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Bijlage Eindrapportage heijmans 

Toelichting bij het proces wat in een bouwteamverband wordt door/open 

Schetsantwerp 

In het voorlopig ontwerp worden de eisen en wensen van de opdrachtgever vastgesteld en verwerkt 

in een document, het Programma van Eisen. In deze fase wordt ook een eerste ontwerp opzet 

gedaan (1I.A.l.03), het zogenaamde schetsontwerp is een ontwerp waarin een architect verschillende 

mogelijkheden uitwerkt voor een gebouw op een grove schaal. Het Schets Ontwerp wordt 

technische beoordeeld door de verantwoordelijke projectmanager van Heijmans Bouw & Ontwerp 

(IIA.l.04). Dat houdt in dat de gegevens worden gecontroleerd op volledigheid en uitvoerbaarheid. 

Ook wordt een voorlopige keuze gemaakt voor de bouwmethodiek. In deze fase worden ook de 

consequenties van ontwerpkeuzes ten aanzien van veiligheids- en milieuaspecten beoordeeld. Deze 

fase wordt vervolgens afgesloten met het maken van een bouwkostenraming Schets Ontwerp 

(1I.A.l.OS) door de afdeling calculatie en de projectmanager. 

Vaarlapig antwerp 

Vanuit het Schets Ontwerp wordt het project door ontwikkeld naar een Voorlopig Ontwerp, de eisen 

worden verder vertaald in ontwerp- en technische uitgangspunten (1I.A.2.01). Ook worden de 

opmerkingen en taakstellingen uit de Schets Ontwerp fase verwerkt. Overleg diverse (overheids-) 

instanties maakt daar dee I van uit (1I.A.2.02). Het maken van het Voorlopig Ontwerp (1I.A.2.03) is een 

proces waarin het ontwerp wordt uitgewerkt zodat een duidelijke voorstelling ontstaat van het 

realiseren object wat betreft situering, (hoofd-)indeling, structurele- en constructieve opzet en 

architectonische verschijningsvorm. 

Het Voorlopig Ontwerp wordt besproken met de betrokken partijen en wijzigingen worden 

vastgelegd, verwerkt, gecontroleerd. Dit resulteert in een Voorlopig Ontwerp. Net als bij het Schets 

Ontwerp wordt het ontwerp technische beoordeeld door de projectmanager. Ook een toetsing op 

kwaliteit, Arbo en milieu- risico's wordt uitgevoerd. Het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase 

maakt hier dee I van uit (IIA.2.0S). Vervolgens wordt de ABK begroot (1I.e) en wordt de Voorlopig 

Ontwerpfase afgesloten met het maken van een bouwkostenraming Voorlopig Ontwerp 

(1I.A.2.06).Dit bestaat uit het verzamelen van ramingsgegevens, het analyseren van de 

bouwmethodiek, het uittrekken van hoeveelheden elementen en de koppeling van prijzen aan 

hoeveelheden. 

Dejinitiej antwerp 

De opmerkingen en taakstellingen die uit de VO-fase voortkomen worde verwerkt door de 

technische omschrijving bij te stellen (1I.A.3.01). Nadat een check is uitgevoerd bij de overheid 

betreffende de benodigde vergunningen en procedures wordt gestart met het maken van het 

Definitief Ontwerp (1I.A.3.03). Het Definitief Ontwerp wordt besproken met de betrokken partijen en 

wijzigingen worden vastgelegd, verwerkt, gecontroleerd. Dit resulteert in een Definitief Ontwerp. 

Net als bij het Schets- en Voorlopig Ontwerp wordt het Definitief Ontwerp technische beoordeeld 

door de projectmanager. Het Definitief Ontwerp wordt getoetst op basis van het bouwbesluit 

(1I.A.3.04), ook het V&G plan ontwerpfase wordt bijgesteld. In processtap II.A.3.06 wordt het 

Definitief Ontwerp beoordeeld op technische aspecten. De begroting wordt compleet gemaakt door 

de ABK (11.C.2) en de DBK (11.C.3) op te stellen en afte stemmen. In het onderdeel Begroten ABK staat 

ondermeer de bouwplanning, de keuze voor de bouwmethode en de inzet van materieel, de 

bouwplaatsinrichting en een plan van aanpak opgenomen. Een belangrijke stap is de afstemming in 

het projectteam zodat een optimale afstemming wordt bewerkstelligd. 
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Bijlage Eindrapportage heijmans 

Bestek (00+) 

De fase bestek betekent dat de bouwaanvraag plaats vindt. Aanvullend worden de tekeningen van 

het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt tot Bestekstekeningen (ILA.4.02) . Aansluitend wordt een 

bestek en/of omschrijving van het werk gemaakt (ILA.4.03). Deze documenten vormen onderdeel 

van de aannemersovereenkomst. Voordat dit kan plaats vinden worden de calculaties van Directe 

Kosten en Aigemene Bouwplaats Kosten nog een maal getoetst aan de gegevens van het bestek. 

Voortgangsbesluit (ILA.OS), voordat uiteindelijk de aanbieding aan een opdrachtgever wordt 

overlegd vindt een voortgangsoverleg plaats waarin wordt besloten of de aanbieding kan worden 

gedaan. Ais de aanbieding afwijkt van het verwachtingspatroon van de opdrachtgever moet worden 

bezien of de aanbieding kan worden aangepast. 

Voorbereiding van de uitvoering 

In de voorbereiding van de uitvoering worden op basis van gemaakte keuzes materialen besteld en 

werkmethoden uitgewerkt. Ook in deze fase vindt het ontwerpproces zijn voortgang maar dan meer 

in technische zin. In de praktijk is gebleken dat juist dan keuzes in het ontwerp kritisch tegen het licht 

worden gehouden. In deze fase komen zaken als garanties, onderhoud en contractvorming met 

uitvoerende partijen aan het licht waaruit knelpunten ontstaan . Doelstelling van dit onderzoek is 

daarom ook om verbeteringen in het ontwerpproces te geven in zowel esthetische als 

technische/kwalitatieve keuzes. 
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Bijlage 3 Interviews en gesprekken 
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3. 

4. 
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Thema: Kiezen van uitvoeringsmethoden voor baksteen gevels van middel

hoogbouwprojecten. 

Naam: Projectmanager Heijmans Utiliteitsbouw 

Vrijdag 29-01-2010 Datum: 

Tijd: 11.00 uur 

Tijdsduur: 1 uur 

Locatie: RM 3 

Doelstelling van het interview: 

Inventariseren van de knelpunten die zich voordoen bij het kiezen van de 

uitvoeringsmethode voor gevels in baksteen voor middel-hoogbouw in de 

voorbereidingsfase. 

1. Welke keuzes moeten worden gemaakt? 

Het ligt eraan hoe een werk binnenkomt. 

1. Aanbesteding: het ontwerp is af, we maken een prijs, invloed op het ontwerp is er niet. Wei 

heeft de aannemer een waarschuwingsplicht. 

2. Bouwteam, Heijmans heeft een adviserende rol esthetisch wordt de gevel door de architect 

bepaald. De adviserende rol is beperkt bij de invloed op de keuzes die voor een gevel worden 

gemaakt. 

3. Design & Build: Heijmans Bouw & Ontwerp werkt 1 op 1 samen met de klant, de uitvoering 

wordt betrokken bij de overgang VO naar DO. 

2. Wanneer wordt de keuze voor een uitvoeringsmethode gemaakt? 

De ruwbouw wordt in het VO gekozen, de gevel wordt naar gekeken . Voor prefabricage wordt in 

het VO veelal al gekozen, dit wordt onderzocht om het ontwerp na aan te passen. De technische 

aspecten worden daarna in het DO uitgewerkt. Dit vindt plaats op de afdeling B&O. De 

detailiering vindt in de werkvoorbereiding plaats. 

3. Welke factoren spelen een ral bij het kiezen van een uitvoeringsmethode? 

Maakbaar? Het is praduceren met bestaande technieken. De kosten voor de goedkoopste gevel 

(HSB). Veel personen zijn voorstander van metselwerk omdat ze het goed kennen. 

Aandachtspunten zijn en blijven geveldragers en dilateren. 

In tijd is metselwerk niet gunstig, de kwaliteit van metselwerk kan 50 jaar mee. Een voeg 20 jaar, 

deze is in de tijd vervangbaar. 

Bij metselwerk zijn de manuren veelal onbeheersbaar waardoor een overschrijding in de 

manuren optreedt. Hierop wordt niet of te weinig gestuurd. 

Uitvoeren van metselwerk is niet weersonafhankelijk, zeker nu het actueel is blijkt weer eens 

dat hierdoor vertragingen ontstaan. Aandachtspunt voor de logistiek is vooral windverlet, op 

grotere hoogtes doet dit zich vaak voor. 

4. Hoe worden deze factoren meegewogen bij het maken van een keuze? 

5. Welke factoren zijn doorslaggevend bij het maken van een keuze? 
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Tijd en geld. De kosten voor onderhoud worden niet meegenomen, met TeO hebben we geen 

ervaring en wordt tot nog toe weinig gevraagd. Dit is niet duurzaam, in de toekomst zal de 

aandacht hiervoor toenemen. 

Uitvoeringsrisico voor metselwerk is kwaliteit, maar het maken van andere keuze wordt niet 

gestimuleerde door de huidige samenwerking en contractvormen. Ook wordt tijdens de 

uitvoering te weinig gecontroleerd, bijvoorbeeld op de kwaliteit van het voegwerk. 

am een kwalitatief goede gevel te krijgen lOU een aannemer verantwoordelijk moeten zijn voor 

de gevel en het onderhoud aan de gevel. 

6. Welke factoren vormen beperkingen bij het maken van keuzes? 

De heersende opvatting in de bouw is: maak watje moet maken, (Iiefst iets minder). Een 

verkeerde opvatting en instelling van vaklieden is oorzaak van veelleed. Bovendien neemt het 

niveau van de mensen af. 

Faalkosten zijn niet zichtbaar en daardoor ontstaat geen overzichtelijk beeld van risico's en 

kansen. Voor systemen zijn instructies eenvoudig te geven en is controle eenvoudiger. 

7. Hoe wordt de optimale uitvoeringsmethode bepaald? 

8. Wat is nodig om een keuze op procesniveau van de uitvoering te maken? 

Het uitvoeringsproces ontwerpen is een belangrijke invloed op de resultaten van een project. Er 

is te weinig instructie en basis kennis waardoor het op deze punten faalt. Deze kennis begint in 

de werkvoorbereiding, deze doe je op school niet op. 

Organisatie van het werk door de activiteiten en de subactiviteiten te kennen en te beheersen. 

In de voorbereiding moeten de dagcyclussen worden gepland. 

Een objectieven keuze is moeilijk, gemaakte keuzes zijn niet reproduceerbaar. Het is veel werk 

om objectief te beoordelen terwijl er niet veel tijd beschikbaar is. Het wordt niet echt goed 

uitgelOcht, bovendien is het een interactief proces. 

Verkeerd imago van de bouwmethoden speelt een rol bij de mate van voorbereiding waardoor 

in de praktijk toch veel mis gaat. 

Processen optimaliseren maakt faalkosten beheersbaar. Faalkosten worden niet afgeprijsd maar 

het speelt wei mee. Dit is circa 5-10%. 

Durven kiezen is niet erg, ook al is dit zonder onderbouwing. Maar gevoel en voorkeuren spelen 

een rol. Onbekendheid met uitvoeringsmethoden verschilt per engineer en daarom worden 

keuzes ook anders gemaakt. Het nauwkeuriger en onderbouwd maken van keuzes is goed. De 

keuzeargumenten zijn niet eenduidig. 

9. Wordt achteraf geevalueerd of de juiste projectkeuzes zijn gemaakt? 

10. Hoe wordt geleerd van ervaringen bij andere projecten? 

Projectevaluaties worden wei uitgevoerd, Bouw & antwerp moet hierin meer meedoen om lo 

een terugkoppeling te creeren. Deze terugkoppeling is op basis van gevoel en daarom subjectief. 

Bij faalkosten geld 'wie biedt het meest'. 

Over de grote lijn moeten normen meer project specifiek worden afgestemd, hierin is meer 

evaluatie nodig. 

11. Hoe worden risico's afgewogen en meegenomen bij het maken van een keuze? 

In het risicomanagement overzicht zijn traditionele uitvoeringsmethode maar minimaal 

ingevuld. Het opnemen van faalkansen als risico's bij traditionele uitvoeringsmethoden wordt 

niet gehonoreerd. 
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Thema: Kiezen van uitvoeringsmethoden voor baksteen gevels van middel

hoogbouwprojecten. 

Naam: Manager kosten en calculatie Heijmans Utiliteitsbouw 

Vrijdag 12-02-2010 Datum: 

Tijd: 08.30 uur 

Tijdsduur: l-l,Suur 

Locatie: RM 3 

Doelstelling van het interview: 

Inventariseren van de knelpunten die zich voordoen bij het kiezen van de 

uitvoeringsmethode voor gevels in baksteen voor middel-hoogbouw in de 

voorbereidingsfase. 

1. Welke keuzes moeten worden gemaakt? 

Een werk wat met een aanbesteding binnen komt moet van een kostprijs worden voorzien. 

Hierin is weinig tot geen ruimte om te kiezen. In de calculatie wordt de kostprijs bepaald aan de 

hand van offertes. Deze offertes worden opgesteld door onderaannemers en leveranciers. Het 

goed spiegelen van prijzen en offertes bepaald de kostprijs. Meestal is daarbij sprake van 

verrekenprijzen die tijdens de uitvoering worden afgehandeld. 

2. Wanneer wordt de keuze voor een uitvoeringsmethode gemaakt? 

Bij een aanbesteding worden keuzes gemaakt door de afdeling calculatie en de afdeling bouw en 

ontwerp. Tussen deze afdelingen vind afstemming plaats. Keuzes voor een gevel worden hier 

ingevuld, deze zijn vastgelegd in de stukken lOals bestek. 

3. Welke factoren spelen een rol bij het kiezen van een uitvoeringsmethode? 

Tijd en geld, kwaliteit en voorbereidingstijd zjjn ondergeschikt. Voor arbeidsomstandigheden is 

nog te weinig aandacht. 

4. Welke factoren zijn doorslaggevend bij het maken van een keuze? 

De goedkoopste methode is doorslaggevend, de arbeidsomstandigheden zijn daarbij nog niet 

optimaal. Wei worden voor steigers standaard gerekend met kappen en netten om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het steigerwerk wordt al in de calculatie bepaald op 

basis van ervaring. 

Bij een bouwteam werk kan de keuze voor een uitvoeringsmethode aangepast worden, maar in 

een DO fase is dat al te laat. Op detailniveau zijn dan nog wijzigingen mogelijk. Detail en 

maatvoering zijn de belangrijke aspecten waarop een project te sturen is. 

5. Wat is nodig om een keuze op procesniveau van de uitvoering te maken? 

Tussen utiliteitsbouw en woningbouw zit een verschil in benadering. Utiliteitbouw is een 

projectmatige benadering terwijl in de woningbouw procesmatig aangepakt wordt. Bij een 

utiliteitswerk moet daarom goed over het proces en de bezetting van het werk worden 

nagedacht. Bij utiliteitswerken wordt standaarde een kraananalyse gemaakt omdat deze een 

belangrijke rol speelt in kosten versus uitvoeringsmethoden. 

6. Hoe worden risico's afgewogen en meegenomen bij het maken van een keuze? 

Risico's worden ge'inventariseerd en prijzen voor faalkosten kunnen worden bepaald, maar daar 

wordt niet meegerekend. Kennis en ervaring van de calculatie wordt hiervoor gebruikt, vooral 

de uitvoeringsvoorbereiding is belangrijk voor het al dan niet slagen van een project. 
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Thema: Kiezen van uitvoeringsmethoden voor baksteen gevels van middel

hoogbouwprojecten. 

Naam: Projectmanager 

Datum: 

(INBO architecten/adviseurs) 

Vrijdag 23-04-2010 

Tijd: 10.00 uur 

Tijdsduur: 1 - 1,5 uur 

Locatie: Kantoor INBO bouwkunde Amersfoort 

Ooelstelling van het interview: 

Welke factoren spelen een rol bij het kiezen van een gevelsysteem/uitvoeringsmethode voor gevels 

in baksteen. 

1. Wanneer en hoe wordt een gevelsysteem gekozen? 

2. Welke keuzes moeten worden gemaakt? Welke afwegingen worden daarbij door INBO 

bouwkunde gemaakt? 

Het ligt eraan wanneer INBO adviseurs bij het project wordt betrokken . In een DO of 00+ fase is 

hier minder inbreng omdat INBO architecten dan al meer hebben vastgesteld . De uitwerking 

vind dan plaats door de adviseurs van INBO. Bij enkele projecten wordt INBO adviseurs eerder 

betrokken waardoor al in het VO kan worden meegedacht. Bij INBO staat de maakbaarheid hoog 

in het vaandel, dit is een ruim begrip maar de uitvoeringstechnische kant speelt v~~r ons als 

adviseurs een grote rol bij het kiezen van uitvoeringsmethoden. 

3. Welke factoren spelen voor INBO en de opdrachtgever een rol als het gaat om de keuze voor 

een uitvoeringsmethode (gevel in baksteen) 

De architectuur staat voorop en daarmee dus de esthetische kwaliteit van het project. Oit moet 

passen binnen de budgetten van de opdrachtgever, die heeft een bepaald bedrag voor het 

complex staan. Voor INBO is maakbaarheid een belangrijk punt. Wat verstaat u onder 

maakbaarheid? Een project wat in de uitvoering niet zorgt voor onoplosbare problemen. 

Een hoge toren in Den Haag die in metselwerk uitgevoerd moet worden ga je niet metselen, 

deze overweging heeft ook niet plaats gevonden. 

4. Welke esthetische factoren spelen een rol bij het kiezen van de uitvoeringsmethode? 

Oit is project afhankelijk, met baksteen kan binnen verschillende soorten architectuur worden 

toegepast, van modern tot klassieke toepassingen. In het gevelbeeld spelen dilataties een 

belangrijke rol, een architect heeft deze liever niet. Of hij verwerkt ze bewust in zijn ontwerp. 

V~~r INBO adviseurs is het noodzaak om de dilataties wei ju ist toe te passen. Een dilatatie 

advies wordt niet aileen technisch bekeken maar vooral ook esthetisch beoordeeld. In 

metselwerk gevels zijn dilataties noodzakelijk. 

De maatafwijkingen van prefab gevelelementen zijn door INBO bepaald, tussen de elementen is 

een horizontale voeg ontworpen van lSmm. Oit is nauwelijks meer dan de 12 mm die voor de 

lintvoeg wordt gehanteerd. 

Prefab gevelelementen zijn mogelijk strakker in het vlak maar er zullen tussen de vlakken wei 

wisselingen ontstaan. 
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De verticale dilatatievoegen zijn een ander verhaal, esthetisch veroorzaken deze een vaak 

ongewenst gevelbeeld. Te voorkomen zijn ze niet. In het geval van prefab zijn de maten van het 

element bepalend voor het aantal voegen en de onderlinge afstand. In de meeste gevallen 

zullen bij prefab gevels meer dilataties/plaatnaden aanwezig zijn ten opzicht van metselwerk. Bij 

dit project zijn door de regelmatige verspringingen in de gevel de dilataties weg gewerkt, ook in 

prefab is dit mogelijk. De uitvoering zal uitwijzen hoe dit in de praktijk gaat maar hierover zijn 

veel besprekingen geweest met de leverancier van de gevelelementen en de aannemer. In het 

eerste ontwerp waren nog veellosse gevelelementen gepland, maar na overleg met de 

aannemer is gekozen voor grotere elementen compleet met raamsparingen Hiermee worden 

veel hijswegingen voorkomen, het stellen zal iets langer duren maar dit weegt niet op tegen het 

tijdsvoordeel wat hiermee wordt bepaald. 

Tot de Sde verdieping worden de dilataties uitgevoerd met een bezande kitvoeg waardoor deze 

(horizontale) dilataties lOveel mogelijk uit het zicht onttrokken worden. 

Diepe negge's zijn esthetisch bepalend en een bewuste keuze die voor de uitvoering erg 

bepalend zijn. Vooral bij het achterafvan binnenuit monteren van de kozijnen vraagt dit een 

goede detaillering van het kozijn en de waterdichtingen. 

5. Welke technische factoren spelen een rol bij het kiezen van de uitvoeringsmethode? 

Vooral de constructie is van groot belang. Met het toe pass en prefab (gevels) neemt het eigen 

gewicht van de constructie toe. Wat bij hoge gebouwen een grote rol speelt zijn vervormingen 

door (wind-)belastingen, de gevelelementen moeten deze vervormingen kunnen volgen lOnder 

zelf te bezwijken door bijvoorbeeld het doorstapel effect van elementen. Dilataties en 

detailleringen van gevelelementen moeten hierin voorzien. Vooral bij de aansluitingen met 

kozijnen en de constructieve verbindingen met het binnenspouwblad. 

