirkelzaag en een accuschroefmachine. Bij het gebruik hiervan worden de 
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. 
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7.4 Logistiek plan 

Bij ieder bouwwerk is er het streven om de juiste materialen, van de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op 
het juiste tijdstip, op de juiste plaats te hebben. Dit brengt met zich mee dat er een correcte 
voorbereidingsplanning opgesteld dient te worden. Hierin moet vermeldt staan wanneer bepaalde materialen 
besteld moeten worden en wanneer ze afgeroepen moeten worden. 

Voor een klein bouwwerk zoals de dakkapel is het overbodig om een dergelijke planning op te zetten. In principe 
rijdt de bus met aanhanger iedere ochtend met de standaard materiaaluitrusting aan naar de bouwplaats. Het is 
noodzaak om periodiek de materiaalvoorraad op de werf aan te vullen. 

7.5 Terreinplan 

7.5.1 Gegevens van de plaatselijke situatie 

Navolgende zaken met betrekking tot de plaatselijke situatie zijn in dit hoofdstuk ingevuld: 

Aanvoerwegen; 

Toestand terrein; 

Watervoorziening en afvalwaterlozing; 

Stroomvoorziening; 

Telecommunicatie. 

De aanvoerwegen en de toestand van het terrein is bij de realisatie van een dakkapel nooit eenduidig. ledere 
rijtjeswoning heeft een specifieke ligging in een stad, dorp en wijk. De bereikbaarheid en toestand van het terrein 
van 'de bouwplaats' moet per situatie bekeken worden. Het terreinplan is in deze situatie afgestemd op een 
stereotype rijtjeswoning, waarbij de achterplaats via een brandgang bereikbaar is (zie situatie paragraaf 7.2.3). 
Hierbij wordt er vanuit gegaan de weg naar de achterplaats, alsook de achterplaats, volledig verhard is. 

Bij de realisatie van een dakkapel worden geen materialen verwerkt waarbij water noodzakelijk is. Dit wil zeggen 
dat er op de bouwplaats geen wateraansluiting aanwezig moet zijn. 

Sanitaire voorzieningen worden bij de desbetreffende woning gebruikt. 

Voor het bewerken van materialen is er elektrisch materieel aanwezig op de bouwplaats. Hiervoor zal op de 
zolderverdieping een stroomaansluiting (220V) aanwezig moeten zijn voor klein elektrisch materieel. Op de 
begane grond dient eveneens een stroomaansluiting (220V) aanwezig te zijn voor verlichting op de triangel brug. 

De enige vorm van telecommunicatie die ingezet worden zijn mobiele telefoons. 

7.5.2 Bouwplaatsindeling 

Bij de bouw van de dakkapel moeten er een 5-tal zones gereserveerd worden c.q. gebruikt worden. Er is hier 
sprake van een 3-tal openbare zones (3,4,5) en een 3-tal privé-zones (1 ,2,4). Deze zones moeten bruikbaar zijn 
om het proces uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om de volgende zones: 

18·8-2008 

Zone 1: Opstelplaats voor de triangelbrug: 1 meter vanaf de gevel worden de staanders geplaatst. 
Het plateau heeft een afmeting van 4 x 1 meter. 

Zone 2: De achterplaats: Er wordt vanuit gegaan dat deze volledig ter beschikking is voor eventuele 
tussenopslag. 

Zone 3: Brandgang I voetpad: Aan- en afvoer van materialen en groot materieel. 

Zone 4: Voetpad I voortuin: Aan- en afvoer van materialen en klein materieel. 

