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Om te weten waar de knelpunten in het montageproces voor komen is het gehele montageproces 
van onderstaande type prefab betonelementen in kaart gebracht. Per type prefab betonelement is 
een SADT schema gemaakt. 
 
Amstelcampus: 

• Kanaalplaten; 
• Wandelementen met een natte verbinding. 

 

Erasmus MC: 
• Breedplaten; 
• Kolommen; 
• Wandelementen met een droge verbinding; 
• Vloerbalken. 

 
Een totaal overzicht van alle gemaakte SADT schema’s is in onderstaande figuren 1 t/m 6 weergeven. 
Hierbij omvatten figuur 1 en 2 de geobserveerde type prefab betonelementen van de Amstelcampus 
en figuur 3 t/m 6 van het Eramus MC. Bij de SADT-schema’s is aangegeven welk gedeelte van het 
montageproces is geobserveerd voor het achterhalen van de knelpunten. Uiteraard zijn de 
knelpunten die buiten de geobserveerde activiteiten vallen maar wel zijn waargenomen, ook 
meegenomen in de analyse. Hierdoor is het montageproces zo breed mogelijk aanschouwd maar ligt 
de nadruk wel op de, in de SADT-schema’s aangegeven, geobserveerde activiteiten.  
 
 
 

Figuur 1: SADT-schema van het monteren van een kanaalplaat bij de Amstelcampus. 

Bijlage 1: Totaaloverzicht van SADT-schema’s 
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Amsterdam – Amstelcampus

Figuur 1: SADT-schema van het monteren van een kanaalplaat bij de Amstelcampus. 
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Figuur 2: SADT-schema van het monteren van een wandelement met een natte verbinding bij de Amstelcampus. 
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Figuur 3: SADT-schema van het monteren van een breedplaat bij het Erasmus MC. 
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Figuur 4: SADT-schema van het monteren van een kolom bij het Erasmus MC. 

Figuur 5: SADT-schema van het monteren van een wandelement met een droge verbinding bij het Erasmus MC. 
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Figuur 6: SADT-schema van het monteren van een vloerbalk bij het Erasmus MC. 

Rotterdam – Erasmus mc
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Bijlage 2: Omschrijving begin- en eindmomenten tijdsmeting 
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Bijlage 3: Totaaloverzicht van tijdsmeting 
 
In figuren 1 t/m 6 hieronder is per type prefab betonelement een overzichtsschema weergegeven 
met de gemiddelde gemeten bewerkingstijden per activiteit. Gevolgd door een gedetailleerd 
overzicht van de exact gemeten bewerkingstijden per type prefab betonelement. Dit is gemeten 
tijdens de tijdsmeting van de bewerkingstijden gedurende het participerend observeren. Uit deze 
schema’s is de conclusie getrokken dat het hijsen, het aanbrengen van de schoren en het stellen van 
een element activiteiten zijn die de langste bewerkingstijd behoeven.  
 
Berekend over dertig elementen neemt het monteren van een kanaalplaat gemiddeld vijf minuten in 
beslag. In figuur 1 is te zien dat zowel het hijsen als het plaatsen van de kanaalplaat de meeste tijd 
kost. Het hijsen komt doordat de kraan een enkele keer op de andere kraan moest wachten in 
verband met elkaars draaicirkel. Maar ook doordat één van de twee werknemers die de kanaalplaten 
aanpikte, aldus de kraanmachinist, onervaren was en daardoor het aanpikken langzamer deed dan 
een ervaren aanpikker. Daarnaast moest ook gecontroleerd worden of hij het element goed 
aanpikte. Het plaatsen komt doordat men regelmatig de kanaalplaat 180ᵒ moest draaien alvorens 
deze te kunnen plaatsen. Ook was de ploeg die de kanaalplaten plaatsten relatief langzaam in het 
plaatsen ten opzichte van andere ploegen, aldus de kraanmachinist. Het afpikken van de kanaalplaat 
neemt de minste tijd in beslag.  
 

 
Figuur 1: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een kanaalplaat. 
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Evenals het monteren van een kanaalplaat behoeft het ook hijsen van het element bij het monteren 
van een wand de langste tijd, zie figuur 2. De lange hijstijd komt doordat de kraan wederom moest 
wachten op de andere kraan in verband met elkaars draaicirkel. Dit komt doordat men eerst nog 
andere voorbereidende activiteiten moest doen zoals het aanbrengen van de mortel, indraaien van 
de stekken, verwijderen randbeveiliging etc. alvorens het element gemonteerd kon worden. 
Hierdoor staat het element onnodig lang, hangend in de kraan, te wachten. Ook het aanbrengen van 
de schoren en het stellen van het element is erg tijdrovend. Dat het aanbrengen van de schoren 
tijdrovend is komt doordat men de schoren van ver moest ophalen omdat deze niet van te voren 
waren klaargelegd. Daarnaast boorde men de gaten regelmatig van te voren maar bleken deze bij het 
aanbrengen van de schoren op de verkeerde plek te zijn geboord. Daardoor moesten de gaten 
opnieuw geboord worden. Ook zaten de schroefhulzen in de wandelementen soms op de verkeerde 
plek waardoor er alsnog in het element een gat geboord moest worden. Het stellen van het element 
kost relatief veel tijd omdat het stellen vrij lastig is. Wederom kost het afpikken van het element en 
het losmaken van de vergrendeling van de bok bij het hijsen de minste tijd.  
 

 
Figuur 2: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een wand met een natte 
verbinding. 
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Met drie minuten bewerkingstijd is een breedplaat het type element dat het snelste is te monteren. 
Evenals bij het monteren van een kanaalplaat en een wand met een natte verbinding kost ook bij het 
monteren van een breedplaat het hijsen de meeste tijd gevolgd door het plaatsen van de breedplaat, 
zie figuur 3. Bij het observeren zijn geen oorzaken gevonden die kunnen verklaren waarom het hijsen 
en het plaatsen het langste duurt. Wellicht komt dit doordat de overige activiteiten, het aan- en 
afpikken van het element, weinig handelingen behoeven waardoor deze relatief snel waren te 
verrichten.  
 

 
Figuur 3: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een breedplaat. 
 
De gemiddelde bewerkingstijd voor het monteren van een kolom is zestien minuten. Hierbij kost 
zowel het stellen van de kolom als het aanbrengen van de schoren de meeste tijd, zie figuur 4. De 
oorzaken hiervan zijn hetzelfde als eerder bij de wand met een natte verbinding benoemd is. Het 
aanbrengen van de schoren kost namelijk veel tijd doordat men regelmatig gaten van te voren 
boorde die later bij het aanbrengen van de schoren op de verkeerde plek bleken te zitten en 
daardoor opnieuw geboord moesten worden. Ook bleken de schroefhulzen in het element een 
enkele keer te ontbreken of deze zaten op de verkeerde plek waardoor er alsnog een gat in het 
element geboord moest worden voor het aanbrengen van de schoren. Het stellen van het element 
kost relatief veel tijd omdat het stellen vrij lastig was. Wederom kost het afpikken van het element 
de minste tijd.  
 

 
Figuur 4: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een kolom. 
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Het monteren van wandelementen met een droge verbinding duurt gemiddeld 52 minuten en heeft 
daarmee, samen met de wanden met een natte verbinding, de langste gemiddelde bewerkingstijd 
van de geobserveerde type elementen. Het stellen van het element kost hierbij de meeste tijd, zie 
figuur 5. Dit komt doordat dit gevelelementen waren met zichtbeton aan de buitenkant waardoor er 
een kleinere maattolerantie was dan bijvoorbeeld bij de wanden met een natte verbinding. 
Daarnaast hadden deze wanden relatief grote maatafwijkingen waardoor het goed stellen van de 
elementen bemoeilijkt werd. Het aanbrengen van de bevestigingsplaatjes en stelplaatjes, hijsen van 
het wandelement en het afpikken hebben de kortste bewerkingstijd. 
 

Figuur 5: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een wand met een droge 
verbinding. 
 
De gemiddelde bewerkingstijd voor het monteren van vloerbalken is dertien minuten. Het plaatsen 
van de balk kost de meeste tijd doordat de uitstekende stekken van de naast gelegen balk(en) en 
kolom in de weg lagen. Deze werden met een koevoet gebogen of opzij geduwd. Het afpikken van de 
balk kost de minste tijd en het aanpikken en het hijsen van de balk kost ook relatief weinig tijd, zie 
figuur 6.

 
Figuur 6: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit voor het monteren van een vloerbalk. 
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Project: Amstelcampus

Kanaalplaten Ploeggrootte: 4 personen
Datum:Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opmerkingen
Dag 1 1 Aanpikken kanaalplaat 10:15:10 10:15:30 0:00:20

Zekeren kanaalplaat 10:15:30 10:16:02 0:00:32
Hijsen kanaalplaat 10:16:02 10:17:18 0:01:16
Plaatsen kanaalplaat 10:17:18 10:17:54 0:00:36
Afpikken kanaalplaat 10:17:54 10:18:02 0:00:08

0:02:52

2 Aanpikken kanaalplaat 10:25:20 10:26:41 0:01:21
Zekeren kanaalplaat 10:26:41 10:28:38 0:01:57
Hijsen kanaalplaat 10:28:38 10:29:09 0:00:31
Plaatsen kanaalplaat 10:29:09 10:30:48 0:01:39
Afpikken kanaalplaat 10:30:48 10:30:54 0:00:06

0:05:34
3 Aanpikken kanaalplaat 10:31:14 10:32:18 0:01:04

Zekeren kanaalplaat 10:32:18 10:33:32 0:01:14
Hijsen kanaalplaat 10:33:32 10:34:08 0:00:36
Plaatsen kanaalplaat 10:34:08 10:35:42 0:01:34
Afpikken kanaalplaat 10:35:42 10:35:52 0:00:10

0:04:38
4 Aanpikken kanaalplaat 10:41:20 10:41:48 0:00:28

Zekeren kanaalplaat 10:41:48 10:42:20 0:00:32
Hijsen kanaalplaat 10:42:20 10:42:54 0:00:34
Plaatsen kanaalplaat 10:42:54 10:43:58 0:01:04
Afpikken kanaalplaat 10:43:58 10:44:06 0:00:08

0:02:46
Dag 2 5 Aanpikken kanaalplaat 7:30:24 7:31:54 0:01:30

Zekeren kanaalplaat 7:31:54 7:32:26 0:00:32
Hijsen kanaalplaat 7:32:26 7:36:54 0:04:28
Plaatsen kanaalplaat 7:36:54 7:38:40 0:01:46
Afpikken kanaalplaat 7:38:40 7:39:02 0:00:22

0:08:38
6 Aanpikken kanaalplaat 7:40:20 7:41:44 0:01:24

Zekeren kanaalplaat 7:41:44 7:43:52 0:02:08
Hijsen kanaalplaat 7:43:52 7:46:00 0:02:08
Plaatsen kanaalplaat 7:46:00 7:46:56 0:00:56
Afpikken kanaalplaat 7:46:56 7:47:08 0:00:12

0:06:48

Hieronder zijn de exacte gemeten bewerkingstijden per type prefab betonelement weergegeven. Dit voor zowel de 
Amstelcampus als het Erasmus MC.

Algemene opmerking: Sommige activiteiten zijn dubbel, dit komt doordat het element tijdelijk opgeslagen werd en 
ook het opslaan bij de tijdsmetingen is meegenomen!
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7 Aanpikken kanaalplaat 7:53:14 7:53:43 0:00:29
Zekeren kanaalplaat 7:53:43 7:54:24 0:00:41
Hijsen kanaalplaat 7:54:24 7:56:02 0:01:38
Plaatsen kanaalplaat 7:56:02 7:58:22 0:02:20
Afpikken kanaalplaat 7:58:22 7:58:35 0:00:13

0:05:21
8 Aanpikken kanaalplaat 9:39:42 9:40:52 0:01:10

Zekeren kanaalplaat 9:40:52 9:41:44 0:00:52
Hijsen kanaalplaat 9:41:44 9:43:00 0:01:16
Plaatsen kanaalplaat 9:43:00 9:45:10 0:02:10
Afpikken kanaalplaat 9:45:10 9:45:27 0:00:17

0:05:45
9 Aanpikken kanaalplaat 9:46:28 9:47:30 0:01:02

Zekeren kanaalplaat 9:47:30 9:48:46 0:01:16
Hijsen kanaalplaat 9:48:46 9:50:12 0:01:26
Plaatsen kanaalplaat 9:50:12 9:52:02 0:01:50
Afpikken kanaalplaat 9:52:02 9:52:24 0:00:22

0:05:56
10 Aanpikken kanaalplaat 10:03:10 10:03:38 0:00:28

Zekeren kanaalplaat 10:03:38 10:04:08 0:00:30
Hijsen kanaalplaat 10:04:08 10:05:24 0:01:16
Plaatsen kanaalplaat 10:05:24 10:08:12 0:02:48
Afpikken kanaalplaat 10:08:12 10:08:31 0:00:19

0:05:21
11 Aanpikken kanaalplaat 10:27:06 10:27:52 0:00:46

Zekeren kanaalplaat 10:27:52 10:28:32 0:00:40
Hijsen kanaalplaat 10:28:32 10:29:36 0:01:04
Plaatsen kanaalplaat 10:29:36 10:31:18 0:01:42
Afpikken kanaalplaat 10:31:18 10:32:00 0:00:42

0:04:54
12 Aanpikken kanaalplaat 10:33:10 10:34:42 0:01:32

Zekeren kanaalplaat 10:34:42 10:35:12 0:00:30
Hijsen kanaalplaat 10:35:12 10:36:16 0:01:04
Plaatsen kanaalplaat 10:36:16 10:38:02 0:01:46
Afpikken kanaalplaat 10:38:02 10:38:50 0:00:48

0:05:40
13 Aanpikken kanaalplaat 10:40:06 10:40:40 0:00:34

Zekeren kanaalplaat 10:40:40 10:41:08 0:00:28
Hijsen kanaalplaat 10:41:08 10:42:10 0:01:02
Plaatsen kanaalplaat 10:42:10 10:44:02 0:01:52
Afpikken kanaalplaat 10:44:02 10:44:32 0:00:30

0:04:26
14 Aanpikken kanaalplaat 10:59:48 11:01:14 0:01:26

Zekeren kanaalplaat 11:01:14 11:01:46 0:00:32
Hijsen kanaalplaat 11:01:46 11:15:56 0:14:10
Plaatsen kanaalplaat 11:15:56 11:18:22 0:02:26
Afpikken kanaalplaat 11:18:22 11:18:58 0:00:36

0:19:10

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 
nog de oplegband moest leggen.
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15 Aanpikken kanaalplaat 11:19:50 11:21:12 0:01:22
Zekeren kanaalplaat 11:21:12 11:21:36 0:00:24
Hijsen kanaalplaat 11:21:36 11:22:46 0:01:10
Plaatsen kanaalplaat 11:22:46 11:23:58 0:01:12
Afpikken kanaalplaat 11:23:58 11:24:18 0:00:20

0:04:28
16 Aanpikken kanaalplaat 11:28:56 11:29:40 0:00:44

Zekeren kanaalplaat 11:29:40 11:30:00 0:00:20
Hijsen kanaalplaat 11:30:00 11:35:18 0:05:18
Plaatsen kanaalplaat 11:35:18 11:37:52 0:02:34
Afpikken kanaalplaat 11:37:52 11:38:19 0:00:27

0:09:23
17 Aanpikken kanaalplaat 11:44:44 11:45:20 0:00:36

Zekeren kanaalplaat 11:45:20 11:45:54 0:00:34
Hijsen kanaalplaat 11:45:54 11:47:16 0:01:22
Plaatsen kanaalplaat 11:47:16 11:49:22 0:02:06
Afpikken kanaalplaat 11:49:22 11:49:36 0:00:14

0:04:52
18 Aanpikken (incl. zekeren) kanaalplaat11:51:54 11:52:14 0:00:20

Hijsen kanaalplaat 11:52:14 11:53:28 0:01:14
Plaatsen kanaalplaat 11:53:28 11:55:12 0:01:44
Afpikken kanaalplaat 11:55:12 11:55:32 0:00:20

0:03:38

19 Aanpikken kanaalplaat 12:06:38 12:07:32 0:00:54
Zekeren kanaalplaat 12:07:32 12:07:56 0:00:24
Hijsen kanaalplaat 12:07:56 12:09:44 0:01:48
Plaatsen kanaalplaat 12:09:44 12:11:12 0:01:28
Afpikken kanaalplaat 12:11:12 12:11:14 0:00:02

0:04:36
20 Aanpikken kanaalplaat 12:12:26 12:13:24 0:00:58

Zekeren kanaalplaat 12:13:24 12:13:42 0:00:18
Hijsen kanaalplaat 12:13:42 12:14:52 0:01:10
Plaatsen kanaalplaat 12:14:52 12:15:38 0:00:46
Afpikken kanaalplaat 12:15:38 12:15:44 0:00:06

0:03:18
21 Aanpikken kanaalplaat 12:16:28 12:17:16 0:00:48

Zekeren kanaalplaat 12:17:16 12:17:50 0:00:34
Hijsen kanaalplaat 12:17:50 12:18:56 0:01:06
Plaatsen kanaalplaat 12:18:56 12:19:34 0:00:38
Afpikken kanaalplaat 12:19:34 12:19:44 0:00:10

0:03:16
22 Aanpikken kanaalplaat 12:32:32 12:33:18 0:00:46

Zekeren kanaalplaat 12:33:18 12:34:34 0:01:16
Hijsen kanaalplaat 12:34:34 12:37:04 0:02:30
Plaatsen kanaalplaat 12:37:04 12:39:32 0:02:28
Afpikken kanaalplaat 12:39:32 12:40:10 0:00:38

0:07:38

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men op 
de andere kraan moest wachten 

i.v.m. draaicirkel.

Bij 'plaatsen kanaalplaat' moest 
het element eerst gedraaid 

worden.

Bij 'aanpikken kanaalplaat' moest 
de vloerklem vervangen worden 

door een hijssleutel.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 
nog de oplegband moest leggen.

'Hijsen kanaalplaat'heeft een 
lange tijdsduur doordat men op 
de andere kraan moest wachten 

i.v.m. draaicirkel
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23 Aanpikken kanaalplaat 12:41:40 12:42:32 0:00:52
Zekeren kanaalplaat 12:42:32 12:43:12 0:00:40
Hijsen kanaalplaat 12:43:12 12:44:20 0:01:08
Plaatsen kanaalplaat 12:44:20 12:48:26 0:04:06
Afpikken kanaalplaat 12:48:26 12:48:40 0:00:14

0:07:00
24 Aanpikken (incl. zekeren) kanaalplaat13:46:38 13:52:06 0:05:28

Hijsen kanaalplaat 13:52:06 13:53:32 0:01:26
Plaatsen kanaalplaat 13:53:32 13:55:44 0:02:12
Afpikken kanaalplaat 13:55:44 13:56:00 0:00:16

0:09:22
25 Aanpikken kanaalplaat 13:57:40 13:58:20 0:00:40

Zekeren kanaalplaat 13:58:20 13:59:03 0:00:43
Hijsen kanaalplaat 13:59:03 13:59:44 0:00:41
Plaatsen kanaalplaat 13:59:44 14:00:42 0:00:58
Afpikken kanaalplaat 14:00:42 14:01:26 0:00:44

0:03:46
26 Aanpikken kanaalplaat 14:02:38 14:03:04 0:00:26

Zekeren kanaalplaat 14:03:04 14:05:00 0:01:56
Hijsen kanaalplaat 14:05:00 14:06:34 0:01:34
Plaatsen kanaalplaat 14:06:34 14:08:04 0:01:30
Afpikken kanaalplaat 14:08:04 14:08:42 0:00:38

0:06:04
27 Aanpikken kanaalplaat 14:12:20 14:13:28 0:01:08

Zekeren kanaalplaat 14:13:28 14:14:14 0:00:46
Hijsen kanaalplaat 14:14:14 14:15:14 0:01:00
Plaatsen kanaalplaat 14:15:14 14:16:52 0:01:38
Afpikken kanaalplaat 14:16:52 14:17:02 0:00:10

0:04:42
28 Aanpikken kanaalplaat 15:18:10 15:18:40 0:00:30

Zekeren kanaalplaat 15:18:40 15:19:04 0:00:24
Hijsen kanaalplaat 15:19:04 15:20:20 0:01:16
Plaatsen kanaalplaat 15:20:20 15:21:30 0:01:10
Afpikken kanaalplaat 15:21:30 15:21:38 0:00:08

0:03:28
29 Aanpikken kanaalplaat 15:22:24 15:22:52 0:00:28

Zekeren kanaalplaat 15:22:52 15:23:12 0:00:20
Hijsen kanaalplaat 15:23:12 15:24:18 0:01:06
Plaatsen kanaalplaat 15:24:18 15:25:04 0:00:46
Afpikken kanaalplaat 15:25:04 15:25:10 0:00:06

0:02:46
30 Aanpikken kanaalplaat 15:26:02 15:26:28 0:00:26

Zekeren kanaalplaat 15:26:28 15:27:04 0:00:36
Hijsen kanaalplaat 15:27:04 15:27:50 0:00:46
Plaatsen kanaalplaat 15:27:50 15:28:52 0:01:02
Afpikken kanaalplaat 15:28:52 15:29:20 0:00:28

0:03:18

'Aanpikken kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat de 

hijssleutel niet goed paste en de 
tweede persoon ontbrak.

'Plaatsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men een 
stuk van de kanaalplaat af moest 

hakken.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 
nog de oplegband moest leggen.
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Wanden met natte verbinding Ploeggrootte: 5 personen
Datum:Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opmerkingen
Dag 3 1 Aanpikken wandelement 7:40:38 7:46:42 0:06:04

Losmaken vergrendeling bok 7:46:42 7:47:28 0:00:46
Hijsen wandelement 7:47:28 7:57:46 0:10:18
Positioneren wandelement 7:57:46 8:02:04 0:04:18
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 7:57:05 8:01:36 0:04:31
Aanbrengen schoren 8:03:44 8:13:56 0:10:12
Stellen wandelement 8:02:04 8:13:56 0:11:52
Afpikken wandelement 8:13:56 8:15:18 0:01:22

0:34:40

2 Aanpikken wandelement 8:16:28 8:17:56 0:01:28
Hijsen wandelement 8:17:56 8:25:18 0:07:22
Positioneren wandelement 8:25:18 8:33:52 0:08:34
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 8:29:40 8:33:18 0:03:38
Aanbrengen schoren 8:33:18 8:51:08 0:17:50
Stellen wandelement 8:33:52 8:51:08 0:17:16
Afpikken wandelement 8:51:54 8:53:20 0:01:26

0:36:52
3 Aanpikken wandelement 8:59:44 9:00:56 0:01:12

Hijsen wandelement 9:00:56 9:05:18 0:04:22
Positioneren wandelement 9:05:18 9:21:28 0:16:10
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 9:07:20 9:12:08 0:04:48

9:15:22 9:19:10 0:03:48
Totaal: 0:08:36

Aanbrengen schoren 9:12:08 9:33:38 0:21:30
Stellen wandelement 9:21:28 9:33:38 0:12:10
Afpikken wandelement 9:34:28 9:35:30 0:01:02

0:35:46
Dag 4 4 Aanpikken wandelement 8:42:44 8:48:26 0:05:42

Hijsen wandelement 8:48:26 8:58:22 0:09:56
Positioneren wandelement 8:58:22 9:19:54 0:21:32
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 8:58:30 9:19:14 0:20:44
Aanbrengen schoren 9:21:08 9:26:28 0:05:20
Stellen wandelement 9:19:54 9:26:28 0:06:34
Afpikken wandelement 9:26:12 9:26:58 0:00:46

0:44:14
5 Aanpikken wandelement 9:36:50 9:39:06 0:02:16

Hijsen wandelement 9:39:06 10:12:10 0:33:04
Positioneren wandelement 10:12:10 10:14:08 0:01:58
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 9:33:34 9:35:08 0:01:34

9:38:54 9:39:34 0:00:40
9:54:44 9:57:22 0:02:38

10:06:10 10:07:50 0:01:40
Totaal: 0:06:32

Aanbrengen 4schoren 10:14:30 10:26:46 0:12:16
Stellen wandelement 10:14:08 10:26:46 0:12:38
Afpikken wandelement 10:26:46 10:27:28 0:00:42

0:50:38

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men op 
de andere kraan moest wachten 

i.v.m. draaicirkel

Bij 'aanpikken wandelement' 
moest men eerst de stekken nog 

in het element draaien.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 

nog een hoekstaal moest 
aanbrengen terwijl element in 

kraan hing.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 

de randbeveiliging weg moest 
halen.

'Aanbrengen mortel' heeft een 
lange tijdsduur doordat men 

vanaf een hoogwerker werkte en 
telkens mortel in een emmertje 

moest aangeven.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 

de randbeveiliging weg moest 
halen door deze los te slijpen (zat 

in vloer vast).

Bij 'aanpikken wandelement' 
moest men eerst de stekken nog 

in het element draaien.

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 

de randbeveiliging en bekisting 
van de vloer weg moest halen.
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6 Aanpikken wandelement 11:16:58 11:20:20 0:03:22
Losmaken vergrendeling bok 11:20:20 11:20:56 0:00:36
Hijsen wandelement 11:20:56 11:29:56 0:09:00
Positioneren wandelement 11:29:36 11:35:52 0:06:16
Aanbrengen stelplaatjes & mortel 11:29:32 11:32:58 0:03:26
Aanbrengen schoren 11:36:34 11:42:10 0:05:36
Stellen wandelement 11:35:52 11:42:10 0:06:18
Afpikken wandelement 11:42:44 11:43:24 0:00:40

0:26:26

'Hijsen kanaalplaat' heeft een 
lange tijdsduur doordat men eerst 

nog een stuk van de vloer weg 
moest hakken.
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Hieronder zijn de exacte gemeten bewerkingstijden per type prefab betonelement weergegeven.

Breedplaten Ploeggrootte: 4 personen
Datum Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opmerkingen
Dag 1 1 Aanpikken breedplaat 8:25:00 8:25:22 0:00:22

Hijsen breedplaat 8:25:22 8:26:00 0:00:38
Plaatsen breedplaat 8:26:00 8:26:50 0:00:50
Afpikken breedplaat 8:26:50 8:27:02 0:00:12

0:02:02

2 Aanpikken breedplaat 8:27:34 8:28:02 0:00:28
Hijsen breedplaat 8:28:02 8:29:24 0:01:22
Plaatsen breedplaat 8:29:24 8:30:26 0:01:02
Afpikken breedplaat 8:30:26 8:30:38 0:00:12

0:03:04
3 Aanpikken breedplaat 8:31:10 8:31:54 0:00:44

Hijsen breedplaat 8:31:54 8:32:32 0:00:38
Plaatsen breedplaat 8:32:32 8:33:18 0:00:46
Afpikken breedplaat 8:33:18 8:33:32 0:00:14

0:02:22
4 Aanpikken breedplaat 8:34:06 8:34:22 0:00:16

Hijsen breedplaat 8:34:22 8:36:10 0:01:48
Plaatsen breedplaat 8:36:10 8:36:50 0:00:40
Afpikken breedplaat 8:36:50 8:37:00 0:00:10

0:02:54
5 Aanpikken breedplaat 8:37:40 8:38:00 0:00:20

Hijsen breedplaat 8:38:00 8:39:10 0:01:10
Plaatsen breedplaat 8:39:10 8:40:08 0:00:58
Afpikken breedplaat 8:40:08 8:40:22 0:00:14

0:02:42
6 Aanpikken breedplaat 10:52:32 10:53:04 0:00:32

Hijsen breedplaat 10:53:04 10:54:00 0:00:56
Plaatsen breedplaat 10:54:00 10:55:00 0:01:00
Afpikken breedplaat 10:55:00 10:56:04 0:01:04

0:03:32

7 Aanpikken breedplaat 10:56:48 10:57:46 0:00:58
Hijsen breedplaat 10:57:46 10:58:28 0:00:42
Plaatsen breedplaat 10:58:28 10:59:30 0:01:02
Afpikken breedplaat 10:59:30 10:59:40 0:00:10

0:02:52
8 Aanpikken breedplaat 11:00:28 11:01:08 0:00:40

Hijsen breedplaat 11:01:08 11:02:30 0:01:22
Plaatsen breedplaat 11:02:30 11:03:32 0:01:02
Afpikken breedplaat 11:03:32 11:03:42 0:00:10

0:03:14

Algemene opmerking: Sommige activiteiten zijn dubbel, dit komt doordat het element tijdelijk opgeslagen werd en 
ook het opslaan bij de tijdsmetingen is meegenomen!

Project: Erasmus MC 
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9 Aanpikken breedplaat 11:22:50 11:23:32 0:00:42
Hijsen breedplaat 11:23:32 11:25:10 0:01:38
Plaatsen breedplaat 11:25:10 11:29:02 0:03:52
Afpikken breedplaat 11:29:02 11:29:38 0:00:36

0:06:48
10 Aanpikken breedplaat 11:30:42 11:31:12 0:00:30

Hijsen breedplaat 11:31:12 11:32:22 0:01:10
Plaatsen breedplaat 11:32:22 11:33:32 0:01:10
Afpikken breedplaat 11:33:32 11:33:44 0:00:12

0:03:02
11 Aanpikken breedplaat 11:34:36 11:35:00 0:00:24

Hijsen breedplaat 11:35:00 11:36:14 0:01:14
Plaatsen breedplaat 11:36:14 11:37:20 0:01:06
Afpikken breedplaat 11:37:20 11:37:30 0:00:10

0:02:54
12 Aanpikken breedplaat 11:38:16 11:38:42 0:00:26

Hijsen breedplaat 11:38:42 11:40:06 0:01:24
Plaatsen breedplaat 11:40:06 11:41:06 0:01:00
Afpikken breedplaat 11:41:06 11:41:20 0:00:14

0:03:04
13 Aanpikken breedplaat 11:42:16 11:42:50 0:00:34

Hijsen breedplaat 11:42:50 11:43:54 0:01:04
Plaatsen breedplaat 11:43:54 11:45:00 0:01:06
Afpikken breedplaat 11:45:00 11:45:12 0:00:12

0:02:56
14 Aanpikken breedplaat 13:01:42 13:02:06 0:00:24

Hijsen breedplaat 13:02:06 13:03:08 0:01:02
Plaatsen breedplaat 13:03:08 13:04:08 0:01:00
Afpikken breedplaat 13:04:08 13:04:20 0:00:12

0:02:38
15 Aanpikken breedplaat 13:05:04 13:05:30 0:00:26

Hijsen breedplaat 13:05:30 13:06:28 0:00:58
Plaatsen breedplaat 13:06:28 13:07:28 0:01:00
Afpikken breedplaat 13:07:28 13:07:42 0:00:14

0:02:38
16 Aanpikken breedplaat 13:08:24 13:09:04 0:00:40

Hijsen breedplaat 13:09:04 13:10:16 0:01:12
Plaatsen breedplaat 13:10:16 13:11:12 0:00:56
Afpikken breedplaat 13:11:12 13:11:40 0:00:28

0:03:16
17 Aanpikken breedplaat 13:12:24 13:13:04 0:00:40

Hijsen breedplaat 13:13:04 13:14:10 0:01:06
Plaatsen breedplaat 13:14:10 13:15:20 0:01:10
Afpikken breedplaat 13:15:20 13:15:38 0:00:18

0:03:14

'Plaatsen breedplaat' gaat lastig 
doordat deze tegen een wand aan 

komt.
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18 Aanpikken breedplaat 13:27:22 13:27:58 0:00:36
Hijsen breedplaat 13:27:58 13:29:22 0:01:24
Plaatsen breedplaat 13:29:22 13:31:46 0:02:24
Afpikken breedplaat 13:31:46 13:32:00 0:00:14

0:04:38
19 Aanpikken breedplaat 13:32:48 13:33:20 0:00:32

Hijsen breedplaat 13:33:20 13:35:10 0:01:50
Plaatsen breedplaat 13:35:10 13:35:44 0:00:34
Afpikken breedplaat 13:35:44 13:35:58 0:00:14

0:03:10
20 Aanpikken breedplaat 13:36:48 13:37:24 0:00:36

Hijsen breedplaat 13:37:24 13:38:30 0:01:06
Plaatsen breedplaat 13:38:30 13:39:18 0:00:48
Afpikken breedplaat 13:39:18 13:39:34 0:00:16

0:02:46
21 Aanpikken breedplaat 13:40:24 13:41:00 0:00:36

Hijsen breedplaat 13:41:00 13:42:26 0:01:26
Plaatsen breedplaat 13:42:26 13:43:16 0:00:50
Afpikken breedplaat 13:43:16 13:43:28 0:00:12

0:03:04
22 Aanpikken breedplaat 13:44:36 13:45:08 0:00:32

Hijsen breedplaat 13:45:08 13:46:10 0:01:02
Plaatsen breedplaat 13:46:10 13:47:16 0:01:06
Afpikken breedplaat 13:47:16 13:47:26 0:00:10

0:02:50
23 Aanpikken breedplaat 14:51:02 14:51:34 0:00:32

Hijsen breedplaat 14:51:34 14:52:44 0:01:10
Plaatsen breedplaat 14:52:44 14:53:20 0:00:36
Afpikken breedplaat 14:53:20 14:53:28 0:00:08

0:02:26
24 Aanpikken breedplaat 14:54:08 14:54:32 0:00:24

Hijsen breedplaat 14:54:32 14:55:56 0:01:24
Plaatsen breedplaat 14:55:56 14:57:14 0:01:18
Afpikken breedplaat 14:57:14 14:57:24 0:00:10

0:03:16
25 Aanpikken breedplaat 14:58:06 14:58:26 0:00:20

Hijsen breedplaat 14:58:26 14:59:28 0:01:02
Plaatsen breedplaat 14:59:28 15:00:46 0:01:18
Afpikken breedplaat 15:00:46 15:00:58 0:00:12

0:02:52
26 Aanpikken breedplaat 15:01:36 15:01:52 0:00:16

Hijsen breedplaat 15:01:52 15:02:52 0:01:00
Plaatsen breedplaat 15:02:52 15:03:38 0:00:46
Afpikken breedplaat 15:03:38 15:03:48 0:00:10

0:02:12

'Plaatsen breedplaat' gaat lastig 
doordat deze tegen een wand aan 

komt.
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27 Aanpikken breedplaat 15:04:24 15:04:46 0:00:22
Hijsen breedplaat 15:04:46 15:05:46 0:01:00
Plaatsen breedplaat 15:05:46 15:06:34 0:00:48
Afpikken breedplaat 15:06:34 15:06:48 0:00:14

0:02:24
28 Aanpikken breedplaat 15:07:30 15:07:48 0:00:18

Hijsen breedplaat 15:07:48 15:09:02 0:01:14
Plaatsen breedplaat 15:09:02 15:09:50 0:00:48
Afpikken breedplaat 15:09:50 15:10:04 0:00:14

0:02:34
29 Aanpikken breedplaat 15:17:30 15:17:48 0:00:18

Hijsen breedplaat 15:17:48 15:18:50 0:01:02
Plaatsen breedplaat 15:18:50 15:19:36 0:00:46
Afpikken breedplaat 15:19:36 15:19:46 0:00:10

0:02:16
30 Aanpikken breedplaat 15:29:22 15:29:54 0:00:32

Hijsen breedplaat 15:29:54 15:31:14 0:01:20
Plaatsen breedplaat 15:31:14 15:32:32 0:01:18
Afpikken breedplaat 15:32:32 15:32:44 0:00:12

0:03:22
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Kolommen Ploeggrootte: 5 personen
Datum:Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opmerkingen
Dag 2 1 Aanpikken kolom 7:33:12 7:36:42 0:03:30

Hijsen kolom 7:36:42 7:39:38 0:02:56
Afpikken kolom 7:39:38 7:39:46 0:00:08
Aanpikken kolom 8:14:00 8:14:28 0:00:28
Hijsen kolom 8:14:28 8:15:30 0:01:02

8:15:30 8:17:48 0:02:18

Aanbrengen schoren 8:17:48 8:25:28 0:07:40
Afpikken kolom 8:25:28 8:25:44 0:00:16
Stellen kolom 8:25:44 8:29:46 0:04:02

0:19:03

2 Aanpikken kolom 7:46:04 7:47:54 0:01:50
Hijsen kolom 7:47:54 7:51:04 0:03:10
Afpikken kolom 7:51:04 7:52:56 0:01:52
Aanpikken kolom 8:26:46 8:27:34 0:00:48
Hijsen kolom 8:27:34 8:29:24 0:01:50

8:29:24 8:31:40 0:02:16

Aanbrengen schoren 8:31:40 8:37:30 0:05:50
Afpikken kolom 8:37:30 8:37:38 0:00:08
Stellen kolom 8:37:06 8:40:22 0:03:16

0:17:02
3 Aanpikken kolom 7:46:04 7:47:54 0:01:50

Hijsen kolom 7:47:54 7:51:04 0:03:10
Afpikken kolom 7:51:04 7:52:56 0:01:52
Aanpikken kolom 8:38:31 8:39:06 0:00:35
Hijsen kolom 8:39:06 8:41:12 0:02:06

8:41:12 8:44:32 0:03:20

Aanbrengen schoren 8:44:32 8:49:32 0:05:00
Afpikken kolom 8:50:48 8:51:04 0:00:16
Stellen kolom 8:49:32 8:51:04 0:01:32

0:15:59
4 Aanpikken kolom 7:54:18 7:57:24 0:03:06

Hijsen kolom 7:57:24 7:59:46 0:02:22
Afpikken kolom 7:59:46 7:59:58 0:00:12
Aanpikken kolom 9:54:22 9:54:46 0:00:24
Hijsen kolom 9:54:46 9:57:14 0:02:28

9:57:14 9:59:14 0:02:00

Aanbrengen schoren 9:59:14 10:05:02 0:05:48
Afpikken kolom 10:05:02 10:05:36 0:00:34
Stellen kolom 10:03:16 10:10:04 0:06:48

0:18:32

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.
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J.J. RooswinkelBijlagen

5 Aanpikken kolom 7:33:12 7:36:42 0:03:30
Hijsen kolom 7:36:42 7:39:38 0:02:56
Afpikken kolom 7:39:38 7:39:46 0:00:08
Aanpikken kolom 10:10:14 10:10:44 0:00:30
Hijsen kolom 10:10:44 10:12:18 0:01:34

10:12:18 10:15:56 0:03:38

Aanbrengen schoren 10:15:56 10:19:14 0:03:18
Afpikken kolom 10:19:50 10:20:00 0:00:10
Stellen kolom 10:15:56 10:22:38 0:06:42

0:15:41
6 Aanpikken kolom 7:40:38 7:42:30 0:01:52

Hijsen kolom 7:42:30 7:44:34 0:02:04
Afpikken kolom 7:44:34 7:44:44 0:00:10
Aanpikken kolom 10:20:56 10:21:36 0:00:40
Hijsen kolom 10:21:36 10:23:24 0:01:48

10:23:24 10:24:02 0:00:38

Aanbrengen schoren 10:24:02 10:27:06 0:03:04
Afpikken kolom 10:28:02 10:28:12 0:00:10
Stellen kolom 10:26:16 10:32:28 0:06:12

0:13:35
7 Aanpikken kolom 7:25:00 7:26:00 0:01:00

Hijsen kolom 7:26:00 7:28:04 0:02:04
Afpikken kolom 7:28:04 7:28:14 0:00:10
Aanpikken kolom 10:28:58 10:29:32 0:00:34
Hijsen kolom 10:29:32 10:31:46 0:02:14

10:31:46 10:33:08 0:01:22

Aanbrengen schoren 10:33:08 10:36:32 0:03:24
Afpikken kolom 10:37:36 10:37:54 0:00:18
Stellen kolom 10:36:06 10:40:44 0:04:38

0:15:00
8 Aanpikken kolom 7:29:02 7:30:14 0:01:12

Hijsen kolom 7:30:14 7:31:42 0:01:28
Afpikken kolom 7:31:42 7:31:53 0:00:11
Aanpikken kolom 10:39:06 10:39:42 0:00:36
Hijsen kolom 10:39:42 10:41:06 0:01:24

10:41:06 10:42:36 0:01:30

Aanbrengen schoren 10:42:36 10:47:00 0:04:24
Afpikken kolom 10:47:30 10:47:44 0:00:14
Stellen kolom 10:45:26 10:49:46 0:04:20

0:13:31

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Bij 'afpikken kolom' moest eerst 
de ladder nog gehaald worden 

om de kolom af te pikken.

