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1. Interviews 

 

Nr.     Antwoorden vanuit vooronderzoek, project 

nieuwbouw Erasmus MC. 

Antwoorden, E. van Dam, uitvoerder, project Centree 

R'dam, 27-03-14 

Antwoorden, F. Quataert, bouwplaatsmanager,  project Jubi Den Haag, 31-03-14 

0 Algemene vragen       

0.1 Wat is uw functie binnen het 

afroepen van materialen/prefab 

beton? 

  Uitvoeren prefab beton Erasmus MC. 

Afroepen van de elementen, voortgang 

bewaken 

Uitvoerder prefab beton, afroepen prefab beton   

0.2 Kunt U kort vertellen welke prefab 

betondelen er in het project zitten? 

  Kolommen, balken, breedplaat vloeren, SW-

elementen 

Wanden en breedplaat vloeren Binnenspouwbladen(grijs beton), gevelelementen(sierbeton, 

natuursteen/steenstrips)unieke elementen, dakelementen, bubbledeck-vloeren 

0.3 Wat is de omvang van het prefab 

beton? 

(tijd/kosten/hoeveelheid/elementen 

of vrachten per dag) 

  40 miljoen, ruim 6000 elementen in West 

alleen 

62 wanden per verdieping, ca. 15 vrachten 

breedplaten per verdieping. Cyclustijd verdieping is 10 

dagen. 

Prefab beton wordt aangevoerd op bokken in een 

binnenlader. 

Project beschikt over een bufferterein bij Feijenoord 2 

min van de bouwplaats. Dit terein wordt gedeeld met 

de projecten MFA Katendrecht en Cool63. 

140.000m2 gebouw, 5 bouwkranen tot 5 vrachten per kraan per dag. 

0.4 Welke partijen waren betrokken bij 

het leveren en uitvoeren van het 

prefab beton? 

  Bouwcombinatie BAM/Ballast: coördinatie, 

Hurks: productie en montage, Westo: 

productie, Hoco: productie, Omnia: productie 

BAM: coördinatie en uitvoering, Geelen beton: 

productie 

Bouwcombinatie BAM/Ballast: coördinatie, Loveld beton: grijs beton, Decomo 

beton, Bubbledeck, Geelen: gevelelementen, Loveld/Decomo: montage 

gevelelementen, extern (Duits)montagebedrijf voor grijs beton en bubbledeck 

0.4 Kunt U kort vertellen hoe het 

afroepen van prefab 

betonelementen verloopt? 

  Af te roepen elementen worden vanaf 

tekening en planning bepaald. Codes 

genoteerd en doorgemaild naar logistiek 

uitvoerder(LU) en leverancier. Leverancier 

stuurt bouwticket naar LU. LU bekijkt 

bouwticket en plant het in. Vervolgens 

definitief bouwticket terug naar leverancier 

en uitvoerder montage. 

Uitvoerder weet voortgang buiten. Vanaf 

plattegronden (van Geelen met numering) en 

wandenboekjes worden de elementnummer 

genoteerd en doorgemaild naar leverancier. Voor 

vloer is de vrachtindeling al bepaald, hier worden 

vrachten afgeroepen. 

Onderaannemer bepaalt afroep, BC bepaalt stort/werkvolgorde. Leverancier 

bepaalt vrachtindeling adhv vullingsgraad. Volgorde vooraf afgestemd. 

Leverancier geeft voorstel voor levering, BC gaat akkoord. Bubbledeck: 

stapelvolgorde, stapelpallets. Deze lagen vast en werden zo aangevoerd. Dit gold 

ook voor de elementen. 

Uitvoerders geven aan welke elementen er benodigd zijn. Leverancier maken 

vrachtindelingen, sturen deze naar BC (logistiek uitvoerder). Na akkoord BC, 

wordt er een definitief bouwticket naar leverancier gestuurd waarmee ze naar 

Binckhorst kunnen gaan. Daar krijgen ze een kaart met poort, losplaats en 

bouwkraan. Deze kaart wordt door verkeersregelaars gecontroleerd waarna ze 

naar de juiste losplaats gestuurd worden. 

  

1 1. Eigenschappen elementen: welke informatie van de elementen is er 

benodigd voor het opstellen van de afroeporders? 

      

1.1 Welke elementen wanneer       

1.1.1 Hoe worden de elementen gepland? 

Tot op welk detailniveau? 

  Er wordt een planning gemaakt waarin uit te 

voeren elementtypes per vloerdeel staan. Dus 

bijv. kolommen vloer 6AA. Dwz dat 

kolommen op verdieping 6, vloerdeel AA 

geplaatst worden. 

In de planning worden verdiepingen en vloerdelen 

genoemd, deze planning wordt echter niet gebruikt 

voor het afroepen 

Planning wordt gedaan op basis van gevelvlakken(gevelelementen) en 

stortkaders(grijs beton, vloeren). Stortvakken kunnen over elemententekening 

gelegd worden zodat duidelijk is welke elementen in welk stortvak vallen. En dus 

welke elementen wanneer aangevoerd moet worden. De planning icm 

stortvakken geeft dus de aanvoerdatum per element en de volgorde. De BC 

bepaald mbv planning welke stortvakken en gevelvlakken wanneer uitgevoerd 

moeten worden. 

Daarnaast is vooraf exact de volgorde van de elementen bepaald, dus volgorde 

voor vloeren maar ook voor gevelelementen en binnenspouwbladen. Dit is van 

belang voor laadvolgorde op vrachtwagen of in de rekken tbv gevelelementen. 

1.1.2  Welke stappen neem je om van 

planning tot af te roepen 

elementen te komen? 

Zie vraag 0.4 nvt 

1.1.2a Welke documenten worden gebruikt 

om de elementen te bepalen? 

  Merkenschema's, eigen planning. Daarnaast 

eigen inzicht in de voortgang 

Plattegronden en wandenboekjes.   
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1.1.3 Wordt de volgorde per element 

vooraf bepaald? 

  Ja in grote lijnen, exacte elementcodes zijn 

niet vastgelegd. Alleen voor vloeren is er een 

vaste route ivm vrachtindelingen 

Nee, doet uitvoerder ter plaatse. Bouwvolgorde is ook 

verandert gedurende project. Bij wijziging 

bouwvolgorde wordt dit overlegd met andere partijen 

oa leverancier. 

De volgorde was exact bekend. Voor de gevelelementen werd de montage 

uitgevoerd door leverancier, dus stelden ze zelf vast hoe ze aan gingen voeren. 

Deze elementen moesten in een rek komen, dus dat rek was ook een beperkende 

factor. De elementen moeten exact in de juiste volgorde in het rek komen. 

1.1.3a   Hoe wordt dit vastgelegd? Op een tekening is de bouwrouting 

vastgelegd. Hierin is ingeschetst in welke 

volgorde de vloerdelen worden uitgevoerd. 

Dit is ook af te leiden uit de planning. Voor de 

vloeren zijn lijsten en tekeningen met 

vrachtindelingen gemaakt. 

nvt   

  Is er een afroep-/aanvoerplanning?   Nee nee Onze' planning was de aanvoerplanning: de montageplanning was de 

aanvoerplanning. Bouwtickets worden ingediend conform die planning. Antwoord 

vanuit BC voor akkoord of niet. Soms werd er wat aan verandert evt onder 

invloed van het weer. 

Bouwticket van 6-wekenplanning en montagevolgorde. Vanuit 6-wekenplanning 

werden er plattegronden gemaakt met kleuren wat er per dag geplaatst werd aan 

elementen en bubbledeck, vlechter bezig was. Iedere dag nieuwe pagina waarop 

staat wat er gedaan moest worden. 

Bij windverlet kon je zien wat de gevolgen waren. Voordeel was dat dit goed 

visueel was en het dus goed gebruikt werd. 

1.1.5 Welke verschillen zijn er in de 

afroep van prefab beton via een 

logistiek centrum ipv traditioneel? 

      Zonder depot moeten auto's ergens wachten, nooit 100% op tijd. Mogelijkheid 

voor leverancier: wagens in voorraad zetten. Trailer afkoppelen en dan met 1 

wagen op en neer rijden. Loveld gebruikte depot zodat ze halverwege de dag het 

rek konden bijvullen. Transport LC- bouwplaats ook door Loveld. Bewust voor 

gekozen, want anders heb je een vast object op je werk. Die trailer staat er dus 

ook als hij leeg is. Als je met 2 trailers naast elkaar kan staan heeft dit zin, dan kun 

je de tweede halen terwijl de eerste gelost wordt en vervolgens omwisselen. 

Voordeel: je hebt beter onder controle over wanneer de auto's komen. Anders 

heb je altijd auto's voor je hek en komen ze te vroeg of te laat. 

1.2 Bouwkraan       

1.2.1 Wanneer wordt de bouwkraan per 

element gepland? Vooraf of bij 

afroep? 

  Bij afroep Bij afroep, voor het de meeste elementen ligt de 

bouwkraan vast, er is namelijk maar 1 mogelijkheid 

iedere donderdag kraanschema definitief. Er werd natuurlijk verder vooruit 

gepland, maar do definitief. Voor de weken daarna werd dit ook al bepaald. 

