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Het project ERASMUSPOORT® is een onderzoek naar de vraag 
of en zo ja, hoe superhoogbouw een oplossing kan zijn voor de 
noodzakelijk geachte verdichting van grote steden. Het onderzoek 
is in 2007 ge'lnitieerd door een stuurgroep die is ondergebracht 
in de stichting ERASMUSPOORT®. Aan het project zijn diverse 
partijen verbonden die subsidieren dan wei faciliteren, waarvan 
de Technische Universiteit Eindhoven er een is. 

Samen met Wout Ruijs en Wouter Velsing is er onderzoek gedaan 
naar de uitvoerbaarheid van het project ERASMUSPOORT®. Aile 
drie zijn we studenten Construction Technology binnen de faculteit 
Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. De onderzoeksinspanningen zijn gestart na een 
inleidend gesprek op 14 september 2009. In de periode september 
tot en met december 2009 zijn er diverse deelondertoeken gedaan 
naar onderwerpen die relevant zijn in het kader van het project. 
Deze deelonderzoeken hebben uiteindelijk geresulteerd in drie 
afstudeerthema's rondom het thema 'Fabrieksmatig bouwen'. 

Dit document is het eindrapport over het afstudeeronderzoek naar 
het thema weersonafhankelijk bouwen. In dit rapport worden de 
stappen toegelicht die gedurende het onderzoek zijn gezet en 
worden de resultaten, inclusief het rekeninstrument voor het 
vaststellen van de projectspecifieke risico's, toegelicht. 

De hoogleraar die als leerstoelhouder verantwoordelijk is voor 
het onderzoek is prof. ir. Cees Kleinman. De begeleiding vanuit 
de universiteit wordt verzorgd door universitair docent ir. Martin 
Vissers en universitair docent dr. ir. Eric Vastert. Vanuit het 
bedrijfsleven wordt het onderzoek begeleid door prof. ir. Frans van 
Herwijnen van het multidisciplinaire adviesbureau ABT. Langs deze 
weg wil ik hen bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek en 
voor de feedback op het afstudeerwerk en -proces. 

In het bijzonder wil ik mijn projectgenoten Wout Ruijs en Wouter 
Velsing bedanken. Zij hebben mij geholpen door het opperen 
van frisse ideeen en hebben mijn werk van relevante feedback 
voorzien. Uiteraard wil ik hen ook bedanken voor de prettige 
samenwerking, die zeer zeker zijn vruchten heeft afgeworpen. 
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Studieproject ERASMUSPOORT® betreft een onderzoek naar 
superhoogbouw als mogelijke oplossing voor de noodzakelijk 
geachte verdichting van grote steden. Samen met twee 
medestudenten is een vooronderzoek gedaan naar de 
onderwerpen: referentieprojecten, duurzaamheid, prefabricage, 
innovaties en locatie. Vanuit de bevindingen uit dit vooronderzoek 
zijn uiteindelijk drie thema's geformuleerd waar nadere studie naar 
gedaan is: 'Bouwen met modules', 'Bouwlogistiek over water' en 
'Weersonafhankelijk bouwen'. Deze onderwerpen zijn gerelateerd 
aan het overkoepelend thema 'Fabrieksmatig bouwen'. 

De invloed van het weer op het bouwproces wordt vaak onderschat. 
In de bouw tracht men de gevolgen van onwerkbaar weer op te 
vangen door middel van de prognoseschaal. Het aantal onwerkbare 
dagen waarop deze is gebaseerd, wordt vastgesteld met behulp 
van zeer algemene richtlijnen. Er is daarom behoefte aan een 
instrument waarmee de risico's projectspecifiek vastgesteld 
kunnen worden. Hiermee kan men gericht maatregelen gaan 
nemen voor de activiteiten die het vaakst verlet veroorzaken. 

V~~r ERASMUSPOORT® is het tevens relevant om het projectrisico 
te bepalen zodat er al in de ontwerpfase rekening gehouden kan 
worden met de gevolgen van onwerkbaar weer. De doelstelling 
van het onderzoek is daarom: 

"Het ontwikkelen van een instrument am de projectspecifieke 
risico's met betrekking tot onwerkbaar weer inzichtelijk te 
maken en het vaststel/en van het risicoprofiel van project 
ERASMUSPOORT®. " 

Eerst is er onderzoek gedaan naar de criteria waaronder een 
situatie als onwerkbaar kan worden beschouwd. Er is gebleken dat 
vooral de weercomponenten temperatuur, wind en neerslag van 
invloed zijn op het bouwproces. Deze invloed wordt veroorzaakt 
door drie weerkritische factoren: de mens, het materieel en de 
bouwactiviteit. De condities waaronder de mens het werk mag 
neerleggen (volgens CAO), het materieel niet gebruikt mag 
worden (volgens Arbo) of de bouwactiviteit niet uitgevoerd kan 
worden (volgens uitvoeringsrichtlijnen), zijn de weerkritische 
grenzen. Het blijkt dat de weerkritische grenzen in de praktijk 
veel specifieker zijn dan de richtlijnen waarmee het theoretisch 
aantal onwerkbare dagen wordt vastgesteld. 

Vervolgens is vastgesteld dat een risico kan worden omschreven als 
de kans (op een gebeurtenis) x het effect (van deze gebeurtenis). 
De kans op verlet wordt bepaald door het weer. Daarom is er een 
prognose gemaakt voor het toekomstig weerbeeld. Het weerbeeld 
kan projectspecifiek gemaakt worden door het juiste weerstation 
te kiezen en door de gevolgen van de werkhoogte mee te nemen. 



De gevolgen (het effect) van verlet kunnen worden onderverdeeld 
in kwantificeerbare en niet kwantificeerbare gevolgen. De 
kwantificeerbare gevolgen zijn de algemene bouwplaatskosten en 
de kosten als gevolg van personeel dat niet werkt en toch betaald 
moet worden. Niet kwantificeerbare gevolgen zijn een lagere 
productiviteit en kwaliteit en slechtere arbeidsomstandigheden. 

Op basis van de ontwikkelde theorie kunnen nu de projectspecifieke 
risico's worden bepaald. In Microsoft Excel 2007 is een 
rekeninstrument ontwikkeld waarmee de gebruiker op basis van 
de projectspecificaties deze risico's kan bepalen. 
Ais resultaat krijgt de gebruiker een overzicht te zien van het 
aantal onwerkbare dagen per activiteit, per weerkritische factor 
en per weercomponent. Hiermee kan de gebruiker de kritieke 
punten van de uitvoering signaleren. Ook krijgt men een overzicht 
van de kosten van verlet. Het interpreteren van de uitvoer en het 
ondernemen van actie dient op basis van ervaring te gebeuren. 

Ais toetsing van het instrument, maar ook als input voor het 
studieproject ERASMUSPOORT® is vervolgens de gevoeligheid 
van een aantal variabelen onderzocht. Middels een voorselectie 
is een aantal bouwmethoden geselecteerd waarmee de gewenste 
cyclustijd van maximaal zes werkdagen te behalen is. Per 
mogelijke combinaties van bouwmethoden voor de bouwstromen 

kern, constructie, vloeren en gevel is de relatie met de 
startmaand onderzocht. Het blijkt dat de resultaten voornamelijk 
worden be'invloed door de zogenaamde kritieke periode. Dit is de 
peri ode (16 november tot en met 31 maart) waarin 67% van de 
onwerkbare situaties optreedt. De optimale startmaand voor een 
bouwproces met een cyclustijd van zes, vijf of vier werkdagen is 
respectievelijk, april, juni en oktober. 
Middels de projectspecifieke analyse is geconstateerd dat het 
aantal bouwlagen in sommige gevallen ook van invloed is op de 
optimale startmaand. Het aantal bouwlagen be'invloed namelijk 
de bouwtijd. Benaderd de bouwtijd niet een geheel aantal jaren, 
dan heeft de startmaand wei invloed op de risico's. 

Op basis van de uitkomsten van het rekeninstrument en de 
gevoeligheidsanalyse is een risicoprofiel voor het project 
ERASMUSPOORT@opgesteld. Dit risicoprofiel bestaat uit drie del en : 
de ingevoerde gegevens, de uitvoerbladen van het instrument en 
een beschrijving van de kritieke punten van het bouwproces. 
V~~r het studieproject is het aan te bevelen om enerzijds de 
laswerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds is het 
aan te raden om de mogelijkheden te onderzoeken waarmee de 
werkplaats kan worden beschermd tegen de invloeden van wind. 
Naast het feit dat de investering zal leiden tot minder verlet, zorgt 
deze namelijk ook voor betere arbeidsomstandigheden. VII 
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Dit is het eindrapport van het afstudeerproject 'Weersonafhankelijk 
bouwen: Het vaststellen van de projectspecifiieke risico's met 
betrekking tot onwerkbaar weer'. Het onderzoek is uitgevoerd 
voor de mastertrack Construction Technology aan de faculteit 
Architecture, Building and Planning van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het vindt plaats in het kader van het studieproject 
ERASMUSPOORT®, een studie naar superhoogbouw als mogelijke 
oplossing voor de noodzakelijk geachte verdichting in grote 
steden. De centrale vraag is of en zo ja, hoe superhoogbouw een 
oplossing voor dit probleem kan vormen. Namens de Technische 
Universiteit Eindhoven wordt er binnen het kader van dit project 
onderzoek gedaan naar aspecten die te maken hebben met de 
uitvoerbaarheid van deze superhoogbouw. 

1.1 Studieproject ERASMUSPOORT® 
Het project ERASMUSPOORT(~ behelst een multidisciplinaire studie 
naar hoogbouw als mogelijke oplossing voor de noodzakelijk 
geachte verdichting van grote steden. Aan de hand van een 
denkbeeldige casus zullen diverse partijen een onderzoeksbijdrage 
leveren door te kijken naar aile aspecten die samengaan met 
de totstand koming van het project. Teneinde de verschillende 
disciplines te inspireren, zijn de kenmerken en de beoogde locatie 
van de casus dermate extreem geformuleerd zodat aile problemen 
aan bod komen en zodat oplossingen niet gezocht worden binnen 
het bestaande kader van bouwkundige mogelijkheden. 

De casus betreft twee torens met een hoogte van 1000 voet 
die onderling verbonden worden door een brug. De hoogte en 
de ligging op een knooppunt van infrastructurele voorzieningen, 
maakt deze casus technisch gezien zeer complex (zie figuur 1.1). 
De locatie waar de casus gerealiseerd zou moeten worden, bevindt 
zich in het park Oude Plantage in de wijk Kralingen te Rotterdam. 
Het beoogde bouwterrein wordt aan de zuidwestzijde begrensd 
door de vaarweg Nieuwe Maas. Daarnaast worden de twee torens 
doorkruist door de Maasboulevard, de belangrijkste oostelijke 
toegangsweg tot het centrum van Rotterdam. 1 

Ais uitgangspunten voor het uit te voeren onderzoek zijn 
duurzaamheid en 'out-of-the-box-denken' van belang. 
Duurzaamheid is van belang vanwege de maatschappelijke 

aandacht die uitgaat naar dat thema en 'out-of-the-box-denken' 
vanwege het feit dat er in de bouwsector nog te vaak wordt gezocht 
naar reeds bestaande oplossingen. Hierdoor is de innovatiekracht 
van deze sector zeer beperkt. 2 

1. 2 Het vooronderzoek 
Zoals te zien is in figuur 1. 2 is het afstudeertraject verdeeld in een 
vooronderzoek en een afstudeeronderzoek. In deze paragraaf 
zal de opzet van het vooronderzoek en zullen de belangrijkste 
bevindingen uit het vooronderzoek worden beschreven. 

1.2.1 Opzet vooronderzoek 
Samen met twee medestudenten is er een vooronderzoek 
gedaan naar verschillende aspecten die te maken hebben met 
de maakbaarheid van het project ERASMUSPOORT®. V~~r dit 
onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: 

'Het achterhalen van de manieren waarop hoogbouwprojecten op 
een duurzame en innovatieve manier gerealiseerd kunnen worden 
en welke problemen er tijdens de uitvoering kunnen optreden. ' 

Ais afgeleide van deze doelstelling zijn er een vijftal 
onderzoeksgebieden geformuleerd: Referenties, duurzaamheid, 
prefabricage, innovaties en locatie. Deze deelonderzoeken zijn 
uitgevoerd door W. Ruijs, W. Velsing en S. Porteners (2010).3 
Vanuit de conclusies van de deelonderzoeken zijn uitgangs- en 
aanknopingspunten geformuleerd voor het ontwerp van de torens . 
Daarnaast zijn er drie thema's geformuleerd die de basis vormen 
van het individuele gedeelte van het afstudeertraject . Deze stap 
zal nader worden toegelicht in paragraaf 1.3. 

1 Meer informatie over het studieproject ERASMUSPOORT® is te vinden in de 

projectdefinitie versie juli 2009 die door de stichting ERASMUSPOORT® is opgesteld. 

, Bruijn, P.J .M. de en N. Maas, lnnovatie in de bouw. Delft, TNO, 2005 

] Meer informatie over de vijf deelonderzoeken is te vinden in de rapporten 

'Referenties', 'Duurzaamheid in de uitvoering', Prefabricage', 'Innovaties met 

betrekking tot uitvoeringstechniek ' en 'Locatie'. 
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1.2.2 Deelonderzoek referenties 
In Nederland heeft men geen ervaring met de realisatie van 
gebouwen met een hoogte van meer dan 160 meter. Om die 
reden zijn er vijfentwintig bouwprojecten geselecteerd die 
vergelijkbaar zijn met ERASMUSPOORT®. Er is hierbij gekeken 
naar de constructie, de gevel en de uitvoering van deze projecten. 

De analyse van de verschillende projecten hebben inzicht verschaft 
in ontwerp en uitvoering van hoogbouwprojecten onder andere op 
het gebied van de gebouwvorm, de materialisatie, de toegepaste 
bouwmethode, de kosten en de bouwtijd. Daarnaast zijn de 
projecten beoordeeld op kwaliteit (de projectscore) en de mate 
waarin het project vergelijkbaar is met ERASMUSPOORT® (de 
relevantiescore). Uit de combinatie van deze twee scores zijn drie 
topprojecten geselecteerd waarvan de analyse meer specifieke 
aanknopingspunten opleverde. (Rapport 'Referenties', 2010) 

1.2.2 Deelonderzoek duurzaamheid 
Duurzaamheid is een van de belangrijke uitgangspunten die door 
stichting ERASMUSPOORT® is opgesteld. Het onderzoek naar dit 
thema heeft zich gericht op de rol die duurzaamheid speelt tijdens 
de inkoop-, uitvoerings- en gebruiksfase. Daarnaast worden ook 
de twee belangrijkste constructiematerialen, staal en beton, met 
elkaar vergeleken. De uitkomsten van dit deelonderzoek vormen 
criteria voor de keuze van de materialisatie van het gebouw. 
Daarnaast vormen deze uitkomsten een input voor de keuze van 
de uitvoeringsmethode. (Rapport 'Duurzaamheid', ?O 10) 

1.2.3 Deelonderzoek prefabricage 
Uit het onderzoek naar duurzaamheid, bleek dat prefabricage 
enkele voordelen biedt (minder bouwafval, minder arbeid op 
de bouwplaats en een betere kwaliteit) die van belang zijn voor 
verduurzaming tijdens de bouwfase. Het deelonderzoek naar 
prefabricage heeft zich gericht op de aspecten die van belang 
zijn bij de toepassing van geprefabriceerde elementen. Het is 
gedaan aan de hand van een observatie van de uitvoering van het 
project 'de Haagsche Zwaan', in Den Haag. Van dit bouwproject 
is gedurende twee weken gekeken naar de kraanbe.zetting en zijn 
aile activiteiten in kaart gebracht die noodzakelijk zijn voor de 
realisatie van een verdieping. Dit onderzoek is belangrijk geweest 

voor de keuze van de meest geschikte bouwmethode. (Rapport 
'Prefabricage', 2010) 

1.2.4 Deelonderzoek innovaties 
Het thema innovatie komt voort uit het eerdergenoemde 
uitgangspunt 'out-of-the-box-denken'. Het onderzoek omvat 
een literatuurstudie naar de stand van zaken betreffende de 
innovatiekracht van de bouwsector. Er komt vooral aan het licht 
waarom verschillende bedrijfstakken binnen de bouwsector 
minder innovatief zijn. Daarnaast worden enkele (recente) 
innovaties op het gebied van uitvoeringstechniek toegelicht. 
(Rapport 'Innovaties', 2010) 

1.2.5 Deelonderzoek locatie 
De locatie waar een bouwproject gerealiseerd wordt, heeft grote 
invloed op het uitvoeringsproces. Dit geldt voornamelijk voor de 
logistieke organisatie van het bouwproces. Het deelonderzoek 
betrof een analyse van de beoogde bouwlocatie, de directe 
omgeving en de bestaande infrastructuur. Het resultaat van dit 
deelonderzoek betrof een SWOT-analyse van zowel de sterke en 
zwakke punten van de locatie, als de kansen en bedreidingen die 
hieruit voortkomen . 

1.2.6 Uitgangspunten voor ontwerp 
Aan de hand van de deelonderzoeken 'Referenties' en 
'Duurzaamheid' en de projectdefinitie van de stichting 
ERASMUSPOORT® zijn er een aantal uitgangs- en aandachtspunten 
opgesteld voor het project. Deze uitgangspunten vormen de 
basis voor de criteria waarmee de ontwerpbeslissingen genomen 
worden . Er moet een aanname gedaan worden voor het 
constructieprincipe, het belangrijkste constructiemateriaal en de 
vorm van het gebouw. Het processchema in figuur 1.3 laat zien 
hoe de gegevens uit de verschillende deelonderzoeken worden 
verwerkt tot uitgangspunten voor deze drie ontwerpaspecten. 

1.3 Aanleiding afstudeerthema's 
De uitgangs- en aandachtspunten die voortkwamen uit de vijf 
deelonderzoeken gaven aanleiding tot een vervolgonderzoek 
omtrent het thema 'Fabrieksmatig bouwen'. Ais concreet voorbeeld 
hiervan dient de automobielindustrie waar een product industrieel 
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wordt vervaardigd in een fabriek. Hierdoor kunnen producten met 
een hogere kwaliteit en onder betere omstandigheden gemaakt 
worden. De automobielindustrie en de bouwindustrie worden 
regelmatig vergeleken. Meestal dient de automobielindustrie hierbij 
als voorbeeld hoe het bouwproces eruit zou moeten zien, omdat 
daar vooral het productieproces in grote mate geoptimaliseerd 
is . Men weet op iedere seconde, welk onderdeel er op welke plek 
geplaatst wordt. Daarnaast zorgt de beschermde omgeving van 
een fabriek ervoor dat er in weer en wind gewerkt kan worden. 
Het nadeel van de bouwindustrie is dat het in de bouw gaat om 
unieke producten op een unieke locatie. Om toch te kunnen werken 
onder dezelfde omstandigheden zijn er twee mogelijkheden: 
men prefabriceert grote elementen in een vaste fabriek (extern) 
of men bouwt in een tijdelijke verplaatsbare 'fabriek' (intern). 
Wanneer er aileen transport over de weg mogelijk is, worden de 
afmetingen en het gewicht van de geprefabriceerde elementen 
echter beperkt. Bij het project ERASMUSPOORT® biedt de vaarweg 
Nieuwe Maas mogelijkheden om te transporteren over het water. 
Hierdoor gelden deze beperkingen niet. In figuur 1.4 is te zien 
hoe deze aspecten hebben geleid tot drie afstudeerthema 's. 

Bouwen met modules 
Binnen het them a 'Bouwen met modules' zal er onderzocht worden 
hoe project ERASMUSPOORT® gerealiseerd kan worden met 
behulp van modules. Hiervoor zal eerst gekeken worden welke 
aspecten van belang zijn wanneer men wil bouwen met modules. 
Vervolgens zal dit vertaald worden in aandachtspunten voor het 
toepassen van modules bij hoogbouwprojecten en uiteindelijk zal 
een plan bedacht worden voor de realisatie van het project. 

Bouwlogistiek over water 
Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, zorgt het transport voor 
beperkingen in afmetingen en gewicht van grote elementen . Het 
vaarwater 'Nieuwe Maas' biedt echter de mogelijkheid om te 
transporteren over water waardoor men niet met deze beperkingen 
te maken heeft. Het onderzoek naar het thema 'Bouwlogistiek over 
water' zal gericht zijn op kennisvergroting over de mogelijkheden 
hiervan. Daarnaast wordt er een belangrijk vergelijk gemaakt 
tussen transport over de weg en transport over het water op het 
gebied van CO 2 -emissie . Hierdoor krijgt men een beeld van de 

voordelen van het transport over het water op het gebied van 
duurzaamheid. 

Weersonafhankelijk bouwen 
Het thema 'Weersonafhankelijk bouwen ' is gericht op de risico's 
met betrekking tot onwerkbaar weer voor de realisatie van het 
project ERASMUSPOORT®. Het onderzoek zal gericht zijn op 
de vraag hoe er op basis van de bestaande theorie over het 
onderwerp een rekeninstrument kan worden ontworpen waarmee 
de projectspecifieke risico's kunnen worden vastgesteld. 
Daarnaast zal er voor ERASMUSPOORT® een risicoprofiel worden 
geschreven voor de uitvoering. Het thema 'Weersonafhankelijk 
bouwen' vormt het onderwerp van dit rapport . 

Onderlinge samenhang 
Hoewel het afstudeeronderzoek behoort tot het individuele gedeelte 
van het afstudeertraject (zie figuur 1.2), is er toch sprake van een 
onderlinge samenhang tussen de drie onderzoeken. Ten eerste 
zullen onderzoeksresultaten van aile drie de thema's vertaa ld 
worden in gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ontwerp 
van het project. Het onderzoek naar bouwlogistiek over water 
zal aanknopingspunten bieden voor het on twerp van de modules 
en het uitvoeringsplan voor de realisatie. Het onderzoek naar 
weersonafhankelijk bouwen biedt inzicht in de projectspecifieke 
risico's met betrekking tot onwerkbaar weer waarmee men tijdens 
de realisatie van de torens te maken zal krijgen. 

1.4 De opbouw van het rapport 
Dit rapport zal zoveel mogelijk het afstudeertraject in 
chronologische volgorde behandelen. Het vooronderzoek (figuur 
1.2) is reeds beschreven in dit hoofdstuk. 
In het tweede hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe het onderzoek 
naar het thema 'Weersonafhankelijk bouwen' aangepakt is . Er zal 
blijken dat in het onderzoeksmodel vijf fases beschreven worden. 
Deze zullen de basis vormen van de hoofdstukken 3 tot en met 7. 
In hoofdstuk 3 zal antwoord worden gezocht op de vraag: "Wanneer 
is er sprake van onwerkbaar weer en welke factoren zijn hierop 
van invloed?". In het hoofdstuk worden de weercomponenten 
die een onwerkbare situatie kunnen veroorzaken, besproken. 
Daarnaast zal worden uitgelegd welke weerkritische factoren er 



zijn en wat de weerkritische grenzen in bepaalde situaties zijn. 
In hoofdstuk 4 is de centrale vraag: "Hoe kan men de 
projectspecifieke risico's bepalen en welke factoren zijn hierop 
van invloed?". Aangezien een risico is te omschrijven als de kans 
op een gebeurtenis keer het effect ervan, wordt toegelicht hoe de 
mate van onwerkbaarheid projectspecifiek bepaald kan worden. 
Daarnaast zullen zowel de gevolgen van onwerkbaar weer in geld 
als in tijd worden beschreven. 
In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe deze gegevens worden 
samengevoegd in een rekeninstrument. Vanuit een programma 
van eisen is eerst bepaald hoe het model eruit moet komen te zien. 
Daarna is door middel van een processchema van de stappen die 
het instrument moet doen om te bepalen of een dag onwerkbaar 
is, vastgesteld welke informatie nodig is en welke ingevoerd moet 
worden. Verder zal worden toegelicht hoe het rekeninstrument 
werkt en in welke vorm de output wordt gepresenteerd. 
Hoofdstuk 6 gaat over de gevoeligheid van de variabelen in het 
rekeninstrument. Er wordt beschreven welk effect de variabelen 

1.S 

hebben op de mate van onwerkbaarheid. Eerst wordt bepaald 1.S 
welke variabelen en welke relaties tussen deze varia belen Visualisatie stedebouwkun-

dig plan project ERA5MU5-
onderzocht dienen te worden. Daarna wordt de hypothese voor POORT® 
de resultaten besproken en het hoofdstuk wordt afgesloten met 
de uitkomsten van de analyse. 
In hoofdstuk 7 komt het risicoprofiel voor de uitvoering van 
het project ERASMUSPOORT® aan bod. De elementen die in dit 
hoofdstuk aan bod komen en die onderdeel uitmaken van het 
risicoprofiel zijn: de projectspecifieke risico's, de kritieke punten 
in het uitvoeringsproces en de oorzaken van verlet. Aan het einde 
van het hoofdstuk worden deze, tezamen met de conclusies uit 
hoofdstuk 6, vertaald in het risicoprofiel voor het project. 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies besproken en zullen 
de aanknopingspunten voor verder onderzoek worden toegelicht. 

Om het rapport leesbaar te houden wordt er gebruik gemaakt 
van een uitgebreid bijlagenboek. Hierin is ondersteunende en 
uitgebreidere informatie te vinden over de onderwerpen. 
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2.1 Inleiding 
Vanuit de resultaten van het vooronderzoek is aanleiding 
gevonden om het thema 'Weersonafhankelijk bouwen' als 
onderzoeksonderwerp te kiezen. Weersonafhankelijk bouwen 
is echter een zeer breed thema. In dit hoofdstuk zal daarom 
eerst de aanleiding worden beschreven voor de gekozen richting 
van het onderzoek. Vervolgens zal dit vertaald worden in de 
onderzoeksdoelstelling. Nadat zowel de wetenschappelijke als de 
maatschappelijke relevantie wordt uitgelegd, komen in de laatste 
paragrafen het onderzoeksmodel en de daaruit voortkomende 
taakstellingen en onderzoeksvragen aan bod. 

2.2 Aanleiding en probleemdefiniering 
Uit de vijf deelonderzoeken zijn een aantal punten naar voren 
gekomen die aanleiding vormen om in het kader van het 
studieproject onderzoek te doen naar projectspecifieke risico's 
met betrekking tot onwerkbaar weer. Daarnaast zijn er ook 
actualiteiten die verder draagvlak vormen voor dit onderzoek. 
Vier van deze actualiteiten verdienen het in het bijzonder om 
vermeld te worden. 
1. V~~r het kustgebied in Nederland is de prognose dat er in 

2010 sprake zal zijn van 44 onwerkbare dagen. 4 

2. Tijdens de observatie van het bouwproces van het project 'de 
Haagsche Zwaan', bleek dat het weer niet aileen invloed had 
op de voortgang van het proces. Het slechte weer resulteerde 
ook in onveilige situaties en slechte arbeidsomstandigheden. 5 

3. In Japan heeft men positieve resultaten geboekt met 
de toepassing van hijsloodsen. Hierbij werd vooral een 
reductie in de factor arbeid en in de hoeveelheid bouwafval 
bewerkstelligd. 6 

4. Door het aanhoudende slechte weer in december 2009 en 
januari 2010, hebben de bouwbedrijven veel last gehad van 
onwerkbaar weer. Op onwerkbare dagen werden namelijk wei 
gewoon kosten gemaakt. Verschillende bouwbedrijven zijn 
mede daardoor in de financiele problemen gekomen. 7 

Deze punten geven het belang aan van een goede risicoanalyse. Een 
goede risicoanalyse wordt ook belangrijker door de toenemende 
mate van complexiteit van bouwprojecten in Nederland. Daarnaast 
accepteren de bouwbedrijven tegenwoordig steeds vaker zelf de 

risico's als ondernemingsrisico in plaats van dat men gebruik 
maakt van een gezamenlijk risicodragend vermogen zoa Is de 
vorst-WW. Het zou daarom verstandig zijn om verlet als onderdeel 
van de risicoanalyse mee te nemen. In de praktijk komt verlet 
aileen voor als post op de begroting middels een percentage van 
de arbeidskosten. Dit kan een aantal oorzaken hebben. 
Een eerste oorzaak is dat er onvoldoende aandacht is voor verlet 
vanuit de organisatie. Dit kan komen doordat de risico's met 
betrekking tot onwerkbaar weer vaak worden onderschat. Oat 
de gevolgen van onwerkbaar weer echter beter niet onderschat 
kunnen worden, blijkt wei uit het volgende. Op onwerkbare dagen 
wordt er geen productie geleverd terwijl er wei kosten gemaakt 
worden, de algemene bouwplaatskosten (ABK). Deze kosten 
kunnen erg groot zijn. Zo zullen 44 onwerkbare dagen, op een 
project waar de ABK per dag ongeveer (15.000 zijn, resulteren in 
een kostenpost van (660.000. 8 

Een tweede oorzaak is de onvoorspelbaarheid van het weer in 
Nederland. Dit maakt het lastig om een goede inschatting te 
maken van de risico's. 

Door informatie te hebben over de grootte en de aard van de 
risico's, maar ook over de varia belen die van invloed zijn op het 
aantal verletdagen, kan men deze punten gericht aanpakken. De 
grootte van het risico geeft namelijk aan hoeveel het verlet de 
bouwonderneming kost en dus hoe groot de middelen zijn om het 
verlet te bestrijden. 

, Vissers, M.M.J. & van Gassel, F. Weersonafhankelijk bouwen. Eindhoven, RRBouw, 

1999. 

5 De observatie van de uitvoering van het project 'de Haagsche Zwaan' staat 

beschreven in het rapport over het deelonderzoek prefabricage. 

6 Een beschrijving van deze hijsloodsen wordt gegeven in het rapport over het 

deelonderzoek innovaties op het gebied van uitvoeringstechniek. 

