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Voorwoord - I - 

Voorwoord 
 

 

 

Dit rapport is de verslaglegging van het resultaat van het afstudeertraject in het kader van de 

afstudeerrichting Uitvoeringstechniek van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit rapport beschrijft de conclusies van de analyse over de opslag van materiaal en materieel op de 

bouwplaats bij hoogbouwprojecten. Deze analyse is gedaan binnen de organisatie van Strukton Bouw & 

Vastgoed. Verder bevat dit rapport een beschrijving van de oplossing, in de vorm van een rekenprogramma 

dat ontwikkeld is om deze opslag te organiseren. 

 

In het afstudeertraject zijn wij begeleid door Eric Vastert en Frits Scheublin vanuit de Technische Universiteit 

Eindhoven en door Henk Meijerink vanuit Strukton Bouw & Vastgoed. Op deze manier willen we hen 

bedanken voor de waardevolle adviezen. 

 

Stefan Duerink en Patrick de Vaan 

Eindhoven, februari 2006 
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Samenvatting 
 

 

 

Tijdens de uitvoering van een bouwproject ontstaan er knelpunten bij de opslag van materiaal en materieel 

op de bouwplaats. Een voorbeeld van deze knelpunten is het ontbreken van een plaats op het bouwterrein 

waar de opslag van materiaal mogelijk is.  

 

Na een literatuurstudie en een korte oriëntatie bij een aantal aannemers over dit onderwerp hebben we een 

analyse gemaakt van de oorzaken van deze knelpunten bij Strukton Bouw & Vastgoed.  

De belangrijkste conclusies van deze analyse zijn dat kennis en ervaring over opslag op de bouwplaats slecht 

wordt gedocumenteerd en dat de opgestelde plannen over opslag tijdens de uitvoering niet of nauwelijks 

worden aangepast. Knelpunten doen zich dus voor omdat passende informatie, in de vorm van tekeningen of 

andere documenten, ontbreekt bij het organiseren van de opslag op de bouwplaats.  

 

Na de probleemanalyse bij Strukton Bouw & Vastgoed is het volgende doel gesteld:  

“De werkvoorbereider voorzien van de benodigde informatie voor de bepaling van opslag van materiaal en 

materieel op de bouwplaats bij de uitvoering van een hoogbouwproject”.  

 

Er is een oplossing gevonden in de vorm van een rekenprogramma dat voor elke week van de uitvoering van 

een hoogbouwproject de benodigde opslagoppervlakten voor materiaal en materieel kan bepalen. Met 

behulp van dit programma is het ook mogelijk om de opslag van materiaal en materieel af te stemmen op de 

beschikbare opslagoppervlakte op de bouwplaats. 

 

Als basis voor dit rekenprogramma zijn er een aantal gegevens nodig geweest. Een lijst met de belangrijkste 

activiteiten bij hoogbouwprojecten is opgesteld. Hieraan zijn de benodigde materialen en het benodigde 

materieel gekoppeld. Opslagspecificaties van dit materiaal en materieel zijn noodzakelijk voor het bepalen 

van de opslagplaats die deze innemen op de bouwplaats. Navraag bij leveranciers en toetsing in de praktijk 

hebben deze gegevens opgeleverd. Gegevens over de opslagbehoeften van de verschillende neven- en 

onderaannemers zijn verzameld door een analyse van oude plannen bij Strukton Bouw & Vastgoed en door 

middel van interviews met een aantal onder- en nevenaannemers.  

 

Met het ontwikkelde rekenprogramma PAST (Prototype Automatisch Systeem voor Terreinindeling) is het 

mogelijk voor ieder moment van de uitvoering de opslagoppervlakten van de toegepaste materialen en het 

toegepaste materieel te tonen. De basis hiervoor is de door de werkvoorbereider ingevoerde overall-

planning. Met deze informatie kan de werkvoorbereider passende informatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

een bouwplaatsinrichtingstekening, aan de uitvoering verschaffen. 

 

.



  

1 Inleiding - 1 -

1 Inleiding 
 

 

 

aanleiding 

Bij het realiseren van een bouwwerk worden op de bouwplaats enorme hoeveelheden materiaal en materieel 

aangevoerd en opgeslagen. Passende informatie, in de vorm van tekeningen of andere documenten, 

ontbreekt vaak bij het organiseren van de opslag op de bouwplaats. Hierdoor ontstaan er tijdens de 

uitvoering knelpunten bij de opslag van materiaal en materieel op de bouwplaats. Deze knelpunten hebben 

we beiden tijdens de stageperioden op de bouwplaats geconstateerd. De signalering van deze knelpunten en 

onze gezamenlijke interesse voor logistiek is de aanleiding geweest voor de keuze van dit 

afstudeeronderwerp.  

 

doelstelling 

De doelstelling van dit rapport is de beschrijving van het resultaat van het afstudeerwerk. Het eindproduct 

wordt gepresenteerd en het traject doorlopen tot aan dit resultaat is omschreven. Een handleiding voor het 

gebruik van het ontwikkelde rekenprogramma is opgesteld. Deze is opgenomen in een aparte bijlage. Ook 

zijn de bijlagen waarna verwezen wordt in dit rapport apart gebundeld. 

 

structuurbeschrijving 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe het bouwterrein wordt ingericht. Gekeken is naar de literatuur en naar de 

inrichting van het terrein in de huidige praktijk. Een verder onderzoek van deze praktijk is gedaan bij 

Strukton Bouw & Vastgoed. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 3. De analyse van de oorzaken die 

leiden tot knelpunten met opslag op de bouwplaats wordt toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt 

het probleem genoemd waarvoor een oplossing is ontworpen. Er is een onderzoek gedaan naar gegevens, die 

als basis hebben gediend voor het ontwerp van de oplossing. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 6. In 

hoofdstuk 7 wordt het rekenprogramma gepresenteerd en de werking hiervan beschreven. Ten slotte wordt 

het resultaat van het afstudeerproject in hoofdstuk 8 beschouwd.  
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2 De inrichting van de bouwplaats 
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de bouwplaats ingericht wordt. Allereerst is gekeken wat de 

literatuur vermeldt over het opstellen van de bouwplaatsinrichtingsplannen en wat de inhoud is van deze 

plannen. Ook wordt hier behandeld hoe in de praktijk opslag op de bouwplaats wordt georganiseerd. 

Hiervoor is een korte oriëntatie bij verschillende aannemers gehouden.  

 

2.1 Inrichting bouwplaats in de literatuur 
 

Verschillende literatuurbronnen behandelen het terreinplan. De definitie “de indeling van het bouwterrein” 

wordt door Schaefer [2000] voor het terreinplan genoemd. Lamping [1998] zegt het volgende over het 

terreinplan: “Het plan bestaat uit subplannen voor de fundering, de ruwbouw en de afbouw. Meestal is het 

plan voor de ruwbouw maatgevend omdat hier de meeste en/of grootste transportbewegingen gebeuren.” 

Op basis van deze literatuur definiëren wij het terreinplan of bouwplaatsinrichtingsplan als volgt:  

 

 “Een tekening waarop is vastgelegd hoe in een bepaalde fase van de uitvoering van een bouwwerk de 

bouwplaats is ingericht.” 

 

De literatuurbronnen [Chandler, 1978], [Drees en Reiff, 1971], [Kuijcks 1994], [Lamping 1998] en [Scholten, 

2002] bevatten een lijst de inrichtingselementen die een terreinplan moet bevatten. Een combinatie van de 

vijf gevonden bronnen vormt de meest complete lijst van de inrichtingselementen op het terreinplan (zie 

rechter opsomming afbeelding 1).  

In vier door ons gevonden literatuurbronnen staan stappenplannen om tot het ontwerp van een terreinplan 

te komen. De verschillende methoden zijn niet allemaal gelijk. Het meest volledige stappenplan om tot een 

terreinplan te komen is een combinatie van meerdere methoden genoemd in de bronnen [Drees en Reiff, 

1971], [Houtsma, 1977], [Kuijcks, 1994] en [Schaefer, 2000] en bevat de volgende elementen. (zie ‘stappenplan’ 

in afbeelding 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 De inrichting van de bouwplaats - 3 -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de linker opsomming van afbeelding 1 is de informatie genoemd die nodig is om een 

bouwplaatsinrichtingsplan op te kunnen stellen. De informatie is een combinatie van de literatuurbronnen 

[Chandler, 1978], [Drees en Reiff, 1971], [Kuijcks 1994], [Lamping 1998] en [Scholten, 2002]. 

 

2.2 Inrichting bouwplaats in de praktijk 
 

Voor de start van een bouwproject wordt door de projectvoorbereiding een opzet gemaakt voor de 

bouwplaatsinrichting. De basis hiervoor is de gemeentelijke tekening van de bouwlocatie. Op deze tekening 

worden achtereenvolgens de afrastering, de gekozen kraan met hun kraancirkels, het ketenpark, de 

bouwweg en overige voorzieningen ingetekend.  

Deze tekening wordt gebruikt om bij de start van het bouwproject de bouwplaats te kunnen inrichten. De 

bouwplaatsinrichtingstekening schetst de ligging van het bouwterrein in de omgeving. Verder bevat de 

tekening de aansluiting van de bouwwegen van het terrein op de bestaande verkeerstructuur van de 

omliggende omgeving. In dit kader is de bouwplaatsinrichtingstekening ook een belangrijk document bij de 

aanvraag van gemeentelijke vergunningen.  

 

gebruik bouwplaatsinrichtingsplan 

De praktische stage, door ons beiden gelopen bij Hurks Bouw & Vastgoed te Eindhoven voorafgaand aan het 

afstudeertraject, heeft ons een indicatie gegeven over hoe er bij aannemers gedacht wordt over opslag op de 

bouwplaats. We hebben kunnen zien welke plannen er gemaakt zijn en hoe men tijdens de uitvoering met 

de plannen omging. Voor een breder beeld hebben we een gesprek gevoerd met een medewerker van het 

bedrijfsbureau van de aannemer BAM Utiliteitsbouw bv te Eindhoven. Verder hebben we interviews 

gehouden met uitvoerders van BAM Utiliteitsbouw bv, regio Eindhoven en Heijmans IBC Bouw te Best.  

Door middel van deze gesprekken is duidelijk geworden welke plannen gebruikt worden voor opslag op de 

bouwplaats en hoe met deze plannen gewerkt wordt. De gesprekken zijn afgenomen in de vorm van een 

1. terreinvorm

2. omgeving

3. plattegrond project

4. ontsluiting bouwplaats , 

bouwwegen

5. afrastering bouwplaats 

6. plaats ketenpark

7. plaats bewerkingseenheden

8. plaats reclamebord

9. leidingen /kabels

10. plaats transportmiddelen

11. plaats materiaalopslag 

onderdelen terreinplan

verzamelen 
gegevens 

plaatselijke 
situatie

keuze
transport-
middelen

plaats vaste
transport-
middelen

lay-out
bewerkings-
eenheden

bepaling 
hoeveelheid 
opslagruimte

verdeling 
terrein in 
rijbanen, 
opstel- en 

opslagplaatsen

vaststellen 
terreinplan met 
keten, nuts en 

afrastering

stappenplan

informatie

1. afmetingen
2. ligging
3. vorm
4. obstakels
5. grondsamenstelling
6. grondwaterstand
7. bestaande leidingen
8. toegangswegen
9. mate van bereikbaarheid
10. tekeningenschaal
11. bouwsnelheid en planning
12. materiaal classificatie
13. opslag eisen
14. afmetingen materiaal
15. ligging van de 
verwerkingsplek
16. werkmethode
17. gereserveerde ruimte voor 
opslag

afbeelding 1: opstellen bouwplaatsinrichtingsplan 
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open interview. Door middel van een van te voren opgestelde lijst met onderdelen hebben we tijdens het 

interview bijgehouden of alle voor ons relevante informatie besproken is. De leidraad voor deze interviews en 

de notulen van deze interviews zijn te vinden in bijlage 1 ‘Oriëntatie praktijk’.  