Bouwcyclus lag al vast, maar als gevolg van wind kon dit nog veranderen. 

1.2.1a   Waarop baseer je je keuze als er 2 

bouwkranen mogelijk zijn voor 1 

element?  

Afhankelijk van de overige elementen in de 

vracht en overige leveringen. Wanneer het 

niet uitmaakt, overleg met LU voor de beste 

optie. 

Dit geldt voor 2 elementen per verdieping. Deze 

elementen kunnen met beide kranen geplaatst 

worden. Er wordt dan gekeken welke kraan het 

meeste tijd heeft. 

Afhankelijk van veel factoren. Kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer 1 kraan in een 

bepaald bereik staat dat de andere kraan niet vooruit kan. Dus moet je een goede 

keuze maken, of halverwege overschakelen. Uitvoerder bepaalt de bouwkraan. 

Bij jubi scherpe scheiding tussen logistiek en de bouw. Uitvoerder bepaald waar 

de kraan voor ingezet wordt en de logistieke man is verantwoordelijk voor terein 

dus bepaalt waar auto moet komen te staan. Die moeten dus overleggen, het kan 

dat een losplaats slecht bereikbaar is of restricties ivm hoogbouw met val- en 

veiligheidszones. Op sommige plekken mocht je maar tot bepaalde hoogte 

elementen hijsen, daarna via andere kant inhijsen. 

1.2.1b   Hoe wordt dit vastgelegd? niet niet niet 

1.2.3 Hoe bepaal je prioriteit voor 

activiteit boven een andere? 

Bijvoorbeeld als 2 vrachten tegelijk 

geleverd willen worden op dezelfde 

bouwkraan/losplaats?  

  Gaat in overleg, vaak is prefab beton leidend, 

waardoor deze prioriteit krijgt. Een levering 

van materieel of wapeningsstaal kan vaak 

verschoven worden naar een vroeger of later 

moment die dag. 

Prefab beton heeft altijd voorrang. De rest wordt 

hierop aangepast. 

De uitvoerder of logistieke man bepaalt dit afh van belang. Je stelt prioriteiten 

vast, bijv ruwbouwcyclus prioriteit dan gaat die voor. Dat is een keuze die op de 

donderdag gemaakt wordt. Dan besluit je dat de ene om 7 uur komt en de andere 

om half 9 of helemaal niet. 

Voordeel van de bouwticket: zij dienen verzoek in, en je beantwoord dat verzoek 

met akkoord of bijv akkoord maar het is een uur later. Hier moet je consequent in 

zijn.  

Met een toren kom je na een tijdje in een bepaalde routine of efficiency. Bij jubi 

was het bijvoorbeeld efficient om smorgens bubbledeck te leggen. Dit kwam goed 

uit. Dan doe je dit een paar keer en merk je dat dit goed uit komt. Dan leggen ze 

savonds tussen 4 en 7 een hele vloer bubbledeck dicht. Dan konden ze de 

volgende dag meteen gaan vlechten, dit werkt beter dan halverwege de dag 

starten met vlechten. Repetitie van toren is dus voordeel. 
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1.3 Hoeveelheid per vracht       

1.3.1 Hoe bepaal je de hoeveelheden per 

vracht? 

  Gaat op gewicht. Voor SW-elementen is het 

altijd 2 want die gaan op een bok. Overige 

elementen worden aan een vracht 

toegevoegd tot maximaal gewicht is bereikt. 

Max. gewicht is 30 ton.Voor breedplaat 

vloeren wordt dit vooraf gedaan door de 

leverancier in overleg met de uitvoerende 

partij. De uitvoerende partij bepaalt de 

legvolgorde waarna de leverancier de 

vrachtindelingen maakt. 

Dit bepaalt de leverancier. Voor vloeren is het vooraf 

bepaald. Voor wanden wordt er door de uitvoerder 

doorgegeven welke wanden er nodig zijn. De 

leverancier maakt dan een voorstel voor de aanvoer, 

dit is eigenlijk altijd goed. Een vracht wordt 'gevuld' in 

volgorde van bouwen. Bij de 30ton begint een nieuwe 

vracht. 

Ja, lag helemaal vast. Stapeling lag vast. Tuurlijk krijg je veranderingen in proces, 

maar in principe welke 2 elementen bij elkaar op een auto stonden was bijna 

altijd hetzelfde als gepland. Dat kon de leverancier ook uitnutten. Wij keken of 

dat ook handig was, bij het begin van een vloer bijv. De elementen stond in 

halfsteenverband dus de verdieping eronder is anders dan de verdieping erboven. 

Dus krijg je verstapeling, je moet dus rekeningn houden dat je de vloeren ver 

genoeg doorlegd zodat je dat 'halve' element nog kan plaatsen. 

1.3.2a   Hoe wordt de vrachtindeling 

afgestemd op de uitvoering? 

Uitvoerder montage bepaalt vrachtindeling 

naar eigen inzicht uitvoering 

De uitvoerder geeft benodigde elementen door, dus is 

dat afgestemd op de uitvoering. De vrachtindeling dus 

ook. 

  

1.3.2b   Kan een vrachtindeling gedurende 

het project gewijzigd worden bij 

vertraging/versnelling in de 

uitvoering? Komt dit voor? 

nvt nvt   

1.4 Tijdsduur per handeling per element       

1.4.1 Welke handelingen hebben invloed 

op afroep/aanvoer? (bijv. laden, 

lossen, hijsen) 

  Je wil de tijd weten tussen 2 vrachten, dus 

hoelang na de eerste vracht moet de 2e 

vracht arriveren. Hiervoor moet je dus het 

aantal elementen en de tijd die het kost op 1 

element te lossen. Tijdsduur 1 element is dus 

vanaf start aanpikken totdat de haak weer 

terug is om het volgende element aan te gaan 

pikken. 

    

1.4.1a Is de tijdsduur voor het verwerken 

van 1 vracht bekend? 

Hoe is dat vastgelegd? Ja, niet vastgelegd n X ca. 20 min (n = aantal elementen op vracht) Ja, gebruik gemaakt van hijsanalyses uit het verleden, deze in het begin een 

aantal keer getoetst. Bij een auto met 2 elementen was dit redelijk eenvoudig. Als 

2e element in de haak hing, werd de auto gewisseld. Lostijden scheelt niet zoveel. 

De hoogte maakt wel wat uit maar dit weegt op tegen het routine-effect. 

Oude multi-moment-opnames zijn dus gebruikt voor deze tijden. Die zijn binnen 

BAM beschikbaar. 

1.4.2 Is de tijdsduur voor het verwerken 

van 1 element bekend? 

Ja, niet vastgelegd ja, ca. 20 min 

1.4.2a Is de tijdsduur van iedere handeling 

van 1 element bekend? 

Nee Nee 

 

  

2 2. Voortgang: welke informatie van de voortgang van activiteiten prefab 

beton is er nodig voor het opstellen van de afroeporders? 

      

2.1 Productie       

2.1.1 Hoe wordt de informatie over de 

voortgang van de productie 

aangeleverd? 

  Er wordt een lijst aangevoerd vanuit de 

leverancier. Deze wordt iedere 2 weken? 

Aangeleverd.  

Niets aangeleverd. Geelen informeert iedere 2/3 

weken naar voortgang. Dit is alleen ter controle 

Vooraf een voorbereidingsschema gemaakt waarop 'storten elementen' staat. 

Vooraf vastgesteld wat de leverancier moest halen, wanneer de elementen 

gestort moesten zijn. Het is een lang traject dus krijg je het effect: in de bouw is 

er onwerkbaar weer en de leverancier heeft dat niet. Dus hij gaat sneller. Er was 

vastgesteld wanneer de elementen gestort moesten worden. Er zit een bepaalde 

repetitie in en de 'specials' stonden vast: dan moet hij zeker klaar zijn. Dat was 

een heel groot schema, maar wel efficient. Iedere 2 weken werd de stand 

opgenomen. Er werd een schema doorgestuurd en dit werd besproken, want 'het 

gaat niet altijd vanzelf'. Door het engineeringstraject aan de voorkant waarbij het 

wel eens gebeurde dat een element nog niet gemaakt kon worden. Dan moet er 

wel een deadline aan gehangen worden. In principe hebben we dat altijd 

bewaakt: de voorbereidingsschema's en stortschema's van de leverancier. 

2.1.1a   Wat wordt ermee gedaan? Aan de hand van de lijst wordt er een 

controle uitgevoerd op productie door de 

werkvoorbereiding van de BC. Dit gebeurt 

volledig handmatig dus kans op fouten is 

aanwezig. 

nvt 

2.1.1b   Welke afspraken worden er 

gemaakt over het doorgeven van 

de voortgang van productie? 

iedere 2 weken wordt de stand doorgemaild. nvt 

2.1.2 Is de voortgang van productie 

bekend op het moment van 

afroepen?  

  Afroeper (Hurks) controleert voor afroepen 

niet meer op werkelijke productie. 