Zone 5: Parkeerzone: 2 parkeervakken voor de desbetreffende woning. 
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Figuur 120: Bouwplaatsindeling 
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7.6 Tijd en Kosten 

In onderstaand schema zijn de kosten m.b.t. de dakuitbreiding te raadplegen. 

werplek tijdelijk afschermen 

trans rt builen 
trans r1 binnen -

3.1 dli nnen verwi derent scharnieren 
inci.MTBs tssn 

3.2 omhulling p(aatnn 
3.2. I schamHmm monteren 

3.2.2 omhullinq monterM 

4 Dool ... _ 

4.1 da nnen verwi 

4.2 dakbeschot inz.a en 

4.3 daktMachot verwï cMren 

6.1 D•k Jw.terdicht unsluiten 
5.1.1 Benedenaansluitin maken 

5.12 Zij·aansluiting maken 

5.1 .3 Benedenaansluilin maken 

5.2 Kunststof omhulling positioneren 
incl. MTB systeem afbreken 

5.3 Kozi nen binnenuit maken 

5.4 Zïwanden binnenuit maken 
5.4.1 isolatJe aanbren n 

5.42 dam scherm aanbren n 

5 4.3 binnenbeplatin aanbren~n 

5.6 Dak binnenuit maken 
5.5.1 isolatie aanorengen 

5 52 dam herm aanbren n 

5.5.3 binnenbeplating aanbrengen 

r--

transport buiten 
transport binnen 

autobus 
onderhoud en bezine 
aanhan er 
sli" tol deWALT 900Wan 
accuboor deWAl T 14.4V) 
recipfO zaag· deWaii18V 
Modulai' trian~~teem Sm breed, 6.5m hoo 

Tolaal ave' 5 ·aar 
pe' dakkapel 

iMTBs teem 

lomscirivino 

t\OUI. 1500", 69""69 
schaeven 
balkschoenen 

slalen duimhen en 
schroeven 

30 kunststof omhullinc 
schreitVen 

alu stokken o MTB 

ootslukken 
s i"kers 

ootstukken 
s ïkers 

OOIS!Ukken 
s i"kers 

schroeven 

losse trame's 
ka lianen 
schroeven 

as 

'" 
laswol 

vochlkerende !olie 
darrrPfemmende !olie 

gipsbep_latin 
schroeven 

as wol 

dam remmende folie 

gipsbeptating 

schroeven 

•• ~.-.:n.tuhg<MII"~~-· -~JOIIW(~ot-wrl71iDP'ndiJcfom~~.,..,, 

•• 6 ~,.. ... ~-~~ 

Mlr.n.,." ArNid MateriHI 
__ ..,- f / Hnheid -

"'." 
I 

€ / uren oriis omschnivino aantal 

24 

25 

2,5 
2.5 

2.5 

7,5 

7.5 

7.5 

1250 

totaal materialen 

... 
$1 

stuks 
st 

stuk 
SI 

stuks 

s1ukS 
OSI 

81Uk9 

OSI 

stuks 
OSI 

ost 

Stuks 
stuks 

" m2 
tubes 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
post 

€5.00 
€5,00 
€5.00 

€400 
€2,50 

€ 325.00 
€2 50 

f 5.00 

t: 15.00 
€2.50 

f 15,00 
€2.50 

€ 15.00 
€2.50 

€2.50 

€ 80.00 
€5.00 
€_5,00 

{30.00 
€4.00 

€3.00 

€3 .00 
{3.00 

€3.00 
{ 5.00 

€3.00 

€300 

f3,00 
(5.00 

stuk f 30 000.00 
€ 3 000,00 

stuk { 2.000,00 
stuk €90.00 
stuks t" 250.00 
&tuk € 300,00 
stuk € 5.000.00 

s tuks € 175.00 

r dakka I f 2.00 

I 
,50 

3 
i 120.00 3,75 

€ 5.00 
€ 5.00 

f 
€40.00 €40.00 
(40,00 {20,00 

f Cl 
€4000 f 150,00 

Autobus 
aanh 

arke/zaag 
accuboor 

(40,00 f 60,00 MTB systHm 
randbeveiliging 

doorwerkpakken 

f 12.00 0.60 €4000 
€2 ,50 

€ 325.00 1,25 c 40 ()(} 
f 2,$0 ~-- -Jl.JI LB 

€ 10,00 0.50 

2.00 

0,50 

1.00 

c 10 

€ 45.00 0,50 
f 2.50 

€ 60,00 0.50 
€ 2.50 

€ 45,00 0,50 
€2,50 

€40(){) 

f 00 
€40,00 

€4000 

€4000 

{40.00 

€ 40,00 

€4000 

€2.50 2.00 f.4 00 ... 

