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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de 
Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als 
toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, 
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern 
gebruik geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor 
externe doeleinden mag worden gebruikt 
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Master track Construction T echnology 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
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Voorwoord 
Als afsluiting van de masteropleiding Architecture , Building and Planning met specialisatie 
Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven dient aan een afstudeeropdracht 
voldaan te worden. Deze dient zich toe te spitsen op gesignaleerde problemen die ontstaan of zich 
uiten in de uitvoeringsfase en waarvoor een oplossing/verbetering bedacht wordt. 

Allereerst een korte voorstelling van mezelf. Ik ben Wiebrand Bunt, 27 jaar en woonachtig in Leende. 
Na het doorlopen van de Havo heb ik de HTS gevolgd te Tilburg. Deze is succesvol afgerond in de 
richting bouwkunde met afstudeerrichting bouwtechniek. Hierna ben ik naar de Technische Universiteit 
Eindhoven gegaan en volg op dit moment de Masteropleiding Construction Technology. 

Voor het afronden van deze masteropleiding dient een afstudeeronderwerp uitgewerkt te worden. 
Voor u ligt het afstudeerverslag wat opgesteld is onder begeleiding van de afstudeercommisie 
bestaande uit; de voorzitter dhr. Prof. Ir. C.S. Kleinman, hoofdbegeleider dhr. Dr. Ir. E.W. Vastert, 
medebegeleider dhr. Ing . C.M. de Bruijn en als bedrijfsbegeleider dhr. Ing. P. Bergmans. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om bovenstaande afstudeercommissie te bedanken voor 
al hun hulp, opbouwende kritiek en tijd . Tevens wil ik iedereen binnen Stam+ De Koning Bouw en 
Vastgoed (hierna SOK te noemen) bedanken voor de door hun gegeven uitleg, steun en begeleiding. 

Dit rapport is bestemd voor iedereen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de 
Technische Universiteit Eindhoven en Stam+ De Koning. 

Leende,december2010 
W. Bunt 
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Samenvatting 
Oude panden in en rondom het centrum van steden worden vandaag de dag steeds vaker 
herbestemd tot andere functies. Omdat de woningnood in steden nog steeds hoog is, worden meestal 
deze panden omgezet van industrie-/kantoorfunctie tot woningfunctie (appartementen). Op deze wijze 
krijgt de stad op deze plek zijn levendigheid weer terug, maar met behoud van de oude kenmerkende 
gebouwen. 
Het afstudeerwerk gaat in op het inbouwpakket dat toegepast kan worden in bestaande gebouwen die 
herbestemd worden naar woningbouw. Onder het inbouwpakket wordt verstaan een samenhangend 
geheel van vloeren, wanden, plafonds en geïntegreerde installaties, dat geplaatst wordt in bestaande 
gebouwen. 

Uit de analyse van het huidige keuzeproces is een schematische weergave opgesteld van het 
keuzeproces. Hieruit zijn ook enkele knelpunten aan het licht gekomen die zijn onderverdeeld naar 
hoofdoorzaken. De hoofdoorzaken zijn daarbij samen te voegen in de volgende hoofdpunten; 

Er is niet bekend welke alternatieven er mogelijk zijn 
Er is niet bekend waar de keuze op gebaseerd moet zijn 
Er is geen overzicht aanwezig van de eigenschappen van de inbouwpakketten 
Er is niet bekend welke projectkenmerken een rol spelen 
Er is niet bekend hoe er gekozen zou moeten worden. 

Het uiteindelijke gevolg van de vijf hierboven vermelde punten is dat SOK geen objectieve en 
gestructureerde keuze maakt tussen mogelijke inbouwpakketten. Hierdoor verloopt het keuzeproces 
niet optimaal en wordt er een lager rendement behaald dan mogelijk zou zijn. Dit betekent dat op het 
einde van het project minder winst over wordt gehouden dan mogelijk zou zijn geweest. Daarnaast 
levert deze situatie risico's op voor service en onderhoud van het gebouw in de toekomst. 

Om deze oorzaken te bestrijden en het gevolg te verminderen is er een doelstelling voor het 
afstudeerwerk opgesteld, deze luidt als volgt: 
Het ontwikkelen van een keuzeondersteunend model om het keuzeproces van het 
inbouwpakket op een objectieve en gestructureerde manier te doorlopen. Het gaat hierbij om 
herbeslemmingen naar woningbouw en is gericht op de afdeling planvoorbereiding van de 
aannemer. 
Het model moet de vijf vermelde hoofdoorzaken verhelpen. Dit houdt in dat het keuzemodel een 
overzicht moet weergeven van de mogelijke alternatieven met de bijbehorende eigenschappen. Aan 
de hand van projectkenmerken en criteria (zoals kosten, tijd, e.d.) moet op een gestructureerde wijze 
door het keuzemodel een objectief advies gegeven worden. 

Aan de hand van bovenstaande doelstelling en de vijf hoofdoorzaken zijn probleemstellingen 
opgesteld. Deze zijn beantwoord in dit verslag. 

Als eerste is bekeken welke inbouwpakketten er meegenomen moeten worden in het toekomstige 
keuzemodeL Hierdoor is er een selectie ontstaan waarbij vloer, wand, plafond en een vorm van een 
compleet (inbouw)pakket meegenomen zijn. 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de diverse inbouwpakketten zijn er criteria geformuleerd. 
Deze criteria zijn onder drie hoofdgroepen te verdelen; Criteria t.o.v. wetgeving, Criteria t.o.v. product 
en Criteria t.o.v. proces. Met deze hoofdgroepen als leidraad zijn de eigenschappen van de 
inbouwpakketten verzameld. 
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Voordat er begonnen kan worden met het ontwikkelen van het model moet er bekeken worden welke 
projectkenmerken er een rol spelen. Onderstaande projectafhankelijke keuzeaspecten zijn daarbij 
naar voren gekomen. 

De maximale draagkracht van de constructie 
De vrije verdiepingshoogte van het bestaande gebouw 
De grootte van de toegang tot het gebouw 
De voorgeschreven geluid- en brandwerende eisen 
Door de opdrachtgever gestelde bouwtijd 
Aantal te realiseren woningen 
Vloer- en wandoppervlak van de nieuwe inrichting van het gebouw 
Hoogte vloeropvulling 

Aan de hand van de selectie van inbouwpakketten, de geformuleerde criteria, de verzamelde 
eigenschappen en de onderzochte projectkenmerken is er een opzet gemaakt voor het te ontwikkelen 
keuzeondersteunend model. Deze opzet is verder uitgewerkt tot een structuurschema en later tot een 
werkend model. Het model is opgedeeld in een voorblad, invoerblad en een uitvoerblad met de 
bijbehorende subbladen. Het uiteindelijke advies wordt daarbij op volgorde van de totale bouwkosten 
weergegeven, waarbij ook een indicatie voor de totale bouwtijd en de afwijking in percentage t.o.v. de 
goedkoopste optie aangegeven zijn. Tevens is bij dit advies de werkbegrotingen en afbouwplanningen 
voor één verdieping te raadplegen. 
Om het model up-ta-date te houden is de mogelijkheid geïntegreerd om de bouwkosten van de 
materialen te kunnen wijzigen en is er een peildatum opgenomen. 

Nadat het keuzeondersteunend model ontwikkeld was, is het getoetst of het ook voldoet. Daarbij is het 
getoetst aan de hand van het programma van eisen en een referentieproject 
Bij het toetsen aan het programma van eisen is gebleken dat het model voldoet, maar dat sommige 
eisen omwille van het afstudeerproject zijn afgebakend. Zo is het aantal criteria en inbouwpakketten 
dat door het model meegenomen wordt beperkt. 
Daarnaast is het model ingevoerd door het expertpanel aan de hand van een referentieproject Om 
aan te tonen dat het model technisch goed werkt is door diverse experts het model ingevoerd en 
bekeken of daaruit hetzelfde advies naar voren kwam. 

Het keuzeondersteunend model maakt het voor een gebruiker met beperkte bouwkundige kennis 
mogelijk om in korte tijd een advies te kunnen geven over de te gebruiken inbouwpakketten bij 
herbestemmingen naar woningbouw. Daarnaast geeft het model bij deze adviezen een overzicht van 
kosten en tijd weer. 
Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat door het afstudeerproject enkele 
afbakeningen gemaakt moesten worden. Hierdoor zijn niet alle mogelijke inbouwpakketten en criteria 
in het model verwerkt. 
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1 Inleiding 
Tegenwoordig worden steeds meer leegstaande historische gebouwen in en rondom het centrum van 
steden herbestemd voor nieuwe functies. Op deze wijze blijven de vaak monumentale panden 
bewaard en wordt toch voldaan aan de vraag naar woning-, winkel- of kantoorruimte in het centrum 
van de stad. 
Vanuit de M4-periode is mijn interesse gewekt over de wijze waarop het inbouwpakket voor een 
herbeslemmingsproject is opgebouwd. Hierbij kwam aan de orde dat het keuzeproces voor een 
inbouwpakket niet optimaal verloopt. Dit was aanleiding om een onderzoek te starten zodat dit proces 
verbeterd kan worden. Dit rapport bevat een beschrijving van het gehele afstudeerproject, zowel de 
onderzoeksfase als de ontwerpfase. 