Het gewicht van een gebouw is een belangrijke factor, in prefab constructies is doorgaans nog 

wei iets gewicht te besparen. Maar over het algemeen zijn deze constructies zwaar en daarmee 

ongunstiger. 

Water- en luchtdichtingen zijn op met sandwich en 2-bladige prefab betonelementen moeilijker 

te realiseren, zeker als het gaat om hoge bouwwerken. 

Om knaagdier vrij een gebouw te kunnen realiseren moeten maatregelen genomen worden. 

Nadeel van prefab is veel kieren en naden tussen de platen met een grote van circa lSmm. 

De kosten zijn altijd bepalend, deze worden onder meer be'invloed door de mate van repetitie. 

De kosten voor het maken van een mal zijn hoog waardoor de totale kosten gedrukt kunnen 

worden als een mal meerder keren inzetbaar is en als het aantal soorten mallen beperkt blijft . 

6. Welke factoren zijn doorslaggevend bij het maken van een keuze? Hoe worden deze factoren 

meegewogen bij het maken van een keuze? 

Geld in combinatie met bouw- en voorbereidingstijd 

Esthetische kwaliteiten gaan wat architecten betref voor de technische uitvoerbaarheid en 

mogelijke eenvoud/efficientie . Een toepassing kan verbeterd worden om technisch te gaan 

voldoen binnen de gestelde esthetische kwaliteiten. Andersom zal in veel gevallen niet gaan 

omdat architecten vast willen houden aan esthetische eisen, opdrachtgevers gaan daar in mee. 

In deze factoren schuilen lOwel de voor- als de nadelen van prefab metselwerk. 

Het maken van een keuze is het zoeken naar een compromis, bij elk project komen dergelijke 

afwegingen weer ter sprake. 

7. Welke factoren vormen beperkingen bij het maken van keuzes? 
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Qua esthetica zijn dat de dilataties. De voorkeur zal hierbij voorlopig nog altijd uit naar 

metselen. 

Voor technische problemen kan gezocht worden naar een (betaalbare) oplossing. Voorwaarde 

hierbij is dat deze oplossingen aantoonbaar passen binnen de regelgeving, bijvoorbeeld de 

constructieve mogelijkheden. 

De gevel (en het hele project) is haalbaar binnen de beschikbare en gestelde budgetten, dat is 

en blijft toch de allerbelangrijkste eis. Bewinigingen vinden in veel gevallen plaats. De markt is 

hierin wei bepalend en die is zeker op dit moment moeilijk te peilen, in de prijsvormingen bij 

verschillende projecten komen we rare zaken tegen die in goede economisch gezien andere 

tijden niet wilen voor komen. 

In afweging met bouwtijd wilen de kosten altijd belangrijke factoren blijven . 

8. Hoe wordt geleerd van ervaringen bij andere projecten? 

De kennis van deze projecten zit tussen de oren van de project betrokkenen en wordt 

meegenomen naar volgende projecten. Positieve ervaringen zijn motiverend om een bepaalde 

techniek vaker toe te passen, de wil en kunde van een aannemer speelt hierin wei een 

belangrijke rol. 

9. Hoe worden risico's afgewogen en meegenomen bij het maken van een keuze? 

Risico's zitten ook in de techniek maar deze worden onvoldoende meetbaar afgewogen. 

Thema: 

Naam: 

Datum: 

Tijd: 

Tijdsduur: 

Locatie: 

Uitvoeringsmethoden voor baksteen gevels van middel

hoogbouwprojecten. 

Werkvoorbereider/Calculator 

Loveld 

Vrijdag 21-05-2010 

10.00 uur 

2,5 uur 

kantoor 

Doelstelling van het interview: 

Kennis verwerven over het uitvoeren van gevels in enkelschalig prefab beton en bepalen 

welke parameters van invloed zijn bij een optima Ie toepassing van enkelschalige prefab 

baksteenelementen . 

De ge'interviewde werkt circa 30 jaar op het kantoor van de betonfabriek op de huidige locatie. Is 

werkzaam op de afdeling werkvoorbereiding/calculatie van Loveld. Het vroegere Schokbeton is enkele 

jaren geleden van deze locatie verdwenen waarna Loveld in deze fabriek betonelementen produceert. 

Loveld is van oorsprong een Belgisch bedrijf met verschillende prefab fabrieken. In deze fabrieken 

worden allerlei soorten zware betonelementen gemaakt voor hoofdzakelijk de utiliteitsbouw. 

Voorbeelden van producten zijn prefab binnenspouwbladen, trappen, kolommen en balken. Ook 

vervaardigd Loveld betonproducten met schoon-en sierbeton. Het verwerken van natuursteen en 
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baksteen in betonelementen vindt ook bij Loveld plaats. Deze elementen kunnen lOwel enkelschalig als 

met een spouw- of sandwichconstructie worden geleverd. 

In Nederland zijn door Loveld voor verschillende projecten elementen geleverd met baksteen(strips) 

ingestort. Het project Noordstrook te Amsterdam is een recent project waar we baksteen hebben 

toegepast in enkelschalige prefab elementen. Ook hebben we hier sandwichelementen toegepast. Dit 

project heeft de toe passing van handvormstenen, dat was lange tijd niet mogelijk. Voor de toe passing 

van zelfverdichtende beton zijn meer toepassingen mogelijk geworden. Kenmerkende aan deze gevel 

was het bijlOnder patroon en de hoeveelheid betonoppervlakte wat in het zicht bleef. 

1. Wanneer leent een project zich voor de toe passing van enkelschalige prefab baksteen 

elementen? 

Technisch gezien kan een project zicht al snellenen voor een enkelschalige prefab toepassing. Het casco 

en de bevestigingen van de gevelelementen moeten nauwkeurig afgestemd worden, bijvoorkeur aan de 

vloeren en in de buurt van dragende delen zoals kolommen of wand en. 

2. Welke voordelen biedt de toe passing van enkelschalig prefab t.o.v. in het werk gemetselde 

gevels? 

In een vroegtijdig stadium kunnen aile project kenmerken worden onderkend. De knelpunten en 

aandachtspunten worden uitgewerkt en opgelost waardoor een beheersbare uitvoering mogelijk wordt. 

De voordelen van prefab zijn goot, de bouwsnelheid neemt sterk toe tegen een investering die hierin 

zichzelf al terug verdient. De kwaliteit en veiligheid neemt ook verder toe, er kan onder 

geconditioneerde omstandigheden worden geproduceerd en op de bouwplaats kan heel gecontroleerd 

en beheerst worden uitgevoerd. 

3. Welke ontwerpfactoren spelen een rol bij het kiezen voor toepassen van enkelschalig prefab en 

hoe be'invloedt dit de keuze? 

De grootte en zwaarte van de elementen. Qua productie en transport is er nog wei het een en ander 

mogelijk. Maar de bouwkranen moeten de gewichten ook kunnen hijsen . In het verleden maakten we 

buitenspouwbladen met een lengte van 7,2 meter in twee delen. Tegenwoordig kan dit ook al uit een 

element. De maximaal te transporteren hoogte bedraagt 4,1 meter, het maximaal gewicht bedraagt 32 

ton. Verder is er in het ontwerpstadium veel aandacht nodig voor: 

• Hoeken moeten praktisch gedetailleerd zijn, het liefst met een hoek in het verstek. 

• Detaillering rond kozijnopeningen lOals rollagen en negge's vergen extra bewerkingen in 

de mallen waardoor de kosten zullen toenemen. 

• Kozijn posities, verdiepingshoge kozijnen zijn vooral bij sandwich elementen lastig. Deze 

kozijnen moeten in de elementen worden ingepast. Om constructieve redenen, 

transport en hijsen, is een bepaalde dikte rondom kozijnopeningen noodzakelijk. 

Kozijnopening bij sandwich elementen zijn altijd opgenomen in een element. Bij 

enkelschalige elementen is dit niet nodig omdat met verschillende elementen rondom 

de kozijn opening kan worden gewerkt. 

• De naden van de elementen vormen een belangrijk onderwerp, deze moeten lo min 

mogelijk opvallen. Kaders rondom baksteenelementen zorgen ervoor dat naden minder 

zullen opvallen. Het is een aanbeveling om hier in het ontwerp rekening mee te houden . 

Het project Noord-strook in Amsterdam toont aan dat naden en afwijkingen minder of 

niet opvallen. 
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4. Welke technische factoren spelen een rol bij het kiezen voor toepassen van enkelschalig prefab 

en hoe be'invloedt dit de keuze? 

Uitwerking van de elementen in het gevelvlak is nodig om een beeld te vormen van het project en de 

toepassingen die nodig zijn. Veel ontwerpaspecten hebben invloed op de kosten van prefab (hier stel ik 

za een vraag over..). 

Transport vormt een belangrijk aandachtspunt. We vervoeren de elementen het liefst in de posities 

zoals ze ook worden gemonteerd. Dat lukt niet in aile gevallen en dan is kantelen van de elementen 

noodzakelijk. Het kantelen moet zo plaats vinden dat de gevelelementen niet beschadigen. In het geval 

van enkelschalige prefab elementen is de wapening meestal gebaseerd op transport en niet op de 

uiteindelijke belastingen. Het kantelen van prefab elementen is een beperking waarvoor projectspecifiek 

materieel wordt ontwikkeld. Loveld heeft voor diverse projecten elementen geleverd waar een 

kanteltafel is ingezet. De elementen worden hier in gehesen, gekanteld en weer uit gehesen. Dit is dus 

een kraan intensieve bewerking. 

Verder is het belangrijk om te weten of het gaat om baksteen of om strips. Het toepassen van volle 

bakstenen is duur en daarom gaat de voorkeur uit naar het instorten van steenstrips. De strips worden 

in mallen aangebracht, afhankelijk van het project wordt het type mal gekozen. De mallen met houten 

latten zijn aan te passen, de mallen die zijn uitgefreesd in rubbers zijn moeilijk aan te passen en zijn 

duurder dus moeten vaker gebruikt kunnen worden. Het is heel belangrijk dat lekwater wordt 

voorkomen want dit is bijna niet te reinigen. Belangrijk bij de bepaling van de dikte voor de steenstrips is 

de hechting op de stenen. Bij bakstenen is dit niet za groot probleem omdat het een niet gesloten 

oppervlakte een betere hechting geeft dan een gesloten oppervlakte . De aanhechting van dunne tegels 

en natuursteen is moeilijker, daarom worden vaak sleuven ingefreesd of worden ankers ingelijmd. 

5. Welke risico's spelen een rol bij de toe passing van enkelschalig prefab en hoe worden deze 

beheerst? 

Montage afwijkingen ontstaat al in de mal, naast de malafwijkingen is ook sprake van verschillen in het 

drogen . Aan de malzijde verhard een element langzamer dan aan de stortzijde waardoor ongelijke krimp 

optreedt. Het gevolg is dat elementen doorgaans iets bol staan. Het aanbrengen van 

buitenspouwbladen in een (halfsteens) verband levert hierdoor vaak problemen op. Deze 

maatafwijkingen zijn niet voorkomen bij prefab beton. 

6. Wat is de voorbereidingstijd voor enkelschalig prefab en hoe steekt dit traject in elkaar? 

Het voorbereidingstraject is een intensief traject van tekenwerk, elk element wordt daarbij tot in detail 

uitgewerkt. Daarbij moet vroegtijdig veel informatie bekend zijn om dit mogelijk te maken. 

In de fabriek wordt met behulp van de malinzet productie gemaakt. Met een mal wordt gemiddeld 3,5 

element per week gemaakt, maximaal 5 per week. Het gemiddelde aantal komt doordat de mal de ene 

keer meer aangepast moet worden dan een andere keer. Een mal kan circa 40x worden ingezet waarna 

grootschalig onderhoud nodig is of wanneer vervanging van de mallen noodzakelijk is. 

7. Wat zijn de kosten voor het product enkelschalig prefab? 

Het calculeren is het maken van inschattingen maar zander informatie en tekeningen kan geen 

inschatting van de kostprijs worden gemaakt. Wei kan ik aangeven welke aspecten hierin een 

belangrijke rol spelen, deze vraag krijgen wij regelmatig vanuit de markt. 

• Dikte opbouw elementen 

• Afmetingen elementen 
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• Type baksteen, vlak, handvorm, afmetingen, enz .. 

• Voegen prefab of later gevoegd 

• Hoeveel elementen, bruto opp, netto opp, doorsnede, enz ... 

• Hoeveel modellen 

• Locatie, plaats 

• Ramen, stellatten 

• Dikte en soort isolatie 

• Met of zander luchtspouw 

De invloed van deze kosten op de totale aanbiedingsprijs fluctueren en worden door veel variabelen 

ingegeven, ik kan je helaas niet helpen aan prijzen of verhoudingsgetallen. Dit is ook erg gevaarlijk 

omdat het projectspecifieke invloeden sterk bepalend zijn voor de kostenopbouw. 

De repetitiefactor speelt een rol in de kosten maar is bij prefab toepassingen (vooral 

binnenspouwbladen) vaak heel beperkt. Het aantal unieke mallen is meer bepalend en vooral bij 

toepassingen in baksteen kan het veel besparen als elementen op gelijkende wijze uitgevoerd kunnen 

worden. Ais ook gebruik wordt gemaakt van rubbermallen zijn de malkosten relatief hoog maar nemen 

de kosten voor arbeid af. Kan een mat meerdere keren gebruikt worden zander dat aanpassingen nodig 

zijn dan wordt het kostentechnisch gezien interessant. 

8. Wat zijn de voor- en nadelen van de enkelschalig prefab baksteen elementen t .O.V. 

sandwichgevel elementen? 

De voordelen van prefab worden bij sandwich optimaal benut. Ook de kozijnen en andere bewerkingen 

kunnen fabrieksmatig worden opgepakt. Dit vergt wei meer voorbereiding en afstemming want op het 

tasveld gaan wij elementen maar een keer plaatsen en maar een keer verplaatsen, naar de vrachtwagen. 

Voor de aannemer heeft het aileen maar voordelen om sandwich of een gelijkwaardig product toe te 

passen. En technisch hebben ook deze producten zich allang bewezen, een veilige en verantwoorde 

toe passing is zander meer mogelijk. Sandwich combineert het binnen- en buitenspouwblad waardoor op 

de bouwplaats met een hijsbeweging een complete gevel kan worden aangebracht. Het element 

combineert daarmee verschillende functies en zander veel extra handelingen is de gevel wind- en 

waterdicht. De productie van een bouwwerk wordt za verder vereenvoudigd en versneld, wei vraagt dit 

meer van een bouwkraan. De elementen wegen vaak meer dan 20 ton waardoor de zwaardere 

bouwkranen nodig zijn, in veel gevallen maatgevend. Doordat bij deze toepassing geen steiger meer 

nodig is en doordat sneller en met minder (staf-}personeel gewerkt kan worden zijn kosten te besparen 

tegen over een hogere investering in het product. 
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Bijlage 4 Vergelijking tussen de onderzochte uitvoeringsmethoden 
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IVergelijking tussen de bouwmethoden 

Bouwmethode Metselen 

I 

Enkelschalige prefab elementen Sandwich/dubbelschalig prefab elementen 

Typologie bouwmethode gevel Stapelbouw Montage/stapelbouw Montagebouw 

I Ultgangspunten casco Gletbouwcasco Glelbouwci!scO Prefab beton 

Casco in het werk gestort beton met (dragende) bet onnen binnenspouwbladen 

Cyclustijd verdieping Projectspecifiek Projectspecifiek Projectspecifiek 

Veiligheid Vallende (beton)materialen Vallende (beton)materialen Hijsen zware elementen 

Materieel Bekisting en kraaninzet Bekisting en kraaninzet Inzet van bouwkraan met hoge hijscapaciteit 

Sparingen Opnemen in bekisting Opnemen in bekisting N.v.t 

Instortvoorzieningen voor gevel Opnemen in bekisting Opnemen in bekisting Opgenomen in het element 

I 
IA. 

Omvang en complexiteit van het project 

Afmetingen Onbeperkt (met dilataties) Onbeperkt (plaatmaten) Onbeperkt in elementen 

Hoogte Tot circa 100 meter is metselwerk toegepast Bij JuBi in elk geval tot 146 meter Boven 70 meter zware eisen aan constructie 

(wapening prefab beton) 

Vorm van het bouwwerk Geen beperki ng Geen be perking Repetitie drukt kostprijS 

Ontwerp- en materiaaltoepassingen 

Repetitie 'van gevelftagmenten I Geen beperking Biedt prijstechnische voordelen wanneer Biedt prijstechnische voordelen wanneer 

elementen meerder keren voorkomen elementen meerder keren voorkomen 

Afmetingen en posities van gevelopeningen Geen be perking Afstemming met de elementen Raamopeningen moeten in een element 

val/en waarbij rondom voldoende element 

overblijft (stijfheid) 

Type en afmetingen van gevelopeningen Geen beperking, in het werk realiseren Afmetingen afstemmen met de elementen. De raamopeningen moe ten in het element 

inclusief eventuele hulpvoorzieningen Bij enkelschalig prefab is het niet nodig dat passen, altijd sprake van stel en/of 

de kozijnen in een element zitten montagekozijnen 

Kozijnsysteem projectspecifiek inpassen Kozijnsysteem projectspecifiek inpassen. 

Type en soort baksteen Geen beperkingen, let wei op verwerking en Diverse mogelijkheden Diverse mogelijkheden 

arbo (gewicht v.d. steen) 

Maatvaste steen met vernieuwde Maatvaste steen met vernieuwde 

productiemethoden steeds minder productiemethoden steeds minder 

noodzakelijk noodzakelijk 



Bijzondere mogelijkheden 
eenvoudiger/goedkoper vanwege mallen 

Metselverband Beperkt mogelijk, kostenbepalend. Speelt Groot/onbeperkt (geen constructieve lunctie) Onbeperkt, stijlheid wordt niet aan 

een beperkt rol in stijlheid v.d. gevel 'metselverband' ontleent 

Bijzondere mogelijkheden 

eenvoudiger /goedkoper vanwege mallen 

Voegalwerking Voegalwerking mogelijk/arbeidsintensiel Prelab gietvoeg verdiept 01 navoegen Prelab gietvoeg verdiept 01 navoegen 

Kwaliteit sterk uitvoeringsalhankelijk Hoge kwaliteit voeg door gietvoeg 01 Hoge kwaliteit voeg door gietvoeg 01 

labrieksvoeg labrieksvoeg 

Rollagen en versieringen Mogelijk (arbeidsintensiel) overspanning Mogelijk, overspanning onbeperkt i.v.m. Mogelijk, overspanning onbeperkt i.v.m. 

beperkt constructieve 'rug' constructieve 'rug' 

Dilataties en naden Alhankelijk van constructie eisen Afhankelijk van constructie eisen Alhankelijk van constructie eisen 

Noodzakelijk volgens voorschrilten Elementalmetingen geven naden Elementalmetingen geven naden 

Sprong!verdieping!penant Mogelijk (arbeidsintensiel) Goed mogelijk door eenvoudige productie Uiteenlopende mogelijkheden voor 
toepassingen. 

Gevelrondingen Mogelijk (arbeidsintensiel) Mogelijk, bij repetitie eenvoudig Beperkt mogelijk, wei in tussenvorm mogelijk 
(metselen tegen een prelab element) 

Neggemaat t.p.v. kozijnen Mogelijk (extra stelwerk in dagkanten) Beperkt mogelijk i.v.m. mallen Beperkt mogelijk i.v.m. mallen 

Toepassing andere gevelmaterialen Mogelijk (extra bewerking) Projectspeciliek zonder extra handeling Projectspeciliek zonder extra handeling 

Almetingen en gewicht zijn beperkt Geen beperking!opnemen in element Prelabricage vooralgaande aan montage 
mogelijk (net als kozijnen) 

Ondersteuningsconstructies Noodzakelijk bij grotere metselwerk Bevestigingsmaterialen bij elementen, Bevestigingsmaterialen bij elementen, 

almetingen (hoogte) en gevelopeningen overige voorzieningen geintegreerd in overige voorzieningen geintegreerd in 

element element 

Stelregel: hoger dan 14 meter per 2 Per element Per element, constructie wordt 

verdiepingen. doorgestapeld, let op 2e draagweg. 