€20,00 

€50,00 

€2000 

' €8000 

'20,00 

f 40,00 

€20,00 

€20,00 

€2000 

€ 80,00 

accuboor 
kl6in materisel 
randbeveif i 

doorwe kken 

MTBs teem 
randbiJ veil" 

doorwerkpakken 

MTBs steem 
randbBvBir 

reci zaa 

MTSsysteem 

klttJnmater~ 

kleinmateri&&l 

kleinmeterÎ681 

€ 400 ,00 2.50 € 40.00 f 100.00 accuboOI 
f 20.00 
€5 ,00 

t: 150,00 
(8,00 

€ 7,50 0.50 

€ 7.50 0,50 
€ 7,50 

€7,50 1.00 
f 5.00 

€ 22.50 0.50 

€ 22.50 0.50 

t: 22.50 1.00 
€ 5.00 

€ 31 .800.00 
€ 15.000,00 
€2.120.00 

€95 ,40 
f 530.00 
f 318.00 

f 5.300,00 
€ 556,50 

t 2.500.00 

t 58.219,90 
E 46.58 

I 
050 
1,00 

f 40,00 

€40,00 

("40,00 

{4000 

(4000 

{40,00 

~ 00 
(40()() 
€ 40,()() 

24,00 totale u1en 

€2000 

€20,00 

f 40,00 

€2000 

€20.00 

€40,00 

c 
'20,00 
( 40,00 

5,50 blootstel1ingsufen 

f r .332PJ totaal arbeid t 960,00 

kiBÎIImaterÎ881 

kleinmsteriHI 

accuboor 

ldBinmaterieeJ 

cirlu~/zaa 

Stortkos!en /:Jouwsfvsl 

Figuur 121: Kosten weersonafhankelijke uitbreiding 

18-8-2008 P.B G Vi'tn Gestel T van de Pul 

Totaal 

• 

€60.00 

€442,00 

Cl 
<8000 

<2000 

f 40.00 

€82.50 

€683,00 

€115,00 

f 152 50 

c 

(40,00 

f 2.3 9,08 

117 

TU/e 



Hierna is de planning met betrekking tot de dakuitbreiding te raadplegen. 
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7. 7 Draaiboek van het proces 

Hiernavolgend zal met een draaiboek een uiteenzetting worden gedaan van de te volgen stappen om de 30-
dakkapel uit te kunnen voeren. De te volgen stappen zijn gebaseerd op het SADT-schema welke bij dit proces 
hoort (zie bijlage 10 - SADT definitief ontwerp). Het draaiboek wordt hierna op schetsniveau weergegeven. Voor 
de technische uitwerking kan hoofdstuk 6.3 geraadpleegd worden. 

7.7.1 Bouwplaats inrichten achterplaats woning 

Materieel: onderdelen triangelbrug. 

Materialen: 

Arbeid: 

RVS-gootstukken (4x), 30-omhulling (1x) 

2 personen 

Figuur 123: Bouwplaats inrichten achterplaats woning 

7.7.2 Bouwplaats inrichten op verdieping 

Materieel: Cirkelzaag, accu-rschroefmachine, ladder. 

Materialen: Gordingen hulpconstr. (8x), gording slapers (4x), stalen schoentjes (4x), lijm, kit, beglazing 
(10x), isolatie (20x), beplating (20x), kit, vochtscherm (1rol), dampscherm (1 rol), kozijnen (8x). 

Arbeid: 2 personen 

Figuur 124: Bouwplaats inrichten op verdieping 
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7.7.3 Hulpconstructie aanbrengen 

Materieel: Accu-rschroefmachine, ladder. 

Materialen: 

Arbeid: 

Gordingen hulpconstr. (Bx), gording slapers (4x), schroeven 

2 personen 

Figuur 125: Hulpconstructie aanbrengen 

Figuur 126: Hulpconstructie aanbrengen 
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7.7.4 Omhulling plaatsen 

Materieel: Accu-rschroefmachine, triangelbrug, ladder, potlood, meter, doorwerkpakken. 

Materialen: 

Arbeid: 

30-omhulling met daaraan 2 scharnieren. 