Aan de hand van het onderzoeksplan is het onderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit het houden van 
interviews en het bestuderen van literatuur, zoals normen en regelgeving. Na het bestuderen en 
analyseren van deze informatie zijn er conclusies vastgesteld van de onderzoeksfase. 

Deze conclusies uit de onderzoeksfase hebben als basis gediend voor de ontwerpfase. Het 
opgestelde programma van eisen is als leidraad gebruikt voor het ontwerpen van een oplossing. De 
oplossing bestaat uit een keuzeondersteunend model waar mee in korte tijd een optimaal advies 
gegeven kan worden voor inbouwpakketten bij herbeslemmingen naar woningbouw. Als laatste is het 
model getoetst en zijn er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk twee wordt de definitie van het inbouwpakket 
beschreven, hierna volgt er een beschrijving van het huidige keuzeproces met daarbij de 
geconstateerde knelpunten en wordt er vanuit deze knelpunten een oorzaak-gevolg diagram 
opgesteld . Hoofdstuk drie bevat het doel en de aanpak van het afstudeerwerk, waarbij de doelstelling, 
de afbakening, de probleemstellingen en de verantwoording van het onderzoek vermeld worden. In 
hoofdstuk vier is onderzocht welke inbouwpakketten bij herbeslemmingen naar woningbouw mogelijk 
zijn en welke uiteindelijk in het verdere onderzoek meegenomen worden. De criteria waarmee 
uiteindelijk in het keuzemodel de vergelijking wordt gemaakt worden in hoofdstuk vijf behandeld. In 
hoofdstuk zes worden de eigenschappen van de inbouwpakketten ten op zichten van de criteria 
uitgewerkt. De projectafhankelijke keuzeaspecten worden in hoofdstuk zeven behandeld , de opzet 
van het keuzemodel en de ontwikkeling van het model in hoofdstuk acht. In hoofdstuk negen wordt het 
uiteindel ijke model stapsgewijs doorlopen en beschreven en volgt de toetsing van het 
keuzeondersteunend model. 
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2 Het keuzeproces van het inbouwpakket 

2. 1 Definitie van het inbouwpakket 
Voor het woord inbouwpakket staat geen duidelijke omschrijving in de diverse woordenboeken 
vermeld. Voor de losse woorden, inbouw en pakket, waaruit inbouwpakket is samengesteld geeft de 
Van Dale de onderstaande betekenis; 

in·bou·wen bouwde -, h -gebouwd 1 door bouwwerk omgeven 2 in iets anders bouwen 3 in iets 
anders verwerken of opnemen: waarborgen -
pak·ket het; o -ten 1 klein pak, m.n. bij de post: bouwpakket, lunchpakket, postpakket 2 
samenhangend geheel van maatregelen, voorzieningen enz. 

Hieruit kan de betekenis van het inbouwpakket op globale wijze gehaald worden; Het inbouwpakket is 
een samenhangend geheel van maatregelen/voorzieningen wat in iets anders gebouwd wordt. 
Dit is nog een zeer algemene definitie die nog niet specifiek gericht is op de bouwsector. 

De nieuwe definitie luidt als volgt; 
Het inbouwpakket is een samenhangend geheel van vloeren, wanden, plafonds en 
geïntegreerde installaties, dat geplaatst wordt in bestaande gebouwen. 

2.2 Afbakening analyse keuzeproces 
Om de analyse van het huidige keuzeproces in de hand te houden voor het beoogde tijdsbestek is 
een afbakening noodzakelijk. De afbakening is als volgt; 

Het samenwerkingsverband dat bij de analyse gebruikt is en welke ook in het verdere onderzoek 
en uitwerking gebruikt gaat worden is een bouwteam (zie bijlage 1 voor uitleg over 
samenwerkingsverband bouwteam). 
Herbestemmingen gericht op woningbouw. 
Er wordt alleen bekeken in welke mate installaties in het inbouwpakket verwerkt kunnen worden, 
deze installaties worden niet apart onderzocht of uitgelicht. 

2.3 Beschrijving keuzeproces 
Het keuzeproces van het inbouwpakket is voorafgaand nog niet duidelijk, waardoor ook niet bekend is 
wat de knelpunten zijn. Om zicht te krijgen op het keuzeproces moet dus eerst achterhaald worden 
welke partijen verantwoordelijk zijn in de diverse bouwfasen. Door middel van het 
Kwaliteitshandboek/ISO van SDK, de SBR-uitgave "Samenwerkingsvormen in de bouw"1 en 
interviews met de diverse afdelingen binnen SDK is een verloop van het bouwproces duidelijk 
geworden. Onderstaande functies binnen de afdelingen van SDK zijn daarbij geïnterviewd. 

:Altlellmr_ _.;_ -~ [I, .,, 
Calculatie Calculator 
Planvoorbereiding Planvoorbereider 
Inkoop Hoofd Inkoop 
Werkvoorbereiding Werkvoorbereider 
Uitvoering_ Hoofd Uitvoerder 
Projectleiding Projectleider 

.. 
Tabe/1: Gemtervtewde afdelmgen SOK 

1 
Maas, G.J. , Samenwerkingsvormen in de bouw -karakteristieken en voor- en nadelen van de meest voorkomende 

bouwprocesmodellen, Rotterdam: Stichting Bouwresearch, 1997 
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Bij deze interviews zijn naast het verloop van het bouwproces ook de volgende verantwoordelijke 
partijen naar voren gekomen. De fasen waarvan uit de interviews gebleken is dat zij niks met het 
keuzeproces van het inbouwpakket te maken hebben zijn buiten beschouwing gelaten. 

ïR...t~~-- DefilfiiU ,frfblt!baUVt(p~: r-'J ·.• _,..._,_. ~-

l:bo 
-

Programmafase Projectdefinitie Opdrachtgever/Ontwikkelaar 
(opstellen PVE + vlekkenplan) 

Ontwerpfase Structuurontwerp Architect 
Voorlopig ontwerp (wand- Architect 
lvioertype) 
Voorlopig ontwerp (materialisatie) Architect 
Voorlopig ontwerp Calculatie 
(VO-begroting) 
Voorlopig ontwerp (bezuinigingen Planvoorbereiding 
I alternatieven voorstellen) 
Definitief ontwerp Calculatie 
(DO-begroting) 
Definitief ontwerp Calculatie 
(Offertes aanvragen) 

Uitwerkingsfase Bestek Architect+ planvoorbereiding +calculatie 
Prijsvorming Calculatie + projectleider+ directie + 

opdrachtgever/ontwikkelaar 
Realisatiefase Werkvoorbereiding Projectleiding + werkvoorbereiding + 

inkoop 
Uitvoering Uitvoering 
Oplevering Uitvoering +opdrachtgever/ontwikkelaar 

.. .. 
Tabel 2: VerantwoordeliJke partij per fase 

Het monteren van het gekozen inbouwpakket gebeurt in de realisatiefase, zodat de keuze van het 
inbouwpakket in de voorgaande fasen gemaakt moet worden. Dit betekent dat de programmafase t/m 
de uitwerkingsfase invloed kan hebben op de keuze van het inbouwpakket. Om daar meer inzicht in te 
verkrijgen zijn de partijen geïnterviewd die in deze fasen voorkomen. 

'lPiillll. .-_ -I _r I, 

Opdrachtgever I ONC Vastgoedontwikkeling Vastgoedontwikkelaar 
ontwikkelaar (Oe Nieuwe Combinatie BV) 
Architect Vrencken Hoen Architecten Directeur/ Architect 
Calculatie SOK Calculator 
Planvoorbereiding SOK Planvoorbereider 
Projectleiding SOK Projectleider 
Tabel 3: GemtetVtewde betrokken partijen 

Daarbij zijn tijdens het interviewen onderstaande vragen als leidraad gebruikt. 
1. Wie zijn er betrokken bij het keuzeproces? 
2. Wat is de rol van de geïnterviewde in het keuzeproces? 
3. Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt? 
4. Waarmee wordt de keuze gemaakt? (informatie, randvoorwaarden, belangen) 
5. Hoe wordt de keuze gemaakt tussen de verschillende inbouwpakketten? 
6. Waarom wordt de keuze zo gemaakt? 

De antwoorden, uit de interviews, op de eerste vier vragen worden in bijlage 2 per partij weergegeven . 
De antwoorden op vraag vijf en zes zijn uit de antwoorden van alle geïnterviewde partijen 
samengesteld en beschreven in de volgende paragraaf. Dit omdat geen enkele partij het keuzeproces 
volledig kon beschrijven. 
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2.4 Weergave keuzeproces 
2.4.1 Beschrijving 
Aan de hand van de gehouden interviews (zie bijlage 2) is het keuzeproces inzichtelijk gemaakt. Geen 
van de geïnterviewde partijen kon het keuzeproces volledig beschrijven, waardoor het keuzeproces op 
basis van alle antwoorden op de interviews is samengesteld. 
In het keuzeproces wordt onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen, namelijk; 

D 
I I 

<> 

Proces 

Gegevens 

Beslissing 

Het E.roces zijn de beslissende handelingen/activiteiten die uitgevoerd moeten worden om tot het 
gewenste resultaat te komen. De Gegevens is de informatie die benodigd is voor het goed doorlopen 
van de verschillende processen. De f2.eslissing geeft aan dat op dit punt door iemand in het proces 
een beslissing gemaakt moet worden. Bij deze beslissing wordt bekeken of het resultaat op dat 
moment in lijn ligt met het gewenste uiteindelijke resultaat. Is dit niet het geval dan wordt er terug 
verwezen naar een voorgaand proces om een andere keuze/insteek voor het proces te maken om zo 
wel het gewenste resultaat te behalen. 