Hieronder zijn de belangrijkste conclusies vermeld die gegeven kunnen worden over de inrichting van het 

bouwterrein in de bouwwereld.  

 

− een terreinplan wordt vrijwel altijd opgesteld door aannemers 

− het terreinplan wordt vooral gebruikt om in de voorbereidingsfase de ontwerpbeslissingen vast te 

leggen 

− met het plan kan het bouwterrein worden ingericht bij de start van de uitvoeringsfase 

− in bijna alle gevallen wordt één versie opgesteld die gedurende het hele project gebruikt wordt 

− tijdens de uitvoeringsfase van het project wordt het terreinplan zeer zelden gebruikt 

− het terreinplan dat gebruikt wordt is meestal niet uitgebreider dan de eerste opzet gedaan door de 

projectvoorbereiding 

− de opslagplaatsen van materiaal en materieel worden tijdens de uitvoering van een bouwproject 

bepaald door de uitvoerder 

 

Een uitgebreide analyse naar het opstellen en het gebruik van een plan om de bouwplaats in te richten 

hebben we verricht binnen de organisatie van Strukton Bouw & Vastgoed. Deze analyse wordt in hoofdstuk 3 

‘Opslag bij Strukton Bouw & Vastgoed’ beschreven. 
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3 Opslag bij Strukton Bouw & Vastgoed 
 

 

 

Bij Strukton Bouw & Vastgoed te Utrecht hebben we een analyse gedaan naar de manier waarop zij opslag 

van materiaal en materieel op de bouwplaats organiseert. Aanleiding hiervoor was dat zij een hulpmiddel 

zochten bij de inrichting van het bouwterrein. Een betere inschatting over de opslagbehoeftes op meerdere 

tijdstippen tijdens de uitvoering van een bouwwerk werd wenselijk geacht. Daarom is ook onderzoek gedaan 

naar de kennis en ervaring over opslagoppervlakten van materialen en materieel.  

In overleg met Strukton Bouw & Vastgoed is besloten af te bakenen op hoogbouwprojecten. De reden 

hiervoor is dat de ruimte op de bouwplaats bij een hoogbouwproject in vergelijking met andere projecten 

kleiner is. Bij hoogbouwprojecten worden dus meer knelpunten verwacht bij opslag van materiaal en 

materieel op de bouwplaats.  

 

3.1 Geanalyseerde hoogbouwprojecten 
 

De vijf projecten die we geanalyseerd hebben zijn in de afgelopen tien jaar door Strukton Bouw & Vastgoed 

gerealiseerd of worden op dit moment gerealiseerd. Het betreft de projecten Rembrandttoren (1995), 

Breitner Center (2001) en Vivaldi, kantoorgebouw Ernst & Young, (2007) te Amsterdam en Zuidtoren (2003) en 

Pharos (2003) te Hoofddorp.  

Bij onze analyse hebben we ons grotendeels moeten beperken tot de vier laatste projecten. Van het project 

Rembrandttoren was namelijk geen archiefmateriaal meer te vinden, zodat we alleen door middel van 

interviews met medewerkers die betrokken zijn geweest bij dit project informatie hierover hebben kunnen 

achterhalen.  

onderzoeksmethode 

Om te weten hoe de opgestelde bouwplaatsinrichtingstekeningen er uit zien hebben we deze plannen 

ingezien. Deze zijn samen met de overige projectdocumentatie opgeborgen in het archief van Strukton Bouw 

& Vastgoed.  

Door middel van interviews met de werkvoorbereiders van de vijf geselecteerde hoogbouwprojecten is 

achterhaald welke informatie de werkvoorbereiding nodig heeft om de plannen op te stellen, waar deze haar 

informatie vandaan haalt, op welke manier deze plannen tot stand komen en waarom die specifieke plannen 

zijn opgesteld. Ook is er geïnformeerd naar het bestaan van onderleggers voor de plannen, en naar 

standaard ontwerpmethoden en controlelijsten. De interviews zijn gegoten in de vorm van een open 

interview, waarbij de vragen zijn gesteld aan de hand van een van te voren opgestelde lijst met 

aandachtspunten. De resultaten van deze interviews zijn te vinden in bijlage 2a ‘Interviews Strukton Bouw & 

Vastgoed werkvoorbereiding’.  
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Verder hebben we door middel van open interviews met hoofd- en assistent-uitvoerders achterhaald hoe er 

gewerkt wordt met de opgestelde plannen, hoe de opgestelde plannen gewaardeerd worden en in hoeverre 

er verbeteringen mogelijk zijn. De interviews zijn gehouden met als basis de informatie die we in het archief 

gevonden hebben. De notulen van en de leidraad voor deze interviews zijn opgenomen in bijlage 2b 

‘Interviews Strukton Bouw & Vastgoed uitvoering’. 

 

3.2 Bouwplaatsinrichtingstekening 
 

verschijningsvorm 

Bij de meeste plannen wordt schaal 1:200 toegepast, in één geval stond er geen schaal vermeld. Bij de 

plannen wordt arcering altijd toegepast, kleurgebruik wordt slechts bij één van de vier projecten toegepast. 

Het gebruikte papierformaat is in twee gevallen A1, de twee andere bouwplaatsinrichtingstekeningen zijn 

van formaat A0. 

Vervolgens hebben we voor alle projecten geanalyseerd welke onderdelen op de 

bouwplaatsinrichtingstekeningen zijn vermeld. De resultaten van deze analyse is weergegeven in een schema 

in afbeelding 2 ‘inrichtingselementen bouwplaatsinrichtingsplan’. De notatie is uitgevoerd met enen en 

nullen.  

Een één betekent dat het betreffende element op het bouwplaatsinrichtingsplan te vinden is, een nul wil 

zeggen dat het element niet op het bouwplaatsinrichtingsplan is ingetekend. Afbeelding 2 op de volgende 

pagina laat dit schema zien. 

 

inrichtingselementen 

Een aantal inrichtingselementen van de bouwplaats komt op ieder bouwplaatsinrichtingsplan voor. Dit zijn 

de terreinvorm, de plattegrond van het project, de bouwweg, de afrastering of bouwhekken en de 

bouwkraan. Een onderdeel van de checklist dat in alle bouwplaatsinrichtingstekeningen ontbreekt, is 

leidingen nutsvoorzieningen. 

Op één van de vier tekeningen was het ketenpark niet ingetekend. De parkeerplaatsen op het bouwterrein 

stonden slechts in twee gevallen aangegeven op de tekening, de losplaatsen waren bij drie projecten 

ingetekend. De bewerkingsplaatsen zijn niet vaak waargenomen, slechts in één geval is er een zaagloods 

getekend in het bouwplaatsinrichtingsplan van een project. 

Opslagvakken worden op iedere tekening aangegeven. De visualisatie hiervan verschilt per project. Eén geeft 

alleen de term opslag aan, een ander project noemt ook materiaal en onderaannemers en weer een ander 

project geeft er ook de beschikbare opslagruimte in vierkante meters bij. 

In de loop van de uitvoering van het project worden de opslagoppervlakten of de plaats van de opslag niet 

geëvalueerd. Er wordt in het voortraject een inschatting gemaakt om tot gemiddeld de beste plaats voor de 

specifieke opslag te komen. Tijdens het project verandert de plaats van opslag op het bouwterrein dus 

nauwelijks. 
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afbeelding 2: inrichtingselementen bouwplaatsinrichtingsplan  

bouwplaatsinrichtingsplannen
breitnercenter zuidtoren pharos vivaldi

datum 21-3-2000 22-1-2001 19-4-2001 22-5-2005
versie 4 4 2 5
papierformaat A1 A0 A1 A0
schaal - 1:200 1:200 1:200
kleur (ja/nee) nee nee ja nee
arcering  (ja/nee) ja ja ja ja
noordpijl (ja/nee) ja nee ja ja

0/1 0/1 0/1 0/1
terreinvorm 1 1 1 1
omgeving bouwterrein 0 1 1 1

bomen 0 1 1 1
andere obstakels 1 0 1 0
grondwaterstand 0 0 0 0
grondsamenstelling 0 0 0 0
verkeersborden 0 1 0 0

plattegrond project 1 1 1 1
verkeer

toegang/uitgang 1 0 1 1
bouwweg 1 1 1 1
parkeerplaatsen 0 1 0 1
losplaatsen 1 0 1 1

bewerkingsplaatsen
zaagloods 0 1 0 0
andere bew. plaatsen 0 0 0 0

ketenpark 1 1 0 1
reclamebord 0 1 0 1
afrastering/hekwerk 1 1 1 1
damwand 0 1 0 1
leidingen

leidingen nutsvoorzieningen 0 0 0 1
betonpompleiding 0 0 1 0
mantelbuizen 0 1 0 0
watertappunt 1 0 0 0
hoofdverdeel- /trafokast 1 0 1 1

plaats transportmiddelen
bouwkraan 1 1 1 1
personen- goederenlift 1 1 1 0
betonpomp 1 1 1 0

specificaties transportwerktuigen
kraancirkels 1 1 1 1
tabel met hijslast 1 0 1 0

losse materiaalopslag 1 0 1 1
per product 1 0 1 0
per onderaannemer 1 0 1 0
oppervlakte 0 0 1 0

materiaalcontainers 0 1 1 0
per product 0 0 0 0
per onderaannemer 0 0 0 0

afvalcontainers 1 0 1 0
visualisatie transportbewegingen 0 0 0 0

rijrichting verkeer 0 0 1 0
overig namelijk

provisorium 0 1 0 0
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afbeelding 3: deel bouwplaatsinrichtingsplan Pharos 

extra informatie 

Overige informatie die op alle tekeningen te vinden was zijn de kraancirkels. Op twee 

bouwplaatsinrichtingstekeningen zijn ook hijstabellen opgenomen met daarin de last die de kraan maximaal 

kan hijsen bij een bepaalde afstand tot de mast. Verder stond de visualisatie van transportbewegingen slechts 

één keer op de bouwplaatsinrichtingstekeningen aangeven, in de vorm van pijlen die de rijrichting van het 

verkeer aangeven. 

In afbeelding 3 is een deel van het bouwplaatsinrichtingsplan van Pharos afgebeeld. Hierin zijn de plaats van 

de personen-goederenlift, de betonpomp, en de containers aangegeven. Daarnaast is de opslagplaats voor 

wapening en de opslagplaats van GTI weergegeven en de opstelplaats voor betonmixers bij de betonpomp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerpeisen aan bouwplaatsinrichtingsplan 

Voor het opstellen van een bouwplaatsinrichtingstekening bestaat een nalooplijst die nagelopen dient te 

worden na het opstellen van een plan. Met deze lijst is te controleren of alle benodigde onderdelen op de 

bouwplaatsinrichtingstekening staan. Deze ‘nalooplijst opstellen bouwplaatsinrichting’ is opgenomen in het 

KAM-boek (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van Strukton Bouw & Vastgoed. De nalooplijst is te vinden in bijlage 3 

‘Nalooplijst opstellen bouwplaatsinrichting’. 



  

3 Opslag bij Strukton Bouw & Vastgoed - 9 -

Het bestaan van deze nalooplijst is tijdens de interviews slechts één keer naar voren gekomen. Hieruit is te 

concluderen dat deze nalooplijst niet of nauwelijks gebruikt wordt. Het feit dat deze lijst niet gebruikt wordt 

resulteert in een grote diversiteit in de verschijningsvorm van de bouwplaatsinrichtingstekening en de 

inrichtingselementen daarop.  

