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Bijlage 1a 
Oriëntatie praktijk werkvoorbereiding 



Leidraad interview werkvoorbereiding 
 

Welke documenten maakt u om logistiek (transport, opslag, terreinindeling) te beheersen? 

- transportplan 

- terreinplan / bouwplaatsinrichting 

- anders, nl………….. 

 

Vragen per document 

 

Wie bedenkt het document? (projectleider/werkvoorbereider/……………….) 

 

Met behulp van welke documenten/informatie? 

- sonderingrapport voor type bouwweg? 

Voor wie is het document bedoeld? 

Wat wordt met het document gedaan? 

Hoe ziet het document eruit, wat is de inhoud? 

Verschillende versies voor ruwbouw, afbouw, etc….? 

 

Wordt dit document tijdens het bouwproces gewijzigd? 

Waarom wordt het gewijzigd? 

- naar aanleiding van stand t.o.v. planning 

- naar aanleiding van opslag op andere plaats 

Met behulp van welke nieuwe informatie wordt het document gewijzigd? 

Hoe wijzig je het? 

Hoe vaak gebeurt dit? 

 

!! opnieuw bovenstaande vragen per document voor overige documenten doornemen!! 

 

Bedankt voor de informatie 

Slot: 

 

We wilden weten hoe uw organisatie momenteel met deze plannen omgaat. 

Op basis van dit gesprek en gesprekken bij andere aannemers willen we verbeterpunten vinden. 

Kunnen wij in een later stadium contact met u opnemen om nog eens te praten over onze ideeën ter 

verbetering van deze plannen? 

 



Interview werkvoorbereiding BAM 
16 februari 2004 

Hoofd bedrijfsbureau BAM regio Eindhoven 

 

Welke documenten maakt u om logistiek (transport, opslag, terreinindeling) te beheersen? 

BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven maakt voor ieder bouwproject een bouwplaatsinrichting. 

Bij zeer complexe projecten wordt er een plan van aanpak of werkplan geschreven waarin onder andere 

beschreven staat hoe het transport op de bouwplaats wordt georganiseerd. Hier is geen standaard document 

voor. 

 

Wie maakt het terreinplan? 

Het projectteam, bestaande uit de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder 

 

Met behulp van welke documenten/informatie? 

Plattegrond van de architect is de basis. Hierin wordt het plan getekend. Beslissingen worden genomen op 

basis van de ‘planning’, dus wat en hoe er gebouwd gaat worden. 

In overleg met de materieeldienst van BAM en eventueel een kraanboer worden er keuzes gemaakt. 

Kraankeuze is de eerste stap, vervolgens worden liften gekozen. Keuze van transportmiddelen gebeurt met 

behulp van een matrix waarin deze staan vermeld met hun specificaties.  

 

Voor wie is het document bedoeld? 

Enerzijds voor de uitvoerder. 

Anderzijds is het terreinplan het document waarin is vastgelegd hoe het gebouw gemaakt gaat worden. 

 

Wat wordt met het document gedaan? 

De bouwplaatselementen kunnen uitgezet worden met behulp van deze tekening. 

 

Hoe ziet het document eruit, wat is de inhoud? 

Groot formaat tekening, geen vaste schaal maar afhankelijk van papierformaat. 

Onderdelen: bouwweg, kraan(baan), afrastering, leidingen, keten, containers, plattegrond, plaatsaanduiding 

opslag 

 

Verschillende versies voor ruwbouw, afbouw, etc….? 

Nee, slechts 1 tekening per project 

 

Wordt dit document tijdens het bouwproces gewijzigd? 

Nee 

Overig: 

In Bunnik is men op de afdeling Informatica van BAM Advies en Engineering bezig met het ontwerpen van 

4D-systemen 

 

Voor grote projecten is een speciale afdeling binnen BAM Utiliteitsbouw. Deze voeren de projecten met een 

aannemingssom boven 80 miljoen euro uit. 



Bijlage 1b 
Oriëntatie praktijk uitvoering 



Leidraad interview uitvoerder 
 

Welke documenten heeft u om logistiek (transport, opslag, terreinindeling) te beheersen? 

- transportplan 

- terreinplan / bouwplaatsinrichting 

- anders, nl………… 

 

Hoe ziet terreinplan eruit? Wat zijn de onderdelen? 

( terreinvorm, omgeving, plattegrond project, bouwwegen, ketenpark, reclamebord, leidingen, plaats 

transportmiddelen, plaats materiaalopslag )  

 

Wie heeft het gemaakt? 

 

Standaard, of ieder project anders? 

 

Wat doet u met het terreinplan? Hoe vaak? 

- aanleg leidingen (stroom, telefoon) 

- plaatsen keten 

- bouwweg 

- reclamebord 

 

Heeft u meerdere versies per project? (ruwbouw, afbouw) 

 

Eventueel wijzigingen? Waarom wordt het gewijzigd? 

- naar aanleiding van opslag op andere plaats 

 

Is er een plan hoe transport en opslag aangepakt wordt tijdens het project? (omschrijving, werkplan, plan van 

aanpak, uitvoeringsplan) 

 

Mobiele kraaninzet, specificaties, kraanplanning? 

Plaats bouwlift / personen- en goederenlift, inplannen? 

Inzet kleiner materieel (bv. Heftruck) 

Bepaling afroep+ afroephoeveelheden (op basis van detailplanning?, voorraad?) 

Plaats opslag materiaal (van tevoren bepaald, of bij aankomst) 

 

Knelpunten 

Worden vrachtwagens altijd direct gelost? En als ze te vroeg zijn? 

Hebt u wel eens te weinig opslagruimte? Hoe lost u dat op? 

Verplaatst u wel eens materiaal op de bouwplaats (van de ene opslagplaats naar de andere) 



Interview uitvoerder BAM  
17 februari 2004 

Uitvoerder BAM regio Eindhoven, project Dynamo 

 

Welke documenten heeft u om logistiek (transport, opslag, terreinindeling) te beheersen? 

In dit project alleen een terreinplan. Bij zeer complexe projecten wordt er per week een transport- en 

terreinplan gemaakt.  

 

Hoe ziet terreinplan eruit? Wat zijn de onderdelen? 

Terreinvorm, omgeving, plattegrond project, bouwwegen, ketenpark, leidingen, plaats transportmiddelen, 

plaats materiaalopslag, afmetingen 

 

Wie heeft het gemaakt? 

De project- of werkvoorbereider maakt het, en dit wordt ter toetsing voorgelegd aan de uitvoerder. 

 

Standaard, of ieder project anders? 

Een basistekening met de vaste onderdelen is standaard. Afhankelijk van de complexiteit wordt de inrichting 

van de bouwplaats bijgehouden op het terreinplan.  

 

Wat doet u met het terreinplan? Hoe vaak? 

Terreinplan wordt gebruikt bij het inrichten van de bouwplaats. Dus aanleg leidingen en het plaatsen van de 

keten gebeurt volgens het terreinplan. 

 

Hebt u meerdere versies per project? (ruwbouw, afbouw) 

Vaak 2 verschillende plannen, soms 3. Scheiding tussen ruwbouw en afbouw. 

 

Eventuele wijzigingen? Waarom wordt het gewijzigd? 

Vooral in het begin van het project wordt er regelmatig wat toegevoegd aan het terreinplan. Bijvoorbeeld de 

plaats van de mobiele kraan. Deze verschillende plaatsen worden wel al door de werkvoorbereiding bedacht. 

 

 

Is er een plan hoe transport en opslag aangepakt wordt tijdens het project? 

Bij zeer complexe projecten wordt er per week een transport- en terreinplan gemaakt. Hierin is dan met pijlen 

en markeringen weergegeven hoe transportstromen lopen en waar opslag plaats vindt. 

  

Hoe bepaalt u inzet van overige transportmiddelen? 

Dit bepaalt de uitvoerder zelf, aan de hand van zijn detailplanning. Deze wordt opgesteld per 6 weken en 

bijgesteld per 3 weken. Op een afroepschema wordt dan aangegeven wanneer de vrachten besteld zijn. 

 

Knelpunten 
Worden vrachtwagens altijd direct gelost? En als ze te vroeg zijn? 

In principe wel. Als ze te vroeg zijn wordt eerst het werk waar ze mee bezig zijn afgemaakt, vervolgens wordt 

er gelost. 



 

Hebt u wel eens te weinig opslagruimte? Hoe lost u dat op? 

Ja, dan moet de vrachtwagen even wachten tot er ruimte is. 

 

Verplaatst u wel eens materiaal op de bouwplaats (van de ene opslagplaats naar de andere) 

Bijna altijd. Vrachtwagens lossen met een autokraan naast de vrachtwagen. Met de kraan wordt het 

vervolgens verplaatst naar een opslagplaats. Ten slotte vanaf daar naar de verwerkingsplaats. 

 



Interview uitvoerder Heijmans IBC bv 
23 februari 2005 

Uitvoerder Heijmans IBC Best, project Admirant 

 

Welke documenten heeft u om logistiek (transport, opslag, terreinindeling) te beheersen? 

Een terreinplan voor de grove indeling, verder per verdieping een opslagplan voor de gevelelementen met 

daarop de opslagplaats van deze elementen.  

 

Hoe ziet terreinplan eruit? Wat zijn de onderdelen? 

Terreinvorm, omgeving, plattegrond project, bouwwegen, ketenpark, plaats transportmiddelen, plaats 

materiaalopslag (opgesplitst in categorieën) 

 

Wie heeft het gemaakt? 

Door het bouwbureau wordt het gemaakt om de bouwplaatskosten te calculeren. Dit is een grove opzet die 

als leidraad geldt voor de uitvoerder. Hier kan naar inzicht van uitvoerder van afgeweken worden. 

 

Standaard, of ieder project anders? 

Weet de uitvoerder niet. Plaats van keten wordt niet altijd vermeld.  

 

Wat doet u met het terreinplan? Hoe vaak? 

Laten zien aan studenten. Er wordt niet mee gewerkt, het is meer een vastlegging van beslissingen.  

 

Heeft u meerdere versies per project? (ruwbouw, afbouw) 

Nee, één versie. 

 

Eventuele wijzigingen? Waarom wordt het gewijzigd? 

Vooral in het begin van het project wordt er regelmatig wat toegevoegd aan het terreinplan. Bijvoorbeeld de 

plaats van de keten of de opslag van gevelelementen. In het ontwerpstadium waren de gewichten van deze 

elementen niet bekend en kon dus de opslag nog niet gepland worden.  

 

Is er een plan hoe transport en opslag aangepakt wordt tijdens het project? 

Nee, alleen opslag van gevelelementen is bepaald vanwege hun gewicht en de geringe draagkracht van de 

opslagvloer. 

  

Hoe bepaalt u inzet van overige transportmiddelen? 

Dit bepaalt de uitvoerder zelf, aan de hand van zijn detailplanning.  Personen- goederenlift is wel bepaald 

door werkvoorbereiding. 