2.4.2 Gegevens 
Om de processen te kunnen doorlopen is er input nodig, in de vorm van gegevens. Daarbij zijn 
onderstaande gegevens noodzakelijk. 

Budget en doelgroepcriteria 
Bij het opstellen van het Programma Van Eisen is een budget noodzakelijk . Binnen dit budget moet 
het project, met het vooraf bepaalde rendement, gerealiseerd worden. 
Een ander belangrijk gegeven voor het opstellen van het PVE zijn de doelgroepcriteria. Hierin staat 
vermeld welke eisen/wensen de doelgroep stelt aan een woning. Binnen deze eisen valt ook het 
afwerkingsniveau wat voor de beoogde doelgroep bereikt moet worden. De architect moet zorgen dat 
het ontwerp kan voldoen aan dit afwerkingsniveau. 

Esthetische uitgangspunten en PVE 
Voor het maken van een ontwerp heeft de architect enkele gegevens nodig. Het gaat hierbij om het al 
eerder vermelde PVE, waarin de eisen en wensen vanuit de opdrachtgever en doelgroep vermeld zijn. 
Binnen deze eisen vallen ook de visuele uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen. 
Daarnaast heeft de architect ook zijn eigen esthetische uitgangspunten, waarop de architect vaak 
geselecteerd wordt. 

Kostendatabase en projectkenmerken 
Aan de hand van enkele projectkenmerken en een kostendatabase wordt door de aannemer een sa
begroting opgesteld. In de kostendatabase zijn kosten(normen) opgenomen uit voorgaande projecten. 
Deze kosten(normen) kunnen voor een te begrote werk, indien vergelijkbaar, wederom gebruikt 
worden. Indien de kosten(normen) door verschillen in de projecten niet direct overgenomen kunnen 
worden, worden deze aangepast of worden posten toegevoegd. 

PVE en projectkenmerken 
Als het ontwerp vast ligt wordt er aan de hand van het PVE en projectkenmerken een voorstel voor 
het inbouwpakket gedaan. Zo staat in het PVE omschreven waaraan het inbouwpakket moet voldoen 
om de doelgroep te kunnen huisvesten en geven de projectkenmerken uitgangspunten voor de keuze. 
Zo vallen onder de projectkenmerken punten als bereikbaarheid en grootte van de bouwplaats. 
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Productgegevens en projectkenmerken 
Om voorstellen te kunnen vergelijken met elkaar of om alternatieven voor te stellen zijn 
productgegevens nodig. Het is daarbij belangrijk dat de productgegevens in gelijke eenheden vermeld 
worden zodat ze evenredig vergelijkbaar zijn. Zoals in voorgaande alinea is beschreven hebben de 
projectkenmerken ook invloed op de keuze van het inbouwpakket. 

Kostendatabase en projectkenmerken 
Net als voor het opstellen van de SO-begroting zijn ook bij de VOlDO-begroting de kostendatabase en 
projectkenmerken benodigd. 

2.4.3 Processen en beslissingen 
Om tot het uiteindelijke resultaat te komen moeten er diverse processen en beslissingen doorlopen 
worden. In deze processen en beslissingen wordt onderscheid gemaakt in onderstaande onderdelen. 

Opstellen PVE 
Aan de hand van het budget en doelgroepcriteria wordt door de opdrachtgever in samenspraak met 
de architect en bouwfysisch adviseur het Programma Van Eisen (PVE) opgesteld. In dit PVE worden 
de eisen omschreven waarbinnen het project ontworpen en gerealiseerd moet worden. Er wordt hierin 
vaak een afwerkingsniveau vastgelegd, waaraan ook het inbouwpakket moet voldoen. 

Status bestaande gebouw 
Tijdens de ontwikkeling van het project is al grof door een constructeur nagegaan of een 
herbestemming constructief mogelijk is. In deze fase wordt de (constructieve) status van het 
bestaande gebouw vastgesteld. Er wordt daarbij specifieker en daardoor nauwkeuriger naar de 
constructie gekeken en bepaald aan welke waarden de nieuwe inbouwmaterialen moeten voldoen 
zonder de bestaande constructie in gevaar te brengen. 

Ontwerp maken 
Op basis van het PVE en de esthetische uitgangspunten wordt door de architect een ontwerp 
gemaakt. Daarnaast dient de architect rekening te houden met het vastgestelde budget en de 
constructieve eigenschappen van het gebouw. In het ontwerp wordt vaak al schematisch een voorstel 
voor een inbouwpakket weergegeven, maar dit geeft hoofdzakelijk de plaatsing van het pakket weer 
en nog niet de keuze van de materialen of systeem van het inbouwpakket. 

SC-begroting opstellen 
Als er een grof ontwerp vast ligt wordt er een SO-begroting (Schets Ontwerp-begroting) opgesteld. Dit 
geeft de opdrachtgever een overzicht van de bouwkosten voor het project. Indien de begroting goed 
gekeurd wordt kan er op dezelfde basis doorgegaan worden met de uitwerking van het project. Wordt 
de begroting niet goed gekeurd dan dient er in samenspraak enkele bezuinigingen doorgevoerd te 
worden. 

Beoordeling ontwerp en SC-begroting 
Zoals al in bovenstaande alinea aangehaald is wordt het ontwerp en SO-begroting ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever. Is alles naar wens, dan volgt er goedkeuring en kan er op dezelfde 
voet verder gegaan worden. Volgt er geen goedkeuring dan moeten er bezuinigingen worden 
doorgevoerd en moet wellicht het ontwerp worden aangepast. 

Voorstel inbouwpakket 
Door de opdrachtgever, in samenspraak met de architect en bouwfysisch adviseur, wordt aan de hand 
van het PVE en projectkenmerken een of meerdere voorstellen gegeven voor het inbouwpakket. 
Deze voorsteUen liggen nog niet definitief vast en de aannemer wordt er bij betrokken om een 
inschatting te geven over de bouwtijd en kosten van de verschillende voorstellen. 
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Vergelijken voorstellen, aanbieden 
alternatieven 
De voorstellen die gegeven zijn worden door de 
aannemer met elkaar en met alternatieven 
vergeleken. De alternatieven zijn daarbij 
hoofdzakelijk de toegepaste systemen in 
voorgaande projecten waarmee goede ervaringen 
zijn opgedaan. De voorkeur gaat daarbij uit naar Constructief adviseur 
het goedkoopste systeem met dezelfde prestaties stelt status beslaende 

als de aangegeven voorstellen. gebouwvast 

Keuze inbouwpakket vastgesteld Esthetische 
Gezamenlijk wordt er door de opdrachtgever, uitgangs-
aannemer, architect, constructeur en bouwfysisch punten. PVE 

adviseur de keuze van het inbouwpakket 
vastgesteld. Als basis voor deze keuze wordt het Kosten 

vergelijk/onderzoek van de aannemer gebruikt. database en 
pr01ectken-

V0-/00-begroting opstellen 
merken 

Aan de hand van de vastgestelde keuze van het 
inbouwpakket en het verder uitgewerkte ontwerp 
wordt er door de calculatie afdeling van de 
aannemer een gedetailleerdere begroting 
opgesteld . Afhankelijk van de fase en 
nauwkeurigheid waarin het uitgewerkt wordt gaat 
het hierbij over een VO- (Voorlopig Ontwerp) of 
een DO-begroting (Definitief Ontwerp) . 

Beoordeling inbouwpakket en begroting 
PVE en Voordat de keuze van het inbouwpakket definitief Projectken-

is moet er nog beoordeeld worden of deze voldoet merken 
aan alle eisen en wensen die de opdrachtgever 
verlangd en of de begroting ook aansluit op het rn 
budget van de opdrachtgever. Indien dit niet Product-
akkoord bevonden wordt, wordt er door de gegevensen 

opdrachtgever in samenspraak met de architect en Projectken-

bouwfysische adviseur een nieuw voorstel merken 

gegeven of wordt de aannemer om een 
(goedkoper) alternatief gevraagd. 

Opdrachtgever, 
aannemer. architect. 

constructeur en 

2.4.4 Weergave keuzeproces bouwfysisch adviseur 
stelen de keuze 

Door bovenstaande gegevens, processen en inbouwpakket vaat 
beslissingen samen te voegen ontstaat er een 
schematische weergave van het keuzeproces dat Kosten 

hiernaast te zien is. Hierin wordt weergegeven hoe database en 
projectken-

het keuzeproces volgens de geïnterviewde partijen merken 
verloopt. Zoals uit verdere interviews blijkt 
bevinden zich hierin wel knelpunten die het 
keuzeproces verstoren. Op deze knelpunten wordt 
in de volgende paragraaf verder op ingegaan. 