Bij 'afpikken kolom' stond men 
nog niet klaar op de ladder om af 

te pikken.

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.

De tijd voor 'hijsen kolom' wordt 
bij het totaal voor de helft 

meegerekend omdat er twee 
kolommen tegelijk omhoog 

werden gehesen.

Bij 'afpikken kolom' moest eerst 
de ladder nog gehaald worden 

om de kolom af te pikken.
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9 Aanpikken kolom 11:12:08 11:13:26 0:01:18
Hijsen kolom 11:13:26 11:15:12 0:01:46
Afpikken kolom 11:15:12 11:15:20 0:00:08
Aanpikken kolom 12:16:42 12:17:42 0:01:00
Hijsen kolom 12:17:42 12:20:16 0:02:34

12:20:16 12:21:04 0:00:48

Aanbrengen schoren 12:21:04 12:24:42 0:03:38
Afpikken kolom 12:26:10 12:26:22 0:00:12
Stellen kolom 12:24:52 12:28:36 0:03:44

0:15:06
10 Aanpikken kolom 11:44:20 11:45:22 0:01:02

Hijsen kolom 11:45:22 11:48:24 0:03:02
Afpikken kolom 11:48:24 11:48:42 0:00:18
Aanpikken kolom 13:30:38 13:31:24 0:00:46
Hijsen kolom 13:31:24 13:33:02 0:01:38

13:33:02 13:34:26 0:01:24

Aanbrengen schoren 13:34:26 13:38:58 0:04:32
Afpikken kolom 13:39:38 13:39:50 0:00:12
Stellen kolom 13:35:48 13:42:00 0:06:12

0:15:44
11 Aanpikken kolom 11:16:14 11:18:16 0:02:02

Hijsen kolom 11:18:16 11:19:46 0:01:30
Afpikken kolom 11:19:46 11:19:56 0:00:10
Aanpikken kolom 13:41:06 13:41:36 0:00:30
Hijsen kolom 13:41:36 13:43:42 0:02:06

13:43:42 13:44:36 0:00:54

Aanbrengen schoren 13:44:36 13:49:02 0:04:26
Afpikken kolom 13:51:08 13:51:22 0:00:14
Stellen kolom 13:47:04 13:53:32 0:06:28

0:16:08
12 Aanpikken kolom 11:20:58 11:22:06 0:01:08

Hijsen kolom 11:22:06 11:23:56 0:01:50
Afpikken kolom 11:23:56 11:24:02 0:00:06
Aanpikken kolom 13:56:46 13:57:08 0:00:22
Hijsen kolom 13:57:08 13:58:52 0:01:44

13:58:52 14:00:02 0:01:10

Aanbrengen schoren 14:00:02 14:03:28 0:03:26
Afpikken kolom 14:04:16 14:04:24 0:00:08
Stellen kolom 14:01:18 14:05:58 0:04:40

0:12:16

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Bij 'afpikken kolom' moest eerst 
de ladder nog gehaald worden 

om de kolom af te pikken.
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J.J. RooswinkelBijlagen

13 Aanpikken kolom 11:25:06 11:26:00 0:00:54
Hijsen kolom 11:26:00 11:28:10 0:02:10
Afpikken kolom 11:28:10 11:28:18 0:00:08
Aanpikken kolom 14:05:32 14:05:58 0:00:26
Hijsen kolom 14:05:58 14:07:34 0:01:36

14:07:34 14:09:50 0:02:16

Aanbrengen schoren 14:09:50 14:13:26 0:03:36
Afpikken kolom 14:14:40 14:14:52 0:00:12
Stellen kolom 14:13:20 14:16:46 0:03:26

0:14:26
14 Aanpikken kolom 11:36:38 11:38:36 0:01:58

Hijsen kolom 11:38:36 11:43:01 0:04:25
Afpikken kolom 11:43:01 11:43:10 0:00:09
Aanpikken kolom 14:29:00 14:29:18 0:00:18
Hijsen kolom 14:29:18 14:31:02 0:01:44

14:31:02 14:31:52 0:00:50

Aanbrengen schoren 14:31:52 14:38:14 0:06:22
Afpikken kolom 14:38:28 14:38:36 0:00:08
Stellen kolom 14:37:54 14:45:08 0:07:14

0:22:40
Dag 12 15 Aanpikken kolom 7:14:34 7:15:30 0:00:56

Hijsen kolom 7:15:30 7:17:08 0:01:38
Afpikken kolom 7:17:08 7:17:40 0:00:32
Aanpikken kolom 10:04:42 10:05:16 0:00:34
Hijsen kolom 10:05:16 10:06:32 0:01:16

10:06:32 10:07:50 0:01:18

Aanbrengen schoren 10:07:50 10:15:32 0:07:42
Afpikken kolom 10:17:58 10:18:06 0:00:08
Stellen kolom 10:16:22 10:20:00 0:03:38

0:18:24
16 Aanpikken kolom 7:11:22 7:12:22 0:01:00

Hijsen kolom 7:12:22 7:13:18 0:00:56
Afpikken kolom 7:13:18 7:13:52 0:00:34
Aanpikken kolom 10:20:30 10:20:44 0:00:14
Hijsen kolom 10:20:44 10:23:28 0:02:44

10:23:28 10:26:04 0:02:36

Aanbrengen schoren 10:26:04 10:33:02 0:06:58
Afpikken kolom 10:35:56 10:36:08 0:00:12
Stellen kolom 10:34:22 10:43:58 0:09:36

0:25:58

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

'Hijsen kolom' heeft een lange 
tijdsduur doordat de kolom niet 
goed op onderliggende houten 
balk was gelegd waardoor de 

kolom eraf rolde en deze weer 
opnieuw gehezen moest worden 

om goed te leggen voor het 
tijdelijk opslaan.

'Positioneren kolom' duurt 
relatief lang door men de stekken 
van de onderliggende kolom eerst 

recht moest buigen.

Bij 'afpikken kolom' moest eerst 
de ladder nog goed gezet worden.
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17 Aanpikken kolom 7:19:04 7:19:50 0:00:46
Hijsen kolom 7:19:50 7:20:46 0:00:56
Afpikken kolom 7:20:46 7:21:24 0:00:38
Aanpikken kolom 13:30:52 13:31:04 0:00:12
Hijsen kolom 13:31:04 13:32:00 0:00:56

13:32:00 13:33:18 0:01:18

Aanbrengen schoren 13:33:18 13:37:52 0:04:34
Afpikken kolom 13:38:50 13:38:58 0:00:08
Stellen kolom 13:37:46 13:38:50 0:01:04

0:10:26
18 Aanpikken kolom 7:08:10 7:09:10 0:01:00

Hijsen kolom 7:09:10 7:09:54 0:00:44
Afpikken kolom 7:09:54 7:10:34 0:00:40
Aanpikken kolom 15:18:36 15:18:46 0:00:10
Hijsen kolom 15:18:46 15:27:20 0:08:34

15:27:20 15:28:10 0:00:50

Aanbrengen schoren 15:28:10 15:31:38 0:03:28
Afpikken kolom 15:33:20 15:33:30 0:00:10
Stellen kolom 15:32:02 15:36:30 0:04:28

0:20:18

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Positioneren kolom / aanbrengen 
stelplaatjes

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat de plastic doppen 

eerst nog uit de schroefhuls 
gehaald moesten worden.

Interval 'afpikken kolom': komt 
doordat men eerst  ging stellen 

i.p.v. afpikken.

'Hijsen kolom' heeft een lange 
tijdsduur doordat het pur in de 

kier tussen twee wandlementen 
eerst nog deels verwijderd moest 

worden terwijl de kolom in de 
kraan hing.
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Wanden met droge verbinding Ploeggrootte: 5 personen
Datum:Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opmerkingen
Dag 3 1 Aanpikken wandelement 7:15:42 7:22:16 0:06:34

Hijsen wandelement 7:22:16 7:24:00 0:01:44
7:24:00 7:25:20 0:01:20

Positioneren wandelement 7:25:20 7:27:54 0:02:34
7:28:10 7:43:22 0:15:12

Stellen wandelement 7:28:52 7:47:18 0:18:26
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:41:12 7:44:40 0:03:28
Afpikken wandelement 7:44:52 7:45:50 0:00:58

0:30:08

2 Aanpikken wandelement 7:55:30 8:01:40 0:06:10
Hijsen wandelement 8:01:40 8:03:16 0:01:36

8:03:32 8:05:06 0:01:34

Positioneren wandelement 8:05:06 8:07:12 0:02:06
8:07:46 8:13:48 0:06:02

Stellen wandelement 8:07:52 8:12:50 0:04:58
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:13:42 8:17:18 0:03:36
Afpikken wandelement 8:17:24 8:18:20 0:00:56

0:22:50
Dag 5 3 Aanpikken wandelement 7:34:12 7:37:24 0:03:12

Hijsen wandelement 7:37:24 7:39:08 0:01:44
7:39:08 7:40:00 0:00:52

Positioneren wandelement 7:40:00 7:42:06 0:02:06
7:42:06 7:54:46 0:12:40

Stellen wandelement 7:45:32 8:00:34 0:15:02
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:53:24 7:59:06 0:05:42
Afpikken wandelement 7:59:44 8:01:28 0:01:44

0:27:16
4 Aanpikken wandelement 8:05:02 8:11:36 0:06:34

Hijsen wandelement 8:11:36 8:12:50 0:01:14
8:12:50 8:13:20 0:00:30

Positioneren wandelement 8:13:20 8:15:38 0:02:18
8:17:46 8:27:26 0:09:40

Stellen wandelement 8:17:58 8:35:40 0:17:42
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:26:32 8:31:46 0:05:14
Afpikken wandelement 8:31:40 8:33:10 0:01:30

0:28:08

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes': komt 

doordat element eerst gedraaid 
moest worden.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.
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5 Aanpikken wandelement 13:18:36 13:24:00 0:05:24
Hijsen wandelement 13:24:00 13:24:54 0:00:54

13:24:54 13:26:12 0:01:18

Positioneren wandelement 13:26:12 13:28:38 0:02:26
13:29:08 13:37:26 0:08:18

Stellen wandelement 13:30:54 13:41:00 0:10:06
Fixeren bevestigingsplaatsjes 13:36:48 13:40:34 0:03:46
Afpikken wandelement 13:40:32 13:42:06 0:01:34

0:23:30
6 Aanpikken wandelement 13:44:38 13:49:26 0:04:48

Hijsen wandelement 13:49:26 13:50:32 0:01:06
13:50:32 13:54:00 0:03:28

Positioneren wandelement 13:54:00 13:55:56 0:01:56
13:56:44 14:03:46 0:07:02

Stellen wandelement 13:58:58 14:15:54 0:16:56
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:03:00 14:08:20 0:05:20
Afpikken wandelement 14:08:20 14:10:16 0:01:56

0:31:16
Dag 8 7 Aanpikken wandelement 7:19:54 7:32:52 0:12:58

Hijsen wandelement 7:32:52 7:35:44 0:02:52
7:36:14 7:38:32 0:02:18

Positioneren wandelement 7:38:32 7:40:46 0:02:14
7:42:36 7:54:50 0:12:14

Stellen wandelement 7:45:50 8:08:34 0:22:44
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:58:38 8:12:00 0:13:22
Afpikken wandelement 8:06:18 8:07:30 0:01:12

0:52:06
8 Aanpikken wandelement 8:09:34 8:20:22 0:10:48

Hijsen wandelement 8:20:22 8:22:16 0:01:54
8:22:16 8:23:02 0:00:46

Positioneren wandelement 8:23:02 8:26:02 0:03:00
8:27:10 8:36:00 0:08:50

Stellen wandelement 8:28:06 8:52:30 0:24:24
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:36:30 8:48:32 0:12:02
Afpikken wandelement 8:49:34 8:50:56 0:01:22

0:42:56

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Lange tijdsduur 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes' komt 

doordat men de (verkeerde) 
bevestigingsplaatjes eerst nog 

moest ombuigen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen. 
En door de aanwezige wapening 

moest men vier keer zoveel gaten 
boren.

'Aanbrengen bevestigingsplaatjes' 
heeft een lange tijdsduur doordat 
men de bevestigingsbout lastig in 

het element gedraaid kreeg.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Lange tijdsduur 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes' komt 

doordat de plaatjes eerst nog 
gepakt en de (verkeerde) 

bevestigingsplaatjes omgebogen 
moesten worden.
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9 Aanpikken wandelement 13:54:04 13:59:00 0:04:56
Hijsen wandelement 13:59:00 14:00:36 0:01:36

14:01:08 14:03:12 0:02:04

Positioneren wandelement 14:03:12 14:06:50 0:03:38
14:07:36 14:19:30 0:11:54

Stellen wandelement 14:08:48 14:35:38 0:26:50
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:19:48 14:25:56 0:06:08
Afpikken wandelement 14:27:34 14:28:44 0:01:10

0:41:34
10 Aanpikken wandelement 14:33:18 14:39:56 0:06:38

Hijsen wandelement 14:39:56 14:41:10 0:01:14
14:41:10 14:43:24 0:02:14

Positioneren wandelement 14:43:24 14:44:22 0:00:58
14:45:46 14:54:06 0:08:20

Stellen wandelement 14:46:24 15:10:44 0:24:20
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:55:24 15:02:36 0:07:12
Afpikken wandelement 15:03:36 15:05:02 0:01:26

0:37:26
Dag 9 11 Aanpikken wandelement 7:12:46 7:21:12 0:08:26

Hijsen wandelement 7:21:12 7:22:42 0:01:30
7:23:08 7:24:54 0:01:46

Positioneren wandelement 7:24:54 7:27:18 0:02:24
7:29:02 7:40:44 0:11:42

Stellen wandelement 7:31:52 7:47:30 0:15:38
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:39:52 7:49:02 0:09:10
Afpikken wandelement 7:44:36 7:45:52 0:01:16

0:33:06
12 Aanpikken wandelement 7:47:02 7:52:44 0:05:42

Hijsen wandelement 7:52:44 7:54:02 0:01:18
7:54:02 7:56:06 0:02:04

Positioneren wandelement 7:56:06 7:58:14 0:02:08
8:00:44 8:10:56 0:10:12

Stellen wandelement 8:08:30 8:31:06 0:22:36
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:12:20 8:25:38 0:13:18
Afpikken wandelement 8:17:00 8:18:14 0:01:14

0:31:12

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Lange tijdsduur 'aanpikken 
wandelement' komt doordat het 
waterpas stellen van het element 

lang duurde.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen. 
En door de aanwezige wapening 

moest men vier keer zoveel gaten 
boren.

Interval 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes': komt 

doordat element eerst gedraaid 
moest worden.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen. 
En door de aanwezige wapening 

moest men vier keer zoveel gaten 
boren.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes': komt door 

men eerst de bevestigingsplaatjes 
moest pakken.
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13 Aanpikken wandelement 8:22:22 8:23:40 0:01:18
Hijsen wandelement 8:23:40 8:37:02 0:13:22

8:37:02 8:38:20 0:01:18

Positioneren wandelement 8:41:48 8:55:00 0:13:12
8:55:30 9:01:58 0:06:28

Stellen wandelement 9:01:34 9:43:22 0:41:48
9:16:06 9:48:00 0:31:54

10:48:24 10:56:10 0:07:46
totaal: 0:39:40

Afpikken wandelement 9:46:28 9:46:46 0:00:18
1:32:10

Dag 10 14 Aanpikken wandelement 7:23:12 7:27:10 0:03:58
Hijsen wandelement 7:27:10 7:29:00 0:01:50

7:29:00 7:31:02 0:02:02

Positioneren wandelement 7:31:02 8:05:22 0:34:20
8:05:38 8:14:14 0:08:36

Stellen wandelement 8:07:32 8:19:50 0:12:18
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:14:40 8:17:58 0:03:18
Afpikken wandelement 8:20:06 8:20:50 0:00:44

0:57:38
15 Aanpikken wandelement 8:30:30 8:33:48 0:03:18

Hijsen wandelement 8:33:48 8:36:00 0:02:12
8:36:00 8:43:14 0:07:14

Positioneren wandelement 8:43:14 9:09:40 0:26:26
9:09:40 9:15:16 0:05:36

Stellen wandelement 9:09:44 9:29:54 0:20:10
Fixeren bevestigingsplaatsjes 9:15:50 9:26:58 0:11:08
Afpikken wandelement 9:27:56 9:28:42 0:00:46

0:59:24
16 Aanpikken wandelement 10:05:14 10:11:04 0:05:50

Hijsen wandelement 10:11:04 10:12:50 0:01:46
10:13:32 10:17:42 0:04:10

Positioneren wandelement 10:17:42 10:21:08 0:03:26
10:23:18 10:43:04 0:19:46

Stellen wandelement 10:26:38 10:51:08 0:24:30
Fixeren bevestigingsplaatsjes 10:42:56 10:49:16 0:06:20
Afpikken wandelement 10:49:48 10:51:56 0:02:08

0:46:42

Fixeren bevestigingsplaatsjes & 
hoekprofiel

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Lange tijdsduur 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes' komt 

doordat de plaatjes eerst nog 
gepakt moesten worden en de 

draadeinden moesten 
omgebogen worden.

Interval 'positioneren element' en 
lange tijdsduur: komt door men 
stuk van het element af moest 
zagen en een stuk van de vloer 

weg moest hakken.
'Stellen element' liep parallel aan 

het fixeren van de 
bevestigingsplaatjes vandaar de 

lange tijdsduur. Dit kon niet 
andere vanwege de krappe 

werkplek.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

'Positioneren wandelement' 
duurt lang doordat men de 

stekken moest ombuigen en de 
(verkeerd) ingestorte gaines 

moest uitboren.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Aanbrengen bevestigingsplaatjes' 
en 'positioneren wandelement' 
hadden lange tijdsduur doordat 
de draadeinden in het element 

omgebogen moesten worden en 
de (verkeerd) ingestorte gaines 

uitgehakt moest worden.
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17 Aanpikken wandelement 10:53:22 11:00:00 0:06:38
Hijsen wandelement 11:00:00 11:01:22 0:01:22

11:01:22 11:04:02 0:02:40

Positioneren wandelement 11:04:02 11:05:18 0:01:16
11:06:20 11:15:04 0:08:44

Stellen wandelement 11:10:08 11:32:26 0:22:18
Fixeren bevestigingsplaatsjes 11:15:48 11:30:54 0:15:06
Afpikken wandelement 11:29:20 11:30:26 0:01:06

0:39:04
18 Aanpikken wandelement 13:34:12 13:38:36 0:04:24

Hijsen wandelement 13:38:36 13:39:34 0:00:58
13:39:34 13:42:08 0:02:34

Positioneren wandelement 13:42:08 13:44:42 0:02:34
13:46:06 14:01:36 0:15:30

Stellen wandelement 13:48:40 14:07:12 0:18:32
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:01:32 14:10:46 0:09:14
Afpikken wandelement 14:05:02 14:06:08 0:01:06

0:31:56
19 Aanpikken wandelement 14:07:22 14:11:08 0:03:46

Hijsen wandelement 14:11:08 14:11:50 0:00:42
14:12:10 14:13:24 0:01:14

Positioneren wandelement 14:13:24 14:15:34 0:02:10
14:16:10 14:24:18 0:08:08

Stellen wandelement 14:18:26 14:34:36 0:16:10
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:24:24 14:32:12 0:07:48
Afpikken wandelement 14:28:20 14:29:12 0:00:52

0:27:14
Dag 11 20 Aanpikken wandelement 7:27:14 7:31:30 0:04:16

Hijsen wandelement 7:31:30 7:32:38 0:01:08
7:32:38 7:34:04 0:01:26

Positioneren wandelement 7:34:04 7:36:20 0:02:16
7:36:30 7:45:02 0:08:32

Stellen wandelement 7:40:56 8:03:58 0:23:02
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:57:00 8:00:24 0:03:24
Afpikken wandelement 8:00:54 8:01:46 0:00:52

0:36:44

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Bij 'positioneren wandelement' 
moest een deel van de 

waterkering weggehaald worden.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes': komt 

doordat element eerst gedraaid 
moest worden.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Bij 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes' moest  het 
element eerst gedraaid worden.

Bij 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes' moest  het 
element eerst gedraaid worden.
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21 Aanpikken wandelement 8:03:48 8:07:44 0:03:56
Hijsen wandelement 8:07:44 8:09:38 0:01:54

8:09:38 8:11:08 0:01:30

Positioneren wandelement 8:11:08 8:13:16 0:02:08
8:14:56 8:23:38 0:08:42

Stellen wandelement 8:15:56 8:45:50 0:29:54
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:31:26 8:46:04 0:14:38
Afpikken wandelement 8:42:10 8:42:52 0:00:42

0:42:16
Dag 12 22 Aanpikken wandelement 7:01:30 7:06:52 0:05:22

Hijsen wandelement 7:06:52 7:08:11 0:01:19
7:08:11 7:09:18 0:01:07

Positioneren wandelement 7:09:18 7:12:26 0:03:08
7:12:34 7:20:54 0:08:20

Stellen wandelement 7:14:20 7:35:42 0:21:22
Fixeren bevestigingsplaatsjes 7:26:02 7:29:06 0:03:04
Afpikken wandelement 7:32:56 7:34:02 0:01:06

0:34:12
23 Aanpikken wandelement 7:44:58 7:48:50 0:03:52

Hijsen wandelement 7:48:50 7:50:14 0:01:24
7:50:20 7:51:48 0:01:28

Positioneren wandelement 7:51:48 7:53:44 0:01:56
7:54:46 8:03:26 0:08:40

Stellen wandelement 7:55:42 8:14:44 0:19:02
Fixeren bevestigingsplaatsjes 8:04:00 8:09:18 0:05:18
Afpikken wandelement 8:10:02 8:11:44 0:01:42

0:29:46
24 Aanpikken wandelement 15:15:38 15:19:54 0:04:16

Hijsen wandelement 15:19:54 15:21:08 0:01:14
15:21:48 15:22:54 0:01:06

Positioneren wandelement 15:22:54 15:24:08 0:01:14
15:25:06 15:36:48 0:11:42

Stellen wandelement 15:28:00 15:45:00 0:17:00
Fixeren bevestigingsplaatsjes 15:37:04 15:46:04 0:09:00
Afpikken wandelement 15:40:22 15:41:02 0:00:40

0:30:26

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst de 
schoren nog moest pakken.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst de 

schoren nog moest pakken. En 
duurt relatief lang doordat het 

element weer opgehesen moest 
worden om stuk van vloer weg te 

hakken.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst de 
schoren nog moest pakken.

Interval 'aanbrengen 
bevestigingsplaatjes': komt 

doordat element eerst gedraaid 
moest worden.
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25 Aanpikken wandelement 14:01:30 14:06:52 0:05:22
Hijsen wandelement 14:06:52 14:08:22 0:01:30

14:08:22 14:09:18 0:00:56

Positioneren wandelement 14:09:18 14:12:26 0:03:08
14:12:34 14:20:54 0:08:20

Stellen wandelement 14:15:48 14:35:42 0:19:54
Fixeren bevestigingsplaatsjes 14:16:02 14:29:06 0:13:04
Afpikken wandelement 14:32:56 14:34:02 0:01:06

0:34:12
26 Aanpikken wandelement 14:44:58 14:48:50 0:03:52

Hijsen wandelement 14:48:50 14:50:14 0:01:24
14:50:14 14:51:48 0:01:34

Positioneren wandelement 14:51:48 14:53:44 0:01:56
14:54:46 15:03:26 0:08:40

Stellen wandelement 14:54:54 15:14:44 0:19:50
Fixeren bevestigingsplaatsjes 15:04:00 15:09:18 0:05:18
Afpikken wandelement 15:10:02 15:13:26 0:03:24

0:29:46

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
aanbrengen stelplaatjes

Aanbrengen schoren / 
verwijderen randbeveiliging

Aanbrengen bevestigingsplaatjes 
/ aanbrengen stelplaatjes

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

Interval 'aanbrengen schoren': 
komt doordat men eerst nog de 

randbeveiliging weg moest halen.

'Afpikken wandelement' werd 
door één persoon gedaan i.p.v. 

twee personen waardoor hij van 
de ene naar de andere ladder 

moest.
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Vloerbalken Ploeggrootte: 4 personen
Datum:Nr. Activiteit Begintijd Eindtijd Bewerkingstijd Opermerkingen
Dag 4 1 Aanpikken balk 11:46:14 11:49:32 0:03:18

Hijsen balk 11:49:32 11:51:14 0:01:42
Plaatsen balk 11:51:14 11:53:10 0:01:56
Afpikken balk 11:53:10 11:53:46 0:00:36
Aanpikken balk 13:26:58 13:30:36 0:03:38
Hijsen balk 13:30:36 13:33:42 0:03:06
Plaatsen balk 13:33:42 13:44:16 0:10:34
Afpikken balk 13:44:16 13:44:56 0:00:40

0:25:30
2 Aanpikken balk 11:54:40 11:56:34 0:01:54

Hijsen balk 11:56:34 11:58:02 0:01:28
Plaatsen balk 11:58:02 12:00:20 0:02:18
Afpikken balk 12:00:20 12:00:34 0:00:14
Aanpikken balk 13:02:26 13:03:40 0:01:14
Hijsen balk 13:03:40 13:06:26 0:02:46
Plaatsen balk 13:06:26 13:10:38 0:04:12
Afpikken balk 13:10:38 13:10:56 0:00:18

0:14:24

3 Aanpikken balk 12:12:56 12:20:22 0:07:26
Hijsen balk 12:20:22 12:22:38 0:02:16
Plaatsen balk 12:22:38 12:34:16 0:11:38
Afpikken balk 12:34:16 12:34:52 0:00:36

0:21:56
4 Aanpikken balk 12:44:12 12:49:24 0:05:12

Hijsen balk 12:49:24 12:54:26 0:05:02
Plaatsen balk 12:54:26 13:00:12 0:05:46
Afpikken balk 13:00:12 13:02:26 0:02:14

0:18:14
5 Aanpikken balk 13:13:12 13:15:02 0:01:50

Hijsen balk 13:15:02 13:17:18 0:02:16
Plaatsen balk 13:17:18 13:24:52 0:07:34
Afpikken balk 13:24:52 13:25:04 0:00:12

0:11:52
Dag 5 6 Aanpikken balk 7:09:52 7:18:32 0:08:40

Hijsen balk 7:18:32 7:19:56 0:01:24
Plaatsen balk 7:19:56 7:24:00 0:04:04
Afpikken balk 7:24:00 7:24:46 0:00:46

0:14:54
7 Aanpikken balk 7:26:50 7:28:52 0:02:02

Hijsen balk 7:28:52 7:30:22 0:01:30
Plaatsen balk 7:30:22 7:33:34 0:03:12
Afpikken balk 7:33:34 7:34:00 0:00:26

0:07:10

Lange tijdsduur voor de 7e 
activiteit 'plaatsen balk' doordat 

de balk tegen een wand aan komt 
te liggen waardoor er veel 
gekoevoet moest worden.

'Aanpikken balk' heeft lange 
tijdsduur doordat de kettingen op 
lengte gemaakt moesten worden.

'Hijsen balk' heeft lange tijdsduur 
doordat men de portofoon via de 
balk omhoog liet hijsen i.p.v. dat 

men deze zelf beneden ophaalde.

'Aanpikken balk' heeft lange 
tijdsduur doordat de 

randbeveiliging nog op de balk 
aangebracht moest worden.
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8 Aanpikken balk 7:35:08 7:36:40 0:01:32
Hijsen balk 7:36:40 7:40:16 0:03:36
Plaatsen balk 7:40:16 7:44:04 0:03:48
Afpikken balk 7:44:04 7:44:42 0:00:38

0:09:34
9 Aanpikken balk 8:02:18 8:03:50 0:01:32

Hijsen balk 8:03:50 8:04:46 0:00:56
Plaatsen balk 8:04:46 8:11:42 0:06:56
Afpikken balk 8:11:42 8:12:12 0:00:30

0:09:54
10 Aanpikken balk 10:00:08 10:03:00 0:02:52

Hijsen balk 10:03:00 10:03:50 0:00:50
Plaatsen balk 10:03:50 10:13:30 0:09:40
Afpikken balk 10:13:30 10:14:40 0:01:10

0:14:32
11 Aanpikken balk 12:56:18 12:57:56 0:01:38

Hijsen balk 12:57:56 12:59:40 0:01:44
Plaatsen balk 12:59:40 13:00:32 0:00:52
Afpikken balk 13:00:32 13:00:56 0:00:24
Aanpikken balk 14:40:46 14:41:38 0:00:52
Hijsen balk 14:41:38 14:42:58 0:01:20
Plaatsen balk 14:42:58 14:46:14 0:03:16
Afpikken balk 14:46:14 14:46:46 0:00:32

0:10:38
Dag 6 12 Aanpikken balk 7:16:08 7:17:30 0:01:22

Hijsen balk 7:17:30 7:20:42 0:03:12
Plaatsen balk 7:20:42 7:27:50 0:07:08
Afpikken balk 7:27:50 7:29:12 0:01:22

0:13:04
13 Aanpikken balk 7:39:24 7:41:46 0:02:22

Hijsen balk 7:41:46 7:43:20 0:01:34
Plaatsen balk 7:43:20 7:51:14 0:07:54
Afpikken balk 7:51:14 7:52:28 0:01:14

0:13:04
14 Aanpikken balk 7:54:48 7:56:28 0:01:40

Hijsen balk 7:56:28 7:58:12 0:01:44
Plaatsen balk 7:58:12 8:07:00 0:08:48
Afpikken balk 8:07:00 8:08:12 0:01:12

0:13:24
15 Aanpikken balk 7:35:36 7:36:46 0:01:10

Hijsen balk 7:36:46 7:38:20 0:01:34
Plaatsen balk 7:38:20 7:38:20 0:00:00
Afpikken balk 7:38:20 7:38:44 0:00:24
Aanpikken balk 8:09:18 8:11:02 0:01:44
Hijsen balk 8:11:02 8:14:08 0:03:06
Plaatsen balk 8:14:08 8:18:38 0:04:30
Afpikken balk 8:18:38 8:19:42 0:01:04

0:13:32

Bij de 7e activiteit 'plaatsen balk' 
moest het element eerst gedraaid 

worden.

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst gedraaid worden.

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst gedraaid worden.
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16 Aanpikken balk 8:37:30 8:38:48 0:01:18
Hijsen balk 8:38:48 8:39:58 0:01:10
Plaatsen balk 8:39:58 8:49:04 0:09:06
Afpikken balk 8:49:04 8:50:08 0:01:04

0:12:38
17 Aanpikken balk 8:51:12 8:52:44 0:01:32

Hijsen balk 8:52:44 8:54:18 0:01:34
Plaatsen balk 8:54:18 9:04:16 0:09:58
Afpikken balk 9:04:16 9:05:16 0:01:00

0:14:04
18 Aanpikken balk 9:06:14 9:07:44 0:01:30

Hijsen balk 9:07:44 9:10:30 0:02:46
Plaatsen balk 9:10:30 9:17:58 0:07:28
Afpikken balk 9:17:58 9:19:26 0:01:28

0:13:12
19 Aanpikken balk 9:20:50 9:22:28 0:01:38

Hijsen balk 9:22:28 9:23:40 0:01:12
Plaatsen balk 9:23:40 9:31:56 0:08:16
Afpikken balk 9:31:56 9:33:08 0:01:12

0:12:18
20 Aanpikken balk 10:13:36 10:18:08 0:04:32

Hijsen balk 10:18:08 10:20:00 0:01:52
Plaatsen balk 10:20:00 10:31:14 0:11:14
Afpikken balk 10:31:14 10:32:08 0:00:54

0:18:32
21 Aanpikken balk 10:37:44 10:38:36 0:00:52

Hijsen balk 10:38:36 10:40:06 0:01:30
Plaatsen balk 10:40:06 10:42:12 0:02:06
Afpikken balk 10:42:12 10:42:22 0:00:10

0:04:38
22 Aanpikken balk 10:42:56 10:43:50 0:00:54

Hijsen balk 10:43:50 10:45:40 0:01:50
Plaatsen balk 10:45:40 10:54:42 0:09:02
Afpikken balk 10:54:42 10:56:04 0:01:22

0:13:08
Dag 7 23 Aanpikken balk 7:53:20 8:00:34 0:07:14

Hijsen balk 8:00:34 8:01:36 0:01:02
Plaatsen balk 8:01:36 8:20:26 0:18:50
Afpikken balk 8:20:26 8:20:58 0:00:32

0:27:38
24 Aanpikken balk 8:22:02 8:24:12 0:02:10

Hijsen balk 8:24:12 8:25:58 0:01:46
Plaatsen balk 8:25:58 8:28:22 0:02:24
Afpikken balk 8:28:22 8:28:42 0:00:20

0:06:40

Het 'plaatsen balk' ging lastig 
doordat de wapeningskorf aan de 

balk in de weg zat.

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst worden gedraaid 
en de onderliggende stempels 

worden verlaagd.

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst gedraaid worden.

Het 'aanpikken balk' heeft een 
lange tijdsduur doordat er nog 

wapeningstaven in de balk gelegd 
moesten worden.

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst gedraaid worden.

Het 'aanpikken balk' heeft een 
lange tijdsduur doordat er nog 

steenwol en buizen voor de 
randbeveiling op het element 

gelegd moesten worden.

Het 'plaatsen balk' heeft lange 
tijdsduur doordat de 

wapeningkorf aan het uiteinde 
van balk dit lastiger maakt.

Bij 'aanpikken balk' moesten de 
kettingen op maat gemaakt 
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25 Aanpikken balk 8:30:30 8:33:06 0:02:36
Hijsen balk 8:33:06 8:34:18 0:01:12
Plaatsen balk 8:34:18 8:38:04 0:03:46
Afpikken balk 8:38:04 8:38:20 0:00:16

0:07:50
26 Aanpikken balk 8:41:16 8:43:28 0:02:12

Hijsen balk 8:43:28 8:44:20 0:00:52
Plaatsen balk 8:44:20 8:50:46 0:06:26
Afpikken balk 8:50:46 8:51:42 0:00:56

0:10:26

Bij 'plaatsen balk' moest het 
element eerst gedraaid worden.

Het 'aanpikken balk' heeft een 
lange tijdsduur doordat er nog 

steenwol en buizen voor de 
randbeveiling op het element 

gelegd moesten worden.
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Er zijn zestien kernproblemen waarvan bij het participerend observeren geconstateerd is dat deze 
tijdens het montageproces niet goed verlopen en daarmee zorgen voor tijdverspilling. In 
onderstaande alinea’s worden de zestien kernproblemen nader toegelicht met daarbij wat de 
gevolgen zijn van elk kernprobleem. Het complete overzicht van de Porras Stream Analyse is te zien 
op pagina 11 in het hoofdrapport. 
 