7 Aannemers in nood door winter. (2010, 19 januari). Dagblad van het Noorden. 

Geraadpleegd op 02 februari 2010 op http://www.dvhn.nl. 

• De berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat de ABK gemiddeld 8% van 

de aanneemsom betreffen. De aanneemsom (± (50.000.000) en de bouwtijd voor 

de ruwbouw (± 1 jaar) zijn aannames. 



2 .3 Doelstelling 
Zoals blijkt, is er voldoende aanleiding om te onderzoeken hoe 
de projectspecifieke risico's kunnen worden vastgesteld. De 
doelstelling van het afstudeerproject luidt dan ook als voigt: 

"Het ontwikke/en van een instrument om de projectspecifieke 
risico's met be trekking tot onwerkbaar weer inzichte/ijk te 
maken en het vaststellen van het risicoprofie/ van project 
ERASMUSPOORT®. " 

Het is van belang te omschrijven wat in het kader van het 
afstudeerproject bedoeld wordt met het begrip risicoprofiel. 

Risicoprofiel 
Een risicoprofiel is een document waarin ten minste de volgende 
onderdelen beschreven staan: een beschrijving van het project, 
de belangrijkste weergerelateerde risico's, de kritiekpunten 
tijdens de uitvoering, de oorzaken van verlet en de gevoeligheid 
van de variabelen . 

De denkbeeldige casus die het onderwerp vormt van het 
studieproject is (nog) niet uitgewerkt in een concreet ontwerp. 
Om deze reden bestaat de doelstelling uit twee del en : een 
deel waarin los van het project een theoretisch kader wordt 
gevormd en waarin wordt vastgesteld op welke manier de 
risico's van onwerkbaar weer vastgesteld kunnen worden en een 
projectspecifiek deel waarin het project ERASMUSPOORT® in de 
ontwikkelde theoretische context geplaatst wordt. 

2.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke 
relevantie 
De zin van het onderzoek wordt duidelijk gemaakt door zowel 
de maatschappelijke als de wetenschappelijke relevantie. Beiden 
zullen worden toegelicht in deze paragraaf. 

2.4.1 Maatschappelijke relevantie 
Volgens recent klimaatonderzoek van het KNMI wordt het 
gemiddeld warmer en natter in Nederland. 9 Hierdoor is 
te verwachten dat er geen daling zal plaatsvinden in het 
aantal onwerkbare dagen op jaarbasis. Daarnaast wordt een 

bouwproces steeds complexer. Dit betekent dat het belang van 
een goede risicoanalyse met betrekking tot onwerkbaar weer (zie 
paragraaf 2.2) aileen maar toeneemt. Het ontwikkelen van een 
rekeninstrument waarmee de mate van onwerkbaarheid bepaald 
kan worden en waarmee de gevolgen hiervan kunnen worden 
vastgesteld, is daarom zeer relevant om het effect van het weer 
op het bouwproces te kunnen bepalen. Door de gevoeligheid van 
de variabelen in het rekeninstrument te analyseren, zal er tevens 
duidelijk kunnen worden gemaakt wat de invloed is van diverse 
ontwerpbeslissingen (van zowel gebouw als bouwproces) op het 
aantal verletdagen gedurende de uitvoering. 
Met behulp van het instrument kan dus vastgesteld worden 
waar de grootste knelpunten tijdens de uitvoering zitten en 
wat hiervan de gevolgen zijn in tijd en geld. Hierdoor kan men 
gericht en verantwoord ontwerp- en uitvoeringsgerelateerde 
beslissingen nemen, zoals bijvoorbeeld omtrent verletbestrijdende 
maatregelen . 

2.4.2 Wetenschappelijke relevantie 
Door de relatief strenge winters van de afgelopen jaren 
zijn verschillende bouwbedrijven in de financiele problemen 
gekomen. Hierdoor is het thema weersonafhankelijk bouwen 
opnieuw in de actualiteit verschenen. Het bestaande theoretische 
kader is gebaseerd op onderzoeken die inmiddels verouderd 
zijn. Dit afstudeerproject actualiseert enerzijds het bestaande 
kader betreffende het onderwerp, maar zal anderzijds ook 
aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoeken. 

2.5 Conceptueel model 
Het doel van het afstudeeronderzoek is dus om enerzijds een 
hulpmiddel te ontwikkelen waarmee de risico's projectspecifiek 
kunnen worden vastgesteld en om anderzijds voorERASMUSPOORT® 
een risicoprofiel te schrijven. Dit risicoprofiel kan dan als leidraad 
gebruikt worden bij het nemen en verantwoorden van bepaalde 
ontwerpbeslissingen en keuzes die voor de uitvoering van het 
project gemaakt dienen te worden. 

9 Dit gegeven is gebaseerd op de kJimaatscenario's die door het KNMI in 2006 

zijn geformuleerd. Meer informatie is te vinden op: http://www.knmi.nlj 

klimaatscenarios. 

11 
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Teneinde de geformuleerde doelstelling te kunnen behalen is 
er een onderzoeksmodel opgesteld . Het onderzoeksmodel is 
weergegeven in figuur 2.1 en laat zien dat het afstudeerproject is 
opgedeeld in een vijftal fases. 

2.5.1 Fase 1: Begripvorming en definitie 
Alvorens een instrument ontwikkeld kan worden waarmee de 
risico's met betrekking tot onwerkbaar projectspecifiek kunnen 
worden vastgesteld, zal er een theoretisch kader gevormd moeten 
worden . Het gaat in deze eerste fase om het definieren van de van 
belang zijnde begrippen in relatie met onwerkbaar weer. Middels 
een literatuuronderzoek werd antwoord gezocht op de vraag: Wat 
is onwerkbaar weer? 

2.5.2 Fase 2: Risico's 
In de tweede fase staat het onderzoek in het teken van risico's. 
Een risico kan worden benaderd als kans x effect. Daarom staan 
in deze fase twee vragen centraal : Hoe vaak treden onwerkbare 
situaties op in Nederland (kans)? Wat zijn de gevolgen (effect) 
ervan? Het beantwoorden van deze vragen is gebeurd middels 
een Iiteratuurstudie. 

III ONTWIKKELEN INSTRUMENT 

WcerdatlJ . • Gevolgcn in geld 
Weerkr i li~he jrenzell . • Gevolgen in tijd 

Kan5 X Effect 

8JackboIC 
Ins trument 

• Gebruilter 
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2.5.3 Fase 3: Ontwikkelen instrument 
In deze fase worden de onderzoeksgegevens uit de eerste fase 
verwerkt in een rekeninstrument . Dit instrument heeft als input 
de projectgegevens van een bouwproject. Op basis van kans x 
effect dienen dan de risico's met betrekking onwerkbaar weer van 
het betreffende project te kunnen worden bepaald . 
Voor het vaststellen van de elementen die onderdeel moeten 
vormen van het instrument (de blackbox), dient er een 
processchema van de stappen die het instrument moet zetten, te 
worden gemaakt. Hiermee worden dan de vaste waarden en de 
variabelen in het instrument vastgesteld. 
Op basis van het geformuleerde programma van eisen wordt 
vervolgens bepaald hoe de uitvoerbladen er uit moeten komen te 
zien . Dit programma van eisen stelt tevens eisen aan het gebruik 
van het instrument. • 



IV ANALYSE UITKOMSTEN 

• Vaste projccldata 
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Het primaire doel van het instrument is om projectspecifiek de 
risico's met betrekking tot onwerkbaar weer vast te kunnen stellen. 
Het instrument biedt echter de mogelijkheid om middels het 
varieren van parameters te bepalen onder welke omstandigheden 
de onwerkbaarheid minimaal is. Fase IV is er daarom op gericht 
om de invloed van, en de relatie tussen, de variabelen te toetsen. 
Hierbij wordt eerst een hypothese geformuleerd voor de mogelijke 
uitkomst. Daarna wordt geanalyseerd wat het effect van de 
variabelen is op het aantal verletdagen door steeds een parameter 
te varieren. De uitkomsten van deze analyse worden vervolgens 
getoetst aan de geformuleerde hypothese. De uitkomst van deze 
fase is een reeks conclusies over de gevoeligheid van diverse 
ontwerp- en uitvoeringsvariabelen. 

1

2.1 
Het onderzoeksmodel 

V RISICOPROFIEL ERASMUSPOORT' 

Gevoehgheid variabelen • 

Risko' s ERASMU SPOORT ' 

Kritlcke puntE.'n bauwproces • 

BelangnJkste oorz.aken 

Risicoprofiel 
formuleren 

2.5.5 Fase 5: Risicoprofiel ERASMUSPOORT® 
In de laatste fase van het onderzoek wordt er gekeken hoe het 
risicoprofiel van project ERASMUSPOORT@ eruit ziet. In deze fase 
worden de verschillende componenten vastgesteld en uitgewerkt 
waaruit het risicoprofiel bestaat. Het resultaat van deze fase is een 
document waarmee beoordeeld wordt in welke mate de uitvoering 
van project ERASMU5POORT@ te maken krijgt met verlet en welke 
kosten hiermee samengaan. 

3 
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2 .6 Taakstellingen 
De onderzoeksfases uit figuur 2.1 vormen ieder de· basis van een 
taakstelling. De vijf taakstellingen zijn: 

1. Het vaststellen van de voorwaarden waaronder er sprake is 
van onwerkbaar weer. 

2. Het vaststellen van de risico's met betrekking tot onwerkbaar 
weer waarmee men tijdens de uitvoering te maken kan 
krijgen. 

3. Het ontwerpen van een instrument waarmee de risico's met 
betrekking tot onwerkbaar weer inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden. 

4. Het bepalen van de gevoeligheid van de ' verschillende 
variabelen in het rekeninstrument. 

5. Het vaststellen van het risicoprofiel van het project 
ERASMUSPOORT®. 

2.7 Onderzoeksvragen 
Om de taakstellingen uit te kunnen voeren, zijn er een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd . Met de beantwoording van 
deze vragen zal de benodigde informatie worden verzameld. De 
taakstellingen zijn uitgewerkt in 23 vragen. 

1. Het vaststellen van de voorwaarden waaronder er sprake is 
van onwerkbaar weer. 
1 Welke vormen van onwerkbaar weer zijn er? 
2 Welke weerkritische factoren zijn er te onderscheiden? 
3 Wat zijn de weerkritische activiteiten? 
4 Wat zijn de weerkritische grenzen vol gens de regelgeving? 
5 Wat zijn de weerkritische grenzen volgens de praktijk? 

2. Het vaststellen van de risico's met betrekking tot onwerkbaar 
weer waarmee men tijdens de uitvoering te maken kan 
krijgen. 
6 In welke mate is er in Nederland sprake van onwerkbaar 

weer? 
7 In hoeverre zal klimaatverandering invloed hebben op de 

mate van onwerkbaarheid? 
8 Welke factoren zijn van invloed op de mate van 

onwerkbaa rheid? 

9 Wat zijn de belangrijkste gevolgen van onwerkbaar weer 
met betrekking tot de productiefactor tijd? 

10 Wat zijn de belangrijkste gevolgen van onwerkbaar weer 
met betrekking tot de productiefactor geld? 

11 Hoe groot zijn de te verwachten risico's waarmee men 
tijdens de uitvoering te maken kan krijgen? 

De eerste twee taakstellingen vormen tezamen het theoretisch 
kader over onwerkbaar weer. De onderzoeksvragen onder de 
eerste taakstelling zijn gericht op de voorwaarden waaronder een 
situatie als onwerkbaar aangemerkt kan worden. De vragen 6 tot 
en met 11 geven inzicht in de mate van onwerkbaarheid (de kans) 
en de gevolgen in tijd en geld (het effect). Aan de hand van deze 
gegevens kunnen de risico's vastgesteld worden. 

3 . Het ontwerpen van een instrument waarmee de risico's met 
betrekking tot onwerkbaar weer inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden. 
12 Wat is het programma van eisen voor het instrument? 
13 Welke gegevens zijn er benodigd voor het instrument? 
14 Hoe moet het instrument eruit zien? 

Deze taakstelling is gericht op het structuren van de verzamelde 
informatie zodat deze de grondslag kan vormen van het instrument 
waarbij projectspecifiek de risico's met betrekking tot onwerkbaar 
weer kunnen worden bepaald. 

4. Het bepalen van de geyoeligheid van de verschillende 
variabelen in het rekeninstrument. 
15 Wat zijn de projectspecificaties van het project 

ERASMUSPOORT®? 
16 Van welke variabelen dient de invloed op het aantal 

verletdagen te worden onderzocht? 
17 Van welke relaties tussen verschillende varia belen dient de 

invloed op het aantal verletdagen te worden onderzocht? 
18 Wat is de invloed van de belangrijkste ontwerpvariabelen 

op de mate van verlet? 
19 Wat is de invloed van de belangrijkste uitvoeringsvariabelen 

op de mate van verlet? 



Middels taakstell ing 4 wordt de invloed van de variabelen in 
het model op het aantal verletdagen getoetst. De uitkomsten 
van deze taakstelling zijn de consequenties van ontwerp- en 
uitvoeringsgerelateerde beslissingen op het aantal verletdagen. 
Deze conciusies vormen tevens input voor het risicoprofiel. 

5. Het vaststellen van het ris icoprofiel van het project 
ERASMUSPOORT®~ 

20 Uit welke onderdelen moet het risicoprofiel van het project 
ERASMUSPOORT® bestaan? 

21 Wat zijn de weergerelateerde risico's voor de uitvoering 
van project ERASMUSPOORT®? 

22 Wat zijn de kritieke punten tijdens de uitvoering? 
23 Wat zijn de oorzaken van deze kritieke punten? 

Met het afronden van taakstelling vijf is ook het tweede deel 
van de onderzoeksdoelstelling behaald. Dan ligt er namelijk een 
risicoprofiel voor het project ERASMUSPOORT®. 15 
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3.1 Inleiding 
I BEGRIPVORMING EN DEFINITIE 

Wat Is onwerkbu r weer? 

Vormefl van onwerkbaar Wf!f! ( 

We~rkr jl jsche fact CHen 

Wf'f'rkritlsche activitelten 

Wet- & reogelseving 
Wef!fkriti5che grenzen 

1

3,1 
Fragment van het onderzoeksmodel betreffende fase I: 8egripvorming 
en definitie 

Het is niet altijd mogelijk om een objectieve beschrijving te geven 
van het begrip 'onwerkbaar weer ', Het UWV (Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen) gaat over de uitkering van een 
compensatie voor de gevolgen van onwerkbaar weer aan 
werkgevers, Bij de beoordeling of er sprake is van onwerkbaar 
weer en hoe lang de periode van verlet duurt, gaat het UWV uit 
van het volgende: 'Het is onwerkbaar weer als het weer of de 
indirecte gevolgen daarvan werken onmogel ijk maakt: 1 

Om invulling te geven aan het begrip onwerkbaar weer worden in 
dit hoofdstuk de onderwerpen behandeld die in het fragment van 
het onderzoeksmodel (Figuur 3.1) genoemd worden . De vormen 
van onwerkbaar weer komen terug in paragraaf 3.2, waarna de 
weerkritische factoren in paragraaf 3 .3 worden behandeld. In de 
laatste paragraaf worden de weerkritische grenzen voor de wet en 
in de praktijk besproken per weerkritische factor. 

3.2 Vormen van onwerkbaar weer 
Er zijn verschillende weersinvloeden die het werken onmogelijk 
kunnen maken en waardoor er dus sprake kan zijn van een 
onwerkbare situatie. Deze invloeden kunnen worden samengevat 
in een achttal weercomponenten . Er zal blijken dat het niet 
altijd mogelijk is om een concreet getal te koppelen aan de 
omstandigheden waaronder een situatie onwerkbaar is. 

Temperatuur 
De temperatuur kan op verschillende manieren een rol spelen. 
Zowel de absolute temperatuur als de gevoelstemperatuur als 
de hitte- index kunnen te hoog of te laag zijn voor het uitvoeren 

van werkzaamheden . De begrippen zullen in paragraaf 3 .3 nader 
worden toegel icht. 

Wind 
Ook de wind kan, in het geval van te hoge windsnelheden, een 
onwerkbare situatie veroorzaken. 

Neerslag 
Wat betreft neerslag is niet aileen de hoeveelheid, maar ook 
de neerslagduur van belang. Langdurige regenval heeft vooral 
effect op de begaanbaarheid van het terrein, terwijl een grote 
hoeveelheid neerslag gevolgen kan hebben voor de uitvoering . 

Relatieve vochtigheid 
De relatieve vochtigheid is vooral van belang in combinatie met de 
temperatuur en heeft vooral effect op de arbeidsomstandigheden. 

Onweer 
Bij onweer zal bijna altijd het werk stilgelegd worden, omdat 
on weer gevaarlijke situaties kan veroorzaken. 

Mist 
Bij mist is er sprake van beperkt zicht, waardoor de uitvoering kan 
worden bemoeilijkt . 

Daglicht 
Daglicht, en dan met name een gebrek eraan, kan soms lei den 
tot een onwerkbare situatie. Zo is het, vooral in de winter, in de 
ochtend laat licht en tegen de avond alweer vroeg donker. In een 
dergelijk geval speelt het (beperkte) zicht een rol. 

UV-straling 
Het zonlicht kan te fel zijn zodat men kan verbranden . Het risico 
op huidkanker verhoogt naarmate de huid meer UV-straling te 
verwerken krijgt . 

I Onwerkbaar weer, wat nu? Brochure. UWV, september 2009 . 



3.3 Weerkritische fadoren 
Naast het vaststellen van de weercomponenten die een invloed 
kunnen hebben op het bouwproces, is het ook van belang om 
te kijken op welke factoren deze weercomponenten invloed 
kunnen hebben . De factoren die hinder kunnen ondervinden of 
helemaal onmogelijk zijn onder invloed van een of meerdere 
weercomponenten, worden weerkritische factoren genoemd. Er 
kunnen een viertal weerkritische factoren worden onderscheiden: 

1. De mens 
2. Het materiaal 
3. Het materieel 
4 . De bouwactiviteit 

3.3.1 De mens 
Voor de realisatie van bouwprojecten worden nog steeds mensen 
ingezet. Voor de mens als weerkritische factor is het enorm las
tig om grenzen aan te geven waarbuiten ze weerkritisch zijn. Dit 
komt doordat onwerkbare omstandigheden per persoon verschil
len. Daarnaast spelen ook de situatie en de projectomstandighe
den een rol. 
Er zijn in de literatuur helaas nauwelijks gegevens beschikbaar 
voor het werken in de buitenlucht. Er is wei veel onderzoek 
gedaan naar de invloed van het binnenklimaat op de productiviteit 
en het comfort van de werknemers, maar de resultaten hiervan 
kunnen niet zomaar een op een vertaald worden naar buiten . 
Desondanks zijn er wei richtlijnen ontwikkeld met betrekking tot 
de temperatuur en de begaanbaarheid van het bouwterrein . Aan 
deze richtlijnen kan echter (nog) geen juridische waarde gehecht 
worden. 

Temperatuur 
Met betrekking tot de weercomponent temperatuur is voor de 
mens de gevoelstemperatuur en de hitte-index van belang . De 
absolute temperatuur speelt voor de mens nauwelijks een rol. 

Op plekken in de wind kan het een stuk kouder aanvoelen dan 
op plekken waar het niet waait. Dit verschijnsel staat ook wei 
bekend als "windchill". Windchill heeft te maken met het feit dat 
het warmteverlies van het menselijke lichaam wordt versneld. 



De mate van warmteverlies hangt af van het verschil tussen de 
luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur. 
Er zijn verschillende berekeningsmethoden ontwikkeld om de 
gevoelstemperatuur te berekenen, maar tegenwoordig wordt het 
meest gebruik gemaakt van een recent ontwikkelde formule uit 
Canada. De zogenaamde Joint Action Group on Weather Indices 
(JAG/TI Index) is gebaseerd op het warmtetransport van het 
lichaam naar de huid . De berekening wordt nader toegelicht in 
het grijze Kader. 

Berekening lAG/TI Index 2 

Twe = 13,12 + 0,6215 x T - 11,37 x (3,6 x V) x 0,16 + 0,3965 x T 
x (3,6 x V) x 0,16 

waarbij, 
T = De luchttemperatuur in °C 
V = De windsnelheid in m/s 

(-46°C tot + 10°C) 
(1,3 m/s tot 49 m/s) 

In tabel 3.1 is de gevoelstemperatuur bij een bepaalde 
luchttemperatuur en windsnelheid af te lezen. Bij een 
gevoelstemperatuur onder -10 0 C kunnen na enkele uren 
verschijnselen van onderkoeling optreden. Temperaturen onder 
de -150 C kunnen na een uur al leiden tot koudeletsel en onder de 
-20oC is er na een half uur al kans op bevriezingsverschijnselen 
wanneer de winterkleding niet geheel goed afdicht. 

Een bovengrens voor de temperatuur wordt er echter niet 
gegeven, terwijl het belang hiervan wei steeds groter wordt door 
de opwarming van de aarde. In 2008 heeft FNV Bouw & Infra een 
quickscan gedaan onder 1100 bouwvakkers . Hieruit bleek dat 85% 
van de ondervraagden wil dat er afspraken gemaakt worden over 
de omgang met hitte. 3 FNV hanteert reeds een aantal vuistregels 
met betrekking tot het punt waarop maatregelen nodig zijn. 4 

• Voor (zittend) kantoorwerk: 30°C. 
• Voor licht ander werk: 28°C. 
• Voor intensief werk : 26°C (zonder voelbare luchtstroom 25°C) 
• Voor zeer intensief werk: 25°C (zonder voelbare luchtstroom 

23°C) 
De genoemde temperatuur is bepaald middels de hitte-index. 

Berekening Hitte-Index 5 

HI = -42,379 + 2.04901523 x T + 10,14333127 x R - 0,22475541 
x T x R - 6,83783 X 10.3 x T2 - 5,481717 X 10.2 x R2 + 1,22874 
X 10.3 x T2 X R + 8,5282 X 10.4 x T X R2 - 1,99 X 10.6 x T2 X R2 

waarbij, 
T = De luchttemperatuur in F (T(F) = T(°C) x 1,8 +32) 
R = De relatieve luchtvochtigheid in % 

De index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam 
en omgeving. Ais de omgevingstemperatuur warmer is dan 
de lichaamstemperatuur kan dat gevaar opleveren voor de 
gezondheid. De hitte-index, die geldt voor zonnig weer, wordt 
bepaald uit een combinatie van temperatuur en vochtigheid. 
De uitwerking van de formule is vertaald in tabel 3.2. De tabel 
vermeldt ook wat de gevolgen van de verschillende waarden 
voor de mens kunnen zijn en wanneer de gezondheid bij grote 
lichamelijke inspanning gevaar loopt. 
Momenteel is de FNV bezig met het vertalen van deze 
uitgangspunten naar een aanvulling op de CAO. De genoemde 
temperaturen zijn dus richtlijnen en hebben daardoor (nog) geen 
juridische grondslag . 

Begaanbaarheid van het terrein 
Ook de begaanbaarheid van het terrein heeft invloed op de 
weergerelateerde werkomstandigheden op een bouwplaats. De 
FNV heeft een checklist opgesteld waarmee een score bepaald 

Z Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Temperatuur en windsnelheden 

omrekenen. Geraadpleegd op 29 juni 2010. http://www.knmLnl/waarschuwingen_ 

en_ verwachtingen/omrekenen. html 

3 Nederlands weer is grillig; hitte op de bouwplaats wordt water op de bouwplaats 

(2010, 11 augustus). FNV Bouw. Geraadpleegd op 10 augustus 2010 op http:// 

www.fnvbouw.nl/ 

• De vuistregels zijn een vertaling van Arbobesluit 6.1. Bron: FNV Bouw & Infra 

(z.d.) . Werken in hitte ... da 's puffen geblazenf! Geraadpleegd op 10 maart 2010. 

http ://home.fnv.nI/02werkgeld/arbo/themas/overige/hitte 1.htm 

5 Nationa l Weather Service Weather Forecast Office. Heat Index. Geraadpleegd op 27 

juni 2010. http ://www .crh. noaa .gov/jkl/?n= heat_index_calculator 



Gevoelstemperatuur 
Wind 

km/u ril ls Bft 10 5 0 

~l 14 1 10 4 -2 

10 2[3 2 9 3 3 

15 4.2 3 8 2 4 

20 5_6 4 I 1 5 

25 70 4 7 0 G 

30 83 5 7 0 -6 
35 9.7 5 6 0 -7 

40 11.1 :) 6 -1 -7 

45 12.5 6 6 -1 -8 

50 119 7 5 1 -8 

55 15.3 7 5 ·2 8 

60 16.7 7 5 -2 -9 

55 18.1 8 ::1 -2 -9 

70 19.5 8 " 2 -9 
75 20.8 9 5 2 10 
80 222 9 4 3 -1[) 

Tabel3.1 

108 42 39,2 42,7 

106 41 38,1 41.0 

104 40 37,0 39.4 43.1 

102 39 35.9 37.8 41.0 45,5 

100 38 34.9 3ij.4 39.1 42.9 

98 37 33,8 35.0 37.2 40.5 

96 36 32,8 33.7 35,5 38.3 

94 34 31,8 32.4 33,9 36,2 

92 33 30,9 31,3 32,4 34.3 

90 32 29,9 30,2 31.1 32,6 

88 31 29,0 29.2 29.8 31,1 

86 30 28.1 28.2 28.8 29.7 

84 29 27.3 27.4 27.8 28.5 

82 28 26.4 26.6 26.9 27.5 

80 27 25.6 25.9 26.2 26,6 

Tabel3.2 

T cmpcratuur 

-5 -10 -15 

-7 -i3 -19 

-9 -15 -21 

11 17 23 

-12 -18 -24 

-12 -'19 -2.5 

-13 -20 -26 

-14 20 -27 

-1 4 -21 -27 

-15 -21 -28 

-1 5 -22 29 
15 22 29 

·16 -23 -30 

·Hi -23 -30 

·16 -23 -30 

n 24 31 

·17 24 -31 

48,0 

44.9 
42,0 

39,4 43,4 

37.0 40,4 

34,8 37.6 41.1 

32,8 35,1 37,9 

31.0 32.8 35.0 

29, S 30,8 32.5 

28.2 29.1 30,2 

27,1 27,7 28,3 

-20 -25 
-24 -30 

-27 -33 

-29 35 

-3 1 -37 

-32 -38 

-33 -39 

33 -40 

-34 -41 

-35 -42 

-35 -4 2 

36 ·43 

-36 ·43 

37 - 4~ 

-37 ·44 

38 45 

38 45 

45,2 

41.3 

37.7 40.7 

34.4 36.7 

31.6 33.1 

29.0 29,8 

-30 

-36 

-39 
41 

-43 

-45 

-4 6 

-47 

-47 

-48 

-49 

50 
-50 

·51 

-51 

52 

52 

49,6 

44,2 

39.3 
34.7 

30,7 

geboden 

Blijf alert 

Tabel3.1 
Tabe/ voor bepaling van gevoe/s
temperatuur vo/gens de Canadese 
JAG/TI methode die het KNMI 
hanteert. (KNMI) 

Tabel3.2 
Tabe/ voor bepaJing van de hitte
index. De verschillende k/euren 
geven de mate van gevaar aan. 
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wordt voor de begaanbaarheid van het terrein.6 De begaanbaarheid 
van een bouwterrein heeft voornamelijk betrekking op de 
weercomponent neerslag. Zo kan vee I regen de beloopbaarheid 
en de berijdbaarheid van het bouwterrein verslechteren en kan 
een sneeuwdek gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Aan de 
opgestelde checklist kunnen echter geen rechten worden ontleend 
waardoor de juridische grondslag ontbreekt. 

Overige aspecten 
De mens wordt ook be"invloed door de windsnelheid. Die invloed 
is niet erg groot, maar er dient wei rekening mee gehouden 
te worden. Met name de kraanmachinist is hierbij van belang 
aangezien het vaak van zijn beoordeling afhangt of er gehesen 
wordt of niet. Die beoordeling baseert hij op de. vraag of het 
verantwoord is om de kraan in gebruik te nemen . 

Onweer, en dan met name bliksem, is erg gevaarlijk. Daarom zal 
bij onweer het werk altijd direct neergelegd worden. 

3.3.2 Het bouwmateriaal 
Het bouwmateriaal kan in twee opzichten weerkritisch zijn : 
tijdens het transport en tijdens de opslag op de bouwplaats. 
Een voorbeeld van het eerste is dat het transport van grote 
geprefabriceerde elementen niet kan plaatsvinden bij rukwinden . 
In de praktijk blijkt dit echter nauwelijks weerkritisch te zijn. Voor 
de opslag van materialen op de bouwplaats is meer aandacht 
noodzakelijk. Zo kan de onzorgvuldige opslag van bouwmaterialen 
leiden tot beschadiging ervan. In de meeste gevallen is echter 
of wei bij de uitvoerende partij of wei bij de leverancier bekend hoe 
men hiermee dient om te gaan. Hierdoor zal ook de opslag van 
bouwmaterialen in de meeste gevallen niet weerkritisch zijn. 

3.3.3 Het bouwmaterieel 
De omstandigheden waaronder bouwmaterieel weerkritisch is, 
zijn meestal vastgelegd in instructieboeken die bij het betreffende 
materieel behoren. De stichting Arbouw heeft voor hi3ar inspecties, 
controlelijsten opgesteld waarin per hulpmiddel dergelijke eisen 
zijn veralgemeniseerd. In Nederland is een harde wind in veruit 
de meeste gevallen verantwoordelijk voor optredende stagnaties. 