Nee 

Figuur 1: Weergave keuzeproces m.b.t. keuze inbouwpakket 
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2. 5 Knelpunten keuzeproces 
Uit de interviews blijkt dat niet alles binnen het huidige keuzeproces vlekkeloos verloopt. Er komen 
nog wel eens knelpunten voor. Deze knelpunten zijn in het onderstaande schema in de juiste fase 
weergegeven. 

-Geen overliCht van proJe<:l!:.enmefl<en 

-Geen overzicht van &isen/cnt&ria 
-Niet duidelijk wal da prioriteit is van do eisen/ 
criteria 
-Niet bekend wal de Invloed lo van 
projectkenmerken op de ke~a 
-Geen overzicht van mogeliJ Inbouwpakkeilen 
-Alleen alternatieve onderzoek R.lien hlb' naar 
gevraagd wordt 
-Niet bekend wat de risico's zijn van nMwwe 
mogeliJ !<heden 
--Geen instructie aanwez19 hoe er gekozen moet 
worden hlSSen inbouwpakketten 
-G een OVfH2icht van kwalileitse~en f.C;happ<."f'l 

-Geen overlicht van tijdsgebonden eigenset ppen 
-Geen overzicht van kosten&igensch pper.1 
-Geen over.ócht van urtvoeringslechrusche 
eigenschappen 

. - "\ 

' 

Opdrachtgever 
arclltlecl en 

boo~lldmeur 

alellenPVI: op 

Construcbef adv1seur 
steil stalus bf.staande 

y&bouw • l 

Archtlacl maakl illil 
ontwerp 

SQ.begreling wordt 
door aannemer 

npgeNfd 

Opclrachlgever 
beoordefiK aniwerpen 

SO-begrotlng 

Nee 

Opdracnlgever. 
aannemer, ard1itect. 

conslrucleur en 
bouwfy&tsdl advoseur 

stellen de keuze 
onbouwpekket vesl 

Aannemer en 
I--D---Iadviserende lns18~18ur 

steller. VOIOO· 
begroting op 

drac !gever 
beoorèeell 

Inbouwpakket en 
rollfl 

Figuur 2: Weergave keuzeproces m.b.t. keuze inbouwpakket met knelpunten 
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"'kosten"' van alernalieven ZtJ1 onbekend 
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.Geefl objectleve keuze 
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Afstudeerverslag ---· De knelpunten zijn hieronder nog eens opgesomd bij de desbetreffende processen . 
Voorstel inbouwpakket 

Geen overzicht van projectkenmerken 
Vergelijken voorstellen, aanbieden alternatieven 

Geen overzicht van eisen/criteria 
Niet duidelijk wat de prioriteit is van de eisen/criteria 
Niet bekend wat de invloed is van projectkenmerken op de keuze 
Geen overzicht van mogelijke inbouwpakketten 
Alleen alternatieve onderzoek indien hier naar gevraagd wordt 
Niet bekend wat de risico 's zijn van nieuwe mogelijkheden 
Geen instructie aanwezig hoe er gekozen moet worden tussen inbouwpakketten 
Geen overzicht van kwaliteitseigenschappen 
Geen overzicht van tijdgebonden eigenschappen 
Geen overzicht van kosteneigenschappen 
Geen overzicht van uitvoeringstechnische aspecten 
Consequenties van de criteria tijd en kosten van alternatieven zijn onbekend 
Ervaring en persoonlijke voorkeur spelen een rol 
Geen objectieve keuze 
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2. 6 Oorzaak en gevolg keuzeproces inbouwpakket 
Om de hoofdoorzaken uit de knelpunten te kunnen halen zijn deze weergegeven in een oorzaak 
gevolg diagram. Er kunnen daarbij vijf hoofdoorzaken onderscheiden worden die als gevolg hebben 
dat SOK geen objectieve en gestructureerde keuze kan maken tussen mogelijke inbouwpakketten. 
Het diagram is hieronder weergegeven. 

Niet duodeliJ~ wat 
De prionletl is 

van de t !S6n/Ct11 

a.n aspK~en N1e1 bekene wat de imloea ts ... an 
pro,ectkenmerken op de. ke.t.a~t 

AMeen altemê:tt:Q.Ytt 
ond...-zoek 1115 ~""· 

naar gevmsgd wordt 

Ervarlng en 
p toocnlijke voor1<&ur -----"-.r-~ 

spefen oon rol 

Geen bolttJdia nwezig 
hoe er get<oz moet 

worden tussen InbouwpakkeUen 

Geen ove rzlctrt 
van profeetk-enmarken 

Geen overlicht ~ n 
~W::1illeils elger chappen 

Alloen altem.st1 ve 
onditrzoe als hier 

naar ge"VraaQd woriJl 

ConMt~ntln van d6 
cro! tla "bld" en "kolll!n" 

'filn altemetivven zijn 
onbolulnd 

Figuur 3: Oorzaak-gevolg diagram keuzeproces inbouwpakket bij herbeslemmingsprojecten 

De hoofdoorzaken: 
1. SOK weet niet welke alternatieven er mogelijk zijn 
2. SOK weet niet waar de keuze op gebaseerd moet zijn 

No&t beli..W wat de 
ri!llco"s zijn va.n 

n"'uwe mog"'ii<NNI n 

3. SOK heeft geen overzicht van eigenschappen van de verschillende inbouwpakketten 
4. SOK weet niet welke projectkenmerken een rol spelen 
5. SOK weet niet hoe er gekozen moet worden tussen inbouwpakketten 

Het gevolg: 
SOK maakt geen objectieve en gestructureerde keuze tussen mogelijke inbouwpakketten. Hierdoor 
verloopt het keuzeproces niet optimaal en wordt er een lager rendement behaald dan mogelijk zou 
zijn. Dit betekend dat op het einde van het project minder winst over wordt gehouden dan mogelijk zou 
zijn geweest. Daarnaast levert deze situatie risico's op voor service en onderhoud van het gebouw in 
de toekomst. 
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3 Doel/aanpak afstudeerwerk 

3. 1 Inleiding 
Hieronder zijn de vijf hoofdoorzaken weergegeven die uit het voorgaande onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Per hoofdoorzaak wordt beschreven wat er onder verstaan wordt en hoe deze onderzocht 
moet worden om ze te kunnen beantwoorden. 
1. SOK weet niet welke alternatieven er moge1lijk zijn 

Voor SOK is het niet bekend welke mogelijkheden er zijn qua inbouwpakket en wat de 
consequenties voor tijd en kosten zijn van de alternatieven. Uit dit onderzoek moet blijken welke 
mogelijkheden er zijn en welke binnen SOK toepasbaar kunnen zijn. Daarnaast moet het 
onderzoek uitwijzen wat de eigenschappen tijd en kosten van de alternatieven zijn. 

2. SOK weet niet waar de keuze op gebaseerd moet zijn 
Het is binnen SOK niet duidelijk wat de eisen/criteria zijn waarop de keuze gebaseerd wordt en 
het is niet duidelijk wat de prioriteit is van deze eisen/criteria. Dit onderzoek moet hier duidelijkheid 
in verschaffen. De prioriteit van de eisen/criteria zal gedeeltelijk ook meegenomen moeten 
worden in het uiteindelijke keuzemodel 

3. SOK heeft geen overzicht van eigenschappen van de verschillende inbouwpakketten 
Voor het vergelijken van de verschillende inbouwpakketten is geen basis aanwezig, veelal worden 
er materialen aangedragen waarmee goede ervaringen zijn opgedaan in het verleden. Het is 
daarom belangrijk om de eigenschappen van inbouwpakketten duidelijk te krijgen . Het gaat hierbij 
over kosten, uitvoeringstechnische, tijdgebonden en kwalite itseigenschappen. Dit onderzoek moet 
dit duidelijk maken. 

4. SOK weet niet welke projectkenmerken een rol spelen 
Er is geen overzicht aanwezig van projectkenmerken en het is niet bekend wat de invloed van 
projectkenmerken op de keuze van het inbouwpakket zijn. Dit moet binnen dit onderzoek duidelijk 
gaan worden. 

5. SOK weet niet hoe er gekozen moet worden tussen inbouwpakketten 
Het te ontwikkelen model moet op een objectieve wijze een advies uit kunnen brengen. Daarbij 
moet het keuzemodel op een gemakkelijke manier in te vullen en te gebruiken zijn. 

3.2 Doelstelling 
Om de in paragraaf 3.1 vermelde hoofdoorzaken te kunnen verminderen/wegnemen is verder 
onderzoek benodigd. Hiervoor is onderstaande doelstelling geformuleerd. 

Het ontwikkelen van een keuzeondersteunend model om het keuzeproces van het 
inbouwpakket op een objectieve en gestructureerde manier te doorlopen. Het gaat hierbij om 
herbeslemmingen naar woningbouw en is gericht op de afdeling planvoorbereiding van de 
aannemer. 