Er zijn tien kernproblemen die ervoor zorgen dat het 
montageproces inefficiënt verloopt, zie figuur 1. Allereerst 
worden de plastic doppen in de schroefhulzen niet in de 
fabriek verwijderd. Dit gebeurt veelal voor het aanpikken, 
maar ook tijdens het aanpikken en zelfs tijdens het 
monteren. Het personeel is ook niet altijd (op tijd) aanwezig 
waardoor andere werknemers het werk moeten overnemen. 
Het komt ook voor dat de kranen moeten overschakelen naar 
meer of minder kabels waardoor de aanpikker staat te 
wachten. Evenals dat kranen in elkaars draaicirkel komen en 
op de andere kraan moeten wachten. Een ander 
kernprobleem is dat het materieel niet altijd naar behoren 
werkt zoals een stroomhaspel die stuk was waardoor men 
deze eerst moest vervangen alvorens verder te kunnen gaan 
met het monteren van prefab betonelementen. Wanneer het 
vriest of hard waait gaan werkzaamheden langzamer of 
liggen soms zelfs helemaal stil. Daarnaast is, uit gesprekken 
met werknemers en ZZP’ers, gebleken dat ZZP’ers minder 
gestimuleerd zijn om ideeën aan te kaarten die ervoor zorgen 
dat men efficiënter kan werken omdat zij daar geen baat bij 
hebben. Een ander geconstateerd probleem is dat de 
montagemethode niet goed aansluit op de energiezuinige 
kranen, want dit type kraan heeft een lagere hijssnelheid dan 
oudere type kranen. Tijdens het hijsen komt het regelmatig voor 
dat men daardoor staat te wachten.  
 
Verder zijn de elementen afkomstig van diverse leveranciers en komen vrachten soms te laat op de 
bouwplaats met als gevolg dat de juiste materialen/elementen niet altijd op de bouwplaats aanwezig 
zijn. Deze laatste kernprobleem zorgt samen met onder andere het verkeerd plannen van activiteiten 
voor de meeste tijdverspilling. Al deze kernproblemen en problemen hebben tot gevolg dat het 
montageproces inefficiënt is, wat zorgt voor onnodige wachttijd/tijdverspilling. Het verspillen van tijd 
levert vermijdbare kosten op. 
 
Teveel overbodige informatie op tekening, slechte communicatie en werknemers die te weinig 
ervaring hebben zijn kernproblemen die ervoor zorgen dat activiteiten verkeerd worden uitgevoerd, 
zie figuur 2 op de volgende pagina. Het verkeerd uitvoeren van activiteiten zorgt ervoor dat stekken 
lastig in de gaines zijn te krijgen, stellen lastig gaat, gaten opnieuw geboord moeten worden voor de 
schoren, het montageproces inefficiënt verloopt en dat er vermijdbare kosten ontstaan. Doordat 
men lichamelijk veel kracht moet zetten om de stekken in de gaines te krijgen en vooral bij het 
stellen veel kracht moet zetten op de koevoet, ontstaan er te zware fysieke belastingen. Naast het 
ontstaan van vermijdbare kosten en fysieke belastingen zorgen de drie kernproblemen er ook voor 
dat er onnodige wachttijd/tijdverspilling ontstaat. 
 

Figuur 1: Ingezoomd op de 
kernproblemen die zorgen voor een 
inefficiënt montageproces. 

Bijlage 4: Extra toelichting op Porras Stream Analysis 



44

   

Onderzoeksrapport 2  J.J. Rooswinkel 

  

J.J. RooswinkelBijlagen

Een ander kernprobleem is dat uitstekende stekken van elementen het monteren van naastgelegen 
elementen bemoeilijken, zie figuur 2. Hierdoor gaat het stellen van elementen lastig omdat men 
regelmatig de uitstekende stekken met een koevoet moet buigen of opzij moet duwen. Ook dit zorgt 
uiteindelijk weer voor het ontstaan van te zware fysieke belasting, vermijdbare kosten en onnodige 
wachttijd/tijdverspilling. 
    
Ook zijn de 
productietekeningen niet 
altijd correct waardoor 
elementen te grote 
maatafwijkingen hebben, zie 
figuur 2. Hierdoor zijn de 
stekken lastig in de gaines te 
krijgen. Tevens ontbreken er 
soms ook schroefhulzen in 
het element waardoor er als 
nog gaten in het element 
geboord moeten worden. Het 
gevolg hiervan is dat er 
onnodige 
wachttijd/tijdverspilling en 
vermijdbare kosten ontstaan. 
Daarnaast worden de 
activiteiten regelmatig niet 
goed gepland, dit zorgt samen met het te laat komen van vrachten voor de meeste tijdverspilling. Zo 
boort men van te voren gaten voor de schoren maar blijken deze bij het aanbrengen van de schoren 
op de verkeerde plek te zijn geboord waardoor de gaten opnieuw geboord moeten worden. Door het 
verkeerd plannen van activiteiten ontstaat er onnodige 
wachttijd/tijdverspilling en vermijdbare kosten.  
 
Verder moeten bij de 2D bouwmethode te veel 
elementen (in een volgordelijkheid) worden gemonteerd, 
zie figuur 3. Dit resulteert in extra montagetijd en 
daarmee extra kosten. Daarnaast zijn het hijsen, 
aanbrengen schoren, stellen elementen en het maken 
van de verbindingen activiteiten met de langste 
bewerkingstijd. Bij deze activiteiten kan met de nieuwe 
3D bouwmethode de grootste tijd winst worden behaald. 
Dit kernprobleem heeft tot gevolg dat er teveel tijd 
benodigd is wat extra geld kost. Het laatste kernprobleem 
zijn de inefficiënt beladen vrachtwagens. Hierdoor 
worden enkele elementen tijdelijk opgeslagen waardoor 
de werkplek te krap wordt en materieel/materiaal eerder 
in de weg staat. Een voorbeeld van materieel dat continu 
in de weg staat is de randbeveiliging, deze moet men 
continu verwijderen alvorens men het gevelelement kan 
monteren. Het gevolg van de te krappe werkplek en 
materieel/materiaal dat in de weg staat, is het ontstaan 
van onveilige situaties. Men kan zich bijvoorbeeld eerder 
ergens aan stoten of ergens over struikelen. Verder heeft 
dit alles onnodige wachttijd/tijdverspilling tot gevolg 
waardoor er vermijdbare kosten ontstaan.  

Figuur 2: Ingezoomd op vijf kernproblemen uit de Porras Stream 
Analyse.

Figuur 3: Ingezoomd op drie kernproblemen 
uit de Porras Stream Analyse. 
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Bij het vooronderzoek naar bestaande 3D industriële bouwmethodes zijn de volgende 
bouwmethodes onderzocht: IQ-woning, Sky City, Ursem 3D Bouwsysteem en CD20-Bouwsysteem. 
Hierbij is gekeken naar de bouwmethode in het algemeen, montagetijd, voordelen en welke 
knelpunten er optreden bij toepassing in de utiliteitsbouw. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 
 

1.1 IQ-woning 
Bouwmethode van IQ-woning 
De IQ-woning is een bouwmethode ontwikkeld door Ballast 
Nedam. Bij deze bouwmethode wordt gebruik gemaakt van 
3D modules bestaande uit prefab beton. Deze modules 
worden voor 85% in de fabriek, en daarmee onder 
geconditioneerde omstandigheden, geproduceerd. 
(iqwoning.nl – media, 2013) De prefab betonnen basis van 
een woning is binnen één week gereed. Vervolgens wordt 
de afbouw in de module gemonteerd. Onder afbouw wordt 
verstaan het aanbrengen van trappen, keuken, tegelwerk, 
sanitair, bedrading, leidingwerk et cetera. Het aanbrengen 
van de afbouw duurt, net zoals het produceren van de basis 
module, ongeveer een week waardoor de totale 
doorlooptijd van een woning in de fabriek ongeveer twee weken is. Wanneer deze elementen klaar 
zijn worden deze per vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd. Hier worden de 
verschillende modules op elkaar gestapeld waardoor er een woning ontstaat. De totale bouwtijd per 
woning is met deze bouwmethode vanaf de fundering tot en met de oplevering circa zes weken. 
(iqwoning.nl – bouwtijd, 2013) 
 
Montagetijd 
Het monteren van de IQ-modules heeft een montagetijd van gemiddeld ongeveer twintig minuten 
per module. Een woning van vijf meter breed en negen meter diep, bestaande uit zes modules, kan 
daarmee in twee uur gemonteerd worden. Deze montagetijd omvat dezelfde activiteiten als bij het 
participerend observeren is gemeten, namelijk vanaf het moment dat de module wordt aangepikt op 
de vrachtwagen tot het moment dat de module wordt afgepikt. Hierbij is niet de montage 
meegenomen van de twee prefab betonnen woningscheidende wanden die op de zolder komen. Ook 
niet het plaatsen van de funderingsbalken, de montage van de sandwich dakplaten, dakpannen, het 
wind en waterdicht maken van de elementen, koppelen van de installaties en de gevelafwerking. 
(iqwoning.nl – film, 2013) Een IQ-woning kan daarmee in één dag worden gemonteerd en wind- en 
waterdicht worden gemaakt. (iqwoning.nl – verkoop, 2013) Uitgaande van een IQ-module die vijf 
meter breed en drie meter diep is, duurt het ongeveer 65 minuten om 50m² vloeroppervlak te 
monteren. 
 
Voordelen 
Door de korte bouwtijd is de overlast voor de omwonenden minimaal. Daarnaast is er een betere 
bouwkwaliteit ten opzichte van de traditionele bouwmethode omdat 85% van een woning onder 
geconditioneerde omstandigheden wordt geproduceerd. Er zitten geen balken in de vloeren 
waardoor installaties geen hinder ondervinden van obstakels. Tevens wordt er door de fabriekmatige 
productiewijze 30-40% bespaard op voertuigbewegingen van en naar de bouwplaats, wederom ten 
opzichte van de traditionele bouwmethode. (iqwoning.nl – introductie, 2013) Ook de hoeveelheid 
afval van de industriële productie is beperkt en grondstoffen en materialen worden efficiënter 
ingekocht en gebruikt. (iqwoning.nl – media, 2013) 
 
Knelpunten bij toepassing utiliteitsbouw 
De al bestaande bouwmethode van de IQ-woning kan ervoor zorgen dat de activiteiten het hijsen, 
het aanbrengen van de schoren en het stellen van elementen een veel kortere bewerkingstijd 

Figuur 4: IQ-woning in aanbouw. 
(iqwoning.nl – fotogalerij, 2013) 
 

Bijlage 5: Vooronderzoek bestaande 3D industriële bouwmethodes 
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behoeven. Wanneer deze bouwmethode wordt toegepast bij utiliteitsbouw vormt de hoogte van de 
modules een knelpunt ten aanzien van de maximaal te transporteren hoogte over de weg. Want de 
hoogte van bovenkant vloer tot bovenkant vloer bij utiliteitsbouw is gemiddeld 3,9 meter hoog. 
(gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
Bij deze 3,9 meter komt ook nog, ten aanzien van het transport, de dikte van de vloer van het 
element en de hoogte van de oplegger. De bovenkant van de vracht van een vrachtwagen mag 
wettelijk gezien niet hoger zijn dan 4,0 meter, alles hoger dan 4,0 meter dient aangevraagd te 
worden. Dit betekend dat wanneer het IQ-concept toegepast wordt bij utiliteitsbouw deze niet, 
zonder enige aanpassing, over de weg getransporteerd kan worden. (vanrielbv.nl, 2013) 
 
Een ander knelpunt is dat de elementen bij het IQ-concept op elkaar worden gestapeld en niet 
statisch aan elkaar worden verbonden. Hierdoor zou een utiliteitsgebouw maar tot een beperkte 
hoogte van circa vier verdiepingen gebouwd kunnen worden. Daarboven zou een extra constructie 
toegepast moeten worden die zorgt voor de stabiliteit. (gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van 
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 
Daarnaast bestaat de basis module uit twee vloeren en twee 
kopwanden, zie figuur 2. Deze kopwanden dienen bij de IQ-
woning als woningscheidende wand maar zullen bij 
utiliteitsbouw een probleem vormen. Bij utiliteitsbouw wil de 
opdrachtgever over het algemeen een grote vrije 
indeelbaarheid en daarmee juist zo min mogelijk vaste wanden 
of kolommen in het gebouw hebben. Wanneer deze 
kopwanden vervangen worden door vier kolommen dan zouden 
de kolommen een hart op hart afstand van circa 3 meter (diepte 
van het element) hebben, terwijl bij utiliteitsbouw 7,2 meter 
gebruikelijk is. Dit is nadelig voor de vrije indeelbaarheid. 
(iqwoning.nl – media, 2013 en gesprek met de Adjunct 
Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 
Een ander knelpunt bij het toepassen van het IQ-concept bij utiliteitsbouw zijn de installaties. De 
installaties van een woning zijn namelijk niet te vergelijken met die van een utiliteitsgebouw. De 
installaties worden bij de IQ-woning in de vloer gestort of tussen de ribben van de vloer geplaatst. 
Omdat er bij utiliteitsbouw meer en grotere installaties worden toegepast kunnen deze niet zoals bij 
de IQ-woning in de vloer worden gestort of in de beperkte ruimte tussen de ribben van de vloer 
worden geplaatst. (iqwoning.nl – media, 2013 en gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast 
Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 

1.2 Sky City 
Bouwmethode van Sky City 
In China wordt volop gebouwd en de ambities zijn groot. Een 
nieuw project is de bouw van een 220 verdiepingen hoge 
wolkenkrabber. Deze wolkenkrabber is met 838 meter het 
nieuwe hoogste gebouw ter wereld. Naast dat dit het 
hoogste gebouw ter wereld moet worden is de 
projectontwikkelaar ‘Broad Sustainable Building (BSB)’ van 
plan om deze ook heel snel te bouwen. Het gerucht ging om 
deze in 210 dagen te bouwen maar later is dat verder verkort 
naar drie maanden. Ter vergelijking, het momenteel nog 
hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai is in vijf 
jaar gebouwd. Het ambitieuze doel voor de Sky City wordt 

Figuur 3: Hotel van dertig 
verdiepingen in China dat in vijftien 
dagen is gebouwd. 
(cajarecruitment.nl, 2013) 
 

Figuur 2: Monteren basis module 
van een IQ-woning 
(bouwenmetstaal.nl, 2013) 
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behaald door het gebouw voor 95% uit geprefabriceerde modules te bouwen. De bouw hiervan zou 
eind 2012 beginnen en eind maart 2013 klaar zijn maar doordat de projectontwikkelaar niet de 
vereiste vergunningen had is de oplevertermijn opgeschort. (bouwwereld.nl, 2013)   
 
Dezelfde projectontwikkelaar heeft met dezelfde bouwmethode eerder een hotel van dertig 
verdiepingen in vijftien dagen gebouwd met een oppervlakte van circa 17.000² en zal daarom 
toegelicht worden. (nrc.nl, 2013) De toegepaste bouwmethode bestaat uit het monteren van 2D 
prefab stalen kolommen en verdiepingsvloeren die men in het werk aan elkaar monteert. Deze 
bouwmethode is daarmee in basis hetzelfde als het monteren van 2D prefab betonelementen in 
Nederland alleen zijn de elementen van staal en daardoor sneller te monteren.  
Echter is het hotel zo snel gebouwd hoofdzakelijk doordat men hier 24uur per dag werkt. Daardoor 
zou in principe elk project in Nederland al drie keer zo snel gebouwd kunnen worden omdat wij hier 
normaliter maar acht uur per dag werken. (constructionweekonline.com, 2013) 
 
Montagetijd 
Het hotel heeft een vloeroppervlakte van circa 17000m². Dit komt neer 
op een vloeroppervlak van ongeveer 567m² per verdieping. Wanneer 
hier de wortel van wordt genomen en dit gedeeld wordt door zes 
stramienen, komt dit neer op een stramienmaat van afgerond 4m. 
Daarnaast heeft het gebouw dertig verdiepingen die in vijftien dagen 
gebouwd zijn waarbij 24uur per dag is gewerkt. Dit betekend dat er elke 
dag twee verdiepingen worden gebouwd dat neer komt op 12uur per 
verdieping. Vermoedelijk ziet de plattegrond van het gebouw eruit zoals 
in figuur 4 hiernaast is aangegeven. Hierbij zijn de vloerelementen één 
stramienmaat breed (4m) en vier stramienmaten lang (16m). (bright.nl, 
2013) Uitgaande van de plattegrond zoals in figuur 4 is weergegeven 
worden er per verdieping 41 kolommen en acht vloerpanelen 
gemonteerd dat in totaal neer komt op 49 te monteren elementen per 
verdiepingen in 12uur tijd. Dat resulteert in een gemiddeld montagetijd van vijftien minuten per 
element. Kijkend naar de totale vloeroppervlakte van circa 17000m² die in vijftien dagen is 
gemonteerd, duurt het ongeveer zestig minuten om 50m² vloeroppervlak te monteren. 
 
Voordelen 
Deze bouwmethode, bestaande uit geprefabriceerd stalen elementen, heeft als grote voordeel dat er 
snel gebouwd kan worden. Dit komt hoofdzakelijk doordat men 24uur per dag werkt. Maar ook deels 
doordat de stalen elementen met een eenvoudige boutverbinding (droge verbinding) aan elkaar 
gekoppeld worden en daarmee snel te maken zijn. Daarnaast is staal een relatief licht materiaal om 
mee te bouwen ten opzichte van bijvoorbeeld beton. Dit is zowel een voordeel voor het horizontale 
transport over de weg als het verticale transport op de bouwplaats met de kranen. Hierdoor kunnen 
relatief lichte kranen gebruikt worden en de werknemers kunnen de elementen met minder 
lichamelijke kracht bewegen bij het monteren van de elementen. 
 
Knelpunten bij toepassing utiliteitsbouw in Nederland 
Het is duur en lastig om met deze bouwmethode de problemen van een te lange montagetijd op te 
lossen en daarmee de bouwtijd te verkorten omdat deze bouwmethode hoofdzakelijk bestaat uit 
staal. Staal is in Nederland een stuk duurder dan beton en is daarmee een duur materiaal om een 
volledige constructie van te maken. Daarnaast zijn stalen constructies minder stijf dan betonnen 
constructies waardoor een gebouw met een stalen constructie meer zou uitslaan door de wind dan 
een betonnen constructie. Het zal daardoor lastig zijn om aan de in Nederland relatief strenge 
normen te voldoen wat betreft het uitslaan van gebouwen door de wind. (gesprek met de Adjunct 
Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 

Figuur 4: Vermoedelijke 
plattegrond van hotel. 
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Daarnaast kan in Nederland de bouwtijd relatief eenvoudig verkort worden door ’s nachts te werken 
maar dat is niet mogelijk vanwege Wet- & Regelgeving in Nederland. Artikel 8.4 uit het bouwbesluit 
stelt hierbij als eis dat bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten 
minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende 
gebruiksfunctie op een ander perceel, dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00 uur 
en 19:00 uur ter voorkoming van te grote geluidsoverlast. Voor incidentele situaties waarbij de 60 
dB(A) buiten de gestelde tijden wordt overschreden dient een ontheffing aangevraagd te worden 
zoals bij het toepassen van glijbekisting dat 24uur door gaat. (bouwbesluitonline.nl, 2013) 
 

1.3 Ursem 3D Bouwsysteem 
Bouwmethode van Ursem 3D Bouwsysteem 
Het Ursem 3D Bouwsysteem is gericht op het vervaardigen van duurzame permanente gebouwen 
voor studenten, jongeren, hotels en zorg volgens het Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen. Dit 
modulaire bouwsysteem bestaat uit modules die gestapeld worden. Dit kan op twee manieren 
gedaan worden, de eerste is met een interne staalconstructie. Hierbij is de staalconstructie voor het 
stapelen in de module verwerkt waardoor de modules direct vanaf de vrachtwagen op elkaar 
gestapeld kunnen worden. De tweede manier is door middel van een externe staalconstructie. Bij 
deze methode wordt er een stalen frame op de bouwplaats in elkaar gezet waarna de modules in het 
stalen frame worden geplaatst. Dit stalen frame dient daarbij als hoofddraagconstructie. 
 
De modules bestaan uit een betonnen vloer waar de (geïsoleerde) houtskeletwanden op worden 
gemonteerd met op de wanden een (geïsoleerde) houtskeletdak. De geïsoleerde houtskeletwanden 
en -daken zorgen zowel voor thermische als geluidsisolatie. Evenals de IQ-woning worden ook in 
deze modules in de fabriek de afbouw gemonteerd zoals deuren, kozijnen, keuken, installaties, 
tegelwerk en plafond-, vloer- en wandafwerking. De modules kunnen maximaal een lengte van 
vijftien meter hebben vanwege de productie. In de productiehal staan kolommen en wanneer de 
module langer zouden zijn en daarmee ook de betonnen vloer, dan kan men de betonnen vloer niet 
de fabriek in krijgen. Bij de breedte is het transport over de weg maatgevend, daarom kunnen de 
modules niet breder zijn dan vier meter. (ursem.nl, 2013 en gesprek met de hoofd productie van 
Ursem Bouwgroep)  

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Principe van het Ursem 3D Bouwsysteem. (ursem.nl, 2013) 
 
Montagetijd 
Het Ursem 3D Bouwsysteem uit modules met een interne en een externe staalconstructie. Modules 
met een interne staalconstructie hebben een gemiddelde montagetijd van vijftien minuten. Wanneer 
uit wordt gegaan van een module van 3,6m breed en 9m lang duurt het gemiddeld 24 minuten om 
50m² vloeroppervlak te monteren. 
 
Maar bij gebouwen hoger dan vijf verdiepingen wordt een externe staalconstructie toegepast. 
Daarbij moet naast de modules ook de externe staalconstructie extra gemonteerd worden. De 
montage van een stalen ligger of kolom duurt circa vijf minuten. Wederom uitgaande van een 
modulemaat van 3,6m breed en 9m lang, dienen er per 50m² vloeroppervlakte ongeveer acht 
liggers/kolommen geplaatst te worden. Deze acht liggers vermenigvuldigd met vijf minuten per 
ligger/kolom met de 24 minuten van de modules daarbij opgeteld, heeft het bouwen van 50m² 
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vloeroppervlak met een externe staalconstructie een montagetijd van gemiddeld 64 minuten. 
(gesprek met de hoofd productie van Ursem Bouwgroep) 
 
Voordelen 
Deze bouwmethode heeft net zoals de IQ-woning als voordeel dat er een korte bouwtijd is waardoor 
de overlast voor de omgeving gering is. Ook is er een hogere bouwkwaliteit dan bij de traditionele 
bouwmethode doordat de modules onder geconditioneerde omstandigheden worden geproduceerd. 
En er zijn minder afval- en transportbewegingen naar de bouwplaats benodigd. Daarnaast heeft deze 
bouwmethode in tegen stelling tot de IQ-woning als voordeel dat deze bouwmethode ook bij 
utiliteitsbouw toegepast kan worden doordat de stalen hoofddraagconstructie voor de stabiliteit 
zorgt.  
 
Knelpunten bij toepassing utiliteitsbouw 
Het nadeel van deze bouwmethode is dat men maar tot een beperkte hoogte kan gaan. Met een 
interne staalconstructie, deze zit in de units, is het mogelijk tot vijf bouwlagen hoog te bouwen. Met 
een externe staalconstructie is het mogelijk om tot elf bouwlagen hoog te gaan. Wanneer men hoger 
dan elf verdiepingen wil bouwen dient de stalen hoofdconstructie dusdanig zwaar uitgevoerd te 
worden dat vanwege de te leveren standaard profielen en de kosten het een betonnen 
draagconstructie wordt. Tevens is staal ten opzichte van beton een duur materiaal om de 
hoofddraagconstructie uit op te bouwen. Het zou ook efficiënter zijn als er geen (extra) 
hoofddraagconstructie nodig zou zijn die dezelfde volume heeft als het gebouw zelf. En nog beter 
zou zijn als de modules zelfdragend zouden zijn en zelf voor de stabiliteit van het gebouw zouden 
kunnen zorgen. Een ander groot nadeel is dat met de units geen grote vrije indeelbaarheid 
gerealiseerd kan worden omdat de units bestaan uit wanden. Dit is meestal wel gewenst bij 
utiliteitsbouw. (ursem.nl, 2013 en gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & 
Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 

1.4 CD20-Bouwsysteem 
Bouwmethode van CD20-bouwsytemen 
Het modulaire CD20-Bouwsysteem is een bouwmethode waarbij 
gebouwen zonder balken gebouwd kunnen worden. Er zijn geen balken 
benodigd omdat de vloerelementen in twee richtingen gewapend zijn. Dit 
systeem bestaat uit 2D prefab betonelementen die met behulp van 
slimme verbindingen aan elkaar worden gemonteerd. Dit zijn droge 
verbindingen met een ‘plug & play’ principe waarbij de verbindingen van 
beide kolommen in elkaar geklemd worden met tussen beide kolommen 
vier vloerplaten, zie figuur 6. De overspanningen die met dit bouwsysteem 
gemaakt kunnen worden zijn in de breedte 1,8m tot 3,75m en in de lengte 
5,4m tot 9,0m. Door deze verbindingen zijn elementen snel te monteren, 
te demonteren en uit te breiden, zowel verticaal als horizontaal. Hierdoor kunnen CD20-gebouwen 
gedeeltelijk of in zijn geheel verplaatst worden en een andere bestemming krijgen. (cd20.nl, 2013) 
 
Montagetijd 
Het Mollercollege te Steenbergen bestaat uit een CD20-casco. Dit gebouw omvat twee bouwlagen 
met een totale vloeroppervlakte van 4100m². Dit totale vloeroppervlak is in 2,5 week gemonteerd. 
Uitgaande van een 40-urige werkweek betekend dat het totale gebouw in honderd uur is 
gemonteerd. Omgerekend komt dit neer op zeventig minuten per 50m². (cd20.nl, 2013) 
 
Voordelen 
Het voordeel van deze bouwmethode is dat er een kortere bouwtijd is dan bij de traditionele 
bouwmethode met 2D prefab betonelementen. De montage van de betonelementen kan snel en 
schoon (geen stof) verricht worden. De vloerelementen zijn balkloos waardoor er geen obstakels zijn 

Figuur 6: Verbinding 
tussen vloeren en 
kolommen bij het CD20-
bouwsysteem. (cd20.nl, 
2013) 
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voor de installaties. Daarnaast zijn de elementen demontabel en kunnen daardoor hergebruikt 
worden. Door de slanke uitvoering van de vloerelementen zijn de elementen minder zwaar. Dit is een 
voordeel bij het transporteren en het hijsen van de elementen. (cd20.nl, 2013) 
 
Knelpunten bij toepassing utiliteitsbouw 
De verbindingen van dit bouwsysteem zouden in theorie gebruikt kunnen worden bij de nieuwe te 
ontwikkelen 3D prefab modulaire bouwmethode. Maar vanwege de patenten die op het CD20-
Bouwsysteem zit is dat in de praktijk niet mogelijk, wel kan dit systeem gebruikt worden om 
inspiratie uit op te halen. Net zoals het project de ‘Sky City’ is het grootste nadeel van dit systeem dat 
het nog steeds 2D elementen betreffen waardoor er veel hijsbewegingen nodig zijn en sommige 
elementen ook nog geschoord moeten worden. Daardoor zouden de problemen van de te lange 
montagetijd van prefab betonelementen met deze bouwmethode maar voor een zeer klein deel 
kunnen worden opgelost. Door het toepassen van een 3D prefab element zou door het minder aantal 
hijsbewegingen en het niet aan hoeven brengen van schoren, ten opzichte van het CD20-
Bouwsysteem, de montagetijd veel meer gereduceerd kunnen worden. Ook kan in de breedte maar 
een overspanning gemaakt worden van 3,75m terwijl 7,2m bij utiliteitsgebouwen in Nederland 
standaard is vanwege de vrije indeelbaarheid. (cd20.nl, 2013)  
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Het ontwerp is gebaseerd op een utiliteitsgebouw van vijftien verdiepingen hoog, waarbij alleen 
elementen boven het maaiveld zijn aanschouwd. Om een idee te krijgen bij welke gebouwvormen 
het principe van de 3D industriële bouwmethode toegepast kan worden zijn in figuur 1 en 2 twee 
uiterste gebouwvormen weergegeven. Overigens moeten de modules bij figuur 2 wel tijdelijk 
ondersteund worden wat extra montagetijd kost. In figuur 1 is een rechthoekig gebouw te zien met 
aan de kopgevels twee stabiliteitswanden en in het midden een kern. De overige gevels zijn dragende 
gevels. In figuur 2 is een vierkante gebouwvorm te zien met dragende gevels, een kolommen 
structuur en een kern in het midden van het gebouw.  

Figuur 1: Uiterste rechthoekige gebouwvorm dat met het principe van de 3D industriële 
bouwmethode gebouwd kan worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Uiterste vierkante gebouwvorm dat met het principe van de 3D industriële bouwmethode 
gebouwd kan worden. 
 

Bijlage 6: Extra informatie referentiegebouw 
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, versiedatum 11-10-2011

2 B 0092a

Bijlage 7: Extra informatie exceptioneel transport 
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ONDERLIGGEND WEGENNET (incl. N-wegen onder beheer van RWS) 
Alle wegen onder beheer van provincies, gemeenten en waterschappen 

Gebaseerd op de beleidsregel ontheffingsverlening 

exceptionele transporten  versiedatum:25-01-2012 

 

Breedte transporten 

Transport breedte Aantal 

begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Tot en met 3.50 m  Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 

3.51 m – 4.00 m Eén Geen beperkingen Geen beperkingen 

4.01 m – 4.50 m Twee 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

4.51 m – 5.00 m Twee 20.00 uur – 06.00 uur Alle (za + zo geen beperking)* 

5.01 m en breder Twee 22.00 uur – 06.00 uur Alle (za + zo geen beperking)* 
* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 

 

Lengte transporten 

Transport lengte Aantal 

begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Tot en met 27.50 m Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 

27.51 m – 32.00 m Eén 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

32.01 m – 50.00 m Twee 10.00 uur – 15.00 uur en 
20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

50.01 m en langer Twee 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 

Of voorschrift 
wegbeheerder 

Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 

 

Massa transporten 

Criterium Aantal 
begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Geen bijzondere 

verrichtingen  

Geen  Geen beperkingen Geen beperkingen 

Wel bijzondere 
verrichtingen  

Ter plaatse van 
de verrichting: 

Twee 

Ter plaatse van de 
verrichting: 

10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

Tot en met 100.000 kg  Geen  Geen beperkingen Geen beperkingen 

100.001 kg en zwaarder Twee 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 

 

Hoogte transporten 

Criterium Aantal 

begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Geen bijzondere 

verrichtingen  

Geen  Geen beperkingen Geen beperkingen 

Wel bijzondere 

verrichtingen  

Ter plaatse van 

de verrichting: 

Twee 

Ter plaatse van de 

verrichting: 

10.00 uur – 15.00 uur en 
20.00 uur – 06.00 uur 

Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 
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2014 

Prijslijst 
Geldig vanaf 1 januari 2014 

  
   

 
RDW  Telefoon 079 345 8134        
Divisie Voertuigtechniek.       
Afdeling Ontheffingen 

 Fax 079 345 8022  

Postbus 777  www.rdw.nl  
2700 AT Zoetermeer      2 E 0623s 
 
 

Incidentele ontheffing  
 Ontheffingsdocument  - 1 route € 87,- 
 Ontheffingsdocument  - 1 route - op verzoek van de politie € 306,- 

  
Extra kosten 

 Extra beladen route – max. 4 extra routes - prijs per route € 56,- 
 Extra onbeladen route – max. 4 extra routes - prijs per route € 00,- 
 Langere geldigheid tot max. 12 weken - prijs per periode van 2 weken  € 56,- 
 Afdracht per wegbeheerder € 16,- 

  
Jaarontheffing  

 Ontheffingsdocument – geldigheid 1 jaar – prijs per kenteken € 128,- 
 Afdracht voor wegbeheerders – prijs per kenteken € 22,- 

  
LZV  

 Ontheffingsdocument – geldigheid 1 jaar – prijs per kenteken € 250,- 
 Incidentele LZV-ontheffing (o.a. opleidings-/examenontheffing, geldigheid < 1 jaar) € 87,- 
 Opleidings-/examenontheffing opleidingsinstituut – geldigheid 1 jaar € 128,- 
 Aansluitroute van vestigingsplaats* transporteur naar basisnet (per 4 kentekens) 

* enkel van toepassing als deze vestigingsplaats niet in een kerngebied ligt 
€ 101,- 

  
Attest  

 Ontheffingsdocument € 94,- 
  
Traject- resp. gebiedsontheffing  

 Ontheffingsdocument – geldigheid 1 jaar € 128,- 
 Afdracht per wegbeheerder € 16,- 

  
Landbouwontheffing  

 Ontheffingsdocument – geldigheid 3 jaar - prijs per wegbeheerder € 30,- 
  
Overige  

 Afwijzing van de ontheffingsaanvraag € 16,- 
 Annuleren van de ontheffingsaanvraag € 16,- 
 Behandelingstarief bij niet/of niet correct reageren op verzoek om aanvullende 

informatie klant 
 

€ 87,- 
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Variant 1a
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 14,40 3,60 0,30 15,55 38880
Wand 2 3,60 0,25 3,60 6,48 12150
kolom 1 0,40 0,40 3,60 0,58 1440

52470

Variant 1b
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 14,40 3,70 0,30 15,98 39960
Wand 1 14,40 0,25 3,70 13,32 24975

64935

Variant 2a
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 7,40 3,60 0,30 7,99 19980
Wand 1 3,60 0,25 3,60 3,24 6075
kolom 1 0,40 0,40 3,60 0,58 1440

27495

Variant 2b
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 7,20 3,70 0,30 7,99 19980
Wand 1 7,20 0,25 3,60 6,48 12150

32130

Variant 3a
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 7,40 2,40 0,30 5,33 13320
Wand 1 2,40 0,25 3,60 2,16 4050
Kolom 1 0,40 0,40 3,60 0,58 1440

17370

Variant 3b
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Vloer 1 7,20 2,47 0,30 5,33 13316
Wand 1 7,20 0,25 3,60 6,48 12150

25466

Variant 4
Aantal Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m) Aantal m³ Gewicht (kg)

Wand 1 7,20 0,25 3,90 7,02 13163
13163

In deze bijlage is de gewichtsberekening te zien van de moduulvormvarianten uit hoofdstuk 2. Het 
gewicht is berekend van de zwaarste deelmodule per moduulvormvariant. Bij de 
gewichtsberekening is uitgegaan van gewapend en verdicht beton met een soortelijk gewicht van 
2500 kg/m³. De vloer is 300mm dik, de wanden 250mm dik en de kolommen zijn 400x400mm. Het 
gewicht van de wanden is met 25% gereduceerd vanwege wandsparingen. In de vloer kunnen 
gewichtsbesparende systemen worden opgenomen waarmee het gewicht van de vloer met 25-30% 
kan worden gereduceerd. In tegenstelling tot de sparingen zijn er geen gewichtsbesparende 
systemen in de berekening meegenomen. 

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Totale gewicht zwaarste module (kg):

Bijlage 8: Gewichtsberekening modules 

In deze bijlage is de gewichtsberekening te zien van de moduulvormvarianten uit hoofdstuk 2. Het 
gewicht is berekend van de zwaarste deelmodule per moduulvormvariant. Bij de gewichtsberekening 
is uitgegaan van gewapend en verdicht beton met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m³. De vloer is 
300mm dik, de wanden 250mm dik en de kolommen zijn 400x400mm. Het gewicht van de wanden 
is met 25% gereduceerd vanwege wandsparingen. In de vloer kunnen gewichtsbesparende systemen 
worden opgenomen waarmee het gewicht van de vloer met 25-30% kan worden gereduceerd. In 
tegenstelling tot de sparingen zijn er geen gewichtsbesparende systemen in de berekening  
meegenomen.
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In deze bijlage is extra informatie te lezen over de verschillende onderzochte moduulvormvarianten. 
De moduulvormvarianten worden hieronder in dezelfde volgordelijkheid toegelicht als in tabel 2.1 in 
paragraaf 2.2 van het hoofdrapport. 
 

1.1 Moduulvormvariant 1a – basis module twee keer opgedeeld en twee keer zo lang 
De eerste mogelijke moduulvormvariant om  
de breedte van de basis module te reduceren  
is door de basis module op te delen in twee  
deelmodules, zie figuur 1. Hierbij is de  
deelmodule twee keer zo smal als de basis 
module maar wel twee keer zo lang. Voor het 
onderzoeken van deze moduulvormvariant is 
gekozen omdat deze moduulvormvariant in 
totaal hetzelfde bruto vloeroppervlak heeft 
als de basis module. Hierdoor wordt er in één 
keer dezelfde vloeroppervlak als de basis 
module gemonteerd en is deze 
moduulvormvariant daarmee een efficiënte 
moduulvorm. Wat bepaald of een 
moduulvorm efficiënt is, is in het begin van dit hoofdstuk terug te lezen. Daarnaast hoeft er bij deze 
moduulvormvariant de minste verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden ten opzichte 
van de overige moduulvormvarianten. Hierbij bevat elke deelmodule, kijkend naar de basis module 
twee keer de helft van de vloer, twee keer de helft van het binnenblad en één kolom. Daarbij wordt 
gemiddeld circa 50m² vloeroppervlak per keer gemonteerd.  
 