Nee, dit is ook mis gegaan. Het is voor gekomen dat 

een vracht vloeren niet op tijd geproduceerd was, 

waardoor er uiteindelijk een dag vertraging op is 

gelopen. 
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2.2 Levering       

2.2.1 Hoe verloopt de controle op levering 

van elementen? (ingangscontrole)  

  Bij aankomst op de bouwplaats wordt het 

element gecontroleerd door een uitvoerder 

van de BC. 

Uitvoerder of aanpikker loopt ze na Elementen werden voordat ze vertrokken bij leverancier gekeurd. Zeker bij de 

esthetische elementen. Bij de bubbledeck niet zo. Alleen in het begin een paar 

keer tot bleek dat dat wel los liep. Ooit maar 1 plaat gehad waarbij twijfel was 

over door de haarscheurtjes. In principe toets op de auto, maar dat gebeurde ook 

niet structureel meer want de kwaliteit was redelijk goed. Maar sierelementen te 

allen tijde gekeurd bij leverancier voor vertrek. Afgekeurde elementen werden 

dus niet getransporteerd. Bij aankomst op LC of bwpl werd er niet meer gekeurd. 

Degene die daar stond keek natuurlijk wel naar fysieke schade of er 

transportschade oid was. Dat is nooit gebeurd. Normaal gesproken zonder 

transportschade als je het element op de auto zet weet je eigenlijk  dat hij goed 

is. 

2.2.1a   Op welke punten wordt er 

gecontroleerd? 

Visuele controle op beschadigingen, 

vervuiling, juiste en volledige levering. 

Kwaliteitscontrole is al uitgevoerd voor 

vertrek bij leverancier. 

Kwaliteit: beschadigingen, onnauwkeurigheden. (Bijv. 

gebogen demus, afbrokkelende rand bij putjes in 

balkons.) 

2.2.1d   Hoe wordt dit geregistreerd? Bij beschadiging of andere gebreken wordt er 

een foto gemaakt. 

Dmv een foto   

2.2.1e   Wat gebeurt er vervolgens met 

deze informatie? 

Gemaild naar betreffende leverancier. Opgeslagen en gecommuniceerd met leverancier. Die 

moet het repareren. 

  

2.2.2 Welke documenten zijn er 

betrokken bij de levering van prefab 

beton? 

Zoals leveringsbonnen, 

bouwtickets, ingangscontrole 

Bouwticket en pakbon waarop staat wat er in 

de levering zit. (moet dus overeen komen met 

bouwticket) 

Leveringsbon/pakbon. Hierop staat wat er geleverd is, 

wanneer, door wie, aan wie en projectgegevens. 

Bouwtickets, afleverbon. Afleverbon werd geparafeerd. Op de afleverbon konden 

ze ook transportschades kwijt. Eigenlijk geen last van gehad. Alleen schades op 

buitenelementen bij het in het rek plaatsen. Dan moet dat wel op de afleverbon. 

We hadden een hijsinstalaties voor de elementen. Hier stond een schuifrek 

waarbij de elementen iedere keer opschoven. De leverancier plaatste de 

elementen in het rek. Aan de achterkant kon je de elementen tussen de schoepen 

bij zetten. Het is een rek waar 35-40 ton in staat 

2.2.3 Hoe bepaal je het moment waarop 

je gaat afroepen? 

  Dit is altijd uiterlijk op de vrijdag voor de 

volgende week. Bij voorkeur op donderdag al, 

maar dit wordt wel eens overschreden. 

Normaal gesproken 1 week van tevoren, geen 

afspraken hierover. 

Iedere donderdag 

2.2.3b   Hoeveel tijd zit er minimaal tussen 

afroep en levering? Zijn hier 

afspraken over? 

Afspraak met leveranciers Niet vastgelegd. Nee is afspraak 

2.2.4 Hoe wordt er omgegaan met een 

levering die te laat aankomt? 

  Officieel moet deze een nieuwe afspraak 

maken voor levering. Voor prefab geldt dit 

echter meestal niet. Een te late vracht krijgt 

toch toegang tot de bouwplaats om 

vertraging te voorkomen. 

Een onaangekondigde levering wordt niet toegelaten. 

De meeste chauffeurs bellen als ze onderweg zijn naar 

de bouwplaats. Ze kunnen dan meteen terecht of 

moeten wachten op een terein in de buurt tot er plek 

is. 

  

2.2.5 Wie heeft de verantwoordelijkheid 

over het element vóór en ná 

levering? 

  Voor levering is leverancier, na levering en 

tijdens plaatsing Hurks. 

Voor levering is dat de leverancier. Na controle bij 

aankomst ligt de verantwoordelijkheid bij 

aannemer/uitvoerende partij 

Geleverd op franco werk. Voor levering, zolang element op auto staat / tot 

element in kraan hangt bij leverancier, daarna bij BC. Als je gaat overladen ligt dat 

anders, dan nog is het simpel. Op het moment dat je ze overlaadt is het jouw 

verantwoordelijkheid. 

2.3 Uitvoering       

2.3.1 Hoe wordt de voortgang van prefab 

beton nu gemeten? 

  Aan het eind van iedere dag wordt er op een 

merkenschema ingekleurd welke elementen 

geplaatst zijn. Ook wordt er ingekleurd 

(andere kleur) welke elementen afgeroepen 

zijn. Het inkleuren gebeurt op kennis van de 

uitvoerder montage. 

(red.: uitvoerder montage checkt dit aan de 

hand van eigen planning. Echte 

voortgangsbewaking ligt meer bij uitvoerder 

BC, welke standlijn in de uitvoeringsplanning 

tekent en bespreekt tijdens de 

ruwbouwbespreking). 

De uitvoerder is iedere dag op het project dus weet de 

voortgang. Doordat het project niet heel complex is, 

kan dit goed bijgehouden worden.  

In principe standlijn, uitvoerder trekt standlijn. Iedere week hadden we 

uitvoerderscoördinatieoverleg. Daarin werd de planning besproken. 

Hoofduitvoerder voor zijn deel verzameld gegevens en trekt standlijn en meldt 

deze stand. De uitvoerder meet dit per stort. De tussenfases zijn niet zo relevant, 

op het moment dat je de vloerstorts haalt dan zit je goed. Op het moment dat je 

gestort hebt, kun je de stap maken naar de volgende fase. 

2.3.1a   Door wie wordt dit gedaan? Uitvoerder montage Uitvoerder 

2.3.1b   Hoe vaak wordt de stand 

opgenomen? 

Aan het eind van iedere dag Iedere dag, door rondlopen op de bouwplaats. Geen 

specifieke meting 

2.3.1c   Waarvan is deze frequentie 

afhankelijk? 

vaste werkwijze uitvoerder nvt 

2.3.1d   Met welk detailniveau wordt er 

gemeten? Per 

vloer/element/activiteit? 

Per element nvt 
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2.3.1e   Waarvan is dit detailniveau 

afhankelijk? 

Dit is het meest eenvoudig intekenen en 

meten. Op een merkenschema staat ieder 

element, dus kan er 1 op 1 gemeten worden. 

nvt 

2.3.1f   Hoe wordt dit geregistreerd? Zie vraag 2.3.1 Er wordt een standlijn op de planning getrokken om 

voor- of achterstand te bepalen 

2.3.1g   Hoe wordt dit gecommuniceerd? 

Naar wie? 

Niet, puur voor mezelf en voor afroepen. Niet naar leverancier. De voortgangsregistratie wordt 

ook niet gebruikt bij het afroepen. 

2.3.2 Is er een koppeling tussen de 

voortgang van uitvoering en 

productie? 

  Nee, niet direct. Er zijn dan ook geen grote 

vertragingen voorgekomen. 

Nee, dit is ook mis gegaan. Het is voor gekomen dat 

een vracht vloeren niet op tijd geproduceerd was, 

waardoor er uiteindelijk een dag vertraging op is 

gelopen. 

Bij grote veranderingen in de uitvoering (was bij 

Centree het geval) wordt dit verwerkt in de planning, 

deze wordt vervolgens doorgemaild naar leverancier. 

  

2.3.2a   Welke afspraken zijn er over het 

wijzigen van de datum waarop het 

element gereed moet zijn 

gedurende het project? Bijv. als 

gevolg van versnelling? 

Onbekend, er zijn wel afspraken maar deze 

zijn gemaakt in het voortraject, heeft 

uitvoerder geen kennis van 

Onbekend, er zijn wel afspraken maar deze zijn 

gemaakt in het voortraject, heeft uitvoerder geen 

kennis van 

  

2.3.3 Wordt de voortgang van uitvoering 

meegenomen tijdens de afroep? 

  Ja Ja, door kennis uitvoerder   

2.3.4 Hoe ga je om met een 

vertraging/versnelling nadat afroep 

definitief verstuurd is? 

  Bij kleine vertragingen wordt de levering wat 

verzet. Dit gebeurt in overleg met de logistiek 

uitvoerder of het mogelijk is ivm overige 

leveringen. Vervolgens bellen met leverancier 

om levering te verschuiven. Grote 

vertragingen worden overlegd met alle 

partijen  die er last van hebben. Vervolgens 

worden nieuwe bouwtickets verstuurd. Dit 

komt echter nauwelijks voor. 