 

het opstellen van het bouwplaatsinrichtingsplan 

Binnen de organisatie zijn twee onderscheiden fases aan te duiden die doorlopen worden bij het opstellen 

van plannen met betrekking tot opslag op de bouwplaats. Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst wordt in de voorbereidingsfase een inschrijvingsbegroting opgesteld. Om te kunnen calculeren 

wordt er een bouwmethodiek gekozen en wordt een globale planning en een bouwplaatsinrichtingstekening 

gemaakt. Een projectvoorbereider stelt een voorlopige bouwplaatsinrichtingstekening op door op een 

gemeentelijke tekening achtereenvolgens het hekwerk de kranen met kraancirkels, de keten buiten het 

bereik van de kraan, de bouwweg en de overige voorzieningen te tekenen. Bij het opstellen van een 

bouwplaatsinrichtingstekening is de keuze van de kraan zeer belangrijk. De materieeldienst bepaalt welke 

kraan er waar ingezet kan worden op basis van de omgeving, de zwaarste elementen die gehesen zullen 

moeten worden, de constructie van het gebouw en de afbouw. Deze gegevens worden door de 

projectvoorbereider verstrekt aan de materieeldienst. Vooral de specifieke constructieve kennis van 

bouwkranen bij de materieeldienst wordt gebruikt. De materieeldienst draagt daarnaast zorg voor het 

inhuren van materieel en het aanvragen van de benodigde vergunningen voor de bouwplaats. Het aantal 

keten wordt bepaald op grond van de personeelsbezetting. Hiervan heeft men in de calculatiefase al een 

goed beeld. In het bestek staat voorgeschreven waar derden onderdak moeten krijgen en hoeveel 

opslagruimte zij nodig hebben. 

 

hoofd voorbereiding
calculatoren

projectmanager
projectorganisator
werkvoorbereider

uitvoerder

voorbereiding

realisatie

overdrachts
vergadering

- bepaling directe kosten
- bepaling algemene bouwplaatskosten

- opstellen bouwplaatsinrichtingstekening
- opstellen globale planning

- bouwkundig adviserende werkzaamhedenprojectmanager

fase werkzaamhedenbetrokkenen

- opstellen definitieve 
bouwplaatsinrichtngstekening
- ontwerpen werkplannen voor transport en 
opslag
- sturen transport en opslag tijdens realisatie

afbeelding 4: organisatieschema bedrijfsbureau Strukton Bouw & Vastgoed 
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In de voorbereidende fase wordt een projectmanager of projectorganisator als adviseur erbij gehaald. Hoe 

specifiek de bouwplaatsinrichtingstekening wordt gemaakt is afhankelijk van het belang voor de directie, dus 

hoe graag men het project gegund wil hebben. Na goedkeuring door de directie wordt er een aanbieding 

gedaan aan de opdrachtgever. 

Als het project gegund wordt, wordt de afdeling realisatie ingeschakeld. Dit is het begin van de realisatiefase. 

Door de werkvoorbereiding wordt de bouwplaatsinrichtingstekening waar nodig aangepast. Er worden nu 

verschillende versies opgesteld waarbij voornamelijk de plaats van de opslag wijzigt. Een veelgebruikte 

indeling is in de drie fases ruwbouw, ruwe afbouw en afbouw. De opslagvakken worden vaak ingetekend op 

basis van standaardafmetingen van materiaal.  

Informatie over de hoeveelheid materiaalopslag van onderaannemers wordt door de werkvoorbereider 

achterhaald bij de onderaannemers. Nadat de bouwplaatsinrichtingstekening opgesteld is mag de uitvoerder 

commentaar geven op het plan. Vervolgens wordt het aangepast, waarna het ‘over de schutting gegooid’ 

wordt. Met dit plan heeft de uitvoerder ingestemd en er wordt dus verwacht dat hij daarmee werkt. De 

werkvoorbereiding houdt zich vanaf dat moment niet meer met de bouwplaatsinrichtingstekening bezig. 

 

gebruik plan tijdens uitvoering 

De tekening wordt bij de start van het project gebruikt voor de inrichting van het bouwterrein. De 

uitvoerders die gewerkt hebben met de tekeningen bij de projecten Pharos en Zuidtoren gaven aan de 

tekening niet te gebruiken na de start van de uitvoering. Het terrein was bekend en de plaats voor de opslag 

van het materiaal en materieel was ook bekend of werd ad-hoc visueel bepaald. 

 

opgeslagen kennis en ervaring over de inrichting van het terrein 

Binnen Strukton Bouw & Vastgoed zijn er geen naslagwerken om de oppervlakten van de opslagplaatsen op 

de bouwplaatsinrichtingstekening te bepalen. De inschatting van de opslagruimte per materiaal gebeurt op 

basis van ervaring. Deze gegevens zijn nergens gedocumenteerd. Strukton Bouw & Vastgoed heeft wel een 

kennislijst waarop is aangegeven welke medewerkers waar verstand van hebben. Als men dus een 

bouwplaatsinrichtingstekening voor een hoogbouwproject wil opstellen kan men op die lijst zien welk 

personeelslid daar ervaring mee heeft.  

 

3.3 Werkplannen voor opslag van materiaal en materieel 
 

Naast de bouwplaatsinrichtingstekening worden er door Strukton Bouw & Vastgoed ook werkplannen 

opgesteld om opslag op de bouwplaats te organiseren. In het projectplan, dat voor ieder project van Strukton 

wordt opgesteld, wordt voorgeschreven dat er voor iedere kritische activiteit op de bouwplaats een werkplan 

opgesteld moet worden. Het doel van het werkplan is dan ook om kritische activiteiten te kunnen beheersen.  
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eisen aan het ontwerp  

Het projectplan bevat een stappenplan om tot een werkplan te komen. Hierin staat per kopje uitgelegd wat 

men hierin hoort te vermelden. Vervolgens wordt er een standaard lay-out voor werkplannen gepresenteerd. 

Deze is opgenomen in bijlage 4 ‘Standaard lay-out werkplan’. 

Op het voorblad van een werkplan komen achtereenvolgens te staan: projectnaam, projectnummer, activiteit, 

werkplannummer, versie, datum, aantal bladen, bijlagen (waaronder keuringsplan), opgesteld door (paraaf, 

datum), goedgekeurd door (paraaf, datum), en kopie verstrekt aan. 

Vervolgens is het plan opgedeeld in de volgende onderdelen: 

− algemeen 

(beschrijving van de activiteit die men wil beheersen) 

− organisatie en communicatie 

(gegevens van de betrokken partijen: leverancier, onderaannemer en toezichthouder) 

− eisen 

(verwijzingen naar bestek, tekeningen, voorschriften en normen) 

− middelen / personeel 

(opsomming van in te zetten materiaal, materieel en personeel) 

− realisatie 

(opsomming van voorbereidende taken en taken tijdens de uitvoering) 

− keuringen en controles 

(voorschrift welke keuringen en controles uitgevoerd moeten worden) 

− overig 

 

Alle onderaannemers zijn wettelijk verplicht een werkplan te schrijven voor de activiteiten die ze gaan 

uitvoeren. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. De plannen die worden aangeleverd zijn 

vaak niet projectspecifiek, er wordt geen verband gelegd tussen de activiteiten van de onder- en de 

hoofdaannemer. 

 

het ontwerpen van de werkplannen 

Ook voor de analyse van de werkplannen hebben we open interviews met werkvoorbereiders van de vier 

geselecteerde hoogbouwprojecten gehouden, om te achterhalen welke informatie de werkvoorbereiding 

nodig heeft om de werkplannen op te stellen, waar deze haar informatie vandaan haalt, op welke manier 

deze plannen tot stand komen, waarom die specifieke plannen zijn opgesteld en of er standaard 

ontwerpmethoden en controlelijsten bestaan.  

Strukton Bouw & Vastgoed schrijft zelf werkplannen voor alle activiteiten die wat betreft planning, veiligheid 

of transport kritisch zijn. De werkvoorbereider schrijft dit plan en past eventueel na overleg met de 

uitvoerder dit plan nog aan. Een werkplan kan ook ter informatie aan onderaannemers worden verstrekt. Dit 

is bijvoorbeeld het geval met het werkplan dat gegevens over de personen- goederenlift bevat. 

Werkplannen worden ook wel eens overgenomen van vorige projecten. Dit gebeurt alleen bij 

hoogbouwprojecten, bijvoorbeeld voor de personen- goederenlift, de uitsteeksteiger, of ander specifiek 

materieel. Voor het project Rembrandttoren is er een uitsteeksteiger bedacht en bij de volgende drie 



  

3 Opslag bij Strukton Bouw & Vastgoed - 12 -

afbeelding 5:  matrix kritische activiteiten 

hoogbouwprojecten ook toegepast. Als er geen bestaande plannen worden gebruikt, gebeurt het opstellen 

van werkplannen, dus het ontwerpen van een werkmethode voor een bepaalde activiteit, op basis van 

ervaring. Bij verder navraag naar de term ‘ervaring’ bleek dit niet verder te specificeren. 

Op de vraag waarom de werkplannen met betrekking tot opslag zijn opgesteld wordt geantwoord dat men 

van te voren op basis van ervaring er vanuit ging dat deze activiteit kritisch zou zijn. Van tevoren wordt een 

schema opgesteld waarin staat vermeld welke werkplannen gemaakt moeten worden met daarbij de 

deadline waarvoor het plan opgesteld moet zijn. Een deel van dit schema, ‘matrix kritische activiteiten’, is 

afgebeeld in afbeelding 5.  

 

 

 

 

 

 

voorbeelden opgestelde werkplannen 

De vorm en ook de volledigheid van de werkplannen die we in het archief zijn tegengekomen is alles behalve 

eenduidig. Het ene werkplan is een document van een neven- of onderaannemer waarop een voorblad is 

geplakt, een ander werkplan is een tekening op A3-formaat en weer een ander werkplan bestaat uit alleen 

maar pagina’s met tekst. Dit heeft te maken met het feit dat niet alleen verschillende personen maar ook 

verschillende organisaties deze plannen opstellen. Ook zijn er duidelijk verschillen te merken in de manier 

waarop de plannen worden opgesteld door de verschillende werkvoorbereiders binnen Strukton Bouw & 

Vastgoed zelf. De ene werkvoorbereider werkt veel met tekeningen en kleurgebruik terwijl de andere 

werkvoorbereider veel beschrijvend toelicht.  

De naleving van de procedures uit het projectplan tijdens het ontwerpen van een werkplan gebeurt slecht. De 

uiteindelijke controle op de eisen die het projectplan beschrijft is onvoldoende. Hierdoor ontstaat weinig 

standaardisatie in de werkplannen. Ook is niet gedefinieerd welke activiteiten altijd kritisch zijn en is er geen 

lijst van alle mogelijk te maken werkplannen. De levering van materieel en materiaal wordt kritisch bekeken 

maar dan alleen op het moment dat er problemen spelen of verwacht worden. De werkplannen die we per 

project zijn tegengekomen staan hieronder opgesomd, de beschrijving van de inhoud van de werkplannen is 

te vinden in bijlage 5: ‘Plannen projecten’. Ter verduidelijking van de inhoud van de plannen worden er in 

deze paragraaf ook een aantal voorbeelden in de vorm van afbeeldingen gegeven. 

Allereerst volgt hierna in afbeelding 6 een voorbeeld van een voorblad van een werkplan. Op elke werkplan 

zit een dergelijk voorblad. 
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afbeelding 6: voorblad werkplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandttoren 

− strikte kraanplanning per half uur 

Breitner Center 

− strikte kraanplanning per half uur (zie afbeelding 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− werkplan 32 opslag materialen verdiepingen  

− tekening werkterreinindeling  

− opstelling betonpomp  

− plattegrond ketenpark Strukton  

− doorsnede fasering uitvoering  

afbeelding 7: kraanschema Breitner Center 
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afbeelding 8:  werkplan transport en opslag op verdiepingen 

Zuidtoren 

− werkplan 02 logistiek bouwplaats 

− werkplan 05 transport en opslag verdiepingen (zie afbeelding 8) 

− werkplan 10 logistiek uitvoering parkeerkelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharos 

− werkplan 04 keet op verdiepingsvloer 

− werkplan 05 betonpompen 

− werkplan 10 opslag op verdiepingen (inclusief tekening uitsteeksteiger, zie afbeelding 9) 

 

gebruik plannen tijdens uitvoering 

De werkplannen waren bij Pharos opgeborgen in de map ‘werkplannen’ in de keet van de uitvoerder. 