Eigenschappen 
In tabel 1 is een overzicht te zien van de 
eigenschappen van moduulvormvariant 1a op basis 
van de gestelde criteria. Deze moduulvorm is 3,6 
meter breed en voldoet daarmee aan het criterium 
dat de module maximaal vier meter breed mag 
zijn. Deze moduulvormvariant kan daardoor met 
exceptioneel transport worden vervoerd waarbij er 
maar één begeleidingsvoertuig benodigd is en er 
geen beperkingen zijn ten aanzien van de rijtijden. 
Verder weegt één deelmodule 52 ton. Dit is meer 
dan de maximale hijscapaciteit van 50 ton maar 
door het toepassen van gewichtbesparende 
systemen in de vloer kan het gewicht tot onder de 
50 ton worden gebracht. Per 100m² bruto 
vloeroppervlak hoeven er maar twee verbindingen 
gemaakt te worden. Hier dienen zo min mogelijk van te zijn omdat deze erg tijdrovend en daarmee 
duur zijn om te maken. Daarnaast vormen dit zwakke knooppunten in de constructie. Ook zijn er 
maar twee hijsbewegingen benodigd en hoeven er maar twee modules te worden gemonteerd per 
100m² bruto vloeroppervlak. Ter vergelijking bij de huidige 2D prefab bouwmethode zijn er voor 
hetzelfde vloeroppervlak zestien hijsbewegingen benodigd en ook zestien elementen die 
gemonteerd dienen te worden. De modules zijn dusdanig stabiel dat er geen tijdelijke ondersteuning 
zoals schoren benodigd zijn. Het aanbrengen van schoren bleek uit de tijdsmeting één van de drie 
activiteiten te zijn met de langste bewerkingstijd bij het montageproces. Verder zijn er twee 

Figuur 1: Moduulvormvariant 1a waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld en twee keer 
zo lang is. 

Tabel 1: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 1a waarbij de basis module 
in twee delen wordt opgedeeld en twee keer zo 
groot is.  

Bijlage 9: Extra informatie mogelijke ruimtelijke moduulvormen 
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exceptionele transporten benodigd per 100m² bruto vloeroppervlak. En zijn beide modules ev
zwaar waardoor de maximale hijscapaciteit van de kraan optimaal wordt benut
 

1.2 Moduulvormvariant 1b – basis module twee keer opgedeeld en twee keer zo 
Deze moduulvormvariant lijkt  
op de voorgaande moduulvormvariant 
1a alleen is hierbij de opdelingaslijn 
een kwartslag gedraaid, zie figuur 2
Hierdoor bestaat de ene deelmodule, 
kijkend naar de basis module, uit twee 
keer de helft van de vloer en twee 
keer het volledige binnenblad van de 
basis module en is daarmee de 
zwaarste deelmodule. De andere deelmodule bestaat, wederom kijkend naar de basis module, uit 
twee keer de andere helft van de vloer en drie kolommen. Deze moduulvormvariant is om dezelfde 
reden onderzocht als moduulvor
dezelfde bruto vloeroppervlak heeft de basis module. Daarmee wordt 
50m² vloeroppervlak gemonteerd, dit is hetzelfde aantal vierkante meter als de basis module, en is 
daardoor ook een efficiënte moduulvorm. Daarnaast hoeft er bij deze moduulvormvariant, net zoals 
bij moduulvormvariant 1a, het minst aantal verbindingen t
ten opzichte van de overige moduulvormvarianten. 
 
Eigenschappen 
In tabel 2 is te zien dat moduulvormvariant 1b
grotendeels dezelfde eigenschappen
voorgaande moduulvormvariant 1a. Het verschil is 
dat bij deze moduulvariant 1b de zwaarste module
(degene met een wand) 65 ton weegt
boven de gestelde 50 ton en kan ondanks het 
toepassen van gewichtbesparende systemen in de 
vloer en het opnemen van sparingen in de wanden 
niet onder de 50 ton worden gebracht. Hierdoor zal 
er een zwaardere en daarmee duurdere type kraan 
toegepast moeten worden dan wat stan
Verder ligt ook het zwaartepunt van deze 
deelmodules niet in het midden waardoor er 
tijdelijke ondersteuningen aangebracht dien
worden tijdens het montageproces. 
kost. Daarnaast zijn beide modules niet even zwaar waardoor de helft van de modules onder 
maximale hijscapaciteit van de kraan zit. Dit heeft als gevolg dat de maximale hijscapaciteit van de 
kraan niet optimaal wordt benut.
  

2  

xceptionele transporten benodigd per 100m² bruto vloeroppervlak. En zijn beide modules ev
de maximale hijscapaciteit van de kraan optimaal wordt benut. 

basis module twee keer opgedeeld en twee keer zo 

op de voorgaande moduulvormvariant 
1a alleen is hierbij de opdelingaslijn 

wartslag gedraaid, zie figuur 2. 
Hierdoor bestaat de ene deelmodule, 

kend naar de basis module, uit twee 
keer de helft van de vloer en twee 
keer het volledige binnenblad van de 

zwaarste deelmodule. De andere deelmodule bestaat, wederom kijkend naar de basis module, uit 
van de vloer en drie kolommen. Deze moduulvormvariant is om dezelfde 

reden onderzocht als moduulvormvariant 1a. Namelijk omdat deze moduulvormvariant in totaal 
dezelfde bruto vloeroppervlak heeft de basis module. Daarmee wordt er in één keer gemiddeld cir

m² vloeroppervlak gemonteerd, dit is hetzelfde aantal vierkante meter als de basis module, en is 
daardoor ook een efficiënte moduulvorm. Daarnaast hoeft er bij deze moduulvormvariant, net zoals 
bij moduulvormvariant 1a, het minst aantal verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden 
ten opzichte van de overige moduulvormvarianten.  

uulvormvariant 1b 
dezelfde eigenschappen heeft als de 

riant 1a. Het verschil is 
e zwaarste module 
weegt. Dit is ver 

50 ton en kan ondanks het 
toepassen van gewichtbesparende systemen in de 
vloer en het opnemen van sparingen in de wanden 
niet onder de 50 ton worden gebracht. Hierdoor zal 

en daarmee duurdere type kraan 
moeten worden dan wat standaard is. 

het zwaartepunt van deze 
niet in het midden waardoor er 

tijdelijke ondersteuningen aangebracht dienen te 
worden tijdens het montageproces. Bij de tijdsmeting is vastgesteld dat dit erg veel extra manuren

Daarnaast zijn beide modules niet even zwaar waardoor de helft van de modules onder 
maximale hijscapaciteit van de kraan zit. Dit heeft als gevolg dat de maximale hijscapaciteit van de 
kraan niet optimaal wordt benut. 

 

Figuur 2: Moduulvormvariant 1b waarbij de basis module in 
twee delen wordt opgedeeld en twee keer zo 

Tabel 2: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 1b waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld en 
twee keer zo groot is.  

  

J.J. Rooswinkel 
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Tabel 2: Overzicht van de eigenschappen van 
1b waarbij de basis 

module in twee delen wordt opgedeeld en 
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1.3 Moduulvormvariant 2a – basis module 
Een andere mogelijke moduulvormvariant om de 
breedte van de basis module te reduceren is 
door de basis module op te delen in twee delen, 
zie figuur 3. Gekozen is om deze 
moduulvormvariant ook te onderzoeken omdat 
er bij deze moduulvorm, samen met de 
moduulvormvariant 2b, op moduulvormvariant 
1a en 1b na het grootste bruto vloeroppervlak in 
één keer wordt gemonteerd. Daarnaast hoeft er 
bij deze moduulvormvariant, samen met moduulvormvariant 2b, op wederom moduulvormvariant 
1a en 1b na het minst aantal verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden. De 
moduulvorm is daarmee, samen met moduulvormvariant 2b, op moduulvormvariant 1a en 1b na de 
efficiëntste moduulvorm om te worden toegepast. Daarbij wordt gemiddeld circa 2
vloeroppervlak per keer gemonteerd. Hierbij bevat elke deelmodule de helft van de vloer, de helft 
van het binnenblad en één kolom.
 
Eigenschappen 
Moduulvormvariant 2a is, net zoals de voorgaande 
moduulvormvarianten, 3,6 meter breed. De module 
kan daarmee met exceptioneel transport onder 
begeleiding worden vervoerd zonder dat er 
beperkingen zijn gesteld aan de rijtijden. De 
zwaarste deelmodule weegt circa 27
volstaat een lichtere en daarmee goedkopere type 
kraan dan bij de voorgaande moduulvormvarianten.
Er dienen zes verbindingen gemaakt te worden pe
100m² bruto vloeroppervlak. Daarnaast
hetzelfde vloeroppervlak vier hijsbewegingen 
benodigd waarbij vier modules worden gemonteerd. 
De modules hoeven niet tijdelijk ondersteund te 
worden omdat deze stabiel zijn. Per 100m² bruto 
vloeroppervlak zijn er vier exceptionele transporten benodig
waardoor de maximale hijscapaciteit van de kraan optimaal wordt benut. 
 

1.4 Moduulvormvariant 2b – basis module twee keer opgedeeld
Deze moduulvormvariant lijkt op de voorgaande 
moduulvormvariant 2a alleen is hierbij de 
opdelingaslijn een kwartslag gedraaid, 
4. Gekozen is om deze moduulvormvariant ook 
te onderzoeken omdat er bij deze variant, 
samen met de voorgaande moduulvormvariant 
2a, op moduulvormvariant 1a en 1b na 
grootste bruto vloeroppervlak in één keer wordt 
gemonteerd. Daarnaast hoeft er bij deze 
moduulvorm, samen met moduulvormvariant 2a, op wederom moduulvormvariant 1a en 1b na het 
minst aantal verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden. De moduulvorm is daarmee, 
samen met moduulvormvariant 2a, op moduulvormvariant 1a en 1b 
om te worden toegepast. Daarbij wordt gemiddeld circa 2
Hierdoor bestaat de ene deelmodule uit de helft van de vloer en het volledige binnenblad en de 
andere deelmodule uit de andere hel
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moduulvormvarianten, 3,6 meter breed. De module 
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begeleiding worden vervoerd zonder dat er 
beperkingen zijn gesteld aan de rijtijden. De 

aarste deelmodule weegt circa 27 ton. Daardoor 
aat een lichtere en daarmee goedkopere type 

kraan dan bij de voorgaande moduulvormvarianten. 
Er dienen zes verbindingen gemaakt te worden per 
100m² bruto vloeroppervlak. Daarnaast zijn er voor 
hetzelfde vloeroppervlak vier hijsbewegingen 
benodigd waarbij vier modules worden gemonteerd. 
De modules hoeven niet tijdelijk ondersteund te 
worden omdat deze stabiel zijn. Per 100m² bruto 
vloeroppervlak zijn er vier exceptionele transporten benodigd. En beide deelmodules zijn even zwaar 
waardoor de maximale hijscapaciteit van de kraan optimaal wordt benut.  

basis module twee keer opgedeeld 
Deze moduulvormvariant lijkt op de voorgaande 
moduulvormvariant 2a alleen is hierbij de 

kwartslag gedraaid, zie figuur 
. Gekozen is om deze moduulvormvariant ook 

te onderzoeken omdat er bij deze variant, 
samen met de voorgaande moduulvormvariant 
2a, op moduulvormvariant 1a en 1b na het 
grootste bruto vloeroppervlak in één keer wordt 

er bij deze 
moduulvorm, samen met moduulvormvariant 2a, op wederom moduulvormvariant 1a en 1b na het 
minst aantal verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden. De moduulvorm is daarmee, 
samen met moduulvormvariant 2a, op moduulvormvariant 1a en 1b na de efficiëntste moduulvorm 
om te worden toegepast. Daarbij wordt gemiddeld circa 25m² vloeroppervlak per keer gemonteerd.  
Hierdoor bestaat de ene deelmodule uit de helft van de vloer en het volledige binnenblad en de 
andere deelmodule uit de andere helft van de vloer en beide kolommen.  

Figuur 3: Moduulvormvariant 2a waarbij de 
basis module in twee delen wordt opgedeeld.

Figuur 4: Moduulvormvariant 2b waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld.

Tabel 3: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 2a waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld.

  

J.J. Rooswinkel 

ulvormvariant, samen met moduulvormvariant 2b, op wederom moduulvormvariant 
1a en 1b na het minst aantal verbindingen tussen de deelmodules gemaakt te worden. De 
moduulvorm is daarmee, samen met moduulvormvariant 2b, op moduulvormvariant 1a en 1b na de 

iciëntste moduulvorm om te worden toegepast. Daarbij wordt gemiddeld circa 25m² 
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m² vloeroppervlak per keer gemonteerd.  

Hierdoor bestaat de ene deelmodule uit de helft van de vloer en het volledige binnenblad en de 

: Moduulvormvariant 2a waarbij de 
basis module in twee delen wordt opgedeeld. 

: Moduulvormvariant 2b waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld. 

Tabel 3: Overzicht van de eigenschappen van 
2a waarbij de basis 

module in twee delen wordt opgedeeld. 
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Eigenschappen 
De zwaarste deelmodule (degene met een wand) 
van moduulvormvariant 2b weegt 32 ton. 
Daarnaast zijn beide deelmodules niet even zwaar 
waardoor de maximale hijscapaciteit van de kraan 
niet optimaal wordt benut. De overige 
eigenschappen zijn exact hetzelfde als de 
voorgaande moduulvormvariant 2a en zijn daar
in paragraaf 1.3 terug te lezen. 
 
 

1.5 Moduulvormvariant 3a – basis module drie 
keer opgedeeld 
Bij moduulvormvariant 3a wordt de 
basis module in drie delen opgedeeld
zie figuur 5. De reden waarom deze 
moduulvorm is onderzocht is omdat er 
bij deze moduulvormvariant een groter 
vloeroppervlak in één keer wordt 
gemonteerd als bij de huidige 2D
bouwmethode. Verder hoeven er ook 
minder verbindingen gemaakt te 
worden, dan de huidige 2D prefab bouwmethode, wat 
moduulvorm. Daarnaast zijn deze deelmodules 2,4 meter breed in plaats van 3,6 meter zoals bij de 
voorgaande moduulvormvarianten. Hierdoor hoeven deze deelmodules niet met exceptionee
transport vervoerd te worden. De buitenste twee deelmodules bestaan uit 1/3 van de totale vloer, 
1/3 van het totale binnenblad en uit één kolom. De middelste deelmodule bestaat uit 1/3 van de 
totale vloer en 1/3 van het totale binnenblad. Daarbij wordt g
vloeroppervlak per keer gemonteerd. 
 
Eigenschappen 
Deze moduulvormvariant is maximaal 2,4 meter 
breed. Daardoor valt deze moduulvormvariant
binnen de maximale breedte van 2,55 meter
is gesteld in de ‘Regeling Voertuigen’. 
wanneer de hoogte van de module 
gereduceerd, het transport plaatsvinden binnen de 
gestelde wet- en regelgeving waardoor er geen 
exceptioneel transport benodigd is, zie tabel 5
scheelt, ten opzichtte van moduulvormvariant 1 en 
2, circa €500,- voor het aanvragen van een 
gemiddelde ontheffing (eenmalige kosten), circa 
€50,- per uur per transport voor een 
begeleidingsvoertuig en nog eventuele extra 
voorbereidingskosten voor het vooraf controleren 
van de afmetingen en maximale toelaatbare gewichten van de route. 
deelmodule (de buitenste deelmodules) circa 1
vloeroppervlak zes hijsbewegingen, zes te monteren modules en drie niet
benodigd. Wel dienen de deelmodules bij de montage tijdelijk ondersteund te worden.
deze moduulvormvariant 3a als eigenschap dat de deelmo
de maximale hijscapaciteit van de kraan niet optimaal benut.

4  
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moduulvorm. Daarnaast zijn deze deelmodules 2,4 meter breed in plaats van 3,6 meter zoals bij de 
voorgaande moduulvormvarianten. Hierdoor hoeven deze deelmodules niet met exceptionee
transport vervoerd te worden. De buitenste twee deelmodules bestaan uit 1/3 van de totale vloer, 
1/3 van het totale binnenblad en uit één kolom. De middelste deelmodule bestaat uit 1/3 van de 
totale vloer en 1/3 van het totale binnenblad. Daarbij wordt gemiddeld circa 17m² bruto 
vloeroppervlak per keer gemonteerd.  

is maximaal 2,4 meter 
ardoor valt deze moduulvormvariant 
maximale breedte van 2,55 meter, zoals 

eld in de ‘Regeling Voertuigen’. Hierdoor kan, 
van de module wordt 

gereduceerd, het transport plaatsvinden binnen de 
waardoor er geen 

nsport benodigd is, zie tabel 5. Dit 
scheelt, ten opzichtte van moduulvormvariant 1 en 

voor het aanvragen van een 
gemiddelde ontheffing (eenmalige kosten), circa 

per uur per transport voor een 
ingsvoertuig en nog eventuele extra 

voorbereidingskosten voor het vooraf controleren 
van de afmetingen en maximale toelaatbare gewichten van de route. Verder weegt de zwaarste 
deelmodule (de buitenste deelmodules) circa 17 ton. Daarnaast zijn er per 100m² 
vloeroppervlak zes hijsbewegingen, zes te monteren modules en drie niet-exceptionele transporten 
benodigd. Wel dienen de deelmodules bij de montage tijdelijk ondersteund te worden.
deze moduulvormvariant 3a als eigenschap dat de deelmodules niet even zwaar zijn. Hierdoor wordt 
de maximale hijscapaciteit van de kraan niet optimaal benut. 

Figuur 5: Moduulvormvariant 3a waarbij de basis module 
in drie delen wordt opgedeeld. 

Tabel 4: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 2b waarbij de basis 
module in twee delen wordt opgedeeld. 

Tabel 5: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 3a waarbij de basis module 
in drie delen wordt opgedeeld.
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resulteert in een efficiëntere 
moduulvorm. Daarnaast zijn deze deelmodules 2,4 meter breed in plaats van 3,6 meter zoals bij de 
voorgaande moduulvormvarianten. Hierdoor hoeven deze deelmodules niet met exceptioneel 
transport vervoerd te worden. De buitenste twee deelmodules bestaan uit 1/3 van de totale vloer, 
1/3 van het totale binnenblad en uit één kolom. De middelste deelmodule bestaat uit 1/3 van de 

emiddeld circa 17m² bruto 

Verder weegt de zwaarste 
ton. Daarnaast zijn er per 100m² bruto 

exceptionele transporten 
benodigd. Wel dienen de deelmodules bij de montage tijdelijk ondersteund te worden. Tot slot heeft 

dules niet even zwaar zijn. Hierdoor wordt 

: Moduulvormvariant 3a waarbij de basis module 

Tabel 4: Overzicht van de eigenschappen van 
2b waarbij de basis 

module in twee delen wordt opgedeeld.  

Tabel 5: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 3a waarbij de basis module 

opgedeeld. 
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1.6 Moduulvormvariant 3b – basis module drie keer opgedeeld
Deze moduulvormvariant wordt net zoals 
moduulvormvariant 3a ook opgedeeld i
drie deelmodules, zie figuur 6. De reden 
waarom deze moduulvorm is onderzocht is 
hetzelfde als bij moduulvormvariant 3a. 
Namelijk omdat er bij deze 
moduulvormvariant een groter 
vloeroppervlak in één keer wordt 
gemonteerd als bij de huidige 2D 
bouwmethode (moduulvormvariant 4). 
worden wat samen resulteert in een efficiëntere moduulvorm dan de huidige 2D prefab 
bouwmethode. Daarnaast zijn deze deelmodules circa 2,5 
bij de voorgaande moduulvormvarianten op moduulvormvariant 3a na. Hierdoor hoeven deze 
deelmodules niet met exceptioneel transport vervoerd te worden. 
met een wand) bestaat uit 1/3 van de totale vloer en het binnenblad, de middelste bestaat uit alleen 
1/3 van de totale vloer en de rech
1/3 van de totale vloer als twee kolommen. 
keer gemonteerd.  
 
Eigenschappen 
In tabel 6 is te zien deze moduulvormvariant 3b, op 
één eigenschap na, dezelfde eigenschappen 
als de voorgaande moduulvormvariant 3a. Het enige 
verschil is het gewicht. De zwaarste deelmodule 
(degene met een wand) weegt circa 2
toelichting op de overige eigenschappen
lezen in de voorgaande paragraaf 1.5
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bij de voorgaande moduulvormvarianten op moduulvormvariant 3a na. Hierdoor hoeven deze 
deelmodules niet met exceptioneel transport vervoerd te worden. De linker deelmodule (degene 

1/3 van de totale vloer en het binnenblad, de middelste bestaat uit alleen 
1/3 van de totale vloer en de rechter deelmodule (degene met twee kolommen) bestaat uit zowel 
1/3 van de totale vloer als twee kolommen. Daarbij wordt gemiddeld circa 17m² vloeroppervlak per 

moduulvormvariant 3b, op 
één eigenschap na, dezelfde eigenschappen heeft 
als de voorgaande moduulvormvariant 3a. Het enige 
verschil is het gewicht. De zwaarste deelmodule 
(degene met een wand) weegt circa 25 ton. De 
toelichting op de overige eigenschappen is terug te 
lezen in de voorgaande paragraaf 1.5. 

 

Figuur 6: Moduulvormvariant 3b waarbij de basis 
module in drie delen wordt opgedeeld.

Tabel 6: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 3b waarbij de basis 
module in drie delen wordt opgedeeld.
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erder hoeven er ook minder verbindingen gemaakt te 
resulteert in een efficiëntere moduulvorm dan de huidige 2D prefab 

meter breed in plaats van 3,6 meter zoals 
bij de voorgaande moduulvormvarianten op moduulvormvariant 3a na. Hierdoor hoeven deze 

De linker deelmodule (degene 
1/3 van de totale vloer en het binnenblad, de middelste bestaat uit alleen 

ter deelmodule (degene met twee kolommen) bestaat uit zowel 
Daarbij wordt gemiddeld circa 17m² vloeroppervlak per 

: Moduulvormvariant 3b waarbij de basis 
module in drie delen wordt opgedeeld. 

Tabel 6: Overzicht van de eigenschappen van 
3b waarbij de basis 

module in drie delen wordt opgedeeld. 
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1.7 Moduulvormvariant 4 – basis module vier keer opgedeeld
Deze moduulvormvariant is onderzocht 
omdat de basis module in vier delen wordt 
opgedeeld en daarmee enigzins lijkt op de 
huidige 2D prefab methode waarbij losse 2D 
prefab betonelementen in het gebouw 
worden gemonteerd, zie figuur 7
kolommen bij deze moduulvorm
de balk gekoppeld waardoor dit als één geheel 
gehesen en gemonteerd kan worden wat bij de 
huidige 2D bouwmethode drie losse elementen 
zijn. Ook zijn bij deze moduulvorm
bouwmethode kanaalplaten van 1,2 meter breed worden toegepast. Hierdoor zij
hijsbewegingen en te maken verbindingen 
deelmodule (degene met een wand) bestaat uit het volledige binnenblad met een hoogte
meter. In het midden zijn twee vloerdelen met een breedte van 3,3 meter en de deelmodule rechts 
bestaat uit twee kolommen met een 400mm brede vloer. 
vloeroppervlak per keer gemonteerd. 
 
Eigenschappen 
In tabel 7 is te zien dat, wanneer alle deelmodules 
verticaal in bijvoorbeeld een binnenlader worden 
vervoerd, de maximale breedte 0,3 m
Wanneer de deelmodules horizontaal worden 
vervoerd dan is de maximale breedte 3,3 meter. 
De zwaarste deelmodule, het wandelement, 
weegt hierbij circa 13 ton. Per 100m² bruto 
vloeroppervlak zijn er dertien te maken 
verbindingen, zeven hijswegingen 
dienen er zeven deelmodules gemonteerd te 
worden. De modules dienen tijde
te worden. Per 100m² bruto vloeroppervlak zijn er 
drie niet-exceptionele transporten benodigd.
scheelt extra kosten ten opzichte van exceptionele 
transporten. Tot slot zijn de deelmodules niet even 
zwaar waardoor circa ¾ van de deelmodules onder de maximale hijscapaciteit zit. Hierdoor wordt de 
maximale hijscapaciteit van de kraan niet optimaal benut.
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vloeroppervlak per keer gemonteerd.  

is te zien dat, wanneer alle deelmodules 
verticaal in bijvoorbeeld een binnenlader worden 
vervoerd, de maximale breedte 0,3 meter is. 
Wanneer de deelmodules horizontaal worden 
vervoerd dan is de maximale breedte 3,3 meter. 
De zwaarste deelmodule, het wandelement, 

Per 100m² bruto 
vloeroppervlak zijn er dertien te maken 
verbindingen, zeven hijswegingen benodigd en 
dienen er zeven deelmodules gemonteerd te 
worden. De modules dienen tijdelijk ondersteund 

er 100m² bruto vloeroppervlak zijn er 
exceptionele transporten benodigd. Dit 

extra kosten ten opzichte van exceptionele 
Tot slot zijn de deelmodules niet even 

zwaar waardoor circa ¾ van de deelmodules onder de maximale hijscapaciteit zit. Hierdoor wordt de 
maximale hijscapaciteit van de kraan niet optimaal benut. 

Figuur 7: Moduulvormvariant 4 waarbij de basis 
module in vier delen wordt opgedeeld.

Tabel 7: Overzicht van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 4 waarbij de basis module in 
vier delen wordt opgedeeld. 

  

J.J. Rooswinkel 

variant de vloeren 3,3 meter breed terwijl bij de huidige 2D 
anaalplaten van 1,2 meter breed worden toegepast. Hierdoor zijn er minder 

bij de huidige 2D prefab bouwmethode. De linker 
deelmodule (degene met een wand) bestaat uit het volledige binnenblad met een hoogte van 3,9 
meter. In het midden zijn twee vloerdelen met een breedte van 3,3 meter en de deelmodule rechts 

Daarbij wordt gemiddeld circa 13m² 

zwaar waardoor circa ¾ van de deelmodules onder de maximale hijscapaciteit zit. Hierdoor wordt de 

: Moduulvormvariant 4 waarbij de basis 
module in vier delen wordt opgedeeld. 

van de eigenschappen van 
moduulvormvariant 4 waarbij de basis module in 
vier delen wordt opgedeeld.  
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De modules van de 3D industriële bouwmethode kunnen op twee wezenlijk verschillende manieren 
geproduceerd worden. De eerste methode (productievariant 1) is het in één keer storten van een 
module in een 3D bekisting. Bij de tweede methode (productievariant 2) wordt de module 
geproduceerd in losse 2D elementen. Deze 2D elementen zoals wanden, vloeren en kolommen 
worden later in de fabriek aan elkaar gemonteerd tot een 3D module. Beide productiemethodes 
worden hieronder nader toegelicht. 
 

1.1 Productievariant 1a – deelmodule gedraaid en in één keer gestort in een 3D bekisting 
De productiemethode waarbij een deelmodule met behulp van 
een 3D bekisting in één keer wordt gestort is, wat betreft het 
productieproces, enigszins te vergelijken met de productie van de 
modules van de IQ-woning. Dit is een bouwmethode, ontwikkeld 
door Ballast Nedam, bestaande uit modules die onder andere een 
vloer, twee wanden en een plafond hebben maar waar ook de 
gevel, installaties en afbouw elementen in kunnen worden 
opgenomen. Overigens worden er geen installaties of afbouw 
elementen in de deelmodules van de te ontwikkelen 
bouwmethode opgenomen. De modules van de IQ-woning worden 
tegen elkaar aangezet en vormen daarmee gezamenlijk een 
woning. Hierbij worden de modules verticaal gestort zoals in figuur 
1 is te zien. Als de modules voldoende zijn uitgehard en ontkist 
worden deze opgetild en op een zogenaamde hydraulische ‘kanteltafel’ een kwartslag gedraaid, zie 
figuur 3. Hierdoor is de vloer van de module, die eerst verticaal stond, horizontaal onderop komen te 
liggen en daarmee in de uiteindelijke positie gedraaid zoals deze ook op de bouwplaats gemonteerd 
gaat worden, zie figuur 2. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning 
fabriek) 
 
Dit principe zou ook toegepast kunnen worden voor het 
produceren van de deelmodules voor de 3D industriële 
bouwmethode. De onderstaande toelichting heeft 
vooral betrekking op de in hoofdstuk 2 van het 
hoofdrapport besproken moduulvormvarianten 1a, 2a 
en 3a. Overigens kunnen de overige 
moduulvormvarianten ook met deze productiemethode 
worden geproduceerd alleen ziet de bekisting er dan 
uiteraard anders uit. In figuur 4 op de volgende pagina is 
te zien dat de vorm van de deelmodules bij het productieproces dusdanig gedraaid is dat de 
kolommen aan de bovenkant zitten. Hierdoor is de kans dat er luchtbellen worden opgesloten kleiner 
waardoor de deelmodules een betere eindkwaliteit krijgen. Hierdoor is het ook makkelijker om de 
bovenkant van de kolom na het storten glad af te strijken.  
 
In figuur 5 is te zien dat de basis bekistingsmal bestaat uit drie delen. Deze delen kunnen, hydraulisch 
al dan niet handmatig, in breedte worden gesteld. Hierdoor kan de wand, vloer en de kolom in 
breedte variëren. Daarnaast kan hierdoor in zowel bekistingwand 1 als 3 de ene keer een wand en de 
andere keer een kolom worden gestort. Wanneer in bekistingwand 1 of 3 een kolom wordt 
geproduceerd dient er een kopschot te worden aangebracht, zie figuur 6. Deze kopschot is in hoogte 
stelbaar waardoor de kolommen ook in de andere richting in de breedte kunnen variëren. De 
activiteiten die tijdens het productieproces doorlopen dienen te worden, vanaf het moment dat de 
bekisting klaar is en is ingevet tot het moment dat een deelmodule klaar staat om op de vrachtwagen 
gezet te worden, zijn in figuur 7 op de volgende pagina weergegeven. 

Figuur 1: Positie 
van de module 
van een IQ-
woning zoals 
deze wordt 
gestort. 
 

Figuur 2: Eind 
positie van de 
module van een 
IQ-woning 
nadat deze een 
kwartslag is 
gedraaid. 

Figuur 3: Zogenaamde ‘kantentafel’ 
waarmee de modules van een IQ-woning 
een kwartslag worden gedraaid. 

Bijlage 10: Extra informatie mogelijke productiemethodes 
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Eigenschappen 
In tabel 9 is te zien dat het produceren van de 
modules in een 3D bekisting, waarbij de 
module in één keer wordt gestort, een factor 
zes duurder is dan het produceren van de 
modules in losse 2D elementen 
(productievariant 2). De hoge 
productiekosten worden hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de dure bekistingen die 
benodigd zijn. Dit komt omdat de hele 
module (3,9 meter hoog) verticaal wordt 
gestort waardoor er aan de onderkant van de 
bekisting grote spatkrachten ontstaan. 
Hierdoor zijn er extra sterke stalen bekistingen nodig. Verder w
hydraulisch ontkist wat extra kosten met zich meebrengt. Ter vergelijking, de bekisting die nodig is 
om een module van een IQ-woning te produceren kosten ongeveer 
stramienmaten van een module 
circa dezelfde investeringskosten met zich meebrengt. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van 
Ballast Nedam IQwoning fabriek)
 
Ook dient elke deelmodule in de fabriek een kwartslag gedraaid 
deelmodule op de vrachtwagen wordt gezet en vervolgens ook op de bouwplaats wordt gemonteerd. 
Vanwege het gewicht en de afmetingen van de deelmodules zijn hier, zoals eerder in figuur 

Figuur 7: Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2a met een 3D bekisting. 

Figuur 1
Figuur 2:  
  

Figuur 4: Positie waarin beide 
modules worden gestort en dus 
ook uit de bekisting komen. 
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het produceren van de 
modules in een 3D bekisting, waarbij de 
module in één keer wordt gestort, een factor 

dan het produceren van de 

productiekosten worden hoofdzakelijk 
t door de dure bekistingen die 

benodigd zijn. Dit komt omdat de hele 
module (3,9 meter hoog) verticaal wordt 
gestort waardoor er aan de onderkant van de 
bekisting grote spatkrachten ontstaan. 
Hierdoor zijn er extra sterke stalen bekistingen nodig. Verder worden deze zware kisten meestal 
hydraulisch ontkist wat extra kosten met zich meebrengt. Ter vergelijking, de bekisting die nodig is 

woning te produceren kosten ongeveer €150.000,- per stuk. Wanneer de 
stramienmaten van een module veranderen, dan is er ook een nieuwe bekisting nodig wat wederom 
circa dezelfde investeringskosten met zich meebrengt. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van 
Ballast Nedam IQwoning fabriek) 

Ook dient elke deelmodule in de fabriek een kwartslag gedraaid te worden in de positie waarin de 
deelmodule op de vrachtwagen wordt gezet en vervolgens ook op de bouwplaats wordt gemonteerd. 
Vanwege het gewicht en de afmetingen van de deelmodules zijn hier, zoals eerder in figuur 

Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2a met een 3D bekisting. 

Tabel 1: Overzicht van de eigenschappen van  
productievariant 1a waarbij de module in één keer 
wordt gestort in een 3D bekisting.

Figuur 5: De basis 3D 
bekisting waarin de 
modules worden gestort 
  

Figuur 6: Een basis 3D bekisting 
waar een kopschot in is aangebracht 
voor de productie van een kolom.
  

 

  

J.J. Rooswinkel 

 

orden deze zware kisten meestal 
hydraulisch ontkist wat extra kosten met zich meebrengt. Ter vergelijking, de bekisting die nodig is 

per stuk. Wanneer de 
veranderen, dan is er ook een nieuwe bekisting nodig wat wederom 

circa dezelfde investeringskosten met zich meebrengt. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van 

te worden in de positie waarin de 
deelmodule op de vrachtwagen wordt gezet en vervolgens ook op de bouwplaats wordt gemonteerd. 
Vanwege het gewicht en de afmetingen van de deelmodules zijn hier, zoals eerder in figuur 3 was te 

Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2a met een 3D bekisting.  

: Overzicht van de eigenschappen van  
productievariant 1a waarbij de module in één keer 

een 3D bekisting. 

: Een basis 3D bekisting 
waar een kopschot in is aangebracht 
voor de productie van een kolom. 
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zien, grote en zwaar uitgevoerde zogenaamde ‘kantelfafels’ voor nodig. Dit is wederom een extra 
investering die gedaan dient te worden voor alleen het draaien van de deelmodules.
 
Daarnaast is er, vanaf het moment dat de deelmodule gestort is, elke keer als de deelmodule 
gehesen dient te worden een zware bovenloopkraan nodig in de fabriek. Dit is onder andere het 
geval bij het ontkisten, kantelen van de deelmodule, tijdelijk opslaan en bij het plaatsen van de 
deelmodule op de vrachtwagen. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballas
fabriek) 
 
Het produceren van de deelmodules met deze productiemethode gaat relatief snel. Ter vergelijking 
bij de modules van de IQ-woning duurt de productie van alleen de constructie inclusief de installaties 
van de modules, dus zonder eventuele afbouw materialen, circa 2
afhankelijk van het aantal en soort sparingen in de module. Het daadwerkelijk storten van het beton 
neemt hierbij circa drie kwartier in beslag. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ball
IQwoning fabriek) 
 
Wanneer de deelmodules in één keer volledig worden gestort en er verder geen afbouwmaterialen 
in de deelmodules worden aangebracht, kan er met één productielijn volstaan worden. Ter 
vergelijking, wanneer er losse onderdelen wor
kolommen dan is het gebruikelijk om voor elk onderdeel een aparte productielijn te hebben. 
kostenbesparing met deze laatste twee positieve eigenschappen wegen niet op tegen de hoge extra 
investeringskosten voor met name de dure bekistingen en kanteltafel. Vandaar dat deze 
productievariant 1a in totaliteit circa zes keer duurder is dan productievariant 2 waarbij de module in 
losse 2D elementen wordt geproduceerd.
 

1.2 Productievariant 1b – deelmodule niet 
Ook productievariant 1b, 2b en 3b van 
keer worden gestort. Zoals in figuur 9
delen. Wederom kunnen deze delen, hydraulisch al dan niet handmatig, in breedte gesteld worden. 
Hierdoor kan de wand, vloer en de kolom in breedte variëren. Daarnaast kan hierdoor in 
bekistingwand 1 de ene keer een wa
bekistingwand 1 twee kolommen worden geproduceerd dienen er 
aangebracht, zie figuur 10. Deze kopschotten zijn in hoogte verstelbaar waardoor de kolommen ook 
in de andere richting in breedte kunnen variëren. De activite
doorlopen dienen te worden, vanaf het moment dat de bekisting klaar is en is ingevet tot het 
moment dat een deelmodule klaar staat om op de vrachtwagen gezet te worden, zijn in
de volgende pagina te zien.  
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Positie waarin beide 
modules worden gestort en dus 
ook uit de bekisting komen. 
  

3  

rde zogenaamde ‘kantelfafels’ voor nodig. Dit is wederom een extra 
investering die gedaan dient te worden voor alleen het draaien van de deelmodules.

Daarnaast is er, vanaf het moment dat de deelmodule gestort is, elke keer als de deelmodule 
te worden een zware bovenloopkraan nodig in de fabriek. Dit is onder andere het 

geval bij het ontkisten, kantelen van de deelmodule, tijdelijk opslaan en bij het plaatsen van de 
deelmodule op de vrachtwagen. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballas

Het produceren van de deelmodules met deze productiemethode gaat relatief snel. Ter vergelijking 
woning duurt de productie van alleen de constructie inclusief de installaties 

entuele afbouw materialen, circa 2-4 uur per module. Dit varieert 
afhankelijk van het aantal en soort sparingen in de module. Het daadwerkelijk storten van het beton 
neemt hierbij circa drie kwartier in beslag. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ball

Wanneer de deelmodules in één keer volledig worden gestort en er verder geen afbouwmaterialen 
in de deelmodules worden aangebracht, kan er met één productielijn volstaan worden. Ter 
vergelijking, wanneer er losse onderdelen worden geproduceerd zoals wanden, vloeren en 
kolommen dan is het gebruikelijk om voor elk onderdeel een aparte productielijn te hebben. 
kostenbesparing met deze laatste twee positieve eigenschappen wegen niet op tegen de hoge extra 

voor met name de dure bekistingen en kanteltafel. Vandaar dat deze 
circa zes keer duurder is dan productievariant 2 waarbij de module in 

losse 2D elementen wordt geproduceerd. 

deelmodule niet gedraaid en in één keer gestort in een 3D bekisting
productievariant 1b, 2b en 3b van hoofdstuk 3 kunnen met behulp van een 3D bekisting in één 

orden gestort. Zoals in figuur 9 is te zien bestaat de basis bekistingsmal hiervoor uit twee 
derom kunnen deze delen, hydraulisch al dan niet handmatig, in breedte gesteld worden. 