3.3.4 De bouwactiviteit 
Tot slot kan ook een bouwactiviteit als weerkritisch worden be
schouwd. In dit geval is de onmogelijkheid tot verwerking van 
bouwmaterialen een oorzaak van verlet. Zo kan het verlijmen van 
kalkzandsteen zonder problemen plaatsvinden wanneer het war
mer is dan +5 dc. Wanneer de speciale wintermortel wordt toe
gepast, kan men zelfs doorwerken tot -3 °C .7 Bij lagere tempera
turen is de verwerking van de lijm onmogelijk en is er dus sprake 
van een onwerkbare situatie. 
De gevoeligheid van sommige activiteiten voor 
weersomstandigheden is de voornaamste reden dat men het 
gebouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht wil krijgen. Daarna 
kan al het werk onder geconditioneerde omstandigheden, en dus 
zonder invloed van het weer, uitgevoerd worden. Hierdoor zijn 
vooral de activiteiten van belang die noodzakelijk zijn voor de 
realisatie van de ruwbouw. 
Voor het rekeninstrument is het daarom van belang om van een 
aantal bouwmethoden de weerkritische grenzen te bepalen. In 
paragraaf 3.4 en in bijlage 1 wordt hier nader op ingegaan. 

Afbakening 
Ondanks het feit dat het voor de mens lastig is om algemene 
grenzen te stellen, is het wei van belang om de mens als 
weerkritische factor mee te nemen . Dit komt voornamelijk omdat 
de mens wettelijke bescherming geniet door de Arbo-wetgeving. 
Met name doordat de maatregelen om het bouwmateriaal niet 
weerkritisch te maken bekend en relatief eenvoudig zijn, wordt 
het bouwmateriaal als weerkritische factor niet meegenomen. 
Uit het voorafgaande is gebleken dat het zeker van belang is om de 
weerkritische grenzen van het bouwmaterieel en de bouwactiviteit 
als weerkritische factor mee te nemen. 

6 FNV Bouw & Infra (z .d.) . Checklist 'begaanbaarheid bouwterrein'. Geraadpleegd op 

10 maart 2010. http ://www.fnvbouw.nI/SiteColiectionDocuments/Zak niet weg in 

de modder. pdf 

1 BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, BKB (1998). Uitvoeringsrichtlijn 

lijmwerkconstructies: Kalkzandsteen en ceffenbeton . Rotterdam. Publicatienummer 

PBL0358/98 . 



3.4 Weerkritische grenzen 
De weerkritische grenzen kunnen vanuit twee invalshoeken 
worden bepaald. In paragraaf 3.4.1 wordt er gekeken onder welke 
voorwaarden er juridisch gezien sprake is van onwerkbaar weer. 
De weerkritische grenzen die vanuit juridisch perspectief gelden, 
kunnen echter anders zijn in de praktijk. Daarom wordt er in 
paragraaf 3.4.2 gekeken naar onwerkbaar weer in de praktijk. 

3.4.1 Onwerkbaar weer volgens wet- en regel
geving 
Voor het UWV dienen twee artikelen als juridische grondslag 
voor de bepaling van het feit of een dag onwerkbaar is. Artikel 
20 van de CAO voor de bouwnijverheid richt zich op de condities 
waaronder werknemers hun werk mogen neerleggen. De Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 
(UAV) stelt vast onder welke voorwaarden een dag contractueel 
als onwerkbaar mag worden beschouwd. 

Tijdvak 
Codecijfer 

klokketijd 
Codecijfer 

Etmaal (24 uur) 

gemiddeld 

0 5.0 of hager 0.0 of hager 0 07-17 

1 0.1 tim 4.9 0.0 of hager 1 15-17 

2 5.0 of hager -0.1 of lager 2 13-15 

3 0.0 tim 4.9 -0.1 of lager 3 10-13 

4 -0.1 of lager -5.0 of hager 4 07-10 

5 -0.1 of lager -5.1 tim -10.0 5 12-17 

6 -0.1 of lager -10.1 of lager 6 07-13 

7 07-17 

8 07-17 

Artikel 20 van de CAO voor de bouwnijverheid 
In de CAO voor de bouwnijverheid staat een verzameling 
afspraken voor de arbeidsovereenkomsten in de bouwsector. 
Artikel 20 van deze CAO gaat over de rechten en plichten met 
betrekking tot werk- en arbeidsverhindering bij ongunstige 
weersomstandigheden. De paragrafen 2 en 3 van dit artikel gaan 
over de voorwaarden waaronder de werknemers hun werk mogen 
neerleggen. 
• Een gevoelstemperatuur van -6°C of lager. Hierbij geldt niet 

de voorwaarde dat sprake moet zijn van vorst; 
• Rijwegen dan wei looppaden niet in begaanbare staat 

verkeren; 
• Geen winter-/doorwerkkleding ter beschikking is gesteld; 
• Er een sneeuwdek op het werkobject/de werkplek ligt dat niet 

met eenvoudige mid del en is te verwijderen. 

Indien een van de hierboven genoemde situaties zich uiterlijk om 
10.30 uur nog voordoet, is de werknemer gerechtigd het werk te 

G. Windsnell)e~q ir:J. ij.l,-~ 
Aantal 

Hoogste 

Tabel 3.3 (A) 
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Verschillende classificaties veer de 
lucht-temperatuur. (KNMI) 

aaneengesloten Codecijfer Maximale stoten 
uurgemiddelde I Tabel 3.4 (8) 

uurvakken I Verschillende classificaties veer de 

0 0 7.9 of minder heeveelheid neerslag. (KNMI) 

2 1 8.0 tim 10.7 Tabel 3.5 (C) 
2 2 10.8 tim 13.8 Verschillende classificaties veer de 

2 3 13.9 of meer windsnelheid. (KNMI) 

2 

3 

4 8.0 tim 10.7 Tabel 3.6 (D) 
5 10.8 tim 13.8 Aanwezigheid van een sneeuwdek. 

3 6 13.9 of meer (KNMI) 

4 

~5 

niet aanwezig 

wei aanwezig 

• Neerslaghaeveelheid > 0.1 mm per uur 

1 • Neerslagduur 0.3 uur of langer 



2 

verlaten.B De voorwaarden worden gecontroleerd aan de hand van 
meetgegevens van het dichtsbijzijnde weerstation van het KNMI. 

De UAV 
De uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering 
van werken (UAV) zijn een reeks contractvoorwaarden voor 
verbintenissen tussen opdrachtgevers en aannemers. Hierin 
staan ook eisen met betrekking tot onwerkbaar weer. Voor de 
UAV wordt een uur als onwerkbaar aangemerkt indien er aan een 
van de volgende voorwaarden voldaan wordt: 
• De windkracht groter is dan 6 Beaufort (10,8 - 13,8 m/s). 
• Neerslaghoeveelheid is meer dan 0,1 mm en neerslagduur 

binnen het uur is langer dan 0,3 uur. 
• Voor vorstgevoelige werkzaamheden indien de temperatuur 

gelijk is aan of kleiner is dan a oc. 
• Voor niet vorstgevoelige werkzaamheden indien de 

temperatuur om 7.00 uur -3,5 °C of lager is, tussen 7.00 en 
10.00 uur -0.5 °C of lager is of om 10.00 uur -1.5 °C of lager 
is. 9,10 

In paragraaf 8.2 van de UAV staat het volgende beschreven over 
onwerkbaar weer. "Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal 
werkbare werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk halve 
werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door 
omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer 
gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee 
uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet 
kon worden gewerkt."11 

Deze eisen zijn indirect gebaseerd op een meetsysteem dat het 
KNMI heeft ontwikkeld om de onwerkbaarheid in. een getal uit 
de kunnen drukken .12 Deze kwantificering van de onwerkbaarheid 
is gebaseerd op de weerelementen luchttemperatuur, neerslag, 
windsnelheid en sneeuwdek. Aan deze weerelementen heeft 
het KNMI een classificering gehangen (tabel 3.3 tim 3.6) en 
vervolgens aan elke klasse een codecijfer toegekend. De hoogte 
van het getal bepaalt de mate van onwerkbaarheid op een dag. 

Weercomponent 

Gevoelstemperatuur 

Vorstgrens 

Temperat uurnorm 

Neerslag 

Wind 

Eis 
-6 

o 
-3,5 

-1,5 

-0,5 

-0,5 

0,1 

0,3 

6 

Eenheid Duur 

o( om 9:00 

o( om 7:00 en om 9:00 

om 7:00 

om 9:00 

om 7:00 en om 9:00 

om 7:00 en om 9:00 

mm/uur 2 uur per dagdeel 

uur/uur 5 uur per dag 

Bf 2 uur per dagdeel 

0,3 uur /uur 5 uur per dag 

I 
Tabel 3.7 
Samenvatting weerkritische grenzen vo/gens de wet 

3.4.2 Onwerkbaar weer in de praktijk 
De beschreven voorwaarden zijn voornamelijk algemeen van 
aard die enerzijds dienen om de rechten van werknemers (CAO) 
en anderzijds de rechten en plichten van werkgevers (UAV) te 
beschrijven. Het begrip onwerkbaar weer kan echter ook vanuit 
een bouwproject bekeken worden. Hiervoor dient er gekeken te 
worden naar de eerdergenoemde weerkritische factoren. Uit het 
voorafgaande blijkt dat het bouwmateriaal zelden weerkritisch 
is. Daarom wordt deze hier buiten beschouwing gelaten. Voor 
de overige weerkritische factoren zal blijken dat het niet altijd 
mogelijk is om harde grenzen te stellen. Om deze reden wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen onwerkbaar weer en onwenselijk 
weer. Het uitgebreide onderzoek naar de weerkritische grenzen bij 
de verschillende weerkritische factoren is te vinden in bijlage 2. 

8 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid. FNV Bouw, juli 2009. 

9 Toelichting onwerkbaar weer. Cz.d.) . Geraadpleegd op 4 maart 2010. http ://www. 

bou w koste n . n 1/ tool 5/ onwe rkba a rwee r /toel ichti ng-onwerkba a r -weer. 

10 Toelichting onwerkbaar weer UAV. Brochure. lnfoplaza, zonder datum. 

11 Oe Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 

(U.A. V.1989). Geraadpleegd op 3 maart 2010. http://www.uvt.nl/diensten/dfb/ 

inkoop/werkenuav 1989. pdf 

12 KNMI-adviezen onwerkbare dagen bouwnijverheid en andere buiten-activiteiten. 

Brochure. KNMI, april 2009. 



Grenzen voor de mens 
Het is lastig om voor de mens als weerkritische factor grenswaarden 
aan te geven voor wanneer een situatie onwerkbaar is of niet. Er 
zijn hierop namelijk verschillende zaken van invloed. Zo zullen 
de grenswaarden per situatie, per persoon en zelfs per moment 
verschillen. Desondanks heeft men wei getracht om in het belang 
van de werknemers enkele voorwaarden te stellen waaronder 
werknemers hun werk mogen neerleggen (de eerdergenoemde 
CAO, artikel 20). 

Temperatyur 
In de CAO wordt al aangegeven dat de ondergrens van de 
gevoelstemperatuur -6°C is. Hierbij is het wei van belang of 
men de beschikking heeft over goed beschermde winterkleding. 
Bij het overschrijden van de in paragraaf 3.3.1 genoemde 
maximumtemperaturen, wordt het werk niet direct stilgelegd. 
Wanneer de temperatuur (volgens de hitte-index) boven 
de 25°C komt, is aandacht echter wei vereist vanwege de 
gezondheidsrisico's. Bovendien heeft de temperatuur in dat geval 
een negatief effect op de arbeidsomstandigheden. Om deze 
reden wordt een temperatuur van boven de 25°C als onwenselijk 
beschouwd. 

Neerslag 
I\leerslag heeft voornamelijk invloed op de begaanbaarheid van 
het bouwterrein. Dit geldt met name v~~r aanhoudende perioden 
van neerslag. Het werk zal er echter in de praktijk vaak niet voor 
worden neergelegd. Er zijn dus voor de weercomponent neerslag 
geen grenzen te stellen wat betreft de onwerkbaarheid. Neerslag 
is echter wei onwenselijk en heeft een negatieve invloed op de 
arbeidsomstandigheden. Daarom worden er wei grenzen gesteld 
voor wanneer een situatie als onwenselijk beschouwd kan worden. 
Hierbij wordt uitgegaan van het gegeven dat een dagdeel 
onwenselijk is als er in twee uurvakken meer dan 20 minuten 
neerslag gevallen is. Een dag is onwenselijk als er in ten minste 
vijf uurvakken gedurende 20 minuten neerslag gevallen is. Naast 
de neerslagduur kan ook de hoeveelheid neerslag onwenselijk 
zijn. Daarom wordt gesteld dat een dagdeel als onwenselijk 
beschouwd kan worden als er meer dan 5 mm neerslag valt. 
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Wiru1 
Ook met betrekking tot de wind zijn er geen weerkritische grenzen 
bekend, waarbuiten een onwerkbare situatie zal optreden voor 
de mens. Met betrekking tot de windsnelheid geldt echter wei 
dat een situatie onwenselijk kan worden, omdat' de veiligheid 
van de werknemer in gevaar kan komen . Over het algemeen zijn 
windsnelheden boven de 11 m/s (windkracht 6) onwenselijk. Een 
dagdeel of een dag kan als gevolg hiervan als onwenselijk worden 
beschouwd als de windkracht gedurende twee respectievelijk vijf 
uurvakken groter is dan 6 Sf. 

Weercomponent Eis Eenheid Duur 

Onwerkbaar weer 

Gevoelstemperatuur -6 °e om 9:00 

Zeer zware werkzaamheden 25 25°C - 26°C Oagdeel 

Zware werkzaamheden 26 26°C - 28°C Oagdeel 

Lichte werkzaamheden 28 28°C - 30°C Oagdeel 

Aile werkzaamheden 30 30"e Oagdeel 

Onwenselijk weer 

Neerslag 0, 1 mm/uur 2 uur per dagdeel 

0,3 uur/uur 5 uur per dag 

Wind 6 Sf 2 uur per dagdeel 

0,3 uur/uur 5 uur per dag 

I Tabel 3.8 
Samenvatting grenzen voor de weerkritische factor mens. 

Grenzen voor het materieel 
Ook het bouwmaterieel kan een weerkritische factor zijn . lo kan 
bijvoorbeeld bij extreme vorst het hijsen onverantwoord worden 
doordat het staal broos wordt. Ook kan het bij hoge windsnelheden 
onverantwoord zijn om de kraan in gebruik te nemen . De 
weerkritische grenzen zijn vastgelegd in handleidingen van het 
betreffende materieel en in inspectielijsten van de stichting 
Arbouw. Enkele voorbeelden van dergelijke documenten zijn te 
vinden in bijlage 2. 

Weercomponent E1s Eenheid Duur 

Onwerkbaar weer 

Temperatuur 

Torenkroon -to °e Oagdeel 

He/- en hijsmoteriee/ -to °e Oagdeel 

Wind 0,3 uur/uur 2 uur per Oagdeel 

5 uur per Oag 
Torenkraan 8 Bf 

Mobie/e kroon 8 Bf 
Werkbok 6 Bf 

Hangbruginsto/fotie 6 Bf 
Hoogwerker 6 Bf 

Ro/steiger 6 Sf 
K/imkist 7 Bf 

He/-en hijsmoteriee/ 6 Bf 

I 
Tabel 3.9 
Samenvatting grenzen voor de weerkritische factor materieel. 

Grenzen voor de bouwactiviteit 
Het is niet altijd mogelijk om eenduidig en objectief de grenzen 
van aile bouwactiviteiten vast te leggen. Hiervoor zijn deze te 
sterk afhankelijk van de verschillende projectomstandigheden en 
is de beoordeling te sterk afhankelijk van de verantwoordelijken 
op de bouwplaats (uitvoerder en kraanmachinist). 
loals het voorbeeld van het lijmen van kalkzandsteen aantoont, 
zijn er wei richtlijnen beschikbaar voor de weeromstandigheden 
waaronder bepaalde activiteiten het beste kunnen worden 
uitgevoerd. Deze uitvoeringsrichtlijnen worden meestal 
gepubliceerd door de betreffende vakorganisatie. 

loals vermeld, is het aileen interessant om de grenzen te 
formuleren voor activiteiten tijdens de ruwbouwfase. Nadat 
het gebouw wind- en waterdicht is, kan men immers onder 
geconditioneerde omstandigheden werken. Daarnaast is het ook 
van belang of een activiteit op het kritieke pad ligt of niet, want 
aileen dan zal een onwerkbare dag ook direct gevolgen hebben 
voor de voortgang van het project. 
Om een projectspecifieke risicoanalyse uit te kunnen voeren is 
het dus van belang dat er verschillende bouwmethodes kunnen 



worden vergeleken met het rekeninstrument. Aan de hand van de 
referentieprojecten die zijn onderzocht tijdens het deelonderzoek 
'Referenties', zijn een aantal vaak toegepaste bouwmethoden 
geselecteerd. Bij deze projecten is gekeken naar de bouwmethode 
voor de realisatie van vier constructieonderdelen: de kern, 
de hoofddraagconstructie, de vloeren en de gevel. De vaakst 
toegepaste methodes voor ieder constructieonderdeel zijn: 

Kern 

Constructie 

Vloeren 

Gevel 

In het werk gestort 

In het werk gestort 
Semi-prefab 
Prefab 

Modules 
In het werk gestort 

Semi-prefab 
Prefab 
Prefab 

Kraanafhankelijk 
Kraanonafhankelijk 
m.b.v. betonpomp / kubel 
staalbeton 
beton 
staal 

m.b.v. een tafelbekisting 
staalplaatbetonvloer 
breedplaatvloer 
kanaalplaatvloer 
vliesgevel 
Prefab betonnen element 

V~~r de bouwactiviteiten die betrekking hebben op deze 
bouwmethoden zijn de weerkritische grenzen vastgesteld. De 
selectieprocedure voor deze bouwmethoden is terug te vinden in 
bijlage 1. 

V~~r de activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering van 
de verschillende bouwmethoden kunnen de weerkritische grenzen 
worden opgezocht in de uitvoeringsrichtlijnen van de betreffende 
vakorganisaties. Daarnaast worden in sommige NEN-normen ook 
eisen gesteld aan de weersomstandigheden. De van belang zijnde 
grenzen zijn samengevat in tabel 3.10 . 

Nu de belangrijkste begrippen met betrekking tot onwerkbaar 
weer zijn toegelicht en de weerkritische grenzen zijn vastgesteld, 
is het van belang hoe deze gegevens kunnen worden vertaald 
naar risico's . Dit zal centraal staan in hoofdstuk 4. 

~ , 

Bouwd •• 1 

Kern 

Vloeren 

Hoofddraag -
constructie 

G~vel 

-
Bouwmeth. Hocfdaet. 

I.h.w. gestort Transport 

Wapenen 

Storten 

Aile vloertypen Plaatsen 

I 

Wapenen 

Storlen 

Lh.w. gestort Plaatsen 

Wapenen 

Stonen 

Staalbeton Plaatsen 

Storten 

Prefab beton Plaatsen 

Fi)(eren 

Staal 

Plaatsen 

Fixeren 

Modules Plaatsen 

Fhreren 

Vliesgevel Plaatsert 

Prefab betan Plaatsen 

Fixeren 

. 
Werkmelh. Tmin. Tmax. 

Kraanonafhankelijk nvt nvt 

Kraanafhankelijk nvt nvt 

-5 nvt 

Betonpomp nvt n'Jt 

Kubel nvt nvt 

nvt nvt 

nvt nvt 

nvt nvt 

nvt nvt 

-5 nvt 

Betonpomp nvt nvt 

Kubel nvt nvt 

I1vt nvt 

-5 nvt 

Betonpomp nvt nvt 

Kubel nvt nvt 

Staalbeton nvt nvt 

Betonpomp nvt nvt 

Kubel nvt nVi 

nvt nvt 

Nat 5 nvt 

Oroog nvt nvt 

nvt nvt 

lassen 5 nvt 

Souten nvt nvt 

nvt nvt 

lassen 5 nVi 

Bout en nvt nvt 

nvt nvt 

nvt nvt 

Nat 5 nvt 

Oroog nvt nvt 

Wind 

nvl 

6 

nvt 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

nvt 

7 

6 

6 

nvt 

7 

6 

6 

7 

6 

6 

nvt 

nvt 

6 

nvt 

nvt 

5 

I1vt 

nvt 

6 

6 

nvt 

nvt 

Nsl. 

nvt 

nvl 

nvt 

5 

5 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

5 

5 

nvl 

nvt 

S 

5 

nvt 

5 

5 

nvt 

nvt 

nvl 

nvt 

2 

nvt 

nvt 

2 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

I 3.10 
Samenvatting grenzen voor 
de weerkritische factor 
bouwactiviteit. 
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4.1 lnleiding 
II RI51CO'5 

Ho. vuk komI het vOOt? 

iWmaat In Nederland 
Weer in Nederland 

IC limaatverandering 
• Mate van onwEi'rkb.aarh~d 

Wat riJ" de ,eva1 ... "1 

Ge\lollen in l ijd 

Gevo/gen in geld 

} : } RI.ico 

1. Effect , 
; 

1

4.1 
Fragment van het onderzoeksmode/ betreffende fase II: Risico's 

Nu bekend is onder welke omstandigheden een situatie als 
onwerkbaar beschouwd kan worden, dient er gekeken te worden 
naar het begrip risico. In paragraaf 4.2 zal worden toegelicht hoe dit 
begrip in formulevorm kan worden beschreven . In de paragrafen 
4.3 tot en met 4.5 (kans) en 4.6 (effect) worden de componenten 
waaruit deze formule bestaat, toegelicht. In paragraaf 4.7 wordt 
tenslotte ingegaan op het omgaan met risico's. 

Het fragment van het onderzoeksmodel (figuur 4.1) laat zien 
welke onderwerpen binnen de componenten 'kans' en 'effect' in 
dit hoofdstuk aan bod komen . 

4.2 De onzekerheid van weer 
Door de wisselvalligheid van het Nederlandse weer krijgt 
men bij het omgaan met onwerkbaar weer te maken met een 
bepaalde onzekerheid. Deze onzekerheid brengt verschillende 
projectrisico's met zich mee. In dit kader is het daarom relevant 
om enige aandacht te besteden aan risico 's en onzekerheden. Er 
wordt gestart met het geven van een definitie voor het beg rip 
'projectrisico'. 

"Een projectrisico is een onzekere gebeurtenis die -als deze 
plaatsvindt- een positief of negatief effect heeft op de mogelijkheid 
om de projectdoelstellingen te realiseren ." I 

Door een toenemende complexiteit van projecten en door een 
toenemende druk op de bouwtijd van bouwkundige projecten, 

neemt het belang van risicobeheersing toe. Het beheersen van 
risico's kan worden opgedeeld in twee stappen: risicoanalyse en 
risicomanagement. De risicoanalyse bestaat uit het identificeren 
en het kwantificeren van mogelijke risico 's. Na het vaststellen van 
mogelijke risico's, moet er afgewogen worden op welke risico's 
een respons moet komen en op welke niet. Het afwegen van en 
reageren op risico's maakt onderdeel uit van het risicomanagement 
(zie figuur 4 .2). 

4.1.1 Risicoanalyse 
Volgens een SBR-publicatie2 over risicomanagement in de bouw, 
kunnen de risico's worden vastgesteld middels kwalitatieve, 
kwantitatieve en semi-kwantitatieve analysetechnieken. 
Kwalitatieve analysetechnieken zijn gericht op het vaststellen 
van de risico 's die kunnen optreden tijdens het bouwproces. Er 
kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen voorzienbare 
en onvoorzienbare risico's . Aan de hand van de beschikbare 
projectinformatie en de ervaring van betrokkenen kunnen risico's 
systematisch in kaart gebracht worden. Het is echter wei van 
belang om deze risicoanalyse gedurende het project meerdere 
malen uit te voeren. Naarmate het project vordert neemt de 
hoeveelheid beschikbare informatie namelijk toe, waardoor 
de analyse completer en gedetailleerder wordt en waardoor de 
onzekerheid afneemt. 

Ais de risico's bekend zijn, moet er ook nog een gewicht toegekend 
worden aan de verschillende risico's. Kwantitatieve en semi
kwantitatieve analysetechnieken zijn gericht op het vaststellen 
van de grootte van en de kans op een bepaald risico. Een 
voorbeeld van de eerste analysetechniek is de veiligheidstoeslag 
op de inschrijvingsbegroting om de onzekerheden gedurende 
een project op te vangen. Hierbij wordt er niet inhoudelijk naar 
risico's gekeken, maar wordt de onzekerheid gebaseerd op de 

I Concilio (z.d.). Wat is een projectrisico? Geraadpleegd op 1 maart 2010, http :// 

www.projectfuture.net/pro j ectrisi co ma nage ment/softwa re/faq/wat- is- een

projectrisico 

2 Vermande, H.M. & Spalburg, M.G. (1998 ). Risicomanagement in de bouw: een 

verkenning . Rotterdam: Stichting Bouwresearch. 



projectfase en op de innovatiegraad van het betreffende project. 
In de literatuur wordt naar deze techniek verwezen als de 'black
box-methode'. 
In tegenstelling tot bij de kwantitatieve analysetechniek, wordt er 
bij de semi-kwantitatieve analysetechniek geen gebruik gemaakt 
van kansverdelingen. Bij het kwantificeren van risico's met 
betrekking tot de invloed van onwerkbaar weer op het bouwproces, 
zijn vooral de gevoeligheidsanalyse en de 'goed-weer-scenario's' 
en 'slecht-weer-scenario's' belangrijke instrumenten. Bij het 
eerste instrument wordt de impact van een verandering van een 
van de variabalen op het eindresultaat vastgesteld. Een antwoord 
op de vraag: 'Wat zijn de gevolgen voor de planning als er 
rekening wordt gehouden met 20% meer verlet?' is een voorbeeld 
van een gevoeligheidsanalyse. Door het gevolg van afwijkingen in 
meerdere variabelen tegelijk te bepalen, kunnen er verschillende 
scenario's worden opgesteld en beoordeeld. 

4.1.2 Risicomanagement 
Risicomanagement bestaat uit risicoafweging en rlSlcorespons. 
Het afwegen van risico's gebeurt door de grootte te toetsen aan 
gestelde normen of criteria. Hiervoor is een referentiekader 
nodig, gebaseerd op gelijksoortige projecten. Voor het maken 
van een afweging is het relevant om het begrip risico nader te 
omschrijven. Een risico kan namelijk ook worden beschreven in 
formulevorm: 

Risico = Kans X Effect 

In dit licht kan worden bepaald of de angst voor bepaalde risico's 
reeel is of niet. Zo kan het effect van een gebeurtenis zeer groot 
zijn (aardbeving), maar de kans erop zeer klein. Er zijn ook 
situaties te bedenken waarbij de kans zeer groot is, maar het 
effect zeer klein. In beide gevallen kan het risico genomen worden 
zonder maatregelen te treffen. 
In de overige gevallen is het wei van belang om te kijken naar 
mogelijke maatregelen. Volgens de eerder aangehaalde SBR
publicatie over risicomanagement in de bouw zijn er vier opties 
om met risico's om te gaan: vermijden, reductie, overdracht en 
acceptatie. Deze opties zijn gerangschikt op mate van effectiviteit 
waarbij vermijden het meest en het accepteren het minst effectief 

4.2 

Risko-analyse 

Risico-management 

4.2 
Schematische weergave van de 
stappen van risicobeheersing 
(SBR, 1998)1 
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is. De beslissing om een bepaalde maatregel toe te passen of niet, 
hangt voor het grootste deel af van de te verwachten kosten en 
opbrengsten van de betreffende maatregel. 

Zoals gezegd kan een risico beschouwd worden als de kans op 
een gebeurtenis x het effect van deze gebeurtenis. In het kader 
van onwerkbaar weer betekent dit dat een weergerelateerd 
risico kan worden bepaald door de kans op onwerkbaar weer te 
vermenigvuldigen met de gevolgen ervan. Ais er bijvoorbeeld op 
vijf van de 20 werkdagen in januari vorstverlet optreedt en de 
gevolgen van vorstverlet (2.000 per dag kosten, dan is het risico 
(500 per dag. 

4 .3 Het kJimaat en weer in Nederland 
Om de kans op onwerkbaar weer te kunnen bepalen, is het in 
eerste instantie van belang om enige aandacht te bested en aan 
het klimaat en het weer in Nederland. 

4.3.1 Definities 
Alvorens het Nederlandse klimaat en het weer worden toegelicht, 
is het van belang om een goede definitie van deze begrippen te 
geven. 

Klimaat 
Het klimaat is de gemiddelde toestand van de atmosfeer in een 
bepaald gebied. Klimaatgegevens zijn gebaseerd op atmosferische 
en meteorologische metingen gedurende een lange periode. 

Weer 
Het weer is de toestand van de dampkring op een bepaald moment 
en op een bepaalde plek met betrekking tot neerslag, wind en 
zonneschijn. 

Weercomponenten 
Het weer als verschijnsel kan uiteengerafeld worden in een 
aantal weercomponenten. De belangrijkste weercomponenten 
zijn: neerslag (regen, sneeuw, hagel en mist), temperatuur, 
luchtvochtigheid en windsnelheid. 

Zoals de definitie al aangeeft, is het klimaat een gemiddelde 

toestand van de atmosfeer. Voor het onderzoek is echter niet 
de gemiddelde toestand interessant, maar de toestand op een 
bepaald moment en op een bepaald tijdstip . Daarom richt dit 
onderzoek zich verder op het weer. 

4.3.2 Het klimaat in Nederland 
Ondanks het feit dat in het kader van het afstudeerproject aileen 
het weer relevant is, wordt er toch ingegaan op het klimaat in 
Nederland. Het weer in een bepaalde regio hangt namelijk nauw 
samen met het klimaat in datzelfde gebied. Om inzicht te krijgen 
in het weerbeeld dient het klimaat dus wei degelijk bekeken te 
worden. 