Samenwerking met spouwankers etc Zelldragend/alsteunen/doorstapelen 

mogelijk 

Functionele eisen 

Functie in het bouwwerk Alsluiten/uitstraling gevelbeeld AIsluiten/uitstraling gevelbeeld Casco + gevel 

Onderhoudsbehoehe Projectspeciliek bepalen (voeg en kitwerk) Geen (kitwerk 10 jaar) Geen (kitwerk 10 jaar) 

Duurzaamheid van de gevel Baksteen herbruikbaar Duur hergebruik Duur hergebruik 

Hergebruik van materialen Niet/beperkt lunctioneel herbruikbaar Element herbruikbaar Element herbruikbaar 



la. 
Omgeving 

Locatie stedelijk/niet stedelijk Projectspecifiek Beinvloed de aanvoer, Projectspecifiek Beinvloed de aanvoer, Projectspecifiek Beinvloed de aanvoer, 

bouwplaatsinrichting, logistiek en bouwplaatsinrichting, logistiek en bouwplaatsinrichting, logistiek en 

materieelinzet. materieelinzet. materieelinzet. 

Geluidshinder omgeving Projectspecifiek Seinvloed de aanvoer, Projectspecifiek Beinvloed de aanvoer, Projectspecifiek Beinvloed de aanvoer, 

bouwplaatsinrichting, logistiek en bouwplaatsinrichting, logistiek en bouwplaatsinrichting, logistiek en 

materieelinzet. materieelinzet. materieelinzet. 

Veiligheid voor de omgeving Maatregelen prOjectspecifiek Maatregelen projectspecifiek Maatregelen projectspecifiek, vooral i.v.m. 

valzone bij kraanbewegingen 

Bouwp/aats en situatie 

Bebouwd oppervlak (%) Ruimte nodig voor opslag van materialen Ruimte nodig voor kantelen element en en Weinig opslag nodig 

wissel trailer 

Margelijn gevel/weg Opstelruimte steigerwerk en materieel Opstelruimte steigerwerk en materieel Geen ruimte nodig, anders dan veiligheid 

Aanvoermogelijkheden Veel aanvoer van verschillende materialen Gestructureerde/beperkte aanvoer Gestructureerde/beperkte aanvoer 

Bereikbaarheid Invloed projectspecifiek vaststellen Beperkt invloed, transportafmetingen Grote invloed i.v.m. beperkingen in 

transportafmetingen en gewichten 

Parkeervoorzieningen personeel Parkeervoorzieningen personeel minder Relatief weinig personeel 

Manouvreerruimte Ruimte voor laden en lossen nodig, vullen Beperkte ruimte nodig Beperkte ruimte nodig 

van silo's 

Belemmeringen Seperking in opstelling van (steiger)materieel Beperking in materieel en bouwplaats Beperking in materieel en bouwplaats 

en bouwplaats 

Opslagvoorzieningen Noodzakelijk voor tussenopslag Beperkt noodzakelijk/geen tussenopslag Geen tot weinig tussen opslag nodig, ook 

afbouw opslag beperken door logistiek 

aanvullende maatregelen 

Ruimte voor materieel (steigers) Beperkt ruimte voor materieel 

Ie. 
Norm- en rege/geving 

Constructieve eisen Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 

Brandveiligheid Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 

Energetische eisen Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 

Geluidshinder Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 

Bruikbaarheid/gebruiksvriendelijkheid Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 

Hygiene/gezondheid/milieu Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk 



110. 
Tljd 

Voorbereidingstijd Geen bijzonderheden Eerdere en intensievere voorbereiding Lange voorbereidingstijd door hoog 

detailniveau . Productietijd i.v.m. hoge 

montagesnelheid (voorraad produceren) 

Uitvoeringstijd Projectspecifiek Projectspecifiek, voordelen beperkt haalbaar Projectspedicitiek, kan tot wei 50% sneller 

dan traditionele methoden 

Fasering t.o.v. bouwfasen Lange intervallen Mogelijkheid tot beperken intervallen Zeer beperkte interval tot fijne afbouw 

Intervallen Voegwerk geeft groot interval (uitharding) Na montage gevel gereed, weinig afloop Snelle wind- en waterdichting waardoor fijne 

afbouw relatief snel kan starten 

Wind- en waterdichting Tijdelijke voorzieningen noodzakelijk omdat Direct na montage van elementen rondom Kozijnen en beglazing zijn in de prefab 

kozijn en beglazing onderhevig zijn aan stof een sparing mogelijk waardoor interval elemeten opgenomen, geen tijdelijk 

en mortel afneemt voorziening nodig, wei in dak/kern etc. 

Weersverlet De kans op weersverlet is groot, regen en De kans op weersverlet is beperkt, eerder Wind is maatgevend voor de 

vorst vormen storende factor afbouwschaal door gevelsluiting kraanbewerkingen. 

Kosten 

Arbeidskosten Arbeidsintenisief, veel manuren en veel inzet Montageploeg Montageploeg, verloopt doorgaans 

van verschillende ploegen beheersbaar 

Materiaalkosten Kosten voor bakstenen/mortel zie prefab zie prefab 

Kosten voor overige producten zie prefab zie prefab 

Pref abricagekosten Projectspeficiek Kosten voor ontwerp/productie/levering Kosten voor ontwerp/productie/levering 

waarmee het hele gebouwcasco en gevel 

staat. 

Aigemene bouwplaats kosten Projectspecifiek Projectspecifiek Projectspecifiek 

Langere bouwtijd geeft hogere kosten Minder (zwaar) en lang steiger nodig Weinig materieel m.u.v. zware kraan 

Materieelkosten Projectspecifiek Projectspecifiek Projectspecifiek 

Veel steigermateriaal nodig Minder/geen steiger nodig Geen steiger nodig 

Ev. zware hefsteiger mogelijk Ev. lichte hefsteiger mogelijk Kraan met hoge hijscapaciteit 

Kraaninzet beperkt (demontage steiger) Kraaninzet/capaciteit vereist 

Kwalltelt 

Vi sue Ie kwaliteit gevelbeeld Goed Beter Goed 

Kleurverschillen bakstenen Klein Klein Klein 

Kleurverschillen voegafwerking Groot (steigers lagen/weersinvloeden) Klein (onder geconditioneerde Klein (onder geconditioneerde 

omstandigheden) omstandigheden) 



Maatafwijkingen en toleranties Normale maatkwaliteit Nauwkeurigheid vereist Nauwkeurigheid vereist 

Aan de maatkwaliteit en detaillering worden Aan de maatkwaliteit en detaillering worden 

hoge eisen gesteld bij de prefabricage hoge eisen gesteld bij de prefabricage 

Vlakheid Let op 'uitbuiken' Beperkt aanwezig Goed, elementen stapel en in blokverband 

beter dan halfsteensverband (versterken 

maatafwijkingen) 

Kwaliteit metselwerk Sterk weersafhankelijk Onder geconditioneerde omstandigheden Onder geconditioneerde en beter te 

beheersen omstandigheden en productie 

Kwaliteit van afscherming Hoge kwaliteit Hoge kwaliteit 

Voegkwaliteit Voegkwaliteitweersafhankelijk Voegkwaliteit niet weersafhankelijk Voegkwaliteit niet weersafhankelijk 

Beschadigingen Klein (vervangbaar) Groot (moelijker vervangbaar) Groot (moelijker vervangbaar) 

In het werk op te lossen Kans op vertraging in uitvoering Kans op vert raging in uitvoering 

Netheid (schoon) Uitvoerings afhankelijk Uitvoerings onafhankelijk Uitvoerings onafhankelijk 

Constructieve kwaliteit Sterk afhankelijk uitvoering Beperkt afhankelijk montage Beperkt afhankelijk montage 

Veiligheid 

Veiligheidsmaatregelen Steiger, opgeruime werkplek Hijszone's Hijszone's 

Inspectie, keuring en controle Steiger Hijsmiddelen, bevestigingen Hijsmiddelen, bevestigingen 

Fysieke belasting van de werknemers Veel fysieke inspanning Veel fysieke inspanningen Beperkt fysieke inspanning 

Fysiologische omstandigheden Maatregelen mogelijk om werkplek te Maatregelen mogelijk om werkplek te Geen maatregelen nodig 

verbeteren verbeteren 

Orgonisotie en in/ormotie 

Intensieviteit van de organisatie Beperkt, veel afstemming Eerder starten en meer gedetailleerde Vroegtijdige en zeer gedetailleerde 

informatie moet eerder bekend zijn . Veel voorbereiding, vergt veel inzet vooraf. 

tekenwerk nodig Uitvoering relatief eenvoudig 

Kennis en ervaring Veel producten moeten samengesteld Beperkt kennis en ervaring beschikbaar door Specialistisch kennis nodig, productie slechts 

worden, verschillende kennisgebieden, vee I beperkte toe passing en aantal fabrikanten mogelijk bij enkele grote martkpartijen 

kennis in de markt 

Productkennis Veel kennis beschikbaar Specialistisch, beperkt aantal fabrikanten Specialistisch, beperkt aantal fabrikanten 

Vakmanschap Minder specialistisch, teruglopend Specialistisch Specialistisch 

vakmanschap 



Risico's 

Beheersbaarheid van het voorbereidingsproces Niet-intensief, onderschatting uitvoering Intensief, tijdsdruk en detailniveau Intensief, tijdsdruk en detailniveau 

Beheersbaarheid van het uitvoeringsproces Veel organisatie en sturing nodig met kans op Beperkt organistie nodig op bouwplaats door Beperkt organistie nodig op bouwplaats door 

afwijkingen JIT JIT 

Vee I partijen en leveranciers geeft vergrote Beperkt aantal betrokken partijen bij de Beperkt aantal betrokken partijen bij de 

kans op afwijkingen uitvoering uitvoering 

Vee I arbeidsuren = risicopost Minder arbeidskosten Minder arbeidskosten 

Risico op verlet (o.b.v. productie voorwaarden) Conform prognose Conform prognose (eerder afbouwkalender Conform prognose (eerder afbouwkalender 

door wind- en waterdicht door wind- en waterdicht 

Risico op kwaliteitsbeheersing Uitvoeringsgevoelig, afhankelijk van veel Fabrieksmatig, weinig handelingen op Fabrieksmatig, weinig handelingen op 

partijen/producten etc bouwplaats bouwplaats 

IE. 
Bouwmethode 

Werkvolgorde en bouwfasering Gevelsluiting na/tijdens casco Gevelsluiting na/tijdens casco Gevelsluiting gelijktijdig met casco 

Relaties met ruwbouwproces Instortvoorzieningen, maatafwijkingen Beperkt n.v.1. 

Relatie binnen geveljdakfase Uitvoering van dakaansluitingen Uitvoering van dakaansluitingen n.v.1. wei tijdelijk dakdichting mogelijk 

Relaties met afbouwproces Wind- en waterdichting Wind- en waterdichting Kan direct aansluitend starten 

Flexibiliteit in de uitvoering Flexibel Niet flexibel Niet flexibel 

Arbeid 

Ploegen- en onderaannemersinzet / Groot Klein (montageploeg) Klein (montageploeg) 

arbeidsnormen 

Afstemming activiteiten en bewerkingen Hoog Laag Laag 

Arbeidsomstandigheden Arbeidsintensief met hoge fysieke belasting Lage fysieke bela sting Lage fysieke bela sting 

Fysieke belastingen Hoag Relatief laag Relatief laag 

Veiligheid bouwproces Afstemmen met ruwbouw Afstemmen met ruwbouw Afstemmen omgeving en kraan 

Materiaal 

Hoeveelheid materialen Veel stuksaanvoer per m2 gevel Verwerking van (grote) elementen Verwerking van grote en zware producten, 

per hijsbeweging wei 25 m2 gevel en 

constructie in 1 bewerking 

Verwerken van materialen Aanbrengen met kraan/verreiker N.v.1. Ondersabelen een aangieten van de 

elementen 

Conditioneren van materialen Adekken van vers metselwerk Geen maatregelen nodig n.v.1. 

Uitvoering gerelateerde bewerking (kozijnen, Uitvoeren en plannen als activiteit los van het Uitvoeren en plannen als activiteit los van de Inbegrepen bij prefab element 

isolatie, voegwerk) metselwerk montage, opnemen in element? 



Mater/eel 

Materieel t.b.v. bereikbaarheid Steiger en liften noodzakelijk Projectspecifieke voorzieningen nodig om Liften binnen of buiten het gebouw nodig, 

elementen te monteren (van buiten af) projectspecifiek 

Materieel t.b.v. transport Materieel t.b.v. intensief bouwplaattransport Geen/ icm montage Aileen voor afbouw 

Steiger capaciteit maatgevend Beperken element hoeveelheden 

Materieel t.b.v. montage Beperkt (montage van lateien) Veel (montage inzet met kraan) Hijs/kraancapaciteit hoog 

Hijs/kraan capaciteit middel (niet Hijs/kraancapaciteit beperkt hoog Kraantijd maatgevend in het proces 

maatgevend) 

Materieel overig Vee I klein materieel t.b.v. bewerkingen Beperkt montage materieel nodig Beperkt 

Conditioneren werkplek (afdekken) Kantelen van elementen 

Verlet beperkende materieelinzet Mogelijk, vergt logistieke maatregelen en Mogelijk n.v.t . 

afstemming dakwerkzaamheden 

Maatvoering 

Uitzetten en verwerken Stramienen Hoge eisen aan maatvoering Hoge eisen aan maatvoering 

Traditioneel (profielen stellen) Inhijsen en positioneren van elementen Inhijsen en positioneren van elementen 

nauwkeurig nauwkeurig 

Maattoleranties Vooraf bepalen en detailleringen Vooraf bepalen en detailleringen, hebben Vooraf bepalen en detailleringen, hebben 

veel invloed op details, naden en productie veel invloed op details, naden en productie 

Bouwp/oatsinrichting en laglstiek 

Opstelruimte bouwplaats Los- en laadruimte voor stuks/bulk aanvoer, Wisseltrailer Wisseltrailer 

silo's' kranen, steigers, liften 

Opslagruimte bouwplaats Bakstenen/silo's en gevelvoorzieningen Wisseltrailer Wisseltrailer 

Standaard :kozijnen/isolatie/glas Standaard :kozijnen/isolatie/glas 

Conditioneren van opslag Afdekken van materialen Geen maatregelen nodig Geen maatregelen nodig 

Opstelplaats kraan Projectspecitiek Projectspecifiek Projectspecifiek 

Opstelruimte steigers/liften Projectspecitiek Projectspecifiek Projectspecifiek 

Transport bewegingen op de bouwplaats Intensief (x aanvoerbewegingen materiaal Niet-intensief door prefab elementen 1 Niet-intensief door prefab elementen 1 

per m2 gevel) element is x m2 gevel element is x m2 gevel 

Horizontaal transport Handmatig, Verreiker, Kraan Just-in-Time Just-in-Time 

Verticaal transport Kraan (steiger bereikbaar) , liften Just-in-Time Just-in-Time 

Aanvoer en opslag bij verwerking Aile materialen worden naar de Just-in-Time, geen tussentijdse opslag Just-in-Time, geen tussentijdse opslag 

verwerkingsplek geopperd en tijdelijk 

opgeslagen (hinder) 

Afval 

Bouwafval Vee I hakverlies en overtollige mortel door Geen afval op de bouwplaats Geen afval op de bouwplaats 

uitkrabben en dagproductie 

Verpakkingsafval Verpakkingsafval van onder meer plastics, Geen verpakkingsafval Geen verpakkingsafval 

pallets en karton 
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II,A.O Keuzeproces voor gevels in de baksteen 

Documenten 
ontwerp en 

project -----. 

II.A.O SF-l 
Formulier 

II.A.O SF-2 
Overzicht 

Kwaliteitseisen 
baksteen gevels 

II.A.O SF-3 
Formulier 

ProjectAnalyse 

II.A.O PR-l 
Projectspecifieke 

II .A.O SF-4 
Formu ller 

beoordelings
aspecten 

II.A.O PR-l 
Projectspecifieke 

II.A.O PR-l 
Projectspecifieke 

eisen 

Overzicht 
Uitvoerings
methoden 

no-GO 

Q) 
o 

"0 
'0 
> 

.... 
Q) 

o 
~ 
o 
> 

Uitwerking op basis 
van de gekozen 

uitvoeringsmethode 

Projectspecifieke 
eisen 

II.A.O PR-2 
ProjectAnalyse 

II.A.O PR-3 
Overzicht 

beoordelings-

II.A.O PR-4 
Overzicht 

Ontwerp wijzigingen 

doorvoeren 

Oefinieren van de 
wijzigingen 

.... 
Q) 

o 
"0 
'0 
> 

.~ 
c 
Q) 
o 
~ 
o 
> 

Her-definieren van de 
ge'inventariseerde 

eisen 

IlelJ 

verantwoordelijke Uitvoerende 

Projecmanager B&O 

Projecmanager B&O 

Projecmanager B&O 

Architect 
Constructeu r 

Projecmanager B&O 

Projecmanager B&O 

Projecmanager B&O 
Opdrachtgever 

Projecmanager B&O 
Opdrachtgever 

Projecmanager B&O 
Opdrachtgever 
Architect/adviseu rs 

Bouwteam 

Bouwteam 

Bouw & Ontwerp 
- projectbegeleider 
- constructeur 

Bouw & Ontwerp 
- projectbegeleider 
- calculator 
- constructeur 
Fabrikant/onder
aannemer 

Architect 
Constructeur 

Bouw & Ontwerp 
- projectbegeleider 
- constructeurLeden 
bouwteam 

Bouw & Ontwerp: 
P rojectbegele ide r 
Bouwkostdeskundige 
Fabrikant/onder
aannemer 

Projectmanager B&O 
Opdrachtgever 
Architect 

PrOjectmanager B&O 
Opdrachtgever 
Architect 

Projectmanager B&O 
Opdrachtgever 
Architect 
Adviseurs 

Projectmanager B&O 
Opdrachtgever 
Architect 

Bouwteam 
over tructuur 

Bouwteamvergadering 

Bouwteamvergadering 
Besluitvorming 

Bou wtea mve rga de ring 
Besluitvorming 

Beslismomenl GO/no-GO 

Slandaard formulier BPU 

Projeclrapportage BPU 
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Keuzehulpmiddel'Baksteen gevelsl heijmans 

Toelichting op het keuzeproces voor een gevel in baksteen: 

Met behulp van dit hulpmiddel wordt een onderbouwde keuze voor het uitvoeringssysteem gerealiseerd. Aan de 

hand van onderstaand processchema wordt het keuzeproces doorlopen. Per processtap ook de input weergegeven 

en de output gegenereerd op basis van een te geven akkoord. Het geven van een akkoord wordt uitgevoerd door de 

procesverantwoordelijke, zie hiervoor het complete processchema. 

Processchema II.A.O 
U bevindt zich op het startscherm van het 

keuzeproces. Het keuzeproces kan worden 

doorlopen d.m.v. de links in dit 

procesoverzicht. 

II.A.O 
ill---.... I Projectspecifieke 

~ 
. Be·Qllfl1n koUcn pn 

~ ~f!liJ""inl J 

eisen 

n.A.O 

Ovcrzrcht 
beoexdc-hfJE!!O 

a!.pe'Cten 

IIAO PR-4 
Overzlcht 

Uitvocrings
methodC!n 



Projectnaam: 

Functie: 

Locatie 

Plaats: 

Bljzonderheden: 

Projectdocumentlln 

Nummer Datum Omschrijving 

BetraIdrtIn ... ~ 
Opdrachqever 

Naam: .... 
Num: .... 

Heljmans Utlllteltsbouw 
Naam: .... 

rU~llmans Naam: .... 
Naam~ .... 

Naam: .... 

Architect .... 

Naarn: .... 
Naam: .... 
Naam: .... 

Constructeur .... 

Num: .... 
Haam: .... 

Advlseur ... . 

Naam: .... 

Advlseur .... 

Naam: .... 

(2] Aile gegevens zijn correct ingevoerd 

TU/ e 
Technische Universiteit Eindhoven 
Mastertrack Uitvoeringstechniek 
Willem Jan van de Worp 

s070537 

1 
afd: Bouw & Ontwerp 

Fun(tle: Projectmanager 

Functie: Projectcoordinator 

Functle: Bouwkostendeskundige 

Functle: Projectieider uitvoering 

Func;t!e: .... 
Functle: .... 
Functie: .. .. 

Funaie: ... . 
Functle: ... . 

Funate: ... . 

Functie: .... 

Datum: 
Wijzigingsdatum: 

Versienummer: 

fle ijmans 1 
Heijmans Utiliteitsbouw 
Bouw & Ontwerp 

Versie 2.2 
8 oktober 2010 



"-"'-,.,, .. riser en n 

Werkinstructie: 

Vanuit de 'Projectdocumenten' die bekend zijn voor het project worden de 

eisen gefnventariseerd die relevant zijn voor het maken van de keuze voor een 

baksteen gevel. Hierin zijn eisen te onderscheiden op het gebied van kosten, 

tijd en kwaliteit. Aan de hand van deze eisen kan de uitkomst worden getoetst. 