Mailen of bellen naar leverancier. Dit is niet gewenst 

maar wanneer het niet te vaak gebeurt en leverancier 

flexibel is, levert het geen problemen op. Doordat er 

gebruik wordt gemaakt van bokken en een 

bufferterein, hoeft vertraging/versnelling geen 

problemen op te leveren. 

Dit deed de logistiek uitvoerder. Die regelde dat. Daarvoor was de scheiding 

tussen uitvoering en logistiek. Er was dan terugkoppeling van uitvoerder naar 

logistiek uitvoerder voor vertraging. Die LU stuurde dan bijv zelfde bouwticket 

nog een keer naar leverancier met een andere aanvoertijd erop. Dit is alleen 

gebeurt door windverlet. 

Maar er is meer dan alleen vertraging prefab beton. Doordat er maar 1 rijbaan 

rondom de bouwplaats was, kon, naast dat de auto die er smorgens moest staan 

niet kon staan, de vertraging ook problemen in de overige aanvoerbewegingen 

betekenen. Dit waren dus hele complexe problemen. Daarbij moest je je afvragen 

wat nou handig was. Praktisch was dit dan wat vroeger beginnen smorgens. het is 

dan vaak aantrekkelijker om smorgens 5 uur te starten ookal heb je geen 

vergunning. Dan hijs je weg wat er weg moet en dan kun je gewoon door. Maar 

bijv bij windverlet langer dan een halve dag, heb je nog steeds een probleem. 

Leidt tot een heleboel organisatie.  

2.3.4a   Welke afspraken zijn er gemaakt 

over het wijzigen van een levering 

na afroep? 

Onbekend, maar als het echt nodig is, kan het 

wel.  

Onbekend, er zijn wel afspraken maar deze zijn 

gemaakt in het voortraject, heeft uitvoerder geen 

kennis van 

  

2.3.4c   Tot welke moment kan een 

levering gewijzigd worden? (bijv. 

tot vertrek bij leverancier?) 

Altijd, wanneer het echt nodig is, zal het wel 

moeten. Als het maar niet te vaak gebeurt, 

maar dit is niet het geval. 

Altijd, zie vraag 2.3.4 Dat zijn de specials, maar als het moet kan dit tot 2 uur van tevoren. Maar 

normaal gesproken was 2 weken voor start vast. Stukje eigenbelang, dan ontstaat 

er rust in de tent. Vaak werd het wel opgelost, als je de laatste 2 uur vd dag 

windverlet hebt, kon je het meestal wel organiseren dat je de auto leeg kreeg of 

het laatste element boven. 

Er is ook redelijk veel in de avonduren gedaan om tijd te rekken. Aan de kust zie je 

vaak dat overdag hard waait en savonds luwt. Savonds dus capaciteit regelen. Dit 

vergt wel een hoop van de mensen. Er was een 6-daagsecyclus, dan blijft er niet 

veel over. Als er dan wat mis is wordt het al snel savonds of zaterdag. 
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2.4 Goedkeuring       

2.4.1 Komt het voor dat na keuring van 

een element er opnieuw materiaal 

afgeroepen moet worden? 

  Nee Nee Dat zou kunnen. 2 keer dat er een gain niet goed ingestort was. Meteen opboren 

is dan het beste. (red.: geheel element terug en opnieuw afroepen is dus nooit 

gebeurt) Meteen na plaatsen gebeurt de keuring. Eigenlijk op de auto, maar dit is 

lastig met passingscontrole. Dus gebeurt dit boven en moet je meteen handelen. 

Je kunt ook niet anders want je kunt het element niet kwijt. 

We hebben het wel altijd op het werk kunnen oplossen, nooit voorgekomen dat 

een element zodanig niet goed was dat het terug moest. 2.4.1d   Hoe wordt de (goed)keuring 

uitgevoerd? 

onbekend nvt 

          Peter van Hoof heeft ooit berekent dat er 2% fout is aan de elementen, dan 

zouden er 120 elementen fout zijn. Curve van Gauss. Dat was redelijk goed 2%. 

Dus moet je maatregelen nemen om te zorgen dat die passing goed is. 

Je moet dus zorgen dat het tekenwerk goed is. Dat de detailtekening 'gefit' 

worden op dat wat je wil. Zodat op tekening alles goed is. Blijft natuurijk over dat 

ze element in de goede vorm moeten maken maar dat is ook toetsing. De praktijk 

leert ook dat als het tekenwerk eenmaal goed op elkaar passen, dan past de rest 

ook wel. Zo'n prefab-fabriek is vaak wel in staat om precies te maken wat op 

tekening staat. meeste fouten zitten vaak in het tekenwerk. 

 

3 3. Overige activiteiten: welke informatie van de overige activiteiten op 

de bouwplaats is er nodig voor het opstellen van de afroeporders?  

      

3.1 Belemmerende activiteiten       

3.1.1 Welke belemmerende activiteiten 

zijn er? 

  Aanvoeracitiviteiten van overige partijen op 

de bouwplaats. Zoals leveren wapeningsstaal, 

en aanvoer betonmortel. Bij betonpomp is 

alleen losplaats bezet, bij storten met kubel 

zoals bij de kern en natte knopen de losplaats 

én bouwkraan 

Leveren en hijsen van HSB, ondersteuningsconstructie, 

wapeningsstaal. 

2 dingen: de hele afbouw, die was ook al begonnen toen je op de 18e was. Er was 

dus heel veel transport voor de afbouw.  

Daarnaast had je de omgevingsactiviteiten. De publieke omgeving om het 

bouwterein en activiteiten aan allerlei hijsvoorzieningen, bijv verhogen van de 

kranen, verankeren van de kranen.  

3.1.1a   Hoe kunnen deze activiteiten 

bepaald worden? 

Goed overleg met overige partijen Goed overleg met overige partijen Goed overleg met overige partijen 

3.1.2 Hoe wordt de afroep op deze 

activiteiten afgestemd? 

  Nadat afroepgegevens bepaalt zijn, wordt dit 

overleg met uitvoerder logistiek. Wanneer er 

conflicten optreden geeft hij dit aan en wordt 

er een oplossing gezocht. Dit betekent 

meestal dat de andere levering moet 

verschuiven. 

Zij passen zich aan aan het prefab beton, prefab beton 

krijgt voorrang. Overige uitvoerders weten wanneer 

prefab geleverd en geplaatst wordt, zij passen overige 

leveringen en hijsactiviteiten tussenin. Materieel 

ondersteuningsconstructie wordt bijvoorbeeld 

gehesen in de pauze van de prefab betonploeg. 

De rol van de LU was vooral om die dingen goed in de peiling te houden. Dus 

verhoging kranen en eisen aan bepaalde hijszones in kaart brengen. Op iedere 

toren zat een team die moesten zorgen dat ze konden bouwen. Die afstemming 

liep continu door. Ivm inzet van de kranen was het zaak dat LU 

verankeringsmomenten van de kranen goed plande. Goed afstemmen.  

Je hebt 5 bouwkranen die in elkaars bereik draaien. Er was een bepaalde 

klimvolgorde die maar op 1 manier kon. Je moet ze ook verankeren. 

Belemmeringen in het hijswerk. Topkranen hadden mogelijk voor minder 

problemen gezorgd maar dan moet je ook klimmen. Was wel een lastige puzzel. 

De klimvolgorde is een half jaar over gedaan om dit 100% te bepalen. Daarna ook 

vasthouden niet meer veranderen. Daarna moest gevelklimsteiger langs de 

kraanverankering klimmen. In gevelklimsteiger voorziening meegenomen zodat 

deze langs de kraanverankering kon klimmen. 

Je hebt bepaalde uitgangspunten, daar moet je naartoe werken. Je hebt 

verschillende planningen van verschillende partijen. Je moet naar elkaar toe 

werken dus moet de een soms versnellen en de ander vertragen. Dat hangt ook 

sterk samen met windverlet. Continu proces. Proces kan altijd vertragen, het is 

alleen zuur als productie prefab vertraagt want dan heb je een beetje zitten 

slapen. Dat hebben we ook nooit gehad.  

3.1.2a   Hoe wordt deze afstemming 

gecommuniceerd/overlegd? 

In overleg tussen Hurks, logistiek uitvoerder 

en 'belemmerende partij' 

In overleg, maar iedereen weet het al van elkaar.  

3.2 Afhankelijke activiteiten       

3.2.1 Welke afhankelijke activiteiten zijn 

er? 

  Dat zijn de activiteiten uit de planning. In de 

planning is het kritieke pad te zien, hieruit 

kunnen de afh activiteiten herleidt worden. 

Ondersteunen, breedplaat, wapenen, storten, 

uitharden, wanden 

Idem belemmerende activiteiten. Het klimmen van de kranen is een 

gegeven/constante daar kun je niks aan doen. Je kunt er wel naartoe werken. Je 

kunt bijvoorbeeld wel de betonkwaliteit bij de verankering aanpassen. Als je niks 

doet, duurt het 2 weken voordat je kunt verankeren. Bij hoge betonkwaliteit kan 

dat al na 2 dagen. Kwestie van hoe snel wordt het hard. Daar moet je wel wat 

mee doet. Je bekijkt vooraf hoe lang je nog moet tot verankering en dan overleg 

je met betoncentrale wat je doet. Er zitten ook wel risico's aan vast: 

Kraanverankering moest hele nacht gekoeld worden omdat hij anders zou barsten 

3.2.1a   Hoe kunnen deze activiteiten 

bepaald worden? 