Het klimaat in een bepaald gebied wordt meestal geclassificeerd 
middels de klimaatclassificaties van Koppen 3 • Koppen deelt 
het klimaat op drie niveaus in verschillende groepen in. De vijf 
hoofdgroepen (tropisch klimaat, droog klimaat, gematigd klimaat, 
land- en poolklimaat) worden ieder aangeduid met een hoofdletter 
(resp. A tim E). Niveau 2 en niveau 3 worden aangeduid middels 
een kleine letter. Op niveau 2 wordt onderscheid gemaakt op 
basis van de neerslaghoeveelheid en op niveau 3 op basis van 
temperatuur. In afbeelding 4.3 is te zien dat het klimaat in 
Nederland geclassificeerd is met type Cfb, wat staat voor een 
gematigd zeeklimaat. Er is over het algemeen sprake van milde 
zomers, milde winters en neerslag gedurende het hele jaar. Het 
klimaat wordt in grote mate be'invloed door de ligging aan de 
Noordzee. 

Ondanks het feit dat er gedurende het hele jaar neerslag kan 
vallen, is er in Nederland geen sprake van een nat klimaat. 
In principe valt er in Nederland slechts gedurende 7% van de 
tijd neerslag. 4 De grote mate van onvoorspelbaarheid van het 
Nederlandse weer zorgt er echter voor dat men wei het gevoel 
heeft dat we in een nat land leven. 

J Peel, M. c., Finlayson, B. L. & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the 

Koppen-Geiger climate classification. Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 : 1633-1644. 

• Nellestijn, J. & Sluijter, R. (2002). Klimaatatlas van Nederland. Elmar, Rijswijk. 
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Aw Troplsch savanneklimaat • Ose Koellandklimaat, droge zomers 

BWh Warm woestijnklimaat Osd Koud landklimaat, droge zomers 

BWk Koud woestijnklimaat Owa Warm landklimaat, droge winters 

BSh Warm steppeklimaat _ Owb Gematigd landkllmaat, droge winters 

D BSk Koud steppeklimaat _ Owe Koellandklimaat, droge winters 

LJ Csa Warm medlterraan klimaat Owd Koud landklimaat, droge winters 

Csb Gematigd mediterraan klima at Dfa Warm landklimaat, hele jaar neerslag 

Cwa Warm chinaklimaat Dfb Gematigd landklimaat, hele jaar neerslag 

Cwb Gematigd chlnakllmaat _ Ote Koel landklimaat, hele jaar neerslag 

. cwe Koel chlnaklimaat _ Old Koud landklimaat, hele jaar neerslag 

Cta Warm zeeklimaat ET Toendraklimaat 

Cfb Gematigd zeeklimaat EF Sneeuw- ijskllmaat 

. Ctc Koelzeeklimaat 33 
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4.3.3 Het weer in Nederland 
In figuur 4.4 zijn de jaargemiddelden te zien voor de temperatuur, 
de neerslag en de windsnelheid. Het valt op dat ondanks het 
feit dat Nederland een klein land is, het weer toch varieert per 
geografische locatie. In de kustprovincies is het bijvoorbeeld 
warmer en waait het harder. 
Ook is te zien dat er een temperatuurverloop is gedurende 
het jaar, terwijl dat bij zowel de neerslaghoeveelheid als de 
neerslagduur en de windsnelheid nauwelijks het geval is. Net als 
bij de toelichting van het klimaat in Nederland, blijkt ook uit figuur 
4.4 dat er gedurende het gehele jaar neerslag valt. AI deze zaken 
maken dat het weer in Nederland erg wisselvallig is, waardoor het 
moeilijk te voorspellen is. 

V~~r het proactief in kaart brengen van de projectspecifieke 
risico's, zijn jaargemiddelden echter niet interessant. Hiervoor 
dienen de dagelijkse weersomstandigheden te worden beschouwd. 
Deze kunnen worden achterhaald met behulp van het KNMI. 
Verschillende meetstations in Nederland doen dagelijks meting en 
zodat er een gedetailleerd weerbeeld verkregen kan worden . Het 
KNMI heeft 35 weerstations die verspreid door Nederland liggen. 
V~~r het onderzoek zijn aileen de data van het weerstation 
Rotterdam van belang. Op basis van de dagelijkse weerdata van 
afgelopen jaren, gemeten door het weerstation Rotterdam, kan 
een scenario geschetst worden voor het toekomstige weerbeeld. 

4 .4 Het toekomstige weerbeeld 
Om proactief de projectspecifieke risico's te kunnen bepalen, is 
het van belang om een prognose te maken voor het te verwachten 
toekomstige weerbeeld . Zoals uit de voorgaande paragrafen is 
gebleken, zal deze prognose moeten worden gemaakt aan de hand 
van de dagelijkse weergegevens van het KNMI. Alvorens deze kan 
worden gemaakt, dient er echter eerst gekeken te worden naar 
de gevolgen van klimaatverandering op het dagelijkse weerbeeld. 

4.4.1 De gevolgen van klimaatverandering 
V~~r het maken van een prognose voor het toekomstige weerbeeld 
is het van belang om het effect van klimaatverandering op het 
weerbeeld te onderzoeken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een viertal klimaatscenario's die het KNMI heeft geformuleerd. Het 

verschil tussen de scenario's wordt veroorzaakt door een verschil 
in uitgangspunten. De twee G-scenario's (zie figuur 4.5) gaan uit 
van een wereldwijde temperatuurstijging van 1°C, terwijl de W
scenario's gebaseerd zijn op een stijging van 2 0c. Het verschil 
tussen G en G+ en tussen W en W+ komt door respectievelijk een 
ongewijzigde en een gewijzigde luchtstroom. 
De toekomstige temperatuurverandering op aarde, zoals 
berekend door de belangrijkste mondiale klimaatmodellen 
(GCM's), is gebruikt als uitgangspunt bij het maken van deze 
klimaatscenario's voor Nederland. Hiervoor zijn de resultaten 
gebruikt van de 23 GCM's, die ook voor het vierde IPCC rapport dat 
in 2007 is uitgekomen, gebruikt worden. Bovendien is onderzocht 
hoe vol gens die klimaatmodellen de luchtstroming boven West
Europa verandert. Deze mondiale projecties zijn "vertaald" naar 
meer gedetailleerde veranderingen in temperatuur, neerslag, 
verdamping, wind, en zeespiegel in Nederland. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van een groot aantal regionale klimaatmodellen (RCM's) 
voor Europa (PRUDENCE-project), en van historische meetreeksen 
afkomstig van Nederlandse stations. s 

In figuur 4.5 is een samenvatting te zien van de resultaten van 
dit onderzoek naar het gevolg van klimaatverandering voor het 
jaar 2050. De veranderingen met betrekking tot de verschillende 
weercomponenten zijn ten opzichte van het basisjaar 1990. 
V~~r het onderzoek is het echter van belang om deze 
langetermijnverandering te vertalen naar een kortetermijneffect. 
Ais in figuur 4.5 bijvoorbeeld naar de temperatuurstijging gekeken 
wordt, zien we bij het G+- scenario een gemiddelde stijging van 
2,3 0c. Dit komt neer op een jaarlijkse stijging van nog geen 
0,04 0c. Het effect van klimaatverandering op de gemiddelde 
temperatuur kan dus als verwaarloosbaar worden beschouwd. 
Ook de jaarlijkse daling van de neerslaghoeveelheid in de zomer 
(-0,3%) is verwaarloosbaar klein. Om deze reden worden deze 
klimaatscenario's buiten beschouwing gelaten. 

5 KNMI (2006). Klimaat in de 21 e eeuw: vier scenario's voor Nederland. Geraadpleegd 

op 30 juni 2010. http://www.knmi.nl/klimaatscenarios/knmi06/samenvatting/ 

KNMI_NL_LR.pdf 
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4.4.2 Het schetsen van een toekomstscenario 
V~~r het schetsen van een scenario voor het weerbeeld van de 
komende jaren, wordt er een analyse gedaan van de weerdata 
van het KNMI van de afgelopen zes jaar. Van deze periode zijn 
voor iedere dag de temperatuur, de neerslaghoeveelheid, de 
neerslagduur, de windsnelheid en de relatieve vochtigheid 
geanalyseerd. 

Analyse van de temperatuur 
V~~r de analyse van de temperatuur wordt gebruik gemaakt van 
twaalf metingen per dag (07: 00 uur tot en met 18: 00 uur) . Uit 
figuur 4.4 is af te leiden dat de gemiddelde maaridtemperatuur 
varieert gedurende het jaar. Daarom is het van belang om de 
gegevens per maand te bekijken. am een prognose te kunnen 
maken van de temperatuur, wordt er gekeken hoe vaak de meting 
van 7: 00 uur een waarde heeft tussen O°C en PC, tussen 1°C 
en 2°C, enzovoorts. In figuur 4.6 is dit voor de maand januari 
(2004 tim 2009) gevisualiseerd in een grafiek (donkerblauw). 
Met behulp van een add-in voor Microsoft Excel (Easyfit 5.2), kan 
berekend worden onder welk type verdeling deze reeks getallen 
valt. Vervolgens kan 'at random' een reeks getallen gegenereerd 
worden volgens dit type verdeling. Deze reeks getallen vormt 
een prognose voor de 7:00 uur waarden van 20io tot en met 
2015 (Iichtblauw). In de grafiek is te zien dat het verloop van 
beide verdelingen ongeveer gelijk is en dat ook de gemiddelden 
(3,73°C om 3,72°C) overeenstemmen. Dit komt de validiteit van 
de prognose ten goede. 
am vervolgens ook de waarden te bepalen voor de overige uren, 
moet er gekeken worden naar het temperatuurverloop gedurende 
de dag. Dit is te zien in figuur 4.7 waarin het gemiddelde 
temperatuurverloop is weergegeven voor een dag in januari 
(donkerblauw). De rode stippellijn geeft de trendlijn aan van het 
verloop . Met behulp van de formule van deze trendlijn kunnen 
de waarden uitgerekend worden van de overige ' uren. am de 
validiteit van deze formule te verbeteren zijn van 25 7:00 uur 
metingen de overige waarden op die dag berekend en vergeleken 
met de gemeten waarden. Door de varia belen in de formule te 
varieren, is bepaald bij welke varia belen het verschil tussen de 
berekende en gemeten waarden het kleinst is. In grafiek 4.7 
zijn middels de lichtblauwe kolommen deze berekende waarden 

aangegeven. Aan de hand van de minimale verschillen tussen de 
gemeten en berekende waarden, kan geconcludeerd worden dat 
de berekening betrouwbaar is. De prognose van de temperatuur 
voor de overige maanden wordt toegelicht in bijlage 3. 

Analyse van de windsnelheid 
V~~r de analyse van de wind wordt gebruik gemaakt van 12 
metingen per dag (7: 00 uur - 18: 00 uur) . V~~r de weercomponent 
wind is een vergelijkbare strategie toegepast als bij de 
temperatuur. Eerst is de verdeling bepaald van de waarden van de 
7 :00 uur meting. Aan de hand daarvan is een prognose gemaakt 
van de 7:00 uur waarden voor de periode 2010-2015. Vervolgens 
is van de overige metingen het verschil met de vorige meting 
vastgesteld. 

Voorbeeld 
Metingen dag X [Bf]: 6 
Verschil: 

8 7 7 

2 -1 0 
9 8 9 7 7 7 6 5 
2 -1 1 -2 0 0 -1 -1 

1

4.10 
Voorbeeld vaststellen verschillen tussen opeenvolgende metingen 

Het voorbeeld verduidelijkt dit principe. Uiteindelijk wordt het 
aantal keer geteld dat een bepaald verschil voorkomt. Ook 
hiervan is een verdeling gemaakt. Op basis van deze verdeling is 
een prognose gemaakt voor de overige waarden. Bij de validatie 
van de prognose, bleken de lage windsnelheden te weinig en de 
hoge windsnelheden te veel voor te komen. Daarom is er een 
correctiefactor toegevoegd om deze waarden te corrigeren. Het 
resultaat is te zien in figuur 4 .8. In de grafiek is te zien hoe 
vaak een bepaalde windsnelheid voorkomt in de periode 2004-
2009 (donkerblauw) en in de periode 2010-2015 (Iichtblauw). 
Aangezien de verschillen tussen de twee period en gering is, kan 
ook hier worden geconcludeerd dat de prognose betrouwbaar is . 
De prognose van de windsnelheden voor de overige maanden 
wordt toegelicht in bijlage 3. 
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Analyse van de neerslagduur 
Ook voor de analyse van de neerslagduur zijn 12 metingen per dag 
gebruikt. Het maken van een prognose voor de neerslagduur is 
complexer dan voor de windsnelheid en voor de temperatuur. Dit 
komt mede doordat er onderscheid gemaakt moet worden tussen 
ochtend en middag en tussen neerslagduur en -hoeveelheid. 
De eerste stap is dat er vastgesteld moet worden 'of er neerslag 
valt of niet . Op basis van de periode 2004-2009 is bepaald op 
hoeveel procent van de ochtenden er neerslag valt. Het percentage 
neerslag in de middag hangt mede af van het feit of er 's ochtends 
neerslag gevallen is of niet. Bij neerslag in de ochtend is de kans 
namelijk groter dat er ook in de middag neerslag valt. Op basis 
van de uitgerekende percentages kan een prognose gemaakt 
worden voor de momenten dat er neerslag valt gedurende de 
periode 2010-2015. 
Vervolgens wordt van de dagen dat er neerslag valt, de 
neerslagduur vastgesteld. Ook hier wordt een verdeling gemaakt 
van de uren dat er neerslag valt en wordt op basis van deze 
verdeling een prognose gemaakt voor de periode 2010-2015. 
In figuur 4.9 is de som van de neerslagduur in uren per maand 
af te lezen voor de periode 2004-2009 (metingen) en voor de 
periode 2010-2015 (berekening) . Door de minimale verschillen 
mag ook hier gesteld worden dat de prognose valide is. 

De prognose voor de neerslaghoeveelheid is gebaseerd 
op de gemiddelde neerslaghoeveelheid per uur. Ook hier 
blijken de verschillen klein te zijn en kan ook wat betreft de 
neerslaghoeveelheid gesproken worden van een betrouwbare 
prognose. In bijlage 3 zijn een uitgebreide toelichting op de 
prognose en de berekeningen van de overige maanden te vinden . 

Analyse van de relatieve vochtigheid 
De analyse van de relatieve vochtigheid is van belang voor het 
bepalen van de hitte-index. Deze analyse is echter aileen in 
de bijlage te vinden (bijlage 3) omdat deze te uitgebreid en te 
complex is. Bovendien is de relatieve vochtigheid minder relevant 
voor het vervolg, omdat deze, zoals gezegd, aileen van belang is 
voor het bepalen van de hitte-index. 

Er is nu een valide prognose gemaakt van het weerbeeld 

voor de periode 2010-2015 . Aan de hand van de dagelijkse 
weersomstandigheden in deze periode kan een indicatie gegeven 
worden van het aantal onwerkbare dagen gedurende een bepaalde 
periode. 

4 .5 De mate van onwerkbaarheid 
De mate van onwerkbaarheid kan worden vastgesteld door 
de weerkritische grenzen te toetsen aan de dagelijkse 
weersomstandigheden van het geprognoticeerde weerbeeld . 
Wanneer de weersomstandigheden getoetst worden aan zowel de 
weerkritische grenzen volgens de wet als aan de productiefactor 
arbeid (weerkritische factor mens), zal het resultaat een algemeen 
cijfer zijn voor het aantal onwerkbare dagen. Dit cijfer geldt dan 
in principe voor aile bouwprojecten. Via bouwkosten.nl is de MBK
registratie van het aantal onwerkbare dagen te achterhalen. Tabel 
4.1 laat de registratie van de afgelopen zes jaar zien. V~~r het 
onderzoek, waarvoor de projectspecifieke risico's van belang zijn , 
voldoen deze data echter niet omdat ze te algemeen zijn . Om 
deze reden moet er gekeken worden hoe deze algemene data, 
projectspecifiek gemaakt kunnen worden . 

4.4.1 Risico's: Aigemeen naar projectspecifiek 
Er zijn een aantal factoren die het mogelijk maken om 
projectspecifieke risico's te bepalen. Hiervoor zijn het materieel 
en de bouwactiviteit als weerkritische factor van belang. De 
weerkritische grenzen die hiermee samengaan zijn, zoals in 
hoofdstuk 3 is aangetoond, afhankelijk van de bouwmethode, de 
materieelinzet en de planning in combinatie met het kritieke pad. 
Er zijn echter ook externe factoren te benoemen die het mogelijk 
maken om de projectspecifieke risico's te bepalen. De geografische 
locatie is een van die factoren . Daarom moeten de weerdata van 
het dichtsbijzijnde weerstation gekozen worden . In het geval van 
ERASMUSPOORT® betreft dit het weerstation Rotterdam. V~~r 
de weercomponenten temperatuur en wind is er echter nog een 
belangrijke factor: de hoogte waarop er gewerkt wordt. 

De invloed van de werkhoogte 
De hoogte waarop gewerkt wordt, heeft zowel invloed op de 
temperatuur als op de windsnelheden. Hoe hoger er gebouwd 
wordt, hoe lager de temperatuur en hoe groter de windsnelheden. 



Afhankelijk van de grootte van dit effect zal dus ook de mate van 
onwerkbaarheid toenoemen over de hoogte van het gebouw. Het 
exacte effect van de hoogte op deze twee weercomponenten zal 
hierna worden toegelicht. 

De jnvloed van de hoogte OD de temDeratyur 
De luchttemperatuur varieert over de hoogte. Deze variatie is te 
zien in figuur 4.11. V~~r de eerste 10 kilometer, de troposfeer, is 
deze variatie lineair.6 Het temperatuurverschil tussen zeeniveau 
en de grens tussen de troposfeer en de stratosfeer is ongeveer 
65°C. Op een hoogte van 100 meter is het dus 0,65 °C kouder 
dan op zeeniveau. Aangezien het project ERASMUSPOORT® een 
beoogde hoogte van 300 meter heeft, is dit temperatuurverschil 
relevant om mee te nemen. 

De jnvloed van de hoogte OD de wjndsnelhejd 
In tegenstelling tot de invloed van de hoogte op de temperatuur, 
die relatief klein is, is de invloed op de windsnelheid aanzienlijk 
groter. In figuur 4.12 is te zien hoe de gemiddelde windsnelheid 
toeneemt over de hoogte. Van belang hierbij is de directe 
omgeving van de betreffende plek. In de figuur is te zien dat 
er een onderscheid gemaakt wordt tussen een binnenstedelijk 
gebied met hoge gebouwen; dorpen en bomen en open water 
en velden. Ais basis voor de theorie die hier betrekking op heeft, 
geldt de Eurocode 1. Deze Europese norm is voor Nederland 
vertaald in een NEN-norm (NEN-EN-1991-1-4). De berekeningen 
die hierin aan bod komen, gaan uit van de 10 minuten gemiddelde 
windsnelheid, onafhankelijk van windrichting en tijd in het jaar, 
op 10 meter hoogte boven maaiveld in een open gebied met lage 
vegetatie. 

De gemiddelde windsnelheid V m(z) op een hoogte z boven het 
terrein hangt af van de terreinruwheid, de orografie (heuvels en 
kliffen) van het terrein en van de basiswindsnelheid Vb' Vm(z) 
kan bepaald worden met behulp van een aantal formules. Deze 
formules worden in het grijze kader (4.13) toegelicht. 

6 De atmosfeer. (z.d.). Geraadpleegd op 27 juni 2010. http://www.geoclopedie.nlj 
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7 door weerstation Rotterdam. 
12 (www.bouwkosten.n/) 
9 

9 

6 
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4.11 
De atmosferische temperatuur 
over de hoogte. (http://pansy. 
nipr.ac.jp) 

4.12 
De toename van de windsnel
heid over de hoogte afhankelijk 
van de omgeving. 
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Berekenlng wlndsnelheid op hoogte 
Vm(z) = c,(z) x co(z) x Vb [1] 

waarbij, 
c,(z) = de ruwheidsfactor; 
co(z) = de orografiefactor, gelijk aan 1,0; 
Vb = de basiswindsnelheid in mis, afhankelijk van windgebied 

volgens tabel 4.2. 

c,(Z) = k, x In (z/zo) 

c/zmiJ 

waarbij , 

voor zmln :;; Z :;; zmax 
voor Z :;; zmln 

Zo = ruwheidslengte volgens tabel 4.3; 

[2] 
[3] 

k, = de terreinfactor afhankelijk van Zo berekend volgens [4]; 
ZO.II = 0,05 m; 
zmin de minimale hoogte volgens tabel 4.3; 
zmax is 200 meter; 
zO' zmin= afhankelijk van terreincategorie, bepaald volgens 4.3. 

k, = 0,19 (zJO,05)O,07 [4] 

1

4.13 
Berekening windsne/heid ap haagte va/gens NEN-EN-1991-1-4. 

Met behulp van deze formule kan op iedere hoogte tot 200 meter 
de windsnelheid bepaald worden. Boven deze 200 meter blijft de 
windsnelheid bij benadering constant. 

Het nadeel van deze formule is dat hij niet zomaar toegepast kan 
worden om een gemeten windsnelheid op maaiveldniveau om te 
rekenen naar de bijbehorende windsnelheid op hoogte. Omdat 
het in het kader van het onderzoek wei van belang is om dit te 
kunnen bepalen, is per vijf meter de exponent bepaald waarmee 
de windsnelheid vermenigvuldigd moet worden. Zo is volgens 
de berekening de windsnelheid 18,1 m/s op 10 meter en 20,S 
m/s op 15 meter. Dit betekent dat de windsnelheid op 15 meter 
1,04 keer zo hoog is als op 10 meter. Hiermee kan uitgerekend 
worden dat als de gemeten windsnelheid 11 m/s op 10 meter is, 

de windsnelheid op 15 meter al 12,1 m/s is. In bijlage 7 wordt 
deze stap verder toegelicht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de volgende factoren van 
invloed zijn op het aantal onwerkbare dagen tijdens de uitvoering 
van een bouwproject: 

Aigemeen 

Projectspecifiek 

Wetgeving 
De productiefactor arbeid 

De bouwmethode 
De materieelinzet 
De planning - het kritieke pad 
De werkhoogte 
De geografische locatie 
De directe omgeving 

Van deze factoren hebben de geografische locatie, de directe 
omgeving en de werkhoogte invloed op de weercomponenten, 
terwijl de overige factoren invloed hebben op de weerkritische 
grenzen. V~~r het bepalen van de projectspecifieke 
onwerkbaarheid, zal het te ontwikkelen rekeninstrument hier dus 
rekening mee moeten houden. 

In de paragraaf 4.3 tot en met paragraaf 4.5 is toegelicht hoe de 
kans op onwerkbaarweer kan worden vastgesteld en welke factoren 
hierop van invloed zijn. Deze informatie resulteert in belangrijke 
uitgangspunten voor het ontwerp van het rekeninstrument. Nu 
de kans op verlet kan worden bepaald, is het van belang om te 
kijken naar de gevolgen ervan (het effect). Daarna kant zoals in 
hoofdstuk 4 is uitgelegd, het risico worden bepaald door de kans 
op verlet te vermenigvuldigen met het effect ervan. 

4.6 De gevolgen van onwerkbaar weer 
In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat er in de praktijk nog 
maar nauwelijks rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van onwerkbaar weer. Meestal blijft het namelijk beperkt tot 
een reservering. Zo wordt er voor de risico's met betrekking 
tot onwerkbaar weer een post van 2% van de loonkosten op de 
begroting gereserveerd. 7 De loonkosten vormen in totaal ongeveer 



60% van de aanneemsom. 8 In hoofdstuk 4 is aangegeven dat en 
in het geval van een dergelijke veiligheidstoeslag om de black
box-methode gaat. De percentages zijn gebaseerd op schattingen 
en ervaringen, waardoor men dus geen enkele garantie heeft 
dat deze voldoende zijn. Met behulp van het te ontwikkelen 
rekeninstrument kan een gefundeerde schatting gemaakt worden 
van de kosten van verlet. Hierdoor is de kans kleiner dat men 
voor onaangename verrassingen of tegenvallers komt te staan. 
Om deze kosten te kunnen bepalen, moet er echter eerst inzicht 
worden verkregen in de gevolgen van verlet. Hierbij kan er 
onderscheid gemaakt worden tussen wei en niet kwantificeerbare 
gevolgen. 

4.5.1 Niet kwantificeerbare gevolgen van verlet 
In dit rapport zijn op een aantal plekken al gevolgen van verlet 
benoemd die niet te kwantificeren zijn. Het belangrijkste gevolg 
betreft de verminderde arbeidsomstandigheden die samengaan 
met bepaalde weersomstandigheden. 
Verminderde arbeidsomstandigheden leiden vaak ook tot een 
lagere productiviteit. Het is echter niet mogelijk om een val ide 
inschatting te maken van de kosten die hiermee samenhangen. 
Vanwege het belang van deze factor wordt er echter onderscheid 
gemaakt tussen onwerkbaar en onwenselijk weer. 
Een tweede gevolg dat niet te becijferen is, betreft de veiligheid 
van het bouwplaatspersoneel. Tijdens de observatie van het 
project de Haagsche Zwaan, zorgde hoge windsnelheden voor 
onveilige situaties (omvallende ladders en helmen die afwaaien). 
Uit de literatuurstudie naar weerkritische grenzen, bleek ook dat 
blootsteliing aan kou, hitte en UV-straling voor gevaar kan zorgen. 
Tot slot heeft het weer ook invloed op de kwaliteit van het product. Zo 
kunnen er door neerslag putjes ontstaan in een pas gestorte vloer 

7 De Jong, M., Sieval, J. & Martens, J. (2005) . De eerste fase van het begroten. 

Geraadpleegd op 29 juni 2010 . http://www.bouwkosten-online.nl/bouwmaat/ 

download/Zelfstudieboek . pdf 

• EVa Bedrijfsadvies (2007) . 8esparen in ketens - bouwlogistieke keten. 

Geraadpleegd op 29 juni 2010 . http ://www.evo.nl/evo/digifolder05.nsf/htmlview 

documents/60B2F246EFOC8427C125701B0038FBCC/$FILE/Eindrapportage+BiK

bouw.pdf 

t,n 

4.14 

Criterium 

Windgebied I 

Windgebied II 

Windgebied III 

Tabel4.2 

Criterium 

Bebouwd gebied 

Onbebouwd gebied 

Zee of kustgebied 

Tabel4.3 

m/s 

27 m/s 

24.5 m/s 

Lengte Min. hoogte 

0,5 7 

0,2 4 

0,005 1 

Eenheid 

m. 

m. 

m. 

4.14 
De indeling van Nederland in 
windgebieden volgens NEN
EN-1991-1-4. 

Tabel4.2 
De fundamentele waarde 
van de basiswindsnelheid per 
windgebied volgens NEN
EN-1991-1-4. 

Tabel4.3 
Terreinparameters volgens 
NEN-EN-1991-1-4. 
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of kan een element dat gevat wordt door de wind, beschadigingen 
veroorzaken. Daarnaast staat kwaliteit ook in relatie met de 
arbeidsomstandigheden. Onder betere arbeidsomstandigheden 
wordt vaak een hogere kwaliteit gerealiseerd. 

4.5.2 Kwantificeerbare gevolgen 
Naast de niet kwantificeerbare gevolgen (slechtere 
arbeidsomstandigheden, onveilige situaties en verminderde 
kwaliteit), zijn er ook enkele kwantificeerbare gevolgen te 
benoemen. 

Gevolgen in tijd 
Afhankelijk van het feit of de onwerkbare situaties optreden 
bij activiteiten die zich op het kritieke pad bevinden, kan een 
onwerkbare dag direct leiden tot een achterstand op de planning. 
V~~r het rekeninstrument betekent dit dat het kritieke pad van 
de planning van het bouwproject zal moeten worden vastgesteld. 
Door het aantal onwerkbare dagen te bepalen die optreden op het 
kritieke pad, kan de uitloop van het project worden bepaald. 

Gevolgen in geld 
Gevolgen in tijd resulteren meestal ook in gevolgen in geld. Zo 
zijn er een aantal variabele kostenposten die samenhangen met 
de bouwtijd van een bouwproject. De twee belangrijkste posten 
zijn de Aigemene Bouwplaatskosten (ABK) en de arbeidskosten. 

Aigemene Bouwplaatskosten 
De Aigemene Bouwplaatskosten zijn de productiekosten die wei 
met het werk samenhangen, maar geen direct ver band houden 
met specifieke onderdelen van het werk. 9 Deze kosten hebben 
onder meer betrekking op verzorgend, uitvoerend en administratief 
personeel op het werk, tijdgebonden materieel, keten, loodsen, 
werkterrein, verbruikskosten, bewaking, verletbestrijding en 
bereken- en tekenwerk. In de praktijk wordt voor de Aigemene 
Bouwplaatskosten een percentage van 5-15% van de aanneemsom 
aangehouden lO. Ze zijn opgedeeld uit de eenmalige kosten 
(inrichtings- en ontruimingskosten) en de tijdgebonden kosten. 
V~~r het bepalen van de projectspecifieke risico's zijn aileen de 
tijdgebonden kosten van belang. De literatuur verschaft echter 
geen eenduidig beeld van het aandeel dat de tijdgebonden kosten 

vormen ten opzichte van de eenmalige kosten. Dit is namelijk 
sterk afhankelijk van de complexiteit, grootte en looptijd van het 
bouwproject. Daarnaast wordt meestal het groot materieel buiten 
de ABK gehouden. 

Om het belang van de Aigemene Bouwplaatskosten voor het 
vaststellen van de projectspecifieke risico's aan te tonen, wordt 
een rekenwaarde van 6% aangehouden. Deze waarde ligt onder de 
8% (eenmalig + tijdgebonden) die door bouwkosten-online wordt 
aangehouden, maar nog binnen de eerdergenoemde range van 
5-15% . V~~r het rekeninstrument moet worden geconcludeerd 
dat het percentage als variabele dient te worden ingevuld . Zie 
hiervoor hoofdstuk 5. 
Doordat er geen directe relatie is met het werk, worden de kosten 
ook gemaakt op dagen dat er niet gewerkt wordt of kan worden. 
Het rekenvoorbeeld (4.15) geeft aan hoeveel dit kan zijn. 