Een aantal uitvoerders geeft aan graag (werk)plannen te ontvangen. Door een gedegen voorbereiding, het 

maken van een plan, kan hij het werk goed uitvoeren. Voorwaarde is dat hij betrokken wordt in beslissingen 

die beschreven staan in de plannen. Het plan wordt dan als leidraad gebruikt voor het uitvoeren van de 

desbetreffende activiteit. Een andere uitvoerder geeft aan dat sommige collega’s liever improviseren dan 

volgens een plan werken, omdat ze meer aandacht hebben voor de techniek dan voor het organiseren. 

Opslag op de bouwplaats wordt vaak gecoördineerd door een ‘logistieke man’ of een assistent-uitvoerder. 

Hiervoor is vaak een kraanschema en een opslagplan opgesteld. Tijdens werkvergaderingen wordt het 

uitvoeringsproces besproken. Hierbij is vooral aandacht voor het primaire proces, dus de technische aspecten 

van het bouwen. Hierdoor is er weinig aandacht voor het bespreken van de inrichting van het bouwterrein.  

 

afbeelding 9: uitsteeksteiger 
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3.4 Nazorg 
 

evaluatie 

Wanneer het project is afgerond dient er volgens de KAM-procedures (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) een 

projectevaluatie te komen. Hierin wordt besproken welke dingen er goed zijn gegaan en welke onderdelen 

beter konden. Een aantal vaste onderwerpen worden besproken. Opslag op de bouwplaats is echter geen 

vast onderdeel in de bespreking. In de praktijk worden na afloop van het project alleen de inzet van kranen 

en liften geëvalueerd, inzet van overige transportmiddelen en opslag dus niet. De punten van aandacht 

worden slecht op papier gezet en kunnen dan in een vervolgproject ook niet meegenomen worden. 

 

archivering 

De stiptheid van de archivering van de projectstukken is afhankelijk van de instelling van de 

werkvoorbereider. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor die archivering en is op het moment dat dit 

gedaan dient te worden al verantwoordelijk voor een volgend project. Hij moet dus tijd vrijmaken om de 

spullen van het afgeronde project te structuren. Archivering geschiedt alleen met de laatste stukken en 

tekeningen die nog aanwezig zijn. Niet alle versies van tekeningen die gemaakt zijn worden dus 

gearchiveerd. De aanpassingen op de stukken zijn nauwelijks te herleiden. Dus de redenen waarom er nieuwe 

plannen ontworpen zijn, om de knelpunten die zijn ontstaan op te lossen, zijn onbekend. Digitaal wordt er 

wel meer opgeslagen, maar ook dit is niet volledig en mist een duidelijke structuur. 

 

3.5 Knelpunten bij opslag  
 

Hieronder worden een aantal knelpunten opgesomd. Tijdens de gesprekken met medewerkers van Strukton 

Bouw & Vastgoed zijn deze knelpunten besproken. Zij gaven aan dat deze knelpunten bij Strukton Bouw & 

Vastgoed ook optreden. De knelpunten zijn vermeld in een willekeurige volgorde. Er is geen onderzoek 

gedaan naar de frequentie waarmee de verschillende knelpunten voorkomen. Ook is niet bekeken welk 

knelpunt zorgt voor de grootste (financiële) consequenties.  

 

− er is geen opslagplaats voor het aangevoerde materiaal of materieel 

− materiaal of materieel moet verplaatst worden om plaats te maken voor ander materiaal of 

materieel 

− aannemer heeft slecht zicht op de aan- en afvoer van de onderaannemers en dus ook hun 

opslagbehoeftes 

− materiaal of materieel is opgeslagen buiten het bereik van de kraan 

− verplaatsing van materiaal, materieel of personen wordt belemmerd doordat materiaal of materieel 

in de weg staat 
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4 Probleemanalyse opslag 
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de manier waarop Strukton Bouw & Vastgoed opslag op de 

bouwplaats organiseert. We hebben een aantal mogelijke oorzaken gesignaleerd die tot de knelpunten wat 

betreft opslag op de bouwplaats tijdens de uitvoering kan leiden. De verbanden in de verschillende oorzaken 

zijn door middel van analysetechnieken aangebracht. 

 

oorzaken 

We zijn tot de oorzaken van knelpunten wat betreft opslag op de bouwplaats gekomen door enerzijds het 

analyseren van de gevonden documenten die betrekking hadden op opslag op de bouwplaats bij 

hoogbouwprojecten en anderzijds de interviews met uitvoerders en werkvoorbereiders van Strukton Bouw & 

Vastgoed die vanuit het verleden ervaring hebben met hoogbouw.  

Hieronder zijn de gevonden oorzaken voor de knelpunten gecategoriseerd per bron. De bronnen zijn 

opgenomen in bijlagen 2 en 5. 

 

interview werkvoorbereiders 

− ontbreken specificaties materiaal en materieel 

− te weinig evaluatie na contracteren aannemers 

− te laat contracteren onderaannemers 

− te laat beslissen eigen werkwijze 

− summiere projectevaluatie 

− te weinig evaluatie na overdracht 

− geen aanpassing bij verandering bouwplaats 

− geen gebruik nalooplijst bouwplaatsinrichting 

 

interview uitvoerders 

− plannen weinig gebruikt, meer vastlegging beslissingen 

− verkeerde afroepvolgorde materiaal en materieel 

− opslag op (verkeerde) niet bedachte plaatsen 

− ad-hoc beslissingen 

− ontbrekende informatie over opslag in plan 

 

analyse documentatie 

− ‘kritische’ activiteiten niet gedefinieerd 

− geen oude plannen 

− grote diversiteit lay-out plannen 
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− standaard lay-out werkplan zelden gebruikt 

− ontbreken systeem voor aanbieden kennis en ervaring 

− slechte archivering 

 

KJ-methode 

De verschillende categorieën van deze oorzaken zijn duidelijke geworden door de toepassing van de 

analysetechniek van Jiro Kawakita , de KJ-methode. Alle oorzaken hebben we op kaartjes geschreven. Deze 

kaartjes hebben we geordend in groepen met gelijksoortige informatie. Deze groepen hebben we voorzien 

van een dekkaart. Deze dekkaart geeft een categorie aan. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de oorzaken ‘verkeerde afroep(volgorde)’ en ‘verkeerde opslag(plaats)’ 

ondergebracht in de categorie ‘beslissing tijdens uitvoeringsfase’. 

Deze analysetechniek levert de clustering van de gevonden oorzaken op. Het resultaat is weergegeven in 

afbeelding 10.  

afbeelding 10: Resultaat analyse oorzaken met KJ-methode 
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oorzaak-gevolg methode 

Vanuit de KJ-methode is het mogelijk om duidelijke oorzaak-gevolg-verbanden aan te geven met 

verbindingslijnen. Om alle oorzaken van de knelpunten op de bouwplaats te kunnen achterhalen hebben we 

vanuit de knelpunten een oorzaak-gevolg-diagram opgesteld. Door te redeneren vanuit de knelpunten 

konden we bepalen welke oorzaken direct leiden tot knelpunten op de bouwplaats en welke oorzaken daar 

weer aan vooraf gaan. Daarbij hebben we ons bij iedere oorzaak afgevraagd of deze kan worden 

veroorzaakt door een andere oorzaak. In dit schema zijn oorzaken toegevoegd om zo het complete traject 

van oorzaak tot gevolg, de knelpunten dus, te kunnen uitbeelden. Deze toegevoegde oorzaken staan 

hieronder opgesomd. 

− werkwijze te laat bekend 

− geen vastgelegde ervaring 

− verkeerde bepaling opslagruimte 

− te veel werkplannen opgesteld 

− geen werkplannen opgesteld 

De laatste oorzaak is een oorzaak die niet naar voren kwam uit de analyse, maar wel noodzakelijk is om de 

oorzaak-gevolg-relatie te leggen tussen ‘kritische activiteit niet gedefinieerd’ en ‘plan niet gebruikt’. Doordat 

van activiteiten niet gedefinieerd is wanneer deze kritisch zijn, kan het gebeuren dat een noodzakelijk 

werkplan niet wordt opgesteld. De oorzaak ‘geen werkplannen opgesteld’ kon echter niet worden 

vastgesteld, omdat al snel bleek dat het archief van Strukton Bouw & Vastgoed niet compleet was. 

In afbeelding 11 op de volgende pagina is het oorzaak-gevolgschema weergegeven. Rechts staan de 

knelpunten tijdens de uitvoeringsfase weergegeven. Alle oorzaken zijn weergeven in een rechthoekig vak. 

Wanneer er sprake is van een oorzaakgevolg-relatie zijn de twee betreffende rechthoeken onderling 

verbonden door middel van een pijl. De linkse rechthoek van deze relatie geeft de oorzaak aan van het 

gevolg dat genoemd is in de rechtse rechthoek. Om de leesbaarheid van de figuur te vergroten zijn de pijlen 

die de verschillende relaties tussen oorzaken voorstellen genummerd. Deze nummering heeft verder geen 

betekenis. 
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5 Bepaling benodigde opslagoppervlakte  
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt vanuit de probleemanalyse die gemaakt is in het vorige hoofdstuk een kernprobleem 

gekozen en een oplossing voor dit probleem geschetst. Een afbakening levert een uiteindelijke keuze op. Het 

concept voor het ontwerp van de oplossing wordt beschreven. De knelpunten die de oplossing wegnemen en 

het programma van eisen waaraan het uiteindelijke ontwerp moet voldoen zijn in dit hoofdstuk beschreven.  

 

5.1 Keuze voor bepaling benodigde opslagoppervlakte 
 

afbakening 

Een deel van de gevonden oorzaken voor knelpunten heeft te maken met het niet naleven van procedures 

zoals deze opgesteld zijn door de organisatie van Strukton Bouw & Vastgoed. Er zijn bijvoorbeeld afspraken 

gemaakt over tijdstippen dat de onderaannemers bekend moeten zijn. Als de onderaannemers te laat 

gecontracteerd worden kunnen er tijdens de uitvoering knelpunten ontstaan omdat er bij de 

bouwplaatsinrichting de opslagbehoefte van de onderaannemers niet is meegenomen. Deze oorzaak en ook 

andere gelijksoortige oorzaken hebben te maken met de mentaliteit van de werknemers van de organisatie.  

Al de oorzaken voor knelpunten die te maken hebben met de mentaliteit van de werknemers binnen 

Strukton Bouw & Vastgoed worden door ons buiten beschouwing gelaten. In de meeste gevallen is de 

achterliggende oorzaak namelijk het feit dat er niet gewerkt wordt volgens de procedures. Deze oorzaken en 

hun onderlinge relaties zijn in dit onderzoek afgebakend.  

 

Na de afbakening blijven er nog drie probleemgebieden over. Deze probleemgebieden zijn in afbeelding 11 

met geel omkaderd en zijn hieronder toegelicht. 

 

slecht archiveringssysteem 

Door een slechte archivering van de bestaande plannen over opslag bestaat er bij de realisatie van een project 

in de toekomst geen mogelijkheid om deze plannen te raadplegen. Hierdoor is de kans aanwezig dat er 

knelpunten ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden als eerdere plannen waren ingezien. Dit omdat 

er eerder is nagedacht over vergelijkbare problematiek en oplossingen in daarvoor bedoelde werkplannen.  

 

weinig aanpassing plannen 

Tijdens de realisatie van een project verandert de informatie, die nodig is voor het opstellen van plannen met 

betrekking tot opslag op de bouwplaats. Door het inkopen van materiaal, materieel en arbeid komt er tijdens 

de uitvoering van een bouwwerk nieuwe informatie beschikbaar. Veel van deze nieuwe informatie wordt 
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niet verwerkt in de plannen. Er komen geen herzieningen op de plannen. Zo wordt bijvoorbeeld de 

bouwplaatsinrichtingstekening niet aangepast op het moment dat de grootte van de opslagruimte van een 

onderaannemer bekend is. Hierdoor bevatten de plannen geen actuele informatie en dat kan op de 

bouwplaats tot knelpunten leiden.  