Het standaard formulier SF-Ol wordt na het invullen geaccordeerd, hiermee 

hoort het formulier bij het project en krijgt het de code PR-Ol. In dit formulier 

kunnen prestatie eisen worden vastgelegd die betrekking hebben op het 

project. 
Het standaard formulier SF-02 wordt na het invullen geaccordeerd, hiermee 

hoort het formulier bij het project en krijgt het de code PR-01. In dit formulier 

kunnen de eisen met betrekking tot de kwaliteit worden vastgesteld. Vanuit 

enkele kwaliteitseisen wordt door verwezen naar de informatiebladen, hierin is 

verder informatie over het kwaliteitsaspect te vinden. 

~ART 
Kt-ut"orCI,., 

D,,1oo. Ht'!"n f{('~r' 



n 

Invoer akkoord: o 
prestatie elsen 

IVroegst mogelijke'datum start bouw j 1 april 2011 

Oplevering (geplande datum) 11 december 2012 

Beschikbare tijd in werkbare dagen J 260 

BudBet voor de bouwkosten (ext!. installaties, terrejn etc.) 1 € 6.000.000 

Duurzaamheidsprestaties ____________________________________ ~ ______________________________ J_ ____________ ~ 

PR-G1 Projectspeciftek elsen Invoer akkoord: 0 
- -
prestatle elsen (technisch) 

Voegkwallteit Standaard info 

Voegkwaliteit VH25/35 

Type geveldrager/metselwerk ondersteuning toepassing Boven standaard lnf2 
---

Zelfdragende geveldragers en latelen 

Bouwfysische prestaties Boven standaard J 
:> Bouwbesluit, bijv op gebeld van geluidseisen 

Rc-waarde van de constructie Boven standaard I 
:> Rc Bouwbesluit 

Prestatie eisen (vlsueel) 

Naden en/of dilatatle toepassingen (afmetingen en hoevelheden) 
I 

Standaard 

Volgens voorschrlften op basis van gekozen toep.assing 

Maatafwijkingen in de naden Standaard J 
Geen aanvullende elsen 

Vlakheld van de gevel Standaard I 
Geen aanvullende eisen 



II ........... 

Werkinstructie: 

In deze processtap II.A.O.2 wordt aan de hand de projectgegevens 

(ontwerpen, schetsen, situatie en kenmerken) een analyse 

gemaakt van het bouwwerk. Zodra het standaardformulier SR-03 

isingevuld dient deze geaccordeerd te worden door de 

projectmanager. Hiermee is Project rapportage PR-02 gegeneerd. 

Bij de verschillende onderdelen van de analyse zijn links naar 

informatiebladen weergegeven. Deze informatie is beschikbaar via 

de webpagina op het Kennisnetwerk van Heijmans Utiliteitsbouw 

maar tevens in dit hulpmiddel opgenomen. 

~{I 
,."1 .. ",,,-,0''''' 
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II.A.O.Z Projectanaiyse 

PR..CJZ ProjeclAnalyse 
I 

ProJectgtgevens gebouw en omgeving I 
BVO onderbouw 450 m2 

BVO bovenbouw 7.235 m2 

Aantallagen bovengronds 16 st 

Aantallagen ondergronds 1 st 

Verdiepingshoogte (standaard) 3,0 m' 
-~ - -~-

Locatie van de bouwplaats t.o.v. de omgeving Binnenstedelijk 
-- - -

Omgevfng bij het project Druk 

Ruimte in de directe omgeving van het project Beperkt ru imte 

Goede algemene bereikbaarheld van de bouwplaats Ja 

Be/emmeringen aanwezig in de aangrenzende rUimte « i 
Nee 

meter) gevel? 

Rulmte ap de bouwplaats Ruim 

Hoeveelheden 

Hoeveelheden gevel 4.396 m2 

Hoeveelheden gevelopeningen 950 m2 

Hoeveelheden overige gevelmaterialen 200 m2 

- --
Hoeveelheid metselwerk 4.550 rn 2 

Bruto/netto verhoudlng gevel 78% 

Projectkenmerken ontwerp 

Inschatting aantal unleke elementen 

Repetitiefactor meest voorkomende element I 
Repetitie in de gevel aanwezig? Jnfg Veel 

Repetltie van de gevelopeningen aanwezig? !nl2 Veel 

Profielering (dieptewerking) aanwezig? 1n!2 Veel 

Bijzondere detaillering aanwezig? !!!f2 Veel 

Rondingen in de gevel aanwezig? Nee 
-" 

Ovenge bijzonderheden aan de gevel? 

Zo j a, welke? 



II. 0.2 .... .. I . .... I ........... 
r'-~~ , ..... 1'-

Projectkenmerken materlaalt oepasslngen 
I--
Soort baksteen Strengperssteen 

Type metselverband Siok of tegelverband - I Soort voegafwerking Verdiepte voeg 

[Soort negge Verborgen 

Zijn toe te passen gevelonderdelen (/ateien, klein prefab) 
Handzaam 

handzaam? 

Worden andere gevelafwerkingsmaterialen toegepast? Nee 

Welke andere gevelmaterialen worden toegepast? 

I--r--
Ab$olute beperklngen in technisch opzicht? 

Beperkin~ln bell!ikbaarvan de bouwplaats qua gewichte.n 
Nee ton 

~gtransport 

Hoogte beperklng In bereikbaar van de bouwplaats? Nee m' 

Lengte beperklng in van de bouwplaats? Nee m' 

Breedte beperkmg in van de bouwplaats? Nee m' 

I!eperking in hijsgewlcht lIanwege beschikbare kraancapaciteit en 
Nee m' 

mogelijke vlucht? .-
Op basis van gekozen/aanwezige voor de ruwbouw kraantype: ton 

lnvoer akkoord: 0 



pmeth 

Werkinstructie: 

Selecteer drie uitvoeringsmethoden. 

o Gemetselde gevel 

D Gemetselde gevel (boven > beneden) 

o Enkelschalige baksteen prefabelementen 

D Sandwich prefabelementen met baksteen 

o Dubbelschalige prefabelementen 



1I.A.O.3 oordeIen op basis van beoordellnpaspecten 
Werkinstructie: 
De geselecteerde uitvoeringsmelhoden voor het maken van de baksteen gevel worden in dele 

process tap kwalitatief vergeleken op basis van beoordelingsaspecten. Voor het vergelijken van de 

methoden dienen drie slappen als voigt te worden doorlopen: 

1) Invullen van de wegingsfactoren 

Om tol een eindadvies te komen over het geheel van de thema's worden verschillen in relevantie 

tussen de beoordelingsthema's ingegeven door wegingsfacloren toe Ie kennen aan de 

beaD rdel ingslh ema' s. 

2) Per Beoordelingsaspect aangeven van de relevante op basis van het project 

Per beoordelingsaspect wordt de relevantie bepaald op de schaal van 1 tim S. 
1. Niet van loepassing 

2. Onbelangrijk 

3. Neutraal 

4. 8elangrijk 

S. Zeer belangrijk 

3) Controleren en aanvullen beoordeling per uitvoeringsmethode 

De uitvoeringsmethoden zijn op basis van onderzoek op de verschillende beoordelingaspecten 

beoordeeld ( •. ; .; 0; + ; ++). Daar waar n.t.b. staat dient men zelf een beoordeling te geven. Indien 

gewenst kan de score die uit de database overschreven worden met een 'eigen' beoordeling, het vak 

dient dan te worden gemarkeerd met de licht gele kleur. 

Ga naar: DATABASE 

Verschil in weging tussen beoordeling thema's 

Ontwerp. architectuur en techniek 

Situatie 

Procesbeheersing 

Productie en uitvoering 

50% 

15% 

20% 

15% 

100% 

GuleUoId. level 

20.-
17.01' 

OAt' 

O.OK 

130% 

fnMlscbatiae ballsleen 
prefabel_l .... 

36~ 

2~ 

45,91' 

40.1" 

36'" 
a # 

Ontwerp. arcbltectuur en technlek 
Sltuat 

Pl'OCe5beJ\eetS 
Pr-oduc\ie en ultvoerill8 



II 0 - I ~:..r •• op bails van'" ... ..lL . " . """'" -- ... .w 

SF-04 8eoordela. __ ..... - ...... .JI... .... ..... uren'" _L .. . . .... 

-.- _ ........ _rp, -
Mate van relevantie bij het 

Beoordeling per uitvoeringsmethode 
afwegen per beoordelingsaspect 

SiPaleer beperklnlen of plaats 

I I 

Enkelschalige 
Dubbelschalige 

opmerklnlen 
Gemetselde gevel baksteen 

1 2 3 4 5 prefabelementen 
prefabelementen 

1.01 ffoogte van het bouwwerk . + ++ I I 
1.02 RepetlUe van levelfralmenten In het sevelontwerp 0 n.t.b. n.t.b. I 
1.0) Afmetlngen en PQSltlonerlng viln de sevelopel1lngen 0 n.t.b. n.t.b. 

I 

~ .04 Gelaagd/leld Viln de gevel (profrelerlng/dleplewerktnlll + + + 
I 

1.05 Mogehjkheid van reSl/salie gewe.nste negge I ~ f '11 · 1 I + + + 
I 

1.06 Hoe.kaansluitml en detilillering In de gevel I ~ l JI. J . 1 I 0 n.t.b. n.t.b. 
I 

l j ,07 Moeilijkheldsgraad van ean gevel(fragmel1t) I ~ l II 1· 1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. I ,.- .-

1.08 Aanwezigl1eld viln gevelron(llngen x x x 
I 

~.09 
Toepasslng van metselwerk ondersleunlngsconstruct\es 

0 x x I (metselwel'k levels) 

Zidltbltarheid van vertlcale en hQrjro/rt3le dUalatles ell I I 110 I ~ Il J .1 + n.t.b. n.t.b. 
naadverdellngen 

I.U Toepassinilian het soort baksteen + + + I 
1.12 lbepasslrlg .... an het/de rnelselverbandjen) - + + I 
1.13 keu.ze vrQlleld In a(werklng van devoeg + + + I 
U4 

Hoe 1$ de ~waJltI!it van 'toslepasl producten en 
+ ++ ++ I matertalen In de. gevel 

1.15 Nlet handzame. materlaaltoepassiogeo in de gevel? - + + I 
Dubbelschalige prefabelementen AkkooI'd1 0 



IIAO,S 8eooldelen op basis van beoordelinpaspecten 

SF-04 Beoordellnpaspect Sltuatle 
2.01 

8erei!<baameld en Ilgging van de bouwlocatle op basis 
0 + ++ 

! I van aauele sltuatie 
- l-

I I 2.02 
Omgevlnesdruk random de bouwplaats op basis van - + + actoele sltuatle 

2.03 
Befemmerlngen t.o.v. bouwwerk en margelljn 

+ + + I I gevel/openbare ruimte 
-_. 

2Jl4 
Is de noodzakelljke manouvreerruimle buile" de 

0 0 + III bouwplaats aanwl!lig 

2.05 
1$ et rulmte random de bouwplaats en Is dele 

0 0 + t I brlllkbaar/noodzakell)k voor aanvoer1 

2.06 Hoe is de gelulcl$hlnder voor de omgevlng 1 ~ I[ J . 1 I n.t.b. n.t .b. n.t.b. I 
2.07 Hoe Is de Velll8heid voor de omgevlne 14 [ II 1·1 I ++ - + I 

Dubbelschalige prefabelementen AIckootdl 0 
~ . . 

SF-04 BeoordeIlftIS8Sped Procesbeheersins 
Tijd 

3.01 Hoe Is de beheersbaartlefd lIan de voorbereJdlngstljd 1 ~ I lL I·1 Il + 0 0 I : 
3.02 Hoe Is de beheef'$baarheld van de ultvoerfngstlJd 1 ~ [ 1I--..l!.1 I jl - + + I. 

Hoe i$ de lmiloed van de perlode (seizoen) Wi/arln het I II 3.03 
werk aan de gevel wordt uillevoerd. I ~ [ II :1.' -- + + 

II 
! 

3.04 
Hoe is de Invloed van weersgeste.ldheid op de - 0 0 
Yoortgal)8 van hel proces 

Geld 

3-05 Hoe is di! beheersbaarheld lIan de direct bouwkosten? I 0 + + II 
3.06 

Hoe is de beheersbaarheld van de algemene I 0 + + 1I bouwplaatskosten? - - - ~ 
_. - --



II.A.O.S 8eaordelen op ba$lsvan_ 

Orpnlsatle en Informatle 

3.07 Wat is de mate van nexlbiliteit van de.ultvoerln,? I· ! 11 · 1 I + - - I 
3.08 Wat Is de mate lIan het detall- en englneetlnJSnlveau? 1· 1 ] r-h l ~ I 0 ++ ++ r I 
3.09 Wat Is besclllkbaameid lIal1 vakmansctJap 1 IH II ]·1 t 

- + + I j 
Kwallteit VIIn productle en ultwerll18 

3.10 
Hoe is de Invloed van de weellomstandlgheden op de - 0 0 
kwallteit? 

3.11 
Is productie onder gecondiUoneerde omstandlghedel1 

0 ++ ++ mogell)k? I 

3.1l 
Zijn beschadigingen (productle/uilvoerin" te 

+ - - I : voorkomen en/of te vemelpen7 

ArbeJdsomstancllgheden en wUilheid 

3.13 
Wat is de velllgheid op de bouwplaats en omgeving 

0 + + II zonder dal maatregelen genomen 11)n1 

3.14 
Hoe %ljn de arbeldsomstandigheden zonder 

- + + II maatregelen genomen zijn? 

3.1S 
Hoe Is de tvsleke ~Iastlng van de - + ++ II bouwplaatsmedewerkers ? 

ZlJn aanvullende rnaatregelen nodit om veilleheid te I It 3.16 1· 11 l·' 0 + + 
waarborge,,? 

Dubbelschalige prefabelementen I Alckoord? 0 

Sf.04 BeoordeIlnpasped ProdudIe en ultvoerins 
Afstemml", bouwmethoden en proc:es 

4.01 
Hoe beir\vloed de rlJwbouw het UitIIOerinesproces van 

0 + ++ 
:1 ' degevel? 

4.02 
Hoe beinvlQed het ultvoerinesproces van de gevel het - + ++ II ! proces '.albouw'? 

403 
Noodzaak van tijdeliJke voorzieningen wlnd- en - x x I j waterdlChtinA aanwe~ig? 

-



ILAJJ.3 Beoordelen op basis van beoordeIlnpaspecten 

Verwertllna materlaa l -

Wat Is de Invloed vall de hoeveelheld te III!rwerken nlet-

" 
.1 I 4.04 14[ III ~ . ! n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

handl:aam materlaal? --
4 .0~ verwerkbaarheid van fosse/ zware producten 141 ICITI ~ I + 0 0 II 

Wat zl;n kansen van afstemmlngsfouten en -verllezen 141 II [ I 4.06 ~m - 0 + 
tussen materiaien/PlXldutten 

- -

II II 4.07 
Kunnen producten gecomblneerd worden )41 III i ·1 - + + aangeJeverd/verwen.t In beperkt aantal handelingen? 

~dl&d matetleel 

4.08 Hoe is de benodlgde\ljdsduur kraanlnz.et? 14 I II I·' I n.t.b. n.t.b. n.t.b. II 
Hoe Is de benodlgde capaclteit van de kraanlJlzet ~n is I II 4.09 141 J1 1· 1 0 -- -
de.ze haalbaar? 

Wat 1$ de benodlgde Inzet van steigers en Is dele 141 I·' I I r 4.10 JI - 0 0 
haalbaar (s lt\/lltie)? 

Arbeid 

4.1J l~ werken onder g~dllioneerde omstandigheden I 0 + + I' 11'10gelllk? 
- --

Bouwplaats\nrithtlnc en IogIstJek 

'4.12 
Is er voldoende opslagrulmte op de bouwplaats VDOr I 0 0 + I : materialen 1 

U3 Hoe Is de flDOdzaak om materia Ie" te CDfIdltloneren? I - 0 0 I ! .-

I I i 4.14 
Hoe is de IntensMte!t van vl!rtlcaal transport iijdel1s de - + + verst hillende bouwfasen? 

4 1$ 
Hoe 15 de verankerlng van kraan In reiJtie lot ultvoerlng I n.t.b. n.t.b. n.t.b. II I 
van de level I 

-

I II 4.J6 
Is er opstelrulmte t.a.v. de kraanatllvitelten en laden en 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. 
lossen? 

4.V 
Is opstelruimte voor 

I n.t.b. n.t.b. n.t.b. II steigerWerk/bevoorradlnlSplatvormen aanwezlg? 

Alval 

4.18 
Hoeveelheid bouwafval (bouwplaats) wat afgevoerd 

I - + ++ ,I moet worden? 

Dubbelschalige prefabelementen Akltoonl? 0 



II.A.O.3 8eoordelen op basis van beoordeIInpaspe 

........ 4411 
N"",mer van het 

OmsdlrljvInJ beperklnc en Opl05Sina Verantwoordelljke 
beoordellncsaspect 

Gemetselde gevel O Gf).eJ'I 
I 

I I 
I 

I 

I 

i 

: I 

I l o Geen 
r~-

Enliel$change bakstelln p~faberllmenten 

I 
Dubbeisdlallge prefabelementen o Geen I 

I 

'-

Invoer atacoord: 0 



palen 

Werkinstructie: 

Door middel van onderstaande buttons wordt het werkblad 'Planning' 

dan wei Elementraming' geactiveerd. In deze werkbladen wordt op 

basis van projectkenmerken de benodige Kosten en Tijd bepaald . Door 

middel van een akkoord in de proces worden de uitkomsten naar de 

rapportage PR-04 geexporteerd. 

~RT 
C.tI"'''',l'IU·,.. 

Col" "" • • ' I ~ , ~ 



If. 

( Planning maken ) 

Voorbereidingstijd gevel voorafgaande 
aan start bouw 

Voorbereidingstijd onder- en 

ruwbouw 

Uitvoeringstijd 

Totale tijd (voorbereiding + 

uitvoering) 

Elementenraming maken 

Directe BouwplaatsKosten 

Aigemene BouwplaatsKosten 

Totale kosten 

Inning 

Gemetselde gevel 
Enkelschalige baksteen Dubbelschalige 

prefabelementen prefabelementen 

2 wb dagen 9 wb dagen 46 wb dagen 

25 wb dagen 25 wb dagen 25 wbdagen 

259 wb dagen 236 wb dagen 183 wb dagen 

284 wb dagen 261 wb dagen 229 wb dagen 

De weerge/Jeven wer/<bOre dogen geven een Indlcotle van de te verwathten werkbtJre dagfW op basis 'vOn de gJ1lllaokte 
planning onder' button "PlonnlnIl makell" 

Gemetselde gevel 
Enkelschalige baksteen Dubbelschalige 

prefabelementen prefabelementen 

€ 5.010.314 € 5.361.714 € 5.346.274 

€ 626.289 € 643.406 € 561.359 

€ 5.636.603 € 6.005.120 € 5.907.633 

De weergegeven kosten geven eell verhoudmgsgewlJze mdlcatle van de Ie verwachten /roslen excllnslallotles en 8TW. 
Hleraon Jcunnen geen rechten worden anlteent, 

Invoer alckoord: ../ 



II.A.D.S 
Werkinstructie: 
In deze process tap li .A.O.S Toetsing worden de uitvoeringsmethoden 

getoetst aan de gestelde eisen. Voldoet de geselecteerde 

uitvoeringsmethode aan de gestelde toetsingscriteria op basis van de 

eigenschappen en uitgangspunten die zijn meegenomen in de afwegingen 

en bepalingen van de kosten? De toetsing vindt plaats door de 

uitvoeringsmethode te accorderen op gestelde eis, aan de hand van de 

projectanalyse is informatie over de toepassingen aanwezig. Bij het 

maken van de keuze kan deze toetsing worden genegeerd, in dit stadium 

is het een waarneming. Ook wordt getoetst op de 

duurzaamheidsaspecten zoals die extern zijn geformuleerd . Door middel 

van een akkoord op het standaardformulier wordt het Projectrapport PR

OS Toetsingsrapport gegeneerd. 

Onder het standaard/toetsingsformulier is een overzicht gegeven van aile 

process tappen en de status van de doorlopen stappen. Aile onderdelen in 

het doorlopen proces dienen van een accoord te zijn voorzien v~~r dat 

het hulpmiddel het maken van de keuze mogelijk maakt. 