Goed overleg met overige partijen. Dit zijn 

niet zo heel veel partijen in de ruwbouwfase. 

Het overleg en afstemming wordt veel 

gedaan door de uitvoerder van de BC. 

Planning, kennis uitvoerder (geen complex project…) 
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3.2.2 Hoe wordt de afroep op deze 

activiteiten afgestemd? 

   Niet, in overleg, kennis uitvoerders (geen complex 

project…) 

door de snelverharder. 

Dat is plannen: niet op een briefje schrijven wat de planning is, maar continu 

veranderingen opvangen en verwerken. En soms ook tot conclusie komen dat het 

een dag later moet. Dat is wel een leuk spel. 

Er valt veel te verdienen. Bij jubi zijn kranen 4 maanden eerder afgebroken, dat 

levert veel op. 

3.2.2a   Hoe wordt deze afstemming 

gecommuniceerd/overlegd? 

   

  

  

4 Overige vragen       

4.1 Zijn er nog factoren die invloed 

hebben op de afroep van elementen 

die niet aan bod zijn gekomen? 

  nee? nee   

4.2 Naar wie wordt alle 

afroepinformatie verstuurd wanneer 

deze definitief is? 

(dus niet alleen leverancier en 

uitvoerder, maar bijv. ook 

kraanmachinist en portier) 

Dag- en weekoverzichten in projectkantoor 

zodat iedereen kan zien wat de bezetting van 

kranen, ingangen en losplaatsen is voor de 

gehele week,  

Bouwticket naar leverancier, uitvoerder, 

uitvoerder montage en uitvoerder logistiek,  

Aanvoerlijsten naar portiers. 

Alle partijen buiten krijgen schema zodat ze weten wat 

er wanneer gebeurt in die week. Ook is er een 

weekschema waarop staat wie welke activiteiten 

uitvoert. Hier wordt ook wel vanaf geweken waar 

nodig. 

Uitvoerder maakt boekjes waarop op plattegronden 

met kleuren en tekst is aangegeven wat er wanneer 

moet gebeuren. 

In het programmaatje van Tristan (Gemtra): je voert je planning in, je 

bouwtickets. Vooraf maak je een 'cockpit' waarin je je bouwkranen, jumpliften, 

bouwliften, opstelplaatsen, poorten/ingangen invoert. Als je je bouwticket 

invoert, moet je deze gegevens zeker invoeren. Als je vervolgens je 

dagoverzichten hebt kun je hem uitdraaien. Dan kun je hem uitdraaien per 

aanpikkelateur, dus per kraan. Uitdraaien per poort, voor binckhorst, per 

uitvoerder, etc.! Degene bij poort 1 bijvoorbeeld moet je de slimste neerzetten. 

Die heeft een lijstje met alles wat er komt en per kraantype waar het naartoe 

moet. Die krijgt een auto binnen. Bij de binckhorst kregen zij een ticket en daar 

stond bijv. op kraan 1 opstelplaats A1-1. Dat ticket werd in beslag genomen bij 

aankomst bouwplaats en werd naar de juist losplaats gestuurd. (filmpje youtube). 

Heel straks regime, iemand zonder ticket moet je wegsturen. Inritten zaten bij 

trambaan dus is er ook geen plek om te wachten. 

Begin 2010 nog wel gesprek gehad met UTS, maar dat was te laat. had ook geen 

zin meer, want bulkhoeveelheden  waren zo groot dat het geen optie was om 

spullen te lossen  bij UTS. Zelfs gips niet. Afbouwmaterialen werden savonds 

geleverd dus begonnen pas na 4 te transporteren. Overdag was weg rondom de 

bouw nodig voor ruwbouw. 

Na 4e afbouw per verdieping gelabeld aangevoerd. Ook Gemtra gebruikt. Al vroeg 

keuze gemaakt om niks aan de gevel omhoog te hijsen, alles binnendoor. Ook 

voordeel dat er langer doorgewerkt kon worden(minder overlast omgeving). 

Liften moeten wel afgestemd worden. Maar geen herstel aan gevel ivm hijsgaten. 

Hijsbordes is qua regelgeving een ramp. Steekt ver uit je gebouw en onder een 

hoek van 75 graden mag je niks meer doen, dan ben je snel klaar. Bij jubi zaten 

we al op de weg, geen optie dus. 

Keuzes hebben goed uitgepakt. Partijen kunnen efficient aanvoeren en 

transporteren doordat ze ook echt wat hebben om mee te transporteren. 

4.3 Wat zijn de mogelijkheden van 

Gemtra op het gebied van 

voortgangsbewaking en wijzigingen 

na versturen bouwticket? 

      Gemtra heeft licentie, Via Tristan Thomas. 
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2. Beschrijving BIM 

BIM is een nieuwe manier van werken die enorm in opkomst is in de bouwsector. BIM kenmerkt zich door een integrale 

samenwerking te creëren over diverse disciplines binnen de bouwindustrie. De basis wordt gevormd door een centrale locatie 

waar gegevens op worden geslagen, waarin iedere partij de voor hem belangrijke informatie in kan stoppen of uit kan halen. 

Deze locatie wordt meestal gevormd door een BIM-model, een digitale representatie van het te bouwen bouwwerk. Binnen 

BAM wordt BIM omschreven als: 

“Met BIM (Building Information Modelling) wordt bouwwerk informatie eenduidig vastgelegd in 1 of meerdere 3D modellen en 

databases. Door 3D modellen te koppelen met dimensies tijd, geld, eisen, onderhoudsgegevens, et cetera, wordt informatie van 

meerdere disciplines eenduidig opgeslagen. Een BIM maakt integraal samenwerken aan informatie mogelijk tijdens de gehele 

levenscyclus van een bouwwerk” (BIM binnen BAM, Bam plaza). 

Dit BIM-model is vaak opgebouwd uit een 3D-model, al dan niet gekoppeld aan verschillende databases. Deze combinatie zorgt 

ervoor dat alle gebouwdata integraal opgeslagen kan worden over de gehele levenscyclus van het gebouw. Op deze centrale 

locatie wordt niet alleen informatie opgeslagen voor het daadwerkelijk uitvoeren van de bouw, maar ook gegevens die benodigd 

zijn voor de exploitatie en onderhoud. 

Het integraal samenwerken in een BIM heeft grote invloed op de samenwerking tussen partijen. Het is van groot belang dat men 

transparant gaat werken en samen tot de beste oplossingen probeert te komen. Hiervoor is een cultuurverandering nodig die 

nog vele jaren in beslag zal nemen. 

Als voordelen van het gebruik van BIM worden de volgende genoemd (deBIMspecialist, 2014): 

� vermindering van ontwerpen bouwfouten, dus reductie van faalkosten.  

� verlaging van bouwkosten.  

� versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.  

� inzicht door visualisatie van het gebouw.  

� hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.  

� inzichten voor het daadwerkelijk bouwen (door simulatie).  

� door het tonen van opties met bijbehorende hoeveelheden, kosten en opbrengsten kan de beste oplossing worden 

gekozen. Hierdoor kunnen wijzigingen worden voorkomen in latere fasen.  

� consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details).  

� vlotte verkoop, door gebruik van BIM beeldmateriaal bij het maken van verkoop-/verhuurmateriaal.  

� betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden en ‘just in time’ levering 

op de bouwplaats.  

� Geen verrassingen achteraf. 

2.1. Methode 

Het toepassen van BIM heeft als doel het opslaan en beheren van gegevens op één locatie, waardoor er maar één waarheid 

bestaat. Hierdoor werkt iedere betrokken partij met dezelfde gegevens waardoor geen afwijkingen of verwarring onderling kan 

ontstaan. Een BIM is opgebouwd uit geometrische en niet-geometrische data. De geometrische data zijn de afmetingen en de 

locatie of directe afgeleiden daarvan. Niet-geometrische data omvat alle overige data die toegevoegd worden. In de basis zijn er 

twee methoden om de geometrische en niet-geometrische data vast te leggen in een BIM. 

De eerste methode gebruikt een 3D-model van het te realiseren project (figuur 8.1). Het 3D-model is opgebouwd uit een 

verzameling met objecten welke een representatie geven van het ontwerp. Ieder object is uniek en heeft daarom ook een 

unieke code: het GUID, Globally Unique IDentifier. Aan ieder object kan een enorme hoeveelheid data worden gekoppeld 

uiteenlopend van afmetingen, gewicht en locatie tot brandwerendheid, leverancier en RC-waarde. Deze data worden in de vorm 

van een parameter aan de objecten gekoppeld. 
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Figuur 2.1: Methode 2: 3D-model met database.          Figuur 2.2: Methode 1: 3D-model zonder database. 