 

verkeerde bepaling opslag 

Kennis en ervaring die betrekking heeft op het bepalen van hoeveelheden voor opslag worden binnen 

Strukton Bouw & Vastgoed niet of nauwelijks vastgelegd. Ook zijn er geen bouwkundige naslagwerken 

binnen de organisatie beschikbaar. Hierdoor kost het opstellen van de plannen meer tijd omdat oplossingen 

opnieuw bedacht worden. Ook bestaat de kans dat er een onjuiste inschatting wordt gemaakt over de 

hoeveelheid opslag op het bouwterrein. Deze verkeerde bepaling kan leiden tot knelpunten tijdens de 

uitvoering. 

 

keuze voor verkeerde bepaling opslag 

Bij een verkeerde bepaling van de opslagruimte op de bouwplaats ontstaan er knelpunten tijdens de 

uitvoering. Er is te weinig voorraad van een bepaald materiaal of geen geschikte opslagplaats voor de 

aangevoerde materialen. Dit leidt tot vertragingen in het bouwproces. Daarom is uiteindelijk is gekozen om 

een oplossing te ontwerpen voor de verkeerde bepaling van de noodzakelijke opslagruimtes bij een 

hoogbouwproject. Het doel van de te ontwerpen oplossing is vertaald in de volgende doelstelling. 

 

“De werkvoorbereider voorzien van de benodigde informatie voor de bepaling van opslag van materiaal en 

materieel op de bouwplaats bij de uitvoering van een hoogbouwproject”.  

 

De oplossing kan het probleem alleen verhelpen met als voorwaarde dat er voor het archiveringssysteem ook 

een oplossing is gevonden. De keuze om deze oplossing te ontwerpen voor de bepaling van de opslagruimte 

zorgt er dus voor, dat er een ander probleem dat gevonden is tijdens de analyse binnen Strukton Bouw & 

Vastgoed ook wordt opgelost.  

 

5.2 Oplossingsconcept rekenprogramma 
 

keuze oplossing 

Als oplossing voor de verkeerde bepaling van de materiaal- en materieelopslag op de bouwplaats is een 

rekenprogramma ontwikkeld waarmee de werkvoorbereider gedurende de uitvoering van een bouwwerk 

voorzien kan worden van actuele informatie over de benodigde opslagoppervlaktes van de materialen en het 

materieel op het bouwterrein.  

Er is voor een rekenprogramma gekozen omdat hiermee een aantal problemen worden opgelost. Het 

probleem van slechte archivering heeft zijn basis in het feit dat het veel moeite kost de documenten te 
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verzamelen en te bundelen. In het ontwikkelde programma gaat de archivering automatisch. Het programma 

maakt gebruik van een centrale database waarin kennis en ervaring is gebundeld. 

Verder gaat door automatisering het bepalen van de opslagruimte sneller. Hierdoor is het aantrekkelijker om 

voor meerdere tijdstippen van de uitvoering informatie op te vragen over de benodigde opslagoppervlaktes 

voor de materialen en materieel.  

 

concept rekenprogramma 

Het doel van het ontwikkelde rekenprogramma is om de opslagoppervlakte per materiaal of materieel te 

bepalen voor ieder gekozen moment tijdens de uitvoering. Het programma neemt als basis de activiteiten die 

plaatsvinden bij de uitvoering van een hoogbouwproject. Aan deze activiteiten zijn materialen gekoppeld 

waardoor het mogelijk is per activiteit de hoeveelheden materialen en materieel te bepalen. Op het moment 

dat bekend is hoeveel ruimte de materialen en het materieel innemen op de bouwplaats is het mogelijk om 

het totaal aan opslagoppervlakte van alle materialen en materieel te bepalen voor een bepaalde periode in 

de uitvoeringstijd. Het programma controleert de benodigde opslagoppervlakte met de beschikbare ruimte 

op de bouwplaats en geeft aan wanneer er een tekort aan ruimte is. Verder kent het programma de 

materialen en het materieel toe aan verschillende opslagplaatsen, zoals binnen of buiten kraanbereik. 

Hieronder is in afbeelding 12 de werking van het rekenprogramma schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

afbeelding 12: concept rekenprogramma 
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5.3 Eisen aan het rekenprogramma 
 

Om aan de doelstelling die in paragraaf 5.1 is gesteld te kunnen voldoen dient het rekenprogramma 

bepaalde kwaliteiten te bezitten. De volgende eisen voor de output van het rekenprogramma zijn gesteld: 

 

eisen aan output 

1. het programma moet kunnen weergeven welk materiaal en materieel opgeslagen wordt 

2. het programma moet weergeven wanneer het materiaal en materieel opgeslagen wordt 

3. het programma moet weergeven waar het materiaal en materieel opgeslagen wordt 

4. het programma moet de hoeveelheden van het materiaal en materieel weergeven die op een 

bepaald moment opgeslagen worden  

5. In het eindresultaat dat het programma weergeeft mag de maximale beschikbare opslagoppervlakte 

op de bouwplaats niet overschreden worden 

6. de vorm van iedere opslagplaats moet zo bepaald zijn dat het materiaal of materieel daar past 

 

eisen aan gebruik 

1. het programma moet werken met software die beschikbaar is binnen Strukton Bouw & Vastgoed  

2. medewerkers van Strukton Bouw & Vastgoed moet zonder moeite met het programma kunnen 

werken 

 

eisen aan beheer 

1. vastgelegde gegevens waarmee het programma werkt moeten kunnen worden aangepast 

2. de aanpassing van deze gegevens moet kunnen worden uitgevoerd door medewerkers van Strukton 

Bouw & Vastgoed  

 

 



  

6 Benodigde gegevens programma - 24 -

6 Benodigde gegevens programma 
 

 

 

Het oplossingconcept in de vorm zoals in paragraaf 5.2 is besproken heeft een aantal gegevens als basis 

nodig. Allereerst moest bekend zijn welke activiteiten worden uitgevoerd bij de uitvoering van een 

hoogbouwproject. Vervolgens diende duidelijk te worden welk materiaal en welk materieel er wordt 

toegepast bij de activiteiten van een hoogbouwproject. Ten slotte dienden projectonafhankelijke 

opslagspecificaties van de materialen en het materieel onderzocht te worden.  

Dit hoofdstuk beschrijft het vervolgonderzoek dat gedaan is met als doel deze gegevens te verzamelen. Per 

soort gegevens wordt in dit hoofdstuk de onderzoeksmethode en het eindresultaat beschreven. 

 

6.1 Activiteiten hoogbouwprojecten Strukton 
 

De belangrijkste activiteiten die zich afspelen tijdens de uitvoering van een bouwwerk zijn vastgelegd in de 

overall-planning. Deze activiteiten worden in dit rapport de hoofdactiviteiten genoemd. Bij het uitvoeren van 

deze hoofdactiviteiten wordt materiaal en materieel gebruikt. De keuze om alleen de activiteiten te bekijken 

die in de overall-planning zijn opgenomen is gemaakt omdat de overall-planning een goed overzicht geeft 

van materiaal en materieel die worden toegepast bij deze activiteiten. 

 

onderzoeksmethode 

Met behulp van drie overall-planningen, de planningen van de projecten Breitner Center, Pharos en Vivaldi, 

hebben we een lijst met hoofdactiviteiten opgesteld. In deze lijst staan alle voorkomende activiteiten uit de 

verschillende planningen. Zo is voorkomen dat bepaalde activiteiten die bij één specifiek project niet werden 

uitgevoerd niet naar voren zouden komen uit deze analyse. De omschrijvingen van de hoofdactiviteiten in de 

overall-planningen geven in veel gevallen niet aan welke materialen of materieel hiervoor gebruikt is. De 

activiteit “verdiepingsvloeren leggen” hield bij het project Pharos het leggen van kanaalplaatvloeren in 

terwijl bij een ander project deze activiteit het leggen van bekistingsplaatsvloeren kan betreffen. Voor het 

rekenprogramma zijn de verschillen in materialen of materieel van belang. In overleg met de 

werkvoorbereiders, betrokken (geweest) bij de geanalyseerde projecten, en een drietal uitvoerders is een de 

lijst opgesteld van de activiteiten en de varianten.  

 

resultaat 

Het resultaat van deze analyse is hierna weergegeven in de eerste en tweede kolom van tabel 1 ‘activiteiten 

en materialen hoogbouw’ op pagina 26. 
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6.2 Materialen en materieel bij hoofdactiviteiten 
 

Het rekenprogramma gebruikt voor de bepaling van de opslag een lijst met materialen en materieel die 

worden toegepast bij de hoofdactiviteiten. Met deze gegevens kunnen de hoeveelheden op een bepaald 

moment van de uitvoering bepaald worden. 

 

onderzoeksmethode 

In overleg met de werkvoorbereiders, betrokken (geweest) bij de geanalyseerde projecten, en een drietal 

uitvoerders is een lijst opgesteld van de materialen en materieel toegepast bij de hoofdactiviteiten.  

 

resultaat 

Het resultaat van de materialen en het materieel dat wordt toegepast is hierna afgebeeld in tabel 1 

‘activiteiten en materialen hoogbouw’. In één horizontale rij staan de materialen en het materieel dat wordt 

toegepast bij een variant van een activiteit. De opsomming van de materialen en het materieel begint vanaf 

de derde kolom in de tabel. 
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tabel 1: activiteiten en materialen hoogbouw 

activiteiten varianten materiaal1 materiaal2 materiaal3 materiaal4 materiaal5 materiaal6 materiaal7 materiaal8 materiaal9
maken keldervloer - plaatmateriaal hout (pakket) houten balken (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningssupporters (bundel)

maken funderingspoer - stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningssupporters (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken keldertussenvloeren traditioneel stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) houten balken (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kelder (bok) onderslagen kelder (bok) onderstempeling hulpstukken kelder (bok)

maken keldertussenvloeren bekistingsplaatvloer bekistingsplaatvloer kelder stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kelder (bok) onderslagen kelder (bok) onderstempeling hulpstukken kelder (bok)

maken keldertussenvloeren staalplaatbetonvloer staalplaatbetonvloer kelder stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kelder (bok) onderslagen kelder (bok) onderstempeling hulpstukken kelder (bok)

maken kolommen in kelder prefab prefab betonnen kolommen

maken kolommen in kelder bekisting stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningskorven kolom betonpomp t.b.v. ruwbouw kolombekisting

maken kelderwanden prefab prefab betonnen wanden kelder

maken kelderwanden grootvlakbekisting grootvlakbekisting stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken kelderwanden paneelbekisting paneelbekisting (vracht) stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken kernwanden kernbekisting

maken kernwanden prefab prefab betonnen wanden kern

maken kernwanden grootvlakbekisting grootvlakbekisting stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken kernwanden paneelbekisting paneelbekisting (vracht) stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken kernvloeren traditioneel plaatmateriaal hout (pakket) houten balken (pakket) stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kern (bok) onderslagen kern (bok) onderstempeling hulpstukken kern (bok)

maken kernvloeren bekistingsplaatvloer bekistingsplaatvloer kern stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kern (bok) onderslagen kern (bok) onderstempeling hulpstukken kern (bok)

maken kernvloeren kanaalplaatvloer, zonder druklaag kanaalplaatvloer kern

maken kernvloeren kanaalplaatvloer, met druklaag kanaalplaatvloer kern stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken kernvloeren staalplaatbetonvloer staalplaatbetonvloer verdieping stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels kern (bok) onderslagen kern (bok) onderstempeling hulpstukken kern (bok)

maken trappen en bordessen - prefab trappen prefab bordessen

monteren staalconstructie - staalconstructie

maken verdiepingsvloeren bekistingsplaatvloer bekistingsplaatvloer verdieping stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels verdieping (bok) onderslagen verdieping (bok) onderstempeling hulpstukken verdieping (bok)

maken verdiepingsvloeren kanaalplaatvloer, zonder druklaag kanaalplaatvloer verdieping

maken verdiepingsvloeren kanaalplaatvloer, met druklaag kanaalplaatvloer verdieping stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels verdieping (bok) onderslagen verdieping (bok) onderstempeling hulpstukken verdieping (bok)