~.~~. 
H.)). ~t,\(l 11 S. Jt- j 

Itln 

ielftve.tL:lIIseeroe 
elseJ\ 



sen 
=-:; 

rt 
Enkelschalige 

Dubbelschalige 
Kwaliteitsaspect Ejs Gemetselde gevel baksteen 

prefabelementen 
prefa belementen 

Voegkwalitelt Standaard 0 I 0 0 

Type geveldrager/metselwerk 
Boven standaard 0 0 0 

ondersteunlng toepasslng 

Bouwfysische presta ties Boven standaard 0 0 0 

Rc-waarde van de constructie Boven standaard 0 0 0 

Naden en/of dllatatie toepassingen 
Standaard 0 0 0 

(afmetlngen en hoevelheden) 

Maatafwijkingen in de naden Standaard 0 0 0 

Vlakheid van de gevel Standaard 0 0 0 

Wissen TOETSIN~ VOLOOET NIET VOLDOET NIET VOLOOET NIET 

Eis Toetslnl 

Duurzaamheidseisen 
I~ 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

Constructieve haalbaarheid VOlDOET VOLDOET VOLDOET 



II.A.O.5 Toetsen aan de pstelde elsen 

Beeerkingen ovememen II.A.O.3 Beoordeling 
~ r- - I~ 

~ 

I 
~ 

geen VOLDOET 

I 
VOLDOET VOLDOET 

geen 

geen 

geen I 

I 

geen 

geen 

geen 
I geen 

geen 

geen 

'" Invoer akkaord: 0 



Kiezen 
Werkinstructie: 

Op basis van het doorlopen proces kan de keuze voor een uitvoeringsmethode 

onderbouwt worden gemaakt. Hieraan liggen de onderbouwingen ten 

grondslag die gedurende het proces zijn opgesteld. Het hulpmiddel geeft op de 

verschillende onderdelen wei een advies (groen gekleurde vlakken) maar de 

definitieve keuze wordt door het bouwteam gemaakt op voorstel van de 

procesverantwoordelijk. De gemaakte keuze kan tOl slol voor definitief 

geaccordeerd worden (GO) waardoor de implemtatie in de uitwerking gestart 

wordt. 



E 
~sultaWn 

Ontwarp. ~ren lechnIek 

Pr«esbeheeriinl 
Pradu£tIe en uitvaerlng 

~Y80~ 

Ukvoerinptijd 

TotIte tljd ~In& + uIhaet1nI) 

Ofrecte aouwpfaatsKosteq 

_mene BouwpIIats KOSten 

Totale laten 

IGeef hier de keuze (1 tim 3) weer: 

ODEKIEZENV 

II 6emetselde aevet 

I I IIOIJ)OET MlT 

3 

ENGEVEL 

II EnfceIsdtaDce baksteen II Dubbelschalige 
prefabetementen ptefabelementen 

I I \l0lD0ET N!£T I I VOLDOET NIET 

I I 2 I I 1 

Nog niet aile formulieren zijn geaccodeerd. Check aan de hand van " .A.O.S of aile formulieren juist ingevuld en geaccordeerd I 

Dubbelschalige prefabelementen 



ftft ..... ~'npbeslui keuze uitvoerlnpmethode 
Geef hieronder aan of de gemaakte keuze voor een uitvoeringsmethode DEFINITIEF is. 

o GO Het project gaat door naar de volgende procesfase 

D no-GO Terug naar start; tot dat de gemaakte keuze definitief is 



Planntns 
Terug naar: 

II.A.O.4 Bepalen kosten en 

planninR 

Werkinstructies 

De planningsuitgangspunten worden in deze rekensheet per uitvoeringsmethode 

vastgesteld. Dit vindt plaats door productietempo's, hoeveelheden en intervalien 

in te voeren. De gele vlakken in het onderstaande scherm kunnen door de 

planningsdeskundige worden bepaald en ingevoerd. Aan de hand van 

hoeveelheden die in de ProjectAnalyse zijn ingevoerd worden cyclustijden bepaald . 

Het invoeren van de intervalien wordt ondersteund met een principeplanning die 

per uitvoeringsmethode specifiek is gemaakt in de meest gangbare en herkenbare 

uitvoering. Op basis hiervan is door de gebruiker te schuiven, in principe kan deze 

planning tot 8 bouwlagen. De uitkomsten en de maatregelen die eventueel nodig 

zijn (bijv. tijdelijke dichtingen) moeten in de calculatie meegenomen worden. 



Planning 

Gemetselde .."., 

Voorbereidingstijd project totaal = 2S 

Voorbereidingstijd gevel totaal = 2S 2 wb dagen voor start startbouw 

8epoling uitvoerlngstljd hoeveelheid norm cyclus per laag 

Aan-afloop S wb dagen 

Onderbouw 450 m' 25 m'/dag 18 wb dagen 1 st 

Casco 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16 st 

Gevel 4550 m' 32 m'/dag 142,19 wb dagen 16 st 

Oak m'/dag wb dagen 

Afbouw 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16 st 

Afloop 5 wb dagen 

Oplevering 

Intervol/en 

Interval A 100% van de onderbouw is gereed als de bovenbouw start 

Interval B 30% van de bovenbouw is gerealiseerd als de gevel start 

Interval C 30% van de gevel is klaar (gesloten) 

Ter ondersteuning bij het bepalen van de intervallen kan gebruik worden gemaakt van de hiernaast afgebeelde principeplanning. 

Uitvoeringstijd: I 259 wb dag I 

Terug naar: 

II.A.0.4 Bepalen kosten en 

planning 

18,0 wb dag / verdieping 

9,0 wb dag / verdieping 

8,9 wb dag / verdieping 

9,0 wb dag / verdieping 



·A ~ B .. C • 

planning Gemetselde gevel 

deze planning kunnen geen prajectspeci!ieke uitgangspunten worden anrleend. De basis vaor de invoer 

de planningsdeskundigheid van de veronrwoordelijk. De getoonde planning is een indica tie voor de 
lororp<rplatip< en beinvlaeding 

Aan-afloop 

Onderbouw 

Casco 

Gevel • 
Oak 

Afbouw 

Oplevering 



Plann .... 

16aneIseIcfe pwI (bowen:. ........ , 

Voorbereidingstijd project totaal = 25 

Voorbereidingstijd gevel totaal = 30 o wb dagen voor start startbouw 

Bepaling uitvoeringstijd hoeveelheid norm cyclus per laag 

Aanloop/bouwplaatsinrichting 5 wb dagen 

Onderbouw 450 m' 25 m'/dag 18 wbdagen 1 st 

Casco 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16st 

Gevel 4550 m' 60 m'/dag 75,833 wb dagen 16st 

Dak m'/dag wb dagen 

Afbouw 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16st 

Afloop 5 wb dagen 

Oplevering 

Interval/en 

Interval A 100"'{' van de onderbouw is gereed als de bovenbouw start 

Interval B 100% van de bovenbouw is gerealiseerd als de gevel start 

Interval C 2% van de gevel is klaar (gesloten) 

Ter ondersteuning bij het bepalen van de intervallen kan gebruik worden gemaakt van de hiernaast afgebeelde principeplanning. 

Uitvoeringstijd: I 319 wb dag 1 

Terug naar: 

II.A.0.4 Bepalen kosten en 

planninlt 

18,0 wb dag / verdieping 

9,0 wb dag / verdieping 

4,7 wb dag / verdieplng 

9,0 wb dag / verdieping 



fbavan > benedeaJ 

Ud' IBeton casco in het werk gestort 

• A .. B .. C. 
planning Gemetselde gevel van boven > beneden 

deze planning kunnen geen prajecrspecifieke uirgangspunten worden ontleend. De bosis voor de invoer 

de planningsdeskundigheid van de verantwoordelijk. De geraande planning is een indicorie voor de 
"nro<:,rp/ntipc en beinvloeding 

Aan-afloop 

Onderbouw 

Casco 

Gevel 

Dak 

Afbouw 

Oplevering 



Plan 

EnIIiitIeha <L _a _ ".,., .. _nbln 

Voorbereidingstijd project totaal = 25 

Voorbereidingstijd gevel totaal = 60 9,172308 wb dagen voor start startbouw 

Bepal/ng ultvoeringstl]d hoeveelheid norm cyclus per laag 

Aanloopjbouwplaatsinrichting 5 wb dagen 

Onderbouw 450 m' 25 m'jdag 18 wb dagen 1st 

Casco 7235,2 m' 65 m'jdag 111,31 wb dagen 16st 

Gevel 4550 m' 32 m'jdag 142,19 wb dagen 16st 

Dak m'jdag wb dagen 

Afbouw 7235,2 m' 50 m'jdag 144,7 wb dagen 16st 

Atloop 5 wb dagen 

Oplevering 

Interval/en 

Interval A 100% van de onderbouw is gereed als de bovenbouw start 

Interval B 25% van de bovenbouw is gerealiseerd als de gevel start 

Interval C 25% van de gevel is klaar (gesloten) 

Ter ondersteuning bij het bepalen van de intervallen kan gebruik worden gemaakt van de hiernaast afgebeelde principeplanning. 

Uitvoeringstijd: I 236 wb dag I 

Terug naar: 

~ II.A.0.4 Bepalen kosten en 

plannin!! 

18,0 wb dag j verdieping 

7,0 wb dag j verdieping 

8,9 wb dag j verdieping 

9,0 wb dag j verdieping 



Enkelschallp al"'eft prefabelementen 

t----'=_-iBeton casco in het werk gestor! 

A c 
• 

B .. ~ . 
planning Prefab enkelschalig baksteen prefabelement 

deze planning kunnen geen projectspeci!ieke uitgangspunten worden ontleend. De bosis voor de invoer 

de plonningsdeskundigheid von de verantwoordelijk. De getoonde planning is een indicatie voar de 

o«)ceSre'IOI'ies en beinvloeding 

Aan-afloop 

Onderbouw 

Casco 

• Gevel 

Dak 

Afbouw 

Oplevering 



Pia 

1- -"- -".L P . 6 . . L .0. ... .. -
Voorbereidlngstijd project totaal = 25 

Voorbereidingstijd gevel totaal = 80 46 wb dagen voor start startbouw 

Bepaling uitvoeringstljd hoeveelheid norm cyclus per laag 

Aanloop/bouwplaatsinrichting 5 wb dagen 

Onderbouw 450 m' 25 m'/dag 18 wb dagen 1 st 

Bovenbouw + gevel 7235,2 m' 100 m'/dag 72,352 wb dagen 16 st 

Afbouw 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16 st 

Ontruimen 5 wb dagen 

Interval/en 

Interval A 95% van de onderbouw is gereed als de bovenbouw start 

Interval B 15% van de Bovenbouw is uitgevoerd 

Ter ondersteuning bij het bepalen van de intervallen kan gebruik worden gemaakt van de hiernaast afgebeelde principeplanning. 

Uitvoerlngstijd: I 183 wb dag I 

Terug naar: 

II.A.0.4 8epalen kosten en 

planning 

18,0 wb dag / verdieping 

4,5 wb dag / verdieping 

9,0 wb dag / verdieping 



'efabelementen met babteen 

A B . .. ~ 

planning Sandwich prefabelementen met baksteen 

deze plonning kunnen geen projectspecijieke uitgongspunten worden ontleend. De bosis voor de invoer 

de plonningsdeskundigheid von de verontwoordelijk. De getoonde plonning is een indicotie voor de 
nrp<rp/nt;p< en beinvloeding 

Aan-afloop 

Onderbouw 

Casco 
Gevel 

Oak 

Afbouw 

Oplevering 



DubbaIschaIae prafabeIernenta 

Voorbereidingstijd project totaal = 25 

Voorbereldlngstijd gevel totaal = 80 46 wb dagen voor start startbouw 

Bepolinq uitvoeringstijd hoeveelheid norm cyclus per laag 

Aanloop/bouwplaatsinrichting 5 wb dagen 

Onderbouw 450 m' 25 m'/dag 18 wb dagen 1 st 

Bovenbouw 7235,2 m' 100 m'/dag 72,352 wb dagen 16 st 

Afbouw 7235,2 m' 50 m'/dag 144,7 wb dagen 16 st 

Ontruimen 5 wb dagen 

Interval/en 

Interval A 95% van de onderbouw is gereed als de bovenbouw start 

Interval B 15% van de Bovenbouw is uitgevoerd 

Ter ondersteuning bij het bepalen van de intervallen kan gebruik worden gemaakt van de hiernaast afgebeeJde principepJanning. 

Uitvoerlngstijd: I 183 wb dag I 

Terug naar: 

II .A.0.4 Bepalen kosten en 

planning 

18,0 wb dag / verdieping 

4,5 wb dag / verdieping 

9,0 wb dag / verdieping 



:lIelementen 

A B .. • • 
planning Dubbelschalige prefabelementen 

deze planning kunnen geen projectspecifieke uitgangspunten worden ontleend. De basis voor de invoer 

de plonningsdeskundigheid van de verantwoordelijk. De getoonde plonning is een indica tie voor de 

lorocesreloties en beinvloeding 

Aan-afioop 

Onderbouw 

Casco 

Gevel 

Dak 

Afbouw 

Oplevering 



I..... . a. . 1. Terug naar: 1·· ... ·· .. ··• ... ·ra ••• II. II.A.O.4 Bepalen kosten en planning 

Werkinstructies Uitganspunten 

In naast gelegen tabel zijn de uitgangspunten voor de elementenraming weergegeven. Op basis van de 4396 m2 Gevel 
ingevoerde gegevens worden per uitvoeringsmethode de Directe BouwKosten berekend. Aan de hand van een 

percentage kunnen ook de Aigemene BouwplaatsKosten worden berekend, het is ook mogelijk deze vanuit een 4550 m2 Metselwerk 
externe bron over te nemen. Deze kunnen dan ingevuld worden in het scherm 'invoeren van de ABK', het is 

daarbij wei noodzakeiijk om het percentage ABK t.o.v. de DBK op 0% te zetten . 950 m2 Gevelopeningen 

200 m2 Overig 

0,6076 m2 Gevel per BVO 

78% Bruto/netto gevel 

fabIsc:hdp s.ndwWl Invoer aldloonR 
fnvoer . l ... DBIC CiemetIIIIde .... 

Gematleldepvel ..... .................... Dubbelsdtlllfae 
-r -• . ..... >........., pt'efalM!lementen 0 

,..lIeIeInenten ....... 
450 m2 2A Fundering en onderbouw € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 

7235,2 m2 28 Skelet hoofddraagconstructie € 235 € 235 € 235 € 95 € 95 

452,2 m2 2C Daken € 85 € 85 € 85 € 85 € 85 

4396 m2 20 Gevel € 183 € € 263 € € 507 Calculatie gevelfragmenten 

950 m2 2031 Gevelkozijnen € 175 € 175 € 175 € 175 € 175 

200 m2 20 41 Gevel overige € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

7235,2 m2 2E Binnenwanden € 105 € 105 € 105 € 100 € 100 

7235,2 m2 2F Vloerafwerkingen € 110 € 110 € 110 € 105 € 105 

7235,2 m2 2G Trappen en hellingen € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 



Elementenramina Terug naar: 

II.A.0.4 Bepalen kosten en planning 

Werkinstructies Uitganspunten 

.... chIIlP S.fIdwfdI 
Gea .......... DubIaeIscMIlp Tabel OBI ...... ellfe .... ...... ........... --(bouen>-- .... ) prefabaIemenbIn 

..,.,.. ... 1 ...... - ....... 
2A Fundering en onderbouw € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 

2B Skelet hoofddraagconstructie € 1.700.272 € 1.700.272 € 1.700.272 € 687.344 € 687.344 

2C Daken € 38.437 € 38.437 € 38.437 € 38.437 € 38.437 

20 Gevel € 805.379 € - € 1.156.779 € - € 2.226.619 

2031 Gevelkozijnen € 166.250 € 166.250 € 166.250 € 166.250 € 166.250 

2041 Gevel overige € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

2E Binnenwanden € 759.696 € 759.696 € 759.696 € 723.520 € 723.520 

2F Vloerafwerkingen € 795.872 € 795.872 € 795.872 € 759.696 € 759.696 

2G Trappen en hellingen € 289.408 € 289.408 € 289.408 € 289.408 € 289.408 

{ 5.010.314 { - { 5.361.714 { - { 5.346.274 

~ ..... ffIbI5dIIIIp SendwIch Dubbelschalip ifabel &emecseIde ..... (IIowft > beneden) ........ PI ebIa .. s" ...... met 
~ ... _0 • 

Ingegeven van een percentage t.o.v. 12,50% 12,50% 12,00% 10,50% 10,50% 

de berekende bouwkosten € 626.289 € - € 643.406 € - € 561.359 

Ingegeven van de ABK € - € - € - € - € -

{ 626.289 { - € 643.406 { - { 561.359 



Werkinstructies bij de calculatie 
Vanuit de tekeningen wordt een relevant gevelfragment genomen zodat voor aile types gevel een gedetailleerde calculatie voor de gevel wordt opgesteld. 
Van dit fragment wordt een m2 prijs bepaald op basis van de bruto/netto verhouding, deze prijs wordt in de elementenraming meegenomen. In de 
calculatie wordt het kozijn zelf niet meegenomen, deze wordt in de elementenbegroting zelf opgenomen. In de calculatie worden aile onderdelen 
opgenomen die betrekking hebben bij de gevel, in het geval van metselwerk hoort daar bijvoorbeeld ook de isolatie, de waterkeringen en de stelkozijnen bij. 
V~~r prefab elementen wordt een elementprijs bepaald op basis van de tekeningen zoals die er liggen, aangevuld met onderdelen die hierbij ook verricht 

moe ten worden zoals het afkitten van de naden. De calculatie is gevuld met normen zoals deze op het moment van invullen bekent waren, deze normen en 
prijzen van het calculatieblad worden beheerd door de afdeling 'Kosten en (alculatie' . Oit is ook de uitvoerende partij van de calculatie in dit model. De 
input voor de calculatie wordt herleidt uit de gehouden Projectanalyse (PR-02) en de gestelde (kwaliteit-)eisen (PR-Ol). 

Gemetselde gevel 
Arbeid Materiaal Materieel 

Omschriivins Hoeveelheid Eenheid Norm Uren Per eenheid Bedrag Pereenheid 

totaal opp van het fragment 8,25 m2 
Maatvoering 1 pst 

Stelwerk 5 st 0,75 3,750 € 3,50 € 17,50 € 2,00 

Stelkozijnen 1 st 1,15 1,150 € 115,00 € 115,00 € 1,50 

Tijdelijke geveldichting 1 st 0,55 0,550 € 12,50 € 12,50 

Waterkeringen 6,5 m1 0,55 3,575 € 7,90 € 51,35 

Isolatie 4,8 m2 0,18 0,864 € 9,50 € 45,60 

Spouwankers etc 5,2 m2 € 5,00 € 26,00 

Aankoop stenen 0,386 dz/st € 320,00 € 123,60 

Zaagwerk stenen 25 st € 
Mortel 0,175 m3 € 160,00 € 28,00 

Metselen (inel aan-afvoer) 5,2 m2 € 
Toeslag dilatatie 6 m1 0,06 0,360 € 
Geveldrager 1,81 m1 0,55 0,996 € 80,00 € 144,80 

Naisolatie details 1,81 m1 0,20 0,362 € 4,00 € 7,24 

Waterkeringen details 1,81 m1 0,20 0,362 € 9,90 € 17,92 

Prefab dorpel 1,5 m1 0,75 1,125 € 25,00 € 37,50 

Prefab latei 1,7 m1 0,65 1,105 € 30,00 € 51,00 

Aanvoer prefab 1 pst € 
Voegwerk m2 € 
Kitwerk 2,75 m1 0,08 0,220 € 

+ 

14,419 

€ 35,00 uurloon 

Invoer akko-ord: 0 TRUE 
Onderaannemer Totaal 

Bedrag Per eenheid Bedrall Bedrall 

€ 7,50 

€ 10,00 € € 158,75 

€ 1,50 € € 156,75 

€ € 31,75 

€ € € 176,48 

€ € 14,50 € 69,60 € 145,44 

€ € € 26,00 

€ € € 123,60 

€ € 0,10 € 2,50 € 2,50 

€ € € 28,00 

€ € 37,50 € 195,00 € 195,00 

€ € 4,50 € 27,00 € 39,60 

€ € € 179,64 

€ € € 19,91 

€ € € 30,59 

€ € 1,15 € 1,73 € 78,60 

€ € 3,45 € 5,87 € 95,54 

€ € € 
€ € € 
€ € 2,95 € 8,11 € 15,81 

( 1.511,46 ( 183,21 



catculatle DI Bouw osten Gevelfrasment 

Gemetselde level (boven > beneden' Invoerakkoord: 0 FALSE 
Arbeid Materiaal Materieel Onderaannemer Totaal 

Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Norm Uren Per eenheid Bedra& Per eenheid Bedra& Per eenheid Bedrag Bedrag 
totaal opp van het fragment 8,25 m2 
Maatvoering 1 pst { 7,50 
5telwerk 5 st 0,75 3,750 { 3,50 { 17,50 { 2,00 { 10,00 { { 158,75 
5telkozijnen 1 st 1,15 1,150 { 115,00 { 115,00 { 1,50 { 1,50 { { 156,75 
Tijdelijke geveldichting 1 st 0,55 0,550 { 12,50 { 12,50 { { 31,75 
Waterkeringen 6,5 ml 0,55 3,575 { 7,90 { 51,35 { { { 176,48 
Isolatie 4,8 m2 0,18 0,864 { 9,50 { 45,60 { { 14,50 { 69,60 { 145,44 
5pouwankers etc 5,2 m2 { 5,00 { 26,00 { { { 26,00 
Aankoop stenen 0,386 dz/st { 320,00 { 123,60 { { { 123,60 
Zaagwerk stenen 25 st { { { 0,10 { 2,50 { 2,50 
Mortel 0,175 m3 { 160,00 { 28,00 { ( ( 28,00 
Metselen (inc! aan-afvoer) 5,2 m2 ( { { 36,00 { 187,20 { 187,20 
Toeslag dilatatie 6 ml 0,06 0,360 ( { ( 4,50 { 27,00 ( 39,60 
Geveldrager 3,4 ml 0,55 1,870 { 80,00 { 272,00 { ( { 337,45 
Naisolatie details 1,81 ml 0,20 0,362 { 4,00 ( 7,24 ( ( ( 19,91 
Waterkeringen details 1,81 ml 0,20 0,362 { 9,90 { 17,92 ( { ( 30,59 
Prefab dorpel 1,5 ml 0,65 0,975 { 25,00 { 37,50 ( { 1,15 { 1,73 ( 73,35 
Prefab latei 1,7 ml 0,50 0,850 ( 30,00 ( 51,00 ( { 3,45 { 5,87 { 86,62 
Aanvoer prefab 1 pst ( { { ( 

Voegwerk m2 ( { { { 

Kitwerk 2,75 ml 0,08 0,220 ( { { 2,95 { 8,11 { 15,81 
+ 

14,888 { 1.647,29 ( 199,67 



C81:cuta1t1e 

Enkelschalige baksteen prefabelementen Invoer akkoord: 0 TRUE 
Arbeid Materiaal Materieel Onderaannemer Totaal 

Omschrljvins Hoeveelheid Eenheid Norm Uren Per eenheid Bedras Per eenheid Bedrag Per eenheid Bedras Bedral! 
totaal opp van het fragment 8,25 m2 
Maatvoering 1 pst ( 35,00 
Stelkozijnen 1 st 1,15 1,150 ( 115,00 ( 115,00 ( ( ( 155,25 
Waterkeringen 6,5 m1 0,55 3,575 ( 7,90 ( 5l,35 ( ( ( 176,48 
Isolatie 5 m2 0,18 0,900 ( 9,50 ( 47,50 ( ( 13,50 ( 67,50 ( 146,50 
Bevestigingsmaterialen 1 pst ( 10,00 ( 10,00 ( ( ( 10,00 
Aankoop stenen 0,17 dz/st ( 320,00 ( 54,40 ( ( ( 54,40 
Zaagwerk stenen 357 st ( ( ( 0,08 ( 28,56 ( 28,56 
Bijzonder zaagwerk 175 st ( ( ( 0,25 ( 43,75 ( 43,75 
Aankoop element 5,2 m2 ( 245,00 ( 1.274,00 ( ( ( 1.274,00 
Bevestigingsmaterialen 5,2 m2 ( 12,50 ( 65,00 ( ( ( 65,00 
Montage prefab elementen 5,2 m2 ( ( ( 35,00 ( 182,00 ( 182,00 
Voegwerk m2 ( ( ( ( 

Kitwerk ° m1 0,08 ( ( ( 2,95 ( ( 

+ 

5,625 ( 2.170,94 ( 263,14 



calculatle DI Gevelfra ent 

Sandwich prefabelementen met baksteen lnvoer akkoord: 0 FALSE 
Arbeid Materiaal Materieel Onderaannemer Totaal 

Omschrijvin!! Hoeveelheid Eenheid Norm Uren Per eenheid Bedrag Per eenheid Bedra!! Per eenheid Bedra!! Bedra!! 
totaal opp van het fragment 8,25 m2 
Maatvoering 1 pst ( 35,00 
Aankoop element 5,2 rn2 ( 705,00 ( 3.666,00 ( ( ( 3.666,00 
Aankoop stenen 0,17 dz/st € 320,00 ( 54,40 ( ( ( 54,40 
Zaagwerk stenen 357 st ( ( ( 0,08 € 28,56 € 28,56 
Bijzonder zaagwerk 175 st € € € 0,25 € 43,75 € 43,75 
Bevestigingsmaterialen 5,2 m2 € 15,00 € 78,00 € € € 78,00 
Montage prefab elementen 5,2 m2 € € € 45,00 € 234,00 € 234,00 
Voegwerk m2 € ( € € 
Kitwerk o m1 0,08 € ( € 2,95 € € 

+ 
( 4.139,71 € 501,78 



latle Dlrecte BouwKosten Gevelfrqment 

Dubbelschalige prefabelementen Irwoer akkoord: 0 TRUE 
Arbeid Materiaal Materieel Onderaannemer Totaal 

OmschriivinG Hoeveelheid Eenheid Norm Uren Per eenheid Bedras Per eenheid Bedrag Per eenheid Bedra!l Bedra!l 
totaal opp van het fragment 8,25 m2 
Maatvoering 1 pst ( 35,00 
Aankoop element 5,2 m2 ( 712,50 ( 3.705,00 ( ( ( 3.705,00 
Aankoop stenen 0,17 dz/st ( 320,00 ( 54,40 ( ( ( 54,40 
Zaagwerk stenen 357st ( ( ( 0,08 ( 28,56 ( 28,56 
Bijzonder zaagwerk 175st ( ( € 0,25 ( 43,75 ( 43,75 
Bevestigingsmaterialen 5,2 m2 ( 15,00 ( 78,00 ( ( ( 78,00 
Montage prefab elementen 5,2 m2 € ( ( 45,00 ( 234,00 ( 234,00 
Voegwerk m2 € ( ( ( 

Kitwerk o m1 0,08 € ( € 2,95 ( ( 

+ 
( 4.178,71 ( 506,51 



1.01 Hoogle vall het bouwwerk 

Repetitle \(lin gevelfragmenlen in het 
1.02 

geveJontwerp 

\ ,03 
en posltlone.r/nB VCln de 

van de Bevel 
1.04 

(profieJerlnsldie.ptewer~ing) 

1.06 en detaillering in de gevel 

o 

0 

+ 

0 

+ ++ 

o n.t.b. n .t.b. 

0 n.t.b. n.t.b. 

0 + + 

0 n.t.b. n.t.b. 

++ 

n.t.b. 

n.t.b. 

+ 

n.t.b. 

De hoogte van een bouwwerk bepaald de verticale stroom van materialen, naar mate de 

hoogte toeneemt wordt prefab gunstiger omdat de totale bouwtijd verhoudingsgewijs verder 

afneemt. Bij sandwich/dubbelschalig wordt in een hijsbeweging de constructie en gevel 

eerealiseerd Ook de bouwtijd zal bij prefab methode relatief meer afnemen omdat 

intervallen verder verkleind kunnen worden. 

Komt in een gevel een fragment in meerdere keren voor dan is de repetiefactor positief van 

op de haalbaarheid (kosten) van een geprefabriceerde gevel. De kosten voor de 

wingen) kunnen over meerdere elementen worden verdeeld en het aantal 

handelingen neemt af. Voor traditionele verwerkingsmethoden is de repetitie niet 

minder van invloed op de kosten. Een repeterend effect in prefab kan bovendien bijdragen 

n een vereenvoudiging van de voorbereiding. De repetitie betekent niet dat hele gebouw 

moet zijn, met enkele repterende elementen is een totale afwisseling mogelijk. Ook 

bijvoorbeeld verschillende bakstenen (kleuren) te gebruiken op basis van dezelfde 

vallen om de gevel te kunnen realiseren . Elementen worden doorgaans 

gerealiseerd. In enkelschalige prefab elementen kunnen kozijn onafhankelijk 

gepositioneerd, deze elementen kunnen ook onafhankelijk van de verdiepingshoogte 

ontworpen. Voor de overige methoden gelden in principe geen beperkingen, wei 

aanvullende ondersteuningsconstructies nodig zijn. Een projectspecifieke 

ing is nodig om een juiste waardering te geven. 

Een gevel met een zekere gelaagdheid vergroot de kansen voor prefabricage van metselwerk 

omdat de plaatnaden gecamoufleerd kunnen worden. Een gelaagde gevel gemetseld 

uitvoeren kost meer arbeid in stellen en metselen, met de juiste vakmanschap is dit goed 

realiseerbaar. In prefab worden de mogelijkheden groter en zijn deze bovendien beter 

beheersbaar. Een vlakke en strakke gevellevert bij prefab gemiddeld iets meer naden op. 

Hoekaansluitingen in metselwerk worden noodzakelijkerwijze van dilataties voorzien, bij 

toepassing van prefab elementen wilen naden zichtbaar zijn. Hoeken kunnen met 

sandwich/dubbelschalige elementen beperkt worden omgeze!. Eventuele hoekelementen 

vragen een hoge nauwkeurigheid m.b.!. de haaksheid. Projectspecifiek zijn oplossingen 

mogelijk om goede hoekaansluitingen te maken. 



Het beoordelen van de moeilijkheidsgraad bepaalt onder meer de inzet van de manuren. 

Relatief gezien zijn de gevolgen van een moeilijke gevel voor metselwerk het grootst omdat 

meer gemiddeld meer manuren nodig zijn dan bij prefab en omdat deze productiemethode 

1.07 MoelliJkheidsgraad van een gevel(fragment) n.t.b. n .t.b . n.t.b. n.t.b. n.t.b. meer afhankelijk is van vakmanschap etc. Een inschatting voor de mogelijkheden in prefab 

moet gemaakt worden op basis van de aanwezige kennis. Belangrijk is het om te be palen of 

de moeilijkheid zich repeteert of dat moeilijkheid zeer gevarieerd terugkomt, in het laatste 

geval is dit ongunstig voor prefab. 

In enkelschalig prefab zijn gevelrondingen te maken . Ook in de metselwerk kan dit worden 

1.08 Aanwezlgfletd van gevelrondlngen x x x x x 
gemaakt. In combinatie met bijzondere metselverbanden worden de kansen voor 

prefabricage vergroot. Toepassing van sandwich/dubbelschalige elementen zijn wei bekend 

maar zijn nog weinig toegepast als volledig geprefabriceerd. 

Het aantal noodzakelijke geveldragers en lateien heeh een sterke beinvloeding op de prijs 

Toepasslng van metseJwetk 
van een gevel . Bij prefab is de constructie voorzien van ondersteuning of zelfdragend 

1.09 
ondersteunlngsconslructles (metselwerk gev.elsl 

0 - x x x uitgevoerd. Bij metselwerk van boven naar beneden zijn meer geveldragers nodig. Om 

tijdelijke ondersteuningsconstructies te voorkomen kunnen zelfdragende geveldragers 

worden geplaatst, deze zijn wei duurder (kwaliteit: luxe). 

In aile gevallen zijn dilataties/naden zichtbaar, de naden kunnen wei minder opvallen door 

Zichtbaarhetd van vertlcale en horizontale 
kleur, product en detaillering toepassingen. De frequentie is bij sandwich/dubbelschalige 

1.10 
dUataties en naadverdellngen 

+ 0 n.t.b. n.t.b. n.t.b. elementen het grootst en het minst te beinvloeden. Doormiddel van detaillering is kan veel 

van de naden gecamoufleerd worden. Bij de toepassing van prefab zal dit project specifiek 

vastgesteld moeten worden. 

ill T.oepassinR van hel.SOort baksteen + + + + + Wordt aan hand van invoer beoaald door database 2 zie onderstaanc 

1.12 Toepassingvan het/de metseiverband(en) - . + + + Wordt aan hand van invoer bepaald door database 2 zie onderstaanc 

1.B Keuze vrijheld In afwerldnR van de voel! + + + + + Wordt aan hand van invoer beoaald door database 2 zie onderstaanc 

Een geprefabriceerd element met baksteen heeh vanwege de productie onder 

Hoe is de kwaliteit van toegepast producten en 
geconditioneerde omstandigheden de beste kwaliteit. Met de huidige technieken is de kans 

1.14 + + ++ ++ ++ op witte uitslag bij prefab toepassingen geminimaliseerd. De kwaliteit van metselwerk is 
materiaien In de gevel afhankelijk van meerdere, moeilijk te beheersen, factoren zoals vakmanschap, 

weersinvloeden en materiaalspecificaties en afstemmingen 

Prefab toepassingen in een gemetselde gevel hebben veel invloed op de werkwijze en kosten, 

bij geprefabriceerde elementen zijn deze onderdelen eenvoudiger te intergreren zander dat 

hierbij fysieke belastingen optreden. Wij de bepaling van traditionele verwerkingsmethoden 

US Niethandzame maleriaaltoepasslngl!n In de gelleri' - + + + is het belangrijk te realiseren hoe deze elementen aangebracht moe ten worden. Hierbij 

speelt de steiger een grote rol, eveneens het materieel waarmee de producten geplaatst 

moeten worden. Bij de uitvoeringsmethode waarbij van boven naar beneden gemetseJd 

wordt, is het plaatsen van zware en grote prefab onderdelen moeilijk te realiseren. 

[SF-04 Beoordellnpaspect 
2.01 

Berelkbaafheid iln lialng vall de bouwloatie op 
0 0 

basis van actuele sl(uatil' 
+ ++ ++ Wordt aan hand van invoer be~aald door database 2, zie onderstaand 

2.02 
Omgevlngsdruk rondom de bouwplaalS op basis 

- - + + + Wordt aan hand van invoer be~aald door database 2, zie onderstaand 
vall sctuele sitl/atie 



2.03 
.Belemmerlngen t.o.v, bouwwerk en margelijn 

+ 
!gevel/openbare ruimle 

+ + + + Wordt aan hand van invoer be(!aald door database 2, zie onderstaand 

2..04 
Is de noodzakeliJke manouvreerruimte buiterr de 

0 0 
bouwplaalS aanwezi!. 

0 + + Wordt aan hand van invoer be(!aald door database 2, zie onderstaand 

2.0S 
Is.er ruimte rondom de bouwplaats en Is deze 

0 0 0 + + Wordt aan hand van invoer be(!aald door database 2, zie onderstaand 
brulkbaar/noodukeliik VOOT aanvoer; 

2.06 lioe is de geluiclshlnde( voor de omgevlng n.t.b. n.t .b. n.t.b. n.Lb. n.t.b. 
Worden er eisen gesteld aan de geluidsbelasting en tijdslimieten waardoor een 
uitvoeringsmethode beperkt/niet mogelijk? 

2.07 Hoe is de velligl)eid voor de omgevlnll. ++ ++ + + 
Worden er eisen gesteld aan de externe veiligheid (omgevlng: open bare ruimte, belendingen, 

-
infrastructuur)? Eventuele aanvullende maatregelen dienen te worden bepaald. 

SF-G4 Beoordelln ect 
njd 

De voorbereidingstijd beinvloed de mogelijke startdatum van de uitvoering. Kenmerkend aan 

Hoe Is de beheersbaarheid van de 
prefab is een langere voorbereiding, bovendien zijn de producten eerder in het 

3.01 + + 0 0 0 uitvoeringsproces nodig. Hierdoor wordt in veer gevallen de gevel maatgevend voor de 
voorbereldlngstlJd voorbereidingstijd en dat heeft een negatieve invloed op de vroegst mogelijke startdatum 

van de werkzaamheden. 

De uitvoeringstijd is de tijd in werkbare dagen die nodig is om het project te realiseren, deze 

3.02 Hoe 15 de beheersbaarheid van de ultvoerlngstljd + + + 
kan in kalenderschaal worden uitgedrukt. De uitvoeringstijd is een bepaling aan de hand van 

cyclustijden en intervallen. Bij een prefab bouwmethode nemen de intervallen af waardoor 
bouwtijdverkorting optreedt, bovendien is het minder gevoelig voor verlet 

3.03 
Hoe Is de mvlbed van de periode (seizoen) waarin 

-- - + + + 
Het uitvoeren in de winter betekent voor een gemetselde gevel een verhoogd risico op verlet 

hel werll aan de gevel wordt uitgevoerd. ten opzichte van geprefabriceerde bouwmethoden i.v.m. de verwerking van de materialen. 

De weersinvloeden op traditionele bouwmethoden zijn groter en bovendien negatiever dan 

3.04 
lioe Is de lnvloeavan weersgesteldl\etd op de - 0 0 0 

bij prefab bouwmethoden (qua bouwtijd) . Oorzaak ligt ondermeer in de soort arbeid die 

voortgang van hel proces verricht moet worden, maar hoofdzakelijk in de materiaaleigenschappen in combinatie met 

de verwerking. 

Geld 

De directe kosten voor prefab toepassingen zijn hoger omdat dit bepaald wordt door de 

material en en arbeid. De kosten voor de inkoop van deze materialen ligt hoger, daarintegen 

3.05 
Hoe ls de beheersbaarheld van de direct 

0 0 
zijn er op de bouwplaats veel minder manuren. Dit heeft als effect dat de kosten bij prefab 

+ + + 
bouwkosten? methoden beter beheersbaar zijn . Een goede voorbereiding is van toenemend belang bij de 

toepassing van prefab bouwmethodieken. De beheersbaarheid van de kosten factor voor 

arbeid is bij gemetselde gevels in veel gevallen moeilijk beheersbaar. 

Hoe is de beheersbaarheid van de a1gemene 
De algemene bouwplaatskosten zijn kosten voor het uitvoeringsproces en niet voor het 

3.06 0 0 + + + bouwwerk zelf. De bouwplaatskosten zijn tijdgebonden en lager bij prefab toepassingen 
bouwplaalSkosten7 (naar gelang de tijdswinst wordt het verschil groter). 

Organisatie en InfOrmatls 

Een prefab element is een eindproduct en daarom nauwelijks meer aan te passen. Bovendien 

3.07 Wat Is de mate van flexlbilltelt van de uitVoefing? + + - - verloopt het productieproces volgens een strakke planning en is de inzet van de mallen. Het 
proces is daarom nauwelijks flexibil . Bij metselwerk gevels is het proces (beperkt) flexibil. 



Het detail- en engineringsniveau bij prefab toepassingen is hoger en bovendien vroegtijdig in 

Wat Is de mate van het detail- en 
het proces nodig. Bij prefab toepassingen wordt tot in detail geengineerd, in grote mate van 

3.08 0 0 ++ ++ ++ samenhang. Bij traditionele method en wordt gekenmerkt door een versnippering van 
englneeringsniveau? 

leveringen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden wat het engineeringniveau en 

samenhang niet bevorderd. 

Vakmanschap is voor aile bouwmethoden vereist, de inzet van het aantal vakmensen ligt bij 

3.09 Wat Is beschlkbaarheld van vakmanschap? - + + + traditionele method en veel hoger en de belangstelling voor het uitvoeren traditioneel, zwaar 

en intensief handmatigwerk neemt in toenemende mate af. 

Kwalltelt van prociuctle en ultvoerll1& 

3.10 
Hoe Is de invloed van de weersom.standlgheden op 

0 0 0 
Bij het metselen in het werk hebben weersinvloeden meer invloed op de kwaliteit van het 

de. kwaliteit? werk dan bij geprefabriceerde omstandigheden. 

De omstandigheden waarin prefab wordt geproduceerd is geconditioneerd en daarmee 

3.U 
Is productfe onder gecondldoneerde 

0 0 ++ ++ ++ 
optimaal voor de producten en de kwaliteit. Bij een gemetselde gevel is werken onder 

omstandillheden mogellJk? geconditioneerde omstandigheden beperkt mogelijk waardoor dit invloed heeh op de 
kwaliteit. 

Bij prefabricage is de kans op beschadiging groter en zijn de kosten voor hers tel bovendien 

3.1.2 
lUn beschadigmgen (praductie/uitvoenng) Ie. 

+ + - - -
groter dan bij gemetselde gevels. Qua beschadigingen door voegwerk en metselwerk is het 

voorkomen en/of te verhelpen? metselen van boven naar beneden gunster voor kozijnen en geplaatste kozijnen dan een 

gevel welke van beneden naar boven gemetseld wordt. 

Arbeldsomstancliitleilen e n vemiheld 

Wat is de velliJ!heid op de bouwplaats en 
De algemene veiligheid zonder maatregelen zijn bij prefab bouwmethoden groter. Er zijn 

3.13 
omgevlngzonder dat maatregelen genomen zijn? 

0 0 + + + minder vaklieden betrokken, er is minder handwerk en er wordt minder losse material en en 

producten verwerkt. 

3 .14 
Hoe zijn de arbeidsomstandigheden zonder 

+ + + 
De arbeidsomstandigheden bij prefab bouwmethoden zijn beter in verhouding tot methoden 

maalregelen genomen zljn? 
- -

waarbij handmatig grote hoeveelheden materiaal verwerkt moeten worden 

Hoe is de fysieke belastJng van de 
De fysieke belasting van bouwplaats medewerkers is bij traditionele bouwmethoden hoger. 