De tweede methode om gegevens vast te leggen in BIM gebruikt eveneens een 3D-model. Dit model wordt echter alleen 

gebruikt om de geometrische data van de objecten, locatie en afmetingen, vast te leggen. De overige data worden vastgelegd in 

een database. Deze database is gekoppeld aan het 3D-model, waardoor ieder object uit het 3D-model een aparte regel in de 

database beslaat(figuur 1.2). Het voordeel van het gebruik van een aparte database is de bruikbaarheid van het 3D-model. 

Doordat er een minder grote hoeveelheid gegevens in het 3D-model wordt gestopt, blijft dit model kleiner en beter werkbaar. 

De tweede methode wordt ook gebruikt bij BAM en wordt daarom ook gebruikt voor dit afstudeerproject. 

2.2.  3D-model 

Een 3D-model geeft een virtuele representatie van het te realiseren bouwwerk en is opgebouwd uit objecten. Ieder object stelt 

een onderdeel voor van het uiteindelijke bouwwerk. Naarmate het ontwerp en de uitwerking daarvan vordert, kan er een steeds 

gedetailleerder 3D-model opgezet worden. In een zeer vroeg stadium van het ontwerp zal er vooral gewerkt worden met 

massa’s en volumes, terwijl het uiteindelijke model tot op het kleinste boutje of schroefje gedetailleerd kan zijn. 

Een 3D-model kan opgeknipt worden in verschillende deelmodellen. Zo kan er bijvoorbeeld een model van de constructie 

gemaakt worden door de hoofdaannemer en een model van de gevel door de gevelbouwer. Door vervolgens deze modellen te 

combineren tot een coördinatiemodel kunnen clash-controles uitgevoerd worden. Tijdens een clash-controle wordt er 

gecontroleerd of objecten in het model goed op elkaar aansluiten. Wanneer bijvoorbeeld een gevelstijl door een betonvloer 

heen loopt, wordt dit geregistreerd als een clash tussen de gevelstijl en de betonvloer. 

2.3.  Database 

Een database is een geordende verzameling met gegevens die op een gemakkelijke manier kan worden doorzocht. In een 

objecten-database naast 3D BIM-model wordt alle niet-geometrische data vastgelegd per object. Ieder object uit het 3D-model 

heeft een apart regeltje in de database.  

Naarmate de uitwerking van een ontwerp vordert, wordt er steeds meer data toegekend aan de objecten. De geometrische data 

wordt in het 3D-model toegevoegd, terwijl de niet-geometrische data in een database wordt gezet. 

BAM heeft intern software ontwikkeld die gebruikt wordt als objecten-database: de XD-manager. De XD-manager wordt 

besproken in bijlage 5.1.4. 

2.4.  4D-model 

In een 4D-model wordt er een planning gekoppeld aan de objecten uit het 3D-model waardoor een 3D-visualisatie van het 

gebouw uitgezet over de tijd ontstaat. Doordat de objecten gekoppeld worden aan een planningsactiviteit, is er per activiteit 

bekend welke objecten er nodig zijn.  
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Figuur 2.3: Principe opstellen 4D-model. 

Er is verschillende software beschikbaar waarmee een 3D-model en een planning aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zoals 

Autodesk Navisworks (bijlage 2.2) en Synchro (bijlage 2.3). 

Voorbeeld 

De activiteit stellen kolommen 5AA wordt gekoppeld aan alle objecten met de als  

eigenschap elementtype: kolom en met als eigenschap locatie een locatie binnen zone 5AA.  

Op deze manier zijn alle kolommen die voor activiteit stellen kolommen 5AA geplaatst moeten 

worden bekend. 
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3. Tools 

 

3.1.  Industry Foundation Classes 

Industry Foundation Classes (IFC) is een standaard die is opgezet door de BuildingSMART organisatie. IFC dient als doel het 

verbeteren van de uitwisseling van verschillende BIM-modellen tussen softwarepakketten. Veel software biedt de mogelijkheid 

om een model te exporteren als IFC-bestand. Dit IFC-bestand is een bestand waarin alle data uit het BIM-model gestructureerd 

is vastgelegd. 

Een IFC-bestand is te importeren in verschillende softwarepakketten. Op deze manier kunnen verschillende modellen 

uitgewisseld worden tussen partijen, ondanks dat ze met verschillende software zijn opgesteld. Dit is nodig omdat niet alle 

partijen binnen de bouwsector in dezelfde software werken. Voor de ene partij kan Autodesk Revit het meest optimale 

programma voor hun organisatie zijn, terwijl andere partijen liever in bijvoorbeeld Tekla, AutoCAD of Allplan werken. In ieder 

programma worden de BIM-modellen op een andere manier vastgelegd, waardoor directe uitwisseling tussen software niet 

mogelijk is. Om die reden moet IFC gebruikt worden om modellen uit te wisselen tussen verschillende partijen. 

 
Figuur 3.1: Uitwisseling BIM data tussen verschillende software door middel van IFC (BIM Solutions, 2012). 
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3.2.  Autodesk Navisworks 

Autodesk Navisworks is een programma waarmee 3D-modellen beheert en gecoördineerd kunnen worden.  

 
Figuur 3.2: Clash-controle in Autodesk Navisworks. In de afbeelding loopt een stalen balk dwars door een betonnen muur heen (bron: 

http://www.brothersoft.com/autodesk-navisworks-175054.html). 

In Navisworks kunnen verschillende modellen samengevoegd worden tot één integraal model. Hierdoor is het mogelijk om 

bijvoorbeeld een bouwkundig model en een installatiemodel samen te voegen. Op deze manier kan de afstemming tussen 

modellen bekeken worden. Dit wordt gedaan door middel van een clash-controle.  

Een clash-controle bekijkt welke gemodelleerde objecten tegen elkaar of bijna tegen elkaar komen. Dit wordt gerapporteerd als 

een clash. De clashes kunnen vervolgens gecontroleerd worden en waar nodig moeten er aanpassingen in het model en/of het 

ontwerp gemaakt worden. 

Naast clash-controle biedt Autodesk Navisworks de mogelijkheid om een 3D-model en een planning aan elkaar te koppelen. Een 

planning die opgesteld is met een planningsprogramma kan ingeladen worden in Navisworks waarmee alle data uit de planning 

overgenomen kunnen worden. Vervolgens kan per activiteit geïdentificeerd worden welke elementen erbij horen op basis van 

elementtype en locatie. 
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Figuur 3.3: 4D-model opgezet met Autodesk Navisworks. Bovenin is het 3D-model te zien, onderin de gekoppelde planning (bron: 

http://www.aecbytes.com/buildingthefuture/2010/AutodeskAECTechDay.html). 
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3.3.  Synchro 

Het software-pakket Synchro biedt, net als Autodesk Navisworks, de mogelijkheid om een 4D-model te creëren. In Synchro 

kunnen verschillende planningen geladen worden vanuit Microsoft Project, Asta powerproject en Primavera. De data die is 

verwerkt in deze planning kan direct geïmporteerd worden in Synchro. Het detailniveau van het 4D-model is afhankelijk van de 

opgezette planning. Hoe nauwkeuriger de planning is opgesteld, hoe nauwkeuriger de elementen aan de planningsactiviteiten 

gekoppeld kunnen worden. 

 
Figuur 3.4: Importeren van een planning in Synchro (Synchro Software, z.d.). 

De werkvolgorde kan in Synchro aangebracht worden door het aanklikken van ieder element in de juiste volgorde of door het 

invoeren van een 3D-pad. 

Elementen aanklikken: Het aanklikken van ieder element apart in de juiste volgorde is een zeer eenvoudige manier, maar wordt 

erg arbeidsintensief wanneer er een grote hoeveelheid elementen verwerkt moet worden. Bij grote bouwprojecten kan het 

aantal al snel oplopen tot duizenden elementen; alleen in bouwdeel west 1 van het project nieuwbouw Erasmus MC bevonden 

zich ruim 6000 elementen.  

3D-pad: een 3D-pad brengt met behulp van pijlen een werkvolgorde aan. Het uitvoeren van de werkzaamheden verloopt in de 

richting van de pijlen. Deze methode is minder arbeidsintensief dan de hiervoor genoemde doordat niet ieder element apart 

doorlopen moet worden. Daarnaast is het mogelijk een patroon over meerdere verdiepingen te kopiëren. Vooral bij hoge 

repetities zoals in hoogbouwtorens kan dit erg efficiënt werken. 

 



| Foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen | 

| Tools | Bijlagenbundel | Peter Tuijtelaars | | 23 | 

 
Figuur 3.5: Screenshot van Synchro waarin een 4D-model wordt gecreërd. De werkvolgorde wordt aangegeven door het aanklikken van de 

elementen in de goede volgorde (Synchro Software, z.d.). 

 
Figuur 3.6: Screenshot van Synchro waarin een 4D-model wordt gecreërd. De werkvolgorde wordt aangegeven door het aangeven van een 

3D-pad volgens welke de uitvoering moet plaatsvinden (Synchro Software, z.d.). 
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3.4.  XD-manager 

De XD-manager is een intern door BAM ontwikkelde objecten-database. Een objecten-database is een database die gevuld is 

met de objecten die zijn gemodelleerd in een 3D-model. Door alle 3D-objecten te exporteren naar een database, kunnen er 

vervolgens gegevens aan de objecten gekoppeld worden. 