Het model moet de vijf vermelde hoofdoorzaken bestrijden. Dit houdt in dat het keuzemodel een 
overzicht moet weergeven van de mogelijke alternatieven met de bijbehorende eigenschappen. Aan 
de hand van projectkenmerken en criteria (zoals kosten, tijd, e.d.) moet op een gestructureerde wjjze 
door het keuzemodel een objectief advies gegeven worden. 
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-------------------------------------· 
3.3 Afbakening afstudeerwerk 
Om een gestructureerd afstudeerwerk te behouden en het af te kunnen ronden in het beoogde 
tijdsbestek is er afgebakend. Hieronder zijn enkele punten qua afbakening aangehaald; 

Keuzemodel wordt ontwikkeld voor gebruik binnen de aannemer 
Het onderzoek en keuzemodel zijn gericht op het samenwerkingsverband bouwteam 
De inbouwpakketten moeten de mogelijkheid bieden voor het verwerken van installaties, de 
uitwerking van de installaties wordt voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
De in het onderzoek en uitwerking betrokken gebouwen hebben een betonnen draagconstructie 
opgebouwd uit kolommen, balken en vloeren. 
Voor het verdere onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de bouwfysische en geluidtechnische 
ingrepen aan de buitenschil (begane grond vloer, gevels en dak) al uitgevoerd zijn en vallen dus 
ook buiten het onderzoeksgebied. 

3.4 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 
Door het opstellen van probleemstellingen en onderzoeksvragen moeten de vijf hoofdoorzaken 
onderzocht worden. Als eerste zijn de vijf hoofdoorzaken kort samengevat; 

Alternatieven 
Criteria 
Eigenschappen 
Projectkenmerken 
Eenduidig keuzeproces 

Aan de hand van deze punten zijn de probleemstellingen met de bijbehorende onderzoeksvragen 
opgesteld. 
1. Welke inbouwpakketten worden meegenomen in het keuzemodel? 

a. Hoe is de onderverdeling van inbouwpakketten? 
b. Welke inbouwpakketten worden momenteel toegepast bij herbestemmingsprojecten 

binnen SOK? 
c. Welke inbouwpakketten zijn toe te passen in herbestemmingsprojecten? 
d. Welke inbouwpakketten zijn geschikt voor herbestemmingsprojecten naar woningbouw 

binnen SOK? 
e. Op welke inbouwpakketten wordt dit afstudeerwerk gericht? 

2. Op basis van welke criteria dient de keuze gebaseerd te worden? 
3. Wat zijn de eigenschappen van de inbouwpakketten ten opzichte van de criteria? 

a. Wat zijn de eigenschappen m.b.t. de criteria wetgeving? 
b. Wat zijn de eigenschappen m.b.t. de criteria product? 
c. Wat zijn de eigenschappen m.b.t. de criteria proces? 

4. Wat zijn de projectafhankelijke keuzeaspecten die een rol spelen? 
a. Wat is de definitie van projectafhankelijke keuzeaspecten? 
b. Welke projectafhankelijke keuzeaspecten spelen een rol? 

5. Hoe dient het keuzemodel opgebouwd te zijn? 
a. Hoe ziet het programma van eisen voor het model eruit? 
b. Wie zijn de gebruikers van het model? 
c. Wat is de benodigde input? 
d. Welke data is benodigd? 
e. Wat is de gewenste output van het model? 
f. Hoe ziet een schematische weergave van het model eruit? 
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Wanneer de eerste drie probleemstellingen in een schema 
worden weergegeven geeft dat het hiernaast afgebeelde 
figuur. Hierbij moet er achterhaald worden welke 
inbouwpakketten meegenomen moeten worden in het 
hulpmiddel en welke criteria belangrijk zijn voor de keuze 
van inbouwpakketten. Bij de derde probleemstelling wordt er 
bekeken wat de eigenschappen van de inbouwpakketten zijn 
t.o.v. de vermelde criteria. 

Wiebrand Bunt 
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Criteria 

Eigenschappen 
inbouwpakketten 

Figuur 4: Schema probleemstellingen 
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3.5 Verantwoording onderzoek 
Om het onderzoek gestructureerd te laten verlopen is een onderzoeksschema onmisbaar. In dit 
schema wordt aangegeven welke stappen doorlopen zijn om het uiteindelijke doel te kunnen behalen . 
Het onderzoeksschema is in bijlage 3 weergegeven. In dit schema zijn de volgende onderdelen 
vermeld : 
Probleem 
Hierin wordt het aan het licht gekomen probleem kort weergegeven. 
Doel 
Hierbij wordt kort het doel I de doelstelling van het onderzoek genoteerd. 
Probleemstelling 
In deze kolom worden de probleemstellingen vermeld die benodigd zijn om het doel te bereiken. 
Onderzoeksvraag 
Per probleemstelling zijn onderzoeksvragen opgesteld. De antwoorden van de onderzoeksvragen 
samen vormen een volledig antwoord op de probleemstelling. 
Data 
De kolom data is bedoeld om kort weer te geven welke informatie via de doelstelling en 
onderzoeksvragen achterhaald moet worden. 
Check 
Hierin worden de werkzaamheden afgevinkt die afgerond zijn. 
Dataverzamelingsmethode 
De wijze waarop de data verzameld wordt. Enkele methoden zijn; literatuur, interview en observatie. 
Wie I welke bronnen 
In deze kolom wordt aangegeven bij wie of uit welke bronnen de data verzameld wordt. De 
dataverzamelingsmethode wordt als ware verder gespecificeerd. 
Verantwoording 
Geeft aan wat de relevantie van deze onderzoeksvraag is voor het onderzoek/onderwerp en geeft de 
samenhang aan met het uiteindelijke doel van het onderzoek. 
Risico's 
Hierin worden de mogelijke risico's aangegeven die ondervonden kunnen worden tijdens het 
onderzoeken en het vinden van een antwoord op de onderzoeksvragen. 
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4 Afbakening inbouwpakketten 

4. 1 Onderverdeling inbouwpakketten 
Om duidelijkheid te verkrijgen in de mogelijke inbouwpakketten is er eerst bekeken onder welke 
groepen deze onder te verdelen zijn. Aan de hand van de onderverdeling vermeld in de literatuur2 is er 
een uitbreiding gemaakt zodat deze het hele inbouwpakket bestrijkt. Deze onderverdeling is in 
onderstaand schema terug te vinden. 
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F1guur 5: Categoneen mbouwpakketten 

Zoals te zien is wordt er als eerste onderscheid gemaakt in het inbouwpakket tussen 
woningscheidende wanden en de overige niet-dragende inbouwsystemen. De woningscheidende 
wanden worden onderverdeeld in systeemwanden en niet-dragende steenachtige scheidingswanden . 
De niet-dragende inbouwsystemen worden onderverdeeld in de complete pakketten en in een 
samenstel van systemen/producten. Bij het samenstelsel van systemen/producten kan onderscheid 
gemaakt worden tussen vloersystemen, binnenwanden en plafondsystemen. 

Afbakening 
Bovenstaande inbouwpakketten zijn niet allemaal geschikt voor grootschalige herbestemmingen naar 
woningbouw. De vooraf afgewerkte systeemwanden en klimaatplafonds vallen als eerste af omdat 
deze alleen toepasbaar zijn binnen utiliteitsbouw. De gemetselde niet-dragende systeemwanden 
vallen als tweede categorie af, doordat deze te arbeidsintensief zijn en doordoor niet gebruikt worden 
voor grootschalige projecten. Als derde vallen de systeemplafonds en klimaatplafonds af omdat deze 
door bewoners als esthetisch niet aanvaardbaar worden beschouwd . Een uitzondering hierop is het 
systeemplafond wat opgebouwd wordt uit metalstud producten. De reden hiervoor is dat indien 
bewoners een plafond toestaan in hun woning, het bij voorkeur moet gaan om een naadloos en glad 
oppervlak. Om het onderzoeksgebied te beperken is daarom voor de plafonds alleen het metalstud
plafond meegenomen. 

2 Hofkes, K., Jellema 5 Hogere Bouwkunde, Afbouw, Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1999 
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4.2 De momenteel toegepaste inbouwpakketten bij 

herbeslemmingsprojecten binnen SOK 
Aan de hand van projectdocumentatie van SOK is onderzocht welke inbouwpakketten er al gebruikt 
zijn in herbestemmingsprojecten. Dat is op dit moment zeer beperkt; er is tot op heden nog maar één 
herbestemmingsproject afgerond van een aanzienlijke grootte. Wel gaan er in de nabije toekomst nog 
diverse herbestemmingen van start. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de diverse grote 
panden op het gebied Strijp-S te Eindhoven die van functie veranderen. 
Onderstaand schema geeft een kort overzicht van de toegepaste producten die tot op heden gebruikt 

.. b' ' h b t . z11n IJ er es emm1ngen; 
Wanden 
Woningscheidende wanden In het werk af te werken systeemwand (metalstud) 
Binnenwanden In het werk af te werken systeemwand (metalstud + houten skelet 

Vloeren Nat vloersysteem (isolerende mortel + vloerisolatie + anhydriet 
dekvloer) 

Plafonds Geen plafonds- => bestaande vloeren moesten in het zicht blijven 
Tabe/4. Overzicht toegepaste mbouwpakketten bmnen SOK 

Als we bovenstaande gegevens uit paragraaf 4.1. en 4.2 in figuur 5 verwerken krijgt men het 
onderstaande overzicht. Hierbij is met rood aangegeven welke inbouwpakketten door de in 4.1 
vermelde afbakening afvallen. De met groen omcirkelde inbouwpakketten zijn door SOK in eerdere 
projecten gebruikt. 
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4. 3 De toe te passen inbouwpakketten bij herbestemmingsprojecten 
Omdat binnen SOK nog weinig ervaring is met herbestemmingsprojecten en daarom dus ook met 
bijbehorende inbouwpakketten, is verder onderzoek naar de mogeli'jkheden noodzakelijk. Als eerste is 
een literatuurstudie verricht door projectgegevens van diverse herbestemmingen te onderzoeken om 
zo de gebruikte inbouwpakketten te kunnen achterhalen. Als tweede is dieper in de bouwkundige 
literatuur gedoken om een verdere onderverdeling van de categorieën te kunnen maken. 