3.15 - 0 + ++ ++ Bij toepassing van prefab elementen worden de werkzaamheden beperkt tot 
bouwplaallmedewerkers? 

montagehandelingen. 

ZiJn aanvullende maatregele.n nadig om veiligheid 
De maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen zijn bij gemetselde gevels het 

3.16 0 0 + + + grootst en meest omvattend. Bij prefab toepassingen is bovenmatig aandacht voor de kraan 
Ie waarbo rgen? 

en hijshulpmiddelen nodig. 

ISF..fJ4 .. , ~Ii~ act 
Afst emmlnl bouwmethoden en praces 

Hoe beinvloed de ruwbouw het ultvoerlngsproces 
Met een sandwich/ dubbelschalig prefab element wordt de constructie en de gevel in een 

4.01 0 0 + ++ ++ bewerking gerealiseerd. Met een montagebewerking wordt zowel ruwbouw als ook gevel 
van de gevel? 

vervaardigd. 

De afbouw kan kort na de ruwbouw volgen, in het geval een tradition eel gemetselde gevel 

4.02 
Hoe belnvlbed het ultvoer lngsproces van de gevel 

- + + ++ ++ 
kan hierbiJ nog hinder worden ondervonden van het feit dat de kozijnen en beglazing niet 

het proces 'afbouw'i' kort achter het metsel/voegproces kunnen plaats vinden. Bij de toepassing van prefab gevels 

zijn er voor de afbouw voordelen vanwege de aanwezigheid van wind- en waterdichting. 



Uitgangpunt bij prefab toepassingen is dat de kozijnen en beglazing voorafgaande (of direct) 

na montage van het element zijn aangebracht. In andere gevallen zijn tijdelijke dichtingen 

Noodzaak van tljdelijke-voorzieningen wind· en 
nodig, om de intervallen in de planning te verkleinen kunnen nooddichtingen aangebracht 

4.03 - - x x x worden. Bij metselwerk veelal in combinatie met een valbescherming van puin bij projecten 
waterdichting aanwezlg? 

van circa> 40 ml. Bij metselen van boven naar beneden is valspecie geen gevaar v~~r de 

kozijnen en beglazing maar wordt tijdelijke dichting aangebracht om de interval naar de fijne 

afbouw te verkleinen. 

Verwerlcinl materlaal 

Bij metselwerk worden veel materialen (handmatig) verwerkt op de bouwplaats. Het 

4.04 
Wat is de lnvloed van de hoeveelheid te verwerke~ 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n .t .b. n.t.b. 
monteren van enkelschalig prefab geeh gemiddeld meer elementen die verwerkt moeten 

ntet-handzaam materiaal? worden dan bij sandwich/dubbelschalig prefab. Bovendien worden hiermee ook materialen 

van het casco geintegreerd verwerkt. 

Het leggen van zware producten in een gemetselde gevel (bijvoorbeeld lateien) betekend 

inzet van materieel. De steiger (en eventuele beschermende maatregelen) zorgen voor 

4.05 Verwerkbaarheid van losse/zware producten + - 0 0 0 hinder. Inzet van extra hulpmiddelen is nodig om deze producten te kunnen verwerken. Bij 

metselen van boven naar beneden vormt de vooraf geplaatst steiger een probleem, met 

uitzondering van de hefsteiger. 

Wat zijn kansen van afstemmlnssfouten en -
De gedetailleerde voorbereiding van prefab verkleind de faalkansen, in het werk is minder 

4.06 - - 0 + + kans op afstemmingsfouten. Het aantal displines en vaklieden dat werkt aan een gemetselde 
verllezen lussen materialen/producten gevel vergroot de kans op afstemmingsfouten en verliezen. 

Kunnen producten gecomblneerd werden Bij prefab optimaal mogelijk om in het metselwerk eventuele prefab voorzieningen op te 

4.07 aan~levetd/verwerlrt In beperkt aantal - - + + + 
nemen. Bij metselwerk niet mogelijk, aparte bewerking/dicipline nodig om gevel gerealiseerd 

te krijgen. Dit zijn arbeidsintensieve bewerkingen en vragen veel afstemming in het werkplan 
handellngen? (montagemethode, logistiek en steiger) 

8enodlld materleel 

De kraaninzet· en capaciteit bij traditionele bouwmethoden is beperkt, wei moet de steiger in 

4.08 Hoe Is de benod.sde tijdsduur kraaninzet? n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b . 
veel gevallen worden gedemoteerd/afgevoerd met de kraan. Dit vergt een langdurige inzet. 

Sandwich/dubbelschalige elementen zijn relatief zwaar en vergen een grote hijscapaciteit. In 

beperktere mate geldt dit voor enkelschalig toepassingen. 

De kraaninzet· en capaciteit bij traditionele bouwmethoden is beperkt, wei moet de steiger in 

4.09 
HOe IS de benodigde capaciteit van de kraanlnzet 

0 0 -- -
veel gevallen worden gedemoteerd/afgevoerd met de kraan. Dit vergt een langdurige inzet. 

en is deze haalbaar? Sandwich/dubbelschalige elementen zijn relatief zwaar en vergen een grote hijscapaciteit. In 

beperktere mate geldt dit voor enkelschalig toepassingen. 

Bij totale sandwich/dubbelschalige constructies is geen/weinig (bevoorradings·)steiger 

Wat is de benod/gde inzet van steigers en is deze 
benodigd. Bij metselwerk is langdurige steiger en lih inzet noodzakelijk, bij het van boven 

4.l0 - 0 0 0 naar beneden metselen neemt deze verder toe vanwege tijdelijke beschermingen die boven 
haalbaar (situatle)? 

op de steiger zijn aangebracht. De toepassing van enkelschalig vergt een bereikbare 

werkplek, alternatieven zijn mogelijk en moe ten op prijs beoordeeld worden. 

A~1d 

Het werken onder geconditioneerde omstandigheden is nodig bij metselwerken. Het 

~.U 
~ werken onder gecondltioneerde 

0 0 + + + 
conditioneren is sterk be pal end voor de kwaliteit van de gevel en de fysieke omstandigheden 

fomstandlgheden mogellJk? waarin het werk wordt verricht. Bij prefabricage niet/nauwelijks van toepassing. De prefab 

producten worden volledig onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. 



BO~lII "Jaatslnrldltlrl& en loatstJek 

4-12 
Is er voldoeode opslagrulmte op de bouwplaats 

0 0 0 + + Wordt aan hand van invoer be(1aald door database 2, zie onderstaand 
voor materia len? 

4.'0 
Hoe is de noodzaak om materialen te 

0 Opgeslagen materialen voor een gemetselde gevels dienen geconditioneerd te worden. 
tond,Uoneren? 

- 0 0 

Naar mate de hoogte van het project toeneemt wordt het voordeel voor prefabricage 

vergroot, er is minder en gestructureerd verticaal transport. V~~r gemetselde gevels zijn 

4.14 
Hoe is de Intensivltelt van venicaal transport 

- - + + + 
oppersteigers (+ kraan) nodig of zijn bouwliften nodig, wachttijden lopen sterk op bij dergelijk 

tijdens de verschillende bouwfasen? materiaalstromen. Bij prefabricage kan montage gedeeltelijk parrallel worden uitgevoerd 

met het transport van een volgend element. Aanvoer,kraan· en montage tijden zijn 

maatgevend voor het productietempo met prefab. 

Hoe Is de verankerlng van kraan In relatle tot 
Veroorzaakt een eventuele verankering van de bouwkraan voor hinder in de uitvoering van 

4.15 
UltvDering va 1'1 de gevel 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. de gevel? Bij gemetselde gevels is de hinder beperkter/eenvoudiger dan bij geprefabriceerde 

toepassingen. 

Is er opstelruimte t .aN. de kraanactivitelten en 
De opstelplaats van kraan heeft gevolgen voor de afstanden waarover gehesen moet worden, 

4.16 
laden en lossen? 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b . n.t.b . voor geprefabriceerde gevels kunnen de gewichten in combinatie met de vlucht als gevolg 
hebben dat zware (dure) kranen nodig zijn. 

Is opstelrulmte voor 
Gemetselde gevels staan over een langere peri ode in de steiger, hiervoor is opstelruimte 

4.17 
stelgerwerk!bevoorradingspJatvormerl aal'lwez;g1 

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. nodig waarbij de hinder voor omgeving en het uitvoeringsproces tot een minimum beperkt 

moet blijven. 

AfvaJ 

4.18 
Hoeveelheid bouwafvaJ lbouwplaatsl wat 

- + ++ ++ 
Toepassingen van prefab elementen veroorzaken op de bouwplaats nagenoeg geen alval in 

afgevoerd moet worden? tegenstelling tot een gemetselde gevel (o.a. hak· en mortelresten) 



+ + + + + Voor metselwerk gevels zijn aile soorten stenen geschikt, wei zijn er 

+ + + + + rten die de nodige aandacht vergen. Bij de toepassing van prefab methode 

+ + + + + zijn handvormstenen beperkt mogelijk en is een goede afstemming noodzakelijk om 

0 0 + + + een succesvolle realisatie mogelijk te maken. In toenemende mate wordt de 
n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

+ + + + + 
+ + + + + formaten zijn in aile toepassingen mogelijk, in verband met Arbo is het 

+ + + 
van dikformaat stenen minder goed. 

+ + + + + 
n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + Bijzondere verbanden of metselwerk toepassingen kunnen prefab eenvoudiger 

0 0 + + + gerealiseerd doordat de stenen in een mal worden aangebracht en omdat 

0 0 + + + et metselverband geen verband heeft met de sterkte en stijfheid van een baksteen 

++ ++ ++ gevel 
+ + + 
+ + + 

n.t.b . n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

+ + 0 0 0 

+ + 0 0 0 n prefab zijn bijzondere voegvormen mogelijk, de toepassing van gietmortel is 
+ + 0 0 0 

kwalitatief hoogwaardig maar is praktisch aileen nog maar toepasbaar als een 
+ + 0 0 0 
+ + 0 0 0 

terugliggende voeg 

+ + + + + 
+ + + + + 

n.t.b. n.t.b . n.t.b. n.t.b. n.t.b. 



Onbekend 
Houte.n kOLijnen (montage) 

Houte,.. kOliJ,..en (in metsell 
Geen invloed omdat het uitgangspunt is: montagekozijnen in een stelkozijn. 

Aluminium k.ozijnen 

Kunststof'ko:ciJnen 
Anders 

Onbekend 
Standaard (10 tot 90 mm) + + + + + 
KoziJnen geliJk of vooruitstekend I <Omm) + + - Bij metselwerk kunnen verdiepte negge's worden gemaakt, meestal met extra 

Verdlept ( > 90mm) + + + + + stelwerk. In prefab kunnen in de mal verdiepte negge's worden aangebracht. De 

Verborgen + + + + + toepassingen worden beperkt door de sterkte en stijfheid en de hoekomzettingen. 
Verborgen met verdiepte negge + + + + + 
Anders n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

LocatJe 
De locatie binnenstedelijk leent zich beter v~~r prefab bouwsystemen dan door 

Binnenstedelijk 0 0 + ++ ++ 
traditionele bouwsystemen vanwege het feit dat aanvoer, manouvreren en opslag 

Stedelljk + + + + + 
Regionaal 0 0 0 0 0 

op de bouwplaats vaak sterk beperkt zijn. 

Omgevlng Druk vanuit de omgeving op de bouwlocatie leidt tot voordelen voor 

leer druk -- -- + ++ ++ bouwmethoden waarbij (verkeers-) hinder en overlast voor de omgeving beperkt 

Oruk - - + + + wordt. Prefab bouwsystemen bieden in een drukke omgeving voordelen t.o.v. 

Normaal + + + + + traditionele bouwsystemen door minder personeelsbezetting, minder aanvoer, 
RU5tig 0 0 0 0 0 minder op- en overslaR liust-in-timel en kortere bouwtiid 

Rulmte orngeving De hoeveelheid ruimte om het groot materieel naar de bouwplaats te laten komen 

Geen rulmte - - ++ ++ en om deze op de bouwplaats te kunnen laten keren in combinatie met de ruimte 

Beperkl rulmte 0 0 0 + + die nodig is voor opslag en bouwplaatsvoorzieningen. V~~r een gebouw waar 

Normaal + + + + + geprefabriceerde elementen worden verwerkt verloopt de aanvoer met een beperkt 
Veel ruimte + + + + + aantal Rrote transportmiddelen. De ladingen ziin niet deelbaar bii metsewerk gevels 

Bereikbaarheid lijn de aanvoerwegen naar de bouwplaats geschikt voor de te transporteren 

Ja + + + + + gewichten/afmetingen (Iengte/breedte/hoogte) en transportfrequentie en 

Neutraal + + + + + tijdstippen7 Hoe is de doorstroming van het verkeer om de bouwplaats en op de 

Nee + + - - - aanvoerwegen naar de bouwplaats. 

Belemmeringen Obstructies op het terrein die al dan niet wegneembaar zijn geven beperking bij 

Ja - 0 0 0 uitvoeringsmethoden, bijvoorbeeld belendende bebouwing, groenvoorzieningen of 

Nee 0 0 0 0 0 infrastructurele voorzieningen. 

Ruimte bouwplaals Is er op de bouwplaats ruimte beschikbaar op voor opslag en bewerking van 

Geen - - - + + bouwmaterialen7 Bij gemetselde gevels is opslag nodig van volle vrachten, voor 

Beperkt - - + + + prefab gevels is een los-/opstelplaats nodig waar de elementen Just-In-Time 
Ruim + + + + + aangeleverd kunnen worden 
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van dllatatles en naden 
Zowel metselwerk gevels als prefab gevels worden gekenmerkt door de aanwezigheid van diliataties van wei naden. In dit informatieblad wordt over deze aspecten 

informatie aangeboden. Bij gemetselde gevels is sprake van horizon tale en verticale dilataties om ongewenste spanningen in het buitenspouwblad te voorkomen, de 

uitgangspunten voor het toepassen van dilataties zijn hieronder weergegeven. De toepassing van prefab in een gevel vindt plaats in de vorm van elementen (zie ook 

'Repetitie in de gevel en gevelopeningen aanwezig?') Gevolg van deze elementen zijn naden. 

Horizontale dilataties bij gemetselde gevels 

De horizontale werking tussen binnen- en bUitenspouwblad bedraagt circa 3mm per 10 meter, per verdieping (3 - 3,Smeter) komt dit neer op circa 1 tot 1,Smm. Tot 14 

meter hoogte kan een gevel, mits goed gedetailleerd, zonder horizontale dilataties worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor horizontale dilataties is het toepassen vanaf 

ongeveer 9 meter boven de aansluiting met de fundering en vervolgens elke 6 meter herhalen. Dit moet dient projectspecifiek vastgesteld te worden. 

v 0 I dOl ertlca e 1 atatles b
O

-IJ gemetse Id e geve s 
ongewal2end metselwerk gewal2end metselwerk 

noordgevels 14m 21 m 

overige gevels 12 m 18 m 

borstweringen met hoogte h < Sh < 10h 

Tabell Maximale ongedilateerde wandlengte in gevels van baksteen Bron: Bijlage A2 uit CUR aanbeveling 82 

Naast deze diltaties kunnen constructieve en bouwtechnische dilataties noodzakelijk zijn. Schade aan metselwerk ontstaat als dilataties verkeerd of onvoldoende zijn 

aangebracht of als constructieonderdelen zoals consoles en balkonplaten die door het gevelmetselwerk steken daarvan rondom niet voldoende vrij worden gehoudeno In het 

metselwerk opgesloten kozijnen kunnen soms ook oorzaak van scheurvorming zijn door de noodzakelijke bevestiging aan de binnenspouwbladen. 

Naden bij prefab gevels 

In sommige projecten wordt de lintvoegdikte in de lagenmaat doorgezet in de horizontale montagevoeg. 

In het geval van metselwerk is dit soms nog wei mogelijk met voegen van ongeveer 10 tot 12 mm, maar 

in lijmwerk is het bijna onmogelijk, door de geringe dikte van de lintvoegen (3 tot 7 mm). De toleranties 

die optreden in een groot gevelvullend element zijn namelijk groter dan de geringe toleranties tussen de 

stenen onderling, waardoor de kans groter is dat het element zich zal aftekenen in de gevel. In overleg 

met de architect moet nagegaan worden hoe hiermee in het gevelontwerp rekening kan worden 

gehouden, bijvoorbeeld door de montagevoegen een functie te geven in de gevelgeleding. Een ander 

belangrijk aspect in relatie tot de montagevoegen is de kleur van de voeg. Een lichte voeg zal bij 

metselwerk eerder leiden tot het opvallen van de montagevoeg tussen de elementen. Het toepassen van 

donkerder gekleurde voegen verdient in dit verband dan ook de voorkeur. 



'Elementtoleranties tot maximaal 3 millimeter op 9 meter zijn te realiseren. Hiermee ligt de weg vrij om 

homogene metselwerkvlakken prefab, zonder hinderlijke elementaftekening, te maken. De voeg tussen 

de elementen wordt eender van maat uitgevoerd als het voegwerk en bedraagt 12 a 15 mm.' Naar 

aanleiding van een projectbezoek bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (afbeelding 2.19) kan 

worden laten zien dat maatafwijkingen niet zichtbaar zijn en geen verstoring in het gevelbeeld opleveren. 

Het stellen van doorgaande gevelvlakken vergt een gedegen studie naar maatafwijkingen. In het 

gevelvlak veroorzaken scheluwte en tordering van elementen de maatafwijkingen in de aansluitingen en 

in het doorgaande vlak over meerder elementen bezien. Het toepassen van elementen in een halfsteens 

verband doet deze afwijkingen verergeren . 

De naden van de elementen vormen een belangrijk onderwerp, deze moeten zo min mogelijk opvallen. 

Kaders rondom baksteenelementen zorgen ervoor dat naden minder zullen opvallen. De naden tussen de 

prefab elementen kunnen opengehouden worden, in de spouw moet hier rekening mee worden 

gehouden. Onder meer door te rekenen op een hoge water- en windbelasting maar ook de UV

bestendigheid van de materialen in de spouw. De naden kunnen van kitwerk worden voorzien, door deze 

eventueel te bezanden zijn naden verder te camoufleren. 

I!Y e eveldra erlmetselwerk ondersteunrn to 
In het hulpmiddel worden zelfdragende lateien als luxe beoordeeld, bij metselwerk van boven naar beneden wordt dit type geadviseerd Lv.m. de uitvoerbaarheid. 
Om verschillende redenen worden metselwerk ondersteuningsconstructies toegepast. Deze ondersteuningsconstructies zijn nodig boven gevelopeningen, ter plaatse van 

sparingen en ter plaatse van horizontale dilataties. Bij het toepassen van draag- en ondersteuningsconstructies kan onderscheid worden gemaakt tussen zelfdragende en 

samengestelde lateien. De zelfdragende lateien zijn constructief berekend op de belastingen en moeten deze kunnen afdragen met een doorbuiging die voldoet aan de 

eisen. Een samengestelde latei is een latei waar de druk- en trekkrachten worden opgenomen door het metselwerk (druk) en de latei(trek). Bij de samengestelde lateien is 

het van belang om de uitvoering hierop af te stemmen, zo moeten de lateien tijdelijk worden ondersteund of moet het metselwerk na een aantallagen verharden. 

Geveldragers worden doorgaans als samenwerkende lateien uitgevoerd (prijs). Afhankelijk van het late i-principe worden eisen gesteld aan de uitvoering. Een deugdelijke 

uitvoering van latei opleggingen is nodig om scheurvorming en schades te voorkomen, de schade ontstaat bij het uitzetten en bewegen van de lateien en het metselwerk. 

Oorzaken van schade zijn meestal oorzaak van een gebrekkige uitvoering: het niet glijdend aanbrengen van lateien, geen dilatatieruimte gehouden (Lv.m. ander 

uitzettingscoefficient van de materialen van het latei), geen tijdelijk ondersteuning aangebracht of teveel werk in een keer op het latei aanbrengen 

Geveldragers die zijn opgehangen aan vloerranden buigen op dezelfde wijze door als de vloer. Daarmee moet men bij het bepalen van de dilatatiedikte rekening houden. 

Het is aan te bevelen waar mogelijk maatregelen te nemen tegen het doorbuigen van vloeren door bijvoorbeeld het binnenblad vloerondersteunend uit te voeren. 

St"} rT;\ ~ 1I"0.J ((., --- -- ---_ ... --- _ .. 
Bran: SBR, Duurzame veiligheid von metselwerk 



Het bepalen van de repetitie in een gevel is van belang bij prefab toepassingen omdat het invloed heeft op de preductiekosten. Een gevel waarin repetitie voorkomt wordt 

door experts eerder haalbaar geacht in prefab toepassingen vanwege de vermindering in malkosten en dus de totale kosten voor het prefab element. Hoe kan de repetitie 
wornf'n hf'n;!;!ln? 