 

Hebt u wel eens te weinig opslagruimte? Hoe lost u dat op? 

Nee, groot bouwterrein 

 

Verplaatst u wel eens materiaal op de bouwplaats (van de ene opslagplaats naar de andere) 

Nee, want dat kost geld. 



Bijlage 2a 
Interviews Strukton Bouw & Vastgoed werkvoorbereiding 



Leidraad interview werkvoorbereiding  
 
bouwplaatsinrichtingsplan 

• wie heeft het plan gemaakt? (technologie en engineering) 

• hoe vaak is het plan gecorrigeerd/herzien? 

• wat zijn de redenen om een bouwplaatsinrichtingsplan te corrigeren/aan te passen? 

• in hoeveel fases is het plan opgedeeld? 

• is er een standaard werkmethode om tot een bouwplaatsinrichtingsplan te komen?  

o stappenplan 

o invuldocument 

• worden er bouwplaatsinrichtingsplannen van vorige projecten gebruikt en aangepast aan een huidig 

project?  

• welke stappen neemt men om tot een bouwplaatsinrichtingsplan te komen? 

• welke informatie wordt er gebruikt?   

o gegevens bouwterrein 

 obstakels 

 grondsamenstelling 

 grondwaterstand 

 bestaande leidingen en toegangswegen 

 bereikbaarheid 

o gegevens gebouw 

 afmetingen 

 ligging 

 vorm 

o gegevens materialen 

 opslag eisen 

 afmetingen  

 gewicht  

 hoeveelheid 

 verpakkingseenheid  

 plaats verwerkingsplek 

o uitvoeringsmethode 

o overall planning 

• wie werkt er met het bouwplaatsinrichtingsplan? 

o projectleiders  

o werkvoorbereiders 

o uitvoerders 

o voormannen 

o onderaannemers 



 
werkplannen 

Doel van het werkplan: “opgesteld om kritische activiteiten te kunnen beheersen”. 

• wanneer is een activiteit kritisch?  

• wie bepaalt wanneer iets kritisch is? 

o uitvoerder 

o werkvoorbereider 

o projectleider 

• is er een standaard werkmethode om tot een werkplan te komen?  

o stappenplan 

o invuldocument 

• worden er werkplannen van vorige projecten gebruikt en aangepast aan huidig project? 

• hoe kom je aan de informatie om een werkplan te maken? 

o eigen ervaring 

o kennis en ervaring specialisten (bijvoorbeeld collega’s of materieeldienst) 

o tekeningen 

o planning 

o naslagwerken als tabellenboeken, productspecificaties etc. 

o werkplannen van eerder uitgevoerde projecten 

 

Voorblad 

• hoe worden de verschillende werkplannen genummerd?  

o standaard nummering voor activiteiten 

o op volgorde van activiteiten in de uitvoering 

o op binnenkomst informatie 

• versie? 

• bijlagen? 

• informatie? 

• opgesteld door? 

 

• wat is beheersen? 

• voor wie zijn de werkplannen bedoeld? 

o werkvoorbereiding 

o uitvoerder 

o voorlieden 

o bouwplaatspersoneel 

• worden de werkplannen tijdens het proces aangepast? 

• is er een lijst met standaard werkplannen die gemaakt moeten worden bij ieder (hoogbouw)project? 

 



Notulen interview werkvoorbereider 1 
Hoofdkantoor Strukton, Utrecht 

18 mei 2005, 13.00u 

 

Hij was werkvoorbereider bij project Pharos. Normaal gesproken werkt hij altijd op kantoor. Gedurende dit 

project heeft hij een tijd op de bouw gezeten omdat daar een hoop problemen waren met de afroep van 

materialen. 

 

Gebruikte documenten 

- Bouwplaatstekening 

Tijdens het project is deze meerdere malen gewijzigd. Wijziging vindt pas plaats na bespreking in de 

teamvergadering. Dan wordt de tekening aangepast en opnieuw uitgeprint. 

Bij het opstellen wordt informatie ingewonnen bij onderaannemers zodat bekend is hoeveel vierkante meter 

er beschikbaar gehouden moet worden voor de opslag van materiaal. 

- Vrachtschema voor borstweringen 

Een schema waarop de 18 elementen per vloer stonden in volgorde van routing van het gebouw, zodat de 

fabriek de elementen in goede volgorde op de wagen plaatst. 

 

Gang van zaken 

In november/december 1999 is door de projectorganisator bedacht hoe er gebouwd ging worden. Dit ging in 

overleg met de materieeldienst omdat die weten welke kranen beschikbaar zijn, en wat de capaciteit van die 

kranen is. De uitvoerder heeft in deze fase geen invloed gehad op de keuzes die gemaakt worden, omdat 

nog niet bekend is wie de uitvoerder zal zijn. 

 

Van tevoren is er bedacht dat een uitsteeksteiger toegepast zou worden om warmte- en 

luchtbehandelingkanalen het gebouw in te brengen. Zo’n uitsteeksteiger is bij de Rembrandttoren, de 

Breitnertoren en de Zuidtoren ook toegepast. Deze kanalen werden dan op een vaste dag een uur voor 

werktijd naar boven gehesen. 

 

Strukton heeft een standaard werkplan met vaste onderdelen. Dit is de basis waarmee alle werkplannen 

worden gemaakt. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld voorbereiding, uitvoering en eisen. 

 

Strukton stelt per 6 weken een detailplanning op. Deze wordt zelden door uitvoerder opgesteld, bijna altijd 

door de werkvoorbereiders. Bij Pharos is ook een groot deel van het afroepen van materialen door de 

werkvoorbereiding vanaf kantoor gedaan. 

 

Bij Breitnertoren is een liftboy ingezet, bij Pharos niet. Of dit nu wel of niet nuttig is is niet echt bekend.  Ook 

de inzet van een ‘aanpikkelateur’ is overwogen. Dit is een persoon die beslist welke last de kraan op ieder 

ogenblik hijst, op basis van een draaiboek. Tegelijk pikt hij diezelfde lasten aan. In het geval van Pharos zou 

je die dan bij beide kranen nodig hebben. Deze ‘aanpikkelateur’ is niet ingezet. 

 

Een kraanplanning moet de uitvoerder opstellen, daar houdt de werkvoorbereiding zich niet mee bezig. 

Knelpunten op de bouwplaats 



- Afroepen van verkeerde materialen of vrachten in verkeerde volgorde 

- Realiteit op bouwplaats valt tegen ten opzichte van werkvoorbereiding (bv. in motivatie van 

personeel) 

- Bouwkundige consequenties van logistieke beslissingen worden niet geheel ingezien, bijvoorbeeld 

de plaatsing van een personen- goederenlift op een plaats waar een hellingbaan moet komen. 

- Ingehuurd personeel 



Notulen interview werkvoorbereider 2 
Hoofdkantoor Strukton, Utrecht 

6 juni 2005, 13.00u 

 

Hij is de werkvoorbereider bij de Rembrandttoren geweest en de projectmanager bij Pharos. Zijn functie 

binnen Strukton is nu senior projectmanager. 

 

Een projectorganisator is een ervaren werkvoorbereider en stuurt, als er sprake is van meerdere 

werkvoorbereiders per project, de andere werkvoorbereiders aan.  

 

Voor het restant van het archief van de Rembrandttoren kunnen we navraag doen bij de projectleider van 

Rembrandttoren. Het archief van Pharos is voor een groot gedeelte digitaal te traceren. Het tekenwerk is 

vooral gedaan door Strukton T&E, een aparte BV binnen de Strukton Holding.  

 

In principe maakt de werkvoorbereider het bouwplaatsinrichtingsplan, in overleg met de uitvoering en de 

projectleiders. Het eerste plan komt van de calculatie: kraankeuze, ketenpark, opslag en bouwwegen. Dit 

plan wordt gewijzigd door de werkvoorbereiders. De projectleiders ontwerpen samen met de calculatie het 

bouwsysteem.  

 

Nevenaannemer is een partij die een gedeelte van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Zij worden 

aangestuurd door de opdrachtgever. Het is geen constructie als een bouwcombinatie. De benodigde 

opslagruimte voor de nevenaannemerij staat in het bestek vermeld.  

 

Er bestaat een checklist voor het opstellen van een bouwplaatsinrichtingsplan. Deze is te vinden in het KAM-

boek. Hiermee kun je vooraf bepalen welke elementen erop het plan dienen te komen. Deze checklist is 

digitaal beschikbaar. Een projectevaluatie is een voorschrift in het KAM-boek. 

 

Er bestaat een kennislijst met de namen van de medewerkers van Strukton en hun specialiteiten. Deze 

mensen zijn te bellen voor vragen. 

 

De uitsteeksteiger is bedacht bij de Rembrandttoren.  

 

De volgende problematiek doet zich voor bij hoogbouwprojecten.  

- hoe pakken onderaannemers het aan 

- hoe sla je het op 

- hoe transporteer je 

- tussenopslag maaiveld 

- tussenopslag verdieping 

 

Bij de Rembrandttoren is een hele strikte kraanplanning opgesteld per half uur. Deze planning is gemaakt 

door de werkvoorbereider. Standaard één per twee weken teamoverleg.  

 



De voorkeur van deze werkvoorbereider is op kantoor het werk voorbereiden, niet op locatie. Dit vanwege 

het tijdsbeslag dat bouwplaatspersoneel op je legt.  

 

De lijst met kritische activiteiten achterin het projectplan wordt als team bepaald. Dit is een groeidocument 

tijdens de bouwfase. De werkplannen zijn niet standaard en hebben ook niet altijd een voorblad. Een 

werkplan is voor de mensen “die er mee moeten werken”. Uitvoerders kennen de inhoud en geven deze 

informatie door aan onderaannemers en voormannen.  

 

Er kan een transportplan zijn, een beschrijvende tekst met tekeningen. Er is geen standaard, dit zou wel 

handig zijn om te hebben. Beslissing om een transportplan te maken is sterk afhankelijk van de betrokken 

personen.  

 

De projectleider maakt contracten met de onderaannemers. Daarvoor moet de bouwmethode/aanpak bekend 

zijn. De projectleider loopt dus in principe weer in tijd voor op de werkvoorbereiders. Offertes opvragen, 

inkopen tekenwerk etc. Op het moment dat het tekenwerk klaar is begint het werk voor de 

werkvoorbereiders.  

 

Elk project is erg specifiek en anders, maar overal dien je na te denken over transport, opslag en logistiek. “Er 

wordt niet genoeg nagedacht over logistiek”. Anekdote: “jankende onderaannemers vanwege dreigend 

faillissement door transportproblemen. Er was te weinig tijd om materialen op verdiepingen kon krijgen 

omdat hij de tijd die daarvoor nodig was verkeerd had ingeschat en dus ingepland”. 

De uitvoerder is welwillend met plannen te werken. Als hij maar geraadpleegd is over de manier van doen. 