Hierdoor kan de wand, vloer en de kolom in breedte variëren. Daarnaast kan hierdoor in 
bekistingwand 1 de ene keer een wand en de andere keer een kolom worden gestort. W
bekistingwand 1 twee kolommen worden geproduceerd dienen er extra kopschotten te 

. Deze kopschotten zijn in hoogte verstelbaar waardoor de kolommen ook 
in de andere richting in breedte kunnen variëren. De activiteiten die tijdens het productieproces 
doorlopen dienen te worden, vanaf het moment dat de bekisting klaar is en is ingevet tot het 
moment dat een deelmodule klaar staat om op de vrachtwagen gezet te worden, zijn in

 
Figuur 3Figuur 5:  Figuur 4:  Figuur 9: De basis 3D bekisting 

waarin de modules gestort 
kunnen worden. 
  

Figuur 10: Een basis 3D 
bekisting waar een kopschot is 
aangebracht voor de productie 
van een kolom.
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rde zogenaamde ‘kantelfafels’ voor nodig. Dit is wederom een extra 
investering die gedaan dient te worden voor alleen het draaien van de deelmodules. 

Daarnaast is er, vanaf het moment dat de deelmodule gestort is, elke keer als de deelmodule 
te worden een zware bovenloopkraan nodig in de fabriek. Dit is onder andere het 

geval bij het ontkisten, kantelen van de deelmodule, tijdelijk opslaan en bij het plaatsen van de 
deelmodule op de vrachtwagen. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning 

Het produceren van de deelmodules met deze productiemethode gaat relatief snel. Ter vergelijking 
woning duurt de productie van alleen de constructie inclusief de installaties 

4 uur per module. Dit varieert 
afhankelijk van het aantal en soort sparingen in de module. Het daadwerkelijk storten van het beton 
neemt hierbij circa drie kwartier in beslag. (Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam 

Wanneer de deelmodules in één keer volledig worden gestort en er verder geen afbouwmaterialen 
in de deelmodules worden aangebracht, kan er met één productielijn volstaan worden. Ter 

den geproduceerd zoals wanden, vloeren en 
kolommen dan is het gebruikelijk om voor elk onderdeel een aparte productielijn te hebben. Maar de 
kostenbesparing met deze laatste twee positieve eigenschappen wegen niet op tegen de hoge extra 

voor met name de dure bekistingen en kanteltafel. Vandaar dat deze 
circa zes keer duurder is dan productievariant 2 waarbij de module in 

gedraaid en in één keer gestort in een 3D bekisting 
kunnen met behulp van een 3D bekisting in één 

is te zien bestaat de basis bekistingsmal hiervoor uit twee 
derom kunnen deze delen, hydraulisch al dan niet handmatig, in breedte gesteld worden. 

Hierdoor kan de wand, vloer en de kolom in breedte variëren. Daarnaast kan hierdoor in 
worden gestort. Wanneer in 

kopschotten te worden 
. Deze kopschotten zijn in hoogte verstelbaar waardoor de kolommen ook 

iten die tijdens het productieproces 
doorlopen dienen te worden, vanaf het moment dat de bekisting klaar is en is ingevet tot het 
moment dat een deelmodule klaar staat om op de vrachtwagen gezet te worden, zijn in figuur 11 op 

Een basis 3D 
bekisting waar een kopschot is 
aangebracht voor de productie 
van een kolom. 
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Eigenschappen 
In tabel 2 is te zien dat productievariant 1b
op één eigenschap na, dezelfde 
eigenschappen heeft als de voorgaande 
productievariant 1a. Deze zijn terug te le
in de voorgaande paragraaf 1.1. 
verschil is dat de modules bij deze 
productievariant niet gekanteld hoeven te 
worden. Dit scheelt extra investeringskosten 
in een kanteltafel.  
 

1.3 Productievariant 2 – deelmodule produceren in losse 2D elementen
Een ander principe dat toegepast zou 
kunnen worden om de 3D deelmodules 
te produceren is door losse 2D 
elementen te produceren. Deze 
productiemethode is toepasbaar bij alle 
moduulvormvarianten uit hoofdstuk 2 
van het hoofdrapport. In figuur 12 is te 
zien dat bij deze productiemethode elke 
deelmodule opgedeeld wordt in twee 
tot drie losse 2D elementen die 
afzonderlijk van elkaar worden 
geproduceerd. Later worden deze losse 
elementen in de fabriek aan elkaar 
gemonteerd en vormen vervolgens de 
3D deelmodule. Het productieproces 
van deze losse elementen is te 
vergelijken met de productie van de 
huidige 2D prefab betonelementen, zie 
figuur 13. Zowel de wanden als de 
vloeren worden horizontaal met een 
vlakke bekisting geproduceerd. Dit kan 
zowel een houten als een stalen 
bekisting zijn. In tegenstelling tot de 
wanden en de vloeren worden de 
kolommen wel in een verticale koker 
bekisting gestort. Vanwege de 
spatkrachten aan de onderkant van de 

Figuur 11: Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2b met een 3D 

4  

productievariant 1b, 

als de voorgaande 
. Deze zijn terug te lezen 

 Het enige 
verschil is dat de modules bij deze 
productievariant niet gekanteld hoeven te 
worden. Dit scheelt extra investeringskosten 
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kunnen worden om de 3D deelmodules 
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geproduceerd. Later worden deze losse 
elementen in de fabriek aan elkaar 
gemonteerd en vormen vervolgens de 

Het productieproces 

vergelijken met de productie van de 
huidige 2D prefab betonelementen, zie 

. Zowel de wanden als de 
vloeren worden horizontaal met een 
vlakke bekisting geproduceerd. Dit kan 
zowel een houten als een stalen 
bekisting zijn. In tegenstelling tot de 
wanden en de vloeren worden de 
kolommen wel in een verticale koker 

spatkrachten aan de onderkant van de 

: Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2b met een 3D 

Figuur 12: Het opdelen van de verschillende module 
vormen in losse elementen die afzonderlijk van elkaar 
worden geproduceerd.  

Figuur 13: Productieproces van het produceren van 
moduulvormvariant 2a & 2b door middel van losse 2D elementen.

Tabel 2: Overzicht van de eigenschappen van  
productievariant 1b waarbij de module in één keer 
wordt gestort in een 3D bekisting.
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 : Productieproces van het produceren van moduulvormvariant 2b met een 3D bekisting. 

: Het opdelen van de verschillende module 
vormen in losse elementen die afzonderlijk van elkaar 

: Productieproces van het produceren van 
moduulvormvariant 2a & 2b door middel van losse 2D elementen. 

: Overzicht van de eigenschappen van  
productievariant 1b waarbij de module in één keer 

in een 3D bekisting. 
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bekisting en de hoeveelheid kolommen dat geproduceerd wordt, worden hier meestal stalen 
bekistingen voor gebruikt.  
 
Eigenschappen 
In tabel 3 is te zien dat het produceren van 
de deelmodules in losse 2D elementen veel
goedkoper is dan de voorgaande 
productievariant 1a en 1b waarbij de 
deelmodule in één keer wordt gestort. Dit 
kan in totaliteit tot wel zes keer goedkoper 
zijn dan een productiemethode met een 3D 
bekisting. Dit komt doordat, op de 
kolommen na, alles vlak kan worden gestort. 
Hierdoor zijn er vlakke bekistingen nodig in 
plaats van grote en zware verticale 
bekistingen die vanwege de spatkrachten 
robuust uitgevoerd dienen te worden. In tegenstelling tot de voorgaande productiemethode waarbij 
de deelmodules in een 3D bekisting worden gestort, hoeft er bij een vlakke bekisting niet hydraulisch 
ontkist te worden want het element kan gewoon met een kraan eruit worden gehesen. Dit is 
mogelijk doordat de bovenkant van de bekisting open is. Daarnaast wordt deze productiemethode al 
bij vrijwel alle prefab betonfabrieken in Nederland toegepast waardoor de productielijn minimaal
hoeft te worden veranderd. De huidige prefab fabrieken hoeven alleen uitgebreid te worden met 
een gedeelte waar de elementen in elkaar worden gezet, de rest is al aanwezig. Door dit alles zijn de 
investeringskosten voor deze productiemethode aanzienlijk m
voorgaande productiemethode waar gebruik wordt gemaakt van een 3D bekisting. (Gesprek met de 
hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek)
 
Een ander eigenschap is dat standaard maten van bijvoorbeeld de kolommen e
gemaakt kunnen worden en pas later kunnen worden gebruikt. Hierdoor is het productieproces 
continueer zonder dat er hoge pieken in het proces zitten waarbij er veel geproduceerd dient te 
worden. Bij minder opdrachten kunnen er namelij
geproduceerd voor de voorraad. Hierdoor ontstaat
is wel een perspectief voor de toekomst als er voldoende elementen door d
afgenomen. Het opslaan van de losse elementen kost
dienen te worden, daarnaast moeten de elementen ook extra opgepakt worden. (Gesprek met de 
hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek)
 
In tegenstelling tot de productiemethode waarbij een 3D bekisting wordt gebruikt 
methode alleen één zware kraan benodigd nadat de losse 2D elementen aan elkaar zijn gekoppeld.
Dit is bij het tijdelijk opslaan van de modules bij de fabriek en het laden van een vrachtwagen.
overige productieproces volstaat een lichtere kraan ook
 
Verder dienen de losse 2D elementen, zoals wanden, kolommen en vloeren, in de fabriek aan elkaar 
gekoppeld dienen te worden om 
worden getransporteerd. Dit zijn extra handelingen en 
Hierdoor is de productie van een module met deze productievariant minder snel dan met 
productievariant 1a en 1b. 
 
Ook zijn er meer productielijnen nodig dan bij de voorgaande productiemethode. Dit komt omdat de 
horizontale en verticaal te storten elementen of elk type element, dus wanden, kolommen en 
vloeren in een aparte productielijn worden geproduceerd waarna de losse elementen later aan 

5  

bekisting en de hoeveelheid kolommen dat geproduceerd wordt, worden hier meestal stalen 

is te zien dat het produceren van 
de deelmodules in losse 2D elementen veel 
goedkoper is dan de voorgaande 

waarbij de 
deelmodule in één keer wordt gestort. Dit 

tot wel zes keer goedkoper 
zijn dan een productiemethode met een 3D 
bekisting. Dit komt doordat, op de 
kolommen na, alles vlak kan worden gestort. 
Hierdoor zijn er vlakke bekistingen nodig in 
plaats van grote en zware verticale 

vanwege de spatkrachten erg 
robuust uitgevoerd dienen te worden. In tegenstelling tot de voorgaande productiemethode waarbij 
de deelmodules in een 3D bekisting worden gestort, hoeft er bij een vlakke bekisting niet hydraulisch 

element kan gewoon met een kraan eruit worden gehesen. Dit is 
mogelijk doordat de bovenkant van de bekisting open is. Daarnaast wordt deze productiemethode al 
bij vrijwel alle prefab betonfabrieken in Nederland toegepast waardoor de productielijn minimaal
hoeft te worden veranderd. De huidige prefab fabrieken hoeven alleen uitgebreid te worden met 
een gedeelte waar de elementen in elkaar worden gezet, de rest is al aanwezig. Door dit alles zijn de 
investeringskosten voor deze productiemethode aanzienlijk minder hoog ten opzichte van de 
voorgaande productiemethode waar gebruik wordt gemaakt van een 3D bekisting. (Gesprek met de 
hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek) 

is dat standaard maten van bijvoorbeeld de kolommen en vloeren op voorraad 
gemaakt kunnen worden en pas later kunnen worden gebruikt. Hierdoor is het productieproces 
continueer zonder dat er hoge pieken in het proces zitten waarbij er veel geproduceerd dient te 
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rd voor de voorraad. Hierdoor ontstaat er een grotere buffer in het productieproces. Dit 
is wel een perspectief voor de toekomst als er voldoende elementen door de markt worden 

aan van de losse elementen kost extra geld doordat deze voor gefinancierd 
dienen te worden, daarnaast moeten de elementen ook extra opgepakt worden. (Gesprek met de 
hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek) 

iemethode waarbij een 3D bekisting wordt gebruikt 
n zware kraan benodigd nadat de losse 2D elementen aan elkaar zijn gekoppeld.

Dit is bij het tijdelijk opslaan van de modules bij de fabriek en het laden van een vrachtwagen.
overige productieproces volstaat een lichtere kraan ook, waardoor de investeringskosten lager zijn

Verder dienen de losse 2D elementen, zoals wanden, kolommen en vloeren, in de fabriek aan elkaar 
ld dienen te worden om een 3D module te vormen die vervolgens naar de bouwplaats 

worden getransporteerd. Dit zijn extra handelingen en kost daarmee extra manuren in de fabriek.
Hierdoor is de productie van een module met deze productievariant minder snel dan met 

Ook zijn er meer productielijnen nodig dan bij de voorgaande productiemethode. Dit komt omdat de 
erticaal te storten elementen of elk type element, dus wanden, kolommen en 

vloeren in een aparte productielijn worden geproduceerd waarna de losse elementen later aan 

Tabel 3: Overzicht van de eigenschappen van  
productievariant 2 waarbij de module in losse 2D 
elementen wordt geproduceerd. 
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de deelmodules in een 3D bekisting worden gestort, hoeft er bij een vlakke bekisting niet hydraulisch 

element kan gewoon met een kraan eruit worden gehesen. Dit is 
mogelijk doordat de bovenkant van de bekisting open is. Daarnaast wordt deze productiemethode al 
bij vrijwel alle prefab betonfabrieken in Nederland toegepast waardoor de productielijn minimaal 
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een gedeelte waar de elementen in elkaar worden gezet, de rest is al aanwezig. Door dit alles zijn de 
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Hierdoor is de productie van een module met deze productievariant minder snel dan met 

Ook zijn er meer productielijnen nodig dan bij de voorgaande productiemethode. Dit komt omdat de 
erticaal te storten elementen of elk type element, dus wanden, kolommen en 

vloeren in een aparte productielijn worden geproduceerd waarna de losse elementen later aan 
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elkaar worden gekoppeld zodat deze gezamenlijk een 3D 
tegenstelling tot de voorgaande productiemethode niet één maar twee tot drie productielijnen 
benodigd. Deze laatste twee eigenschappen kosten wel wat extra geld maar dit is 
opzichte van wat er wordt bespaard met de vlakke bekisting in v
(Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek)
 

6  

zodat deze gezamenlijk een 3D module vormen. Hierdoor zijn er
tegenstelling tot de voorgaande productiemethode niet één maar twee tot drie productielijnen 

Deze laatste twee eigenschappen kosten wel wat extra geld maar dit is 
opzichte van wat er wordt bespaard met de vlakke bekisting in verhouding tot een dure 3D bekisting.
(Gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van Ballast Nedam IQwoning fabriek) 
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odule vormen. Hierdoor zijn er in 
tegenstelling tot de voorgaande productiemethode niet één maar twee tot drie productielijnen 

Deze laatste twee eigenschappen kosten wel wat extra geld maar dit is zeer gering ten 
erhouding tot een dure 3D bekisting. 
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In deze bijlage wordt allereerst extra algemene informatie gegeven ten aanzien van de Europese 
Richtlijn en langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s). Vervolgens wordt elke soort oplegger uit 
paragraaf 4.2.4 van het hoofdrapport nader toegelicht. 
 

1.1 Algemeen 
Europese Richtlijn 
In de Europese Richtlijn 96/53 staat dat internationaal opererende vrachtwagencombinaties in 
Europa maximaal 18,75 meter lang en 40 ton zwaar mogen zijn. Voor nationaal vervoer zijn 
uitzonderingen mogelijk. Een vrachtwagencombinatie die binnen de Nederlandse grenzen blijft mag, 
net zoals in de Europese Richtlijn is vast gelegd, niet langer zijn dan 18,75 meter. Daarnaast mag, 
zoals in de ‘Regeling Voertuigen’ is vastgelegd, de totale vrachtwagencombinatie niet zwaarder 
wegen dan 50 ton, inclusief de lading. Dit is 10 ton zwaarder dan wat in de Europese Richtlijn is 
vastgelegd. De standaard hoogte van een vrachtwagencombinatie inclusief lading is maximaal vier 
meter. Wanneer deze hoger is dan vormen viaducten, bruggen, bovenleidingen, borden etc. een 
probleem. (rijksoverheid.nl, 2013) 
 
Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV’s) 
Een zogenaamde langere en zwaardere vrachtwagen, 
afgekort LZV genoemd, vormt een uitzondering op de in de 
Europese Richtlijn vast gestelde maximale lengte van 18,75 
meter van een vrachtwagencombinatie. Een LZV mag 
maximaal 25,25 meter lang zijn in plaats van 18,75 meter. 
Daarbij mag de gehele combinatie in totaal maximaal 60 ton 
wegen. Het voordeel van een LZV is dat deze vrachtwagens 
tot 60% meer kunnen vervoeren dan een gewone vrachtwagen met dezelfde hoeveelheid brandstof. 
Hierdoor levert een LZV gemiddeld 27% CO2-reductie op en een kostenbesparing van maximaal 20%. 
Het nadeel hiervan is dat de chauffeur van een LZV een extra examen moet afleggen en er eisen 
worden gesteld aan de voertuigen en de routes. Een LZV rijdt hoofdzakelijk over snelwegen en onder 
bepaalde voorwaarden over het onderliggend wegennet. LZV’s rijden voornamelijk naar en van 
havens, fabrieken, terminals, groothandels, distributiecentra en bloemenveilingen. Een LZV is 
bedoeld voor lange afstanden en mogen niet door woonstraten rijden vanwege de grote draaicirkel. 
Omdat een utiliteitsgebouw veelal in binnenstedelijk gebied ligt is het lastig om de aanvoer van de 
modules met een LZV plaats te laten vinden. Daarom zal er verder niet meer worden gekeken naar 
een LZV.(rijksoverheid.nl, 2013) 
 

1.2 Soorten opleggers 
Het transporteren van ladingen over de Nederlandse wegen kan met verschillende soorten opleggers 
gedaan worden. Om erachter te komen of het soort oplegger waarmee de modules vervoerd kunnen 
worden nog beperkingen opleveren aan de maximale afmetingen en gewicht van een module, en zo 
ja wat deze beperkingen zijn, is er onderzocht met welke soorten opleggers de modules vervoerd 
kunnen worden en welke beperkingen dit oplevert. Op de volgende pagina worden vier verschillende 
soorten opleggers toegelicht waarmee een module mogelijk getransporteerd kan worden met de 
bijbehorende specificaties.  
 
  

Figuur 1: Een LZV. (plazilla.com, 2013) 

Bijlage 11: Extra informatie transport
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Plateau-oplegger  
Een plateau-oplegger wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
transporteren van zware ladingen met een geringe
zoals beton, staal of hout. De gehele lengte van de oplegger 
kan gebruikt worden als laadvloer om de lading op te leggen.
Vanwege de veiligheid zit er aan de kopse kant van de 
oplegger een kopschot om het doorschieten van ladingen in 
de trekker te voorkomen. 
 
Het nadeel van een plateau-oplegger is dat deze
hebben waardoor er minder hoge ladingen vervoerd kunnen worden ten opzichte van een semi
dieplader en een diepbedoplegger 
 
In tabel 1 zijn de specificaties weergegeven
een kleine, standaard en een (geen uitschuifbare) grote oplegger. Deze specificaties zijn ter indicatie 
en zijn bepaald aan de hand van drie
opleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de 
specificaties onderling verschillen. Daarnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de 
breedte van de plateau-oplegger
van de oplegger over te laten steken, kan er een bredere lading worden

 
Semi-dieplader 
Een semi-dieplader wordt veelal ingezet 
voor het transporteren van zware en hoge 
ladingen. De laadruimte bevindt zich achter 
de nek van de oplegger tot achteraan over 
de achterste assen. Een semi-dieplader kan 
hogere ladingen vervoeren dan een 
plateau-oplegger doordat de laadvloer 
lager zit. Echter kan met een 
diepbedoplegger, die later wordt 
toegelicht, nog hogere ladingen worden vervoerd dan met een semi
problemen optreden bij het onderdoorrijden van bruggen en viaducten doordat de laadvloer tussen 
de assen zit. De gemiddelde hoogte van de laadvlo
meter en 1,00 meter, afhankelijk van de bandenmaat. Kleinere banden betekenen over het algemeen 
minder laadvermogen en meer bandenslijtage. Hogere banden zijn vaak stugger en bieden meer 
laadvermogen maar kunnen een beperking vormen voor
(wikipedia.org – semi-dieplader, 2013)
 
De laadvloer van een semi-dieplader kan
vervoerd kunnen worden. Daarnaast kan de laadvloer breder
de gehele breedte ondersteund kan worden.

 Kleine oplegger
Gewicht oplegger 7.720 kg 
Laadvermogen 28.280 kg
Hoogte lading 2,65 m 
Lengte lading 12,80 m 
Breedte lading 2,55 m 
Tabel 1: Specificaties van drie soorten plateau
becxverhuur.nl – plateau-oplegger, 2013)

2  

oplegger wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het 
en met een geringe hoogte 

zoals beton, staal of hout. De gehele lengte van de oplegger 
kan gebruikt worden als laadvloer om de lading op te leggen. 
Vanwege de veiligheid zit er aan de kopse kant van de 
oplegger een kopschot om het doorschieten van ladingen in 

oplegger is dat deze, met één meter hoogte, een relatief hoge laadvloer 
hebben waardoor er minder hoge ladingen vervoerd kunnen worden ten opzichte van een semi
dieplader en een diepbedoplegger die later worden toegelicht. 

zijn de specificaties weergegeven van drie verschillende soorten plateau
een kleine, standaard en een (geen uitschuifbare) grote oplegger. Deze specificaties zijn ter indicatie 

zijn bepaald aan de hand van drie verschillende bronnen. Het kan dus zijn dat er 
opleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de 
specificaties onderling verschillen. Daarnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de 

plegger. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen aan de zijkanten
te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd.

dieplader wordt veelal ingezet 
voor het transporteren van zware en hoge 

ruimte bevindt zich achter 
de nek van de oplegger tot achteraan over 

dieplader kan 
hogere ladingen vervoeren dan een 

legger doordat de laadvloer 

wordt 
t, nog hogere ladingen worden vervoerd dan met een semi-dieplader zonder dat er 

problemen optreden bij het onderdoorrijden van bruggen en viaducten doordat de laadvloer tussen 
De gemiddelde hoogte van de laadvloer van een semi-dieplader varie

meter en 1,00 meter, afhankelijk van de bandenmaat. Kleinere banden betekenen over het algemeen 
minder laadvermogen en meer bandenslijtage. Hogere banden zijn vaak stugger en bieden meer 
laadvermogen maar kunnen een beperking vormen voor de te transporteren hoogte van de lading. 

dieplader, 2013)  

dieplader kan worden uitgeschoven waardoor er langere ladingen 
vervoerd kunnen worden. Daarnaast kan de laadvloer breder worden gemaakt zodat de lading over 
de gehele breedte ondersteund kan worden. 

Kleine oplegger Standaard oplegger Grote oplegger
 8.660 kg 17.180 kg 

kg 30.840 kg 84.420 kg 
2,70 m 2,35 m 
13,60 m 15,32 m 
2,55 m 2,54 m 

Specificaties van drie soorten plateau-opleggers. (nooteboomgroup.com, 2013 en 
oplegger, 2013)  

Figuur 2: Voorbeeld van een plateau
oplegger. (transportfotos.nl, 2013)

Figuur 3: Voorbeeld van een semi-dieplader. 
(faymonville.com, 2013) 
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een relatief hoge laadvloer 
hebben waardoor er minder hoge ladingen vervoerd kunnen worden ten opzichte van een semi-

van drie verschillende soorten plateau-oplegger namelijk 
een kleine, standaard en een (geen uitschuifbare) grote oplegger. Deze specificaties zijn ter indicatie 

illende bronnen. Het kan dus zijn dat er plateau-
opleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de 
specificaties onderling verschillen. Daarnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de 

de ladingen aan de zijkanten 
vervoerd. 

 
 
 
 
 
 

dieplader zonder dat er 
problemen optreden bij het onderdoorrijden van bruggen en viaducten doordat de laadvloer tussen 

dieplader varieert tussen de 0,80 
meter en 1,00 meter, afhankelijk van de bandenmaat. Kleinere banden betekenen over het algemeen 
minder laadvermogen en meer bandenslijtage. Hogere banden zijn vaak stugger en bieden meer 

de te transporteren hoogte van de lading. 
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nooteboomgroup.com, 2013 en 
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dieplader. 



70

   

Onderzoeksrapport 2  J.J. Rooswinkel 

  

J.J. RooswinkelBijlagen

 
  

Onderzoeksrapport 

 
Het nadeel van een semi-dieplader is dat hij niet overdekt is. Een semi
ingezet worden voor het transport van voorwerpen die bestand zijn tegen de weersinvloeden.
 
In tabel 2 zijn de specificaties weergegeven
een kleine, standaard en een (uitschuifbare) grote oplegger. 
zijn bepaald aan de hand van twee verschillende bronnen. Het kan dus zijn dat er 
bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de specificaties 
onderling verschillen. Daarnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de breedte van de 
semi-dieplader. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen aan de zijkanten van de oplegger 
over te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd.

 
Diepbedoplegger  
Een diepbedoplegger wordt veelal gebruikt voor 
het vervoeren van zware en hoge ladingen. 
laadruimte bij een diepbedoplegger bevindt zich 
tussen de nek/zwanenhals van de oplegger, het 
gedeelte waar de oplegger mee aan de 
vrachtwagen vast zit, en de achterste assen. Deze 
ruimte is verlaagd tot circa 0,3 meter hoogte
er, in vergelijking met tot een plateau
een semi-dieplader, nog hogere lading
kunnen worden, zoals bouwmachines,
van bruggen en viaducten. Een diepbedoplegger heeft een afneembare nek aan de voorkant 
waardoor grote machines eenvoudig en veilig geladen en gelost kunnen worden.
een diepbedoplegger kan, zoals in
vervoerd kunnen worden. Daarnaast kan de laadvloer breder
de gehele breedte ondersteund kan worden.
verstelbaar waardoor de diepbedoplegger minder snel
tegelijkertijd wel zo laag mogelijk over het wegdek kan rijden waardoor er net wat hogere ladingen 
vervoerd kunnen worden. (becxverhuur.nl 
gesprek met de mede-eigenaar van transportbedrijf C. Zwagerman)
 
Het nadeel van een diepbedoplegger
alleen ingezet worden voor het transpor
Daarnaast heeft dit type oplegger een lage bodemvrijheid tussen de onderkant van de dieplader en 
het wegdek waardoor er goed gelet dient te worden op de hoogte van onder andere drempels en 
spoorwegovergangen. (westdijktransport.com 
 
In tabel 3 op de volgende bladzijde
diepbedopleggers namelijk een kleine, standaard en een (uitschuifbare) grote oplegger. Deze 
specificaties zijn ter indicatie en 

 Kleine oplegger
Gewicht oplegger 10.500 kg
Laadvermogen 36.970 kg
Hoogte lading 3,10 m 
Lengte lading 8,80 m 
Breedte lading 2,55 m 

Tabel 2: Specificaties van drie soorten semi
2013 en becxverhuur.nl – semie-dieplader, 2013)

3  

dieplader is dat hij niet overdekt is. Een semi-dieplader kan daarom allee
ingezet worden voor het transport van voorwerpen die bestand zijn tegen de weersinvloeden.

zijn de specificaties weergegeven van drie verschillende soorten semi-diepladers
een kleine, standaard en een (uitschuifbare) grote oplegger. Deze specificaties zijn ter indicatie 
zijn bepaald aan de hand van twee verschillende bronnen. Het kan dus zijn dat er 
bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de specificaties 

rnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de breedte van de 
. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen aan de zijkanten van de oplegger 

over te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd. 

Een diepbedoplegger wordt veelal gebruikt voor 
hoge ladingen. De 

laadruimte bij een diepbedoplegger bevindt zich 
n de oplegger, het 

gedeelte waar de oplegger mee aan de 
achterste assen. Deze 

tot circa 0,3 meter hoogte zodat 
tot een plateau-oplegger en 

hogere ladingen vervoerd 
machines, zonder dat er problemen optreden bij het onder

Een diepbedoplegger heeft een afneembare nek aan de voorkant 
waardoor grote machines eenvoudig en veilig geladen en gelost kunnen worden.

, zoals in figuur 4 te zien is, uitgeschoven worden zodat er langere ladingen 
vervoerd kunnen worden. Daarnaast kan de laadvloer breder worden gemaakt zodat de lading over 
de gehele breedte ondersteund kan worden. Ook is de laadvloer gedurende de rit 

diepbedoplegger minder snel vastloopt bij drempels of viaducten maar 
wel zo laag mogelijk over het wegdek kan rijden waardoor er net wat hogere ladingen 

becxverhuur.nl – plateau-oplegger, 2013 en faymonville.com, 201
eigenaar van transportbedrijf C. Zwagerman) 

Het nadeel van een diepbedoplegger is dat hij niet overdekt is. Een diepbedoplegger k
alleen ingezet worden voor het transport van voorwerpen die bestand zijn tegen de weersinvl

dit type oplegger een lage bodemvrijheid tussen de onderkant van de dieplader en 
het wegdek waardoor er goed gelet dient te worden op de hoogte van onder andere drempels en 

westdijktransport.com – dieplader, 2013) 

op de volgende bladzijde, zijn de specificaties weergegeven van drie verschillende soorten 
opleggers namelijk een kleine, standaard en een (uitschuifbare) grote oplegger. Deze 

en zijn bepaald aan de hand van twee verschillende bronnen. Het kan 

Kleine oplegger Standaard oplegger Grote oplegger
10.500 kg 10.990 kg 26.580 kg 
36.970 kg 34.010 kg 85.500 kg 

3,10 m 3,10 m 
13,60 m 28,26 m 
2,55 m 3,25 m 

Specificaties van drie soorten semi-diepladers.  (westdijktransport.com – 
dieplader, 2013)  

Figuur 4: Voorbeeld van een diepbedoplegger. 
(faymonville.com, 2013) 
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dieplader kan daarom alleen 
ingezet worden voor het transport van voorwerpen die bestand zijn tegen de weersinvloeden. 

diepladers namelijk 
Deze specificaties zijn ter indicatie en 

zijn bepaald aan de hand van twee verschillende bronnen. Het kan dus zijn dat er semi-diepladers 
bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen hebben en dat de specificaties 

rnaast is de breedte van de lading bepaald op basis van de breedte van de 
. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen aan de zijkanten van de oplegger 

 
 
 
 
 
 

zonder dat er problemen optreden bij het onderdoorrijden 
Een diepbedoplegger heeft een afneembare nek aan de voorkant 

waardoor grote machines eenvoudig en veilig geladen en gelost kunnen worden. De laadvloer van 
worden zodat er langere ladingen 

gemaakt zodat de lading over 
gedurende de rit in hoogte 

vastloopt bij drempels of viaducten maar 
wel zo laag mogelijk over het wegdek kan rijden waardoor er net wat hogere ladingen 

oplegger, 2013 en faymonville.com, 2013 en 

erdekt is. Een diepbedoplegger kan daarom 
t van voorwerpen die bestand zijn tegen de weersinvloeden. 

dit type oplegger een lage bodemvrijheid tussen de onderkant van de dieplader en 
het wegdek waardoor er goed gelet dient te worden op de hoogte van onder andere drempels en 

van drie verschillende soorten 
opleggers namelijk een kleine, standaard en een (uitschuifbare) grote oplegger. Deze 

zijn bepaald aan de hand van twee verschillende bronnen. Het kan 

Grote oplegger 

 semi-dieplader, 

Figuur 4: Voorbeeld van een diepbedoplegger. 
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dus zijn dat er diepbedopleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen 
hebben en dat de specificaties onderling verschillen. 
op basis van de breedte van de diepbed
aan de zijkanten van de oplegger over te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd.
 

 
Binnenlader 
Binnenladers worden hoofdzakelijk ingezet 
voor het transporteren van prefab beton
wandelementen. Deze wandelementen 
worden in bokken naast elkaar geplaatst
figuur 5, waarna de bok in de oplegger wordt 
geschoven, zie figuur 6. Vervolgens gaat de 
oplegger omhoog waardoor de bok ook van 
de grond los komt en kan de vrachtw
naar de eindbestemming rijden. 
elementen worden enerzijds in de bokken 
vastgezet en anderzijds in de binnenlader
eventueel op de bouwplaats achter worden gelaten waardoor de chauffeur minder lang hoeft te 
wachten. Doordat een binnenlader binnen de normen van de Regeling Voertuigen valt, heeft deze 
oplegger als voordeel dat er geen extra kosten gemaakt 
vergunningen ten aanzien van het transport. 
en de maximale afmetingen van een standaard binnenlader is i
 

 Standaard oplegger
Gewicht oplegger 10.400 kg
Laadvermogen 34.600 kg
Hoogte lading 3,80 m 
Lengte lading 9,00 m 
Breedte lading 1,30 m 
Tabel 4: Specificaties van een standaard binnenlader.
 

 Kleine oplegger
Gewicht oplegger 11.540 kg
Laadvermogen 26.040 kg
Hoogte lading 3,60 m 
Lengte lading 5,55 m 
Breedte lading 2,55 m 
Tabel 3: Specificaties van drie soorten 
en becxverhuur.nl – plateau-oplegger, 2013)

4  

opleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen 
hebben en dat de specificaties onderling verschillen. Daarnaast is de breedte van de lading bepaa

diepbedoplegger. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen 
aan de zijkanten van de oplegger over te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd.

Binnenladers worden hoofdzakelijk ingezet 
voor het transporteren van prefab betonnen 

Deze wandelementen 
n bokken naast elkaar geplaatst, zie 
waarna de bok in de oplegger wordt 

Vervolgens gaat de 
oplegger omhoog waardoor de bok ook van 

de vrachtwagens 
rijden. De 

elementen worden enerzijds in de bokken 
nnenlader door de hydraulische steunen. De bokken

eventueel op de bouwplaats achter worden gelaten waardoor de chauffeur minder lang hoeft te 
Doordat een binnenlader binnen de normen van de Regeling Voertuigen valt, heeft deze 

at er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden voor escortes of speciale 
vergunningen ten aanzien van het transport. (faymonville.com, 2013) Het maximale laadvermogen 
en de maximale afmetingen van een standaard binnenlader is in tabel 4 te zien.  

Standaard oplegger 
kg 

34.600 kg 

Specificaties van een standaard binnenlader. (becxverhuur.nl – binnenlader, 2013)

Kleine oplegger Standaard oplegger Grote oplegger
11.540 kg 17.300 kg 15.380 kg 
26.040 kg 40.700 kg 43.880 kg 

3,70 m 3,60 m 
8,00 m 18,87 m 
2,55 m 3,25 m 

: Specificaties van drie soorten diepbedopleggers.  (westdijktransport.com 
oplegger, 2013) 

Figuur 6
een binnenlader. 
(faymonville.com, 2013)

Figuur 5: Bokken met 
daarin prefab betonnen 
wandelementen. 
(triconbeton.nl, 2013) 
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opleggers bestaan die andere gewichten, laadvermogens en/of afmetingen 
Daarnaast is de breedte van de lading bepaald 

oplegger. Wanneer ervoor wordt gekozen om de ladingen 
aan de zijkanten van de oplegger over te laten steken, kan er een bredere lading worden vervoerd. 

 
 
 
 
 
 

De bokken kunnen 
eventueel op de bouwplaats achter worden gelaten waardoor de chauffeur minder lang hoeft te 

Doordat een binnenlader binnen de normen van de Regeling Voertuigen valt, heeft deze 
te worden voor escortes of speciale 

Het maximale laadvermogen 
 

binnenlader, 2013)  

Grote oplegger 

westdijktransport.com – dieplader, 2013 

6: Voorbeeld van 
een binnenlader. 
faymonville.com, 2013) 
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In deze bijlage is extra informatie te lezen over de toepassing en de maximale hijscapaciteit van 
verschillende type kranen. Allereerst wordt in paragraaf 1.1 toegelicht welke uitgangspunten 
gebruikt zijn bij het bepalen van de maximale hijslasten. Daarna wordt in paragraaf 1.2 t/m 1.5 per 
type kraan extra informatie gegeven. Hierbij wordt telkens begonnen met een algemeen gedeelte 
gevolgd door de maximale hijslast waarna de kosten en het toekomstperspectief worden toegelicht. 
 