Het voordeel van het gebruik van een externe database voor het vastleggen van data is de werkbaarheid van het 3D-model. 

Wanneer alle data aan de 3D-objecten in het 3D-model zouden worden gekoppeld, zou dit een dermate groot bestand worden, 

dat veel computers de omvang van het bestand niet meer aankunnen. 

Een functionaliteit van de XD-manager is het uitdraaien van rapporten. In voor-gedefinieerde rapportages kan de data gefilterd 

en geordend gepresenteerd worden aan een gebruiker. Met het gebruik van rapportages kan snel en efficiënt de juiste data in 

de juiste vorm aan de gebruiker gepresenteerd worden, zonder dat deze daarvoor de grote berg data in de database hoeft door 

te nemen. 
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3.5.  Asta powerproject 

Asta powerproject is een planningsprogramma dat binnen BAM gebruikt wordt voor het opstellen van planningen. De primaire 

functionaliteit van Asta is het opbouwen van een planning uit activiteiten en datums. Iedere activiteit heeft een start- en/of 

einddatum en een duur van de activiteit. 

Door het definiëren van relaties tussen activiteiten kunnen bijvoorbeeld werkvolgorden en deadlines vastgelegd worden. Met 

behulp van deze relaties kan een planning automatisch doorgerekend worden op basis van het kritieke pad. Door de invoer van 

de voortgang van activiteiten, kan de voortgang van de gehele planning ook doorgerekend worden op basis van het kritieke pad. 

Hierdoor zijn gevolgen van vertragingen snel inzichtelijk te maken. 

 
Figuur 3.7: Schermafbeelding van Asta powerproject (bron: http://catalystusa.com/asta/). 

Binnen Asta kan er aan iedere activiteit data worden gekoppeld zoals resources of kosten. In figuur 1.7 is onderin te zien dat er 

een personeelsplanning en financiële planning zijn gecreëerd door arbeid en kosten aan de activiteiten te koppelen. 
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3.6.  Digitale registratiemethoden 

In het To-Be proces worden digitale registratiemethoden gebruikt voor onder andere de registratie van leveringen, 

ingangscontrole, afmelden van taken en de controle van taken. Een digitale registratiemethoden elimineert de mogelijkheid om 

een verkeerd element te selecteren door overneem- of overtypfouten. De codes van de elementen kunnen bestaan uit vele 

cijfers, waardoor de kans op fouten bij handmatig overnemen van deze codes aanwezig is. 

In de volgende paragrafen worden een aantal digitale registratiemethoden die op dit moment een praktisch mogelijke 

toepassing hebben bij de verwerking van prefab beton. 

3.6.1. Radio Frequency Identification 

Een Radio Frequency IDentification (RFID) is een techniek waarbij RFID chips over een bepaalde afstand uitgelezen kunnen 

worden door een RFID-ontvanger. Door middel van radiogolven kunnen de chip en de ontvanger met elkaar communiceren. 

Naast het herkennen van de RFID chip kan er informatie toegevoegd worden aan de chip. 

Een RFID-chip of tag wordt ontvangen door een antenne die verbonden is met een reader of ontvanger. Deze reader is 

verbonden met een onderliggend informatiesysteem waar data uit opgehaald of in weg geschreven kan worden. 

 
Figuur 3.8: Werking RFID systeem (bron: http://www.epc-rfid.info/rfid). 

Het grote voordeel van ingestorte RFID-chips is dat deze niet beschadigen als gevolg van weersinvloed of transport. Voor prefab 

betonelementen is het goed voor te stellen dat de RFID-chips ingestort worden, waardoor de chips niet kunnen beschadigen. Op 

deze manier kunnen de chips echter niet hergebruikt worden. De RFID-chips blijven altijd afleesbaar, al zijn ze niet zichtbaar. 

Het nadeel van RIFD-chips is dat ze op dit moment nog erg prijzig zijn. Hierdoor wordt het vaak als te kostbaar gezien om de 

chips in te storten. Om die reden worden losse RFID-chips aan de elementen gehangen. Deze chips kunnen hergebruikt worden 

voor andere elementen (Jansen, 2006). 

 
Figuur 3.9: Losse RFID-chip (bron: http://www.comm1trader.com/services_rfid.html). 
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3.6.2. Barcode 

Met behulp van barcodes kunnen elementgegevens afgelezen worden zonder dat deze handmatig overgenomen hoeven 

worden. Door de elementcode te bepalen met behulp van een barcode worden overneemfouten voorkomen. 

Een groot voordeel van het gebruik van barcodes is het feit dat veel producenten van prefab beton op dit moment al gebruik 

van maken van barcode-stickers op hun elementen. Hierdoor zijn geen grote veranderingen nodig in hun huidige 

registratieproces waar het aannemelijk is dat zij meewerken. 

 
Figuur 3.10: Barcode met scanner (bron: http://www.barcode-test.com/barcode-tutorial/barcode-quality-redefined/). 

Een nadeel van het gebruik van barcode-stickers is de kwetsbaarheid van de stickers. Met name door extreme weersinvloeden is 

de kans dat stickers loslaten, beschadigen of onleesbaar worden groter. Wanneer een barcode sticker beschadigd ontstaat de 

kans dat de sticker niet meer afleesbaar is, waardoor de elementgegevens alsnog handmatig bepaald moeten worden. 

Tabel 1: Vergelijking barcode en RFID-chips (Jansen, 2006). 

Barcode RFID 

Goedkoop Duur(der) 

Eenvoudig in gebruik Lastige implementatie 

Moet zichtbaar zijn Niet zichtbaar toch afleesbaar 

Statische data Dynamische data mogelijk 

Korte leesafstand Grote leesafstand 

Risico van beschadiging  

Weinig data opslag Grote data opslag 

 

3.6.3. QR-code 

Een QR-code werd op dezelfde manier als een barcode, alleen is het uiterlijk van een QR-code anders dan een barcode. 

 
Figuur 3.11: QR-code. 
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4. Vastleggen data 

Het vastleggen van gegevens voor het afroepproces gebeurt op basis van drie eigenschappen: activiteit, locatie en 

element(type). Door ieder gegeven op deze manier vast te leggen ontstaat er een gestructureerde verzameling gegevens 

waardoor deze goed beheersbaar is. Door de eenduidige en consequente structuur zijn de gegevens eenvoudig te vinden of te 

wijzigen. 

  

In tabel 2 is een overzicht gegeven van alle benodigde gegevens voor het afroepproces. Per gegeven is vermeldt op basis van 

welke eigenschap(pen) het gegeven vastgelegd wordt. Voor sommige gegevens worden meerdere eigenschappen genoemd op 

basis waarvan de gegevens vastgelegd kunnen worden.  



| Foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen | 

| 30 | | Vastleggen data | Bijlagenbundel | Peter Tuijtelaars | 

Tabel 2: Overzicht vastleggen gegevens op basis van eigenschap(pen). 

Benodigde informatie vastleggen 

Onderdeel Informatie Op basis van 

Eigenschappen 

van elementen 

Welke wanneer 

Elementnummer Element   

Geplande uitvoeringsdatum Activiteit   

Locatie element Locatie   

Zonering Locatie   

Werkvolgorde Element Activiteit   

Bouwkraan 

Beschikbare bouwkranen Locatie   

Locatie bouwkraan Locatie   

Bereik bouwkraan Locatie   

Capaciteit bouwkraan Locatie   

Beschikbare losplaatsen Locatie   

Locatie losplaats Locatie   

Elementnummer Element   

Datum levering Activiteit   

Locatie element Locatie   

Losmethode Element Elementtype   

Mogelijke losplaatsen Element Activiteit   

Mogelijke bouwkranen Element Activiteit   

Overige kraanactiviteiten Activiteit   

  Prioriteit kraanactiviteit Activiteit     

hoeveelheid per 

vracht 

Elementnummer Element   

Aanvoervolgorde Element   

Gewicht Element   

Afmetingen Element Elementtype   

Maximale gewicht  Elementtype   

Maximale afmetingen Elementtype   

Type transport Element   

Vrachtindeling Activiteit     

Tijdsduur 

Levertijd voor productie Element Elementtype   

Afroeptijd Element Elementtype   

Elementtijd Element Elementtype   

Vrachttijd (=lostijd) Activiteit   

Werktijden Activiteit   

Aanvoerroute Element Elementtype   

Transporttijd LC-bouwplaats Element Elementtype   

Voortgang 

Voortgang 

productie 

Elementnummer Element   

Geplande productiedatum Element   

Werkelijke productiedatum Element   

Levertijd voor productie Element Elementtype   

Intervaltijd afroepmomenten Proces* 

 

  

Geproduceerde elementen Element   

Geplaatste elementen Element     

Voortgang 

levering 

Afgeroepen elementen Element   

Geleverde elementen Element   

Afgeroepen leverdatum Element   

Werkelijke leverdatum Element   
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Afgeroepen tijd levering Element   