Hij wordt verplicht, als hij met het plan heeft ingestemd, om ermee te werken.  

Werkvoorbereider 2 heeft het “Handboek Hoogbouw” niet gelezen.  

Proceduretijden voor verschillende activiteiten bestaan vooral in de hoofden van de medewerkers, ervaring 

dus. Het staat wel ergens in de kast (KAM-boek?). 

 

De materieeldienst is de adviseur en tussenpersoon bij de verhuur van kranen en personen- en 

goederenliften. Dit materieel hebben ze niet in huis. Maar ze hebben wel de contacten bij de verschillende 

specialistische bedrijven. Via de materieeldienst is het huren ook goedkoper omdat deze dienst contacten 

heeft en veel inkoopt op jaarbasis. De bekistingafdeling is opgeheven en de kennis (personen) zijn 

ondergebracht binnen de Strukton Holding. Deze dienst heeft wel eigen steigers en keten. De 

materieeldienst wordt betrokken bij het indelen van de bouwplaats. Installaties als doorluskasten hebben ze 

ook in huis. Ze onderhandelen ook met de publieke sectoren voor de aanvraag van een KLIC-melding  en de 

diverse vergunningen. 



Notulen interview werkvoorbereider 3 
Hoofdkantoor Strukton, Utrecht 

6 juni 2005, 14.00u 

 

Hij heeft als werkvoorbereider van Breitnertoren en Zuidtoren het archiefmateriaal van de Rembrandttoren 

gebruikt. 

 

Bij het opstellen van een bouwplaatsinrichtingsplan is de keuze van de kraan zeer belangrijk. Allereerst de 

plaats, en vervolgens ook de bevestiging van de kraan aan het gebouw. 

De materieeldienst bepaalt welke kraan er waar ingezet kan worden op basis van de omgeving, de zwaarste 

delen, de constructie en de afbouw. Deze gegevens worden aangeleverd door de werkvoorbereider. De 

keuze voor de kraan wordt gemaakt in de calculatiefase, in overleg tussen projectvoorbereider, 

werkvoorbereider en materieeldienst. De materieeldienst wordt erbij betrokken vanwege zijn kennis van 

zaken, onder andere de constructieve aspecten wat betreft plaatsing op het maaiveld en koppeling aan het 

gebouw.  

In de calculatiefase heeft men al een idee over de personeelsbezetting op het project. Hiermee kan men 

inschatten hoeveel keten men nodig heeft tijdens de bouw. Het aantal containers en ketens dat een 

onderaannemer nodig heeft op de bouwplaats is bekend bij werkvoorbereider 3, maar is nergens genoteerd 

in voorschriften. Dit is puur ervaring. 

De gemiddelde hijstijd van betonelementen bedraagt 20 minuten. Dit getal zit in het hoofd van de 

werkvoorbereider, en is nergens genotuleerd. 

 

In de calculatiefase maakt de projectvoorbereiding een statische situatie voor de bouwplaatsinrichting. Op 

basis van hekwerk (zo groot mogelijk terrein), de kraan, en de keten buiten de kraancirkel, wordt vervolgens 

bepaald waar de rijbaan en de voorzieningen komen. Dit plan wordt voorgelegd aan werkvoorbereider en 

projectleider en aan de materieeldienst. Na overleg wordt het plan mogelijk aangepast, en wordt op basis 

van die aangepaste versie een offerte gedaan aan de opdrachtgever. In eerste instantie is het 

bouwplaatsinrichtingsplan dus een calculatiestuk. 

 

De plaats van de kraan wordt niet gewijzigd tijdens het project. Wijzigingen van het 

bouwplaatsinrichtingsplan zijn verfijningen op dat plan, vooral de plaats van opslag wijzigt dan. 

De doorgaans toegepaste indeling is in drie fases: 

 ruwbouw: steigers, bekistingen, prefab beton en wapening 

 ruwe afbouw: gevel, metselwerk en installaties 

 afbouw: minder materiaal, meer partijen 

Vaak twee kranen, één kern-kraan en één ombouw-kraan. (ombouw is het gebouw min de kern) 

 

Bouwplaatsinrichtingsplan heeft vaak indeling in opslagvakken op basis van de standaardlengte van het 

materiaal, plaatmateriaal 2,5 meter, balken 4,8 meter. De werkvoorbereiding maakt een blokindeling van de 

opslag. 

Als het plan gemaakt is mag de uitvoerder commentaar geven op het plan. Op basis van die opmerkingen 

wordt het plan nog aangepast. Daarna is het plan definitief en wordt het ‘over de schutting gegooid’. Met dit 

plan heeft de uitvoerder ingestemd en er wordt dan geëist dat er gewerkt wordt volgens deze plannen. 



 

Het werken volgens de plannen tijdens de uitvoering is afhankelijk van de samenwerking van de 

werkvoorbereider met de uitvoerder. Als de samenwerking goed is zal er meer gebruik gemaakt worden van 

de werkplannen. 

 

Voor het maken van een bouwplaatsinrichtingsplan is een checklist opgesteld bij Strukton. Deze is 

opgenomen in het KAM-boek. (circa anderhalf A4-tje) 

 

Na afloop van het project worden alleen de inzet van kranen en liften geëvalueerd, de rest niet. 

 

Archivering vindt alleen plaats met de laatste stukken, niet alle versies. Deze zijn digitaal wel beschikbaar, 

bijvoorbeeld van de bouwplaatsinrichtingsplannen. Ze worden alleen niet gearchiveerd binnen Strukton 

Bouw & Vastgoed maar bij Strukton T&E. 

 

Veel kennis zit alleen in de hoofden van personen. Niet op schrift dus. 

 

De uitvoerder werkt met het bouwplaatsinrichtingsplan. Vaak wordt transport op de bouwplaats geregeld 

door een ‘logistieke man’ of een assistent-uitvoerder. Hiervoor wordt vaak een kraanschema en een 

transportschema opgesteld. Deze plannen worden een week van tevoren gemaakt en leggen per half uur vast 

welk transport er op de bouwplaats binnenkomt en welke partij de kraan kan gebruiken voor verticaal 

transport. 

 

Alle onderaannemers zijn verplicht een werkplan te schrijven voor de activiteit die ze uitvoeren. Dit is 

vastgelegd in de Nederlandse ARBO-wet. Manco’s aan deze plannen zijn dat deze niet project-specifiek zijn. 

De plannen en dan met name die van de onderaannemers behandelen hun standaardwerkmethode. 

Projectafhankelijk factoren als locatie worden niet meegenomen. Een ander probleem is dat er geen relatie 

wordt gelegd tussen de werkzaamheden van de onderaannemer en die van Strukton. 

 

Strukton zelf schrijft een werkplan voor activiteiten die qua planning, veiligheid of transport kritisch zijn. De 

werkvoorbereider schrijft dit plan en past eventueel na overleg met de uitvoerder dit plan nog aan. Dit 

werkplan kan ook ter informatie aan onderaannemers worden verstrekt. 

De werkvoorbereider heeft een matrix voor de te maken werkplannen met daarin de bijbehorende deadlines. 

Deze matrix is gemaakt in overleg met de projectmanager. 

 

Sommige werkplannen kunnen bijgesteld worden, zoals het werkplan logistiek. Dit zijn dan doorgaans 

wijzigingen die vooraf bedacht zijn, en zelden correcties bij voortschrijdend inzicht.  

Werkplan van bijvoorbeeld installateur wordt niet gewijzigd, en wordt vooral gebruikt om de 

onderaannemer te dwingen om na te denken over zijn activiteiten. 

 

Alleen bij hoogbouwprojecten worden werkplannen overgenomen van uitgevoerde projecten, zoals de 

uitsteeksteiger. 

De werkplannen worden slecht geregistreerd in het archief. 

 



Standaard lay-out van werkplannen is maar beperkt toepasbaar, en ook lastig te maken. Een optie is om alle 

mogelijke werkplannen (circa 100) op te sommen en voor ieder werkplan een standaard lay-out te maken. Eén 

standaard lay-out voor alle werkplannen is niet nuttig omdat de werkplannen teveel van elkaar verschillen. 

 

Laadvolgorde van vrachtwagens bepaalt de vervoerder zelf, niet de werkvoorbereider. De werkvoorbereider 

deelt wel mee welke elementen hij per vracht wil hebben en stelt de leverancier ook op de hoogte van de 

bouwvolgorde. Daarmee kan de vervoerder zelf de laadvolgorde bepalen. 

 

Het gebeurt geregeld dat materiaal 2 à 3 keer wordt verplaatst voordat het verwerkt wordt. De uitvoerder 

moet van tevoren nadenken over de activiteiten, anders moet dat uitbesteed worden aan de 

werkvoorbereider.  

Het is nuttig om de uitvoerder een werkplan te geven, dan heeft ie in ieder geval een kapstok om zijn 

activiteiten te organiseren. Letterlijk opvolgen van de plannen is dan niet persé noodzakelijk. 

 

Soms zie je bij voortschrijdend inzicht dat het achteraf beter anders georganiseerd had moeten zijn. 

 

Een bouwplaatsinrichtingsplan is essentieel, 3 versies is goed voor hoogbouw. Meer versies is niet nuttig, dan 

ga je in tegen gewenning die ontstaat bij de bouwplaatsmedewerkers en meer versies levert bovendien 

weinig op. 

 

De trappensteker van Bomecon is speciaal ontwikkeld voor het project van Strukton. De gevelsteker en 

uitsteeksteiger zijn wel vaker gebruikt. 

 

Servica is een dochteronderneming en doet het tekenwerk voor Strukton. Als erconstructief getekend wordt, 

bijvoorbeeld de koppeling van de torenkraan aan het gebouw, dan tekent T&E dit. 

 

De logistiek medewerker en stagiair op de bouwplaats hebben een werkplan gemaakt voor de Zuidtoren. 

Een werkvoorbereider komt gemiddeld twee keer per week op de bouwplaats. 

De filosofie van Strukton is: zo goed mogelijk voorbereiden, daarna ‘over de schutting gooien’. 

Voor beginnende werkvoorbereiders is het wel nuttig om veel op de bouwplaats te zitten, omdat je dan 

direct met je fouten geconfronteerd wordt. 

Een werkvoorbereider wordt gemiddeld één keer per 7 minuten gestoord, een uitvoerder gemiddeld één 

keer per 3 à 4 minuten. 

 

Er zijn vier verschillende vergaderingen: 

• toolbox   uitvoerder met bouwvakkers 

• teamoverleg  projectleider, werkvoorbereider en uitvoerders 

• werkoverleg  team + projectleiders onder- en nevenaannemers 

• bouwvergadering team + andere aannemers + opdrachtgever 

 

Discussies tijdens teamoverleg gaan vooral over het primaire proces, dus vooral over technische aspecten van 

de bouw. Daardoor komt het dat er weinig opmerkingen over logistiek in de notulen te vinden zijn.  