Rekenvoorbeeld kosten verlet door ABK 
Aanneemsom: ( 10 min. 
Bouwtijd: 400 werkdagen 
Verlet: 70 werkdagen 
ABK: 6% x ( 10 min. ::;: ( 800.000 
ASK per dag: ( 600.000/400 ::;: ( 1.500 
Risico: ( 1.500 x 70 ::;: C 105.000 

1

4.15 
Berekening kosten verlet door ABK. 

Zoals het voorbeeld laat zien, kunnen de tijdgebonden kosten door 
verlet hoog oplopen. Hierdoor is het noodzakelijk om er rekening 
mee te houden bij de bepaling van de projectspecifieke risico's 
door het rekeninstrument. 

Zoals gezegd wordt in sommige gevallen het groot materieel buiten 
de Aigemene Bouwplaatskosten gehouden. Dit geldt met name 

9 De Jong, M., Sieval, J. & Martens, J. (2005) . De eerste fase van het begroten. 

Geraadpleegd op 29 jun i 2010 . http://www.bouwkosten-online.nl/bouwmaat/ 

download/Zelfstud ieboek. pdf 

10 Sears, S. Keoki, Sears, Glenn A., Clough, R. (2008). Construction Project 

Management. Wiley, Hoboken. 



voor situaties waarin er een extra zware kraan of uitzonderlijk 
transport vereist is. Indien dit het geval is, kan dit ook leiden 
tot extra tijdgebonden kosten. Daarom dient het rekeninstrument 
hier rekening mee te houden . 

Arbeidskosten 
De arbeidskosten zijn wei direct toe te schrijven aan specifieke 
gebouwonderdelen. Zo kan van het verlet door weerkritische 
activiteiten worden bepaald hoe hoog de arbeidskosten zijn door 
het aantal manuren te vermenigvuldigen met de loonkosten per 
uur. Het rekenvoorbeeld (4.16) geeft de orde van grootte aan van 
de kosten die hiermee samenhangen. 

Rekenvoorbeeld kosten verlet door arbeid 
Aantal werknemers: 20 
Loonkosten per uur: 
Aantal dagen verlet: 
Kosten verlet: 

€ 39 
70 
20 x 70 x 8 x € 39 = C 436.800 

1

4.16 
Berekening kosten verlet door arbeid. 

Ook de kosten van verlet door arbeid zijn dusdanig groot dat er 
zeker rekening mee gehouden dient te worden. 

Door de kwantificeerbare en niet kwantificeerbare gevolgen van 
onwerkbaar weer in kaart te brengen, is bekend wat de kans is 
op en het effect is van onwerkbaar weer. Met behulp van deze 
informatie kunnen dus de risico's worden bepaald . Daarnaast is 
ook vastgesteld welke factoren van invloed zijn op het vaststellen 
van algemene en projectspecifieke risico's . 
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5.1 Inleiding 
III ONTWII(KELEN INSTRUMENT 

Weerdata • Gf'Yolgen in geld 

Weerkr1tj~che greOlen • Ge\lolgen in tijd 

Project ken mer ken • 

"" Kans X Effect 

81aekbox 
Instrument 

GebrUlker 

Projectspecifiekr rhico's 

1

5.1 
Fragment van het onderzoeksmodel betreffende fase III: Ontwikkelen 
instrument. 

Aile invloedsfactoren die benodigd zijn voor het vaststellen van 
de projectspecifieke risico's zijn nu bekend. Het fragment van 
het onderzoeksmodel (5.1) laat zien dat het rekeninstrument in 
principe de blackbox is waarmee de gebruiker op basis van de 
projectkenmerken de projectspecifieke risico's kan bepalen . In 
dit hoofdstuk zal er vorm gegeven worden aan deze blackbox. 
Eerst zal het programma van eisen worden vastgesteld waarna 
de structuur van het instrument wordt uitgelegd. Nadat de 
uitgangspunten en afbakening geformuleerd worden, zal de 
werking van het model toegelicht worden. In de laatste paragraaf 
wordt het gebruik van het instrument geevalueerd. 

5.2 Programma van eisen 
Voordat het rekeninstrument ontworpen kan worden, is het van 
belang om nogmaals te kijken naar het doel ervan. Daarbij moeten 
de volgende vragen beantwoord worden: 

Waar dient het instrument voor? 
Waarom moet het instrument gebruikt worden? 
Wanneer moet het instrument gebruikt worden? 
Wie moet het instrument gebruiken? 

Wat moet de gebruiker kunnen met het instrument? 
Hoe dient het instrument gebruikt te worden? 

Na het beantwoorden van deze vragen, kunnen de uitkomsten 
vertaald worden in een programma van eisen. 

S.2.1 Het doel van het instrument 
Zoals gezegd wordt het doel van het instrument vastgesteld door 
de beantwoording van een zestal vragen. 

Waar dient het instrument voor? 
Het instrument is bedoeld om op basis van de projectkenmerken, 
inzicht te krijgen in de projectspecifieke risico's met betrekking tot 
onwerkbaar weer. Hierbij is het niet aileen van belang dat er een 
getal uitkomt, maar moet tevens zichtbaar worden waar in het 
uitvoeringsproces de grootste risico 's te verwachten zijn . Ook moet 
duidelijk worden welke weercomponent hiervoor verantwoordelijk 
is. Dit is belangrijk voor een adequate risicorespons. 

Waarom moet het instrument gebruikt worden? 
Het instrument moet gebruikt worden om de gevolgen van diverse 
ontwerp- en uitvoeringsbeslissingen te toetsen op het gebied 
van onwerkbaar weer. Daarnaast moet het gebruikt worden om 
de kritieke punten in het bouwproces vast te stellen, zodat er 
adequaat op gereageerd (risicorespons) kan worden. 

Wanneer moet het instrument gebruikt worden? 
In principe kan het instrument in drie fases van het bouwproces 
gebruikt worden. Het belangrijkste gebruiksmoment van 
het rekeninstrument zal tijdens de werkvoorbereidingsfase 
zijn. Gedurende deze fase kan men de gevolgen van 
uitvoeringsbeslissingen in kaart brengen (bouwmethode, kubel of 
betonpomp, lassen of bouten, etcetera). Daarnaast kan in deze 
fase de risicoanalyse worden uitgevoerd om te bepalen of, en 
zo ja waar, maatregelen noodzakelijk zijn. Verder kan men het 
tijdens de ontwerpfase gebruiken om de gevolgen van diverse 
ontwerpbeslissingen te toetsen (vloertype, materialisatie, locatie, 
gebouwhoogte, etcetera) . Tot slot kan het instrument ook gebruikt 
worden tijdens de uitvoering om de voortgang te monitoren. 



Wie moet het instrument gebruiken? 
Zoals gezegd is de werkvoorbereiding de belangrijkste 
gebruiksfase van het instrument. Daarom zal de werkvoorbereider 
de belangrijkste gebruiker zijn. De zogenaamde secundaire 
gebruikers zijn de ontwerper (architect, constructeur, etcetera) 
en de uitvoerder. 

Wat moet de gebruiker kunnen met het instrument? 
De gebruiker moet ontwerpparameters en uitvoeringsparameters 
in kunnen voeren. Op basis hiervan moet hij een aantal van belang 
zijnde keuzemogelijkheden kunnen vergelijken op het risico voor 
verlet. Tot slot moet de gebruiker in een eenvoudig overzicht 
kunnen vaststellen bij welke activiteiten van het ruwbouwproces 
de grootste risico's optreden en welke weercomponent hier 
verantwoordelijk voor is. 

Hoe dient het instrument gebruikt te worden? 
Het instrument moet eenvoudig in het gebruik zijn. Dit wil zeggen 
dat invoer beperkt moet blijven tot de meest noodzakelijke 
gegevens. Het zal nodig zijn om open invoervelden te gebruiken, 
maar meerkeuzevelden verdienen de voorkeur vanwege het 
gemak. 

5.2.2 Het programma van eisen 
V~~r een goede werking van het instrument zijn een aantal 
eisen geformuleerd waarmee rekening gehouden dient te 
worden bij het ontwerpen van het instrument. Deze eisen zullen 
worden samengevat in het programma van eisen, dat tevens 
als uitgangspunt dient voor het toetsen van het ontwikkelde 
instrument. 

De gestelde eisen kunnen worden onderverdeeld in een vijftal 
categorieen : 

• Eisen met betrekking tot de invoergegevens; 
• Eisen met betrekking tot de gebruiksinterface; 
• Eisen met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid; 
• Eisen met betrekking tot de flexibiliteit van het instrument. 
• Eisen met betrekking tot de uitvoergegevens; 

Eisen m.b.t. de invoergegevens 
De kwaliteit van de invoergegevens bepaalt in grote mate de 
kwaliteit van de uitvoer. Om deze reden zijn er een aantal eisen 
geformuleerd voor deze gegevens: 
• De invoergegevens moeten eenvoudig in te voeren zijn. 

Waar nodig moet een korte toelichting voldoen om deze 
begrijpebaar te maken; 

• De invoergegevens moeten aangepast kunnen worden; 
• De invoergegevens moeten kunnen worden ingevoerd met 

behulp van het ontwerp, het bestek, inschrijvingsbegroting, 
(werk-)tekeningen en de situatie; 

• De formulering dient eenduidig te zijn; 
• Het invoeren van de gegevens moet plaats kunnen vinden 

in een uur. Hierbij wordt uitgegaan van het gegeven dat het 
on twerp en de situatie bekend zijn. 

Eisen m.b.t. de gebruiksinterface 
Het gemak waarmee het instrument gebruikt kan worden, wordt 
mede bepaald door de interface. De interface vertaalt computertaal 
in mensentaal en is dus van belang voor de functionaliteit . Ais 
softwareprogramma voor het instrument wordt voor Microsoft 
Excel gekozen, omdat dit eenvoudig in gebruik en algemeen 
beschikbaar is . De eisen die met betrekking tot de interface 
gesteld worden zijn : 
• De projectgegevens moeten op aile bladen zichtbaar zijn; 
• Indien aanvullende informatie nodig is, dient deze eenvoudig 

toegankelijk te zijn ; 
• Indien verkeerde data ingevoerd wordt, dient een foutmelding 

gegeven te worden; 
• De opmaak dient helder en eenvoudig te zijn; 
• De in- en uitvoergegevens moeten kunnen worden geprint; 
• De gebruiker mag aileen veld en aanpassen die daarvoor 

bestemd zijn; 
• De gebruiker mag aileen toegang hebben tot tabbladen waar 

gegevens ingevoerd moeten worden. Overige tabbladen 
dienen te worden afgeschermd . 

Eisen m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid 
Ook de gebruiksvriendelijkheid is belangrijk voor de kwaliteit 
van de uitvoer. Wanneer deze namelijk niet goed is, zal het 
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instrument niet of verkeerd gebruikt worden. Zoals aangegeven 
is de werkvoorbereider de primaire gebruiker, maar moeten ook 
de ontwerper en de uitvoerder er gebruik van kunr.len maken. Er 
wordt uitgegaan van het feit dat de gebruiker wei over de nodige 
bouwkundige basiskennis beschikt. 
Met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid worden de volgende 
eisen gesteld: 
• V~~r de efficientie is het belangrijk dat aileen gegevens 

ingevoerd hoeven te worden die van belang zijn; 
• Waar nodig moet een korte toelichting begrijpbaar maken wat 

er ingevoerd moet worden; 
• Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van 

meerkeuzevelden; 
• Er moet direct duidelijk zijn welke velden ingevuld moeten 

worden. 

Eisen m.b.t. de flexibiliteit van het instrument 
V~~r het instrument zal gebruik gemaakt worden van een 
database. Daarom is het van belang dat gegevens up-to-date 
gehouden kunnen worden. Ook de kengetallen in de database 
kunnen per bouwbedrijf verschillen en moeten dus kunnen worden 
aangepast . Enkele eisen met betrekking tot dit punt zijn: 
• Aileen productienormen, prijzen en weerkritische grenzen 

moeten kunnen worden aangepast. De overige gegevens 
dienen te worden beveiligd; 

• Formules mogen niet worden aangepast. 

Eisen m.b.t. tot de uitvoergegevens 
De kwaliteit en de interpreteerbaarheid van de uitvoer, wordt in 
grote mate bepaald door de presentatie van de uitvoer. Daarom 
zijn hieraan een aantal eisen gesteld: 
• De uitvoer moet in een oogopslag per bouwonderdeel en per 

weercomponent duidelijk maken waar de grootste risico's 
optreden; 

• Bij de uitvoer moet onderscheid gemaakt worden tussen 
onwerkbaar weer en onwenselijk weer; 

• Er moet duidelijk worden waaruit de kosten van verlet zijn 
opgebouwd; 

• Er moet kunnen worden afgeleid in hoeveel procent van de 
bouwtijd verlet op treedt; 

• De uitvoer moet eenvoudig interpreteerbaar zijn . Waar nodig 
dient een korte toelichting voldoende te zijn. 

Op basis van dit programma van eisen kan nu een structuur 
worden ontwikkeld voor de werking van het model. 

5.3 De structuur van het instrument 
De werking van het instrument is afhankelijk van hetgeen de 
gebruiker invult (gebruikersinterface) en hoe het instrument 
deze gegevens interpreteert en verwerkt (database) . V~~r de 
functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het instrument 
is het van belang dat de structuur helder is. In figuur 5.2 is de 
structuur te zien . Deze laat zien dat de gebruiker vier stappen 
moet volgen . Tussen deze stappen moet het instrument tevens 
vier acties uitvoeren. 

Stap 1: Introductie en invullen projectgegevens 
Tijdens deze stap wordt beg onnen met het welkom heten van de 
gebruiker. Er wordt toegelicht wat het doel is van het instrument 
en hoe het functioneert. Er wordt tevens aangegeven van welke 
documenten verwacht worden dat ze binnen handbereik te zijn. 
Naast een korte introductie moeten ook de projectgegevens 
ingevoerd worden tijdens deze stap. Het gaat hierbij om de 
projectnaam, het projectnummer, de adresgegevens van het 
project, de naam van de gebruiker, etcetera. 

Actie 1: Invoeren projectgegevens 
Het instrument moet vervolgens deze gegevens invoeren in 
het daarvoor bestemde kader op ieder in- en uitvoerblad. De 
ingevulde gegevens worden rechtsstreek ingevoerd zonder dat 
er een koppeling gemaakt moet worden met informatie in de 
database. 

Stap 2: Invullen algemene gegevens 
Tijdens stap 2 wordt verwacht dat enkele algemene gegevens van 
het project worden ingevoerd, die dienen als start- of stoppunt 
voor de diverse berekeningen. Hierbij valt te denken aan de 
volgende gegevens: 
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• Startdatum bouw: Aan de hand hiervan wordt vastgesteld 
vanaf welke datum de berekeningen beginnen; 

• Locatie van het project: Dit is van belang voor het vaststellen 
van het juiste weerstation voor het project; 

• Ligging van het project: De ligging heeft invloed op de 
berekening voor de windsnelheid op hoogte (zie paragraaf 
4.4.1); 

• Aantal verdiepingen: Het aantal verdiepingen is noodzakelijk 
om de einddatum en de werkhoogte te bepa,len. Dit aantal 
dient hierbij als bovengrens voor diverse berekeningen; 

• Aanneemsom + tijdgebonden kosten: Deze gegevens zijn 
nodig om de gevolgen van verlet vast te stellen; 

• Werktijden: Het aangeven of er gewerkt zal worden op 
zaterdagen en zondagen is van belang voor het vaststellen 
van het aantal werkdagen. 

Actie 2: Invoeren startgegevens 
Het instrument moet deze gegevens invoeren in de gerelateerde 
berekeningen. Hiervoor zijn diverse context-, ontwerp- en 
procesgerelateerde kengetallen nodig. 

Stap 3: Invullen uitvoeringsgegevens 
Stap 3 voor de gebruiker betreft het invullen van de ontwerp
en uitvoeringsvariabelen. Voor ieder bouwdeel wordt een apart 
invoerblad gebruikt om het overzichtelijk te houden. Tijdens deze 
stap moet de gebruiker de bouwmethode, de hoeveelheden en 
afmetingen en de uitvoeringsparameters invullen. 

Actie 3: Bepalen ruwbouwplanning 
Op basis van de gegevens van stap 3 wordt de planning 
gemaakt voor een cyclus. Hiervoor moet er een database met 
productienormen beschikbaar zijn. Deze productienormen zijn 
afkomstig uit diverse bronnen binnen de bestaande literatuur. De 
planning gaat er vanuit dat er drie losse bouwstromen zijn: de 
kern, de hoofddraagconstructie en vloeren en de gevel. Vanuit 

de planning wordt bepaald op welke cyclusdag men met welke 
activiteiten bezig is. 

Actie 4:Bepalen risico's 
Op basis van de planning wordt vastgesteld wat de weerkritische 
grenzen zijn op de verschillende cyclusdagen en voor de 
verschillende activiteiten. Aan de hand hiervan kan worden 
bepaald of een dag onwerkbaar is of niet en welke activiteit en 
weercomponent daarvoor verantwoordelijk is. Van de onwerkbare 
dagen worden vervolgens eerst de gevolgen en van daaruit de 
risico's vastgesteld. Deze risico's worden in een overzicht gezet 
dat in de gebruikersinterface te zien is als uitvoerblad. 
De informatie die hiervoor beschikbaar moet zijn, kan worden 
samengevat in drie categorieen: weergegevens, weerkritische 
grenzen en gevolgen van verlet. Deze informatie is afkomstig van 
het onderzoek naar onwerkbaar weer (zie H3 en H4). 

Stap 4: Interpreteren uitvoer 
De gebruiker zal nu aileen nog de uitvoer moeten interpreteren 
en eventueel printen. Om dit proces voor de gebruiker te 
vereenvoudigen zal een voorbeeld van een dergelijke interpretatie 
gegeven moeten worden. Het instrument geeft per activiteit en 
per weercomponent het aantal onwerkbare dagen aan. 
Er zijn drie dingen die het instrument bij de deeltotalen niet 
meeneemt in het overzicht en daarom nadere toelichting 
verdienen. Het eerste punt is dat een dag onwerkbaar kan zijn 
door meerdere weercomponenten; zo kan het te hard regenen 
en te hard waaien. Een dag kan ook voor meerdere activiteiten 
onwerkbaar zijn; zo kan er niet gelast worden en geen beton 
gestort worden als het vriest. Tot slot kan een onwerkbare dag toch 
geen gevolgen hebben voor het bouwproces omdat er speling is. 
Met de eerste twee zaken wordt geen rekening gehouden omdat 
het overzicht anders onvolledig is. Pas bij het eindtotaal wordt 
iedere onwerkbare dag maar een keer meegenomen. De speling 
kan maar een keer worden verrekend en zal daarom niet bij de 
deeltotalen, maar bij het eindtotaal worden meegenomen. 
Het eindtotaal geeft het aantal unieke onwerkbare dagen aan. 
Van deze dagen zijn ook de gevolgen bepaald waardoor de risico's 
ook reeel zijn. De gevolgen van het onwerkbaar weer worden 
uitgesplitst in ABK, arbeidskosten en materieelkosten. 



De toegelichte structuur geeft globaal aan hoe het rekeninstrument 
functioneert. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de 
werking, is het van belang om een processchema te maken van 
de stappen die gezet moeten worden om te bepalen of een dag 
onwerkbaar is. Met behulp van dit gedetailleerde processchema 
kan dan precies bepaald worden welke informatie moet worden 
vastgelegd in een database en welke informatie nodig is als invoer. 

Alvorens hierop in te gaan, zullen eerst enkele uitgangspunten 
achter en een afbakening van het instrument gegeven worden. 

5.4 Uitgangspunten en afbakening 
Het doel van het onderzoek is om een instrument te ontwerpen 
waarmee projectspecifiek de risico's kunnen worden bepaald. 
Ieder bouwproject is echter uniek en ook binnen ieder project 
doen zich weer unieke situaties v~~r. Omdat het niet mogelijk 
is om aile parameters die een project of situatie uniek maken 
mee te nemen, moet er enige aandacht besteed worden aan de 
uitgangspunten van het instrument en aan de aspecten die wei en 
niet worden meegenomen. 

5.4.1 Uitgangspunten van het instrument 
Er zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd bij het ontwerpen 
van het instrument. 

Gebouwvorm 
De vorm van de plattegrond wordt over de gehele hoogte van het 
gebouw als gelijk beschouwd. De gebruiker dient de gegevens van 
een representatieve verdieping in te voeren. Op basis hiervan stelt 
het instrument de planning van een cyclus vast. Deze planning ligt 
ten grondslag aan aile berekeningen. 

Bouwstromen 
V~~r het wind- en waterdicht maken van een gebouw 
moeten er vier bouwdelen gerealiseerd worden: de kern, de 
hoofddraagconstructie, de vloeren en de gevel. Een uitgangspunt 
voor het instrument is dat deze bouwdelen in drie parallelle 
bouwstromen uitgevoerd worden. De kern (bouwstroom 1) 
loopt enkele bouwlagen voor op de hoofddraagconstructie en de 
vloeren (bouwstroom 2) en de gevel (bouwstroom 3) loopt hier 

weer enkele bouwlagen op achter. 

Bouwactiviteiten 
Iedere hoofdactiviteit (bijvoorbeeld maken kolommen) is 
opgedeeld in de drie belangrijkste deelactiviteiten (bijvoorbeeld 
stellen/plaatsen, wapenen en storten). Bij het maken van in 
het werk gestorte kolommen doen aile drie de deelactiviteiten 
mee. Men zal namelijk eerst de bekisting stellen, vervolgens de 
wapening aanbrengen en tot slot de kolom storten. Bij stalen 
kolommen zal aileen de eerste deelactiviteit worden uitgevoerd 
(stellen/plaatsen van kolom). 

Planning 
De deelactiviteiten worden in serieel verband gepland. Het leggen 
van andere verbanden is niet mogelijk omdat het instrument 
dan te complex wordt. (zie aanbevelingen, hoofdstuk 8) Om 
de aansluiting met de bouwpraktijk niet te verliezen is er een 
uitzondering gemaakt voor de liggers en de vloeren. Vaak worden 
namelijk de liggers met de vloeren mee uitgekist en samen 
gewapend en gestort. Bij een tafelbekisting worden vaak zelfs 
de gevelbalken meegenomen in de kist. Om deze reden is de 
optie om de liggers gelijktijdig met de vloeren uit te voeren, wei 
meegenomen in het instrument. 
Wanneer men, de uitvoering van een bouwstroom opsplitst, wordt 
er wei gepland met een continue ploegeninzet. Ais bijvoorbeeld de 
bouwstroom vloeren wordt opgesplitst, dan gaat de bekistingsploeg 
na het bekisten van het eerste vloerveld door naar vloerveld 2, 
terwijl tegelijkertijd de vlechters vloerveld 1 gaan wapenen. 

5.4.2 Afbakening van het instrument 
Buiten deze uitgangspunten zijn er ook nog een aantal punten die 
de afbakening van het instrument vormen. 

Meetstation Rotterdam 
Aan de hand van de adresgegevens van het bouwproject, zou 
het instrument theoretisch moeten vaststellen welk KNMI 
meetstation het betreft. Voor studieproject ERASMUSPOORT® is 
aileen het meetstation Rotterdam van belang. Daarom is aileen 
dit meetstation meegenomen. (zie aanbevelingen, hoofdstuk 8) 

S1 
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Hoogbouw 
Het instrument heeft als doel om de risico's met betrekking van 
onwerkbaar weer voor hoogbouwprojecten vast te stellen. Het 
betreft hoogbouwprojecten omdat deze het vaakst te maken 
hebben met de gevolgen van onwerkbaar weer. 
Zoals aangegeven bij de uitgangspunten, wordt de planning 
opgesteld op basis van de cyclusplanning van een repeterende 
verdieping. Om deze reden wordt dan ook aileen het 
hoogbouwgedeelte, en niet de plint van het gebouw, meegenomen. 

Bouwmethode 
In paragraaf3.4.2 is een selectie gemaakt van de meest toegepaste 
bouwmethodes voor hoogbouwprojecten. Deze zijn vastgesteld 
aan de hand van de geanalyseerde referentieonderzoeken tijdens 
het deelonderzoek 'Referenties'. In het instrument kunnen 
uitsluitend bouwmethoden geselecteerd worden die tot deze 
selectie behoren. 

Werkmethode 
De werkmethoden die als afgeleide gelden van de genoemde 
bouwmethoden zijn ook in het instrument meegenomen. Zo kan 
er bij een staalconstructie gekozen worden voor lasverbindingen 
en/of boutverbindingen. 

Materieel 
Het materieel waar in paragraaf 3.4.2 weerkritische grenzen voor 
zijn vastgesteld, wordt meegenomen in het instrument. 

Nu de uitgangspunten en de afbakening bekend zijn, kan 
gedetailleerder gekeken worden naar het rekeninstrument. In 
paragraaf 5.5 zal daarom de werking van het instrument worden 
toegelicht middels een processchema. 

5.S De werking van het instrument 
In figuur 5.2 is de structuur van het instrument uitgelegd. De 
belangrijkste actie in dit schema is het bepalen van de risico's . Deze 
actie kan volgens de theorie uit hoofdstuk 3 en 4 worden verdeeld 
in twee deelacties: het bepalen van het aantal onwerkbare dagen 
en het bepalen van de gevolgen per onwerkbare dag. 

5.5.1 Het aantal onwerkbare dagen 
Bij het vaststellen van het feit of een dag onwerkbaar is of niet 
moet er antwoord gezocht worden op drie vragen: Wordt er 
gebouwd op dag X? Kan er gewerkt worden op dag X? Liggen 
de activiteiten die uitgevoerd worden op dag X op het kritieke 
pad? De beantwoording van deze vragen door het instrument kan 
op een procesmatige manier beschreven worden. Daarom zal bij 
de toelichting op deze vragen het bijbehorende fragment uit het 
processchema (zie figuur 5.3) besproken worden. De planning is 
van grote invloed op de beantwoording van aile drie de vragen. 
Daarom wordt hier eerst aandacht aan besteed . 

De planning 
Zoals gezegd, is de planning de belangrijkste informatie om 
te bepalen of een dag onwerkbaar is of niet. Hierbij dienen de 
aandachtspunten uit paragraaf 5.4 in acht genomen te worden. 
De planning wordt opgesteld op basis van projectgegevens 
en kengetallen voor verschillende productietempo's. De 
projectgegevens zijn projectspecifiek en moeten dus door de 
gebruiker worden ingevuld. De productietempo's zijn statisch en 
zullen dus beschikbaar moeten zijn in een database. 

Wordt er gebouwd op dag X? 
Voor de beantwoording van deze vraag moet er eerst worden 
vastgesteld of dag X een werkdag is. Dit gebeurt aan de hand van 
de kalender. Hierin liggen weekenden en algemene feestdagen 
en vakanties vast, waardoor er gesproken kan worden van een 
database. Sommige vrije dagen zijn echter bedrijfsspecifiek. 
Daarom moeten deze door de gebruiker worden ingevoerd. 
Betreft dag X geen werkdag, dan kan er ook nooit sprake zijn 
van onwerkbaar weer. Is dit wei het geval dan moet er gekeken 
worden of er op deze dag gebouwd wordt . Dit gebeurt aan de 
hand van de planning. Ook als het antwoord hier negatief is, dan 
kan er geen sprake zijn van onwerkbaar weer. 

Kan er op dag X gewerkt worden? 
Voor het beantwoorden van deze vraag, moeten eigenlijk twee 
dingen worden vastgesteld: de actieve weerkritische grenzen en 
de weerdata voor dag X. 
Om de actieve weerkritische grenzen vast te stellen, moet er in de 
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planning gekeken worden welke activiteiten uitgevoerd worden en 
welk materieel ingezet wordt op dag X. Door deze in de database 
met weerkritische grenzen op te zoeken, kunnen de actieve 
weerkritische grenzen worden bepaald. 
Om de weerdata op dag X te bepalen moet er gekeken worden 
naar de database met de prognose van de weergegevens voor 
de periode 2010-2015. Deze weergegevens geven echter een 
beeld van de situatie op 10 meter. In hoofdstuk 4.4.1 is duidelijk 
geworden dat het van belang is om de situatie op de werkhoogte te 
bekijken. Daarom moet dit voor de weercomponenten temperatuur 
en wind middels een hoogtefactor worden meegenomen . Eerst 
kijkt het instrument in de planning, op welke verdieping men aan 
het werk is. Daarna wordt met behulp van de verdiepingshoogte 
bepaald op welke hoogte men aan het werk is. Is de werkhoogte 
hoger dan 10 meter dan dienen de weergegevens uit de database 
te worden verrekend met de hoogtefactor. 
De laatste stap om te bepalen of er gewerkt kan worden op dag 
X, is het vergelijken van de actieve weerkritische grenzen met de 
weerdata op diezelfde dag. 

Liggen de activiteiten die uitgevoerd worden op dag 
X op het kritieke pad? 
Indien het een onwerkbare dag betreft, hoeft dit nog niet te 
betekenen dat deze gevolgen heeft voor de voortgang van het 
project. Om vast te stell en of het een verletdag met of zonder 
gevolgen betreft, moet er gekeken worden naar de speling. 
Zoals gezegd, is er sprake van drie bouwstromen: de kern, de 
hoofddraagconstructie en vloeren en de gevel. De cyclustijd van 
deze drie bouwstromen hoeft niet gelijk te zijn, waardoor de twee 
stromen met een kortere cyclustijd speling hebben ten opzicht 
van de bouwstroom op het kritieke pad. 
Om de gevolgen van de speling te bepalen, moet tiet instrument 
eerst de speling uitrekenen. Daarna moet er vastgesteld worden 
hoeveel onwerkbare dagen er al geweest zijn in dezelfde cyclus. 
Ais dit aantal groter is dan de speling is er sprake van verlet met 
gevolg. Zo niet dan heeft het verlet geen gevolgen. 