1.1 Uitgangspunten  
Bij het bepalen van de mogelijke type kranen die kunnen worden ingezet is uitgegaan dat de 
vrachtwagen combinatie 20 ton weegt waardoor de lading maximaal 30 ton kan wegen om binnen 
de Regeling Voertuigen te blijven. Wanneer exceptioneel transport wordt toegepast dan mag de 
lading meer wegen dan wat er in de Regeling Voertuigen is vast gelegd. Daarom is er gekeken naar 
kranen die minimaal circa 30 ton kunnen hijsen. Verder dient hierbij rekening te worden gehouden 
dat bij de maximale hijslasten niet het gewicht van de hijshaak, hijsketting et cetera. is meegenomen. 
Afhankelijk van welke hijsvoorzieningen er worden toegepast bedraagt het extra gewicht dat bij het 
gewicht van de last opgeteld dient te worden minimaal 1 à 2 ton. Bij het bepalen van de maximale 
hijslasten is naar zowel Liebherr als Mammoet kranen gekeken. Daarnaast dient elke module met 
dezelfde kraan gemonteerd te kunnen worden. Bij de torenkraan uitgegaan dat deze aan één 
langsgevel van het gebouw staat. Bij de mobiele kranen is ervan uitgegaan dat deze aan beide 
langsgevels van het gebouw kunnen staan zodat de lierafstand minder groot dient te zijn en er een 
lichtere kraan toegepast kan worden. Aangezien de maximale hijslast afhankelijk is van verschillende 
factoren zoals de gieklengte, wel of geen jib en de lengte hiervan, de hoek van de jib et cetera, 
kunnen de maximale hijslasten en de bijbehorende type kranen variëren en dienen deze ter indicatie 
genomen te worden van wat in ieder geval mogelijk is.  
 
Verder is uitgegaan dat de hijshaak van een torenkraan circa tien meter boven het hoogste punt van 
het gebouw zit. Hierdoor kunnen, wanneer het gebouw zijn hoogste punt heeft bereikt, ook langere 
ladingen over het gebouw worden gehesen zonder dat de veiligheid van het personeel in gevaar 
komt. Bij zowel de rupskraan als de mobiele telescoopkraan is uitgegaan dat het scharnierende 
gedeelte (onderkant van de jib) minimaal circa 60 meter hoog is en daarmee even hoog is als het 
hoogste punt van het gebouw. Bij het bepalen van de kosten is uitgegaan dat de kraan circa tien 
weken wordt ingezet.  
 

1.2 Torenkraan 
Een torenkraan is een vaste kraan die gedurende de totale inzettijd op een 
vaste plaats op de bouwplaats staat. Vanwege de relatief hoge vaste 
kosten, door het opbouwen en afbreken van de kraan, wordt een 
torenkraan over het algemeen voor een langere periode ingezet dan een 
mobiele kraan.  
 
Hierbij is niet gekeken naar een topkraan omdat dit type kraan alleen 
wordt toegepast wanneer er meerdere kranen op een klein oppervlak 
staan. Of als men wil voorkomen dat er met de giek over andermans grond 
gedraaid moet worden omdat je dan precario moet betalen, wat in 
sommige plaatsen in het buitenland het geval is. Daarnaast hebben 
topkranen, om de giek te toppen, ook een hoger stroomverbruik waardoor 
er een zwaardere aansluiting benodigd is. En wordt er, door het steeds moeten toppen van de giek, 
met een topkraan langzamer gebouwd dan met een torenkraan. (Gesprek met de projectcoördinator 
projectbureau van Ballast Nedam Materieel) 
 
  

Figuur 1:Voorbeeld 
van een torenkraan. 
(wikipedia.org–
torenkraan, 2013) 

Bijlage 12: Extra informatie kranen 
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Maximale hijslast 
Omdat Mammoet geen torenkranen in zi
Liebherr kranen. Als voorbeeld dient het type torenkraan ‘Liebherr 630 EC
te worden: Liebherr (leverancier) 630 (theoretisch hijslast op één meter afstand vanaf het hart van 
de mast) EC-H50 (50 ton lierwerk) LM2
waarmee de kraan statiger gemaakt kan worden
liggen, waardoor er tijdelijk iets meer gehesen kan worden ten opzichte van een LM1
type torenkranen dienen op dezelfde manier 
met zowel twee als vier kabels. Het hijsen met vier kabels
kabels twee keer zo langzaam maar
bij zware elementen in ieder geval
 
De Liebherr 630 en de Liebherr 1000 worden hieronder
Ballast Nedam regelmatig wordt ingezet en
 
Liebherr 630 
De Liebherr 630 heeft een mast doorsnede van 2,45
breedte) en kan naast een betonnen poer ook op een
daarop ballast worden gemonteerd. Dit voetstuk is
meter breed als lang. Wanneer d
betonnen poer rust kan deze mast
van 71,7 meter hebben. Als de mast op een voetstuk wordt 
gemonteerd dan kan deze een maximale vrijstaande hoogte van 80 
meter hebben, zie tabel 1. Dit is beide meer dan tien meter boven 
het hoogste punt van het gebouw en voldoet daarmee aan de 
gestelde veiligheidsvoorwaarden van de minimale hoogte van een 
torenkraan ten opzichte van het hoogste punt van het gebouw. 
Hierdoor hoeft de torenkraan niet 
worden. Dit scheelt circa 2 à 3 dagen kraantijd dat anders nodig was geweest voor het aanbrengen 
van de verankering, het zelf omhoog klimmen van de mast
behoeve van het zelf klimmen. Verder
type torenkraan een minimale draaicirkel van 4,6
m. Dit is de afstand van het hart van de mast tot 
aan het hart van de lier. Om de gevelelementen 
aan de kant van de mast met de torenkraan te 
kunnen plaatsen, dient het hart van de mast van 
deze torenkraan minimaal 4,6 m 
af te staan. (liebherr.com – torenkraan
gesprek met de projectcoördinator projectbureau 
van Ballast Nedam Materieel) 
 
Verder kan het type torenkraan Liebherr 630
het hart van de mast. Maar in de praktijk is dit niet het geval omdat andere factoren zoals het 
lierwerk een beperkte maximale hijslast hebben
de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Mat
 
Liebherr 1000 
Het type torenkraan Liebherr 1000 heeft een mast doorsnede van 3,4
kan, net zoals de Liebherr 630, ook op zowel een betonnen poer als op 
lang) staan. Wanneer de mast van de to
maximale vrijstaande hoogte van 88,4 meter en wanneer de mast op een voetstuk staat heeft deze 

2  

geen torenkranen in zijn materieelbestand heeft, is er alleen gekeken naar 
voorbeeld dient het type torenkraan ‘Liebherr 630 EC-H50 LM1’ als volgt gelezen 

te worden: Liebherr (leverancier) 630 (theoretisch hijslast op één meter afstand vanaf het hart van 
lierwerk) LM2 (is een extra knop in de kraancabine voor incidentele gevallen 

gemaakt kan worden, doordat andere kraanbewegingen stil komen te
waardoor er tijdelijk iets meer gehesen kan worden ten opzichte van een LM1

type torenkranen dienen op dezelfde manier gelezen te worden. Hierbij is gekeken naar
zowel twee als vier kabels. Het hijsen met vier kabels gaat ten opzichte van het hijsen met

twee keer zo langzaam maar er kan wel veel meer gewicht worden gehesen. Daarnaast is het 
in ieder geval aan te raden om rustig te hijsen in verband met de 

iebherr 1000 worden hieronder nader toegelicht omdat de Liebherr 630 door 
Ballast Nedam regelmatig wordt ingezet en ook de Liebherr 1000 steeds vaker wordt i

Liebherr 630 heeft een mast doorsnede van 2,45 m (lengte en 
kan naast een betonnen poer ook op een voetstuk met 

worden gemonteerd. Dit voetstuk is zowel tien 
Wanneer de mast van een torenkraan op een 

mast een maximaal vrijstaande hoogte 
van 71,7 meter hebben. Als de mast op een voetstuk wordt 
gemonteerd dan kan deze een maximale vrijstaande hoogte van 80 

Dit is beide meer dan tien meter boven 
te punt van het gebouw en voldoet daarmee aan de 

gestelde veiligheidsvoorwaarden van de minimale hoogte van een 
torenkraan ten opzichte van het hoogste punt van het gebouw. 
Hierdoor hoeft de torenkraan niet aan het gebouw verankerd te 

circa 2 à 3 dagen kraantijd dat anders nodig was geweest voor het aanbrengen 
van de verankering, het zelf omhoog klimmen van de mast en het weghalen van 

Verder heeft dit 
raaicirkel van 4,6 

is de afstand van het hart van de mast tot 
aan het hart van de lier. Om de gevelelementen 
aan de kant van de mast met de torenkraan te 

het hart van de mast van 
m van het gebouw 

torenkraan, 2013 en 
gesprek met de projectcoördinator projectbureau 

et type torenkraan Liebherr 630 in theorie 630 ton hijsen op één meter afstand
. Maar in de praktijk is dit niet het geval omdat andere factoren zoals het 

maximale hijslast hebben. (liebherr.com – torenkraan, 2013 en g
de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)  

1000 heeft een mast doorsnede van 3,4 meter (lengte en breedte)
ook op zowel een betonnen poer als op een voetstuk

van de torenkraan op een betonnen poer staat heeft deze
maximale vrijstaande hoogte van 88,4 meter en wanneer de mast op een voetstuk staat heeft deze 

Figuur 2: Plaatsen van een 
voetstuk van een 
torenkraan. (trucks
cranes.nl, 2013)

Tabel 1: Maximale vrijstaande hoogte van een 
torenkraan op zowel een betonnen poer als op een 
voetstuk. (samengesteld op basis van 
liebherr.com–torenkraan, 2013
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H50 LM1’ als volgt gelezen 

te worden: Liebherr (leverancier) 630 (theoretisch hijslast op één meter afstand vanaf het hart van 
oor incidentele gevallen 

bewegingen stil komen te 
waardoor er tijdelijk iets meer gehesen kan worden ten opzichte van een LM1). De overige 

gekeken naar het hijsen 
t ten opzichte van het hijsen met twee 

gehesen. Daarnaast is het 
aan te raden om rustig te hijsen in verband met de veiligheid.  

nader toegelicht omdat de Liebherr 630 door 
teeds vaker wordt ingezet.  

circa 2 à 3 dagen kraantijd dat anders nodig was geweest voor het aanbrengen 
het omhulsel ten 

één meter afstand vanaf 
. Maar in de praktijk is dit niet het geval omdat andere factoren zoals het 

, 2013 en gesprek met 

(lengte en breedte) en 
voetstuk (tien breed en 

op een betonnen poer staat heeft deze mast een 
maximale vrijstaande hoogte van 88,4 meter en wanneer de mast op een voetstuk staat heeft deze 

: Plaatsen van een 
voetstuk van een 
torenkraan. (trucks-
cranes.nl, 2013) 

: Maximale vrijstaande hoogte van een 
torenkraan op zowel een betonnen poer als op een 
voetstuk. (samengesteld op basis van 

torenkraan, 2013 
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een maximale vrijstaande hoogte van 81,4 meter. Ook dit type kraan hoeft daarmee niet verankerd 
te worden aan het gebouw wat wederom circa 2 à 3 dagen aan beschikbare kraantijd scheelt. 
zowel de breedte van de mast als van een 
het positioneren van een torenkraan bij het maken van een bouwplaatsindeling.
meter breed is dient de mast ten aanzien van het transport over de weg
een lading), ten opzichte van lichtere type torenkranen, 
worden. Hierdoor moeten er op de bouwplaats meer elementen aan elkaar gekoppeld worden. De 
minimale draaicirkel van de Liebherr 1000 is ten opzichtte van de Liebherr 630 met 5,1 mete
groter. Dit betekend dat de mast verder van het gebouw af moeten komen te staan om de 
gevelelementen aan de kant van de mast
(liebherr.com – torenkraan, 2013 en g
Nedam Materieel) 
 
Kosten indicatie 
Een torenkraan wordt meestal ingezet als er voor 
een langere periode een kraan benodigd is. Dit komt 
doordat de vaste kosten van een torenkraan relatief 
hoog zijn. Het opbouwen (incl. keuren) en het 
afbreken van een torenkraan kost in totaal 
gemiddeld circa €50.000,-, zie tabel 2
projectgebonden werkzaamheden zoals het maken 
van een poer onder de kraan et c
(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 
Naast de vaste kosten zijn er ook tijdgebonden kosten. Dit zijn de kosten per week voor het huren en 
het gebruiken van de kraan. Een 300 ton/m kraan
kraanmachinist kost ook gemiddeld 
een 300 ton/m torenkraan in totaal neer op gemiddeld 
torenkraan kost gemiddeld €10.000,
kraanmachinist komt dit in totaal neer op gemiddeld 
torenkraan. Dit alles is exclusief energiekosten. (Gesprek met de projectcoördinator pro
van Ballast Nedam Materieel)  
 
Toekomstperspectief 
Voor het jaar 2000 werd in ongeveer 80% van
markt een 250 tot 350 ton/m torenkraan 
toegepast, zie tabel 3. In de jaren 2000 tot en met 
2013 is dit verschoven naar een 500 tot 
torenkraan. Momenteel begint er steeds meer 
vraag te komen naar een 1000 ton/m torenkraan. 
Dit komt omdat er een verschuiving plaats vind
van kleinere bouwprojecten waar de traditionele 
bouwmethode werd toegepast naar grotere 
bouwprojecten waar steeds meer
zijn omdat de tijdgebonden kosten 
kunnen worden. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 
Omdat een 1000 ton/m torenkraan
tegenwoordig de torenkraan niet meer maatgevend voor het maximale gewicht van materialen
maar vormt het vervoer over de weg de belemmerende factor
uitgaande dat een vrachtwagen combinatie in totaal 20 ton weegt, 

3  

een maximale vrijstaande hoogte van 81,4 meter. Ook dit type kraan hoeft daarmee niet verankerd 
aan het gebouw wat wederom circa 2 à 3 dagen aan beschikbare kraantijd scheelt. 

zowel de breedte van de mast als van een eventueel voetstuk dient rekening te worden gehouden bij 
het positioneren van een torenkraan bij het maken van een bouwplaatsindeling. 

ten aanzien van het transport over de weg (de maximale breedte van 
te van lichtere type torenkranen, in extra delen opgeknipt en vervoerd te 

Hierdoor moeten er op de bouwplaats meer elementen aan elkaar gekoppeld worden. De 
minimale draaicirkel van de Liebherr 1000 is ten opzichtte van de Liebherr 630 met 5,1 mete
groter. Dit betekend dat de mast verder van het gebouw af moeten komen te staan om de 

aan de kant van de mast met dezelfde torenkraan te kunnen monteren.
, 2013 en gesprek met de projectcoördinator projectbure

meestal ingezet als er voor 
een kraan benodigd is. Dit komt 

doordat de vaste kosten van een torenkraan relatief 
hoog zijn. Het opbouwen (incl. keuren) en het 
afbreken van een torenkraan kost in totaal 

tabel 2. Dit is exclusief 
den zoals het maken 

cetara.   
(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)

Naast de vaste kosten zijn er ook tijdgebonden kosten. Dit zijn de kosten per week voor het huren en 
kraan. Een 300 ton/m kraan kost per week gemiddeld €1.800,

kraanmachinist kost ook gemiddeld €1.800,- per week. Daarmee komen de tijdgebonden kosten voor 
een 300 ton/m torenkraan in totaal neer op gemiddeld €3.600,- per week. Een 1000 ton/m 

€10.000,- per week aan huur. Inclusief de kosten voor een 
kraanmachinist komt dit in totaal neer op gemiddeld €11.800,- per week voor een 1000 ton/m 
torenkraan. Dit alles is exclusief energiekosten. (Gesprek met de projectcoördinator pro

in ongeveer 80% van de 
ton/m torenkraan 

. In de jaren 2000 tot en met 
s dit verschoven naar een 500 tot 650 ton/m 

begint er steeds meer 
ton/m torenkraan. 

verschuiving plaats vindt 
projecten waar de traditionele 

bouwmethode werd toegepast naar grotere 
projecten waar steeds meer (zware) prefab betonelementen worden toegepast. 

zijn omdat de tijdgebonden kosten van een 1000 ton/m torenkraan door de markwerking lager 
(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)

kraan een maximale hijslast kan hebben variërend van 20 tot 50 ton is 
torenkraan niet meer maatgevend voor het maximale gewicht van materialen

vormt het vervoer over de weg de belemmerende factor. Dit is namelijk maximaal 30 ton
uitgaande dat een vrachtwagen combinatie in totaal 20 ton weegt, zonder dat er ontheffinge

Tabel 2: Overzicht van de vaste en de 
tijdgebonden kosten van een torenkraan.

Tabel 3: Overzicht van standaard type 
torenkranen per periode. (Gesprek met de 
projectcoördinator projectbureau van Ballast 
Nedam Materieel) 
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Naast de vaste kosten zijn er ook tijdgebonden kosten. Dit zijn de kosten per week voor het huren en 
€1.800,- en een 

per week. Daarmee komen de tijdgebonden kosten voor 
per week. Een 1000 ton/m 

per week aan huur. Inclusief de kosten voor een 
per week voor een 1000 ton/m 

torenkraan. Dit alles is exclusief energiekosten. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau 

toegepast. Dit kan positief 
door de markwerking lager 

(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel) 

variërend van 20 tot 50 ton is 
torenkraan niet meer maatgevend voor het maximale gewicht van materialen, 

. Dit is namelijk maximaal 30 ton, 
zonder dat er ontheffingen 

: Overzicht van de vaste en de 
tijdgebonden kosten van een torenkraan. 

Overzicht van standaard type 
(Gesprek met de 

projectcoördinator projectbureau van Ballast 



75

   

Onderzoeksrapport 2  J.J. Rooswinkel 

  

J.J. RooswinkelBijlagen

 
  

Onderzoeksrapport 

aangevraagd dienen te worden. Zolang de 
torenkraan steeds meer standaard worden en in de toekomst ook standaard blijven.
projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 

1.3 Mobiele loopkatkraan 
Een mobiele loopkatkraan is wat betreft de vorm t
torenkraan. Het grote verschil is dat een torenkraan een vaste positie heeft en 
een mobiele loopkatkraan, zoals de naam al zegt, zich
verplaatsen en daarmee voor zelfs een dagdeel gehuurd kan worden. Het 
zwaarste type loopkatkraan, bij zowel de leverancier Mammoet als Liebherr
niet meer hijsen dan 8 ton. Aangezien 
kan de conclusie getrokken worden dat het hijsen van de modules met een 
loopkatkraan niet mogelijk is. Daarom wordt er 
loopkatkranen. (liebherr.com – loopkatkraan, 2013 en 
loopkatkraan, 2013) 
 

1.4 Rupskraan 
Een rupskraan is een kraan die over de bouwplaats kan rijden en 
rupsbanen zijn bevestigd. De rupsbanden zorgen ervoor dat de rupskraan relatief eenvoudig op 
ongelijk (bouw)terrein kan rijden. Dit komt doordat de rupsbanden het gewicht over een groter 
oppervlak verdelen dan bijvoorbeeld
grond wegzakt. Op het onderstel is de draaikrans bevestigd waar 
De giek bestaat uit verschillende elementen die aan elkaar zijn gemonteerd waardoor de le
de giek kan variëren. Bovenop de giek kan nog een jib
gemonteerd. Deze jib kan men onder een hoek bewegen
ladingen verder het gebouw in geplaatst kunnen worden
hoek van de giek te hoeven verandere
hogere gebouwen waarbij een lading relatief ver een gebouw in 
geplaatst dient te worden. Hierbij steekt 
de giek, dat zit tussen de giek en de jib,
hoogste gedeelte van het gebouw uit.
 
Kosten indicatie 
Net zoals een torenkraan dient ook een rupskraan op de bouwplaats 
opgebouwd en afgebroken te worden. Ten opzichte van de vaste kosten van een torenkraan zijn de 
vaste kosten van een rupskraan aanzienlijk la
rupskraan kost in totaal circa €12
(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek met de 
accountmanager van Mammoet Nederland
 
Uiteraard heeft een rupskraan ook tijdgebonden kosten. Dit zijn wederom de kosten per week voor 
het huren en het gebruiken van de kraan. Een 
bepaald op basis van vijf dagen van ach
kosten van een kraanmachinist en van brandstof. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau 
van Ballast Nedam Materieel en gesprek met de accountmanager van Mammoet Nederland
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kraan steeds meer standaard worden en in de toekomst ook standaard blijven.

projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel) 

atkraan is wat betreft de vorm te vergelijken met een 
torenkraan. Het grote verschil is dat een torenkraan een vaste positie heeft en 

loopkatkraan, zoals de naam al zegt, zichzelf relatief eenvoudig kan 
verplaatsen en daarmee voor zelfs een dagdeel gehuurd kan worden. Het 

bij zowel de leverancier Mammoet als Liebherr, kan 
hijsen dan 8 ton. Aangezien de modules minimaal circa 30 ton wegen 

de conclusie getrokken worden dat het hijsen van de modules met een 
kraan niet mogelijk is. Daarom wordt er niet verder ingegaan op mobiele 

loopkatkraan, 2013 en mammoet.com – 

is een kraan die over de bouwplaats kan rijden en bestaat uit een onderstel waaraan 
rupsbanen zijn bevestigd. De rupsbanden zorgen ervoor dat de rupskraan relatief eenvoudig op 
ongelijk (bouw)terrein kan rijden. Dit komt doordat de rupsbanden het gewicht over een groter 
oppervlak verdelen dan bijvoorbeeld ronde rubberen banden waardoor de kraan minder snel in de 

Op het onderstel is de draaikrans bevestigd waar de cabine en de giek aanvast zitten. 
De giek bestaat uit verschillende elementen die aan elkaar zijn gemonteerd waardoor de le

p de giek kan nog een jib, dit is een zogenaamde knikarm,
. Deze jib kan men onder een hoek bewegen waardoor 

ladingen verder het gebouw in geplaatst kunnen worden zonder de 
hoek van de giek te hoeven veranderen. Dit wordt meestal toegepast bij 
hogere gebouwen waarbij een lading relatief ver een gebouw in 

Hierbij steekt het scharnierende gedeelte van 
de giek, dat zit tussen de giek en de jib, circa tien meter boven het 

van het gebouw uit.  

Net zoals een torenkraan dient ook een rupskraan op de bouwplaats 
opgebouwd en afgebroken te worden. Ten opzichte van de vaste kosten van een torenkraan zijn de 

osten van een rupskraan aanzienlijk lager. Zowel het opbouwen als het afbreken van een 
€12.500,-. Dit is op basis van een 300 ton (Liebherr 

Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek met de 
Mammoet Nederland) 

Uiteraard heeft een rupskraan ook tijdgebonden kosten. Dit zijn wederom de kosten per week voor 
het huren en het gebruiken van de kraan. Een 300 ton rupskraan kost circa €9.500,
bepaald op basis van vijf dagen van acht uur per dag. Deze tijdgebonden kosten zijn
kosten van een kraanmachinist en van brandstof. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau 

en gesprek met de accountmanager van Mammoet Nederland
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relatief eenvoudig kan 

, kan 

niet verder ingegaan op mobiele 

bestaat uit een onderstel waaraan 
rupsbanen zijn bevestigd. De rupsbanden zorgen ervoor dat de rupskraan relatief eenvoudig op 
ongelijk (bouw)terrein kan rijden. Dit komt doordat de rupsbanden het gewicht over een groter 

rubberen banden waardoor de kraan minder snel in de 
cabine en de giek aanvast zitten. 

De giek bestaat uit verschillende elementen die aan elkaar zijn gemonteerd waardoor de lengte van 
, dit is een zogenaamde knikarm, worden 

opgebouwd en afgebroken te worden. Ten opzichte van de vaste kosten van een torenkraan zijn de 
fbreken van een 

(Liebherr LR 1300) rupskraan. 
Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek met de 

Uiteraard heeft een rupskraan ook tijdgebonden kosten. Dit zijn wederom de kosten per week voor 
9.500,- per week, dit is 

eze tijdgebonden kosten zijn inclusief de 
kosten van een kraanmachinist en van brandstof. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau 

en gesprek met de accountmanager van Mammoet Nederland) 

Figuur3: Mobiele 
loopkatkraan. 
(pluimers-
kraanverhuur.nl, 
2013) 

Figuur 4: Rupskraan. 
(boerbv.com, 2013) 
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Toekomstperspectief  
In tabel 4 is te zien hoe de standaard type 
rupskranen in Nederland steeds zwaarder zijn 
geworden. Voor het jaar 2000 had een standaard 
rupskraan dat in Nederland werd toegepast een 
maximale hijscapaciteit van 65 tot 80 ton. In de jaren 
2000 tot en met 2013 is een 100 tot 160 ton 
rupskraan steeds meer standaard geworden. 
Hedendaags wordt er hoofdzakeli
ton rupskraan toegepast. Dit komt, net zoals bij de 
torenkraan is toegelicht, doordat er een verschuiving plaats vind van kleinere bouwprojecten waar 
de traditionele bouwmethode werd toegepast naar grotere bouwprojecten waar steeds meer 
(zware) prefab betonelementen worden toegepast. (Gesprek met de projectcoördinator 
projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 
Net zoals bij de torenkraan is toegelicht, zal ook de hedendaags standaard rupskraan van 160 tot 300 
ton niet zwaarder worden in de toekomst
in totaal 20 ton weegt, er geen zwaardere ladingen dan 30 ton over de weg 
zonder dat er een ontheffing aangevraagd dient te worden. De maximale hijscapaciteit van ee
tot een 300 ton rupskraan zit ver boven het gewicht van de lading van 30 ton waardoor niet de 
maximale hijslast van de rupskraan van het vervoer over de weg de belemmerende factor is. Zolang 
de wet- en regelgeving, omtrent het maximale gewicht dat ov
veranderd zou een 160 tot 300 ton rupskraan steeds meer standaard worden en in de toekomst ook 
standaard blijven. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 

1.5 Telescoopkraan 
Een telescoopkraan is een mobiele kraan waarvan de gie
kan uitschuiven. De bovenkant van de giek dient circa tien meter boven 
het hoogte punt van het gebouw te zitten om goed
hijsen. (gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast 
Nedam Materieel) De giek kan door één of meerdere hydraulische 
cilinders omhoog en omlaag scharnieren. Verder wordt de giek 
bevestigd op een draaikrans die op het chassis rust,
giek 360ᵒ draaien ten opzichte van het onderstel. Op de giek kan nog een extra jib geplaatst worden. 
Een jib is een knikarm die bovenop de giek geplaatst wordt. Deze
bewegen waardoor de hijslast horizontaal verde
te hoeven veranderen. Dit wordt meestal toegepast bij hogere gebouwen waarbij een lading verder 
het gebouw in geplaatst dient te worden. Bij de zwaardere type kranen, zoals hieronder het geval is, 
worden er nog uithouders aan de giek gemonteerd om zo de krachten op de giek optimaal te 
verdelen. Aan het onderstel van de telescoopkraan zitten vier stempels die zorgen voor de stabiliteit 
van de kraan. Om het eigen gewicht van een mobiele kraan te beperken, ten 
regels in de Regeling Voertuigen 
telescoopkranen in delen worden vervoerd. Zo kan onder andere de ballast apart worden 
getransporteerd. (wikipedia.org 
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nog uithouders aan de giek gemonteerd om zo de krachten op de giek optimaal te 
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 voor het transport over de weg, kunnen zwaardere type 
telescoopkranen in delen worden vervoerd. Zo kan onder andere de ballast apart worden 

wikipedia.org – telescoopkraan, 2013)  

 

Figuur 
telescoopkraan. 
(bouwproducten.nl, 2014)

Tabel 4: Overzicht van standaard type 
torenkranen per periode. (Gesprek met de 
projectcoördinator projectbureau van Ballast 
Nedam Materieel) 
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Figuur 5: Mobiele 
telescoopkraan. 
(bouwproducten.nl, 2014) 

: Overzicht van standaard type 
torenkranen per periode. (Gesprek met de 
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Maximale hijslast  
In tabel 5 hieronder zijn de maximale 
hijslasten van twee verschillende type 
mobiele telescoopkranen te zien waarmee 
een gebouw van circa 60 meter hoog, 
bestaande uit minimaal circa 30tons 
modules, gebouwd kan worden. Het betreft 
hierbij twee kranen van alleen de 
leverancier Liebherr omdat Mammoet geen 
kranen in zijn bezit heeft die een minimaal 
30tons module op 60 meter hoo
meter ver het gebouw in kan hijsen. Bij het 
bepalen van de maximale hijslasten is 
rekening gehouden dat de module (rode 
vlak) aan de rechterkant van het gebouw 
ook met dezelfde mobiele telescoopkraan 
gemonteerd kan worden, zie figuur 
stempels van een mobiele telescoopkraan 
kunnen alleen worden ingetrokken en 
daarmee kan de mobiele kraan rijden, als 
de hoofdmast is ingeschoven en de jib is 
gedemonteerd. Omdat bij de type 
telescoopkranen die mogelijk toegepast kunnen worden een vers
het verplaatsen van de mobiele telescoopkraan gedemonteerd te worden. Het demonteren en weer 
monteren van een verstelbare jib duurt minimaal 4 tot 6uur, waarbij uiteraard de kraan stil staat en 
er dus geen modules gemonteerd kunnen worden waardoor de bouw stil ligt. 
verplaatsen van de kraan één keer per verdieping gedaan. Namelijk wanneer de modules tussen de 
onderste of de bovenste twee stramienen gemonteerd zijn. Het gebouw heeft 15 verdiepingen d
betekend dat de verstelbare jib op de
Dit kost in totaal minimaal 60 tot 90
gemonteerd kan worden. Kijkend naar het doel om de bouwtijd 
tabel 5 uitgegaan dat de kraan tijdens de gehele bouw op één vaste plek staat en de modules op elke 
plek in het gebouw kan monteren, zie
afstand, zie tabel 5, vanaf het hard van het onderstel minimaal 30 to
met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)
 
Omdat een telescoopkraan ten opzichte van zowel een rupskraan als een torenkraan erg duur is
in te zetten, is in alleen aangegeven welke lichtste en zwaarste type telescoopkraan ingezet zou 
kunnen worden om de 30 ton modules te monteren. Hierdoor wordt er wel een indicatie verkregen 
van wat de minimale en de maximale hijslasten zijn van een mobiele telescoopk
 

Tabel 5: Overzicht maximale hijslasten per type telescoopkraan. (samengesteld op basis van 
liebherr.com–telescoopkraan, 2013 en mammoet.com
accountmanager van Mammoet Nederland
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gemonteerd kan worden. Kijkend naar het doel om de bouwtijd te reduceren is bij het opstellen van 
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: Overzicht maximale hijslasten per type telescoopkraan. (samengesteld op basis van 
telescoopkraan, 2013 en mammoet.com–telescoopkraan, 2013 en gesprek met de 

accountmanager van Mammoet Nederland) 

 

Figuur 6: Opstelplaats mobiele telescoopkraan en 
draaicirkels op basis van een Mammoet LG 1750 
telescoopkraan. 
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Kosten indicatie 
Het huren van een mobiele telescoopkraan
torenkraan. De vaste kosten voor het monteren en demonteren van onder andere de jib van een 
telescoopkraan kost in totaal €9.000,
500-2). (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek 
met de accountmanager van Mammoet Nederland)
 
De tijdgebonden kosten van een telescoopkraan bedragen 
van de kraanmachinist en de benodigde brandstof. Wanneer de 500 
(vijf dagen) wordt gehuurd bedragen 
de projectcoördinator projectbureau van Ballast 
accountmanager van Mammoet Nederland)
 
Toekomstperspectief 
Waarschijnlijk zullen er in de toekomst niet veel zwaardere telesc
omdat de vraag hiernaar minimaal is. 
niet erg relevant voor de ontwikkeling van
zoals een mobiele rupskraan of een vaste torenkraan goedkoper zijn dan het huren van 
telescoopkraan vooral bij een langere 
 
 
 

7  

huren van een mobiele telescoopkraan is erg duur ten opzichte van zowel een rupskraan als een 
torenkraan. De vaste kosten voor het monteren en demonteren van onder andere de jib van een 

€9.000,-. Dit is op basis van een 500 ton telescoopkraan (mammoet AC 
2). (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek 

met de accountmanager van Mammoet Nederland) 

De tijdgebonden kosten van een telescoopkraan bedragen €4.250,- per dag dit is inclu
van de kraanmachinist en de benodigde brandstof. Wanneer de 500 ton telescoopkraan een week

wordt gehuurd bedragen de tijdgebonden kosten in totaal circa €21.250,
de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek met de 
accountmanager van Mammoet Nederland) 

Waarschijnlijk zullen er in de toekomst niet veel zwaardere telescoopkranen worden ontwikkeld
omdat de vraag hiernaar minimaal is. Daarnaast is het toekomstperspectief van een telescoopkraan 

voor de ontwikkeling van de 3D industriële bouwmethode omdat andere kranen 
zoals een mobiele rupskraan of een vaste torenkraan goedkoper zijn dan het huren van 

vooral bij een langere inzettijd.  
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torenkraan. De vaste kosten voor het monteren en demonteren van onder andere de jib van een 

telescoopkraan (mammoet AC 
2). (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel en gesprek 

per dag dit is inclusief het huren 
telescoopkraan een week 

€21.250,-. (Gesprek met 
Nedam Materieel en gesprek met de 

oopkranen worden ontwikkeld 
tief van een telescoopkraan 

omdat andere kranen 
zoals een mobiele rupskraan of een vaste torenkraan goedkoper zijn dan het huren van een mobiele 
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Hieronder zijn een zestal principes te zien die ter inspiratie zijn gebruikt bij het ontwerpen van een 
in-/uitschuifmethode of een in-/uitklapmethode. Dit ten aanzien van het (tijdelijk) verlagen van de 
hoogte van de module voor het transport over de weg. 
 

In-/uitschuif- en in-/uitklapprincipe Toelichting 
Uitschuifbare ladder 

 
(dekeuringspecialist.nl, 2013) 
 

Het principe van een uitschuifbare ladder zou 
principieel toegepast kunnen worden om de 
hoogte van de modules te reduceren. Een 
uitschuifbare ladder bestaat uit twee losse 
ladders waarbij de ene ladder, via een 
geleidingssysteem dat aan de andere ladder 
vast zit, over de andere ladder heen schuift 
waardoor de ladder langer en korter gemaakt 
kan worden. 
 

Telescoopladder 

 
(halvewerk.nl, 2013) 
 

Een telescoopladder bestaat, per traptrede, 
uit twee verticale buizen die in en uit elkaar 
kunnen schuiven. Hierdoor kan de ladder in 
hoogte versteld worden. 
 

Inklapbare ladder 

 
(delbouw.nl, 2013) 
 

Zoals het woord al zegt kan een inklapbare 
ladder ingeklapt worden. Het in- en 
uitklappen gebeurt door een scharnierend 
trapsysteem waardoor de ladder opbouwbaar 
is en in lengte afneemt.  
 

Verhogen torenkraan 

 
(herpertz.nl, 2013) 
 
 
 

De mast van een torenkraan bestaat uit 
gestapelde elementen. De mast van een 
torenkraan wordt verhoogd doordat deze 
zichzelf optilt waarna er een extra element in 
de onstaande opening wordt geplaatst en 
vast wordt gekoppeld aan zowel het boven 
als het onderliggende element. 
 

Bijlage 13: Gebruikte inspiratiebronnen voor de inschuif-  / inklapprincipes
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 Uitklappen mobiele loopkatkraan 

 
 

 
(winder.nl, 2013) 
 

Een mobiele loopkatkraan kan zichzelf 
volledig in- en uitklappen zodat de kraan 
zichzelf over de weg kan transporteren en 
daarmee aan de wettelijk vastgestelde eisen 
ten aanzien van de afmetingen voldoet. De 
mast kan zichzelf in- en uitschuiven. Het 
principe dat hiervoor wordt gebruikt is min of 
meer hetzelfde als bij een telescoopladder. 
De mast bestaat uit meerdere vierkant kokers 
die hydraulisch in en uit elkaar kunnen 
schuiven. De giek is opgebouwd uit 
scharnierende verbindingen die in en uit 
kunnen klappen. 
 

Uitschuifbare vijzel 

 
(holmatro.com, 2013) 
 

Een vijzel wordt gebruikt voor het horizontaal 
en verticaal wegdrukken van materialen. 
Door de inhoud van de cilinder onder druk te 
zetten, dit gebeurt hoofdzakelijk door middel 
van lucht of olie, komt de zuiger eruit en kan 
de module optillen waarna het gedeelte bij de 
vijzel opgevuld wordt met beton of een los 
element. 
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Het tijdelijk reduceren van de hoogte van de module tijdens het transport over de weg is op 
verschillende manieren mogelijk. In deze bijlage worden de mogelijke inschuif-/inklapvarianten van 
hoofdstuk 5 uit het hoofdrapport nader toegelicht.  
 

1.1 Inschuif-/inklapvariant 1 – uitschuiven in kolom/wand 
Het tijdelijk reduceren van de hoogte van de module ten 
aanzien van het transport over de weg kan onder andere 
gedaan worden door het toepassen van deze inschuif-
/inklapvariant 1, zie figuur 1. Hierbij wordt het principe van 
een telescoopladder toegepast, zie bijlage 13, waarbij het 
onderste gedeelte van de kolom/wand uit de kolom/wand 
naar beneden wordt geschoven. Het gedeelte dat naar 
beneden schuift is van staal. En kan bijvoorbeeld met een 
tandwiel principe naar beneden worden geschoven waarmee 
het element later ook in hoogte gesteld kan worden. 
Vervolgens wordt het uitgeschoven gedeelte aan het 
bovenste gedeelte van de kolom/wand vast gemonteerd door 
bijvoorbeeld een pinverbinding waarbij een pin door een gat wordt gestoken.  
 