 



Tekeningen van oudere versies van het bouwplaatsinrichtingsplan zijn op te vragen bij Servica. Deze zijn 

hoogstwaarschijnlijk digitaal allemaal gearchiveerd. 

 

Bouwteams gaan regelmatig gedeeltelijk over naar een nieuw bouwteam, waardoor er al een bepaalde 

samenwerkingservaring is. De bouwteams worden samengesteld door de directie/bedrijfsleding. 

 

Een provisorium is een tijdelijke stroomvoorziening/noodaggregaat. 

 

Improviseren is fout, Er is een uitvoerder die daar ook zo over denkt. 

 



Bijlage 2b 
Interviews Strukton Bouw & Vastgoed uitvoering 



Leidraad interview uitvoering 
 

locatie 

datum 

naam 

 

uitleg afstudeeronderzoek 

• verbeteren logistiek op de bouwplaats 

• evalueren bouwplaatsinrichtingsplan + werkplannen 

• hulpmiddel maken 

 

informatie uitvoerder 

• opgeleverde hoogbouwprojecten 

• leeftijd 

• werkervaring als uitvoerder 

 

waar bewaarde je het bouwplaatsinrichtingsplan? 

• heb je meerdere versies ontvangen? 

• waarom kwam er een nieuwe versie? 

• correctie vanuit uitvoering 

• correctie vanuit werkvoorbereiding 

• geplande fase-indeling 

 

bij welke activiteit gebruikte je het bouwplaatsinrichtingsplan? 

• nooit 

• indeling bouwterrein 

• afroep materiaal (van te voren kijken naar opslagplaats) 

• afroep materieel (van te voren kijken naar opslagplaats) 

• opslag materiaal / materieel (als de vrachtwagen op de bouwplaats staat) 

• verwerking materiaal (bv. montage vanaf de wagen) 

• plaatsbepaling transportmiddelen (opstelplaats mobiele kraan) 

• afvoer materiaal / materieel (opzoeken waar af te voeren materiaal/materieel is opgeslagen) 

• overig namelijk ...(als er studenten komen) 

 

ben je tevreden met de huidige vorm van het terreinplan en waarom? 

• losplaatsen 

• kraancirkels 

• tabel met hijslast 

• losse materiaalopslag 

o per product 

o per onderaannemer 

o oppervlakte 

• rijrichting verkeer 



 

kunnen er zaken verbeterd worden? 

bestaande leidingen weergeven (KLIC) 

draagkracht grond (hoe zwaar kan ik ergens opslaan?) 

materiaalcontainers per onderaannemer 

andere items naar inzicht van de uitvoerder ?? 

 

fase-indeling (ander bouwplaatsinrichtingsplan ruwbouw/afbouw) 

visualisatie transportbewegingen 

grote groene knop (ander kleur mag ook) 

 

 



Notulen interview uitvoerder 1 
Regiokantoor Strukton Zuid, Waalre 

9 juni 2005, 13.30u 

 

Functieomschrijving  

Hij is projectmanager uitvoering. 54 jaar oud en sinds ‘82 hoofduitvoerder binnen Strukton. Zelf noemt hij 

zijn functie bouwplaatsmanager. Niveau hoger dan hoofduitvoerder. De bouwplaats is zijn werkplek.  

Verantwoordelijk voor de detailplanning, coördinatie van de onderaannemers.  

 

Bouwplaatsmanager wordt aangesteld na de gunning. Tijdens de overdrachtsvergadering wordt het 

bouwteam ingeschakeld.  

 

Hij vindt de evaluatie van projecten heel belangrijk. Zelf is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, ook na 

het project. Kritische noten worden er ook geplaatst. Hiermee stel je jezelf kandidaat voor een volgende 

opdracht.  

 

In de keet is er een speciale map bouwplaatsinrichting aanwezig. Hierin zit de bouwplaatsinrichtingsplan en 

het V&G-plan. De tekening hangt ook aan de wand en wordt soms gebruikt. Vooral om neven- en 

onderaannemers te wijzen op de inrichting.  

 

Het bouwplaatsinrichtingsplan dat wij hebben gezien is de tweede versie. Daarbij is de opslagruimte voor de 

onderaannemers aangepast. Bij de eerste versie staan niet altijd de opslagplaatsen van de onderaannemers. 

Deze zijn namelijk nog niet altijd in die tijd bekend.  

 

In het bestek moet aangegeven staan waar de “derden”onderdak moet krijgen en waar de opslagruimten 

komen, inclusief hoeveelheden. Op het bouwplaatsinrichtingsplan is weinig aan opslagruimte veranderd 

omdat kritische materialen voor de opslag gelijk van de vrachtwagen worden verwerkt. Het 

bouwplaatsinrichtingsplan wordt maximaal voor 2 à 3 fases gemaakt.  

 

Stroomkasten, water- en gasleidingen horen op de tekening te staan en stonden daar ook op. Er moet een 

tekening zijn waar ze opstaan.  

 

Bij het inrichten van de bouwplaats bij de start van het project wordt de tekening als basis gebruikt. Bij de 

afroep van materialen en het opslaan van die materialen wordt het bouwplaatsinrichtingsplan gebruikt ter 

oriëntatie.  

 

Permanente voorzieningen als opstelplaatsen voor mobiele kranen worden ingetekend. Bij een incidentele 

inzet wordt dit niet ingetekend. Het gaat hierbij vooral om de fundering met Stelcon-platen.  

 

De materieeldienst wordt betrokken bij de inrichting van de bouwplaats.  

 



Kraancirkels zijn ter controle van de gewichten bij extreme situaties hoewel er zeker van te voren over na is 

gedacht. Het is meer als bevestiging. Alle werkzaamheden kunnen omdat de kraancirkels op de tekening 

staan.  

 

Voor het eigen materiaal wordt de opslagplaatsen aangeduid met de naam van de materialen/materieel dat 

er opgeslagen dient te worden. Bij neven- en onderaannemers wordt de opslagruimte aangeduid met de 

bedrijfsnaam, zoals bijvoorbeeld GTI.  

 

Bouwplaatsinrichtingsplan is de reclame voor de opdrachtgevers. De hekken moeten recht staan. 

Reclamebordjes op elk bord en een nette uitstraling. Een nette bouwplaats komt betrouwbaar over. 

 

Opslag van Rollecate buiten het bereik van de kraan. Op een tasveld kon de gevelbouwer zijn spullen tijdelijk 

opslaan. Met een verreiker werden de elementen dan onder de kraan geplaatst door Rollecate. Dit was ook 

de afspraak en hiervoor hebben ze een werkplan geschreven.  

 

Het aangeven van maximale belastingen op onderliggende leidingen zou handig kunnen zijn om op te 

nemen op de bouwplaatsinrichtingstekening.   

 

Voor het bouwplaatsinrichtingsplan wordt de gemeentelijke tekening als basis gebruikt.  

 

Werkplannen 

 

Werkplannen worden opgeborgen in de map ‘werkplannen’ in de keet van de uitvoerder. 

 

Werkplan 004 keet op de verdiepingsvloer 

Omdat het bouwteam de loopafstanden op de bouw wil minimaliseren hebben ze gezamenlijk het plan 

bedacht om keten op de verdieping te realiseren. Dit is vooral ingegeven door ervaring. 

 

Werkplan 005 betonpompen 

Plaatsbepaling van de pomp is op basis van ervaring: uit de loop, zo min mogelijk blokkering van het verkeer 

en met een goede uitgangspositie voor de stijgleiding. 

  

Werkplan 010 opslag op verdiepingen 

Ter informatie voor onderaannemers. Dit document is verstrekt aan de projectmanager van onder- en 

nevenaannemers. Ook wordt het document besproken in de toolboxmeeting. 

Daarnaast dient het document als input voor derden. Met deze informatie kunnen onder- en 

nevenaannemers hun eigen werkplannen maken. 

 

Werkplannen die we niet hebben gevonden in het archief maar wel gemaakt zijn voor Pharos zijn: 

• staalconstructie 

• klimbekisting 

• routing vloervelden 

 



Bij Pharos waren in de begroting twee liftboys opgenomen. Deze heeft Martin de Knecht niet ingezet maar 

een dag in de lift gestaan om goed gebruik van de lift aan te leren (deur dicht na gebruik). 

 

Belangrijke zaken bij hoogbouw: 

• tijdsafspraken zijn essentieel 

• communicatie tussen hoofdaannemer enerzijds en de neven- en onderaannemers anderzijds. 

• veiligheid (bijvoorbeeld hoe je valbeveiliging aanbrengt) 

• calamiteitenplan 

 



Notulen interview uitvoerder 2 
Bouwplaats Nootdorp 

21 juni 2005, 11.00u 

 

Hij is 36 jaar oud, en werkt al 21 jaar bij Strukton. Hij is nu 8 jaar uitvoerder. 

 

Bouwplaatsinrichtingsplan  

Opzet van het bouwplaatsinrichtingsplan wordt gemaakt door de werkvoorbereiding. Vervolgens wordt er 

overlegd met de uitvoering. Op basis van dat overleg wordt het opgestelde concept aangepast. Als het werk 

erg complex is wordt de uitvoeder er eerder bij betrokken. 

De tekening wordt opgehangen in de bouwkeet.  

Van de tekening wordt gemeten bij het inrichten van de bouwplaats.  

Bij Zuidtoren zijn circa 4 verschillende versies van het bouwplaatsinrichtingsplan gebruikt. 

In het begin van het project is nog niet alles ingekocht, daardoor komen er wijzigingen op het 

bouwplaatsinrichtingsplan. 

Bij de Zuidtoren was de opslag voor de gevelbouwer van tevoren ingedeeld, maar voordat de uitvoering van 

de gevel gestart was werd deze oppervlakte gebruikt voor andere opslag. 

Een duidelijke fase-indeling maken voor je bouwplaatsinrichtingsplan is heel lastig, omdat de verschillende 

fases door elkaar lopen, ruwbouw boven is nog bezig als de afbouw gestart is. 

Een indeling in opslagvakken staat niet op de gearchiveerde versie van het bouwplaatsinrichtingsplan. Deze is 

volgens uitvoerder 2 echter wel opgesteld, waarschijnlijk tijdens de uitvoering met markeerstiften. 

Bepaalde zaken moeten echt van tevoren vastgelegd worden bij hoogbouw, zoals de plaats van de 

betonpomp en de opstelplaats van de mixer. 

De uitvoerder plant zelf de transporten in, de logistieke man regelt transport en opslag buiten. Kort gebruik 

van de kraan kan ook bij hem aangevraagd worden. De logistieke man was bij de Zuidtoren een goede 

timmerman, met verantwoordelijkheid op het gebied van transport en opslag. De uitvoerder schat dat circa 

70% van transporten verloopt volgens de opgestelde planning. 

Bouwplaatsinrichtingsplan is heel belangrijk, maar op een gegeven moment zit het wel in je hoofd waardoor 

je het plan niet meer vaak inziet. Structurele veranderingen moeten wel ingetekend worden. 