maken verdiepingsvloeren staalplaatbetonvloer staalplaatbetonvloer verdieping stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningsnetten vloer (stapel) stalen wapeningssupporters (bundel) plaatmateriaal hout (pakket) betonpomp t.b.v. ruwbouw stempels verdieping (bok) onderslagen verdieping (bok) onderstempeling hulpstukken verdieping (bok)

maken kolommen op verdieping prefab prefab betonnen kolommen verdieping

maken kolommen op verdieping bekisting stalen wapeningsstaven (bundel) stalen wapeningskorven kolom betonpomp t.b.v. ruwbouw kolombekisting

maken dragende wanden verdieping prefab prefab betonnen wanden verdieping

maken dragende wanden verdieping grootvlakbekisting grootvlakbekisting stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken dragende wanden verdieping paneelbekisting paneelbekisting (vracht) stalen wapeningsnetten wand (stapel) stalen wapeningsstaven (bundel) betonpomp t.b.v. ruwbouw

maken dragende wanden verdieping metselen/lijmen kalkzandsteen metselprofielen (bundel) kalkzandsteen (pallet)

maken trappen en bordessen in ombouw - prefab trappen prefab bordessen

monteren gevel - gevel

maken binnenwanden kern cellenbeton cellenbeton (pallet)

maken binnenwanden kern gipsblokken gipsblokken (pallet)

maken binnenwanden kern systeemwanden systeemwanden

maken binnenwanden verdieping cellenbeton cellenbeton (pallet)

maken binnenwanden verdieping gipsblokken gipsblokken (pallet)

maken binnenwanden verdieping systeemwanden systeemwanden

aanbrengen dekvloer - silo betonpomp t.b.v. dekvloer

aanbrengen E-installaties - E-installaties (verdieping) E-installaties (maaiveld)

aanbrengen W-installaties - W-installaties (verdieping) W-installaties (maaiveld)

aanbrengen brandblusvoorzieningen - brandblusvoorzieningen (verdieping) brandblusvoorzieningen (maaiveld)

maken lift - lift (verdieping) lift (maaiveld)

aanbrengen tegelwerk - tegelwerk

aanbrengen sanitair - sanitair

maken systeemplafonds - systeemplafond

monteren kozijnen - kozijnen (bok)

aanbrengen deuren - deuren

plaatsen glas en panelen - binnenbeglazing (bok)

bedekken dak - dakbedekking
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6.3 Projectonafhankelijke opslagspecificaties 
 

De opslagruimte die gereserveerd moet worden voor de materialen en het materieel is niet alleen afhankelijk 

van de hoeveelheden maar ook van bijvoorbeeld de afmetingen, de plaats en de manier waarop deze 

opgeslagen worden op de bouwplaats.  

 

onderzoeksmethode 

Gegevens over de opslagspecificaties van materiaal en materieel zijn opgevraagd bij fabrikanten en 

leveranciers. Deze gegevens zijn geverifieerd door observaties op bouwplaatsen van Strukton en door middel 

van interviews met drie uitvoerders. In bijlage 6 ‘Observatieformulier opslag bouwplaats’ is het 

observatieformulier weergegeven dat gebruikt is om de opslagspecificaties op de bouwplaatsen te toetsen. 

De leidraad en de notulen van de interviews met uitvoerders met als doel de opslaggewoontes van de 

materialen en het materieel te achterhalen zijn weergegeven in bijlage 7 ‘Interview opslagspecificaties’. 

De kennis en ervaring van de medewerkers van Strukton Bouw & Vastgoed over de opslagbehoeften van de 

verschillende neven- en onderaannemers is gedocumenteerd door een nadere analyse van de documentatie 

over opslag, zoals de bouwplaatsinrichtingsplannen en werkplannen en interviews met deze 

onderaannemers. Uit deze interviews bleek opslag op het maaiveld niet plaats te vinden, daarnaast bleek dat 

voor opslag op de verdieping ongeveer tien procent van de verdiepingsoppervlakte nodig is. De notulen van 

deze gesprekken zijn te vinden in bijlage 8 ‘Interview opslagbehoefte neven- en onderaannemers’. 

De plaats waar de materialen opgeslagen dienen te worden is van belang. Er zit een duidelijk verschil tussen 

verschillende opslaggebieden zoals binnen kraanbereik, buiten kraanbereik en op verdieping. Uitwisseling 

van opslag in deze verschillende gebieden vereist namelijk andere uitvoeringsmethoden en ander materieel. 

Een voorbeeld hiervan is het opslaan van zware elementen buiten kraanbereik. Een extra voorziening zoals 

het inzetten van een heftruck is dan noodzakelijk om deze elementen op de verwerkingsplek te kunnen 

krijgen. 

resultaat 

Verschillende opslagspecificaties van de materialen en het materieel zijn opgenomen in tabel 2 

‘opslagspecificaties materiaal en materieel’. In de eerste kolom is aangegeven hoeveel van de materialen of 

het materieel er aangevoerd wordt per keer. Deze hoeveelheid kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de 

vrachtgrootte. Een voorbeeld hiervan is het getal 20 in de tweede kolom bij het materiaal ‘cellenbeton 

(pallet)’. Dit is het aantal pallets dat op een vrachtwagen past en meestal wordt er een volle vracht 

afgeroepen. De tweede en de derde kolom tonen de afmetingen van de verschillende materialen en 

materieel. Het stapelingsaantal is weergegeven in de vierde kolom. De vijfde kolom is de afmetingen van het 

te reserveren oppervlak voor opslag op de bouwplaats voor neven- en onderaannemers. Het al dan niet 

mogelijk zijn van een just-in-time levering van materialen of materieel is weergegeven in de kolom ‘just-in-

time mogelijk’. De laatste kolom bevat de meest voorkomende opslagplaatsen per materiaal en materieel op 

de bouwplaats. 
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tabel 2: opslagspecificaties materiaal en materieel 

materiaal en materieel
opslag-

hoeveelheid
netto     
lengte

netto 
breedte

stapelings-
aantal

opslag-
oppervlak 
aannemer

just-in-time 
mogelijk opslagplaats

bekistingsplaatvloer kelder variabel variabel 3 6 ja binnen kraanbereik
bekistingsplaatvloer kern variabel variabel 3 6 ja binnen kraanbereik
bekistingsplaatvloer verdieping variabel variabel 3 6 ja binnen kraanbereik
betonpomp t.b.v. dekvloer 1 2,5 2 1 nee binnen kraanbereik
betonpomp t.b.v. ruwbouw 1 5 2,5 1 nee binnen kraanbereik
binnenbeglazing (bok) 1 2,5 0,5 1 nee op verdieping
brandblusvoorzieningen (maaiveld) vast variabel variabel 1 104 nee buiten kraanbereik
brandblusvoorzieningen (verdieping) vast variabel variabel 1 67 nee op verdieping
cellenbeton (pallet) 30 2,7 0,6 1 nee op verdieping
dakbedekking vast variabel variabel 1 2 nee op verdieping
deuren 30 2,2 0,9 10 nee op verdieping
E-installaties (maaiveld) vast variabel variabel 1 62 nee buiten kraanbereik
E-installaties (verdieping) vast variabel variabel 1 20 nee op verdieping
gevel vast variabel variabel 1 284 nee binnen kraanbereik
gipsblokken (pallet) 20 1,2 0,9 1 nee op verdieping
gronddepot vast variabel variabel 1 20 nee buiten kraanbereik
grootvlakbekisting 30 3,5 2,4 6 ja binnen kraanbereik
houten balken (pakket) 2 4,2 1,1 2 nee binnen kraanbereik
kalkzandsteen (pallet) 20 1,2 0,9 1 nee op verdieping
kanaalplaatvloer kelder variabel variabel 1,2 6 ja binnen kraanbereik
kanaalplaatvloer kern variabel variabel 1,2 6 ja binnen kraanbereik
kanaalplaatvloer verdieping variabel variabel 1,2 6 ja binnen kraanbereik
kolombekisting kelder variabel 0,8 0,8 1 ja binnen kraanbereik
kolombekisting verdieping variabel 0,8 0,8 1 ja binnen kraanbereik
kozijnen (bok) 4 2,5 1,25 6 nee op verdieping
lift (maaiveld) variabel variabel variabel 1 nee buiten kraanbereik
lift (verdieping) vast variabel variabel 1 13 nee op verdieping
metselprofielen (bundel) 2 3 0,9 2 nee buiten kraanbereik
onderslagen kelder (bok) variabel 3,9 0,9 2 nee binnen kraanbereik
onderslagen kern (bok) variabel 3,9 0,9 2 nee binnen kraanbereik
onderslagen verdieping (bok) variabel 3,9 0,9 2 nee binnen kraanbereik
onderstempeling hulpstukken kelder (bok) variabel 1,2 0,8 2 nee binnen kraanbereik
onderstempeling hulpstukken kern (bok) variabel 1,2 0,8 2 nee binnen kraanbereik
onderstempeling hulpstukken verdieping (bok) variabel 1,2 0,8 2 nee binnen kraanbereik
overig materiaal variabel variabel variabel 1 nee buiten kraanbereik
paneelbekisting (vracht) 1 13 2,55 1 ja binnen kraanbereik
plaatmateriaal hout  (pakket) 4 2,5 1,25 2 nee binnen kraanbereik
prefab betonnen kolommen kelder variabel variabel variabel 3 ja binnen kraanbereik
prefab betonnen kolommen verdieping variabel variabel variabel 3 ja binnen kraanbereik
prefab betonnen wanden kelder variabel 7,2 0,25 1 ja binnen kraanbereik
prefab betonnen wanden kern variabel 7,2 0,25 1 ja binnen kraanbereik
prefab betonnen wanden verdieping variabel 7,2 0,25 1 ja binnen kraanbereik
prefab bordessen 8 3 1,2 3 ja binnen kraanbereik
prefab trappen 8 3,5 1,2 3 ja binnen kraanbereik
sanitair vast variabel variabel 1 2 nee op verdieping
silo 1 2,5 2,5 1 nee binnen kraanbereik
staalconstructie vast variabel variabel 1 339 nee binnen kraanbereik
staalplaatbetonvloer kelder variabel 3,6 1,01 60 ja binnen kraanbereik
staalplaatbetonvloer kern variabel 3,6 1,01 60 ja binnen kraanbereik
staalplaatbetonvloer verdieping variabel 3,6 1,01 60 ja binnen kraanbereik
stalen wapeningskorven kolom kelder variabel variabel variabel 1 nee binnen kraanbereik
stalen wapeningskorven kolom verdieping variabel variabel variabel 1 nee binnen kraanbereik
stalen wapeningsnetten vloer (stapel) 3 5,95 2,5 1 nee binnen kraanbereik
stalen wapeningsnetten wand (stapel) 1 4 2,5 1 nee binnen kraanbereik
stalen wapeningsstaven (bundel) 1 14 0,5 1 nee binnen kraanbereik
stalen wapeningssupporters (bundel) 1 4 0,5 1 nee binnen kraanbereik
stempels kelder (bok) variabel 2,25 0,85 2 nee binnen kraanbereik
stempels kern (bok) variabel 2,25 0,85 2 nee binnen kraanbereik
stempels verdieping (bok) variabel 2,25 0,85 2 nee binnen kraanbereik
systeemplafond vast variabel variabel 1 8 nee op verdieping
systeemwanden vast variabel variabel 1 5 nee op verdieping
tegelwerk vast variabel variabel 1 5 nee op verdieping
W-installaties (maaiveld) vast variabel variabel 1 50 nee buiten kraanbereik
W-installaties (verdieping) vast variabel variabel 1 17 nee op verdieping
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7 Ontwerp rekenprogramma PAST 
 

 

 

In hoofdstuk 5 is een programma van eisen opgesteld voor het oplossingsconcept. De uitwerking van dit 

concept, het rekenprogramma PAST (Prototype Automatisch Systeem voor Terreinindeling), wordt in dit 

hoofdstuk gepresenteerd. Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van het ontwerpproces en de werking van het 

programma. 