In figuur 5.3 is de beantwoording van deze drie vragen middels 
een processchema geschematiseerd . 

5.5.2 De gevolgen van verlet 
Zoals blijkt uit paragraaf 4.5.2, bestaan de kwantificeerbare 
gevolgen van verlet uit twee componenten: arbeid en tijdgebonden 
ABK. Er is echter ook aangehaald dat het projectafhankelijk is 
of de kosten van groot materieel onderdeel uitmaken van de 
Aigemene Bouwplaatskosten of niet. Indien dit niet het geval is, 
zullen deze kosten een derde component vormen. In figuur 5.5 is 
het processchema voor de bepaling van de gevolgen van verlet 
te zien. 

V~~r het bepalen van de ABK per dag zijn er twee mogelijkheden. 
Ten eerste kan de ABK bepaald worden op basis van een 
percentage van de aanneemsom. Dit vast percentage komt voort 
uit Iiteratuuronderzoek en hangt af van het feit of groot materieel 
is meegenomen in de ABK of niet (zie ook hoofdstuk 4.5.2). 
De tweede mogelijkheid is gebaseerd op de ABK van enkele 
referentieprojecten . Vanuit het deelonderzoek 'Referenties' zijn 
een aantal projecten geselecteerd die vergelijkbaar zijn. Hiervan 
zijn de ABK en de bouwtijd vastgesteld, waaruit een getal voor de 
ABK per dag is af te leiden (bijlage 6). Ook bij dit getal is het van 
belang of de kosten van groot materieel meegenomen worden . De 
totale kosten van verlet betreffende de ABK wordt berekend door 
de ABK per dag te vermenigvuldigen met het aantal verletdagen . 
Indien de kosten van groot materieel niet in de ABK worden 
meegenomen, dan moet dit als aparte kostenpost meegenomen 
worden. In dat geval zal de gebruiker deze zelf moeten invoeren. 
Voor het bepalen van de arbeidskosten op dag X, moet de 
ploeggrootte vastgesteld worden van de ploegen die ingezet 
worden bij de weerkritische activiteiten. Daarna moeten het aantal 
personen vermenigvuldigd worden met de loonkosten. Deze 
stappen moeten voor iedere onwerkbare dag worden herhaald, 
omdat iedere dag onwerkbaar kan zijn door een andere activiteit 
en omdat dus ook het aantal personen dat niet kan werken per dag 
verschilt. Zowel de ploeggroottes als de loonkosten zijn redelijk 
standaard en zullen, mede ook om de hoeveelheid invoervelden 
te beperken, in een database gezet worden. 

De totale kosten worden uitgerekend door de drie deeltotalen op 
te tellen. 
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5.6 De invulvelden 
Het rekeninstrument is geprogrammeerd in Microsoft Excel 2007. 
Bij oudere versies van Microsoft Excel kan een verminderde 
functionaliteit optreden. Bij het openen van het instrument kan 
het voorkomen dat Excel vraagt of het gebruik van macro's is 
toegestaan. Deze macro's zijn van belang voor het functioneren 
van het instrument en dienen daarom ingeschakeld te zijn. 
In figuur 5.6 tot en met 5.15 zijn enkele invulbladen weergegeven. 
De standaard lay-out van aile invulbladen is opgedeeld in twee 
vlakken. Links staat de legenda en algemene gegevens over 
de gebruiker, het bedrijf en het bouwproject. Rechts staan de 
daadwerkelijke invulvelden. De navigatie tussen de invulbladen 
vindt plaats middels de grijze knoppen. Er is getracht om de in 
te vullen gegevens zo duidelijk mogelijk te specificeren . Toch is 
er een extra veld geYntroduceerd waarin voor ieder invulveld een 
korte toelichting wordt gegeven. De nummering van de invulvelden 
komt overeen met de nummering van de toelichting waardoor 
deze handig op te zoeken is. Hierin is ook aangegeven uit welk 
bouwkundig document deze informatie kan worden afgeleid. 
Enkele invulbladen, inclusief toelichting, worden in paragraaf 
5.6.1 toegelicht . De overige bladen staan in bijlage 7. 
V~~r het vervolg is het van belang om een korte uitleg te geven 
over de begrippen 'invullen data' en 'invoeren data'. 

Invullen data: Het invullen van data wordt door de gebruiker 
van het instrument gedaan en gebeurt in de 
gebruikersinterface. 

Invoeren data: Het invoeren van data wordt door het instrument 
gedaan en behoort tot de interne processen van 
het instrument. 

Invulblad 'Welkom' 
Op het welkomsblad (figuur 5.6) wordt de gebruiker welkom 
geheten. Hier zal een korte toelichting gegeven worden over de 
werking van het instrument en zal worden aangegeven welke 
benodigdheden de gebruiker bij de hand moet hebben voor het 
invullen van het instrument. Daarnaast zal gevraagd worden 
naar de gegevens van de gebruiker en het bedrijf waarvoor de 
gebruiker werkzaam is. Deze gegevens zullen namelijk op de 
overige invoerbladen worden weergegeven. 

Invulblad 'Algemeen' 
In het invulblad algemeen worden gegevens gevraagd over 
de directe omgeving van de bouwplaats en over aspecten die 
gerelateerd zijn aan de bouwtijd. Per nummer zal een korte 
toelichting gegeven worden over de gevraagde informatie. 

4. In dit veld wordt gevraagd naar de naam van het betreffende 
project. 

5. In dit veld wordt gevraagd naar het projectnummer van het 
betreffende project . 

6. In dit veld moeten de adresgegevens van het bouwproject 
worden ingevoerd. 

Aan de invulvelden 4,5 en 6 zijn geen restricties opgelegd. Hier 
kan alles ingevuld worden. De gegevens worden direct ingevoerd 
in de linkerkolom van het scherm. 

7. In dit veld wordt gevraagd naar het dichtsbijzijnde 
weerstation. Van dit weerstation worden de weerdata 
gebruikt, dus hoe dichterbij het gekozen station zich bevindt, 
hoe representatiever de gegevens. Bij de toelichting staan 
een link naar de site waar het dichtsbijzinde station gevonden 
kan worden . 

8. Selecteer de situatie die het meest overeenkomt met de directe 
omgeving . Er kan gekozen worden tussen een stedelijke 
omgeving, een landelijke omgeving of een buitengebied . 

9. Selecteer het windgebied volgens NEN-EN-1991-1-4. 
De invulvelden 8 en 9 zijn van belang voor het uitrekenen van de 
windsnelheid op hoogte. 

10. Geef hier aan of er gewerkt wordt op zaterdagen. 
11. Geef hier aan of er gewerkt wordt op zondagen. 
12. Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) in waarop er gestart wordt 

met de ruwbouw. De ingevulde dag moet een werkdag zijn. 
Indien dit het geval is, zal het invoerveld groen kleuren. 

13. Vul hier de totale bouwtijd in dagen in zoals aangegeven in de 
planning. 

Invulblad 'Ontwerp & uitvoering' 
In dit invulblad moeten enkele gegevens ingevuld worden over 
ontwerp, bouwmethoden en uitvoering. 
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W. lkum 

Belte gebrulker 

Wclkom blj het rcklffiinstrument voor het bepalen 'Ian de 

prolectsV~ l f l l'ke rGn::cls Inet betrekklng tot onwerkbdi:lr weer. 

Voordat u van start gaat , wordt u geadviseerd om de bC!nodigdheden 

loals die links '1ermeld itaan bjj de hand Ie hebben. In de lichtblauwe 

leaders onder in beeld Icunt u een nadere toelichting \linden OV@f de in te 

vullcn gegevcns,. 

Vaor het gebrulk van dit instrument IS het van belang dat he( gebruilc 

van macro's ii In&eschalleld. Hel instrument is geschreven in M:crosoft 

b ;(el lOO7. Oudere vefsies kunnen £len verminderde functionafite!t 

\leroorzaken . 

1. Naam gebrulker : 

2. Bedrijf ' 

3. AdresgegE!vens : Poolb"" l.8l 

Ont werp Terug 

Gebouw 

10. Aantcll Louwtagen. 

IS. Verdieprngshoogte [m.1 I~ 
8ouwmethode 

16. l(etn: 

17. Constructl!!: 

18. Vloeren: 

19. Gevel : 

Uitvoerlng 

in l1f! t WeTle &e'torte hm 

20. Algemene bouwpla,lt,>koSlen: ASK op b.I!oU-.Vitfll.~lmU~jocle 

KMrt'Tlyroor mar('r-torr r'"::;:'::;:Iu;:;,j;:;~'--______ --1 
&drfJg'-_________ --' 

21. Kritieke windsne!heid; jWindkracht 6 
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4. Projectnaam: 

5. ProJectnummer: 281!.l1D2 

6. Adresgegevens: 

lOO6 AC 

Rottcrd"rn 

7. Weerstation: 

8. Siluatie : 

A ...... ,."" h T'Ltc- : 

,,,. 

9. Windgebied: 

10. Werken op zaterdag1: 

11. Wcrken op londag(: 

12. Stattdatunl ruwbouw: 

13. Totale bouwtljd volsens 

plann ing [dagen) : 

Vorm 

22. Aantal kernen: 

23. Companimenten per ke.rn : 

24. Afmetlngen kern : 

Nee 

U89 

Terug 

tn' , 

57 
Terug 
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14. Geef hier aan uit hoeveel bouwlagen het gebouw bestaat. 
15. Vul hier de verdiepingshoogte in van de standaard verdieping. 
16. Selecteer hier de bouwmethode van de kern. 
17. Selecteer hier de bouwmethode van de hoofddraagconstructie. 
18. Selecteer hier de bouwmethode van de vloer. 
19. Selecteer hier de bouwmethode van de gevel. 
De bouwmethode van de kern, de vloer en de gevel hebben geen 
invloed op de informatie die benodigd is voor de berekeningen. 
Daarom zullen de invoerbladen gelijk zijn per variant. Tussen de 
bouwmethodes van de hoofddraagconstructies is wei verschil in 
benodigde informatie. Daarom is er per variant een apart invulblad 
gemaakt. Figuur 5.11 geeft bijvoorbeeld het invoerblad voor een 
in het werk gestorte hoofddraagconstructie. 

20. Selecteer hier de wijze waarop de Aigemene Bouwplaatskosten 
(ABK) dienen te worden vastgesteld. Dit kan op basis van de 
referentieprojecten, waarbij een bedrag van €23.000 per dag 
(€20.000 als het groot materieel niet in de ABK is opgenomen) 
wordt aangehouden (zie bijlage 6). Bij ABK op basis van de 
aanneemsom moet de aanneemsom ingevuld worden. 
Daarnaast moet geselecteerd worden of bijzonder materieel 
is opgenomen in de ABK. Indien dit niet het geval is, moet het 
bed rag ingevoerd worden dat (per dag) wordt gereserveerd 
voor bijzonder materieel . 
Meer over de ABK is te vinden in bijlage 6. 

21. Geef hier aan bij welke windsnelheid het werk wordt stilgelegd. 
Deze kritieke windsnelheid wordt deels bepaald door het risico 
dat het bedrijf en/of de kraanmachinist wil nemen. Indien hier 
een bepaalde windsnelheid ingevoerd wordt, overrulet deze de 
windsnelheid uit de database. 

Invulblad 'Kern' 
In dit invulblad wordt de informatie gevraagd over de kern van 
het bouwproject. 

22. Vul hier in uit hoeveel kernen het bouwproject bestaat. 
23. Vul hier in uit hoeveel compartimenten de kern bestaat. 

Hierbij gaat het om de compartimenten waarvan de wanden 
meegenomen moeten worden in de stortcyclus. 

24. Vul hier de afmetingen van de kern in. Kies bij een ronde 

kern de afmetingen zodanig dat de omtrek ongeveer gelijk is. 
(Een kern met een straal van 4 meter (omtrek 25 meter) is 
bijvoorbeeld te schematiseren tot een vierkante kern van 6,5 
x 6,5 meter (omtrek 26 meter). 

In bijlage 5.2.1 wordt toegelicht hoe op basis van deze informatie 
de cyclustijd van de kern wordt berekend. 

25. Vul hier het aantal ploegen in dat wordt ingezet voor de 
realisatie van de kern(en). 

26. Selecteer hier het type bekisting in dat gebruikt wordt voor 
het realiseren van de kern (kraan(on)afhankelijk). 

27. Selecteer hier het stortmaterieel dat gebruikt wordt voor het 
storten van de kern (betonpomp of kubel). 

Invulblad 'Hoofddraagconstructie' 
In dit invulblad wordt gevraagd naar hoeveelheden van de 
verschillende constructie-onderdelen. 

28.-32. Hier dienen de aantallen kolommen, liggers en 
wanden ingevuld te worden. Het gaat hier om de 
individuele elementen. Er komt later aan bod of er 
eventueel elementen vooraf worden samengevoegd tot 
componenten. 

33. Vul hier het aantal ploegen in dat wordt ingezet voor de 
realisatie van de constructie. 

34. Vul hier het aantal delen in waarin de constructie is 
opgeknipt. De vloer kan namelijk in een aantal delen zijn 
opgeknipt, om de cyclustijd te verkorten. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld in sector 1 gewerkt aan de kolommen, 
terwijl in sector 2 al de liggers worden geplaatst. 

Invulblad 'In het werk gestort beton' 
Bij de selectie van de bouwmethode (16. tim 19.) is aangegeven 
dat er voor de verschillende bouwmethoden aparte invulbladen 
nodig zijn. Figuur 5.11 toont het invoerblad voor een constructie 
van in het werk gestort beton. 
35.a-38.a Hier dienen de afmetingen van de constructie

elementen te worden ingevuld. Deze zijn nodig 
om het bekistingsoppervlak en de wapenings- en 
storthoeveelheden uit te rekenen. 
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Ontwerp (per verdleplns) 

28. Aanlal kolommen in Bevel. 

29. A.lntal overige k04ommen: 

30. Aantalligger<i in sevel: 

31, Aant.ll overige liggers: 

]2, Aantal wanden: 

Ultv~rtnl 

33.. ~nt.ll ploegen: 

34. Aanlal v!oervelden per laag: 

G{!\tt.!1 

Vo"" 
so. GeveUengle [m.l : 

51. Breedte gevelelement (m.l : 

Ultvoering 

52. Aam~1 ploegen : 

53. Type Kla;]!l : 

54. Hulpmalerieel : 

70 

28 

133 

o 

Terug 
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I h.w bt!lon Terug 

Ontwerp 

35. Kolomdoorsnede: I Ylerli,m 

36. Afmetingen ligger: 

',"fm (m J' 0.;5 
/hOqfr 1m./' 1).!t 

""'''lm.l~ 

37.lIgger meestorten in vloe(7: 

38. Afmelil)gen Wanden: 

Ultvoering 

39. Type kraal): 

40. Hulpmalerieel: 

41. Stortmaterieel : 

t-fiD08W@l'~ t J Rot, eW*'t"' lmdt.r 

8etu,u~unp 

Pre(ilb \taal Terug 

Ontwerp 

35. Type v~rblllclfL~~n 

Uitvoerinl 
36, Type It.raan: 

37. Hulpmalerieel : 

38. Kolommen volstorten 7 

39. Mate v;;!.n prefab 
(; s h\Jl}f7l;I~lrQOt')! 

40. Hoogle prefdb elementen: 
(/ffflW'tulw:rrltf'l1lf"9f r'lJ 
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37.a 

39.a 

40.a 

41.a 

In de komt het nog wei eens voor dat maken 
van de meegenomen wordt in de \l1"&:>r~m 
Dit komt met name voor 2115 de vloer ook in het werk 

wordt. Hier moet aangegeven worden of dit het 
is. 

Geef hier aan of er gebruik wordt van een 
mobiele of een vaste kraan. 
Geef hier aan welk hulpmaterieel gebruikt wordt bij het 
maken van de constructie-onderdelen. 
Selecteer hier het stortmaterieel dat 

Invulblad 'Prefab staal' 
Indien bouwmethodes is aeKo;~en voor dan dient 
dit invulblad te worden. 
35.b Geef hier aan hoe de tussen de verschillende 

(in het werk). Er kan 
sprake zijn van boutverbindingen en 
een combinatie van lassen en bouten. 

36.b Geef hier aan of er gemaakt worden van een 
mobiele of een vaste kraan. 

37.b Geef hier aan welk gebruikt wordt het 
maken van de constructie-onderdelen. 

38.b Soms kan het voorkomen dat de stalen kalommen 
worden met beton. Geef hier aan of dit het 

is. Zo ja, dan hier ook aan welk stortmaterieel 
gebruikt wordt voor het storten (betonpomp of 

39.b Selecteer hier welke mate van prefabricage het meest 
overeenstemt. De varianten geven aan uit haeveel 
kolommen (k) en (I) de componenten bestaan. 

40.b Geef hier de hoogte (in het aantal verdieping) van de 
stalen componenten aan. 

Invulblad'Vloer' 
In dit invulblad wordt naar de gegevens gevraagd die voor de 

van de vloeren van 
42. Vul hier het bruto vloeroppervlak per bouwlaag in. 
43. Vul hier de vloerdikte in (de dikte van het volledige pakket, dus 

inclusief eventuele prefab . Indien de vloerdikte 
kies dan de meest voorkomende vloerdikte. 

44. Vul hier de 
ingezet voor de 

realisatie van de vloeren. 
46. Omdat de vloer en de constructie in een bouwstroom 

worden, geldt voar de vloer hetzelfde aantal 
vloervelden als bij de constructie. Indien u dit aantal wi! 
aanpassen, ga dan terug naar het tabblad 'constructie'. 

47. Geef hier aan of er gebruik worden van een mobiele 
of een vaste kraan. 

48. Geef hier aan welk wordt bij het 
maken van de constructie-onderdelen. 

49. Selecteer hier het stortmaterieel dat 
storten van het beton (betonpomp of 

Invulblad 'Gevel' 

wordt voor het 

In dit invulblad moeten gegevens worden ingevuld over de 

van de 
51. Vul hier de breedte van een p\/i:>I&:>lpnnp"t in. 
52. Vul hier het aantal ploegen in dat wordt ingezet bij het 

realiseren van de 
53. Geef hier aan of er gebruik gemaakt wordt van een mobiele 

of een vaste kraan. 
54. Geef hier aan welk hulpmaterieel 

maken van de construetie-onderdelen. 

Invulblad en vrije dagen' 

wordt bij het 

In dit invulblad moet worden aangegeven op welke dagen er 
niet gewerkt kan worden vanwege vakanties en dagen. De 
algemene die zijn vastgelegd in de CAO zijn reeds 
verwerkt en hoeven dus niet te worden 
55. Selecteer per in welke weken de bouwvak is. 
56. Vul hier eventuele dagen (dd-mm-jjjj) in die gedurende 

de looptijd van het meegenomen zijn in de planning. 
Nieuwjaarsdag, 2e hemelvaart, 2e pinksterdag, le 
kerstdag, 2e zijn reeds meegenomen. 

Nadat aile gegevens ingevoerd, kan de 
klikken waarna het instrument aan de 
processchema uit 5.5 (figuur 5.3). 

op 'Bereken' 
vol gens het 



5.7 De uitvoer van het instrument 
In figuur 5.16 en 5.17 wordt de uitvoer van het instrument 
weergegeven middels de twee uitvoerbladen inclusief de 
bijbehorende toelichting en leeswijzer. 

5.7.1 Uitvoerblad - Samenvatting 
In figuur 5.16 is een samenvatting van de projectspecifieke risico's 
met betrekking tot onwerkbaar weer te zien. 
Links staan enkele cijfers met betrekking tot de bouwtijd, 
onwerkbare dagen en kosten van verlet. Uiteindelijk staat onder 
de streep het totale risico (in het voorbeeld bijna 1,9 min euro). 
Aan de rechterzijde van deze figuur is het totaal aantal onwerkbare 
dagen en dagen met onwenselijk weer te zien per bouwactiviteit. 
Uit dit overzicht kan worden achterhaald bij welke activiteit het 
vaakst een onwerkbare situatie optreedt. 

5.7.2 Uitvoerblad - Uitgebreid 
Indien de gebruiker geYnteresseerd is in een meer gedetailleerd 

....... , .... 
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5.14 

Vlaer 

Vorm 

42. Bruto \/!oeroppervlak Iml). 

43. Vloerdikte (m.l: 

44. Overspanning Im.l: 

45. Aantal ploegen: 

46. Aanlal vioervelden per ploeg: 

47. Type kraan. 

48. HulpmJterieel: 

49, S!ortmateneel' 

Terug ~ 
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overzicht, kan verder geklikt worden naar het uitvoerblad -
uitgebreid (figuur 5.17). In het overzicht op dit uitvoerblad kan 
de gebruiker achterhalen welke weercomponent (temperatuur, 
neerslag of wind) en welke weerkritischefactor (activiteit, materieel 
en mens) verantwoordelijk is voor de meeste onwerkbare dagen. 
Aan de hand van dit overzicht, kan de gebruiker beslissen voor 
welke activiteiten het zinvol is om maatregelen te treffen om de 
gevolgen van onwerkbaar weer te voorkomen. 

Zowel de invulbladen als de uitvoerbladen kunnen worden geprint. 
De uitdraaien kunnen een zinvolle bijdrage zijn tijdens de fase van 
het risicomanagement (zie hoofdstuk 4.2). Ze kunnen onderdeel 
uitmaken van beslissingen omtrent het vermijden, reduceren 
overdragen of accepteren van risico's. 
Ais extra optie kan een printklare versie van het risicoprofiel 
van het project worden gegenereerd (zie figuur 5.17). Dit wordt 
echter als extra optie voor de gevorderde gebruiker beschouwd. 
Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 7.2. 61 
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V,he dagen 

Vakanties 

55. Bouwvak.: 

Overlee vrlJee daeen 
56. Overige vrije dagen.: 

2010 Wu\ lJ.,lQ·ll 

lOll: w~~ 29~)Q.31 

2012: V/uL 1Q.:n'-1:2 
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Num lebruike-r: 

S.POrreners 

8edrittsnum: 

Snchling ERASMUSPOORT'" 

PostbiiS 4182 

3006 AD 
Rotterdam 

Proj«tnaam: 

£RASMUSPOORTe 

Projectnr: 

1884lO1 

Legenda 

In'Joerveki -
_ Vaste wa,ude 

_ A;mp.1Sbaar bij. toestemming 

Uinlo@rve ld 

., Ultvoerblad I Toelichtingen 

Alsemeen 

Start uitvoering ruwbouw: 

Gebouw wind- en waterdicht: 

BouwtiJd ruwbouw in werkdagen: 

Tot.ale bouwtijd: 

Onwerkbaar weer 

Aantal onwerkbare dagen: 

Aantal onwenselijke dagen: 

Kosten verlet 

T.g.v. arbeid 

T,g,v. materieel 

T.g,v, ASK 

Totale kosten 

4-3-2013 

16,7·2014 

396 

1289 

72,0 

46,0 

( 1.721.106 

(0 

070.240 

( 1.891,346 

Bouwdeel Activiteit Dagen onwerkbaar Dagen onwenselljk 

Kern Startk/aar maken 2,0 0,5 

Starten 

Hoofddraag- K%m stelfen 26,0 12,0 
-

constructie 

Ligger stelfen 43,5 26,5 

·Vloer Staafplaar aanbr. 15,0 6,0 

Wopening aanbr, 5,5 9,0 

Beton starten 11,0 4,0 

Gevel Gevel manteren 17,0 6,0 -

Aantal onwerkbare dagen: Het totaal aantal dagen waarop er een onwerkbare situatie optreedt. Oit wil niet zeggen dat al het werk op deze dagen sUlligt, maar dat er activiteiten op het kritieke pad niet uitgevoerd kunnen worden. 

Aantal onwensellJke dagen: Het totaal aantal' dagen waarop er een onwenselijke situatie optreedt. Onwenselijk weer lOrgt er niet direct voor dat een activiteit nlet uitgevoerd kan worden, Onwenselijk weer heeft echter wei invloed op de 

arbeidsomstandigheden en op de kwaliteit van het uitgevoerd werk, 

T,g,v. arbeld: De arbeidskosten zijn de kosten die gemoeld ziJn met de arbeid die nlet uitgevoerd kan worden op onwerkbare dagen, Als er bijvoorbeeld op dag X niet gestort kan worden, dan kan de stortploeg niet werken terw'l' ze wei doorbetaald 

moeten worden. 

T.g,v, materleel: Indien de kosten van het materieel niet (helemaal) inbegrepen zijn in de Algemene Bouwplaatskosten (ABK), staan hier de tijdelijke kosten voor het materieel dat niet ingezet kan worden op onwerkbare dagen, 

T,g,v, ABK: Aan de hand van de invoervelden met betrekking tot de ABK, zijn de ABK per dag bepaald, Het bed rag in dit veld zijn de totale ABK die wei betaald moeten worden, terwijl er niet gewerkt wordt. 

Aantal onwerkbare en onwenselijke dagen per activiteit (voorbeeld) 

Bouwdeel Activltelt I Dagen onwerkbaar I Dagen onwenselijk 

Hoofddraagconstructie Ligger bekisten I 43,5 I 26,5 

In het overzicht waar bovenstaande regel een voorbeeld uit is, wordt per activiteit aangegeven hoe vaak er onwerkbare en onwenselijke situaties kunnen optreden, Het voorbeeld laat zien dat bij het bekisten van d.e liggers, de kans bestaat op 43,5 

onwerkbare dagen en op 23,5 dagen met onwenselijk weer. 

NB, De som van aile onwerkbare dagen hoeft niet gelijk te zijn aan het getal dat staat bij 'Aantal onwerkbare dagen'. Dlt komt doordat er meerdere actlvlte;ten op "en dag onwerkbaar kunnen ZlJn, Zo kan dag X biJvoorbeeld onwerkbaar zijn doordat 

men niet kan storten en doordat men de vliesgevel nlet kan monteren. 
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Invo!'rveld 

Vastew3ilrde 
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Ult .... oerveld 

Uitvoerblad I Toelichtingen 

Bouwdeel 

Kern 

Hoofddraag
ronst ructje 

Vloer 

Gevel 

... 

Activitelt 
Actvitelt I Kan nlet worden uitgevoerd 

StorCk/aar maken 

Storten 

Stalen compo mont. 

Overig staal mont. 

Staa/plaut aanbr. 

Troin 

Wapen;ng aanbr. , __ • __ 

Beton storten 

Gevel monteren 

Tma)(. Wmd 

I 

Ur\vocr I Ullhcbrclt! 

Materleel I Kan niet worden g@bru!kt 

TmilX 

• 
6 

rma)(.l 

Risicoprofiel 

Mens I Kan niet werken 

TmOllC.l lmoll)(,4 Wmd , 

• 

In dit overzicht wordt aangegeven welke weercomponent en welke weerkritische factor verantwoordelijk is voor een onwerkbare situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de weercomponenten temperatuur, wind en neerslag en de 

weerkritische factoren activiteit. materieel en mens. 

Weerkritische factor activlteit: De activiteit is weerkritisch als de weersomstandigheden er verantwoordelijk voor zijn dat de activiteit niet uitgevoerd kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld niet gehesen worden als het te hard waait, omdat er dan 

gevaarlijke situaties kunnen optreden. 

Weerkritische factor materieel: 

Weerkritische factor mens: 

Bouwdeel 

Hoofddraagconstructie 

Het materieel is weerkritisch als de weersomstandigheden er verantwoordelijk voor zijn dat het materieel niet gebruikt kan worden. Zo kan een rolsteiger onwerkbaar zijn als het te hard waait. omdat dit 

gevaarlijk is. 

De mens is weerkritisch als de weersomstandigheden er verantwoordelijk voor zijn dat de werknemers het werk mogen neerleggen. Zo mag een werknemer het werk neerleggen als de gevoelstemperatuur lager 

is dan ·6°C. 

Activltelt 
Actvfteit I Kan niet worden uitge\loerd Materieel I Kan niet worden gebruikt 

TmilJ. Tm.nL TIll;n. Tmall. VJ+nd 

Ligger bekisren a a a o 

waoir. wooir. 

Tmm 

Mens I Kan niet werken 

TmiS".l Tm.II.2 TmaJ(. ] TmaJ( 4 Wmd 

Het weer is anwenselijk omdat her te warm is, omdat her te hard 

waalr of omdar er Ire veel) neerslag voir, Men mag her werk echrer 

niet neerleggen. 

Door ap de knap 'risicaprafiel' te klikken, kunt u een risicaprofiel printen van uw project. Dit risicoprofiel bestaat ult een overzicht van de Ingevulde gegevens (blad n de uitvoerbladen (blad 2) en de krltieke punten (blad 3). Dit derde en laatsle blad 

dient u zelf in te vullen en vergt enige ervaring. 

1

5.16 (links) 
Uitvoerblad - Samenvatting 

5.17 (rechts) 
Uitvoerblad - Uitgebreid 
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6.1 lnleiding 
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Vaste pfojectdattt 

8 I Rekenins;trument 
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uitkoms t • Gevochgheld variabelen Variabele proJectdal3 

2. Te onde-n.oeoken vanabelen 
3. Te onderzoeken relalles 
4. Hypo these 
S. Te variereon variabelen 
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6.1 
Fragment van het onderzoeksmodel betreffende rase IV: Analyse van de 
u;tkomsten. 

In fase IV van het onderzoek wordt onderzocht welke relatie de 
varia belen in het instrument met elkaar hebben en welke invloed ze 
hebben op de uitkomst. In het fragment van het onderzoeksmodel 
(figuur 6.1) is te zien welke aspecten vastgesteld nioeten worden 
alvorens de verschillende parameters in het rekeninstrument 
worden veranderd. Door het veranderen van de parameters 
zijn de relaties met elkaar en de invloeden op de uitkomsten te 
achterhalen . 