Eigenschappen 
In tabel 1 is een opzicht te zien van de 
eigenschappen van de inschuif-/inklapvariant 1. 
Een eigenschap is dat er maar twee 
hijsbewegingen benodigd zijn per 100m² bruto 
vloeroppervlak. Daarnaast is er een relatief 
lange hijstijd benodigd. Dit komt omdat de 
module pas kan worden afgepikt als het 
onderste gedeelte van de kolom/wand is 
uitgeschoven. Verder is het uitschuivende 
gedeelte van de kolom/wand smaller dan het bovenste gedeelte. Om dit esthetisch te laten lijken als 
één geheel dient het uitschuivende gedeelte afgewerkt te worden. Dit kost extra manuren. Er zijn 
geen schoren benodigd bij de montage met deze inschuif-/inklapvariant 1. En het volume van de 
module kan met het inschuiven minimaal worden gereduceerd. Dit betekend dat er bij de fabriek 
circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor is er meer opslagruimte, wat extra geld 
kost, bij de fabriek benodigd dan bijvoorbeeld inschuif-/inklapvariant 4. 
 

1.2 Inschuif-/inklapvariant 2 – uitschuiven naast kolom/wand 
Bij deze inschuif-/inklapvariant wordt de hoogte van de 
module tijdelijk gereduceerd door het onderste gedeelte van 
de kolom/wand op de bouwplaats pas naar beneden te 
schuiven. Dit principe is te vergelijken met een uitschuifbare 
ladder, zie bijlage 13. In figuur 2 is te zien dat het onderste 
gedeelte van de kolom/wand, in tegen stelling tot de 
voorgaande inschuif-/inklapvariant 1, niet uit de boven 
liggende kolom/wand maar juist naast de boven liggende 
kolom/wand schuift. Het onderste gedeelte dat uitgeschoven 
wordt kan van zowel beton als staal zijn gemaakt en kan 
wederom met bijvoorbeeld een tandwielprincipe naar 
beneden worden geschoven. Hiermee kan het element later 
ook in hoogte gesteld worden. 

Tabel 1: Overzicht van de eigenschappen van 
inschuif-/inklapvariant 1. 

Figuur 1: Principe waarbij het onderste 
stalen gedeelte van de kolom/wand 
wordt uitgeschoven. 

Figuur 2: Principe waarbij het onderste 
deel van de kolom/wand wordt 
uitgeschoven. 

Bijlage 14: Extra informatie inschuif- / inklapprincipes
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Eigenschappen 
De eigenschappen van deze inschuif
/inklapvariant, waarbij het onderste gedeelte 
van de kolom/wand wordt uitgeschoven naast 
het boven liggende gedeelte van de 
kolom/wand, zijn exact hetzelfde a
bij de voorgaande inschuif-/inklapvariant
Daarmee zijn deze eigenschappen terug te 
lezen bij de voorgaande paragraaf 1.1
  

1.3 Inschuif-/inklapvariant 3 – losse element
Een andere manier om de hoogte van de 
reduceren is door later het onderste gedeelte van de 
kolom/wand als losse prefab element te plaatsen. Deze 
inschuif-/inklapvariant 3 is gebaseerd op het principe dat 
wordt toegepast bij het verhogen van de mast van een 
torenkraan, zie bijlage 13. Bij deze 
worden eerst de losse onderste kolom/wand elementen 
gemonteerd in het gebouw waarna later de gehele 
de losse elementen wordt gemonte
is van prefab beton gemaakt en kan met behulp van stekken 
en gaines aan zowel de onderliggende als de bovenliggende 
module momentvast worden gefixeerd.
 
Eigenschappen 
In tabel 3 is te zien dat er acht hijs
benodigd zijn per 100m² bruto vloeroppervlak. 
Dit komt omdat er naast de twee 
nog zes losse elementen gehesen en 
gemonteerd dienen te worden. Deze extra 
hijsbewegingen zorgen daarmee dat er bij deze 
inschuif-/inklapvariant 3 een relatief lange 
kraantijd benodigd is ten opzichte van 
bijvoorbeeld inschuif-/inklapvariant 5. Een ander 
eigenschap is dat alles volledig in de fabriek 
geproduceerd kan worden en op de bouwplaats alleen de naden tussen de verschillende elementen 
afgewerkt hoeft te worden. Ook zijn er bij de montage geen schoren benodigd. En 
module kan met de losse elementen minimaal worden gereduceerd. Dit betekend dat er
fabriek circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor is er meer opslagruimte, wat 
extra geld kost, bij de fabriek benodigd dan bijvoorbeeld 
 
  

2  

inschuif-
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van de kolom/wand wordt uitgeschoven naast 
gedeelte van de 

exact hetzelfde als benoemd 
/inklapvariant 1. 

Daarmee zijn deze eigenschappen terug te 
nde paragraaf 1.1 

osse elementen 
Een andere manier om de hoogte van de module tijdelijk te 
reduceren is door later het onderste gedeelte van de 
kolom/wand als losse prefab element te plaatsen. Deze 

is gebaseerd op het principe dat 
wordt toegepast bij het verhogen van de mast van een 

. Bij deze inschuif-/inklapvariant 
kolom/wand elementen 

gemonteerd in het gebouw waarna later de gehele module op 
de losse elementen wordt gemonteerd. Het onderste gedeelte 
is van prefab beton gemaakt en kan met behulp van stekken 

de onderliggende als de bovenliggende 
momentvast worden gefixeerd. 

hijsbewegingen 
per 100m² bruto vloeroppervlak. 

Dit komt omdat er naast de twee modules ook 
nog zes losse elementen gehesen en 

Deze extra 
hijsbewegingen zorgen daarmee dat er bij deze 

/inklapvariant 3 een relatief lange 
kraantijd benodigd is ten opzichte van 

/inklapvariant 5. Een ander 
eigenschap is dat alles volledig in de fabriek 

orden en op de bouwplaats alleen de naden tussen de verschillende elementen 
Ook zijn er bij de montage geen schoren benodigd. En 

module kan met de losse elementen minimaal worden gereduceerd. Dit betekend dat er
fabriek circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor is er meer opslagruimte, wat 

k benodigd dan bijvoorbeeld inschuif-/inklapvariant 4.

 

Figuur 3: Principe waarbij het 
onderste deel van de kolom/wand 
als losse element wordt 
gemonteerd. 

Tabel 2: Overzicht van de eigenschappen van 
inschuif-/inklapvariant 2. 

Tabel 3: Overzicht van de eigenschappen van 
inschuif-/inklapvariant 3. 
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orden en op de bouwplaats alleen de naden tussen de verschillende elementen 
Ook zijn er bij de montage geen schoren benodigd. En het volume van de 

module kan met de losse elementen minimaal worden gereduceerd. Dit betekend dat er bij de 
fabriek circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor is er meer opslagruimte, wat 

/inklapvariant 4. 

: Principe waarbij het 
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1.4 Inschuif-/inklapvariant 4 – opstorten onderkant kolom/wand
Bij deze inschuif-/inklapvariant wo
gebouw geplaatst. Vervolgens wordt de 
getild door bijvoorbeeld een vijzel of een 
tandwielsysteem. Als de module
onder aan de kolom/wand wapening en een bekisting 
aangebracht waarna de bekisting wordt gevuld met 
beton, zie figuur 4. Als het beton
bekisting en eventuele vijzels verwijderd en kan de
bovenliggende module worden geplaatst
 
Eigenschappen 
Deze inschuif-/inklapvariant 4 heeft als 
eigenschap dat er maar twee hijsbewegingen 
benodigd zijn per 100m² bruto vloeroppervlak, 
zie tabel 4. Daarnaast is er relatief veel beton 
nodig als de onderkant van bijvoorbeeld een 
wand gestort wordt. Dit beton wordt met een 
kubel gestort wat extra kraantijd kost. En in 
tussentijd kunnen er geen module
gemonteerd worden waardoor dit op het 
kritieke pad zit van de planning. De onderkant 
van de kolom/wand wordt volledig in het werk 
gestort. Dit betekend dat de module niet volledig industrieel geproduceerd wordt. Verder zijn er bij 
de montage geen schoren benodigd. En ook hier 
waardoor er bij de fabriek circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Dit 
opslagruimte bij de fabriek, wat extra 
 

1.5 Inschuif-/inklapvariant 5 – scharnierende kolom/wa
Naast het tijdelijk weghalen van de onderkant van de 
kolom/wand kan er ook gekozen worden om de 
kolom/wand in te klappen, zie figuur 5
/inklapvariant is gebaseerd op het in
een mobiele loopkatkraan.  Het inklappen kan gedaan 
worden door een scharnier tussen de vloer en de 
kolom/wand aan te brengen. Hierdoor kan de 
kolom/wand zijn uiteindelijke hoogte behouden.
 
Eigenschappen 
Een eigenschap van inschuif-/inklapvariant 5 is 
dat er twee hijsbewegingen benodigd zijn per 
100m² bruto vloeroppervlak. Ook is er, ten 
opzichte van de overige inschuif-
/inklapvarianten, een relatief korte kraantijd 
benodigd. Dit komt doordat het uitklappen 
de kolom/wand door de zwaartekracht 
automatisch gaat bij het ophijsen van de 
module. Daarnaast hoeven de kolom/wanden, 
op de naden tussen de modules na, niet 
afgewerkt te worden omdat deze esthetisch al 
één geheel vormen en glad afgewerkt zijn in de 
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/inklapvariant 4 heeft als 
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nodig als de onderkant van bijvoorbeeld een 
wand gestort wordt. Dit beton wordt met een 
kubel gestort wat extra kraantijd kost. En in 

modules 
gemonteerd worden waardoor dit op het 

zit van de planning. De onderkant 
van de kolom/wand wordt volledig in het werk 
gestort. Dit betekend dat de module niet volledig industrieel geproduceerd wordt. Verder zijn er bij 
de montage geen schoren benodigd. En ook hier kan het volume minimaal worde
waardoor er bij de fabriek circa 190m³ per module tijdelijk wordt opgeslagen. Dit 
opslagruimte bij de fabriek, wat extra geld kost, dan bijvoorbeeld inschuif-/inklapvariant 4.

charnierende kolom/wand 
Naast het tijdelijk weghalen van de onderkant van de 
kolom/wand kan er ook gekozen worden om de 

, zie figuur 5. Deze inschuif-
gebaseerd op het in- en uitklappen van 

Het inklappen kan gedaan 
worden door een scharnier tussen de vloer en de 
kolom/wand aan te brengen. Hierdoor kan de 
kolom/wand zijn uiteindelijke hoogte behouden. 

/inklapvariant 5 is 
dat er twee hijsbewegingen benodigd zijn per 
100m² bruto vloeroppervlak. Ook is er, ten 

-
elatief korte kraantijd 

benodigd. Dit komt doordat het uitklappen van 
door de zwaartekracht 
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Figuur 4: Principe waarbij het onderste 
deel van de kolom/wand wordt opgestort.

Figuur 5: Principe waarbij de kolom/wand 
scharnierend aan de vloer is verbonden.

Tabel 4: Overzicht van de eigenschappen van 
inschuif-/inklapvariant 4. 

Tabel 35: Overzicht van de eigenschappen van 
inschuif-/inklapvariant 5. 
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fabriek. Bij de montage zijn er ook geen schoren benodigd. En tot slot kan het volume van de 
modules worden gereduceerd door het inklappen van de kolom/wand. Dit kan worden gereduceerd 
tot circa 40m³ per module. Hierdoor is er minder opslagruimte bij de fabriek benodigd, wat geld 
bespaart, dan bij de overige inschuif
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Figuur 3: Sparingen in 
kanaalplaten die met 
mortel zijn aangegoten. 

 
De modules kunnen in zowel het horizontale als het verticale vlak met enerzijds een natte 
verbindingen en anderzijds een droge verbinding worden verbonden. Beide soorten verbindingen 
worden hieronder nader toegelicht. 
 

1.1 Verbindingsvariant 1 – natte verbinding 
Een natte verbinding is een verbinding tussen twee betononderdelen die 
door het aanbrengen van wapening of andere constructieve voorzieningen en 
het storten van beton op de bouwplaats wordt gemaakt. (Hordijk, D.A. en 
Boer de, S.J., 2012 en cementenbeton.nl, 2013) Dit kan variëren van het 
plaatsen van stekken in bijvoorbeeld gaines, zie figuur 1, die later worden 
aangegoten tot het volledige in het werk storten van betononderdelen zoals 
vloeren, wanden, kolommen et cetera. Deze laatste optie waarbij een 
betononderdeel volledig in het werk wordt gestort zal niet nader worden 
bekeken. De reden hiervoor is dat de modules al volledig in de fabriek 
worden geprefabriceerd en daarnaast behoefd het in het werk aanbrengen 
van bekistingen en het volstorten hiervan relatief veel extra manuren ten 
opzichte van een natte verbinding waarbij geen bekisting wordt toegepast. 
Daarnaast dient het beton uit te harden en liggen deze activiteiten over het 
algemeen op het kritieke pad van de bouwplanning.  
Wel is de optie waarbij gebruik wordt gemaakt van stekken die bijvoorbeeld 
in gaines worden geplaatst nader bekeken. Hierbij zijn twee soorten verbindingen te onderscheiden. 
Namelijk een verbinding tussen een horizontaal en een verticaal element, zoals een vloer met een 
kolom, en de verbinding tussen twee verticale elementen, zoals de verbinding tussen twee 
kolommen boven elkaar. Beide worden hieronder nader toegelicht gevolgd door de voor- en 
nadelen. De informatie is gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde opleiding aan 
zowel de HTS als de TUe en bij het participerend observeren heb opgedaan. (Gesprek met de Adjunct 
Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) 
 
Horizontale met verticale elementen verbinden 
Het maken van een statisch sterke verbinding tussen een horizontaal en 
een verticaal element bij een natte verbinding wordt gedaan door het 
aanbrengen van stekken. Deze elementen kunnen deels van prefab beton 
en deels van staal zijn gemaakt. In figuur 2 is een verbinding te zien 
tussen kanaalplaten en prefab betonnen wandelementen. Dit is overigens 
een verbinding zoals die meestal, bij de verbinding van een horizontaal en 
een verticaal element, wordt toegepast. Daarbij zijn in de fabriek 
sparingen gemaakt in de kanaalplaten. In het wandelement zitten 
schroefhulzen waar stekken in worden gedraaid die in de sparingen 
komen te liggen. Bij stalen elementen, zoals stalen liggers, worden deze 
schroefhulzen aan het stalen element vast gelast. Vervolgens worden, 
zoals in figuur 3 is te zien, deze sparingen met krimpvrije mortel 
aangegoten. Wanneer het mortel is uitgehard is er een momentvaste 
verbinding tussen de vloer en wand ontstaan. 
 
  

Figuur 1: Natte 
verbinding met 
gaines en stekken. 
(Hordijk, D.A. en 
Boer de, S.J., 2012) 

Figuur 2: Sparingen in 
kanaalplaten waar de 
stekken in komen te liggen. 

Bijlage 15: Extra informatie verbindingen



86

   

Onderzoeksrapport 2  J.J. Rooswinkel 

  

J.J. RooswinkelBijlagen

 
  

Onderzoeksrapport 

Twee verticale elementen verbinden
Ook het maken van een verbinding tussen twee verticale elementen
een natte verbinding, wordt met stekken gedaan. Wederom kan ook 
hierbij het ene element van beton en het andere element van staal zijn. 
Zoals in figuur 4 is te zien worden er in het onderliggende element, in dit 
geval een kolom, stekken gedraaid. Deze stekken worden in 
schroefhulzen gedraaid die in het 
en bij stalen elementen erop zijn gelast. In het bovenste
gaines, holle ronde kokers, opgenomen waar de stekken in worden 
geschoven. Deze gaines zijn altijd groter dan de stekken zodat men de 
stekken er relatief eenvoudig in krijgt. Wanneer er relatief veel stekken in 
het bovenliggende element gesch
stekken wat betreft de hoogte iets kleiner dan de voorgaande. Hierdoor kan elke stek één voor één 
in de gaines van het bovenliggende element worden geschoven zonder dat deze vast komen te zitte
onder het element.  
 
Als het element op zijn plek staat en 
tijdelijk is gefixeerd met schoren wordt 
begonnen met het definitief fixeren v
het element. Voordat de gaines worden 
aangegoten met krimpvrije mortel 
dient eerst de onderkant van het 
bovenste element dicht gemaakt te 
worden. Dit kan op twee manieren 
worden gedaan. Zoals in figuur 5
zien kan de onderkant dicht worden 
gemaakt door schuim en PUR aan te brengen. Overigens kan dit ook gedaan worden door mortel een 
stukje onder het element te spuiten met 
mortel onder het element zelf en in de 
mortel aan de onderkant aan te brengen dat later glad wordt afgestreken
gaines in het element met een gieter van bovenaf aangegoten. Ditzelfde principe wordt ook 
toegepast als de onderkant van het element met 
 
Eigenschappen 
Aan de verbinding is één criterium gesteld namelijk 
dat de modules onderling met de sterkst mogelijke 
verbinding verbonden dienen te worden. 
1 is te zien heeft deze verbindingsvariant 1 ten aanzien 
van het gestelde criterium één eigenschap. Dat is dat 
deze verbindingsvariant 1 statisch sterker is dan 
verbindingsvariant 2 bestaande uit een droge 
verbinding. Dit komt omdat de 
betononderdelen/modules die onderling met een natte verbinding worden verbonden één geheel 
vormen. Daarbij is de verbinding niet direct maximaal belastbaar omdat deze dient uit te harden. 
Wel is een natte verbinding arbeidsintensiever dan een droge verbinding. 
handelingen zoals het ondersabelen en aangieten van de 
maatafwijkingen met een natte verbinding eenvoudiger op te vangen dan bij een droge verbinding. 
Dit komt omdat de gaines, waar de stekken in worden
stek waardoor hier onder andere de maatafwijkingen in kunnen worden opgevangen. Dit kan 
onverwachte extra manuren op de bouwplaats en daarmee faalkosten reduceren.
Boer de, S.J., 2012 en cementenbeton.nl, 2013)

2  

wee verticale elementen verbinden 
Ook het maken van een verbinding tussen twee verticale elementen, bij 

wordt met stekken gedaan. Wederom kan ook 
hierbij het ene element van beton en het andere element van staal zijn. 

is te zien worden er in het onderliggende element, in dit 
geval een kolom, stekken gedraaid. Deze stekken worden in 
schroefhulzen gedraaid die in het onderste betonnen element zijn gestort 
en bij stalen elementen erop zijn gelast. In het bovenste element zijn 
gaines, holle ronde kokers, opgenomen waar de stekken in worden 
geschoven. Deze gaines zijn altijd groter dan de stekken zodat men de 
stekken er relatief eenvoudig in krijgt. Wanneer er relatief veel stekken in 
het bovenliggende element geschoven dienen te worden, zoals bij een grote wand, dan zijn alle 
stekken wat betreft de hoogte iets kleiner dan de voorgaande. Hierdoor kan elke stek één voor één 

het bovenliggende element worden geschoven zonder dat deze vast komen te zitte

Als het element op zijn plek staat en 
tijdelijk is gefixeerd met schoren wordt 
begonnen met het definitief fixeren van 
het element. Voordat de gaines worden 
aangegoten met krimpvrije mortel 
dient eerst de onderkant van het 
bovenste element dicht gemaakt te 
worden. Dit kan op twee manieren 

5 is te 
zien kan de onderkant dicht worden 

door schuim en PUR aan te brengen. Overigens kan dit ook gedaan worden door mortel een 
stukje onder het element te spuiten met in de mortel een slangentje waardoor later van onderaf 

en in de gaines wordt gepompt. Dat kan ook worden gedaan door
mortel aan de onderkant aan te brengen dat later glad wordt afgestreken (figuur 6)
gaines in het element met een gieter van bovenaf aangegoten. Ditzelfde principe wordt ook 
toegepast als de onderkant van het element met schuim en PUR is afgedicht. 

Aan de verbinding is één criterium gesteld namelijk 
dat de modules onderling met de sterkst mogelijke 
verbinding verbonden dienen te worden. Zoals in tabel 

is te zien heeft deze verbindingsvariant 1 ten aanzien 
van het gestelde criterium één eigenschap. Dat is dat 
deze verbindingsvariant 1 statisch sterker is dan 
verbindingsvariant 2 bestaande uit een droge 

die onderling met een natte verbinding worden verbonden één geheel 
Daarbij is de verbinding niet direct maximaal belastbaar omdat deze dient uit te harden. 

Wel is een natte verbinding arbeidsintensiever dan een droge verbinding. Dit komt door de extra 
handelingen zoals het ondersabelen en aangieten van de modules. Verder zijn eventuele 
maatafwijkingen met een natte verbinding eenvoudiger op te vangen dan bij een droge verbinding. 
Dit komt omdat de gaines, waar de stekken in worden geplaatst, altijd een stuk breder zijn dan de 
stek waardoor hier onder andere de maatafwijkingen in kunnen worden opgevangen. Dit kan 
onverwachte extra manuren op de bouwplaats en daarmee faalkosten reduceren.

ntenbeton.nl, 2013) 

Figuur
van element over de 
stekken.

 

Figuur 5: Onderkant 
element afdichten met 
schuim en PUR. 

Figuur 6
mortel onder het element. 

Tabel 1: Overzicht van de eigenschappen 
van verbindingsvariant 1.

  

J.J. Rooswinkel 

oven dienen te worden, zoals bij een grote wand, dan zijn alle 
stekken wat betreft de hoogte iets kleiner dan de voorgaande. Hierdoor kan elke stek één voor één 

het bovenliggende element worden geschoven zonder dat deze vast komen te zitten 

door schuim en PUR aan te brengen. Overigens kan dit ook gedaan worden door mortel een 
een slangentje waardoor later van onderaf 

orden gedaan door 
(figuur 6). Later worden de 

gaines in het element met een gieter van bovenaf aangegoten. Ditzelfde principe wordt ook 

die onderling met een natte verbinding worden verbonden één geheel 
Daarbij is de verbinding niet direct maximaal belastbaar omdat deze dient uit te harden. 

Dit komt door de extra 
. Verder zijn eventuele 

maatafwijkingen met een natte verbinding eenvoudiger op te vangen dan bij een droge verbinding. 
geplaatst, altijd een stuk breder zijn dan de 

stek waardoor hier onder andere de maatafwijkingen in kunnen worden opgevangen. Dit kan 
onverwachte extra manuren op de bouwplaats en daarmee faalkosten reduceren. (Hordijk, D.A. en 

Figuur 4: Laten zakken 
van element over de 
stekken. 

6: Aanbrengen 
mortel onder het element.  

van de eigenschappen 
van verbindingsvariant 1. 
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1.2 Verbindingsvariant 2 – droge verbinding
Een droge verbinding is een op het werk gemaakte verbinding tussen twee prefab betonelementen 
of tussen een prefab element en een in het werk gestorte betonnen constructieonderdeel. Hierbij 
worden de elementen meestal vrij opgelegd via bijvoorbeeld nokken 
deze aan elkaar te lassen, bouten of door een 
een ‘plug & play’ principe kan er gedacht worden aan het
vloerelementen met behulp van een slimme 
(cd20.nl, 2013) Maar ook kan er worden gedacht aan het
gebruikt maakt van twistlocks, sjorstangen en spanschroeven. Twistlocks gebruikt men om de 
hoeken van zeecontainers handmatig/automatisch aan elkaar te koppelen. De sjorstangen en 
spanschroeven worden gebruikt om de zeecontainers statisch aan elkaar te koppelen zodat deze 
zelfs bij het 30ᵒ of meer kantelen van een boot geen kant op kunnen. (delta.tudelft.nl, 2013) 
idee te krijgen wat deze technieken inhouden worden deze
toegelicht. Deze toelichting is grotendeels gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde 
opleiding aan zowel de HTS als de TUe en bij het participerend observer
 
Lassen 
Om een extra statisch sterke verbinding te krijgen kunnen prefab 
betonelementen, maar vanzelfsprekend ook stalen 
elkaar worden gelast. Dit wordt over het algemeen gedaan als meerdere 
wandelementen één samenhangend geheel di
betonelementen zijn stalen platen ingestort
liggen verdiept ten opzichte van de rest van het element. Wanneer het 
element is geplaatst en tijdelijk/definitief is gefixeerd worden de stalen 
platen aan elkaar gelast. Deze lasverbinding zit over het algemeen 
halverwege/bovenaan het element. De onderkant van het elem
een natte al dan niet een droge verbinding gefixeerd. Wanneer de stalen 
platen aan elkaar zijn gelast kan deze verbinding wordt afgewerkt met een 
mortel of pleisterlaag.  
 
Bouten 
Naast lassen kan men ook gebruik maken van een 
figuur 8 wordt een gevelelement met drie stalen platen aan de vloer 
vast gemaakt die per stuk met één bout aan de vloer wordt gebout. 
Over deze stalen platen komt later de cementdekvloer te liggen 
waardoor de verbinding niet zichtbaar is.
 
Plug & Play 
‘Plug & play’ is een algemene benaming, bestaande uit een droge verbind
eenvoudig in elkaar geklikt of geschoven ku
kunnen worden. Voorbeelden van een 
verbindingen die bij het zeecontainertransport worden toegepast. Beide principes zullen 
volgende pagina nader worden toegelicht.
 
  

3  

roge verbinding 
Een droge verbinding is een op het werk gemaakte verbinding tussen twee prefab betonelementen 
of tussen een prefab element en een in het werk gestorte betonnen constructieonderdeel. Hierbij 

vrij opgelegd via bijvoorbeeld nokken en vervolgen
deze aan elkaar te lassen, bouten of door een ‘plug & play’ principe. (cementenbeton.nl, 2013) 

kan er gedacht worden aan het CD20-bouwsysteem waarbij 
vloerelementen met behulp van een slimme verbinding tussen twee kolommen worden geklemd. 

Maar ook kan er worden gedacht aan het zeecontainertransport waarbij men 
sjorstangen en spanschroeven. Twistlocks gebruikt men om de 

dmatig/automatisch aan elkaar te koppelen. De sjorstangen en 
spanschroeven worden gebruikt om de zeecontainers statisch aan elkaar te koppelen zodat deze 

ᵒ of meer kantelen van een boot geen kant op kunnen. (delta.tudelft.nl, 2013) 
dee te krijgen wat deze technieken inhouden worden deze vier technieken hieronder nader 

toegelicht. Deze toelichting is grotendeels gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde 
opleiding aan zowel de HTS als de TUe en bij het participerend observeren heb opgedaan.

Om een extra statisch sterke verbinding te krijgen kunnen prefab 
betonelementen, maar vanzelfsprekend ook stalen elementen, nog extra aan 
elkaar worden gelast. Dit wordt over het algemeen gedaan als meerdere 
wandelementen één samenhangend geheel dienen te vormen. In de prefab 

stalen platen ingestort, zie figuur 7. Deze stalen platen 
t ten opzichte van de rest van het element. Wanneer het 

element is geplaatst en tijdelijk/definitief is gefixeerd worden de stalen 
platen aan elkaar gelast. Deze lasverbinding zit over het algemeen 
halverwege/bovenaan het element. De onderkant van het element is met 
een natte al dan niet een droge verbinding gefixeerd. Wanneer de stalen 
platen aan elkaar zijn gelast kan deze verbinding wordt afgewerkt met een 

assen kan men ook gebruik maken van een boutverbinding. In 
wordt een gevelelement met drie stalen platen aan de vloer 

vast gemaakt die per stuk met één bout aan de vloer wordt gebout. 
Over deze stalen platen komt later de cementdekvloer te liggen 
waardoor de verbinding niet zichtbaar is. 

is een algemene benaming, bestaande uit een droge verbinding, waarbij onderdelen 
in elkaar geklikt of geschoven kunnen worden en ook weer eenvoudig

kunnen worden. Voorbeelden van een ‘plug & play’ principe zijn het CD20-bouwsysteem maar de 
verbindingen die bij het zeecontainertransport worden toegepast. Beide principes zullen 
volgende pagina nader worden toegelicht. 

 

Figuur
verbinding met twee in 
het werk gelaste stalen 
platen. (
en Boer de, S.J., 2012)

Figuur 
gevelelement en vloer.
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Een droge verbinding is een op het werk gemaakte verbinding tussen twee prefab betonelementen 
of tussen een prefab element en een in het werk gestorte betonnen constructieonderdeel. Hierbij 

en vervolgens verbonden door 
(cementenbeton.nl, 2013) Bij 

bouwsysteem waarbij vier 
verbinding tussen twee kolommen worden geklemd. 

zeecontainertransport waarbij men 
sjorstangen en spanschroeven. Twistlocks gebruikt men om de 

dmatig/automatisch aan elkaar te koppelen. De sjorstangen en 
spanschroeven worden gebruikt om de zeecontainers statisch aan elkaar te koppelen zodat deze 

ᵒ of meer kantelen van een boot geen kant op kunnen. (delta.tudelft.nl, 2013) Om een 
technieken hieronder nader 

toegelicht. Deze toelichting is grotendeels gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde 
en heb opgedaan.  

ing, waarbij onderdelen 
nnen worden en ook weer eenvoudig gedemonteerd 

bouwsysteem maar de 
verbindingen die bij het zeecontainertransport worden toegepast. Beide principes zullen op de 

Figuur 7: Droge 
verbinding met twee in 
het werk gelaste stalen 
platen. (Hordijk, D.A. 
en Boer de, S.J., 2012)  

 8: Boutverbinding tussen 
gevelelement en vloer. 
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CD20-bouwsysteem 
Het CD20-bouwsysteem is een voorbeeld van een 
Het CD20-bouwsysteem is een bouwmethode 
prefab betonelementen met een slimme verbinding 
verbonden. In figuur 9 is een principe te zien waarb
twee kolommen worden verbonden. Hierbij worden de verbindingen van 
beide kolommen in elkaar geklemd met tussen beide kolommen vier 
vloerplaten. (cd20.nl, 2013)  
 
Zeecontainertransport 
Een ander voorbeeld van een ‘plug & play
afkomstig is van het zeecontainertransport. 
toegepast waar zeecontainers mee aan elkaar worden vast gezet. Deze 
twistlocks worden in de bouw ook toegepast om 
Zoals gezegd zijn deze twistlocks afkomstig van het zeecontainertransport. Met deze t
wordt het ene hoekpunt van een container aan 
container gekoppeld. Hierdoor kunnen de containers aan het dek en al stapelende aan elkaar worden 
bevestigd. (delta.tudelft.nl, 2013) 
 
Een twistlock bestaat uit twee zware stalen conische, kegelvormige punten. Beide punten zijn 
onderling met elkaar verbonden en vormen daarmee één geheel. Deze punten kunnen gezamenlijk 
negentig graden worden gedraaid, dit kan zowel handmatig als semi
iedere hoek van een zeecontainer zit een bevestigingspunt met daarin aan de onderkant een spari
waar deze punt precies in past.  
 
Door het handmatig omzetten van de handle van de twistlock 
draait de punt een kwartslag in de sparing van het 
bevestigingspunt van de zeecontainer waardoor de twistlock er 
niet meer uit kan en één geheel vormt met de onder
bovenliggende zeecontainer waardoor deze niet meer kunnen 
schuiven, zie figuur 10. Door de handle terug te draaien draait de 
pint weer een kwartslag terug en past daa
de sparing waardoor de zeecontainer eraf getild kan worden. 
(navigia.nl, 2013)  
 
Bij de semi-automatisch twistlock zorgt het gewicht van de bovenste 
zeecontainer ervoor dat de as van de twistlock met onder en boven de 
conische punten automatisch draait, zie figuur 
zich. Als de onderste punt helemaal in het gat van de onderliggende 
zeecontainer verdwijnt, schiet de as met de conussen terug waardoor de 
twistlock zich aan beide zeecontainers vergrendeld. Bij het lossen van de 
containers kan de twistlock ontgrendeld worden door aan de uitstekende 
handle te trekken. (navigia.nl, 2013)
 
Eigenschappen 
Verbindingsvariant 2, bestaande uit een droge 
verbinding, heeft als eigenschap dat de verbinding 
statisch minder sterk is dan een natte verbinding. 
Omdat een droge verbinding niet uit hoeft te harden 
kan de verbinding direct maximaal worden belast. 
Daarnaast is een droge verbinding minder 

4  

een voorbeeld van een ‘plug & play’ principe. 
is een bouwmethode waarbij verschillende 

elementen met een slimme verbinding aan elkaar worden 
is een principe te zien waarbij vier vloeren aan 

twee kolommen worden verbonden. Hierbij worden de verbindingen van 
beide kolommen in elkaar geklemd met tussen beide kolommen vier 

plug & play’ principe is het principe dat 
afkomstig is van het zeecontainertransport. Hierbij worden twistlocks 
toegepast waar zeecontainers mee aan elkaar worden vast gezet. Deze 

in de bouw ook toegepast om bijvoorbeeld bouwketen aan elkaar te bevestigen
Zoals gezegd zijn deze twistlocks afkomstig van het zeecontainertransport. Met deze t

het ene hoekpunt van een container aan het hoekpunt van een onder of bovenligg
container gekoppeld. Hierdoor kunnen de containers aan het dek en al stapelende aan elkaar worden 
bevestigd. (delta.tudelft.nl, 2013)  

Een twistlock bestaat uit twee zware stalen conische, kegelvormige punten. Beide punten zijn 
erbonden en vormen daarmee één geheel. Deze punten kunnen gezamenlijk 

negentig graden worden gedraaid, dit kan zowel handmatig als semi-automatisch gebeuren. Op 
container zit een bevestigingspunt met daarin aan de onderkant een spari

 

Door het handmatig omzetten van de handle van de twistlock 
draait de punt een kwartslag in de sparing van het 

container waardoor de twistlock er 
niet meer uit kan en één geheel vormt met de onder- en 

container waardoor deze niet meer kunnen 
. Door de handle terug te draaien draait de 

pint weer een kwartslag terug en past daardoor weer precies door 
container eraf getild kan worden. 

automatisch twistlock zorgt het gewicht van de bovenste 
r dat de as van de twistlock met onder en boven de 

conische punten automatisch draait, zie figuur 75. Hierbij spant een veer 
zich. Als de onderste punt helemaal in het gat van de onderliggende 

container verdwijnt, schiet de as met de conussen terug waardoor de 
containers vergrendeld. Bij het lossen van de 

containers kan de twistlock ontgrendeld worden door aan de uitstekende 
. (navigia.nl, 2013)  

Verbindingsvariant 2, bestaande uit een droge 
verbinding, heeft als eigenschap dat de verbinding 
statisch minder sterk is dan een natte verbinding. 

niet uit hoeft te harden 
kan de verbinding direct maximaal worden belast. 
Daarnaast is een droge verbinding minder 

Figuur 10: Handmatige twistlock
(anga.nl, 2013)

Figuur
automatische twistlock. 
(cargotec.com, 2013)

Figuur
verbinding van het 
CD20
(cd20.nl, 

Tabel 2: Overzicht van de eigenschappen 
van verbindingsvariant

  

J.J. Rooswinkel 

eeld bouwketen aan elkaar te bevestigen. 
Zoals gezegd zijn deze twistlocks afkomstig van het zeecontainertransport. Met deze twistlocks 

hoekpunt van een onder of bovenliggende 
container gekoppeld. Hierdoor kunnen de containers aan het dek en al stapelende aan elkaar worden 

Een twistlock bestaat uit twee zware stalen conische, kegelvormige punten. Beide punten zijn 
erbonden en vormen daarmee één geheel. Deze punten kunnen gezamenlijk 

automatisch gebeuren. Op 
container zit een bevestigingspunt met daarin aan de onderkant een sparing 

: Handmatige twistlock.  
anga.nl, 2013) 

Figuur 11: Semi-
automatische twistlock. 
cargotec.com, 2013) 

Figuur 9: Plug & Play 
verbinding van het 
CD20-bouwsysteem. 
(cd20.nl, 2013) 

: Overzicht van de eigenschappen 
van verbindingsvariant 2. 
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arbeidsintensief dan een natte verbinding omdat er ni
worden. Het opvangen van maatafwijkingen is met ee
verbinding. Wanneer een droge verbinding wordt ontworpen dient hier rekening mee te worden 
gehouden. (cementenbeton.nl, 2013) 
 
 
 

5  

arbeidsintensief dan een natte verbinding omdat er niks ondersabelt en aangegoten hoeft 
worden. Het opvangen van maatafwijkingen is met een droge verbinding lastiger dan
verbinding. Wanneer een droge verbinding wordt ontworpen dient hier rekening mee te worden 

cementenbeton.nl, 2013)  
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ks ondersabelt en aangegoten hoeft te 
n droge verbinding lastiger dan met een natte 

verbinding. Wanneer een droge verbinding wordt ontworpen dient hier rekening mee te worden 
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Bijlage 16: Basis morfologisch overzicht
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3 4
Montagetijd

-- --
9 verbindingen 9 verbindingen

- -
6 hijsbewegingen 6 hijsbewegingen

-- --
wel wel

Kosten
+ +

3 (niet exceptioneel) 3 (niet exceptioneel)
-- --

nee nee
Productiekosten ++ ++

Totaalscore - 4 - 4
++ Zeer goed (2 pt.) - Slecht (-1 pt.)

+ Goed (1 pt.) -- Zeer slecht (-2 pt.)
o Neutraal (0 pt.)

1

++
factor 6 goedkoper 

dan overige 
onderzochte 

productiemethodes.

2 verbindingen

factor 6 goedkoper 
dan overige 
onderzochte 

productiemethodes.

++

geen

+
2 (exceptioneel)

++
ja

Aantal transporten (per 100m² BVO)

Modules hetzelfde gewicht

-

1

2

factor 6 goedkoper 
dan overige 
onderzochte 

productiemethodes.

++
2 hijsbewegingen

++

11

Ontwerpcriteria (wensen)

Aantal verbindingen (per 100m² BVO)

Aantal hijsbewegingen / ter monteren 
modules (per 100m² BVO)
Geen tijdelijke ondersteuning/schoren

wel
--

4 hijsbewegingen
+

6 verbindingen

factor 6 goedkoper 
dan overige 
onderzochte 

productiemethodes.