 

7.1 Ontwerpproces PAST 
 

Bij het ontwerpen van het programma PAST heeft het opgestelde programma van eisen als leidraad gediend. 

Vanuit informatie die de werkvoorbereider tot zijn beschikking heeft moet het programma de 

werkvoorbereider voorzien van informatie over de benodigde opslagruimte op de bouwplaats. 

Allereerst dient het programma de opslagoppervlakte van het benodigde materiaal en materieel te 

berekenen. Hiervoor zijn materiaal- en materieelspecificaties in het programma ingevoerd. 

Vervolgens dient het programma te controleren of de bepaalde opslagoppervlakte op de bouwplaats past. 

Dit is gerealiseerd door het vergelijken van de benodigde opslagoppervlakte met de beschikbare 

opslagoppervlakte op de bouwplaats. 

Ten slotte is het tonen van de benodigde opslagoppervlakte en het kunnen beheren van de materiaal- en 

materieelspecificaties in het ontwerp meegenomen.  

 

toetsing 

Tijdens het ontwerpproces is de werking van het programma besproken met een projectorganisator van 

Strukton Bouw & Vastgoed. De ontvangen kritieken zijn meegenomen in het ontwerpproces  en hebben 

zowel het functioneren van het programma zelf als de gebruikersvriendelijkheid verbeterd. Uiteindelijk 

hebben we het rekenprogramma wederom laten testen door twee personen. Deze personen hadden geen 

relatie met Strukton Bouw & Vastgoed en hebben een bouwkundige achtergrond. Met deze laatste toets is 

de gebruikersvriendelijkheid van het programma getest. Uit de toets is gebleken dat de werking van het 

programma voor de twee personen duidelijk was. Begrijpelijk was de noodzaak tot het invoeren van 

informatie. Ook was het helder wat het programma als eindresultaat gaf. Bij deze toets is wel een aantal 

incorrecte werkingen van navigatieknoppen geconstateerd. Deze werkingen zijn gecorrigeerd en verder zijn 

onduidelijkheden in de lay-out verbeterd.  
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afbeelding 13:  berekening opslagoppervlakte 

7.2 Functies van PAST 
  

Berekening benodigde opslagoppervlakte in PAST 

 

Bij de overdracht van een project van projectvoorbereiding naar werkvoorbereiding zijn het bestek en de 

tekeningen beschikbaar. Vanaf dit moment maakt de werkvoorbereiding beslissingen over de 

bouwplaatsinrichting en de materiaal- en materieelopslag op de bouwplaats. Het programma PAST is een 

hulpmiddel voor de werkvoorbereiding om deze beslissingen te maken. 

Het doel van PAST is om de opslagoppervlakte per materiaal te bepalen voor een bepaald moment tijdens de 

uitvoering. Het proces van deze berekening is hieronder in afbeelding 13 schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bepaling activiteiten 

Het uitgangspunt voor de berekening van de opslagoppervlakte is een database met alle mogelijke 

hoofdactiviteiten voor hoogbouwprojecten. Per project vinkt de gebruiker aan welke activiteiten bij het 

desbetreffende project worden uitgevoerd.  
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Het programma bepaalt de opslagoppervlakte voor een week die door de gebruiker gekozen wordt. De 

periode van een week is de kleinst mogelijke schaal, omdat de overall-planning als basis is gekozen. Omdat de 

gegevens over opslag per week niet veel zullen wijzigen, is een kleinere schaal voor de opslagbepaling niet 

nuttig.  

Wanneer welke activiteiten worden uitgevoerd bepaalt het programma op basis van de planning. De 

planning wordt door de gebruiker ingevoerd. 

 

 

 

 

 

bepaling materialen 

Het programma heeft nu een overzicht met activiteiten die in die week uitgevoerd worden. Deze activiteiten 

kunnen met verschillende materialen uitgevoerd worden. De activiteit ‘maken kolommen in kelder’ kan 

bijvoorbeeld zowel uitgevoerd worden met prefab kolommen als met bekisting en in het werk gestorte 

beton. In het programma moet de gebruiker aangeven welke varianten worden toegepast bij het project 

waarvoor hij de opslagoppervlakte bepaalt.  

 

 

 

 

bepaling vaste hoeveelheden en afmetingen 

Het programma heeft nu een overzicht van alle materialen die worden toegepast. De opslagoppervlakte van 

materiaal en materieel is afhankelijk van de hoeveelheid en de afmetingen van het materiaal en materieel. 

Een aantal materialen heeft een vaste opslaghoeveelheid of vaste materiaalafmetingen. In de database met 

materiaalgegevens zijn deze vaste opslaghoeveelheden en materiaalafmetingen opgenomen. 

 

bepaling variabele hoeveelheden en afmetingen 

De opslaghoeveelheid en de materiaalafmetingen zijn in andere gevallen afhankelijk van het ontwerp. De 

opslaghoeveelheid wordt bepaald door de hoeveelheid uit te voeren werk, en de materiaalafmetingen zijn 

afhankelijk van ontwerpgegevens zoals de verdiepingshoogte of de overspanningslengte van een vloer. In 

het programma moeten deze ontwerpgegevens ingevoerd worden zodat de hoeveelheid en afmetingen van 

het op te slaan materiaal berekend kunnen worden. 
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Zo is het aantal kanaalplaten dat wordt toegepast gelijk aan de vloeroppervlakte van de vloer waar de 

kanaalplaten worden toegepast, gedeeld door de oppervlakte van één kanaalplaat. De oppervlakte van de 

kanaalplaat wordt bepaald door de vaste breedte van 1,20 m1 te vermenigvuldigen met de ingevoerde 

overspanningslengte van de desbetreffende vloer. 

 

berekening: oppervlakte kanaalplaat = overspanningslengte vloer /  breedte kanaalplaat 

aantal kanaalplaten = vloeroppervlakte / oppervlakte kanaalplaat 

 

berekening opslagoppervlakte 

De oppervlakte die nodig is om materiaal op te slaan is gelijk aan het aantal stapels materiaal 

vermenigvuldigd met het oppervlak van één stapel. Het aantal stapels wordt berekend door de hoeveelheid 

materiaal te delen door de stapelingsgrootte die per materiaal in een database is opgenomen. 

 

berekening: aantal stapels = hoeveelheid materiaal / stapelgrootte 

 

Op de bouwplaats kunnen materialen niet koud tegen elkaar geplaatst worden, omdat bouwplaatspersoneel 

het materiaal moet kunnen bereiken om te kunnen hijsen of opperen. Het programma houdt hier rekening 

mee. Er wordt gerekend met een lege ruimte rondom elke stapel materiaal of materieel. Deze ruimte is 

ingesteld per materiaal en materieel en is in een beheerfunctie van het programma te wijzigen. 

 

berekening: lengte materiaal = netto lengte materiaal + (2 x tussenlengte) 

breedte materiaal = netto breedte materiaal + (2 x tussenlengte) 

 

Het programma berekent de oppervlakte per stapel door de berekende lengte en breedte van het materiaal 

met elkaar te vermenigvuldigen. 

 

berekening: oppervlakte stapel = lengte materiaal x breedte materiaal 
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Ten slotte kan de opslagoppervlakte berekend worden.  

 

berekening: opslagoppervlakte =  aantal stapels x opslagoppervlakte 

 

De opslagoppervlakte van onderaannemers wordt niet door het programma berekend. Hiervoor is in een 

database een vaste waarde per onderaannemer opgenomen. Deze waarde is gebaseerd op een onderzoek 

naar de behoeftes van de onderaannemers bij een hoogbouwproject. Getallen zijn gevonden in het archief 

van Strukton Bouw & Vastgoed en deze gegevens zijn meer waarheidgetrouw gemaakt door interviews met 

een aantal neven- en onderaannemers. De leidraad en de notulen van deze gesprekken zijn opgenomen in 

bijlage 8 ‘Interviews opslagbehoefte neven- en onderaannemers’. Per project kan deze waarde aangepast 

worden of projectonafhankelijk worden aangepast in een beheerfunctie van het rekenprogramma. 

 

Door middel van een extra activiteit met als naam ‘overig materiaal’ is er een mogelijkheid om een extra 

opslagoppervlakte te reserveren. Deze kan bijvoorbeeld toegepast worden bij een extra onderaannemer die 

in het verleden nog niet is ingeschakeld bij hoogbouwprojecten. 

 

Knelpunten signaleren 

 

Als het programma bij een bepaald project voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt er op basis van de 

ingevoerde gegevens gecontroleerd waar er zich knelpunten voor zullen doen. Het programma berekent 

voor iedere week per opslagplaats of de benodigde opslagruimte voor het materiaal en materieel past op de 

opgegeven beschikbare opslagoppervlakte. Een schematisering van de knelpuntsignalering is in afbeelding 14 

weergegeven.  
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afbeelding 14: schematisering knelpuntsignalering 

hoofd-
activiteiten

bepaling activiteitenplanning

datum

bepaling materialenmateriaal-
varianten

bepaling vaste 
hoeveelheden en 

afmetingen

materiaal-
gegevens

bepaling variabele 
hoeveelheden en 

afmetingen

ontwerp-
gegevens

berekening 
opslagoppervlakte

tussen-
afmeting

berekening 
overschot/tekort aan 
opslagoppervlakte

beschikbare 
opslag-

oppervlakte

overschot/tekort 
aan 

opslagoppervlakte

einde planning?

rapport knelpunten

ja

nee

proces 
programma

ingevoerde 
data

nieuwe 
invoer 

gegevens

legenda

beslissing

document

opgeslagen 
gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschikbare opslagoppervlakte moet door de gebruiker ingevoerd worden. Deze oppervlakte, de 

capaciteit van de bouwplaats dus, is een vaste waarde voor het gehele project. Het programma hanteert drie 

verschillende opslaggebieden, namelijk binnen kraanbereik, buiten kraanbereik en op verdieping. In welk 

opslaggebied een materiaal wordt opgeslagen is vastgelegd in een database van het programma.  
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De opslag op de verdieping wordt voor één verdieping bepaald omdat in een hoogbouwproject op elke 

verdieping dezelfde materialen en hetzelfde materieel worden opgeslagen. Een gedeelte van het materiaal 

en het materieel moet opgeslagen worden op de verdieping voordat de gevel sluit. De startdatum van de 

activiteiten waarbij dit materiaal of materieel wordt gebruikt wordt door het programma automatisch 

ingesteld op één week voor de start van het monteren van de gevel. 

De beschikbare opslagoppervlakte wordt voor de berekening verminderd met een variabel 

inpassingspercentage. Door te rekenen met een inpassingspercentage kan voorkomen worden dat één soort 

materiaal gefragmenteerd, dus op meer dan één plaats, opgeslagen moet worden. Dit percentage is ingesteld 

op 10% in overleg met een werkvoorbereider van Strukton Bouw & Vastgoed. Dit getal is in de 

beheersfunctie van het programma aan te passen. 

Door de benodigde opslagoppervlakte voor een bepaalde week die het programma berekent, af te trekken 

van de beschikbare opslagoppervlakte, kan bepaald worden of er een overschot of een tekort aan 

opslagruimte is in die week. De berekening wordt uitgevoerd per opslaggebied. Als de berekening van het 

tekort of overschot aan opslagoppervlakte een negatief getal oplevert, betekent dit dat er in die week een 

tekort aan opslagruimte zal zijn in dat opslaggebied op de bouwplaats. Het programma geeft de tekorten in 

rood weer. 

De gebruiker kan de knelpuntsignalering gebruiken om te achterhalen in welke periode zich de grootste 

knelpunten voordoen. Op basis van het tekort aan oppervlakte en de bezettingsgraad van een 

opslagoppervlakte, kan de gebruiker een week kiezen waarvoor hij de opslag op de bouwplaats wil bepalen. 

Hoe de gebruiker knelpunten voor een specifieke week kan oplossen is omschreven in de volgende paragraaf. 