Kraancirkels en hijstabellen worden niet echt gebruikt in de uitvoering, maar zijn meer vastlegging van 

beslissingen. 

De uitvoerder heeft nog nooit leidingen op het bouwplaatsinrichtingsplan zien staan. Voor het ontgraven 

worden de KLIC-tekeningen gebruikt, maar daarvan wordt niet één gesynthetiseerde tekening met leidingen 

gemaakt. Leidingen liggen vaak maximaal op een halve meter nauwkeurig waardoor er sowieso proefsleuven 

gegraven moeten worden voorafgaand aan het ontgraven. 

Bij Zuidtoren is het bouwplaatsinrichtingsplan van de parkeergarage voor de tweede fase, eerst is de 

hoogbouw gerealiseerd en pas daarna de parkeergarage. 

 

Misschien is het opnemen van onvoorziene opslag op de tekening nuttig? Vaak is er te veel opslag en te 

weinig ruimte. Zaken die nu wellicht missen op bouwplaatsinrichtingsplan: restbeton en gronddepot. Vaak 

zijn er ook problemen met opslag omdat de wagen verkeerd geladen is. 

 



Werkplannen 

 

Werkplannen worden opgeborgen in de map ‘werkplannen’.  

Werkplan 02 is opgesteld door de logistieke man en stagiair. Logistieke man is essentieel bij hoogbouw! 

 

De hoeveelheid benodigde opslagruimte wordt nagevraagd bij de onderaannemer. Eigen opslag wordt 

berekend vanuit de minimale gewenste voorraad. Daarvoor zijn geen tabellenboeken, berekening vindt 

plaats op basis van hoeveelheid en afmeting van materiaal/materieel. 

 

Werkplannen zijn geïnitieerd door werkvoorbereiding, hiervoor is een schema opgesteld met deadlines. Soms 

wordt er ook besloten tot het maken van een werkplan gedurende de uitvoering, tijdens het teamoverleg. Bij 

dit teamoverleg zijn de logistieke man en voorlieden ook aanwezig. In een volgend teamoverleg worden de 

werkplannen dan besproken. Hierna kan het plan definitief gemaakt worden. 

 

Werkplannen worden vaak opgesteld om veiligheid te waarborgen. 

Eis voor een evenaar komt vanuit de leverancier van de breedplaten. Daarop onderneemt de 

werkvoorbereider actie. 

In het algemeen wordt het werkplan één keer goed doorgelezen en verdwijnt het vervolgens in de map. 

Vaak zijn deze werkplannen juridisch van aard. 

Aanvullingen op werkplannen, dus nieuwere versies, heeft de uitvoerder nooit gezien 



Notulen interview uitvoerder 3 
Bouwplaats “Vivaldi kavel 11” 

21 juni 2005, 14.00u 

 

Uitvoerder 3 jaar werkervaring als uitvoerder, daarvoor timmerman. Werkt al 23 jaar bij de Strukton Groep.  

 

Hij heeft op het project Pharos de laatste verdieping van de ruwbouw meegemaakt en de gehele afbouw.  

 

De directie van Strukton stelt de bouwteams samen. De teams veranderen veel van samenstelling.  

 

bouwplaatsinrichtingsplan  

Bij dit project is er een zaagloods toegevoegd op verzoek van de uitvoerder. Het bouwplaatsinrichtingsplan 

wordt gemeten om vanaf te meten bij de inrichting van de bouwplaats bij de start van de uitvoering. Het 

bouwplaatsinrichtingsplan wordt vervolgens in de keet opgehangen vooral om naar het kraanbereik te 

kijken. Hoe krapper de bouwplaats des te belangrijker is transport en opslag voor te bereiden. Bij Pharos 

stond de bedachte rijroute voor de vrachtwagens op een gegeven moment vol met container en materialen 

van de onderaannemers. Daarom is er bij de gemeente een extra uitgang en rijrichting aangevraagd. Het 

bouwplaatsinrichtingsplan wordt nooit aangepast tenzij het bijvoorbeeld een eis is van de gemeente. Dit plan 

dient dan alleen als contract.  

 

Bij Vivaldi zijn de opslagruimte voor de onderaannemers niet ingetekend. De projectmanager heeft namelijk 

nog niet alle onderaannemers gecontracteerd. Op het bouwplaatsinrichtingsplan van Vivaldi staan wel 

leidingen ingetekend omdat deze kritisch zijn. Normaal staan deze alleen op de KLIC-tekening na de melding. 

Er wordt geen samenvattende tekening gemaakt van al die tekeningen.  

 

Het uitverfijnen van het bouwplaatsinrichtingsplan lijkt de uitvoerder nuttig. Hij zelf gebruikt de uitverfijnde 

details niet op een dergelijk plan. Maar het zou fijn kunnen zijn voor andere uitvoerders. De details op het 

plan verschilt ook erg per werkvoorbereider. De ene werkvoorbereider maakt veel tekeningen met 

kleurgebruik de andere houdt de tekening kaal en sober. Een aantal werkvoorbereiders vindt dat de 

uitvoerder het grootste gedeelte van transport en opslag op de bouwplaats moet bepalen. 

 

Bij Pharos is er een logistieke man ingehuurd van PLT. Deze medewerker roept in overleg met de uitvoerder 

materialen af, maakt een kraanplanning en loopt de gehele dag rond met een portofoon om de kraan te 

sturen. Hij heeft relatief weinig technische kennis (nodig). 

 

werkplannnen 

Het verzoek of de opdracht tot het maken van een werkplan wordt soms vanuit de uitvoering gedaan soms 

van te voren bepaald. De vraag om een plan valt in de bouwteamvergadering, de werkvoorbereider stelt het 

plan op, maakt het definitief na goedkeuring en verspreidt dit onder het bouwteam. 

 

Werkplannen zijn heel prettig. Hij werkt ermee en geeft ze ook aan de werklieden buiten of aan derden mee.  

Hij gebruikt de plannen als hulp om mee te plannen. 

 



Hij heeft nog nooit een tweede versie van een werkplan gezien.  

 

De plannen zijn vaak juridisch van aard, zeker de plannen van de onderaannemers. De uitvoerder ziet de 

plannen dan ook als middel om de onderaannemers te kunnen sturen. Hij laat ze zien wat hun taken zijn 

door die plannen en daaraan dienen ze zich dan ook te houden. 

 

Specifieke Pharos kwesties: 

 

- grote kozijnen pasten niet op verdieping 

- uitsteeksteiger erg fijn hulpmiddel voor transport op de verdiepingen, ombouw in een half uur 

- afbouw was niet direct aangenomen, bij dichte gevel dicht opnieuw opslag op verdiepingen 

 

Zeker 1 op de 10 keer komt het voor dat er materialen twee keer worden verplaatst (tussenopslag). Betere 

voorbereiding helpt daarbij zeker! 

 

Splitsing tussen werkvoorbereider en uitvoering is goed geregeld bij Strukton. De informatieoverdracht is 

hierbij belangrijk maar gebeurt goed.  

 

Noodopslag is niet te plannen.  

 

Een onderscheid maken in de interne werkplannen en plannen van derden zou handig zijn. De werkplannen 

van derden worden namelijk nauwelijks gebruikt. 



Notulen interview uitvoerder 4 
Groothandelskantoor in Rotterdam 

19 mei 2005, 10.00u 

 

Hij is de auteur van ‘handboek hoogbouw’, een afstudeerrapport in opdracht van Strukton over hoogbouw. 

Zijn opdracht: kennis en ervaring hoogbouw vastleggen op papier. Dit door interviews binnen Strukton te 

houden en dit aan te vullen met theoretische kennis.  

Waarom heeft hij dit handboek geschreven? 

In het kader van afstudeerfase HBO Utrecht. (met zijn tweeën)  

In hoeverre heeft Strukton dit proces gestuurd? 

Strukton wel, HBO niet. Te weinig eigen inbreng. 

Wat zijn de belangrijkste conclusies? 

Eigenlijk geen conclusies. Alleen een opsomming van problemen aangegeven door medewerkers van 

Strukton. Manco is dat de theoretische kennis niet te combineren is met de ervaring en de kennis van de 

medewerkers van Strukton. 

Wat wordt er nu nog mee gedaan? 

Hij verwacht weinig, naar zijn spijt. 

Opmerkingen 

Een onuitgewerkt hoofdstuk in het handboek is het veiligheidsaspect. Veiligheid is heel belangrijk maar hij 

kan zich voorstellen dat je bij je afstuderen daar geen zin in hebt. 

 

Hij wordt een assistent uitvoerder bij het nieuwste hoogbouwproject van Strukton, Vivaldi. Bij hem kunnen 

we straks zeker terecht om onze spullen te testen.  

 

Uitvoerder moeten in het traject van het maken van de plannen betrokken worden. De communicatie tussen 

werkvoorbereiding en uitvoering is namelijk heel belangrijk.  

Een tip is ook om de voormannen van de belangrijke ploegen te interviewen. Die werken uiteindelijk 

namelijk met het transport en de opslag. 

 

De “waarom” vraag ontbreekt veel bij de uitvoerders, en dan vooral bij de uitvoerders die zich hebben 

opgewerkt via timmerman voorman. Het is tijd voor nieuwe soort uitvoerders, HBO opleiding achter de rug 

en gevoel voor organisatiekunde.  

Bij de Rembrandttoren en de Breitner toren zijn kraanplanningen per half uur gemaakt. Bij Pharos moesten 

bijna alle transporten aangemeld worden.  

 

Hij, als uitvoerder, vindt het fijn als je aankomt met zo veel mogelijk bedachte plannen, als je maar uitlegt 

waarom je het doet.  

 

De materieeldienst zou ook beter betrokken kunnen worden met de beslissingen. Zij hebben namelijk kennis 

en ervaring bijvoorbeeld op het gebied van torenkranen. 

 

Er bestaat binnen Strukton sinds kort een kennislijst. Als je een vraag hebt over een bepaald onderwerp kun 

je die lijst erbij pakken en die mensen bellen. Wordt volgens de uitvoerder niet heel veel mee gedaan.  