3 personen 

n 
V 

J\.l~ 

Figuur 127: Omhulling plaatsen 

Figuur 128: Omhulling plaatsen 
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Figuur 129: Omhulling plaatsen 

Figuur 130: Omhulling plaatsen 
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7. 7.5 Deel van het dak slopen 

Materieel: Triangelbrug 

Materialen: 

Arbeid: 

Pannen, dakplaat 

3 personen 

Figuur 133: Deel van dak slopen 

Figuur 134: Deel van dak slopen 
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7.7.6 Dakkapel waterdicht aansluiten 

Materieel: Triangelbrug 

Materialen: 

Arbeid: 

Pannen, dakplaat 

3 personen 

Figuur 135: Dakkapel waterdicht aansluiten 

7.7.7 Omhulling positioneren 

Materieel: Triangelbrug 

Materialen: 

Arbeid: 

30-omhulling, schroeven 

2 personen 
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Figuur 136: Omhulling positioneren 
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7.7.8 Kozijnen en beglazing van binnenuit 

Materieel: Schroefmachine 

Materialen: 

Arbeid: 

Schroeven 

3 personen 

Figuur 137: Kozijnen en beglazing van binnenuit 
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8 Aanbevelingen 

Er is gebleken dat met het wijzigen van procesindelingen van een bestaand proces een verbetering te behalen is 
ten aanzien van weersafhankelijkheid. Door slim om te gaan met de volgorde van bestaande procesactiviteiten 
kunnen bepaalde activiteiten weersenafhankelijk uitgevoerd worden, daar deze in het traditionele proces 
weersafhankelijk waren. Waarom zouden we eerste een gat maken en vervolgens pas een product gaan 
bouwen? Door eerst de dakkapel te produceren kunnen de activiteiten 'sparing in dak maken' en 'constructie 
aanbrengen ' weersenafhankelijk gebeuren. Kortom, gelijke middelen en een beter resultaat. Door wijzigingen in 
procesvolgorde de dakkapel in een hogere mate weersenafhankelijk geworden. De blootstelling aan het weer is 
door deze oplossing met 1 0 uren gereduceerd. Hierbij bleven de bouwkosten en de bouwtijd ongeveer gelijk aan 
die van het traditionele proces. De maximale blootstellingsduur van 6 uren wordt met deze oplossing niet gehaald. 
Er moesten nog aanvullende voorzieningen getroffen worden om het ontwerp haalbaar te maken. 

Door de dakkapel als afscherming tijdens de uitvoering te gebruiken, was het noodzakelijk om de technische 
opbouw van de traditionele dakkapel te optimaliseren. Met andere woorden , kunnen we het product niet 
optimaliseren waardoor het beter als afscherming geschikt is. Met betrekking tot het weer is het af te raden om de 
dakkapel volledig in het werk te produceren . De dakkapel is om deze reden semi-prefab uitgevoerd. Met 
betrekking tot de semi-prefab dakkapel heeft een gemakkelijke verwerking als uitgangspunt gediend. Hier valt 
tenslotte tijd en geld in te verdienen. Door de prefabricage wordt het aantal bouwactiviteiten op de bouwplaats 
teruggebracht. De bouwactiviteiten welke plaatsvinden kunnen in een zeer korte tijd uitgevoerd worden. Dit 
resulteert , ten opzichte van de proceswijzigingen , in een extra reductie van 8 uren blootstelling . Met deze 8 uren 
reductie voldeed het ontwerp nog steeds niet aan de maximale blootstellingsduur van 6 uren. Door de 
prefabricage werd er wel een voordeel geboekt op gebied van bouwkosten en bouwtijd. 