++
ja
++

4 (exceptioneel)
-

Bijlage 17: Uitgebreide versie schema keuze onderbouwing 
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 Uittrekstaat benodigd materiaal (per module ±50m² BVO)

2

3

1

14x Ø20 

4x Ø20

3x Ø16

4x Ø25

1 Wand (2x) (wapening: 130kg/m³)

2 Kolom (1x) (wapening: 180kg/m³)

3 Vloer (1x) (wapening: 120kg/m³) 

Gaine (4x) Stek Ø20 (14x) Compriband ±19,6m (1x)

Vloerelement ±50m² (1x)    
(lxbxh=14000x3600x300 incl. 
 pons lxbxh=1000x1000x200) 

Kolomelement ±4,4m³ (1x) 
 (lxbxh=400x400x3400) 

Gaine (4x) Stek Ø25 (4x)

Compriband ±1,4m (1x)

Wandelement ±10,5m² (2x)  
(lxhxd=3600x3900x250 met 
25% sparingopp.) 

Gaine (4x) Stek Ø20 (8x)             
Ø16 (6x)

Verbinding wand (4x)

Verbinding kolom (1x)

Verbinding vloer (tpv 
wand) (4x)

Verbinding vloer (tpv 
kolom) (1x)

Bijlage 18: Uittrekstaat benodigd materiaal en materieel 
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Uittrekstaat benodigd materieel (per module ±50m² BVO)
Productie
1 Transportframe (1x)

Transportframe met  
rollagers/teflon (1x) 

2 Lage stelschoen wanden (6x)

3 Lage stelschoen kolom (3x)

Lage stelschoen kolom (3x) 

Lage stelschoen wanden (6x) 

Montage
1 Stelschoen diepterichting (2x) 2 Stelschoen langsrichting (2x)

Stelschoen diepte (2x) 

Vulplaatje (5x) 

3 Vulplaatje (5x)

Bout (4x) Stelschoen langs (2x) Bout (4x) 

1

2

3

1

2
3

Montage

Productie

5 Hoge stelschoen (met functie 
 tot moduulklem) (2x)

6 Moduulklem (inklapbaar) (2x)

Moduulklem 
(inklapbaar) (2x) 

Hoge stelschoen  
(met functie  
tot moduulklem) (2x) 

Bout (2x) Bout (2x) 

4 Hoge stelschoen (zonder  
functie tot moduulklem) (2x)

Hoge stelschoen (zonder  
functie tot moduulklem) (2x) 

4
5

6
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J.J. RooswinkelBijlagen

Gebouwomschrijving (hoofddraagconstructie)
Aantal verdiepingen: 15
BVO per verdieping (excl. kern): 467 m²
Totale BVO (excl. kern): 6998 m²

Bouwtijd o.b.v. kraangebonden activiteiten (15 verd.) 5 40,3 dagen 1344 mu
Totale bouwtijd is de som van de kraangebonden activiteiten en de onwerkbare dagen vermenigvuldigt met 1,2 (kraanbezetting van 80%). Dit 
komt neer op circa 174m² te monteren BVO per dag.

Kraangebonden activiteiten (per verd.) 5 1,4 dagen 57,5 mu Bewerkingstijden zijn gebaseerd op tijdsmeting van participerend observeren (o.b.v. een torenkraan).
Wanden 30,22 min. 0,47 uur 5 2,4 mu 18 stuks 42,3 mu

Aanpikken wandelement 3,21 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 18 stuks 4,8 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op het gemiddelde van een wandelement met een natte en droge verbinding.
Hijsen wandelement 1,57 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 18 stuks 2,4 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op een wandelement met een droge verbinding.
Plaatsen wandelement 22,43 min. 0,37 uur 5 1,9 mu 18 stuks 33,6 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op een wandelement met een natte verbinding.
Afpikken wandelement 1,00 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 18 stuks 1,5 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op het gemiddelde van een wandelement met een natte en droge verbinding.

kolommen 13,54 min. 0,14 uur 5 0,7 mu 8 stuks 5,7 mu
Aanpikken kolom 0,52 min. 0,01 uur 5 0,0 mu 8 stuks 0,3 mu
Hijsen kolom 1,57 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 8 stuks 1,0 mu
Plaatsen kolom 6,32 min. 0,11 uur 5 0,5 mu 8 stuks 4,2 mu
Afpikken kolom 0,16 min. 0,00 uur 5 0,0 mu 8 stuks 0,1 mu

Vloerbalken 11,46 min. 0,18 uur 5 0,9 mu 4 stuks 3,6 mu
Aanpikken vloerbalk 2,37 min. 0,04 uur 5 0,2 mu 4 stuks 0,8 mu
Hijsen vloerbalk 1,56 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 4 stuks 0,5 mu
Plaatsen vloerbalk 6,25 min. 0,10 uur 5 0,5 mu 4 stuks 2,1 mu
Afpikken vloerbalk 0,48 min. 0,01 uur 5 0,0 mu 4 stuks 0,2 mu

Vloeren (breedplaten) 3,02 min. 0,04 uur 5 0,3 mu 27 stuks 5,9 mu
Aanpikken breedplaat 0,30 min. 0,01 uur 5 0,1 mu 27 stuks 0,7 mu
Hijsen breedplaat 1,11 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 27 stuks 2,5 mu
Plaatsen breedplaat 1,06 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 27 stuks 2,4 mu
Afpikken breedplaat 0,15 min. 0,00 uur 5 0,0 mu 27 stuks 0,3 mu

Onwerkbare dagen (per verd.) 0,8 dagen 32,1 mu
O.b.v. 204 onwerkbare (161 werkbare) dagen per jaar (zone A t/m windkracht 6). Gerekend o.b.v. de som van de kraangebonden activiteiten en 
compensatie rupskraan.

Directe kosten (15 verd.) 1.189.298€    Is (64.625+4.139+10.522) * 15verd.
Materiaal (per verd.) 64.625€          O.b.v. betonkwaliteit C53/65 en B500-wapening.

Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 253 m² 95,00€      24.007€          O.b.v. 18 wanden per verd. waarbij aantal m² bruto (zonder sparingen) gemeten is.
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 6 m³ 950,00€    5.985€            O.b.v. 8 kolommen per verd.
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 7 m³ 900,00€    5.940€            O.b.v. 8 vloerbalken per verd.
Vloeren (breedplaten met h=60) 467 m² 28,00€      13.064€          O.b.v. 27 breedplaten per verd.
Druklaag (h=190 en 136 kg/m³ wapening)

Beton 467 m² 21,00€      9.798€            
Wapening 467 m² 12,50€      5.832€            

Aanverwante zaken (per verd.) 4.139€            
Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 9 stuks 60,00€      540€               
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 8 stuks 75,00€      600€               
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 4 stuks 50,00€      200€               
Vloeren (breedplaten met h=60) 467 m² 6,00€        2.799€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.

Arbeid (montage) (per verd.) 10.522€          
Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 5 3,8 mu 9 stuks 152,00€    34,2 mu 1.368€            
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 5 3,1 mu 8 stuks 125,00€    25,0 mu 1.000€            
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 5 2,9 mu 4 stuks 114,00€    11,4 mu 456€               
Vloeren (breedplaten met h=60) 5

Montage breedplaten 5 0,1 mu 467 m² 4,50€        52,5 mu 2.100€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.
Be- en ontkisten 5 0,3 mu 467 m² 12,00€      140,0 mu 5.599€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.

Indirecte kosten (15 verd.) 284.952€       Is 205.595 + 79.357
Materieel (15 verd.) 205.595€       

Torenkraan (Potain MD 560 per 15 verd.) 8,3 wk 125.495€       O.b.v. 1 torenkraan (incl. kraanmachinist). Huurperiode is 8,3wk i.v.m. mon- en demonteren kraan.
Betonpomp (15 verd.) 1335 m³ 60€           80.100€          

Algemene bouwplaatskosten (15 verd.) 79.357€          
Stafbezetting (15 verd.) 8,1 wk 5.948€      48.181€          Eenheidsprijs is €0,17 * 6998m² * 5dgn
Materiële zaken (15 verd.) 8,1 wk 3.849€      31.176€          Eenheidsprijs is €0,11 * 6998m² * 5dgn

Totale bruto bouwkosten: €1.474.250,-
Totale bouwtijd: 8,1 wk

Bruto bouwkosten per m² BVO: €211,-

Detail kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode (o.b.v. torenkraan)

Toelichting berekening
Manuren 

per eenheid
Bewerkingstijd per 

eenheid Ploeggrootte Hoeveelheid Eenheid
Eenheids-
prijs

Totale 
manuren

 Totale 
kosten 

O.b.v. een 250mm dikke breedplaatvloer met breedplaat h=60 moet er een 190mm dikke druklaag over 467m² worden gestort (89m³ per verd.). 
89m³ * 15verd.=1335m³

Bijlage 19: Detail kostenoverzichten 

Detail kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode (o.b.v. torenkraan)
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J.J. RooswinkelBijlagen

Gebouwomschrijving (hoofddraagconstructie)
Aantal verdiepingen: 15
BVO per verdieping (excl. kern): 467 m²
Totale BVO (excl. kern): 6998 m²

Bouwtijd o.b.v. kraangebonden activiteiten (15 verd.) 5 23,1 dagen 772 mu
Totale bouwtijd is de som van de kraangebonden activiteiten en de onwerkbare dagen vermenigvuldigt met 1,2 (kraanbezetting van 80%). Dit komt neer op circa 303m² te 
monteren BVO per dag.

Kraangebonden activiteiten (per verd.) 5 0,8 dagen 33,0 mu
Aanpikken module 3 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 9 stuks 2,3 mu Bewerkingstijden zijn geschat o.b.v. de opgedane kennis tijdens het participerend observeren (o.b.v. een torenkraan).
Hijsen module 5 min. 0,08 uur 5 0,4 mu 9 stuks 3,8 mu
Uitklappen module 5 min. 0,08 uur 5 0,4 mu 9 stuks 3,8 mu
Plaatsen module 28 min. 0,47 uur 5 2,3 mu 9 stuks 21,0 mu

Plaatsen module 25 min. 0,42 uur 5 2,1 mu 9 stuks 18,8 mu
Afpikken module 3 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 9 stuks 2,3 mu

Onwerkbare dagen (per verd.) 0,46 dagen 18,4 mu O.b.v. 204 onwerkbare (161 werkbare) dagen per jaar (zone A t/m windkracht 6).

Directe kosten (15 verd.) 1.536.980€          Is (96.570 + 3.195 + 1.800) * 15verd.
Materiaal (per verd.) 96.570€               

Modules 9 stuks
Wanden (lxhxd= 3600x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 253 m² 97,00€          24.512€               Eenheidsprijs is €95,- m²  + €30,- per element extra. O.b.v. 18 wanden per verd. waarbij aantal m² bruto (zonder sparingen) gemeten is.
Kolommen (lxbxh=400x400x3400 en 180kg/m³ wapening) 4,4 m³ 1.032,00€    4.541€                  Eenheidsprijs is €950,- m³  + €45,- per element extra. O.b.v. 8 kolommen per verd.
Vloerelementen (lxbxh= 14000x3600x300 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 120kg/m³ wapening) 454 m² 115,00€        52.164€               O.b.v. 9 vloerelementen per verd.
Scharnier deel A met kliksysteem (circa 12,5+30=42,5 kg staal per stuk) 467 m² 20,50€          9.564€                  O.b.v. €5,- per kg staal. incl. afdekplaten. In totaal 45 stuks per verd. (5 stuks per module).
Scharnier deel B met staaf tbv kliksysteem (circa 12, 5+10=22,5kg staal per stuk) 467 m² 11,00€          5.132€                  O.b.v. €5,- per kg staal. In totaal 45 stuks per verd. (5 stuks per module).
Mortel + stekken (tbv aangieten sparingen en gaines) 1,8 m³ 365,00€        657€                     O.b.v. 180 stekken (0,007m³ p/st) en 36 kliksystemen (0,014m³ p/st) per  verd. (20 stekken en 4 kliksystemen per module).

Aanverwante zaken (per verd.) 3.195€                  
Modules 9 stuks

Wanden (lxhxd= 3600x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 18 stuks 105,00€        1.890€                  Eenheidsprijs is €60,-per element  + €45,- per element extra. 

Kolommen (lxbxh=400x400x3400 en 180kg/m³ wapening) 8 stuks 112,50€        900€                     
Eenheidsprijs is €75,-per element  + €37,5 per element extra. Één module heeft geen kolom dit tbv een eenzijdige vergelijking met 2D bouwmethode.

Vloerelementen (lxbxh= 14000x3600x300 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 120kg/m³ wapening) 9 stuks 45,00€          405€                     

Arbeid (montage) (per verd.) 2.700€                  
Modules 5 7,5 mu 9 stuks 300,00€        67,5 mu 2.700€                  O.b.v. 1,5uur montagetijd met 5 personen per module à €40,- per persoon per uur.

Indirecte kosten (15 verd.) 273.725€             Is 218.248 + 55.477
Materieel (15 verd.) 218.248€             

Torenkraan (Liebherr 1000 EC-H50 per 15 verd.) 4,8 wk 218.248€             O.b.v. 1 torenkraan (incl. kraanmachinist) die een 45 tons module op 25m lierafstand kan hijsen. Huurperiode is 5,6 wk i.v.m. mon- en demonteren kraan.

Algemene bouwplaatskosten (15 verd.) 55.477€               
8,1 wk 2.974€          24.091€               Eenheidsprijs is (€0,17/2) * 6998m² * 5dgn. De prijs/m²/dag is gehalveerd omdat 50% hiervan niet als korting fungeert bij een kortere bouwtijd dan de 2D bouwmethode.
4,6 wk 2.974€          13.681€               Eenheidsprijs is (€0,17/2) * 6998m² * 5dgn. De prijs/m²/dag is gehalveerd omdat 50% hiervan fungeert als korting bij een kortere bouwtijd dan de 2D bouwmethode.

Materiële zaken (15 verd.) 4,6 wk 3.849€          17.705€               Eenheidsprijs is €0,11 * 6998m² * 5dgn

Totale bruto bouwkosten: €1.810.705,-
Totale bouwtijd: 4,6 wk

Bruto bouwkosten per m² BVO: €259,-

Eenheids-
prijs

Totale 
manuren  Totale kosten Toelichting berekening

Stafbezetting (15 verd.)

Detail kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode (o.b.v. torenkraan)

Bewerkingstijd 
per eenheid

Gemiddelde 
ploeggrootte

Manuren 
per eenheid Hoeveelheid Eenheid

Detail kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode (o.b.v. torenkraan)
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J.J. RooswinkelBijlagen

Gebouwomschrijving (hoofddraagconstructie)
Aantal verdiepingen: 15
BVO per verdieping (excl. kern): 467 m²
Totale BVO (excl. kern): 6998 m²

Bouwtijd o.b.v. kraangebonden activiteiten  (15 verd.) 5 54,4 dagen 1812 mu
Totale bouwtijd is de som van de kraangebonden activiteiten en de onwerkbare dagen vermenigvuldigt met 1,2 (kraanbezetting van 80%). Dit komt 
neer op circa 129m² te monteren BVO per dag.

Kraangebonden activiteiten (per verd.) 5 1,9 dagen 77,5 mu Bewerkingstijden zijn gebaseerd op tijdsmeting van participerend observeren (o.b.v. een torenkraan).
Wanden 30,22 min. 0,47 uur 5 2,4 mu 18 stuks 42,3 mu

Aanpikken wandelement 3,21 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 18 stuks 4,8 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op het gemiddelde van een wandelement met een natte en droge verbinding.
Hijsen wandelement 1,57 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 18 stuks 2,4 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op een wandelement met een droge verbinding.
Plaatsen wandelement 22,43 min. 0,37 uur 5 1,9 mu 18 stuks 33,6 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op een wandelement met een natte verbinding.
Afpikken wandelement 1,00 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 18 stuks 1,5 mu Bewerkingstijd is gebaseerd op het gemiddelde van een wandelement met een natte en droge verbinding.

kolommen 13,54 min. 0,14 uur 5 0,7 mu 8 stuks 5,7 mu
Aanpikken kolom 0,52 min. 0,01 uur 5 0,0 mu 8 stuks 0,3 mu
Hijsen kolom 1,57 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 8 stuks 1,0 mu
Plaatsen kolom 6,32 min. 0,11 uur 5 0,5 mu 8 stuks 4,2 mu
Afpikken kolom 0,16 min. 0,00 uur 5 0,0 mu 8 stuks 0,1 mu

Vloerbalken 11,46 min. 0,18 uur 5 0,9 mu 4 stuks 3,6 mu
Aanpikken vloerbalk 2,37 min. 0,04 uur 5 0,2 mu 4 stuks 0,8 mu
Hijsen vloerbalk 1,56 min. 0,03 uur 5 0,1 mu 4 stuks 0,5 mu
Plaatsen vloerbalk 6,25 min. 0,10 uur 5 0,5 mu 4 stuks 2,1 mu
Afpikken vloerbalk 0,48 min. 0,01 uur 5 0,0 mu 4 stuks 0,2 mu

Vloeren (breedplaten) 3,02 min. 0,04 uur 5 0,2 mu 27 stuks 5,9 mu
Aanpikken breedplaat 0,30 min. 0,01 uur 5 0,0 mu 27 stuks 0,7 mu
Hijsen breedplaat 1,11 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 27 stuks 2,5 mu
Plaatsen breedplaat 1,06 min. 0,02 uur 5 0,1 mu 27 stuks 2,4 mu
Afpikken breedplaat 0,15 min. 0,00 uur 5 0,0 mu 27 stuks 0,3 mu

Compensatie t.a.v. inzet rupskraan 0,50 dagen 20,0 mu
Per verd. wordt er 0,5dagen extra gerekend. Dit is omdat de bewerkingstijden bij de kraangebonden actiteiten gebaseerd zijn op een torenkraan die 
efficiënter is dan een rupskraan. 

Onwerkbare dagen (per verd.) 1,08 dagen 43,3 mu
O.b.v. 204 onwerkbare (161 werkbare) dagen per jaar (zone A t/m windkracht 6). Gerekend o.b.v. de som van de kraangebonden activiteiten en 
compensatie rupskraan.

Directe kosten (15 verd.) 1.201.298€    Is (64.625+4.139+11.322) * 15verd.
Materiaal (per verd.) 64.625€          O.b.v. betonkwaliteit C53/65 en B500-wapening.

Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 253 m² 95,00€      24.007€          O.b.v. 18 wanden per verd. waarbij aantal m² bruto (zonder sparingen) gemeten is.
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 6 m³ 950,00€    5.985€            O.b.v. 8 kolommen per verd.
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 7 m³ 900,00€    5.940€            O.b.v. 8 vloerbalken per verd.
Vloeren (breedplaten met h=60) 467 m² 28,00€      13.064€          O.b.v. 27 breedplaten per verd.
Druklaag (h=190 en 136 kg/m³ wapening)

Beton 467 m² 21,00€      9.798€            
Wapening 467 m² 12,50€      5.832€            

Aanverwante zaken (per verd.) 4.139€            
Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 9 stuks 60,00€      540€               
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 8 stuks 75,00€      600€               
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 4 stuks 50,00€      200€               
Vloeren (breedplaten met h=60) 467 m² 6,00€        2.799€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.

Arbeid (montage) (per verd.) 11.322€          
Wanden (lxhxd=7200x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 5 3,8 mu 9 stuks 152,00€    34,2 mu 1.368€            
Kolommen (lxbxh=400x400x3900 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 180kg/m³ wapening) 5 3,1 mu 8 stuks 125,00€    25,0 mu 1.000€            
Vloerbalken (lxbxh=3600x800x700 met 200brede opleg inkassing en 180kg/m³ wapening) 5 2,9 mu 4 stuks 114,00€    11,4 mu 456€               
Vloeren (breedplaten met h=60)

Montage breedplaten 5 0,1 mu 467 m² 4,50€        52,5 mu 2.100€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.
Be- en ontkisten 5 0,3 mu 467 m² 12,00€      140,0 mu 5.599€            O.b.v. 27 breedplaten per verd.

Compensatie t.a.v. inzet rupskraan 5 20 mu 40,00€      20,0 mu 800€               O.b.v. 0,5 dagen (4uur) per verd. extra en een ploeggrootte van 5 personen à €40,- per persoon per uur.

Indirecte kosten (15 verd.) 304.349€       Is 197.560 + 106.789
Materieel (15 verd.) 197.560€       

Rupskraan (Liebherr LR 1200 per 15 verd.) 11,1 wk 117.460€       O.b.v. 1 rupskraan (incl. kraanmachinist). Huurperiode is 11,1wk i.v.m. mon- en demonteren kraan.
Betonpomp (15 verd.) 1335 m³ 60€           80.100€          

Algemene bouwplaatskosten (15 verd.) 106.789€       
Stafbezetting (15 verd.) 10,9 wk 5.948€      64.836€          Eenheidsprijs is €0,17 * 6998m² * 5dgn
Materiële zaken (15 verd.) 10,9 wk 3.849€      41.953€          Eenheidsprijs is €0,11 * 6998m² * 5dgn

Totale bruto bouwkosten: €1.505.648,-
Totale bouwtijd: 10,9 wk

Bruto bouwkosten per m² BVO: €215,-

 Totale 
kosten 

O.b.v. een 250mm dikke breedplaatvloer met breedplaat h=60 moet er een 190mm dikke druklaag over 467m² worden gestort (89m³ per verd.). 
89m³ * 15verd.=1335m³

Detail kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode (o.b.v. rupskraan)

Toelichting berekening
Manuren 

per eenheid
Bewerkingstijd per 

eenheid Ploeggrootte Hoeveelheid Eenheid
Eenheids-
prijs

Totale 
manuren

Detail kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode (o.b.v. rupskraan)
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J.J. RooswinkelBijlagen

Gebouwomschrijving (hoofddraagconstructie)
Aantal verdiepingen: 15
BVO per verdieping (excl. kern): 467 m²
Totale BVO (excl. kern): 6998 m²

Bouwtijd o.b.v. kraangebonden activiteiten (15 verd.) 5,0 37,2 dagen 1239 mu
Totale bouwtijd is de som van de kraangebonden activiteiten en de onwerkbare dagen vermenigvuldigt met 1,2 (kraanbezetting van 80%). Dit komt neer op circa 188m² 
te monteren BVO per dag.

Kraangebonden activiteiten (per verd.) 5,0 1,3 dagen 53,0 mu
Aanpikken module 3 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 9 stuks 2,3 mu Bewerkingstijden zijn geschat o.b.v. de opgedane kennis tijdens het participerend observeren (o.b.v. een torenkraan).
Hijsen module 5 min. 0,08 uur 5 0,4 mu 9 stuks 3,8 mu
Uitklappen module 5 min. 0,08 uur 5 0,4 mu 9 stuks 3,8 mu
Plaatsen module 28min. 0,47 uur 5 2,3 mu 9 stuks 21,0 mu

Plaatsen module 25min. 0,42 uur 5 2,1 mu 9 stuks 18,8 mu
Afpikken module 3 min. 0,05 uur 5 0,3 mu 9 stuks 2,3 mu

Compensatie t.a.v. inzet rupskraan 0,50 dagen 20,0 mu
Per verd. wordt er 0,5dagen extra gerekend. Dit is omdat de bewerkingstijden bij de kraangebonden actiteiten gebaseerd zijn op een torenkraan die efficiënter is dan 
een rupskraan. 

Onwerkbare dagen (per verd.) 0,74 dagen 29,6 mu O.b.v. 204 onwerkbare (161 werkbare) dagen per jaar (zone A t/m windkracht 6). Gerekend o.b.v. de som van de kraangebonden activiteiten en compensatie rupskraan.

Directe kosten (15 verd.) 1.536.980€     
Materiaal (per verd.) 96.570€          

Modules 9 stuks
Wanden (lxhxd= 3600x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 253 m² 97,00€          24.512€          Eenheidsprijs is €95,- m²  + €30,- per element extra. O.b.v. 18 wanden per verd. waarbij aantal m² bruto (zonder sparingen) gemeten is.
Kolommen (lxbxh=400x400x3400 en 180kg/m³ wapening) 4,4 m³ 1.032,00€    4.541€            Eenheidsprijs is €950,- m³  + €45,- per element extra. O.b.v. 8 kolommen per verd.
Vloerelementen (lxbxh= 14000x3600x300 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 120kg/m³ wapening) 454 m² 115,00€       52.164€          O.b.v. 9 vloerelementen per verd.
Scharnier deel A met kliksysteem (circa 12,5+30=42,5 kg staal per stuk) 467 m² 20,50€          9.564€            O.b.v. €5,- per kg staal. incl. afdekplaten. In totaal 45 stuks per verd. (5 stuks per module).
Scharnier deel B met staaf tbv kliksysteem (circa 12, 5+10=22,5kg staal per stuk) 467 m² 11,00€          5.132€            O.b.v. €5,- per kg staal. In totaal 45 stuks per verd. (5 stuks per module).
Mortel + stekken (tbv aangieten sparingen en gaines) 1,8 m³ 365,00€       657€                O.b.v. 180 stekken (0,007m³ p/st) en 36 kliksystemen (0,014m³ p/st) per  verd. (20 stekken en 4 kliksystemen per module).

Aanverwante zaken (per verd.) 3.195€            
Modules 9 stuks

Wanden (lxhxd= 3600x3900x250 met 25% sparingopp. en 130kg/m³ wapening) 18 stuks 105,00€       1.890€            Eenheidsprijs is €60,-per element  + €45,- per element extra. 

Kolommen (lxbxh=400x400x3400 en 180kg/m³ wapening) 8 stuks 112,50€       900€                Eenheidsprijs is €75,-per element  + €37,5 per element extra. Één module heeft geen kolom dit tbv een eenzijdige vergelijking met 2D bouwmethode.
Vloerelementen (lxbxh= 14000x3600x300 incl. pons van lxbxh=1000x1000x200 en 120kg/m³ wapening) 9 stuks 45,00€          405€                

Arbeid (montage) (per verd.) 2.700€            
Modules 5 7,5 mu 9 stuks 300,00€       67,5 mu 2.700€            O.b.v. 1,5uur montagetijd met 5 personen per module à €40,- per persoon per uur.
Compensatie t.a.v. inzet rupskraan 5 20 mu 40,00€          20,0 mu 800€                O.b.v. 0,5 dagen (4uur) per verd. extra en een ploeggrootte van 5 personen à €40,- per persoon per uur.

Indirecte kosten (15 verd.) 190.209€        Is 107.300 + 82.909
Materieel (15 verd.) 107.300€        

Rupskraan (Liebherr LR 1300+ per 15 verd.) 7,6 wk 107.300€        O.b.v. 1 rupskraan (incl. kraanmachinist) die een 45 tons module op 20m lierafstand kan hijsen. Huurperiode is 8,4 wk i.v.m. mon- en demonteren kraan.

Algemene bouwplaatskosten (15 verd.) 82.909€          
10,9 wk 2.974€          32.418€          Eenheidsprijs is (€0,17/2) * 6998m² * 5dgn. De prijs/m²/dag is gehalveerd omdat 50% hiervan niet als korting fungeert bij een kortere bouwtijd dan de 2D bouwmethode.
7,4 wk 2.974€          22.009€          Eenheidsprijs is (€0,17/2) * 6998m² * 5dgn. De prijs/m²/dag is gehalveerd omdat 50% hiervan fungeert als korting bij een kortere bouwtijd dan de 2D bouwmethode.

Materiële zaken (15 verd.) 7,4 wk 3.849€          28.482€          Eenheidsprijs is €0,11 * 6998m² * 5dgn

Totale bruto bouwkosten: €1.727.189,-
Totale bouwtijd: 7,4 wk

Bruto bouwkosten per m² BVO: €247,-

Totale 
manuren  Totale kosten Toelichting berekening

Stafbezetting (15 verd.)

Detail kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode (o.b.v. rupskraan)

Bewerkingstijd 
per eenheid

Gemiddelde 
ploeggrootte

Manuren 
per eenheid Hoeveelheid Eenheid

Eenheids-
prijs

Detail kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode (o.b.v. rupskraan)
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Bijlage 20: Plattegrond huidige 2D en nieuwe 3D bouwmethode (t.a.v. kos-
tenoverzichten) 
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Bijlage 21: Overzicht werkbare dagen 
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Blad1

Optie 1 => 1 x rupskraan 18 ton op 20 meter en 1 x torenkraan 18 ton op 25 meter
Kosten rupskraan => Liebherr LR 1200

huurkosten eenheidsprijs weken kosten
Rupskraan incl. machinist € 215,00 per uur 11,1 € 95.460,00
hijsgereedschapskist € 0,00 per week 11,1 € 0,00
camerasysteem € 0,00 per week 11,1 € 0,00
inclusief brandstof
inclusief machinist

eenmalige kosten
aanvoer-/ montagekosten € 11.000,00
keuring keboma incl testgewichten incl.
demontage-/ afvoerkosten € 11.000,00
montage camerasysteem incl.
Grondvoorzieningen/ schotten/ rijplaten (incl. engineering/ berekening) € 0,00 nader te bepalen

totale kosten inzet rupskraan € 117.460,00
Kosten torenkraan  => Potain MD 560 haakhoogte 69,4 m, gieklengte 60 m, stationair op onderwagen zonder wielstellen
huurkosten
Torenkraan € 3.500,00 per week 8,3 € 29.050,00
machinstenlift € 160,00 per week 8,3 € 1.328,00
hijsgereedshapskist € 45,00 per week 8,3 € 373,50
camerasysteem € 80,00 per week 8,3 € 664,00
recl.verlichting € 45,00 per week 8,3 € 373,50
machinist 40 uur /wk € 1.884,00 per week 8,3 € 15.637,20
Huur agregaat (.. kVA) € 0,00 per week € 0,00
Brandstof brandstof (10 l/u) € 0,00 per week 0 € 0,00
Verbruikskosten torenkraan (40-urige werkweek) € 0,00 per week 17 € 0,00 nader te bepalen

eenmalige kosten
Aanvoer-/montagekosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 23.000,00
Aanvoer-/montagekosten machinstenlift € 1.600,00
Machinist bij aanv./mon./keuren torenkraan (3 dagen a 9 uur a €. 47,10) € 1.271,10
keuring keboma incl testgewichten € 1.250,00
Montage + demontage camerasysteem € 1.000,00
Demontage-/ afvoerkosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 23.000,00
Demontage-/ afvoerkosten machinstenlift € 1.600,00
Machinist bij demon./afv. torenkraan (2 dagen a 9 uur a €. 46,80) € 847,80
Verschil aansluiting tussen wel/ geen torenkraan (inschatting) € 24.500,00 nader te bepalen
Voedingskast torenkraan (afschrijving 50 %) € 0,00
Aansluitkosten voedingskast    € 0,00

Leggen grondkabel 4 x ?? mm naar voedingskast € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/ sonderingsrapport kraanpoer € 0,00 nader te bepalen
Palen onder kraanpoer (inschatting .. palen a .. m (€. .. m1) € 0,00 nader te bepalen
Afbranden ankers + afwerken vloer € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/sonderingsrapport kraanbaan € 0,00 n.v.t.
Grondverbetering toepassen conform berekening € 0,00 n.v.t.
Kosten slopen kraanpoer € 0,00 nader te bepalen

Totale kosten inzet torenkraan € 125.495,10

Pagina 1

Bijlage 22: Berekening kraankosten

Blad1

Opmerkingen:
q  Op basis van 40 draaiuren per week.

Optie 2 => 1 x rupskraan 45 ton op 20 meter en 1 x torenkraan 45 ton op 25 meter
Kosten rupskraan  => Liebherr LR 1300+

huurkosten eenheidsprijs weken kosten
Rupskraan incl. machinist € 262,50 per uur 8,4 € 88.200,00
hijsgereedschapskist € 0,00 per week 8,4 € 0,00
camerasysteem € 0,00 per week 8,4 € 0,00
inclusief brandstof
inclusief machinist

eenmalige kosten
aanvoer-/ montagekosten € 13.750,00
keuring keboma incl testgewichten incl.
demontage-/ afvoerkosten € 13.750,00
montage camerasysteem incl.
Grondvoorzieningen/ schotten/ rijplaten (incl. engineering/ berekening) € 0,00 nader te bepalen

totale kosten inzet rupskraan € 115.700,00
Kosten torenkraan  => Liebherr 1000 EC-H50 haakhoogte 69,8 m, gieklengte =60 m, stationair op onderwagen zonder wielstellen
huurkosten
Torenkraan € 10.400,00 per week 5,6 € 58.240,00
hijsgereedshapskist € 45,00 per week 5,6 € 252,00
camerasysteem € 80,00 per week 5,6 € 448,00
recl.verlichting € 45,00 per week 5,6 € 252,00
machinist 40 uur /wk € 1.884,00 per week 5,6 € 10.550,40
Huur agregaat (.. kVA) € 0,00 per week 0 € 0,00 n.v.t.
Brandstof brandstof (10 l/u) € 0,00 per week 0 € 0,00
Verbruikskosten torenkraan (40-urige werkweek) € 0,00 per week 26 € 0,00 nader te bepalen

eenmalige kosten
Aanvoer-/montagekosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 66.200,00
Aanvoer-/montagekosten machinstenlift € 1.600,00
Machinist bij aanv./mon./keuren torenkraan (3 dagen a 9 uur a €. 47,10) € 1.271,10
Demontage-/ afvoerkosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 54.700,00
Demontage-/ afvoerkosten machinstenlift € 1.600,00
keuring keboma incl testgewichten € 1.250,00
Montage + demontage camerasysteem € 1.000,00
Machinist bij demon./afv. torenkraan (2 dagen a 9 uur a €. 46,80) € 847,80
Verschil aansluiting tussen wel/ geen torenkraan (inschatting) € 30.000,00
Voedingskast torenkraan (afschrijving 50 %) € 0,00
Aansluitkosten voedingskast    € 0,00

Leggen grondkabel 4 x ?? mm naar voedingskast € 0,00 nader te bepalen
Kosten kraanpoer (poer ..x.. meter) € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/ sonderingsrapport kraanpoer € 0,00 nader te bepalen
Palen onder kraanpoer (inschatting .. palen a .. m (€. .. m1) € 0,00 nader te bepalen
Afbranden ankers + afwerken vloer € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/sonderingsrapport kraanbaan € 0,00 n.v.t.
Grondverbetering toepassen conform berekening € 0,00 n.v.t.
Kosten slopen kraanpoer € 0,00 nader te bepalen

Totale kosten inzet torenkraan € 228.211,30
Opmerkingen:
q  Op basis van 40 draaiuren per week.
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Blad1

Opmerkingen:
q  Op basis van 40 draaiuren per week.

Optie 2 => 1 x rupskraan 45 ton op 20 meter en 1 x torenkraan 45 ton op 25 meter
Kosten rupskraan  => Liebherr LR 1300+

huurkosten eenheidsprijs weken kosten
Rupskraan incl. machinist € 262,50 per uur 8,4 € 88.200,00
hijsgereedschapskist € 0,00 per week 8,4 € 0,00
camerasysteem € 0,00 per week 8,4 € 0,00
inclusief brandstof
inclusief machinist

eenmalige kosten
aanvoer-/ montagekosten € 13.750,00
keuring keboma incl testgewichten incl.
demontage-/ afvoerkosten € 13.750,00
montage camerasysteem incl.
Grondvoorzieningen/ schotten/ rijplaten (incl. engineering/ berekening) € 0,00 nader te bepalen

totale kosten inzet rupskraan € 115.700,00
Kosten torenkraan  => Liebherr 1000 EC-H50 haakhoogte 69,8 m, gieklengte =60 m, stationair op onderwagen zonder wielstellen
huurkosten
Torenkraan € 10.400,00 per week 5,6 € 58.240,00
hijsgereedshapskist € 45,00 per week 5,6 € 252,00
camerasysteem € 80,00 per week 5,6 € 448,00
recl.verlichting € 45,00 per week 5,6 € 252,00
machinist 40 uur /wk € 1.884,00 per week 5,6 € 10.550,40
Huur agregaat (.. kVA) € 0,00 per week 0 € 0,00 n.v.t.
Brandstof brandstof (10 l/u) € 0,00 per week 0 € 0,00
Verbruikskosten torenkraan (40-urige werkweek) € 0,00 per week 26 € 0,00 nader te bepalen

eenmalige kosten
Aanvoer-/montagekosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 66.200,00
Aanvoer-/montagekosten machinstenlift € 1.600,00
Machinist bij aanv./mon./keuren torenkraan (3 dagen a 9 uur a €. 47,10) € 1.271,10
Demontage-/ afvoerkosten kraan (max. 15 meter vlucht) € 54.700,00
Demontage-/ afvoerkosten machinstenlift € 1.600,00
keuring keboma incl testgewichten € 1.250,00
Montage + demontage camerasysteem € 1.000,00
Machinist bij demon./afv. torenkraan (2 dagen a 9 uur a €. 46,80) € 847,80
Verschil aansluiting tussen wel/ geen torenkraan (inschatting) € 30.000,00
Voedingskast torenkraan (afschrijving 50 %) € 0,00
Aansluitkosten voedingskast    € 0,00

Leggen grondkabel 4 x ?? mm naar voedingskast € 0,00 nader te bepalen
Kosten kraanpoer (poer ..x.. meter) € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/ sonderingsrapport kraanpoer € 0,00 nader te bepalen
Palen onder kraanpoer (inschatting .. palen a .. m (€. .. m1) € 0,00 nader te bepalen
Afbranden ankers + afwerken vloer € 0,00 nader te bepalen
Kraanfundatieberekening/sonderingsrapport kraanbaan € 0,00 n.v.t.
Grondverbetering toepassen conform berekening € 0,00 n.v.t.
Kosten slopen kraanpoer € 0,00 nader te bepalen

Totale kosten inzet torenkraan € 228.211,30
Opmerkingen:
q  Op basis van 40 draaiuren per week.
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