4.3.1 Inbouwpakketten uit de literatuur 
Uit de literatuur3 zijn enkele herbestemmingsprojecten naar voren gekomen waarbij soms ook de 
gebruikte inbouwpakketten omschreven werden. Het complete schema staat in bijlage 4 Hieronder 
wordt kort de conclusie weergegeven. 
Gezien het lage aantal gevonden beschrijvingen van toegepaste materialen in de literatuur is hier niet 
een algemene conclusie uit te trekken. Wel is te zeggen dat in de gevonden projecten voor de 
woningscheidende en binnenwanden in hoofdzaak een "in het werk af te werken systeemwand" 
gebruikt wordt. Bij de projecten waar de vloeropbouw beschreven wordt komt vaak een nat 
vloersysteem met een zwevende dekvloer naar voren die daarbij benodigd is voor de 
geluidwerendheid. Over het gebruik van plafondsystemen kan gezegd worden dat deze niet bij elk 
project toegepast worden. Indien deze wel toegepast worden valt de keuze bij de geanalyseerde 
projecten vaak op een metalstudplafond. 

4.3.2 Verdere uitsplitsing inbouwpakketten 
Aan de hand van de onderverdeling (figuur 5) zijn enkele inbouwpakketten afgevallen. Bij de 
overgebleven groepen is aan de hand van literatuur (zie 4.3.1) en productgegevens onderstaand 
uitsplitsing gemaakt. Hierbij zijn de inbouwpakketten gespecificeerd naar de gebruikte materialen of 
werkwijze. 
Vloersystemen: 
Nat vloersysteem 

lsolerende mortel (+piepschuim blokken)+vloerisolatie+anhydrietvloer 
(www.van-wylick.nl, www.unidek.nl, www.redumax.nl) 
lsolerende mortel (+piepschuim blokken)+steenwol+folie+anhydriet 
(www.van-wylick.nl, www.unidek.nl, www.rockwool.nl) 
Paddenstoelvloer (kunststof draagelementen)+natte dekvloer 
(www. waterblock. nl) 
Holte vloeren (verstelbare vijzels en gipsvezelpanelen waarover een anhydriet dekvloer wordt 
aangebracht) 
(Jellema 5, Hoger Bouwkunde, Afbouw) 

Droog vloersysteem 
Estrichvloeren 
(www.gyproc.nl) 
Verhoogde vloeren (verstelbare vijzels en uitneembare panelen) 
(Jellema 5, Hogere Bouwkunde, Afbouw) 
Holte vloeren (verstelbare vijzels en gipspanelen waarover vloerbedekking wordt 
aangebracht) 
(Jellema 5, Hogere Bouwkunde, Afbouw) 

3Hofkes, K., Jel/ema 5 Hogere Bouwkunde, Afbouw, Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1999 
Voordt, D.J.M. van der e.a., Transformatie van kantoorgebouwen, Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007 
Zimmerman, P.W.H., Inbouwpakket voor renovatie, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 
2003 
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Wanden: 
Woningscheidende wanden en binnenwanden: 

In het werk af te werken systeemwand 
*Beplating op metalen skelet 
(www.gyproc.nl) 
*Beplating op houten skelet 
(www.gyproc.nl, Jellema 5, Hogere Bouwkunde, Afbouw) 

Verdiepingshoge niet dragende scheidingswand 
*Niet-dragende binnenwanden van cellenbetonpanelen 
(www.ytong.nl) 

Gelijmde niet dragende scheidingswand 
*Niet-dragende binnenwand van gipsblokken 
(www.lafarge. nl , www.gibo. nl) 
*Niet-dragende binnenwand van kalkzandsteenblokken 
(www.xella.nl) 
*Niet-dragende binnenwand van cellenbetonblokken 
(www. ytong.nl) 

Compleet pakket: 
Prefab 

"Cu bi" 
(www.cubifurniture.com) 
"Smartcube" 
(www. hollandcomposites.nl) 

In het werk gerealiseerd 
"Comfort+" 
(www.comfortpluswonen.nl) 

Plafonds: 
Systeemplafonds 

Metalstud plafond 
(www.gyproc.nl) 

4.3.3 Eigenschappen inbouwpakket voor herbestemmingsprojecten naar 
woningbouw 
Voordat er een onderscheid gemaakt kan worden over welke inbouwpakketten wel of niet 
meegenomen worden in het verdere onderzoek moet er bepaald worden welke eigenschappen een 
inbouwpakket moet bezitten. Deze eigenschappen zijn deels uit de gehouden interviews en deels 
gezamenlijk met de projectleiding van SOK vastgesteld. 

Bouwbesluit 
Het inbouwpakket moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit Uitgangspunt is daarbij de eisen 
gesteld voor nieuwbouw, met daar bij de uiterste mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen naar de 
eisen voor bestaande bouw. Deze vrijstelling dient aangevraagd en goedgekeurd te worden door de 
gemeente. Het gaat daarbij voornamelijk over geluid en brand. In bijlage 5 staat een beschrijving van 
het bouwbesluit en een volledig overzicht van eisen die gesteld worden door het bouwbesluit aan de 
woonfunctie. 

Monumentenwet 
Veelal zijn bestaande gebouwen aangemerkt als monument en valt het daardoor onder de 
monumentenwet. Deze monumentenwet beschermd als ware het gebouw en er zal daarom ook bij 
herbestemming van een monumentaal pand hiermee rekening gehouden te worden. Zo kan de 
monumentwet ook invloed hebben op het inbouwpakket als er bijvoorbeeld geen plafond toegepast 
mag worden omdat het karakteristieke plafond in het zicht moet blijven. 
Een beschrijving van de monumentwet is in bijlage 6 terug te vinden. 

Afmetingen levering 
De afmetingen waarmee het inbouwpakket (in onderdelen)· aangeleverd wordt zijn beperkt door de 
aanwezige maximale toegang/opening tot het gebouw. 
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Afmetingen 
Wandhoogte moet met de systemen mogelijk zijn tot en met 4,5m. Het vloersysteem moet de 
mogelijkheid hebben om onderdelen (bijvoorbeeld leidingwerk) te kunnen herbergen met een hoogte 
van 120mm. 

Levering/Transport 
Materialen moeten indien nodig just-in-time geleverd kunnen worden of in hoeveelheden die binnen 
twee dagen verwerkt/geopperd kunnen worden. 

Massa 
Door de vaak beperkte constructieve mogelijkheden van het bestaande gebouw moet er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van lichte materialen. 

Afwerkingsniveau 
De gebruikte wanden moeten afgewerkt kunnen worden tot afwerkingsniveau A of 
beoordelingscategorie 1 

Maximaal rendement 
Een keuze met een maximaal haalbare marge heeft de voorkeur. 

Uitvoering 
Een soepel lopend uitvoeringsproces is ook een belangrijke factor voor het maken van de keuze. 

Flexibiliteit 
De flexibiliteit van het inbouwpakket is belangrijk. Een systeem waarbij zo laat mogelijk wijzigingen 
doorgevoerd kunnen worden, zonder dat het uitvoeringsproces verstoord wordt, heeft de voorkeur. Dit 
in verband met de kopersopties , waarbij de kopers zo lang mogelijk vrijheid willen behouden in hun 
keuzes . 

Inpassing Installaties 
Versleping van leidingen moet over de bestaande vloer gebeuren. Verslepen van leidingen onder de 
vloer wordt vaak niet toegestaan ivm geluidoverlast en problemen die ontstaan bij de benedenbuur 
door eventuele lekkages. Hierdoor moet er in het vloersysteem ruimte zijn om een leiding met een 
doorsnede van 11 Omm te kunnen verwerken, als vrije ruimte wordt daarbij minimaal 120mm 
aangehouden. 
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4.4 Oe inbouwpakketten die geschikt zijn voor 
herbestemmingsprojecten naar woningbouw binnen SOK 

De in 4.3.2 vermelde inbouwpakketten zijn voor SOK geschikt voor herbestemmingsprojecten naar 
woningen indien deze het beoogde bouwtempo kunnen halen en een zo hoog mogelijk rendement 
behalen. Dit betekend dat de volgende inbouwpakketten vanaf nu verder meegenomen worden in dit 
onderzoek; 
Vloersystemen: 

Nat vloersysteem 
Droog vloersysteem 

Wandsystemen: 
In het werk af te werken systeemwanden 
Verdiepingshoge niet-dragende scheidingswanden 
Gelijmde niet-dragende scheidingswanden 

Complete pakketten: 
Complete pakketten 

Plafondsystemen: 
Systeemplafonds 

Van de bovengenoemde inbouwpakketten zijn de keuzemotieven verzameld. Onder deze motieven 
wordt verstaan de voor- en nadelen en enkele eigenschappen van het inbouwpakket die een keuze 
kunnen motiveren. Dit overzicht is terug te vinden in bijlage 7. 