Het project bevindt zich nog in ontwerpfases, onderzoek naar de repititie kan bevorderen dat op kleine schaal wijzigingen doorgevoerd kunnen worden die de repetitie ten 

goede komen . Bij prefab is de repetie te bepalen door het gebouw over 1 verdieping te analyseren en over de totale hoogte te analyseren. 
Van repetitie is sprake als binnen de maakbare afmetingen van een element (bijvoorbeeld 7,2ml lang en 3,6ml (verdiepingshoog) meerdere malen op exacte dezelfde 

manier voorkomt, bijvoorkeur op basis van een vaste stramienmaat . Belangrijkste aspect zijn daarbij de gevelopeningen omdat deze in de mal van sandwich/dubbelschalige 

elementen een nadrukkelijke rei spelen . 

Bron: 5BR gevels van prefab metselwerk 

Invloed van de repetitie op gemetselde gevels 

Aspecten het proces van metselen van de gevel beYnvloeden komen vooral voort uit het gevel ontwerp, 

onder meer: 
• Steenafmetingen en metselverband 
• Percentage metselvlakken en gevelopeningen 
• lengte - hoogte afmetingen gevel 
• Kozijnaansluitingen en detailieringen 
• Aanwezigheid van gevelvoorzieningen 
• Verwerkingsmethode (metselwerk of doorstrijkwerk) 
• Dilataties 
• Steen bewerkingen (stenen zagen/hakken) 

De repetetie van een gevel heeft op gemetselde gevel aileen invloed als er bijzondere (stel-) 

werkzaamheden plaats vinden. 



Invloed van de repetitie op enkelschaJige prefabelementen met baksteen 

Om prefabricage rendabel toe te kunnen passen, zal in veel gevallen worden gekozen voor grote elementen waarin de kozijnen, ramen en deuren al zijn opgenomen . Bij het 

toepassen van enkelschalige prefab elementen kunnen de losse elementen onafhankelijk van het binnenspouwblad worden ingevuld . Hiermee kan in sommige gevallen 

beter worden ingespeeld op esthetische wensen in combinatie met voordelen voor het uitvoeringsproces. Een gevel met te veel kleine elementen is in de montage en 

assemblage toch nog arbeidsintensief en vergt een aanzienlijke kraaninzet. Het verdelen van de gevel in kleine elementen kan ook resulteren in het noodzakelijk gebruik van 

een steiger voor de uiteindelijke montage van de prefab elementen of andere onderdelen in de gevel. In de gevelgeleding spelen naast de kozijnen de naden die ontstaan 

ten gevolge van de elementen een rol. Deze naden kunnen door de architect in het ontwerp worden benut of gecamoufleerd . De toepassing van bakstenen met een voeg 

van 12mm maakt het mogelijk een montagevoeg te creeren die gelijkende afmetingen heeft . 

Invloed van de repetitie op sandwich/dubbelschaJige prefabelementen met baksteen 

Het repetitie-aspect van prefabelementen zal mede bepalend zijn voor de haalbaarheid ervan. Het repetitie effect met betrekking tot prefab baksteen gevels wordt in 

hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid modellen en elementen, in mindere mate door bijv. de kleur van de stenen. Afhankelijk van de productiemethode is wei een 

gelijkende steenafmeting voor het gehele project een voordeel, hetzelfde geldt voor het metselverband. 

Kozijn posities, verdiepingshoge kozijnen zijn vooral bij sandwich elementen lastig. Deze kozijnen moeten in de elementen worden ingepast. Om constructieve redenen, 

transport en hijsen, is een bepaalde dikte rondom kozijnopeningen noodzakelijk. Kozijnopening bij sandwich elementen zijn altijd opgenomen in een element. Bij 

enkelschalige elementen is dit niet nodig omdat met verschillende elementen rondom de kozijn opening kan worden gewerkt. 

Profielering in een gevel komt tot stand door ten opzichte van het gevelvlak terugliggende dan wei uitstekende stenen. In 

gemetselde toepassingen vergt dit projectspecifieke aandacht voor ondermeer het stelwerk (extra manuren) en het 

vwerken van de stenen. In prefab toepassingen zijn profieleringen op te nemen. Deze zijn bovendien te benutten om 

elementnaden te camoufleren. Door terugliggende lagen treedt bijvoorbeeld schaduwwerking op waardoor de naden 

minder tot niet zichtbaar zijn . Hiervan zijn in Nederland al vele toepassingen bekend. 



Voe en; kwallteit en vormen 
In onderstaande tabel zijn de verschillende voegtypes weergegeven met daarbij de uiterlijke kenmerken die de voeg heeft. De kenmerken zijn doormiddel van een 

schematische doorsnede overzichtelijk weergegeven . Per voegtype is weergegeven welke voeghardheid realiseerbaar is. Per voegtype en hardheid zijn daarbij risico's en 

uitvoeringsmethoden weergegeven. Gevels waarbij een voeghardheid groter dan VH25 is mechanisch verdichten noodzakelijk. Doorgaans wordt in bestekken voeghardheid 

VH35 voorgeschreven om de duurzaamheid van de gevel te verhogen . 

Iypo yoog konmorkon schomalischo maxim"'" .J Een goede indica tie voor de technische kwaliteit van de voeg vormt de 

voeghardheid. Door de voeghardheid te meten krijgt men een beeld van de 

techn ische staat waarin de voeg verkeert . Sommige voegtypen kunnen door hun 

vorm en afwerking hogere hardheden bereiken dan andere, in de tabel is 

aangegeven welke hardheid voor haalbaar is voor de beschreven voegtypen . 

Meestal is een bepaalde vorm van verdichting noodzakelijk om tot de hoogst 

haalbare voeghardheidsklasse te komen . Ook dit is bij de tabel aangegeven . Door 

verdichting van de voeg wordt de technische kwaliteit verbeterd en de levensduur 

van de voeg aanmerkelijk verlengd. Verdichten gebeurt handmatig door druk uit te 

oefenen op de voegspijker, of mechanisch door gebruik te maken van een 

mechanische voegspijker. De mechanische voegspijker geeft een trillende 

beweging af loodrecht op de voeg, waardoor een goede verdicht ing ontstaat. 

doorenedo herdheid .. 
klasso 
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VH25 I ) » 
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... 
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90kamd streak en Lh.a. smaUer dan borslelwerk VH3S 3) 
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gladc!e voeg mel ~acet,arn:fie 

-
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b lf'1dmidectgch..lI1C (In de ZC-!f} die t}llI'l c.. t t;'P~ ..... "-' .0( ..... c "Ot t:C!': r~~d 

Bijzondere detailleringen zijn delen in de gevel waarvoor extra aandacht nodig is in de voorbereiding en uitvoering. Opvallend verschil is hierbij de flexibliteit in de 

uitvoering, bij traditionele methoden kan in het werk veel gemaakt worden terwijl bij prefab gevelsystemen enginering tot op detail nodig is. Gezien de problematiek in de 

uitvoering van metselwerk gevels ligt daarin ook gelijk het voordee l. Een complete en uitgebreide engineering voorkomt problemen in de uitvoering met betrekking tot 

kwaliteir, beeld en kosten (manurenl. 
Rollagen (al dan niet boven de kozijnen) In de mallen van prefab toepassingen kunnen deze worden opgenomen zonder meerkosten. Bij metselwerk wordt met toeslagen 

Metselwerk verbijzonderingen 

Borstweringen en gallerijen 

Hoekaansluitingen 

gerekend omdat extra manuren nodig zijn om rollagen te kunnen maken. 
Projectspecifiek moet de maakbaarheid hiervan worden gekeken, over het algemeen ontstaan hier extra voordelen voor prefab 

toepassingen (bij repeterende toepassing kan een kleine investering als voldoende zijn) 
Bij prefab toepassingen kunnen staalcontructies achterwege blijven en zijn verstijvingen in het prefab te integreren, waterdichtingen 

worden eenvoudiger maakbaar en er is een verkleinde kans op lekkages. 

Standaard kunnen hoeken in prefab maar op enkele manier gemaakt worden . De hoeken worden ook wei de zwakke plek van prefab 

baksteen elementen genoemd. 



e 
Neggemaat: 
Maat van voorkant baksteen gevel tot voorkant kozijn. In toenemende mate wordt verdiepte negge's toegepast, voor het metselwerk betekent dit dat een strek moet 

worden omgezet in plaats van de norma Ie beeindiging met een zichtbare kop. Dit heeft ook gevolgen de voor de detaillering van de lateien en de buitendorpels. Deze 

worden grater en bredere uitgevoerd waardoor de gewichten toe nemen.Bij prefab toepassingen zijn aanvullende voorzieningen in de mal noodzakelijk als de negge groter 

is dan een standaard steenbreedte. 

Gevelonderdelen lateien, klein refab) handzaam1 
Tillen tot 25 kg is toegestaan vanaf de kniehoogte, het aantal til bewegingen bepaald de fysieke inspanning en zal beperkt moeten worden. Vooral aspecten lOals lateien en 

ander prefab in de gevel vormt een belangrijk aandachtspunt voor de arbeidsomstandigheden. 
Lateien en overige gevelvoorzieningen die met de hand gelegd kunnen worden geven geen verstoring van het uitvoeringsproces. Meestal zijn deze producten onderdeel van 

de werkzaamheden die door de metselaar wordt verricht . Deze lateien kunnen eenvoudig in het metselproces worden meegenomen . Het leggen van lateien en/of 

gevelvoorzieningen met de hand wordt sterk beperkt door het gewicht. Tot 50 kg kan met twee personen worden aangebracht. Te zware onderdelen moeten met behulp 

van een hulpmiddel worden aangebracht. Hiervoor zijn diverse methoden mogelijk, maar deze brengen risico's met zich mee en vergen veel afstemming tussen het product, 

het montae:ematerieel en de omstandie:heden 00 de steie:er. 
Mogelijk werkmethoden op lateien en/of gevelvoorzieningen aan te brengen zijn: 

Kroon of verreiker 

- Niet!moeilijk bij voor uitgebouwde steigers 
- Bereikbaarheid en hinder van de steiger 
- Beschikbaarheid van materieelinzet 
- Hinder van grote kraanhaak, gevelsprongen etc 

Tilliften 

- Aanvoer en montage gescheiden 
- Beschikbare werkruimte op de steiger (icm verstoring metselproces en geopperde stenen) 
- Gewichten op de steiger 
- Beperkte mogelijk op de steiger(planken) 

Tokels 
- Aanvoer en montage gescheiden 
- Mogelijkheid tot ophangen takels 
- Arbeidsintensief 
- Ttransport over de (planken-)steiger (gewicht, veiligheid, uitvoerbaarheid) beperkt mogelijk 



Het transport over de weg is aan eisen onderworpen, onderstaande is een weergave van de mogelijkheden en aandachtspunten voor te transporteren afmetingen over de 

weg. Bij transport over het water zijn qua afmetingen en gewichten meer mogelijkheden. 

Hoogte: De wettelijke maxima Ie maat voor hoogte bedraagt 4,OOml 
Lengte: De wettelijke lengte voor een vrachtwagen combinatie (trekker + oplegger) bedraagt 16,sml Voor ondeelbare ladingen geldt een 

ontheffing tot 22m1. Verder gaande ontheffingen tot 60ml zijn lange transporten mogelijk, deze moeten worden aangevraagd via de 

RWD. 
Breedte: De wettelijke maximale breedte voor transportmiddelen bedraag 2,ssm1. Voor vervoer van ondeelbare ladingen bedraagt de 

ontheffting tot 3,OOm1. Boven gegeven waarde is ontheffing vereist. Voor autosnelwegen kan in beginsel tot een maximum breedte 

4,sOml ontheffing worden verleend. Voor de belangrijkste enkelbaanswegen bedraagt deze waarde 4,OOm1. Bij overschrijding van 

deze breedtes zal een individuele beoordeling plaatsvinden waarbij ook de aan te tonen noodzaak van wegtransport een belangrijke 

afweging vormt. Wegwerkzaamheden zijn vaak een beperkende factor bij de uitvoering van brede transporten. 

Bij het routeren wordt uitgegaan van een minimale speling van O,lsml
. Bij een hoogte vanaf 4,sOml is een tekening van de lading gewenst, deze wordt mede gebruikt voor 

adviesaanvraag bij de wegbeheerder. AI onze beschikbare hoogtegegevens worden regelmatig ge'lnventariseerd. 

Im.b.t. kraanca a 
1. Bepaal aan de hand van enkele grote elementen en de hierbij benodigde vlucht de kraan capaciteit. 
2. Kraantype kiezen Op basis van deze informatie kan een kraantype worden gekozen, bij torenkraan of rupskraan. Bij gebouwen met beperkte hoogte en ruimte is in veel 

gevallen een rupskraan voordeliger omdat de vlucht beperkt kan blijven. Bepaal op basis van de beschikbare tabellen de benodigde kraan. 
3. Voor elementen die niet te hijsen zijn moeten aanvullende maatregelen genomen worden. (splitsen elementen, kleiner maken of scheiden binnen- buitenspouwblad) 

In de detaillering van de enkelschalig prefab zijn de volgende onderdelen van belang: 
• Bevestigings- en verankeringspunten 

• Afdichting binnenspouwblad 

• Stelruimtes en toleranties van de platen onderling 

• Stelruimtes en toleranties ter plaatse van gevelopeningen 

• Dilataties 

• Hijsvoorzieningen en bereikbaarheid tijdens montage 

• Plaatnaden en overgangen (eventueel verdekt, verborgen of geaccentueerd) 

• Hoekaansluitingen van de elementen 



en materleellnzet 

Bouwplootsinrichting 
- Keet- en bouwplaatsvoorzieningen, sanitaire voorzieningen enz. 
- Parkeerruimte 
- Ruimte voor opstellen van materieel (steigers, bouwliften, kranen, silo's en pompen) 
- Ruimte voor laden/lossen en opslag van materiaal 
- Ruimte voor opslag van materieel 
- Beperken van loopafstanden 
- Bereikbaarheid van de opslag 
- Opslagvoorzieningen en condities 
- Afvalcontainers 
- Voorzieningen water en bouwstroom 

Soorten en typen steigers t.b.v. uitvoering von metselwerk 
1. Metselen vanaf een 'meegroeiende' steiger. buissteiger met steigerslag van max. 2.00m" en metselslag van max. 2.00m" in twee slagen, bijvoorbeeld 1.S0m" + O.SOm". 
2. Metselen vanaf een vooraf geplaatste steiger. Systeemsteiger met steigerslag van 2m", te metselen in twee slagen, bijv. 1.50m" + O.SOm". 
3. Metselen vanaf een vooraf geplaatste steiger met verdiepinghoge steigerslag van 2.70m" tot 3.00m". Metselslag l.3Sm" resp. 1.S0m" 
4. Hefsteiger waarbij 'traploos' in hoogte kan worden verplaatst, slagen kunnen tot elke wenselijk hoogte worden gemaakt. 

Aondochtspunten bij steigerwerk 
- Ondergrond van de steiger 
- Siaghoogte van de steiger in relatie tot de bewerkingen/materialen/arbo 
- Afsta nd tot de gevel 
- Stellen van profielen voorafgaande aan het metselen 
- Aanbrengen van kozijnen 
- Aanvoer naa r en op het steiger 
- Aanbrengen lateien/geveldragers/klein prefab 
- Opperen van bakstenen van specie 
- Totale gewichten op de steiger 
- Afmetingen van de te verwerken materialen/componenten 
- Aanbrengen van dekkappen 
- Aanbrengen van steigerdoek/windgaas 
- Aanbrengen van doorwerkvoorzieningen 
- Verankeringen van de steiger 
- Invoer van overige (afbouw)materialen 
- Uitvoeren van werkzaamheden aan het dak 



van baksteen 

- Improductiviteit en manurenoverschrijding: Het projectspecifiek calculeren en voorbereiden van uitvoeringsproces op basis van een analyse op de normeringen is noodzakelijk. 

- Logistiek, aanvoer en opslag van bouwmaterialen op de bouwplaats organiseren, veel manuren en materieelinzet nodig om productie te kunnen maken. 

- Verspilling van materialen 

- Duur van de huurtijden van het materieel. 

- Stijging van de loonkosten. 

- Kwaliteitsproblemen, de geeiste kwaliteit is niet gehaald waardoor herstelkosten zijn gemaakt. 

Tijd: 
- Vert raging door uitloop in wind- en waterdicht maken van de gevel 

- Afstemming van bewerkingen bij arbeidsintensieve gevels 

- Verlet door weersomstandigheden 

- Overbezetting van maatgevend materieel (kraanbezetting) 

- JIT leveringen verstoord 

Informatie: 
- Tekeningen te laat definitief waardoor productie en leveringen vertragingen oplopen. 

- Documenten en samenhang naar de vakploegen onduidelijk. 

- Gebrekkige instructie van de bouwplaatsmedewerkers. 

Organisatie: 
- Onvoldoende vakbekwaam personeel. 

- Organiseren van de materiaalstromen en beschikbaarheid van bruikbaar materieel. 

Kwaliteit 
- Onjuiste uitvoering van metselwerkondersteuningsconstructies 

- Onjuiste uitvoering van dilataties 

- Ontstaan van witte kalkuitslag 

- Wisselingen in kleuren van bakstenen en voegen 

- Wisselingen in gevelvlakken, stenen en voegen 

- Gebrekkige constructieve kwaliteit 

- Voegkwaliteit onvoldoende 

- Vervuilingen in gevel 

- Vorst en vochtschade 

- Zoutuitbloei 

- Schade tijdens uitvoering 

- Gebrekkige wind- en waterdichting 



Bijlage Eindrapportage 

Bijlage 8 Toetsing 

Projectgegevens 

Project: 

Opdrachtgever: 

Directievoering: 

Hoofda rch itect: 

Meewerkend archtitect : 

Wat is de bedoeling: 

'De Foortse Torens' Blok 40 en 41'De Laak' te Amersfoort. 

Blok 40 'De Pijler' 

Blok 41'Het Caisson' 

LATEI projectontwikkeling 

Adviesbureau Nieman 

Prof Hans Kollhoff architecten (Duitsland) 

Inbo architecten 

heijmans 

Voor mijn afstudeerproject heb ik gewerkt aan een hulpmiddel om de uitvoeringsmethode voor een baksteen 

gevel te bepalen . Doel van dit hulpmiddel is om in korte tijd een keuze te maken die op basis van kosten, 

planning en beoordelingen is onderbouwd. De optimale uitvoeringsmethode voor een gevel voldoet aan de 

gestelde eisen en is gekozen op basis van verschillende afwegingen waarbij de kosten en planning 

doorslaggevend zullen zijn . 

Het beoordelen (stap 3) van de beoordelingsaspecten in het hulpmiddel is bedoeld om in een bouwteam 

samenwerking een gezamenlijke afweging en keuze te maken en om de verschillende belangen daarbij af te 

stemmen. 

In het hulpmiddel worden op basis van beoordelingsaspecten afwegingen en signaleringen gedaan die 

bijdragen aan het maken van een goede planning en een goede elementenraming. Daarnaast kan in het 

hulpmiddel worden getoetst aan de gestelde eisen. De elementenraming is voor deze toetsing ingevuld, dit 

zal in een normaal keuze proces ook plaats hebben gevonden op basis van de analyse uitkomsten 

Werkwijze: 

Sia het bestand op en geef het de bestandsnaam behorende bij het project 
Open het bestand in Excel 2003 en activeer de macro's 
Doorloop het keuzeproces 
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Bijlage Eindrapportage 

Referentiebeeld: 

De toren in het centrum van Amersfoort Vathorst, een bestaande wijk. 

Aansluitende laagbouw aan twee zijden van de toren, zie los bijgesloten bijlage 'Situatie'. In de vergelijking 

wordt de laagbouw buiten beschouwing gelaten. 

Enkele hoeveelheden: 

BVO onderbouw 

BVO 

Gevel 

Gevelopening 

Overig 

Hoeveelheid metselwerk 

Verdiepingen 

Materialisatie: 

Strengpers steen 

Halfsteens 

Voeg doorgestreken verdiept 

Kozijn verborgen gedetailleerd 

450 m2 

7235,2 m2 

4396,8 m2 

950 m2 

200 m2 Natuursteen 

4550 m2 

16 st 

Rollagen (35kg/m1) en dorpels (50kg/m1). 

Eisen uit het bestek: 

Voegkwaliteit 

Type geveldrager 

Bouwfysische prestaties 

Rc waarde eis 

Aantal naden/dilataties 

Maatafwijkingen gevel 

Vlakheid 

VH35 mechanisch verdicht 

Zelfdragend 

Bouwbesluit 

3,0 

volgens voorschriften 

geen aanvullende eisen 

geen aanvullende eisen 
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