6.2 De projectspecificatles 
ERASMUSPOORT® 

van project 

Voordat gestart kan worden met de analyse, is het van belang om 
de projectspecificaties voor het studieproject ERASMUSPOORT® te 
formuleren. Deze dienen namelijk als uitgangspuntvoorde analyse. 
De projectspecificaties, die in de loop van het onderzoekstraject 
zijn vastgesteld, kunnen in zes categorieen worden verdeeld. 

Locatie 
Het project bevindt zich in het park Oude Plantage in de wijk 
Kral ingen in Rotterdam. Het project wordt aan de zuidzijde 
begrensd door het vaarwater de Nieuwe Maas. Rotterdam bevindt 

zich in windgebied 2 en door de locatie is er sprake van een 
binnenstedelijk bouwproject. 

Vorm van de torens 
Het schetsontwerp van de twee torens [Frishert, 31 mei 2010] laat 
zien dat de zuidelijke toren een niervorm heeft met drie kernen . 
De vorm van de plattegrond blijft over de hoogte van het gebouw 
nagenoeg gelijk . De noordtoren heeft een rechthoekige vorm met 
een kern . De plattegrond wordt steeds kleiner over de hoogte van 
het gebouw (zie ook figuur 6.2 tot en met 6.4). 
Het ontwerp van de noordelijke toren is echter minder concreet 
dan het ontwerp van de zuidelijke toren. Daarnaast is het voor het 
rekeninstrument van belang dat de vorm van de plattegrond over 
de hoogte gel ijk blijft. Om deze twee redenen wordt uitsluitend de 
zuidelijke toren meegenomen in de analyse. 

Afbakening ontwerp 
In paragraaf 4.5 .1 is al toegelicht dat het instrument uitgaat van 
een representatieve verdieping over de gehele hoogte van het 
gebouw. In figuur 6.3 en 6.4 is de vorm en de constructieve opzet 
van deze verdieping te zien. Met name de bouwlagen tot 35+ 
peil zullen in de praktijk in meer of mindere mate afwijken van 
deze standaardverdieping. Het is echter niet mogelijk voor het 
instrument om deze afwijkingen mee te nemen . Daarom wordt 
aangenomen dat de opzet van de verdieping gelijk bl ijft over de 
volledige hoogte van het gebouw. In de praktijk wordt meestal 
getracht zo snel mogelijk met de repeterende cyclus te beginnen . 
Variaties in het ontwerp worden dan buiten de cyclus gehaald. 
Daarom is het verantwoord om deze aanname te doen . 
Dit betekent dat de zuidelijke toren bestaat uit 66 bouwlagen met 
een verdiepingshoogte van 3,5 meter. Hiermee is deze toren in 
totaal 231 meter hoog. 

Materialisatie ontwerp 
Op basis van het vooronderzoek [P6rteners, Ruijs, Velsing, 2010] 
zijn er uitgangspunten geformuleerd voor de materialisatie van de 
twee torens (figuur 1.3). De belangrijkste punten zijn : 
• Een constructieve kern met outriggers als constructieprincipe; 
• Hoofddraagconstructie in staal; 
• Een betonnen kern; 
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• Een staalplaatbetonvloer; 
• Een vliesgevel. 

Voor het vaststellen van het risicoprofiel van het studieproject, 
wordt uitgegaan van deze aannames. Bij · het bepalen van het 
effect van de varia belen op het verlet en van de relaties tussen 
de variabelen, moet ook gekeken worden naar de bouwmethode. 
Daarom zal hier in dit kader nog gevarieerd worden. De mogelijke 
bouwmethoden die aan bod zullen komen, zijn besproken in 
hoofdstuk 3.4.2. 

Representatieve verdieping 
Ais representatieve verdieping is een bouwlaag in het midden van 
de toren genomen. De aantallen en hoeveelheden die hierbij worden 
aangenomen zijn afgeleid uit figuur 6.4. De data zijn samengevat 
in de invoeroverzichten in bijlage 8. In deze overzichten is tevens 
te zien welke aspecten variabel zijn (oranje) en wat de vaste 
waarden zijn (blauw). De invoervelden die aangepast moeten 
worden als gevolg van de variabelen zijn groen gekleurd. Zo zullen 
bij de toepassing van modules het aantal constructie-elementen, 
het vloeroppervlak en de gevellengte veranderen, aangezien een 
groot deel reeds wordt meegenomen in de module. 

6 .3 Te analyseren variabelen en relaties. 
Voor de analyse wordt van grof naar fijn gewerkt. Hierdoor 
kan worden gesteld dat de analyse uit drie fases zal bestaan: 
de voorselectie, de gedetailleerde, algemene analyse en de 
projectspecifieke analyse. 

6.3.1 De voorselectie 
In het rekeninstrument kunnen verschillende bouwmethoden 
worden vergeleken. De keuze voor een bepaalde bouwmethode 
wordt vaak gebaseerd op een van de beheersfactoren (tijd, geld, 
kwaliteit). Het is echter gebleken dat de risico's met betrekking 
tot onwerkbaar weer onder meer afhankelijk zijn van de 
bouwactiviteiten. Dit betekent dat verschillende bouwmethodes 
ook verschillende risico's met zich meebrengen. Het is dus zinvol 
om de invloed van de bouwmethode op de risico's te bepalen . 
In de voorselectie wordt in eerste instantie gekeken met welke 
combinaties het wei of niet mogelijk is om een gewenste 

cyclustijd van maximaal zes dagen te halen. Deze cyclustijd is 
afgeleid uit het deelonderzoek 'Referenties'. (Porteners, Ruijs en 
Velsing, 2010). Daarnaast worden in deze fase de bouwstromen 
(kern, constructie + vloer en gevel apart bekeken. Dit houdt in 
dat de betreffende bouwstroom kritiek gemaakt wordt, terwijl 
de overige bouwstromen niet meegenomen worden. Hierdoor 
worden de uitkomsten niet 'vertroebeld' door eventuele andere 
bouwstromen. Met behulp van deze analyses zullen de variabelen 
geselecteerd worden die meegenomen worden in de volgende 
fase van de analyse. 

6.3.2 De gedetailleerde, algemene analyse 
Het aantal verletdagen per maand verschilt gedurende het jaar. 
De kou in combinatie met wind, zorgt ervoor dat het werk in de 
wintermaanden vaker stilligt dan in de zomermaanden. Deze 
redenering impliceert dat het startmoment voor de uitvoering van 
de ruwbouw van invloed is op het aantal onwerkbare dagen. 
In deze fase wordt van de varia belen, die over zijn gebleven uit 
de voorselectie, onderzocht wat het effect van het startmoment 
van de bouw is. Per overgebleven combinatie wordt de starttijd 
gevarieerd en worden de einddatum, het aantal onwerkbare 
dagen en de kosten van verlet door arbeid genoteerd. 
De resultaten dienen te worden afgezet tegenover het aantal 
onwerkbare dagen per maand. De invloed van de startmaand 
hangt hier namelijk mee samen. Ais hypothese voor de 
mogelijke uitkomst is gesteld dat bij de scenario's waarmee de 
wintermaanden zoveel mogelijk worden vermeden, de risico's het 
kleinst zijn. 

6.3.3 De projectspecifieke analyse 
V~~r de projectspecifieke analyse worden de in paragraaf 6.2 
beschreven aannames voor het ontwerp van ERASMUSPOORT®, 
ingevuld in het instrument. Er wordt onder andere onderzocht 
welk effect een verandering in gebouwhoogte heeft op de risico's. 
In dit deel van de analyse worden ook de werkmethodes 
geanalyseerd. Hierbij valt te den ken aan de afweging tussen kubel 
en betonpomp en de uitvoeringswijze van diverse verbindingen. 
De analyse wordt uitgevoerd op basis van de data die verzameld 
zijn bij de voorselectie en de gedetailleerde, algemene analyse. 



6 .4 De analyse van de u itkomst en 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van de analyse besproken 
en toegelicht. De verzamelde data die hier ten grondslag liggen, 
staan vermeld in bijlage 8. Ieder onderdeel zal zijn opgebouwd 
uit een beschrijving, een conclusievorming en een beschouwing. 

6.4.1 De voorselectie 
Zoals aangegeven is in paragraaf 6.3 .1 bestaat de voorselectie 
uit twee stappen: De analyse van de te behalen cyclustijd en de 
gevolgen van onwerkbaar weer per bouwdeel . 

De cyclustijd 
Beschrijving 
Op basis van de ingevoerde gegevens (bijlage 8, figuur 8.1) is 
allereerst het productietempo bepaald voor aile bouwdelen. 
Hierbij zijn de productietempo's uit bijlage 5 aangehouden. Wat 
betreft de modules zijn de drie typen (en bijbehorende tempo's) 
aangehouden zoals deze zijn geformuleerd in het onderzoek 
'Bouwen met modules' [Velsing, 2010]. 
Het aantal dagen dat vermeld staat in figuur 6.5 is de totale 
productietijd per ploeg en pervloerveld. De bijbehorende intervaltijd 
kan bepaald worden door de cyclustijd te vermenigvuldigen 
met het aantal vloervelden. De constructie en de vloeren vallen 
binnen een bouwstroom, maar worden apart beschouwd omdat 
er verschillende mogelijke combinaties zijn. Zo kan er met een 
constructie van prefab beton en een breedplaatvloer een cyclustijd 
van 6 (2+4) dagen behaald worden en met een staalconstructie en 
kanaalplaten een cyclustijd van 5 (2+3) werkdagen. De uitkomst 
(in dagen en kosten) is het gemiddelde van de combinaties waarin 
de betreffende variant voorkomt. 

Conclusies 
Uit de analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Bij de toepassing van een constructie van in het werk gestort 

beton is het niet mogelijk om een 6-daagse cyclus te halen; 
• Het inzetten van een tafelbekisting is niet mogelijk aangezien 

het totale vloeroppervlak niet gerealiseerd kan worden binnen 
6 werkdagen; 

• De overige bouwmethoden zijn wei uit te voeren binnen de 
cyclus van 6 werkdagen. 
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De gevolgen van onwerkbaar weer per bouwdeel 
Beschrijving 
De gevolgen van onwerkbaar weer zijn per bouwstroom onderzocht 
door de betreffende bouwstroom op het kritieke pad te plaatsen 
en de andere bouwstromen uit te schakelen. In principe wordt 
hierdoor de situatie geanalyseerd waarin aileen de betreffende 
bouwstroom wordt uitgevoerd. 
Uit figuur 8.2 van bijlage 8 zijn het aantal onwerkbare dagen, de 
kosten per dag (per werkdag, dus niet per verletdag) en de totale 
kosten afgeleid en weergegeven in figuur 6.2. 

Conclusjes 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken : ' 

Kern 
De gevolgen bij de toepassing van een kraanonafhankelijke 
klimkist ten opzicht van een kraanafhankelijk kist zijn groot. 
Bij de kraanonafhankelijke kist is het aantal onwerkbare dagen 
gemiddeld 40% lager, zijn de kosten per werkdag 38% lager en 
zijn ook de totale kosten 38% lager. Het totale risico is dus bijna 
40% lager. 

Constructie 
Ais de constructie-onderdelen worden bekeken, valt op dat bij 
prefab beton de risico's het kleinst zijn. Bij de staalconstructie 
(+9%) en de prefab staalconstructie (+ 10%) zijn de risico's groter. 
In paragraaf 6.4 .3 zal de oorzaak hiervan worden toegelicht . 

Vloer 
Bij de uitvoering van kanaalplaatvloeren (85 dagen) treedt er 17% 
minder vaak verlet op dan bij breedplaatvloeren (102 dagen) en 
29% minder vaak dan bij staalplaatbetonvloeren (119) . Dit wordt 
echter voor een groot deel veroorzaakt door de kortere cyclustijd 
bij kanaalplaatvloeren (3 dagen i.t.t. 4 dagen) . pe kosten per 
werkdag zijn namelijk slechts 2% (i. t. t. bij de breedplaat) en 8% 
(i.t. t. bij de staalplaatbetonvloer) lager. 

Gevel 
Het onderscheid tussen de prefab betonnen gevel en de vliesgevel 
wordt ook duidelijk als er gekeken wordt naar de kosten (ten 

gevolge van onwerkbaar weer) per werkdag. Deze zijn namelijk 
bij de vliesgevel (€5.559) 32% lager dan bij de prefab betonnen 
gevel (€8.150), terwijl tussen het aantal onwerkbare dagen maar 
een klein verschil is. 

Module 
Wanneer bij de modules naar het aantal onwerkbare dagen 
gekeken wordt, zijn de verschillen groot. Ten opzichte van de 16 
tons module (129 dagen), treedt er bij de 30 tons module (68 
dagen) 47% en bij de 60 tons module (50 dagen) 61% minder 
verlet op. Door een aanzienlijk verschil in cyclustijd, zijn de kosten 
per dag bij de 16 tons module echter het laagst (€8 .880, t.O.V. 
€9 .383 en €lO.089) . Onder meer vanwege de cyclustijd, blijkt 
uit het onderzoek 'Bouwen met modules' de 16 tons variant af te 
vallen. 

Beschouwing 
Deverschillen tussen de kraanafhankelijken de kraanonafhankelijke 
bekisting kunnen berusten op een logische verklaring. Deze 
verklaring zit namelijk al in de naam: De kraanafhankelijke 
bekisting moet namelijk worden stilgelegd bij windsnelheden 
groter dan windkracht 6 (zie bijlage 2, tabel 2.3). 
Het blijkt dat het verschil tussen prefab beton en staal wordt 
veroorzaakt door de manier waarop de verbindingen worden 
uitgevoerd. Bij de toepassing van een droge verbinding en 
boutverbinding is er namelijk geen verschil (zie par. 6.4.3). Het 
kleine verschil tussen staal en prefab staal wordt veroorzaakt 
door een verschil in kosten als gevolg van arbeid (zie figuur 8.2, 
bijlage 8) . V~~r de montage van prefab componenten is namelijk 
een grotere ploeg nodig. 
Bij de vloertypen is gebleken dat bij de staalplaatbetonvloer het 
aantal verletdagen en de kosten per dag het hoogst zijn. Uit 
figuur 8.2 in bijlage 8 is te achterhalen dat dit waarschijnlijk te 
maken heeft met het feit dat door het storten met kraan en kubel 
de cyclustijd voor de staalplaatbetonvloer van 6 naar 7 dagen 
gaat. Daarom is ook een vergelijk gemaakt tussen de vloertypen 
waar aileen de resultaten bij toepassing van de betonpomp zijn 
meegenomen. Deze staan in figuur 6 .5 weergegeven tussen 
haakjes. In dat geval valt op dat de verschillen tussen de 
vloertypes nivelleren . 



De verschillen tussen de geveltypes worden veroorzaakt doordat 
de weerkritische grenzen verschillen. Bij het fixeren (aangieten) 
van de prefab betonnen elementen geldt namelijk een beperking 
aan de neerslaghoeveelheid (zie tabel 2.4, bijlage 2). Deze 
weerkritische grens is niet van toepassing op de vliesgevel. 
De verschillen tussen de drie typen modules worden uitsluitend 
veroorzaakt door het verschil in bouwtijd. De overige factoren zijn 
namelijk gelijk bij aile drie de typen modules. 

Afbakening 
Ais conclusie van deze voorselectie kan worden gesteld dat er twee 
bouwmethoden op basis van het productietempo zijn afgevallen. 
Dit zijn de constructie op basis van in het werk gestort beton en 
de vloer met behulp van een tafelbekisting. Omdat de analyse 
zich steeds verder zal richten op ERASMUSPOORT® zal er voor de 
gedetailleerde analyse nog verder afgebakend worden. 

Kraanafhankelijke klimkist v~~r de kern 
Deze variant valt af vanwege het duidelijke verschil in risico met 
de kraanonafhankelijke variant. Daarnaast wordt er in Nederland 
vrijwel uitsluitend gebouwd met een zelfklimmende kist. 

Prefab betonnen gevel 
De prefab betonnen gevel valt af omdat deze ondanks de 
kortere cyclustijd toch gevoeliger is voor de invloeden van het 
weer. Daarnaast moet de cyclustijd ook in relatie met de andere 
bouwstromen bekeken worden, waardoor de kortere cyclustijd 
uiteindelijk geen winst in bouwtijd zal opleveren. 

Kubel als stortmaterieel 
Zoals eerder is gebleken, is de kubel zowel nadelig wat betreft 
het productietempo als betreffende de risico's met betrekking 
tot onwerkbaar weer. Met name op grotere hoogtes zal de 
kraantijd langer zijn en zal daarom de cyclustijd steeds verder 
onder druk komen te staan. Tijdens de projectspecifieke analyse 
voor ERASMUSPOORT® (paragraaf 6.4.3) zullen de risico's bij de 
toepassing van de betonpomp en bij de toepassing van de kubel 
nogmaals worden vergeleken. 

De overgebleven bouwmethoden zijn weergegeven in figuur 6.7. 
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6.4.2 De gedetailleerde, algemene analyse 
Beschrijving 
Van de 48 varianten waarmee in de voorselectie de analyse is 
begonnen, zijn er nu nog 24 overgebleven. In deze fase wordt per 
variant onderzocht wat de invloed van de startmaand is. Hiervoor 
is de startmaand telkens gevarieerd. Om de gevolgen van extreme 
weersomstandigheden in een jaar te vermijden, is dit voor 2004 
tot en met 2012 gedaan. Zo zijn voor de 24 varianten de data 
verzameld van in totaal 108 startmomenten. De samenvattende 
overzichten per maand staan vermeld in bijlage 8, figuur 8.4 tot 
en met 8.15. De invoergegevens waarop de data zijn gebaseerd 
staan weergegeven in figuur 8.3 van dezelfde bijlage. 

Uiteraard worden de verschillen mede veroorzaakt door het aantal 
verletdagen per maand. Daarom is gekeken in welke maanden het 
vaakst verlet optreedt. Hierbij is iedere dag dat er een onwerkbare 
situatie optreedt apart geteld. Een dag kan dus meer dan een keer 
zijn meegenomen. De resultaten van deze analyse ~taan vermeld 
in figuur 6.6. De (weinig verrassende) conclusie is dat de kritieke 
periode van medio november tot en met maart loopt. Vanwege 
het feit dat de waarde in november aanzienlijk hoger is dan de 
waarden in april tot en met oktober, maar ook lager dan de andere 
kritieke maanden, zal er gerekend worden vanaf 16 november tot 
en met 31 maart. De dagen die in deze periode vallen worden de 
kritieke dagen genoemd. 

In figuur 6.7 is een samenvatting weergegeven van de analyse, 
waarbij het effect van de startmaand nog niet is meegenomen. 
Het laat dus de verschillen zien van een gemiddelde situatie. De 
verschillen met figuur 6.5 worden veroorzaakt door het feit dat bij 
figuur 6.5 iedere bouwstroom apart is geanalyseerd, terwijl voor 
figuur 6.7 de bouwstromen in relatie met elkaar zijn bekeken . De 
relatie met de startmaand is echter wei van belang en daarom 
wordt deze meegenomen in het vervolg van deze paragraaf. 

De analyse is opgebouwd uit vier onderdelen. Ten eerste wordt de 
relatie tussen de startmaand en het constructietype onderzocht. 
Ais tweede wordt de relatie tussen de startmaand en het 
vloertype bekeken. Omdat het constructietype en het vloertype 
in een bouwstroom worden uitgevoerd, wordt ook .gekeken naar 

de mogelijke combinaties tussen constructie- en vloertype. Dit is 
het derde onderdeel. Het vierde en laatste onderdeel betreft de 
analyse van de invloed van de startmaand op het type module. 

Conclusies 
De conclusies zullen worden opgedeeld vol gens de vier onderdelen 
zoals deze hiervoorafgaand beschreven zijn. Ais eerste wordt 
gekeken naar het constructietype, gevolgd door het vloertype. 
Daarna wordt de relatie tussen deze twee en het startmoment 
geanalyseerd. Ais laatste komen de modules aan bod. 

Constructietype 
In figuur 6.8 is het aantal onwerkbare dagen weergegeven 
per constructietype en per maand. Gemiddeld treden er 111 
onwerkbare dagen op als er gebruik gemaakt wordt van prefab 
beton. Dit aantal ligt iets hoger bij staal en prefab staal (beiden 
118 onwerkbare dagen, +6,3%) . Ook wanneer het risico wordt 
uitgedrukt in kosten per werkdag is bij prefab beton het risico het 
laagst (0.723, (8.184/ +6,0% en (8.335/ +7,9%). 
De optimale startmaand (maand met laagste risico) is voor aile 
drie de constructietypes april. Dit kan verklaard worden met 
behulp van figuur 6.10.a. In deze figuur is namelijk te zien dat bij 
een start bouw in april het zogenaamd aantal kritieke dagen het 
kleinst is. 

Vloertype 
Het aantal onwerkbare dagen is voor de staalplaatbetonvloer 
en de breedplaatvloer gelijk (gemiddeld 122). Het aantal is bij 
de kanaalplaat echter aanzienlijk lager (gemiddeld 103). Dit 
is te verklaren door de kortere cyclustijd bij toepassing van 
kanaalplaatvloeren. Er valt echter direct op dat het verschil niet 
iedere maand even groot is. Dit is terug te zien in figuur 6.10.b. 
Tussen december en maart is het aantal kritieke dagen namelijk 
gelijk, terwijl in de overige maanden dit aantal Flink lager ligt bij 
kanaalplaatvloeren. 
Ais er gekeken wordt naar de kosten van verlet per werkdag dan 
worden de gevolgen hiervan duidelijk. Ais de startmaand tussen 
mei en september ligt, dan is namelijk bij de kanaalplaatvloer 
het risico het laagst, terwijl bij de overige maanden het risico het 
laagst is bij de staalplaatbetonvloer. 
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Vloertype per constructietype 
amdat de vloer en de constructie onder een bouwstroom vallen, 
is het ook van belang om deze twee constructie-'onderdelen in 
combinatie te onderzoeken. De resultaten staan weergegeven in 
figuur 6.11 tot en met 6.13. 

De trend in het aantal onwerkbare dagen en in de kosten per 
werkdag toont op het eerste oog grote gelijkenis met die in figuur 
6.8 en 6.9. Dit komt waarschijnlijk doordat het aantal kritieke 
dagen verdeeld is volgens figuur 6.9. 
De verschillen tussen de drie constructietypen worden echter pas 
goed duidelijk in figuur 6.13.a, 6.13.b en 6.13.c. Hierin wordt het 
verschil in kosten per werkdag uitgedrukt in procenten, waarbij de 
staalplaatbetonvloer als uitgangspunt aangehouden wordt. 

De breedplaatvloer is bij aile drie de constructietypen gemiddeld 
1 % duurder. Dit verschil is niet gerelateerd aan de startmaand. 
Bij de kanaalplaatvloer ten opzichte van de staalplaatbetonvloer 
is dit een ander verhaal. In 6.13.a is te zien dat het risico bij de 
kanaalplaatvloer in januari tot en met april en in november en 
december groter is dan bij de staalplaatbetonvloer. Ais de bouw 
echter start in een van de overige maanden dan is dit risico kleiner 
(tot wei 16% in juli). 
Bij een constructie in staal en in prefab staal worden de verschillen 
groter in het voordeel van de staalplaatbetonvloer. Dit resulteert 
zelfs in het feit dat de staalplaatbetonvloer ook gunstiger is in de 
maand oktober. 

Modules 
Voor het bouwen met modules zijn er drie varianten uitgedacht 
tijdens het onderzoek 'Bouwen met modules' [Velsing, 2010]. 
Hiervan is de 16 tons variant reeds afgevallen en zijn de 30 tons 
en 60 tons varianten overgebleven. Verder kan een bouwproject 
volledig dan wei gedeeltelijk in modules worden uitgevoerd. 
In figuur 6.14 is het aantal onwerkbare dagen per variant en per 
type module weergegeven. Hierin is te zien dat het risico het 
laagst is bij de 60 tons variant en in het geval dat de constructie 
volledig in modules uitgevoerd wordt. Dezelfde conclusie kan 
worden getrokken als er gekeken worden naar de kosten van 
verlet per werkdag (figuur 6.15). 

Constructietype I Prefab betan 
Aantal dagen verlet 

160 ,-------- ---------

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

----1-1.- 1- -

o +-~~~~~~~y.~~~J~~.wI~~J~, 

6.11.a 

Constructietype I Prefab betan 
Kosten per werkdag 

(10.000 ...---

( 8.000 

( 6.000 

( 4.000 

( 2.000 

(0 

6.12.a 

Constructietype I Prefab beton 
Kosten per werkdag (t.o.v. staalplaat (=0» 

15% ,--------------------

10% t--~-------------~ 

5% +-11--1 

-5% 

-10% +--------a---a-~I--------

-15% 

-20% _.l-_______________ _ 

6.13.a 

. Staalplaat 

• Breedplaat 

o Kanaalplaat 

• Staalplaat 

• Breedplaat 

tl Kanaalplaat 

Staalplaat 

Breedplaat 

. Kanaalplaat 



Constructietype I Staal 
Aantal dagen verlet 

160 ~----------------------------------

140 +-------------------~~~----~----
120 - - - - ~ 

100 

80 

60 

40 

20 
o ~~.u~~.u~~~~~~~~~ .. ~~ 

6.11.b 

Constructietype I Staal 
Kosten per werkdag 

(10.000 fItir.I 
( 8.000 ------__ -I ..... ...-I.-r._ 

( 6.000 

(4.000 

( 2.000 

(0 --..... ,-...--u...JI ..... --............ ---.............. -..c,.. ....... -....,-u., 

6.12.b 

Constructietype I Staal 
Kosten per werkdag (t.o. v. staalplaat (=0)) 

15% 

10% 

5% 

0% 

·5% 

-10% T----------------A--II--I·------------

-15% 

-20% 
6.13.b 

• Staalplaat 

• Breedplaat 

Kanaalplaat 

• Staalplaat 

• Breedplaat 

Kanaalplaat 

Staalplaat 

Breedplaat 

• Kanaalplaat 

Constructietype I Prefab staal 
Aantal dagen verlet 

160 ~----------------------------

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

6.11.c 

- ,-

Constructietype I Prefab staal 

6.12.c 

15% 

10% 

5% 

0% 

·5% 

·10% 

Kosten per werkdag 

Constructietype I Prefab staal 
Kosten per werkdag (Lo.v. staal pia at (=0)) 

·15% .,.-----------------

-20% ~---------------------------------
6.13.c 

. Staalplaat 

• Breedplaat 

1:1 Kanaalplaat 

. Staalplaat 

• Breedplaat 

D Kanaalplaat 

Staalplaat 

Breedplaat 

• Kanaalplaat 

6.11.a,b,c 
Aantal dagen ver/et per vloer
type bij een bepaalde con
structie en bij een variabe/e 
startmaand. 

6.12.a,b,c 
Kosten van verlet per werkdag 
per vloertype bij een bepaalde 
constructie en bij een variabe/e 
startmaand. 

6.13.a,b,c 
Procentueel verschil in kosten 
per werkdag tussen de vloerty
pen per constructietype. 

75 



76 

De gunstigste startmaand is in aile gevallen oktober (zie figuur 
6.14 en 6.15). Zowel voor de 30 tons variant als voor de 60 tons 
variant, valt er het kleinst aantal kritieke dagen in de bouwperiode 
bij oktober als startmaand (zie figuur 6.16). 

Beschouwing 
De belangrijkste constatering bij de gedetailleerde, algemene 
analyse is het verschil tussen de kanaalplaatvloer en de 
staalplaatbetonvloer. Dit verschil is vrij eenvoudig te verklaren als er 
gekeken wordt naar het aantal kritieke dagen en naar het eindpunt 
van de ruwbouw. Bij bijvoorbeeld december als startmaand loopt 
de bouwtijd tot juli indien er een staalplaatbetonvloer (cyclus 
van 6 werkdagen) wordt toegepast, terwijl in het geval van een 
kanaalplaatvloer (cyclus van 5 werkdagen) de bouw in april 
gereed is. In beide gevallen is er sprake van evenveel kritieke 
dagen, waardoor het aantal verletdagen ook niet veel afwijkt. 
De kosten per werkdag zullen daarom relatief hoger zijn voor de 
kanaalplaatvloer. Ais er in juli gestart wordt, verschilt het aantal 
kritieke dagen wei, waardoor de kanaalplaat voordeliger wordt . 

Met betrekking tot het effect van de startmaand op het aantal 
verletdagen en op de kosten van verlet per werkdag, kan ook een 
algemene conclusie getrokken worden . Er is namelijk gebleken 
dat zowel het aantal dagen als de kosten per dag afhangen van 
het aantal kritieke dagen gedurende een periode en dus van de 
bouwtijd en cyclustijd. Er zijn data beschikbaar van een cyclustijd 
van 6 werkdagen (aile constructietypes in combinatie met de 
staalplaatbetonvloer of breedplaatvloer), van 5 werkdagen (aile 
constructietypes in combinatie met de kanaalplaatvloer) en van 4 
werkdagen (de modules). Hiervoor kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

6 werkdagen: Optimale startmaand is april (figuur 6.10). 
5 werkdagen: Optimale startmaand is mei/juni (figuur 6.10). 
4 werkdagen: Optimale startmaand is oktober (figuur 6.16). 

Afbakening 
V~~r de projectspecifieke analyse worden de projectspecificaties 
aangehouden zoals deze paragraaf 6.2 zijn geformuleerd. De 
overige varianten zullen daarom afvallen. 