Conclusie 
Vanuit dit overzicht van keuzemotieven is de volgende conclusie te trekken; Verdiepingshoge niet
dragende scheidingswanden, in de vorm van cellenbeton elementen, vallen af doordat pallets met 
deze grote afmetingen op een ingewikkelde wijze het bestaande gebouw ingebracht moeten worden. 
Daarnaast zijn deze pallets na binnenbrengen door hun gewicht moeilijk te verplaatsen en daardoor 
ongeschikt voor herbestemmingsprojecten. Tevens behalen deze elementen de gestelde wandhoogte 
van 4,5m niet. 

Na het afvallen van de verdiepingshoge scheidingswanden ziet het schema er als volgt uit; 
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F1guur 7: Schema mbouwpakketten na het afvallen van verd1epmgshoge sche1dmgswanden 
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4.5 De inbouwpakketten waarop dit afstudeerwerk wordt gericht 
Zoals uit figuur 7 blijkt blijven er nog enkele over. Deze overgebleven inbouwpakketten worden verder 
meegenomen in het afstudeerwerk. Binnen deze inbouwpakketten moet nog een keuze gemaakt 
worden in de gebruikte materialen en werkwijzen zodat er binnen de beoogde tijdsduur een uitvoerig 
onderzoek plaats kan vinden. In samenspraak met SOK is een selectie gemaakt tussen de materialen 
van de inbouwpakketten. Er is daarbij bekeken welke inbouwpakketten interessant genoeg zijn voor 
verder onderzoek en welke wellicht in de toekomst ook binnen SDK gebruikt kunnen worden. Deze 
selectie is in onderstaand schema met blauw omcirkeld. 

-...palcl<el 

........,.. 
Mbo~ ., •• 

Figuur 8: De in het afstudeerwerk meegenomen inbouwpakketten zijn met blauw omcirkeld 

Bovenstaande (omcirkelde) inbouwpakketten zijn uitgewerkt tot materialen/werkwijze en hieronder in 
een rijtje weergegeven. 
Vloersysteem 
Nat vloersysteem 

lsolerende mortel + vloerisolatie + anhydrietvloer 
Droog vloersysteem 

Estrichv/oeren (egalisatiekorre/s + bep/ating) 
Wanden 
In het werk af te werken systeemwanden 

Beplating op metalen skelet 
Gelijmde niet-dragende scheidingswanden 

Niet-dragende binnenwand van cellenbetonblokken 
Niet-dragende binnenwand van kalkzandsteenblokken 

Compleet pakket 
Prefab 

Cu bi 
Plafond 
Systeemplafond 

Meta/stud plafond 

Bij herbestemmingsprojecten wordt vaak de eis gesteld dat het bestaande plafond in het zicht moet 
blijven, zodat een plafondsysteem afvalt. Indien er wel een plafond toegepast mag worden, valt 
meestal de keuze op een metalstud plafond. 
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Deze plafonds kunnen daarbij twee functies vervullen. Ten eerste kunnen ze een esthetische 
afscherming vormen van het bestaande plafond. Ten tweede kunnen ze nog een aanvullende functie 
hebben als het ook de akoestische isolatie verzorgt. Indien het plafond namelijk als akoestische 
isolatie gebruikt wordt, kunnen de geluidswerende eisen aan de vloerconstructie afgezwakt worden of 
kunnen er hogere geluidseisen behaald worden. 
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5 Kerncriteria voor inbouwpakket 
Voordat er door het keuzemodel een advies gegeven kan worden over een inbouwpakket dienen er 
criteria geformuleerd te worden waarop de afweging gemaakt moet worden. Aan de hand van 
literatuur4 en de benodigde eigenschappen uit paragraaf 4.3.3 is een opzet van de criteria gemaakt. 
Deze opzet is overlegd met de afdelingen projectleiding, werkvoorbereiding en planvoorbereiding 
waarna onderstaande definitieve lijst is samengesteld. 

Wetgeving 
Bouwbesluit 
Het gaat hierbij voornamelijk over de eisen voor brand en geluid. Er moet daarbij in hoofdzaak 
voldaan worden aan de eisen voor nieuwbouw en indien noodzakelijk kan er vrijstelling verleend 
worden tot bestaande bouw. 
De twee belangrijkste eisen voor herbestemmingen, brand en geluid, zijn hieronder kort weergegeven. 
Voor de overige eisen en een uitleg van het bouwbesluit zie bijlage 5. 

Brand 
Nieuwbouw 
Wbdbo 60 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten ruimte in het 
brandcompartiment 
Wbdbo 30 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten ruimte in het 
brandcompartiment, die in dezelfde woonfunctie ligt. 
Wbdbo 30 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een 
rookvrije vluchtroute loopt 
Bestaande bouw 
Wbdbo 20 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten ruimte in het 
brandcompartiment 
Geluid 
Nieuwbouw 
De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de 
geluidsoverdacht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde 
perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan 0 dB. 
Verbouw 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de geluidwering tot een niveau 
dat maximaal 10 dB lager ligt. 

Monumentenwet 
Er moet voldaan worden aan de gestelde eisen van de (rijks/gemeentelijke) monumentenwet 
(raadpleeg bijlage 6 voor een beschrijving van de monumentenwet). Eisen uit monumentwet kunnen 
zeer sterk verschillen tussen de verschillende projecten. De uitgangspunten, die betrekking hebben op 
het in het zicht laten van het bestaande plafond, kunnen door de keuze voor wel of geen plafond 
meegenomen worden. De eventueel andere voorwaarden zullen per project bekeken moeten worden 
en worden in dit keuzemodel niet meegenomen. 

4 Schampers, G.G.L.G., REND-able: herbestemming van kantoorpanden, Eindhoven: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2006 
Salden, R.M .J., Ontwerpondersteunend keuzemodel, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 
2008 
Bongers, P. , Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van seriematige 
woningcasco's, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2007 
Janssen, J.A., Onderbouwd kiezen: een keuzemodel voor cascovarianten, Eindhoven: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2004 
Nes, G.J. van, Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende 
scheidingswanden, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2008 
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---~ 
Product 
Afmetingen 
De afmetingen van het gereed product en daarnaast ook de maximale afmetingen van het grootste 
losse onderdeel zijn mede bepalend voor een keuze. De afmetingen van het losse onderdeel zijn 
belangrijk ivm de toegang tot het bestaande gebouw voor het binnen brengen van de materialen. 
Massa 
Het gewicht van het systeem, uitgedrukt in kg/m2, is belangrijk om te kunnen bepalen of het 
inbouwpakket constructief gezien wel in het bestaande gebouw geplaatst kan worden. 
Gebruik 
Onder de criteria gebruik moet gedacht worden aan de schadegevoeligheid van de systemen, 
bijvoorbeeld uitgedrukt in een puntensysteem, en de voorzieningen/extra maatregelen die getrotfen 
moeten worden voor de natte ruimtes 

Proces 
Kosten 
Kosten is een criteria die bij de afweging van keuzes vaak een beslissende factor speelt. 
Flexibiliteit 
Een systeem met een hogere mate van flexibiliteit heeft de voorkeur boven een minder flexibel 
systeem. De flexibiliteit komt daarbij vooral tot uitdrukking in het tijdstip waarop er nog wijzigingen in 
het bouwproces meegenomen kunnen worden. Deze wijzigingen zijn daarbij vaak het gevolg van een 
wijziging van koperskeuze. 
Uitvoering 
Het gaat hierbij voornamelijk over de uitvoeringstechnische aspecten van het materiaal en het 
materieel. De belangrijke punten bij het materiaal zijn de massa en de afmetingen van de 
samenstelling en het losse product. De belangrijke punten van het materieel zijn de eventueel extra 
benodigde voorzieningen/gereedschappen. 
Tild 
Door de tijd van de uitvoering van een onderdeel· (bijvoorbeeld een verdieping) van de diverse 
systemen met elkaar te vergelijken ontstaat er een overzicht van de verschillen van uitvoeringstijd. 
Mede op basis van deze verschillen kan er een volledige vergelijking in kosten gemaakt worden. 
Inpassing installaties 
Hieronder wordt de mogel1ijkheid voor verwerking van installaties in de systemen verstaan. Er kan 
hierbij door het toekennen van een waarde, bijvoorbeeld een puntensysteem, een onderscheid 
gemaakt worden hoe gemakkelijk de installaties ingepast kunnen worden. 
Esthetisch afwerkingniveau 
Het esthetisch afwerkingsniveau uitgedrukt ·in oppervlaktebeoordelingscriteria5 of afwerkingsniveau6 

hebben betrekking op de vlakheid van de afwerking van de systemen. 

Als belangrijkste achterliggende criteria geldt een maximaal rendement en een optimaal 
uitvoeringsproces; 

Maximaal rendement, hoe lager de bouwkosten hoe meer rendement er op het totale project 
gehaald kan worden. Dus ook een inbouwpakket waarbij een maximaal haalbare marge wordt 
gehaald draagt bij aan dit rendement. Een goedkoper product met dezelfde kwaliteiten heeft 
daarbij altijd de voorkeur. 
Optimaal uitvoeringsproces, qua kosten, tijd, kwaliteit. Daarbij rekeninghoudend met 
uitvoeringsmethoden voor in een bestaand gebouw. 