Om het ontwerp haalbaar te maken werd een laatste aanvulling aan het proces gedaan. Er werd een 
afgeschermd werkplateau ontwikkeld. Hierdoor kan de montage van de prefab dakkapel voor een groot deel 
weersenafhankelijk gebeuren. Zonder extra voorzieningen was dit nog steeds een volledig weersafhankelijke 
procesfase. Met de inzet van het werkplateau is de blootstellingsduur teruggebracht naar 5,75 uren. Dit wil 
zeggen dat het primaire doel gehaald is . De aanvullende randvoorwaarden zijn ook getoetst en blijken ook te 
voldoen . In het navolgende overzicht (zie figuur 138) is het traditionele proces uitgezet ten opzichte van de 
hiervoor omschreven ontwerpvarianten. Hierin is duidelijk te zien wat de ontwikkeling voor consequenties heeft 
gehad op de randvoorwaarden. 
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Blootstellingsduur weersinvloeden (uren) 6 00 25,00 14,75 6,75 5,50 

!productietijd (uren) 27,00 28,00 26.00 23,50 24 00 

consumentenprijs (euro) 3200.00 3200.00 3130.00 2665.00 2690,00 

product voldoende kwaliteit \ \ \ \ \ 
-

een veilig en gezond proces \ \ \ \ \ 

geen overlast veroorzakend \ \ \ \ \ 

Figuur 138: Overzicht vergelijk ontwerpvarianten 

Samenvattend kan er gesteld worden dat het doel gehaald is. Echter moet wel gezegd worden dat er niet het 
onderste uit de kan gehaald is. Door nog aanvullende voorzieningen op het uiteindelijke ontwerp te treffen kan het 
proces op gebied van weersenafhankelijkheid nog geoptimaliseerd worden . Daar de aanvullende voorzieningen in 
de meeste gevallen afschermende voorzieningen zullen zijn moet er rekening gehouden worden met het feit dat 
deze kostenverhogend zijn . 

18-8-20U8 P.B G. van Gester T. van de Put 127 

TU/e 



Literatuurlijst 

Boeken: 

1. Abeelen van , H.P.M. (1998), "Basis constructieleer", St. Kennisoverdracht SG 

2. BDA dakboekje 

3. Braai - Eggen P.E. (1993), "Geluidswering in de woningbouw'', Leiden : SMD 

4. CeDuBo (2005), "Renovatie forum-IPM133.pdf",CeDuBo 

5. Centrum Hout (2002) ,"Houtskeletbouw-handleiding voor de praktijK' , Ten HagenStam uitgevers 

6. Linden van der, A.C. (1998), "Bouwfysica", Leiden: SMD 

7. Maas. G.J. ( 1996). "Uitvoeringstechniek 2". TUe: Eindhoven 

8. NEN 1068 (1991), "Thermische isolatie van gebouwen", Delft , NNI 

9. NEN 1087 (1991 ), "Ventilatie van woningen en woongebouwen", Delft, NNI 

10. NEN 2778 (1991), "Vochtwering in gebouwen", Delft , NNI 

11 . Nieman, H.M. (1997) . "Bouwtechnische details". Leiden: SMD 

12. NPR 5070 (1993), "Geluidswering in woongebouwen", Delft, NNI 

13. Promat (1999) , "Handboek bouwkundige brandpreventie", Utrecht, Promat 

14. RBI bv (2004), "Funderingen, vloeren en daken", RBI 

15. Tol van, A (2000). "Jellema 8: Woningbouw''. Leiden: SMD 

16. Verver, M.W. (2000). "Materiaalkunde". EPN: Houten 

17. Vissers, M.M.J. (1992) . "moderne produktiemethoden woningbouw". Leiden: SMD 

18. Vissers. M.M.J. (2000). "Uitvoeringstechniek 1 ". TUe: Eindhoven 

19. Vreeze de, N. (2001) . "6,5 miljoen woningen". Rotterdam: 010 

20. VROM (2000). "Mensen, Wensen , Wonen". Den Haag: VROM 

21. Verspuij, P.(1997) , "Overdekt bouwen: alternatief voor bouwen in de open lucht?". Eindhoven, TUe 

Internet verwijzingen: 

A www.arbouw.nl 

B www.gietbouw.nl 

c www.isobouw.nl 

D www.knmi.nl 

E www.unidek.nl 

F www.tilburg.nl 

G www. vandale. nl 

H www. wiki(2edia.nl 

Tijdschriften: 

a. Supporter december 2007 blz 5 

18-8-2008 P.B G van Gestel T van de Put 

TU/t 

128 