In het geval dat er zich structurele problemen voordoen, bijvoorbeeld als er voor alle weken knelpunten zijn 

geconstateerd, bestaat er in het programma de mogelijkheid om de projectgegevens aan te passen. Zo kan de 

keuze voor een ander vloertype gevolgen hebben voor de materiaalopslag gedurende het hele project en 

worden de knelpunten gedurende het gehele project verkleind.  
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Aanpassen materiaalopslag bij knelpunt 

 

Tijdens de voorbereidingsfase van een project, voorafgaand aan de uitvoering, kan de gebruiker voor een 

bepaalde week de benodigde opslagruimte op de bouwplaats bepalen. De gebruiker voert een weeknummer 

in, en op basis van de ingevoerde planning bepaalt het programma welke activiteiten op dat moment 

uitgevoerd worden. Wanneer de gebruiker het programma tijdens de uitvoeringsfase gebruikt kunnen er in 

de planning wijzigingen aan worden gebracht naar aanleiding van de stand van het werk. 

Het programma raadpleegt vervolgens de database met materialen om te bepalen welke materialen worden 

opgeslagen in de gekozen week. 

 

overzichten bij knelpunt 

Op het moment dat de gebruiker start met de aanpassing van de materiaalopslag voor een bepaalde week, 

geeft het programma een overzicht van het overschot of tekort aan opslagoppervlakte per opslaggebied.  

Dit overzicht is weergegeven aan de rechterzijde van het scherm. 

Aan de linkerzijde van het scherm heeft de gebruiker de mogelijkheid om overzichten te laten tonen. Door 

deze overzichten is het voor de gebruiker duidelijk hoeveel van welk materiaal wordt opgeslagen, en bij 

welke activiteiten dit materiaal wordt toegepast. Voorbeelden van overzichten zijn weergegeven in bijlage 10 

‘Overzichten opslag door PAST’. 
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oplossen knelpunt 

Bij een tekort aan opslagruimte kan de gebruiker bouwkundige beslissingen maken met behulp van 

onderstaande opties. 

 

− het aanpassen van de opslagcapaciteit per opslaggebied van de bouwplaats 

als er meer ruimte in een opslaggebied beschikbaar is, bijvoorbeeld door het inzetten van een 

mobiele kraan, neemt het tekort aan opslagruimte in dat opslaggebied af 

 

− het aanpassen van de hoeveelheden op te slaan materiaal 

wanneer er minder materiaal opgeslagen wordt, neemt het tekort aan opslagruimte af 

 

− het aanpassen van de benodigde opslagoppervlakte van onder- en nevenaannemers 

wanneer er minder materiaal van onderaannemers opgeslagen wordt, neemt het tekort aan 

opslagruimte af 

 

− het wijzigen van de opslagplaats van materiaal 

wanneer een materiaal op een andere opslagplaats opgeslagen wordt, neemt het tekort aan 

opslagruimte op de oorspronkelijke opslagplaats af 

 

− het wijzigen van de planning 

wanneer het aantal activiteiten in een week verminderd wordt, neemt het tekort aan opslagruimte 

af 

 

De basis voor het nemen van deze beslissingen is het totaal aan gegevens dat het programma na het invoeren 

van een weeknummer toont. Aan de hand van de activiteiten en de hoeveelheden kunnen er beslissingen 

gemaakt worden. Deze beslissingen resulteren in een vermindering van het totaal aan benodigde 

opslagoppervlakte. Op het moment dat het totaal van de opslagoppervlakte van de materialen en het 

materieel de opslagcapaciteit op de bouwplaats overschrijdt, verleent het programma hulp bij het maken van 

de benodigde beslissingen. Zo wordt bijvoorbeeld de optie ‘just-in-time levering’ alleen getoond bij het 

materiaal en materieel dat daarvoor geschikt is.  

De laatste optie, het wijzigen van de planning, is niet beschikbaar wanneer het programma tijdens de 

uitvoeringsfase gebruikt wordt. In dat geval wordt de planning namelijk aangepast aan de stand van het 

werk, en dient deze aangepaste planning als uitgangspunt voor het programma. 

 

overzicht materiaalopslag per opslaggebied 

Het uiteindelijke resultaat van het programma is een overzicht met de benodigde opslagoppervlakte per 

materiaal. Als er geen tekort aan opslagoppervlakte op de bouwplaats meer is, of wanneer de gebruiker het 

tekort niet relevant vindt, kan het overzicht met opslagoppervlakte getoond en afgedrukt worden.  
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In het overzicht zijn de materialen geclusterd om te voorkomen dat er een groot aantal kleine opslagplaatsen 

op de bouwplaats ingericht moeten worden. Bovendien worden in de praktijk bepaalde materialen ook 

geclusterd opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is de cluster ‘wapening’. Wapeningsnetten, -staven en –korven 

worden bij elkaar opgeslagen en verschijnen daarom als één cluster op het overzicht. Een overzicht van de 

door het programma gemaakte clustering is weergegeven in bijlage 9 ‘Clustering materiaal en materieel’.  

Per materiaal is ook de minimale lengte van de opslagplaats vermeld. Deze lengte is de grootse maximale 

afmeting van de materialen die in de cluster zijn opgenomen. Deze lengte garandeert dat het materiaal op 

de opslagplaats past. De materialen zijn gesorteerd op grootte van de opslagplaats, waardoor de grootste 

opslagplaatsen bovenaan het overzicht zijn vermeld. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

overzicht hoeveelheden en afmetingen materiaal per opslaggebied 

Het programma kan, behalve het overzicht met opslagoppervlakte, ook een overzicht waarop vermeld is 

hoeveel materiaal er opgeslagen wordt (in aantal stapels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 10 ‘Overzichten opslag door PAST’ is een voorbeeld opgenomen van alle overzichten die het 

programma kan afdrukken, voor een bepaalde week van het project Vivaldi. 
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Beheren database PAST 

 

In het programma van eisen zijn twee eisen gesteld aan het beheer van het programma. Ten eerste moeten 

de vastgelegde gegevens die gebruikt worden (tabel 1 en 2 in hoofdstuk 6) aangepast kunnen worden. Ten 

tweede moet deze aanpassing uitgevoerd kunnen worden door medewerkers van Strukton Bouw & 

Vastgoed. Hiervoor is een beheermenu in het programma ingebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens in de tabellen die als basis voor het programma dienen kunnen hierin aangepast worden. Het 

beheermenu geeft de opties die hieronder genoemd worden. 

− het aanpassen van de vaste afmetingen van materialen en materieel 

− het aanpassen van de vaste afroephoeveelheden van materialen en materieel 

− het aanpassen van het stapelingsaantal van materialen en materieel 

− het aanpassen van de opslagoppervlakte van onder- en nevenaannemers 

− het aanpassen van de tussenafmeting van materialen en materieel 

− het aanpassen van het inpassingspercentage 

 

7.3 Schematisering stappen rekenprogramma 
 

Op de volgende pagina is in afbeelding 15 schematisch weergegeven welke stappen de gebruiker doorloopt 

bij het gebruiken van het programma. Hoe de gebruiker het programma het beste kan gebruiken wordt 

uitgebreid in de handleiding van PAST beschreven. 
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8 PAST en de toekomst 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van dit afstudeeronderzoek beschouwd. Verder bevat dit hoofdstuk een 

aantal aanbevelingen voor verder onderzoek ter verbreding en verdieping van het door ons bereikte 

eindresultaat.  

 

8.1 PAST 
 

Er is een programma ontwikkeld dat, met als basis kennis en ervaring over opslag van materialen tijdens de 

uitvoering van een hoogbouwproject, als hulp dient voor de indeling van het bouwterrein. Met dit 

programma is het mogelijk voor ieder gekozen moment van de uitvoeringsperiode per materiaal de 

benodigde opslagoppervlakte te bepalen. Met deze informatie kan de bouwplaats door de werkvoorbereider 

ingedeeld worden. We verwachten dat met de hulp van PAST de uitvoerder voorzien kan worden van die 

informatie die hij of zij nodig heeft om de opslag op de bouwplaats goed te kunnen organiseren.  

 

8.2 Aanbevelingen 
 

Kijkend naar het eindresultaat van dit afstudeertraject is een aantal aanbevelingen te doen. Deze 

aanbevelingen komen enerzijds voort uit het feit dat de tijd voor een afstudeertraject beperkt is en dat er dus 

maar een gedeelte van een totaalconcept is uitgewerkt. Anderzijds ligt onze expertise bij bouwkunde, en niet 

bij softwareautomatisering.  

 

uitbreiding van de database 

Het programma bevat de kennis en ervaring van opslagspecificaties van die materialen die toegepast worden 

bij een hoogbouwproject. De lijst met materialen is beperkt en wellicht niet compleet of correct. Hoewel het 

mogelijk is deze database met informatie te beheren, kan de informatie ook uitgebreid worden. Er kan ook 

gedacht worden aan het aanpassen en uitbreiden van de informatie waardoor het programma geschikt 

wordt voor meerdere soort projecten, en niet alleen voor hoogbouwprojecten.  
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uitbreiding output programma 

De output die het programma genereert is op het moment beperkt tot de opslaghoeveelheden en de 

opslagoppervlakten van materialen en materieel op een gekozen tijdstip. Hiermee wordt de 

bouwplaatsinrichtingstekening opgesteld. Door verder onderzoek te verrichten naar de afroepgewoontes 

tijdens de uitvoering is het denkbaar om aan dit programma een afroephulp toe te voegen. De output wordt 

dan uitgebreid en kan tijdens de uitvoering op de bouwplaats gebruikt worden om de goederenstroom naar, 

op en van de bouwplaats te beheersen en daarmee ook de opslag beter te organiseren.  

 

verdere automatisering van het programma 

Een belangrijke input van het programma is de overall-planning. Deze planning moet overgenomen worden 

door de weeknummers en jaartallen van de hoofdactiviteiten in te voeren. Het is denkbaar dat in de 

toekomst het programma de overall-planning digitaal kan overnemen. Een koppeling tussen een 

planningsprogramma en het ontwikkelde programma zou gemaakt kunnen worden.  

Een verdere automatisering die voor te stellen is, betreft een koppeling met een tekenprogramma waarmee 

de bouwplaatsinrichtingstekening gemaakt wordt. De output die het programma levert, bijvoorbeeld 4 m2 

met een minimale lengte van 2 m1, wordt dan automatisch geïmporteerd in het tekenprogramma. Op deze 

manier is het mogelijk deze oppervlakten digitaal te plaatsen op de digitale bouwplaatsinrichtingstekening.  

 

toepassing programma in de praktijk  

Het afstudeertraject heeft als resultaat het programma opgeleverd. De beperking in de tijd heeft er echter 

voor gezorgd dat de werking van het programma niet getest is. Het testen van het programma bij een lopend 

project maakt het mogelijk het programma te evalueren. Hierdoor zullen er enerzijds onvolkomenheden in 

de informatie, die als basis heeft gediend voor het programma, aan het licht komen. Anderzijds kan er in een 

testfase gekeken worden wat de gebruikerservaringen zijn bij het werken met het programma. 
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Technische Universiteit Eindhoven

Tijdens de uitvoering van een bouwproject ontstaan er knelpunten bij de opslag van 
materiaal en materieel op de bouwplaats. Een voorbeeld van deze knelpunten is het 
ontbreken van een plaats op het bouwterrein waar de opslag van materiaalmogelijk is. 
Deze knelpunten doen zich voor omdat passende informatie, in de vorm van tekeningen of 
andere documenten, vaak ontbreekt bij het organiseren van de opslag op de bouwplaats. 

Met de ontwikkeling van het rekenprogramma PAST (Prototype Automatisch Systeem voor 
Terreinindeling) is het mogelijk geworden om voor ieder moment van de uitvoering de  
opslagoppervlakten van de toegepaste materialen en het toegepaste materieel 
te tonen. De basis hiervoor is de door de werkvoorbereider ingevoerde planning. 
Met deze informatie kan de werkvoorbereider passende informatie, bijvoorbeeld 
in de vorm van een bouwplaatsinrichtingstekening, aan de uitvoering verschaffen.