Werkelijke tijd levering Element   

Gebreken levering Activiteit   

Vrachttijd Activiteit     

Voortgang 

uitvoering 

Elementnummer Element   

Geplande uitvoeringsdatum Element   

Werkelijke uitvoeringsdatum Element   

Frequentie VGB Activiteit   

Detailniveau VGB Activiteit     

    Activiteit Activiteit   

    Datum activiteit Activiteit   

Overige 

activiteiten 

Belemmerende 

activiteiten 

Middel - materieel  Element Elementtype Activiteit 

Middel - arbeid Element Elementtype Activiteit 

Middel - locatie Element Elementtype Activiteit 

Middel - capaciteit materieel Gegeven**   

Middel - capaciteit arbeid Gegeven**   

Middel - capaciteit locatie Gegeven**   

Belemmerende factor Activiteit   

Prioriteit belemmerende activiteit Activiteit     

Afhankelijke 

activiteiten 

Type relatie Activiteit   

activiteit n Activiteit   

activiteit n+1 Activiteit     

Overig 

Personen/rollen 

Verantwoordelijk productie Element Elementtype Activiteit 

Verantwoordelijk afroep Element Elementtype Activiteit 

Verantwoordelijk logistiek Element Elementtype Activiteit 

Verantwoordelijk uitvoering Element Elementtype Activiteit 

Partijen 

Coördinerende partij Element Elementtype Activiteit 

Uitvoerende partij Element Elementtype Activiteit 

Producerende partij Element Elementtype Activiteit 

Transporterende partij Element Elementtype Activiteit 

*= Intervaltijd van afroepmomenten kan niet vastgelegd worden op basis van activiteit, locatie of element(type). Deze 

intervaltijd is een gegeven dat wordt vastgelegd in overleg tussen de betrokken partijen en wordt niet in de database 

vastgelegd. 

**= De capaciteiten per middel kunnen niet specifiek aan een activiteit, locatie of element(type) worden toegevoegd. Het is 

echter wel mogelijk deze capaciteiten in een database te verwerken zodat het gebruik van de middelen door de elementen of 

activiteiten vergeleken kan worden met de capaciteit. 
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In onderstaande figuur is tabel 2 gevisualiseerd. 

 
Figuur 4.1: Visualisatie vastleggen gegevens op basis van activiteit, locatie of element(type). 
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5. Uitleg Information Delivery Manual 

Een IDM, Information Delivery Manual, is erop gericht om een proces met bijbehorende informatiestromen vast te leggen. Per 

processtap die beschreven wordt, wordt weergegeven: 

� Wanneer deze stap plaatsvindt 

� Door wie de stap wordt uitgevoerd 

� Welke gegevens de input vormen 

� Welke gegevens de output vormen 

� Welke hulpmiddelen er gebruikt worden 

� Welke relaties met andere processtappen er bestaan. 

 
Figuur 5.1: Schematische weergave opbouw IDM. 

De relaties tussen de processtappen worden weergegeven met behulp van de blauwe verbindingslijnen. Wanneer er een cyclus 

optreedt wordt deze in een afwijkende kleur verbindingslijn weergegeven. 

 
Figuur 5.2: Kleuraanduiding verbindingslijnen in IDM. 

In het schema zijn de processtappen in twee kleuren weergegeven: 

� Groen: standaard processtap die eenmalig uitgevoerd wordt. 

� Oranje: cyclische processtap die meerdere malen herhaald wordt. Deze processtappen worden herhaald per: 

• Taak  (taakcyclus & voortgangscyclus) 

• Dag  (cyclus voortgangsbewaking productie) 

• Afroeporder (afroepcyclus)  
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De input- en outputinformatie wordt weergegeven met behulp van een groene cirkel voor inputinformatie en een oranje cirkel 

voor outputinformatie, beide bovenin de betreffende processtap weergegeven. Het nummer in de cirkels geeft aan bij input- of 

outputinformatie, die onderin het schema staat weergegeven er bij de processtap hoort. 

   
Figuur 5.3: Processtap met input- en outputinformatie en tools. 

Tabel 3: Tools verwerkt in het IDM met lettercode. 

Lettercode Tools 

 
Autodesk Revit 

 

 
Autodesk Navisworks 

 

 
Microsoft Excel 

 

 
Asta powerproject 

 

 
XD-manager 

 

 
Digitale registratiemethoden (RFID, 

barcode, QR) 

 
Te ontwikkelen hulpmiddel 

 

 

Mail 

 

 

Aan de bovenzijde van het schema staat een tijdbalk waarin de tijd relatief wordt weergegeven vanuit het moment T=0. Voor dit 

schema is T=0 gesteld op het moment dat een element geleverd wordt. 

Onder het processchema staat een blok dat gedurende het proces gevuld wordt. In dit blok staat de informatie die op dat 

moment in het proces is vastgelegd. Naarmate het proces vordert zijn er steeds meer gegevens bekend. 

Op een aantal momenten in het As-Is proces ontbreken er gegevens die nodig is om de processtap goed uit te kunnen voeren. 

Deze ontbrekende gegevens zijn in het IDM aangegeven met een: . 
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6. Wijzigingsproces 

Coördinerende 

partij

Uitvoerende 

partij

Logistiek

Uitvoering

BIM-manager

Uitvoering

Engineering

Transport

Productie

Transport

Producerende 

partij

Transporterende 

partij 

Partijen Actor

T (in werkdagen)

Engineering

Informatie

Werkvoorbereiding

Input

Output

Hulpmiddel

T - Continu Continu

Portier

Kraanmachinist

T = 0 

Wijziging

Impact op uitvoeringsproces

Wijziging

Activiteiten

Datum

Relaties

Locaties

Middelen

Capaciteit middelen

RFID/barcodes

Taakafmelding

Beoordeling wijziging Consequenties wijziging

Geplande status project

Werkelijke status project

Wijziging

BIM
Beoordelen 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Constateren 

wijziging

Beoordelen 

wijziging

Consequenties 

bepalen

Beoordelen 

wijziging

Beoordelen 

wijziging

Beoordelen 

wijziging

Beoordelen 

wijziging

Beoordelen 

wijziging

Consequenties 

bepalen

Consequenties 

bepalen

Consequenties 

bepalen

Consequenties 

bepalen

Consequenties 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Continu Continu Continu Continu

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Wijziging

Consequenties wijziging

Partijen

Personen

Activiteiten

Datum

Relaties

Locaties

Middelen

Capaciteit middelen

Wijziging

Consequenties wijziging

Partijen

Personen

Activiteiten

Datum

Relaties

Locaties

Middelen

Capaciteit middelen

Beïnvloede partijen

Beïnvloede personen

Beïnvloede activiteiten

Maatregelen

Wijziging

Consequenties wijziging

Partijen

Personen

Activiteiten

Datum

Relaties

Locaties

Middelen

Capaciteit middelen

Beïnvloede partijen

Beïnvloede personen

Beïnvloede activiteiten

Beïnvloede partijen

Beïnvloede personen

Beïnvloede activiteiten

Maatregelen Geverifieerde maatregelen

Consequenties 

bepalen

Maatregelen 

bepalen

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Maatregelen 

toepassen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Beïnvloede 

activiteiten en 

partijen bepalen

Continu

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen 

verifiëren

Maatregelen

Beïnvloede partijen

Beïnvloede personen

Maatregelen

Maatregelen

Maatregelen 

communiceren

Maatregelen 

communiceren

4D-model

Database

4D-model

Database

4D-model

Database

4D-model

Database

4D-model

Database

4D-model

Database

4D-model

Database

Constateren 

wijziging

Tijd
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6.1. Consequenties bepalen 
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7. CD 

7.1. Standalone hulpmiddel 

Het hulpmiddel is als standalone in een interactieve PDF gezet. De PDF bevat hyperlinks waardoor de processtappen in het To-

Be proces aan te klikken zijn. Onder iedere hyperlink staat een onderliggend proces, waarin extra informatie wordt gegeven. 

Hierdoor is het hulpmiddel los te gebruiken, zonder het eindrapport. 

In de interactieve PDF is tevens een mockup van de mobiele applicatie verwerkt. De mockup geeft een impressie van de te 

programmeren applicatie.  

7.2.  Samenvatting eindrapport 

 

7.3. Eindrapport 

 

7.4. Bijlagenbundel 

 

7.5. Presentatie eindcolloquium 

De presentatie die op 22 augustus 2014 is gegeven als afsluiting van het afstudeerproject. De presentatie is als powerpoint-

bestand en als PDF-bestand toegevoegd. 

7.6. Verslag Participerend Observeren 

Dit betreft het verslag dat is geschreven als afsluiting van het participerend observeren. Het participerend observeren omvat het 

vooronderzoek uitgevoerd bij het project nieuwbouw Erasmus MC. 

7.7. Afstudeerplan 

In het afstudeerplan wordt het vooronderzoek vertaald naar een onderzoeksopzet voor het verdere afstudeerproject. De 

probleem- en doelstelling worden vastgelegd en een stappenplan dat gevolgd wordt tijdens het afstudeerproject wordt 

opgesteld. 

7.8. Onderzoeksverslag 

In het onderzoeksverslag worden de resultaten van de eerste fase van het afstudeerproject besproken. Deze resultaten zijn 

gebruikt in dit eindrapport. 
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