Bijlage 3  
Nalooplijst opstellen bouwplaatsinrichting 
 

 



     model nr. : BPR7101-
02 
     versie : 000 
     datum : 22-07-04 
     blad : 1 van 3 

 

 

NALOOPLIJST OPSTELLEN BOUWPLAATSINRICHTING 
 

Op een bouwplaatstekening dienen, indien van toepassing minimaal de volgende items te worden 

aangegeven: 

 
1. Bestaande / blijvende obstakels op het bouwterrein en in de directe omgeving daarvan 

 - straatmeubilair (lantaarnpalen en dergelijke) 

 - bebouwing (aangrenzende gebouwen, trafohuis en dergelijke) 

 - begroeiing (bomen en dergelijke) 

 
2. Situering van het bouwterrein 

 - aangrenzende verkeerswegen (inclusief eventuele verkeersmaatregelen) 

 - hoogteligging van het terrein 

 
3. Bouwterreinbegrenzing / afrastering 

 - bouwhekken, ook de verdeling aangeven 

 - toe- / uitgang van het bouwterrein: schuif- of draaihek en netto doorgang opgeven 

 - waarschuwingsborden 

 - reclamebord 

 
4. Ketenpark 

- locatie en bereikbaarheid van de keten 

- aantal en indeling van de keten (directie, uitvoering, kleed, was, schaft, keuken, toilet) 

- inrichting / meubilair en aantal toelaatbare personen 

- keetaansluiting (elektra, gas, water, KPN, riolering) en leidingverloop naar de keten 

- parkeergelegenheid 

 
5. Containers / loodsen 

- materiaal containers 

- magazijn container 

- nissenhut / zaagloods inclusief inrichting 

- aansluitingen (elektra, water) en leidingverloop naar de containers / loodsen 

- vuilcontainers ( hout, metaal, chemisch, pers) 

 
6. Bouwraster en de contouren van het te realiseren object 
 



     model nr. : BPR7101-
02 
     versie : 000 
     datum : 22-07-04 
     blad : 3 van 3 

 

 

NALOOPLIJST OPSTELLEN BOUWPLAATSINRICHTING 
 
7. Bouwwegen 

 - bouwweg inclusief soort verharding 

 - terreinverharding en type (opstelplaats, parkeerplaats) 

 - kabelkokers onder het wegdek 

 - richtingaanwijzers 

  
8. Terreininstallaties 
 - water 

  - watermeterput 

  - terreinleidingverloop 

  - tappunten 

  - hydrofoor 

 - elektra 

  - hoofdmeterkast inclusief totaal vermogen 

  - kabelverloop 

  - bouw- / verdeelkasten 

  - bouw- / terreinverlichting 

 

 - riolering 

  - lozing 

 
9. Materiaalopslag 
 - opslagruimte aangeven en eventueel toewijzen 

 
10. Materieelopslag 
 - opslagruimte aangeven (banden- / palletwagen, silo’s) 

 
11. Materieel 
 - vaste kraanopstelling /-baan 

 - ruimte benodigd voor het opbouwen / demonteren van een kraan 

 - mobiele kraan met stempel afstanden 

 - kraangegevens (kraanbereik en hijsvermogen) 

 - losplaats aangevoerde materialen (geldt ook voor betonmixers) 

 - opstelling giekpomp inclusief betonmixtransport 



     model nr. : BPR7101-
02 
     versie : 000 
     datum : 22-07-04 
     blad : 3 van 3 

 

 

NALOOPLIJST OPSTELLEN BOUWPLAATSINRICHTING 
 

 - ruimte voor steigerwerk 

 - bouwlift inclusief technische gegevens 

 - personen-/goederenlift inclusief technische gegevens 

 - in het algemeen: groot materieel 

 
12. Bouwput 

 - graafwerk / grondtransport 

 - gronddepot 

 - hei- / boorwerk (machines, aanvoer van materiaal) 

 - bronnering, ringleiding, peilbuizen, aggregaat, alarmsysteem 

 - pompen 

 - lozing, zandvang 

 

Om een bouwplaatstekening duidelijk en overzichtelijk te houden, kan het noodzakelijk zijn dat er 

meerdere tekeningen van terreininrichtingsplannen geproduceerd worden. Het aantal 

terreininrichtingsplannen zal bepaald worden door de complexiteit van het werk, wat kan leiden tot 

een opsplitsing in tijdgebonden fasen en / of in eenmalige handelingen. 

 

In de lay-out dient te zijn opgenomen: 
1. de naam Strukton Bouw & Vastgoed, bedrijfsonderdeel Bouwprojekten inclusief vignet 
2. de naam van het werk 
3. werknummer 
4. datum 
5. wijzigingsdatum / uitgave 
6. naam van de maker van de tekening 
7. tekeningnummer 
8. opdrachtgever 
9. besteknummer 
10. de naam “bouwplaatstekening” met eventueel een toevoeging 
11. schaal van de tekening 

 



 

Bijlage 4 
Standaard lay-out werkplan 

 



 

Werkplan <projectnaam> <nummer 

000>  
 
<projectnaam> <plaats> <werknummer>  

<auteur>  
Strukton Bouw & Vastgoed  

 
<datum>  
Versie <versie>  
BPR-M7104-08V00   



Werkplan <projectnaam> <nummer 000>  

 

Inhoud  

 

 

1 ALGEMEEN 3 
2 ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 3 
3 EISEN 3 
4 MIDDELEN / PERSONEEL 3 
5 REALISATIE 4 
 

 

# 

 

Opgesteld door: 

 

<naam> Paraaf:  Datum:  

Goedgekeurd door: 

 

<naam> Paraaf:  Datum:  

Kopie verstrekt aan:  

 

## 



  

ALGEMEEN 
 

Kritische activiteit:  

 

 

Risico:  

 

 

 

 

 

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
 

Betrokken partij 1: Strukton Bouw & Vastgoed 

<contactpersoon> <telefoonnummer> 

Betrokken partij 2: <firmanaam> 

<contactpersoon> <telefoonnummer> 

Betrokken partij 3: <firmanaam> 

<contactpersoon> <telefoonnummer> 

Betrokken partij 4: <firmanaam> 

<contactpersoon> <telefoonnummer> 

Toezichthouder: <naam directe toezichthouder uitvoering werkplan> 

<telefoonnummer> 

 

 

 

EISEN 
 

Besteksparagraaf:  

Tekeningen:  

Voorschriften:  

Normen:  

  

 

 

MIDDELEN / PERSONEEL 
 

Materieel:  

Specialistisch personeel:  

Afroep materiaal:  

Specifieke PBM’s:  

Veiligheidsvoorzieningen0  



  

 

REALISATIE 
 

Werkafspraken: <opsomming werkafspraken, zonodig bijlagen toevoegen> 

 

Aandachtspunten: 

Welke werkzaamheden dienen gereed of gecontroleerd te zijn voor 

aanvang uitvoering werkplan? 

Wat is de te volgen werkmethode / planning? 

Zorg voor een heldere afstemming van de werkzaamheden van de 

diverse partijen. 

Welke specifieke maatregelen dienen te worden vastgesteld? 

 

 

 

Keuringen / controles: <opsomming keuringen / keuringsplannen / controles, zonodig 

bijlagen toevoegen> 

 

Aandachtspunten: 

Tijdens het opstellen van een keuringsplan dient minimaal het 

volgende te worden vastgesteld: 

Wat wordt gekeurd? 

Hoe wordt gekeurd? (visueel, laser, etc.) 

Wat zijn de goedkeuringseisen / -criteria? 

Wat is de keuringsfrequentie? 

Wie voert de keuring uit? 

Op welke wijze vindt er registratie van de uitgevoerde keuring 

plaats? 

 
 



  

Bijlage 5 
Plannen projecten 



  

Plannen Breitner 
 

De plannen die voor project Breitner (projectnummer 0205) zijn opgesteld zijn gearchiveerd in kast 122. 

Achter de titel van het plan staat tussen teksthaken de bijbehorende archiefmap. 

 

bouwplaatsinrichting [27016] 
Op deze tekeningen is de indeling van de bouwplaats gedetailleerd weergegeven.  

 

werkplan 32 opslag materialen verdiepingen [27009] 
Document voor de onderaannemers met informatie over transport en opslag. De eerste pagina vermeldt een 

aantal randvoorwaarden bij transport en opslag van materialen. Vervolgens bevat dit plan tekeningen van de 

uitsteeksteigers, de dubbele personen- goederenlift, de torenkranen (inclusief tabellen met de maximale last 

bij een bepaalde lengte ). Verder een kraanschema met per half uur aangegeven welke 

aannemer/nevenaannemer de beschikking heeft over één van de twee kranen. Als laatste bevat het 

document plattegrondjes op A4-formaat van de verdiepingen met daarin de opslagruimtes voor de 

verschillende nevenaannemers getekend, compleet met maatvoering. De maximale druk is ook vermeld, en 

de vereiste vrije ruimtes rondom de kern en de gevel. 

 
tekening werkterreinindeling [27009] 
Tekening van Ingenieursbureau Amsterdam met daarop getekend de grenzen van de werkterreinen van het 

Breitner Center en de Mondriaan Toren. De tekening is op A1-formaat en heeft schaal 1:200. Ook de 

nabijgelegen Rembrandttoren is op de tekening aangegeven. De ruimte binnen de grenzen van de 

werkterreinen van deze bouwterreinen is grijs gekleurd. 

 

betonpompopstelling [27009] 
Tekening op A4-formaat met daarop een verticale doorsnede en een plattegrond van de betonpomp in de 

kern. Hierop staat met een pijl en een stippellijn de reikwijdte en het beschikbare deel van de draaicirkel 

getekend. 

 

plattegrond ketenpark Strukton [27003] 
Er is een handgetekende versie op A3-formaat van 29-09-1998, door Ronnie Drenth. Hierin staan alle ruimtes 

inclusief meubilair van het ketenpark getekend, het meubilair is met cijfers gecodeerd.  

Er is ook een CAD-versie op A4-formaat van 02-07-1998 door de materieeldienst. Dit is een tekening met 

ongeveer dezelfde indeling van de keten. De benaming van het meubilair is met de hand ingeschreven. 

Onduidelijk is welk plan nu eerder is gemaakt. De handgetekende lijkt een opdracht voor de CAD-versie, 

maar de versies zijn juist andersom gedateerd. 



  

Plannen Zuidtoren 
 

De plannen die voor project Zuidtoren (projectnummer 0910) zijn opgesteld zijn gearchiveerd in kast 113. 

Achter de titel van het plan staat tussen teksthaken de bijbehorende archiefmap. 

 

bouwplaatsinrichting parkeergarage en toren [31186] 
Op deze tekeningen is de indeling van de bouwplaats gedetailleerd weergeven.  

 

werkplan 02 logistiek bouwplaats [31212] 
Het transport (vrachtwagens) en de bouwplaats (gedeelten grond) worden verantwoord met behulp van 

kleuren.  

transport: 

− blauw = gedurende handeling blijft deze staan 

− geel = deze staat in de wacht 

− roze = tijdens op bouwplaats aanwezig (bijvoorbeeld het lossen van goederen) 

bouwplaats: 

− groen = omtrek van dat gedeelte van de bouwplaats waar mixers en trailers kunnen rijden 

− zwart = vaste opstelling betonpomp 

− oranje = oude toegang tot bouwplaats die ten gevolge van uitgraving parkeerkelder niet meer 

toegankelijk is. 

Vervolgens is er per dag van de zesdaagse cyclus een tekening gemaakt waarop de trailers ingetekend staan 

op de bouwplaats.  