6.4.3 De projectspecifieke analyse 
Beschrijving 
Tijdens de projectspecifieke analyse wordt er uitgegaan van de 
projectspecificaties voor ERASMUSPOORT@. Er wordt een analyse 
gemaakt van de relatie tussen het aantal bouwlagen en de 
startmaand . Zo kan er inzicht verkregen worden in de gevolgen 
van ontwerpaanpassingen in de gebouwhoogte en kan tevens de 
optimale startmaand voor de bouw achterhaald worden. De vaste 
en variabele parameters voor deze analyse staan weergegeven in 
bijlage 8, figuur 8.16. 
V~~r het aantal bouwlagen is gevarieerd tussen vijf waarden 
(-20, -10, 0, +10 en +20). In totaal zijn ook hier de data van 
108 startmomenten voor de vijf waarden verzameld. Van aile 
metingen is de startdatum, de einddatum, het aantal verletdagen 
en de kosten van verlet als gevolg van arbeid genoteerd. De 
overzichtstabellen met de resultaten per maand zijn weergegeven 
in bijlage 8, figuren 8.17 tot en met 8.28. 
Naast de relatie tussen het startmoment en het aantal bouwlagen, 
is er ook een vergelijk gemaakt tussen de risico's bij het storten 
van beton middels een betonpomp en middels een kubel. Ook zijn 
de risico's vergeleken tussen natte en droge verbindingen (prefab 
beton) en tussen las- en boutverbindingen (staal). 

Conclusies 
De conclusies worden toegelicht per onderdeel (startmaand
aantal bouwlagen, stortmaterieel en type verbindingen). 

Relatie startmaand en aantal bouwlagen 
In figuur 6.17 en 6.18 zijn het aantal onwerkbare dagen en het 
aantal kritieke dagen per aantal bouwlagen en per startmaand 
weergegeven. Daarin valt op dat bij een hoogte van 46, 76 en 
86 bouwlagen het aantal onwerkbare dagen minder gevoelig is 
voor de startmaand. De hoogte van de rode, groene en paarse 
kolommen blijft namelijk vrij vlak over het jaar. Bij 56 en 66 
bouwlagen zit er wei een duidelijke relatie met de startmaand. Zo 
is bij 66 bouwlagen (oranje) april de meest optimale startmaand, 
terwijl dit bij 56 bouwlagen (blauw) juni is. In figuur 6.19 is te zien 
hoeveel werkdagen de bouwtijd is per categorie. Omgerekend in 
maanden is dit respectievelijk 13,5 maanden, 16,5 maanden, 19,5 
maanden,22,5 maanden en 25,5 maanden. Hierin schuilt meteen 



Modules 
Aantal dagen verlet 

100,0 

80,0 I-- e-

60,0 

40,0 ,;-

~ , 20,0 ~ 1 ~ ~ 
0,0 

Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Oke Nov. Dec. 

6.14 

Modules 
Kosten per werkdag 

( 10.000 

( B.OOO ~ 

( 6.000 - Ii'" 

- - -
! ~ . ~~ ~ . ~ . ~ h. 

( 4.000 

( 2.000 

(0 -
Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

6.15 

Verlet 
Aantal kritieke dagen per startmaand 

100,0 

BO,O 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

Jan. Feb. Maa. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

6.16 

. Gedeeltelijk· 30 ton 

• Gedeeltelijk . 60 ton 

• Volledig . 30 ton 

Volledig . 60 ton 

• Gedeeltelljk . 30 ton 

• Gedeeltelijk . 60 ton 

. Volledig· 30 ton 

iii Volledig . 60 ton 

. 30 ton 

• 60 ton 

170 

150 

130 

110 

90 

70 

so 

6.17 

350 

300 

250 

200 

ISO 

100 

6.18 

Aantal onwerkbare dagen 
Per maand en per aantal bouwlasen 

Jan. Feb. Maa. Apr. Me' Jun. luI. Aug. Sep Ok!. Nov. De<. 

ill 86 bouwlagen . 76 bouwlagen . 66 bouwlagen . 56 bouwlagen ::J 46 bouwlagen 

Aantal kritieke dagen 
Per mJand en per aanlal bouwlagen 

Jan. Feb. Maa. Apr. Mel Jun. luI. Aug. Sep. Okl. Nov. Dec. 

• 86 bouwlOilgen 76 bouwlagen . 66 bouwlagen • S6 bouwlagen . 46 bouwiagen 

6.14 
Aantal dagen verlet per type en 
per variant modules bij varia
bele startmaand. 

6.15 
Kosten van verlet per werkdag 
per type en per variant modu
les bij variabele startmaand. 

6.16 
Aantal kritieke dagen per start
maand, 

77 

6.17 
Aantal dagen verlet per aantal 
bouwlagen bij variabele start
maand. 

6.18 
Aantal kritieke dagen per 
aantal bouwlagen bij variabele 
startmaand . 



78 

de verklaring voor de gevoeligheid van het aantal onwerkbare 
dagen voor de startmaand . Bij 46, 76 en 86 bouwlagen is de 
bouwtijd namelijk ongeveer een heel aantal jaren (+ of - 1,5 
maand). Hierdoor ontstaat er weinig speling om zodanig te 
plannen dat de kritieke maanden vermeden worden. Bij 56 (16,5 
maanden) en 66 maanden (19,5 maanden) is deze speling groter, 
waardoor het aantal onwerkbare dagen ook vee I gevoeliger is 
voor de startmaand. 
In figuur 6 .20 is te zien dat, gemiddeld genomen, het aantal 
onwerkbare dagen toeneemt (Iogisch), maar dat de mate van 
toename, afneemt (van +31% naar +18%). Deze toename is 
echter groter dan de toename in de bouwtijd. Daarom kan worden 
gesteld dat het aantal onwerkbare dagen relatief meer toeneemt 
dan de bouwtijd. Bij 46 bouwdagen is het aantal onwerkbare 
dagen 60 (22% t .O.V. de bouwtijd), terwijl dit bij 86 bouwlagen 
147 (28% t.O. v. de bouwtijd) is. Dit is te verklaren doordat op 
hoogte het aantal kritieke dagen toeneemt (het is kouder en het 
waait harder). 

Stortmaterieel 
In figuur 6.21 valt direct op dat bij de betonpomp in aile combinaties 
waarin beton gestort moet worden, minder onwerkbare dagen 
(-15%) zullen optreden dan bij de kubel. Omdat het productietempo 
tussen de twee materieelstukken verschilt, is het ook van belang 
te kijken naar de kosten per werkdag (figuur 6.22). Ook hier is de 
betonpomp de gunstigste optie aangezien de kosten per werkdag, 
en dus het risico 10%, lager zijn. 

Type verbindingen 
Bij de toepassing van prefab elementen, moeten er verbindingen 
worden gerealiseerd . Bij beton kan dit middels een natte 
(aangieten) en een droge verbinding en bij staalconstructies kan 
dit middels las- en boutverbindingen. Er wordt in beide gevallen 
eenzelfde productietempo aangehouden, dus is het voldoende 
om de conclusies te trekken uit een weergave van het aantal 
onwerkbare dagen. 
Uit figuur 6.23 is af te leiden dat er bij de toepassing van uitsluitend 
droge verbindingen gemiddeld 25% minder vaak verlet optreedt. 
Bij bout- en lasverbindingen is het verschil zelfs 33% (in het 
voordeel van de boutverbindingen, figuur 6.24). 

Wat echter nog meer opvalt, is dat het aantal onwerkbare dagen 
bij de droge verbindingen en bij de boutverbindingen gelijk is. 
Bij de natte verbindingen versus de lasverbindingen is er wei een 
verschil te zien in het nadeel van de lasverbindingen. Dit doet 
vermoeden dat het verschil tussen de prefab betonconstructies en 
de staalconstructie (geconstateerd in paragraaf 6.4.2) hierdoor 
wordt veroorzaakt. Daarom is er nogmaals gekeken naar de 
overzichtstabellen 8.4 tot en met 8.13 in bijlage 8. Hier is te zien 
dat wanneer de prefab betonconstructies met behulp van droge 
verbindingen en de staalconstructies middels boutverbindingen 
worden uitgevoerd, het risico gelijk is . Ais conclusie kan dus 
gesteld worden dat het risico bij prefab betonconstructies aileen 
kleiner is bij droge verbindingen en boutverbindingen. 

Beschouwing 
De conclusies die getrokken zijn bij de analyse tussen het aantal 
bouwlagen en de startmaand zijn logisch te verklaren met behulp 
van de bouwtijd en de kritieke maanden. Bij elke stap van tien 
bouwlagen wordt de bouwtijd met drie maanden verlengd. Zo 
lang deze drie maanden niet in de kritieke periode vallen, zal 
het aantal onwerkbare dagen niet vee I toenemen. Vallen de drie 
maanden wei in de kritieke periode dan zal het aantal onwerkbare 
dagen wei flink toenemen. 
De concludering dat het risico bij de betonpomp lager is dan bij de 
kubel heeft te maken met de kraanafhankelijkheid van de kubel. 
Hierdoor wordt het stortproces be'invloed door de wind . Verder 
is de productienorm voor het storten met betonpomp hoger dan 
voor het storten met kubel. 
De conclusies bij natte versus droge verbindingen en las
versus boutverbindingen zijn ook logisch te verklaren. De 
droge verbindingen en boutverbindingen kunnen, wat betreft 
de weerkritische factor activiteit, weersonafhankelijk uitgevoerd 
worden. Het verschil tussen lassen en een natte verbindingen 
heeft te maken met de neerslaggevoeligheid van de activiteit 
lassen (zie tabel 2 .3, bijlage 2). 

De gestelde conclusies uit de verschillende analyses kunnen 
invloed hebben op het maken van ontwerpbeslissingen voor het 
gebouw en het bouwproces. Deze beslissingen kunnen van grote 
invloed zijn op de risico's met betrekking tot onwerkbaar weer. 
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7 .1 Inleiding 
V RISICOPROFIEL ERASMUSPOORT' 

Gevoelillheid variabelen 

R. islco·s ERASMUSPOORT ~ 

I<.rilleke punten bouwproces 

8elanlJrijkstt: oorzaken 

Aisicoprofiel 
farmuleren 

1

7.1 
Fragment van het onderzoeksmodel betreffende fase V: Het risicoprofiel 
voor ERASMUSPOORT®. 

In fase V van het onderzoek wordt het risicoprofiel voor het 
studieproject ERASMUSPOORT® opgesteld. Eerst is het van 
belang om de precieze invoergegevens vast te stell en voor de 
uitvoering van het project. Deze worden dan ingevuld in het 
rekeninstrument om de projectspecifieke risico's voor de uitvoering 
van ERASMUSPOORT® te bepalen. Uit het gedetailleerde overzicht 
kunnen de kritieke punten van de uitvoering worden achterhaald. 
Tot slot kunnen op basis van de gevoeligheidsanalyse en op basis 
van de eerder beschreven theorie, de belangrijkste oorzaken van 
deze kritieke punten worden achterhaald . 

7.2 De opbouw van het risicoprofiel 
Alvorens het risicoprofiel voor ERASMUSPOORT® kan worden 
beschreven, is het van belang om een definitie te geven van het 
begrip en om een beschrijving te geven van de opbouw. 

Risicoprofiel 
Een document waarin de kritieke punten van de uitvoering van 
een bouwproject worden beschreven . Een risicoprofiel bevat ten 
minste de volgende onderdelen : 
• De uitgangspunten (invoerdata) van het project; 

• De uitvoerbladen van het rekeninstrument; 
• Een tekstuele beschrijving van de kritieke punten; 
• De oorzaken achter de kritieke punten. 

Voor de leesbaarheid en bruikbaarheid is het van belang dat 
de omvang van het risicoprofiel beperkt blijft tot maximaal drie 
bladen. Daarnaast dient de hoeveelheid tekst beperkt te blijven . 
Het risicoprofiel is een document dat onderdeel uit zal maken van 
de risicomanagement fase . Dit document dient een ondersteunend 
document te vormen voor beslissingen omtrent het vermijden, 
reduceren, overdragen of accepteren van de risico's met betrekking 
tot onwerkbaar weer. 

Blad 1: De uitgangspunten (invoerdata) van het 
project 
De ingevoerde data uit het rekeninstrument kunnen in een 
overzicht worden geprint. Dit overzicht vormt het eerste blad van 
het risicoprofiel en vormt daarmee de uitgangssituatie voor de 
risicoanalyse. In figuur 9.1, bijlage 9 is een weergave te zien van 
de invoerdata voor het studieproject ERASMUSPOORT®. 

Blad 2: De uitvoerbladen van het rekeninstrument 
In de uitvoeroverzichten (samenvatting en gedetailleerd) 
staat weergegeven hoe vaak, bij welke activiteit en door welke 
weercomponent de onwerkbare en onwensel ijke situaties 
optreden . Daarnaast worden de kosten van deze onwerkbare 
situaties vermeld . Hiermee wordt uitgebreid inzicht verschaft in 
de grootte en de oorsprong van de projectspecifieke risico's. In 
figuur 9.2, bijlage 9, is een weergave te zien van de uitvoerbladen 
van het rekeninstrument. 

Blad 3: Een tekstuele beschrijving van de kritieke 
punten 
Het derde blad van het risicoprofiel omvat een korte tekstuele 
beschrijving van de kritieke punten die naar voren zijn gekomen 
uit het rekeninstrument. Het opstellen van het derde blad moet 
de gebruiker handmatig doen en vormt geen onderdeel van het 
instrument. Op dit blad wordt van de drie meest kritieke punten 
aangegeven welke weerkritische factor en welke weercomponent 
hiervoor verantwoordelijk zijn. Op dit blad worden tevens de 



oorzaken achter de kritieke punten beschreven. Dit gebeurt aan 
de hand van de gevoeligheidsanalyse (hoofdstuk 6) en de theorie 
(hoofdstuk 3 en 4). Figuur 9.3, bijlage 9, toont blad 3 van het 
risicoprofiel. 

Er bestaat de mogelijkheid om de optie 'risicoprofiel' aan te 
klikken (in het uitvoerblad 'gedetailleerd'). De gebruiker krijgt 
dan een printklare versie van de drie bladen te zien. Blad 1 
en blad 2 zijn reeds ingevuld, maar blad 3 dient de gebruiker, 
indien gewenst, zelf in te vullen. Er staat een korte toelichting 
bij hoe dit dient te gebeuren, maar het vergt enige ervaring . Het 
vaststellen van de kritieke punten inclusief de oorzaken achter de 
onwerkbare situaties behoort niet tot de beoogde mogelijkheden 
van het instrument (zie paragraaf 5.2). Het doel is namel ijk het 
vaststellen van de projectspecifieke, weergerelateerde risico's 
tijdens het bouwproces . Het genereren van een opzet voor het 
opstellen van het riSicoprofiel, wordt daarom als extra optie voor 
de gevorderde gebruiker gezien. 

7 .3 Het risicoprofiel voor ERASMUSPOORT@ 
In paragraaf 6.2 zijn reeds de projectspecificaties besproken 
voor het project ERASMUSPOORT®. De belangrijkste onderdelen 
hiervan zijn: 
• Een betonnen kern; 
• Hoofddraagconstructie in staal; 
• Een staalplaatbetonvloer; 
• Een vliesgevel. 

V~~r een goed risicomanagement is het van belang om 
keuzemogelijkheden te hebben. Daarom wordt het risicoprofiel 
van een aantal varianten beschreven. Zo wordt voor het uitvoeren 
van de hoofddraagconstructie in prefab stalen componenten, een 
variant uitgewerkt met uitsluitend boutverbindingen (variant 2) 
en met zowel las- als boutverbindingen (variant 1). 
Figuur 6.1 tot en met 6.3 toont het risicoprofiel van de variant in 
prefab staal met zowel las- en boutverbindingen. Het risicoprofiel 
van de andere variant staat weergegeven in bijlage 9. 
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Risicoprofiel I Blad 2: De uitvoerbladen van het rekeninstrument 
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Risicoprofiel I Blad 3: Een tekstuele beschrijving van de kritieke punten 

Kritiek punt 1 

Naam lilebNllc.r: Te lage temperatuur 
SJ"Ortcn.;,or~ Activiteit kan niet worden Te hoge temperatuur 

BednJfsn.am; uitgevoerd vanwege: Te veel wind 
SlichMg ERASMUSPOORT'" Te veel neerslag 

PO$ rbus 4182 Te lage temperatuur 
3006 AD Stalen component Materieel kan niet Te hoge temperatuur 
Rom!((:1om 

monteren worden ingezet vanwege: Te veel wind 

Prolectn •• m: Te veel neerslag 
ERASMUSi"'OQRr" Te lage temperaluur 

Proje(tnr: Werknemer kan niet Te hoge temperaluur 
288.4102 werken vanwege: Te veel wind 

Te veel neerslag 

Kritlek punt 2 

Te lage temperatuur 
Activiteit kan niet worden Te hoge temperatuu r 

uitgevoerd vanwege: Te veel wind 

Te vee I neerslag 

Overig staal 
Te lage temperatuur 

Materieel kan niet Te hoge temperatuur 

monteren worden ingez"et vanwege: Te veel wind 
Te veel neerslag 

Te lage temperatuur 
Werknemer kan niet Te hoge temperatuur 

werken vanwege: Te veel wind 
Te veel neerslag 

Kritiek punt 3 

Te lage temperatuur 
Activiteit kan niet worden Te hoge temperatuur 

uitgevoerd vanwege: Te veel wind 
Te veel neerslag 

Staalplaat 
Te lage temperatuur 

Materieel kan niet Te hoge temperatuur 

aanbrengen worden ingezet vanwege: Te veel wind 

Te veel neerslag 

Legenda Te lage temperatuur 

Geen verlet Werknemer kan niet Te hoge temperatuur 

;Clein~ kilns venel werken vanwege: Te veel wind 

Gemlddelde k~ns verlet Te vee I neerslag 

HOBe kans vlI:'rlel 

M inimumtemperatuur voor laswerkzaamheden Is +5 Dc. 

Het hijsen van de slalen componenten kan plaatsvinden tot windkracht 6. 

Md)Cimale neerslaahocvcelheid voor laswerkzaamheden is 2mm. per daadeel. 

Ma)Cimale windsnelhetd voor gebruik van een hoogwerker/rolstelger Is windkracht 6. 

Mlnimumtemperatuur voor laswerklaarnheden Is +5 0c. 

Het hijsen van de stalen componenten kan plaatsvinden tot windkracht G. 

Maximale neefslaghoeveelheld voor laswerkl.ilamheden is 2mm. per dagdecl. 

Maxlmale wlndsnelheld V'Oor sebrUlk van een hoogwerker/rolsteiger is wlndkracht 6. 

Hel hijsen van de stalen componenten kan plaatsvlnden tot windkrilc.ht 6. 

Maximale windsnelheid voor aebruik van een hoogwerker/rolslei&er is windkrachl 6. 

> :3 uur per dagdecl/ > 7 uur per d;)8 ~ wlndkracht b IS onwcnselt,k . 

> 3 uur per daideel/ > 7 uur per dag ~ neerslaa is onwenseli,k. 

Database 
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Uit het onderzoek 'Bouwen met modules' [Velsing, 2010] 
is gebleken dat het bouwen met modules ook een haalbare 
mogelijkheid is. Daarom wordt ook het risicoprofiel uitgewerkt 
van de drie varianten die in dat onderzoek zijn ontworpen (de 16 
tons module, de 30 tons module en de 60 tons module) . Ook het 
risicoprofiel van deze drie varianten is weergegeven in bijlage 9 . 

7 .4 Afweging risico's prefab staal versus 
modules 
Zoals gezegd is in bijlage 9 het risicoprofiel uitgewerkt van 
variant 1 tot en met 5. Deze varianten zijn gebaseerd op de 
projectspecificaties van het project ERASMUSPOORT®. 

Variant 1 en 2 laten het reeds toegelichte verschil tussen 
las- en boutverbindingen zien (zie figuur 7.4). Indien de 
hoofddraagconstructie uitgevoerd wordt met uitsluitend 
boutverbindingen, is het risico 41 % lager dan in het geval dat er 
ook laswerkzaamheden plaats moeten vinden. Uiteraard kan op 
basis van aileen deze grafiek geen beslissing genomen worden. 
Het zal wei een van de beslissingscriteria gaan vormen. 
In samenwerking met het onderzoek 'Bouwen met modules' 
[Velsing, 2010] is ook een risicoprofiel opgesteld voor de drie 
varianten die in dat onderzoek zijn ontworpen. In figuur 7.5 is te 
zien dat de kosten van het groot materieel niet zijn meegenomen 
in de ABK. Dit is vanwege de aanwezigheid van groot materieel, 
dat extra kosten met zich meebrengt. In het onderzoek worden 
per variant de volgende bedragen per dag aangehouden: (3736 
(variant 3, 16 tons module), (4968 (variant 4, 30 tons module) en 
03.042 (variant 5,60 tons module) . Het hoge aantal onwerkbare 
dagen bij de 30 tons variant en de hoge materieelkosten bij de 
60 tons variant, resulteren in een hoog risico . Op basis van de 
risico's met onwerkbaar weer is de 30 tons variant daarom aan te 
bevelen. In het rapport 'Bouwen met modules' wordt toegelicht 
hoe figuur 7.5 onderdeel heeft uitgemaakt van het keuzeproces 
voor de meest geschikte variant. 

Het risicoprofiel geeft een helder overzicht van de weergerelateerde 
kritieke punten tijdens het bouwproces. Om deze reden vormt 
het een uitstekend beslissingsondersteunend document voor de 
risicomanagement fase. 
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8.1 Inleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies van het 
afstudeerproject besproken, worden aanbevelingen gedaan 
omtrent het rekeninstrument en de toepassing ervan en worden 
mogelijkheden aangedragen voor vervolgonderzoek . 

8.2 Conclusie 
De conclusies van het onderzoek zullen worden toegelicht aan de 
hand van de doelstelling en de taakstellingen. De doelstelling is: 

"Het ontwikkelen van een instrument om de projectspecifieke 
risico's met betrekking tot onwerkbaar weer inzichtelijk te 
maken en het vaststellen van het risicoprofiel van project 
ERASMUSPOORJ®. " 

Vijf taakstellingen zijn geformuleerd ter uitwerkinghiervan: 
1. Het vaststellen van de voorwaarden waaronder er sprake is 

van onwerkbaar weer; 
2. Het vaststellen van de risico's met betrekking tot onwerkbaar 

weer waarmee men tijdens de uitvoering te maken kan krijgen; 
3. Het ontwerpen van een instrument waarmee de risico's met 

betrekking tot onwerkbaar weer inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden; 

4. Het bepalen van de gevoeligheid van de verschillende 
varia belen in het rekeninstrument; 

5. Het vaststellen van het risicoprofiel van het project 
ERASMUSPOORT® . 

Ts 1: Onwerkbaar weer 
Van aile weercomponenten hebben temperatuur, wind en neerslag 
de grootste invloed op de voortgang van bouwprojecten in 
Nederland. Deze invloed wordt veroorzaakt door drie weerkritische 
factoren: de mens, het materieel en de bouwactiviteit. De 
condities waaronder de mens het werk mag neerleggen (volgens 
CAO), het materieel niet gebruikt mag worden (volgens Arbo) 
of de bouwactiviteit niet uitgevoerd kan worden (volgens 
uitvoeringsrichtlijnen), zijn de weerkritische grenzen. Het blijkt 
dat de weerkritische grenzen in de praktijk veel specifieker zijn 
dan de richtlijnen waarmee het theoretisch aantal onwerkbare 
dagen wordt vastgesteld. 

Tot slot blijkt dat er ook een verschil gemaakt dient te worden 
tussen onwerkbaar weer en onwenselijk weer. Dit laatste betreft 
condities die niet resulteren in stagnatie, maar die invloed hebben 
op niet kwantificeerbare zaken als arbeidsomstandigheden en 
kwaliteit. 

Ts 2: Risico's 
Een risico kan worden beschreven als kans (op een gebeurtenis) 
x effect (van de gebeurtenis). 
De kans op een onwerkbare situatie wordt bepaald door de 
prognose van het weerbeeld voor de periode 2010-2015 . De 
invloed van klimaatverandering hierop is verwaarloosbaar. De 
werkhoogte heeft wei een grote invloed aangezien zowel de 
temperatuur als de windsnelheid varieert over de hoogte. 
Het effect (de gevolgen) van onwerkbaar weer uit zich in 
de kwantificeerbare gevolgen ten aanzien van de algemene 
bouwplaatskosten (ABK) en de arbeidskosten. 

Ts 3: Het rekeninstrument 
Het rekeninstrument biedt de mogelijkheid om op basis van 
de projectspecificaties van een bouwproject proactief de 
projectspecifieke risico's met betrekking tot onwerkbaar weer vast 
te stellen . Met behulp van het instrument is op een overzichtelijke 
manier te achterhalen welke activiteiten tijdens het bouwproces 
het vaakst te maken hebben met de gevolgen van onwerkbaar 
weer. Dit gegeven vormt, samen met de kosten ervan, relevante 
input voor de risicomanagement fase. 
Het rekeninstrument voldoet hiermee aan de gestelde eisen. Een 
dergelijk instrument is echter altijd voor verbetering vatbaar. De 
aanbevelingen gaan hier verder op in. 

Ts 4 Gevoeligheidsanalyse 
Het risico blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de 
zogenaamde kritieke periode (16 november tot en met 31 maart). 
67% van de onwerkbare dagen treedt op in deze periode. 
De keuze voor de optimale starttijd dient gebaseerd te zijn op 
het vermijden van deze kritieke periode. De cyclustijd is hierbij 
van belang, omdat deze bepalend is voor de bouwtijd. Bij een 
cyclustijd van zes, vijf en vier werkdagen is de optimale startmaand 
respectievelijk april, juni en oktober. 



Dit feit ligt ook ten grondslag aan de risico's bij de verschillende 
vloertypen: afhankelijk van de startmaand is het risico bij een 
staalplaatbetonvloer of bij een kanaalplaatvloer lager. 
Tussen de bouwmethoden in prefab beton en staal zijn de verschillen 
te verwaarlozen (afhankelijk van het type verbindingen). 
De relatie tussen de gebouwhoogte en de startmaand is aanwezig 
bij een gebouwhoogte van 56 en 66 bouwlagen. De relatie is 
nauwelijks aanwezig als de bouwtijd een heel aantal jaren is. 
Het storten van beton met behulp van een kubel, het toepassen 
van natte verbindingen bij prefab beton en het toepassen van 
lasverbindingen bij staalconstructies brengt ook een hoger risico 
met zich mee. Dit komt doordat de deze aspecten gevoeliger voor 
het weer zijn. 

Ts 5 Risicoprofiel 
Het risicoprofiel bestaat uit drie bladen (invoergegevens, 
uitvoerbladen en tekstuele beschrijving van kritieke punten). 
Het biedt inzicht in de punten tijdens de uitvoering die het meest 
gevoelig zijn voor het weer. Hierdoor vormt het een geschikt 
document ter ondersteuning van de beslissingen tijdens de 
risicomanagement fase. 
Voor ERASMUSPOORT® blijkt het verschil in risico tussen een 
uitvoering in prefab staal met uitsluitend boutverbindingen en een 
variant met zowel bout- als lasverbindingen, 33 % te zijn. 
Wat betreft de uitvoering van het project in modules, is het risico 
bij de 30 tons variant het laagst. Het risico is bij de 16 tons en de 
60 tons variant respectievelijk 21% en 13% hoger. 

Het rekeninstrument vormt samen met de conclusies uit de 
gevoeligheidsanalyse en het risicoprofiel een waardevolle 
bijdrage aan de theorie omtrent weersonafhankelijk bouwen. 
Hiermee is een instrument gecreeerd dat kan bijdragen aan een 
projectspecifieke en concrete risicobeheersing in tegenstelling 
tot de algemene wijze waarop dit nu plaatsvindt. Daarmee is de 
doelstelling behaald. 

8 .3 Aanbevelingen 
Er kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden om het 
functioneren van het rekeninstrument te verbeteren: 
• Het instrument is ontwikkeld en uitgewerkt in Microsoft Excel 

2007 . Er dienen echter zeer veel complexe berekeningen 
gemaakt te worden waardoor het bestand erg zwaar is . 
Daarom is het aan te bevelen om het instrument naar 
een ander softwarepakket om te schrijven, waarmee de 
beperkingen van Microsoft Excel kunnen worden omzeild. 

• Op basis van de invoer wordt een planning gegenereerd voor 
de cyclustijd. Het is echter aan te raden om het mogelijk 
te maken om de software te koppelen aan bestaande 
planningsprogramma's. Hierdoor kan het instrument nog 
projectspecifieker gemaakt worden. 

• Om het instrument ook in de toekomst te kunnen blijven 
gebruiker is het van belang om de kengetallen en data 
voortdurend te actualiseren en aan te vullen. Deze mogelijkheid 
wordt geboden en het wordt dan ook aangeraden om deze 
optie te gebruiken. 

• Door de steun die geboden wordt door de overheid en door 
gebruik te maken van de prognoseschaal, worden bedrijven 
niet gestimuleerd om te innoveren en te investeren in middelen 
om de gevolgen van onwerkbaar weer te kunnen voorkomen. 
In de prognoseschaal wordt een aantal onwerkbare dagen 
per maand aangehouden. In dit rapport is aangetoond dat de 
wijze waarop dit aantal wordt berekend helemaal niet strookt 
met de praktijk. Op deze manier neemt een bedrijf dus te veel 
of te weinig risico. Door gebruik te maken van het instrument 
kan de prognoseschaal worden afgeschaft en kan het te nemen 
risico onderbouwd worden met projectspecifieke informatie. 

8.4 Vervolgonderzoek 
De nauwkeurigheid van het instrument hangt in grote mate af 
van de compleetheid van de kengetallen (productietempo's en 
weerkritische grenzen). Omdat deze per activiteit, per situatie 
en soms zelfs per bedrijf verschillen is het aan te bevelen om 
een uitgebreide studie te doen naar, met name, de weerkritische 
grenzen. 
De uitkomst van het instrument is een overzicht van de risico's 
inclusief de kritieke punten van de uitvoering. Aan de hand van 
deze uitkomsten kan men besluiten om deze risico's te vermijden, 
te beperken, over te dragen of te accepteren. Een onderzoek naar 
de maatregelen die getroffen kunnen worden tegen onwerkbaar 
weer kan daarom zeer nuttig zijn. 
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