 

werkplan 05 transport en opslag verdiepingen [31212] 
Hierin bevindt zich eerst een bladzijde met randvoorwaarden met betrekking tot aanvoer en opslag van 

materialen. Een algemeen deel van wie welke transportmiddelen dient te hebben, zoals hijskettingen en 

stroppen. Materialen moeten opgeslagen worden op de daartoe bedachte ruimten door Strukton. De 

uitvoerder van Strukton is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn opslag op de bouwplaats.  

Tweede blad is een schets van de uitsteeksteiger, inclusief maten en maximale belastingen. Een volgend blad 

geeft de opslag aan per verdieping, met zones waar de verschillende onderaannemers hun spullen dienen op 

te slaan. Bij de gevelranden en de bij de randen van de kern zijn er vrije zones ingedeeld. Hier kan dus niets 

opgeslagen worden. 

 

werkplan 10 logistiek uitvoering parkeerkelder [31212] 
Omdat er een mobiele kraan geplaatst dient te worden voor bepaalde werkzaamheden moeten er een aantal 

voorzieningen getroffen te worden. De bouwhekken moeten verplaatst worden en ook moet het 

aangrenzende fietspad omgelegd worden. Met behulp van twee A3-vellen wordt de oude en ook de nieuwe 

situatie aangegeven. Met arceerstiften worden de nieuwe routes en opslagplaatsen aangegeven.  

 



  

Plannen Pharos 
 

De plannen die voor project Pharos (projectnummer 1200) zijn opgesteld zijn gearchiveerd in map 5.1 

werkvoorbereiding/uitvoering. 

  

bouwplaatsinrichting 
Op deze tekeningen is de indeling van de bouwplaats gedetailleerd weergegeven. Zie bijlage 3. 

 

werkplan 04 keet op verdiepingsvloer 
Er is bedacht dat de (schaft)keten op de dakvloer van de laagbouw staan. Het werkplan omschrijft welke 

partijen, materiaal en materieel hierbij betrokken is. Het lijkt als een plan waar alleen mee “gewerkt” wordt. 

Er zijn schetsen opgenomen waar die keten moeten komen te staan. 

 

werkplan 05 betonpompen 
Hierin staat vermeldt wie bij de activiteit beton pompen welke verantwoordelijkheid heeft. Dit is wel handig 

aangezien er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Vervolgens wordt er een gedeelte van de 

bouwplaatsinrichting uitgelicht en daarop wordt de betonpomp, de stijgleidingen de rijrichting van de 

betonwagens getekend.  

 

werkplan 10 opslag op verdiepingen 
De inhoud van dit werkplan is als volgt: 

- tekening uitsteeksteiger met afmetingen en toelaatbare belastingen 

- posities uitsteeksteigers in gebouw 

- kraancirkels van beide kranen 

- per verdieping de opslag van de verschillende onderaannemers 

- plaats van het cellenbeton (Ytong) 



  

Bijlage 6 
Observatieformulier bouwplaats 
 



  

Materiaalopslag op de bouwplaats
Strukton Bouw & Vastgoed

netto        
lengte netto breedte netto  hoogte

stapel    
hoogte

stapelings    
aantal

tussenruimte 
lange zijde

tussenruimte 
korte zijde opslag-gedrag

materiaal m1 m1 m1 m1 aantal m1 m1

prefab betonnen balken liggend

plaatmateriaal hout 2,44 1,22 0,18 0,82 50

houten balken 2,4 1,2 0,8

kernbekisting

randbekisting

PS-bekistingsbalken 1,8 0,6 0,7 1 rechtop, in elkaar

betonpomp t.b.v. ruwbouw

prefab betonnen wanden rechtop

stalen wandbekisting

houten wandbekisting 8

prefab betonnen kolommen liggend

houten kolombekisting

kartonnen kolombekisting

prefab trappen

prefab bordessen

stalen wapeningsnetten vloer 5,95/3,4 2,5

stalen wapeningsnetten wand

stalen wapeningssupporters

stalen wapeningsstaven

stalen wapeningskorven

bekistingsplaatvloer

kanaalplaatvloer 1,2 4

staalplaatbetonvloer

stalen profielen kolommen

stalen profielen liggers 1

prefab betonnen gevelelementen

kalkzandsteen 1,2 0,95

baksteen 1,2 0,9

gevelisolatiemateriaal 1 0,8 0,27 2,5

gevelprofielen

gevelpanelen

kozijnen (6 stuks per bok) 2,5 1,25 0,15

metselprofielen 3,8

deuren

gipsblokken

cellenbeton 3 0,15

betonpomp t.b.v. dekvloer

silo 2,5 2,5

wandprofielen

wandpanelen

glas

kozijnpanelen

onderstempeling 3,9 1,1 0,08 15

activiteiten met afroep door derden

maken binnenwanden

maken systeemplafonds

aanleggen primaire leidingen werktuigbouw

aanleggen primaire leidingen elektra

aanbrengen installaties werktuigbouw schachten

aanleggen primaire leidingen sanitair

aanbrengen installaties elektra schachten

aanbrengen brandwerende bekleding

aanleggen primaire leidingen sprinkler

aanbrengen installaties sanitair schachten

aanbrengen installaties werktuigbouw

aanbrengen blusvoorzieningen schachten

aanbrengen installaties elektra

aanbrengen installaties sanitair

aanbrengen blusvoorzieningen

maken lift

aanbrengen wandtegelwerk

aanbrengen vloertegelwerk

bedekken dak

gekoppeld aan meerdere activiteiten

steiger 1,4

steigerpijpen (bok) 1,2,3,4,5 0,6

steigermateriaal (bok) 1 0,8

puinbakje 2,2 1,2

onderstempeling balken 2,45 0,85 0,75

schroefstempels 1,27 0,85 0,75

steigerplanken 3 1 0,5

stekkenbakken 1,2 0,9 0,5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bijlage 7 
Interview opslagspecificaties 



  

Leidraad bij interviews verificatie opslagspecificaties 
materiaal en materieel 
 

- hoe gaat de opslag van de materialen op de verdieping en dan met name bij de installaties. 

- wat ligt er op de verdieping tijdens de ruwbouw en wat tijdens de afbouw 

- hoeveel vaste containers heb je nodig voor een bouw, één container voor materiaal en materieel, 

trilnaalden of meerdere? 

- wat roept de uitvoerder zelf af? binnenwanden, systeemplafonds, tegelwerk? 

- hoe bepaal je hoeveelheden van de afroep (bakstenen, breedplaat, wapening, etc.) 

- invullen van materiaalopslag.xls door observatie bouwplaats 

- aanvullen van materiaalopslag.xls door interview uitvoerder 



  

Interview met uitvoerder 1 
Montaigne lyceum in Nootdorp  

20 oktober 2005, 11.00u 

 

Alles loopt redelijk naar wens, alleen bij het leggen van de kanaalplaatvloeren zijn er problemen met de 

inpasbaarheid. Daardoor zijn er veel kanaalplaten opgeslagen op de bouwplaats. Dit gebeurt koud op elkaar 

en kan tot maximaal zes lagen hoog. Vier is gebruikelijk om de stapel hanteerbaar te maken. Vloeren worden 

een week van te voren afgeroepen. Als ze dan niet op die dag verwerkt kunnen worden moeten ze 

opgeslagen worden. Afbellen is geen optie.  

 

Uitvoerder geeft aan dat hij twee eigen opslagcontainers wil hebben. In één container liggen trilnaalden, 

omvormers en allerlei andere zaken voor het ruwe betonwerk. De andere container wordt gebruikt voor klein 

gereedschap en de kruiwagens van de werknemers. Vaak wordt de zaagloods tussen de containers gemaakt 

met een dak. Een zaagloods is altijd noodzakelijk. Bij slecht weer kunnen de werknemers dan ook 

bijvoorbeeld sparingen maken. Verder wordt er in de zaagloods spullen opgeslagen die droog moeten blijven 

en niet in de container passen.  

 

Op de vraag wat de uitvoerder zelf afroept komt het volgende naar voren. In principe roept hij alles af. 

Echter materialen als tegels, binnenwanden, systeemplafond en dergelijke worden door de onderaannemers 

zelf afgeroepen. Dit omdat de uitvoerder geen inzicht heeft in al deze materiaalstromen. De trend is dat er 

steeds meer uitbesteed wordt richting de onderaannemers. Zelfs metselaars gaan dan hun eigen steigers 

regelen. Verder roepen ze hun eigen materialen af. Uitvoerder blijft wel verantwoordelijk voor de opslag op 

zijn bouwplaats. Het inschatten van de opslagruimte gebeurt in overleg met de onderaannemers en wordt in 

de meeste gevallen (70%) goed ingeschat.  

 

De afroep van stenen gebeurt meestal per volle vracht, 20 of 40 pallets. Meestal ook maximaal één 

vrachtwagen per afroep. Ytong wordt per bouwdeel afgeroepen en dan ook per vrachtwagen.  

 

Penanten en kolommen worden plat opgeslagen, maximaal drie lagen hoog, met balken hout ertussen in. 

Glas wordt in bokken opgeslagen, soms zelf in glascontainers. Dit om de materialen te beschermen tegen 

beschadigingen. (vrachtwagenchauffeurs daargelaten) 

 

Strukton werkt veel samen met Doka(.com). Voor de wandbekisting worden meestal houten systeembekisting 

gebruikt. De ondersteuningsliggers voor de vloeren zijn ook van Doka en zijn van ook van hout.  

 

Bij dit werk worden ook holle wanden toegepast. Twee breedplaten tegen elkaar aan gestapeld. Alvon is de 

leverancier. De wanden worden toegepast vanwege gewichtbesparing. De kraan op het werk kon prefab 

elementen van dat gewicht niet hijsen.  



  

Interview met uitvoerder 2  
Kantoor Ernst & Young (Vivaldi kavel 11) in Amsterdam 

20 oktober 2005, 14.00u 

 

Bij dit project wordt een Wolff topkraan gebruikt. Dit type kraan is sterker dan een gewone torenkraan, maar 

wel een categorie duurder. De kraan wordt inclusief machinist gehuurd van de materieeldienst. De 

kraankeuze is daarom ook gebaseerd op wat er beschikbaar is bij de materieeldienst. 

 

Narooien is de activiteit om de ruwe buitenafwerking van de kern te realiseren. Dit narooien gebeurt in een 

cyclus en loopt een week achter op de klimkist. De kist bestaat uit drie niveaus steiger, bovenaan de 

stortsteiger, daaronder de werksteiger en vervolgens de narooisteiger. 

Uitvoerder 2 probeert bij dit project de kanaalplaten direct in het werk te hijsen. Mocht dat toch niet lukken 

dan laat men de oplegger staan en kan de trekker naar huis. Zodra de oplegger dan gelost is kan men die 

met een trekker weer op komen halen. 

 

De staalconstructie wordt voorgemonteerd op de begane grondvloer. Hiervoor is een vlak van 50 m2 en een 

vlak van 100m2 gereserveerd voor de gevelbouwer, CSM. De werkvoorbereider heeft in overleg met CSM 

deze ruimtes aangewezen. Voorwaarde hierbij is dat deze werkplekken voor de voormontage onder het 

kraanbereik vallen. De plaats van de voormontage is ook ingetekend op de nieuwe bouwplaatstekening. 

 

Repeterende sparingen worden in staal uitgevoerd en op de kist gemonteerd. Sparingen die incidenteel 

voorkomen worden in hout uitgevoerd en door het bouwplaatspersoneel in de zaagloods gemaakt. De 

zaagloods hoort thuis op iedere bouwplaats. De zaagloods wordt veel gebruikt voor klein zaag- en 

timmerwerk, maar ook voor opslag. Hier zijn ook containers voor gereserveerd maar het voordeel van de 

zaagloods is dat men er direct een heftruck in kan rijden. 

Er is altijd 1 container voor gereedschap en 1 lege container voor kruiwagens e.d. nodig op de bouwplaats.  

 

Het kantoor van Ernst & Young is nu casco aangenomen, de afbouw wordt later aanbesteed. Nu hoeven dus 

alleen de kern en de dragende wanden te worden afgewerkt, de verdiepingen blijven gewoon leeg. 

Strukton is hoofdaannemer en er zijn ook nevenaannemers actief, bijvoorbeeld voor de gevel. Strukton heeft 

als hoofdaannemer wel coördinatieplicht en moet dus onder andere zorgen voor voldoende opslagruimte op 

de bouwplaats voor alle partijen. 

Het grootste ruimteprobleem ontstaat bij de ruwbouw, vooral de opbouw van de staalconstructie inclusief 

voormontage en de gevelmontage nemen veel plek in beslag. 

 

Er wordt niet veel materiaal op de verdieping opgeslagen omdat er casco opgeleverd gaat worden. Er is 

alleen een klein beetje metselwerk nodig voor dragende wanden. Verder wordt het installatiewerk van de E-

installateur via de uitsteeksteigers naar binnen gebracht. Dit wordt waarschijnlijk grotendeels 

geprefabriceerd.  

Als er voordat er met de verdiepingen begonnen wordt al een aannemer is uitgekozen voor het afbouwwerk, 

dan wordt uiteraard opnieuw gekeken of er niet meer materiaal op de verdiepingen opgeslagen moet 

worden. 



  

Interview met uitvoerder 3 
69 woningen (St. Cyr) in Geldrop 

17 oktober 2005, 11.00u 

 

Sinds 23 mei 2005 hoofduitvoerder bij Strukton op dit project. Daarvoor was hij werkzaam bij BMV. Hij is al 20 

jaar werkzaam in de uitvoering en sinds 1992 is hij hoofduitvoerder. 

 

Zodra bekend is welke onderaannemer een specifieke activiteit gaat uitvoeren, wordt deze uitgenodigd op 

het werk en wordt in overleg bepaald hoeveel opslagruimte hij nodig heeft. Dit is afhankelijk van de 

bouwplaats en de uitvoeringsmethode. 

 

Een groot aantal materialen roept de uitvoerder zelf af, ook als het door een onderaannemer gemonteerd 

wordt. Bij tegelwerk kan de onderaannemer ook zelf afroepen, dat is afhankelijk van het opgestelde 

contract. In dat geval geeft de uitvoerder aan wanneer welke activiteit plaats moet vinden, vervolgens kan de 

onderaannemer dan bepalen wanneer hij zijn materialen aanlevert of aan laat leveren. De hoofdaannemer is 

er wel verantwoordelijk voor dat al het materiaal op de juiste plaats, dicht bij de verwerkingsplaats, wordt 

opgeslagen. 

Sommige materialen worden opgeslagen in een “Bo-container” (244x200x227). Tegelwerk wordt daarin per 

kavel opgeslagen. Ook glas werd op deze bouwplaats op bokken in containers opgeslagen om vandalisme te 

voorkomen. 

 

Ieder bouwproject is anders, dus het is onmogelijk om standaard opslagproblemen of momenten aan te 

duiden.  

 



  

Bijlage 8 
Interview opslagbehoefte neven- en onderaannemers 



  

Leidraad interview neven- en onderaannemers 
 

 

− hoe gaat u om met opslag bij hoogbouwprojecten? 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op maaiveld, en hoe bepaalt u dat? 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op verdieping, en hoe bepaalt u dat? 

− in hoeverre wordt er geprefabriceerd? 

 

 



  

Interview onderaannemer 1 
Regiokantoor, Amsterdam 

6 februari 2006, 11.00u 

 

Deze onderaannemer levert zowel klimaatinstallaties als elektrotechnische installaties.  

 

− hoe gaat u om met opslag bij hoogbouwprojecten? 

Adviseur van de opdrachtgever levert bestekstekening aan. Deze wordt uitgewerkt door deze 

onderaannemer. Er wordt getekend met standaardelementen. Daardoor is direct bekend welk materiaal 

opgeslagen moet worden op de bouwplaats. 

 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op maaiveld, en hoe bepaalt u dat? 

Deze onderaannemer heeft geen opslag op het maaiveld. De materialen die worden geleverd op een speciale 

kar, worden door de vrachtwagen met laadklep gelost binnen kraanbereik. De karren worden direct met de 

kraan naar boven gehesen en via de uitsteeksteiger naar binnen gebracht. Het hijsen gebeurt doorgaans  

’s ochtends voor de start van het werk. 

Standaard gebruikt de onderaannemer bij hoogbouwprojecten 3 of 4 20-voets-containers, en 2 kantoorunits 

van 6 bij 2,5 meter die op elkaar geplaatst kunnen worden. 

 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op verdieping, en hoe bepaalt u dat? 

De opslag op de verdieping is specifiek per project, maar ligt ongeveer in de buurt van 10% van het 

vloeroppervlak. Het liefst slaat de onderaannemer zijn materiaal centraal op, tegen de kern aan. Aan de 

buitenzijde dient ruimte vrij te blijven omdat hij daar moet monteren met behulp van rolsteigers en een 

leidingenliftje.  

 

− in hoeverre wordt er geprefabriceerd? 

Vanuit de specifieke tekening die is gemaakt na ontvangst van de bestektekening van de adviseur, wordt 

gekeken welke onderdelen geprefabriceerd kunnen worden. Hiervoor heeft deze onderaannemer een eigen 

prefabricagehal. De prefab onderdelen zijn standaard 3,60m bij 1,20m 

 

 



  

Interview nevenaannemer 1 
Bouwplaats Vivaldi kavel 11 in Amsterdam 

6 februari 2006, 13.00u 

 

− hoe gaat u om met opslag bij hoogbouwprojecten? 

Op basis van bestektekeningen van de adviseur maakt de nevenaannemer zijn eigen tekening. Vanuit die 

tekening worden de hoeveelheden materiaal uitgetrokken. 

Voor de organisatie van logistiek en opslag is een logistieke man op de bouwplaats aanwezig. Omdat er 

steeds meer overzicht en organisatievermogen wordt gevraagd, werkt deze nevenaannemer nu met twee 

HTS-uitvoerders. Vooral de afstemming op de planning en de stand van het werk van de bouwkundige 

aannemer is daarbij van belang. 

De bouwkundige aannemer is hierbij niet altijd een prettige partij om mee samen te werken. 

 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op maaiveld, en hoe bepaalt u dat? 

Er wordt geen materiaal op het maaiveld opgeslagen. Voor eigen materieel en klein materiaal heeft men 

twee containers op het maaiveld staan. 

 

− hoeveel vierkante meter hebt u nodig voor opslag op verdieping, en hoe bepaalt u dat? 

Het is moeilijk om een indicatie te geven, maar 10% is vermoedelijke een redelijke vuistregel voor opslag op 

verdieping bij hoogbouwprojecten. 

 

− in hoeverre wordt er geprefabriceerd? 

Men probeert zoveel mogelijk te prefabriceren. Dit wordt met speciale karren aangevoerd en direct gehesen 

naar de uitsteeksteiger. Vanaf daar worden de karren de verdieping op gereden. Hier worden de karren 

direct gelost en terug naar beneden getransporteerd. 



  

Bijlage 9 
Clustering materiaal en materieel 
 

 



  

materiaal en materieel cluster
betonpomp t.b.v. dekvloer
betonpomp t.b.v. ruwbouw
binnenbeglazing (bok)
brandblusvoorzieningen (maaiveld)
brandblusvoorzieningen (verdieping)
cellenbeton (pallet)
dakbedekking
deuren
E-installaties (maaiveld)
E-installaties (verdieping)
gevel
gipsblokken (pallet)
kalkzandsteen (pallet)
kozijnen (bok)
lift (maaiveld)
lift (verdieping)
metselprofielen (bundel)
reserveopslag
sanitair
silo
staalconstructie
systeemplafond
systeemwanden
tegelwerk
W-installaties (maaiveld)
W-installaties (verdieping)
grootvlakbekisting bekisting
kolombekisting kelder bekisting
kolombekisting verdieping bekisting
paneelbekisting (vracht) bekisting
houten balken (pakket) hout
plaatmateriaal hout  (pakket) hout
onderslagen kelder (bok) onderstempeling
onderslagen kern (bok) onderstempeling
onderslagen verdieping (bok) onderstempeling
onderstempeling hulpstukken kelder (bok) onderstempeling
onderstempeling hulpstukken kern (bok) onderstempeling
onderstempeling hulpstukken verdieping (bok) onderstempeling
stempels kelder (bok) onderstempeling
stempels kern (bok) onderstempeling
stempels verdieping (bok) onderstempeling
prefab betonnen kolommen kelder prefab kolommen
prefab betonnen kolommen verdieping prefab kolommen
prefab betonnen wanden kelder prefab wanden
prefab betonnen wanden kern prefab wanden
prefab betonnen wanden verdieping prefab wanden
prefab bordessen trappen en bordessen
prefab trappen trappen en bordessen
bekistingsplaatvloer kelder vloeren
bekistingsplaatvloer kern vloeren
bekistingsplaatvloer verdieping vloeren
kanaalplaatvloer kelder vloeren
kanaalplaatvloer kern vloeren
kanaalplaatvloer verdieping vloeren
staalplaatbetonvloer kelder vloeren
staalplaatbetonvloer kern vloeren
staalplaatbetonvloer verdieping vloeren
stalen wapeningskorven kolom kelder wapening
stalen wapeningskorven kolom verdieping wapening
stalen wapeningsnetten vloer (stapel) wapening
stalen wapeningsnetten wand (stapel) wapening
stalen wapeningsstaven (bundel) wapening
stalen wapeningssupporters (bundel) wapening

Clustering materiaal en materieel 
 

 

 



  

Bijlage 10 
Overzichten opslag door PAST 
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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 or-
ganiseren van de opslag op de bouwplaats. 

Met de ontwikkeling van het rekenprogramma PAST (Prototype Automatisch Systeem voor Terrein-
indeling) 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 ver-
schaffen.

bijlagen