5 Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk binnen, 
Rijswijk: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, december 2004 
6 Bedrijfschap Afbouw, Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten 
op systeemwanden en -plafonds, Den Haag: Bedrijfschap Afbouw, Den Haag, mei 2009 
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Nu de inbouwpakketten en de criteria bekend zijn kan figuur 4 uit paragraaf 3.4 aangevuld worden. Dit 
geeft onderstaande figuur. Zoals te zien is moeten nu nog de eigenschappen van de inbouwpakketten 
t.o.v. de criteria verzameld worden, dit zal in het volgende hoofdstuk beschreven worden. 

Wiebrand Bunt 

Droog vloeraysteem 
Nat vloersysteem 
Woningsch. Metalstud 
Woningsch. Callenbeton 
Woningach. Kalkzandsteen 
Binnenwand metalstud 
Binnenwand Cellenbeton 
Binnenwand. Ka.lkzandshlen 
Compleet pakket - prefab 
Metalstud plafond 

Criteria 

Eigenschappen 
inbouwpakketten 

Figuur 9: Aangevulde schema inbouwpakketten-criteria-eigenschappen 
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6 Eigenschappen van inbouwpakketten ten opzichte van 
de criteria 

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende producten zijn aan de hand van de 
criteria de eigenschappen van de inbouwpakketten vastgelegd. Onderstaande eigenschappen zijn als 
eerste uit de productgegevens van diverse leveranciers en uit de interviews gehaald. Indien deze 
gegevens de toetsing aan de criteria niet konden beantwoorden heeft er overleg met projectleiding en 
werkvoorbereiding plaats gevonden. 
Voor de wanden opgebouwd uit blokken worden blokken meegenomen met een maximale massa van 
14kg/stuk, zodat deze nog handmatig verwerkt mogen worden. 

Voor één inbouwmateriaal, de woningscheidende metalstud wand, zijn de ei.genschappen t.o.v. de 
criteria uitgewerkt. De eigenschappen van de andere inbouwmaterialen zijn in de diverse bijlagen (zie 
bijbehorende paragraaf) terug te vinden. 

6. 1 Eigenschappen criteria wetgeving 
Voor de woningscheidende metalstud wand is dit hoofdstuk uitgewerkt, voor de andere 
inbouwpakketten zie bijlage 8. 

6.1 .1 Geluidwerendheid + brandwerendheid woningscheidend metalstud 
Zoals in hoofdstuk 5 vermeld is wordt de monumentenwet om zijn verschillende eisen per project niet 
meegenomen in het verdere onderzoek. De eisen van geluid- en brandwerendheid uit het Bouwbesluit 
worden wel meegenomen. De eigenschappen van metalstud op deze eisen staan hieronder in de 

b I ta e weergegeven. 
Type meta/stud Dikte Geluidwerendheid Brandwerendheid 

(WBDBO) 
MS 75/1 .50.1.A 75mm -10 dB llu;k 30 min 

42 dB Rw 
MS 1 00/1.75.1.A 100mm -9 dB llu;k 30 min 

43 dB Rw 
MS 1 00/2.50.2.A 100mm -2 dB llu;k 90 min 

50 dB Rw 
MS 125/2.75.2.A 125mm -1 dB llu;k 90 min 

51 dB Rw 
MS 205/2.75*75.2.AA 205mm 11 dB llu;k 60 min 

63 dB Rw 
MS 255/2.1 00*1 00.2.AA 255mm 11 dB llu;k 90 min 

63 dB Rw 
Tabe/5: Gelwdwerendhetd + brandwerendheld meta/stud (Bron: www.gyproc.nf) 
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6.2 Eigenschappen criteria product 
6.2.1 Afmetingen + massa woningscheidend metalstud 
De dikte van de wanden varieert tussen 70 en 255mm, mede afhankelijk van de benodigde 
wandhoogte. De lengte van de wanden is onbeperkt. 
Het grootste onderdeel van een metalstud wand zijn de gebruikte gipsplaten welke een afmeting 
hebben van 12,5*1200*3000mm (d*b*l) , deze hebben daarbij een gewicht van 9,0kg/m2. Dat geeft 
een gewicht per plaat van 32,4kg. 
In onderstaande tabel zijn de afmetingen en de massa van metalstud weergegeven, voor de andere 

. I . b'l 9 matena en z1e IJ lage 
Type meta/stud Dikte Lengte Hoogte Massa 

meta/stud 
MS 75/1 .50.1 .A 75mm - :o; 3,00m 21 kg/m2 
MS 1 00/1.75.1.A 100mm - :o; 4,50m 22 kÇJ/m2 
MS 1 00/2.50.2.A 100mm - :o; 4,00m 

1 
39 kg/m2 

MS 125/2.75.2.A 125mm - :o; 5,50m 40 kg/m2 
MS 205/2.75*75.2.AA 205mm - :o; 6,00m 44 kg/m2 
MS 255/2.1 00*1 00.2.AA 255mm - :o; 6,50m 46 kg/m2 
Tabel 6: Afmetmgen +massa meta/stud (Bron: www.gyproc.nl) 

Deze massa vormt in het keuzemodel tesamen met de massa van de vloersystemen en de 
veranderlijke belasting de belasting van de bestaande constructie. Indien deze belasting groter is als 
300kg/m2 vloeroppervlak kan deze niet meer berekend worden op basis van NEN 6702 en dient deze 
door een constructeur berekend te worden. Ook voor het prefab pakket dient de belasting door een 
constructeur bepaald te worden omdat deze zijn massa (1 OOOkg) verdeelt over 6,31 m2 dmv diverse 
steunpoten. 

6.2.2 Gebruik woningscheidend metalstud 
De eigenschappen voor gebruik zijn onder te verdelen in schadegevoeligheid en vochtbestendigheid . 
Omdat de criteria uitgewerkt wordt voor de woningscheidende metalstud wand wordt in de 
onderstaande twee paragrafen alleen de tabel van de woningscheidende wanden weergegeven, de 
tabellen voor de andere inbouwpakketten zijn onder bijlage 10 en bijlage 11 terug te vinden. 

Schadegevoeligheid woningscheidend metalstud 
Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van 
schadegevoeligheid van de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1=niet schadegevoelig" tot "5;::zeer schadegevoelig". 
Hieronder worden alleen de woningscheidende wanden behandeld, de tabellen voor de andere 
inbouwpakketten zijn onder bijlage 10 terug te vinden. 

Schadegevoeligheid 
Meta/stud 
De buitenlaag van metalstud, de gipskartonplaten, bestaan uit twee 
dunne lagen karton met daartussen gips en bindmiddel. Indien er 
gebruik gemaakt wordt van maar één plaat per wandzijde is de 
schade gevoeligheid vrij groot. Door het hard stoten tegen de wand of 
het tegen de wand vallen van een stoel kan al een redelijke schade 
ontstaan. Bij het toepassen van twee platen per zijde is de kans op 

Wonlngsd'le dende Schadegevoelig 
wand held 

1 2 3 4 

Me!alstud 1< 

Ce ll enbeien • 
Kalkzandsteen x 

schade aan de wand door soortgelijke situaties gering. De eventueel Tabel 7: Schadegevoeligheid 
ontstane schade is gemakkelijk op te lossen. woningscheidende wand 

Cellenbeton 
De cellenbetonblokken zijn niet zo gevoelig voor schade. Eventueel kunnen de ontstane 
beschadigingen gemakkelijk gerepareerd worden. 
Kalkzandsteen 

5 

Kalkzandsteenblokken zijn vrijwel ongevoelig voor schade. Mocht er dan toch schade ontstaan dan 
zijn deze gemakkelijk te repareren. 
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Vochtbestendigheid woningscheidend metalstud 
Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van 
vochtbestendigheid van de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =niet vochtbestendig" tot "5=zeer vochtbestendig". 
Hieronder worden alleen de woningscheidende wanden behandeld, de tabellen voor de andere 
inbouwpakketten zijn onder bijlage 11 terug te vinden. 

Vochtbestendigheid 
Meta/stud 
Voor vochtgevoelige ruimtes kunnen de gewone gipskartonplaten niet 
gebruikt worden en moeten er geïmpregneerde gipskartonplaten 
gebruikt worden. Deze zorgen voor een vertraagde vochtopname en 
zijn ter voorkoming van schimmelvorming. 
Cellenbeton 
Cellenbeton is ongevoelig voor vocht waardoor schimmelvorming ~< 

uitgesloten is en het in elke vochtige ruimte zonder extra bewerkingen Tabel 8: vochtbestendigheid 
toegepast kan worden. woningscheidende wand 

Kalkzandsteen 
Kalkzandsteen kan, net als cellenbeton, zonder extra bewerkingen in natte ruimtes toegepast worden. 

6. 3 Eigenschappen criteria proces 
6.3.1 Kosten woningscheidend metalstud 

• Het vergelijken van de kosten 
De verschillende inbouwpakketten moeten op een objectieve wijze vergeleken kunnen worden. 
Voordat er een objectief vergelijk gemaakt kan worden moet er een zelfde eindsituatie afgesproken 
worden over de afzonderlijke elementen van het inbouwpakket. 

Binnenwanden: Behangklaar afgewerkt 
Woningscheidende wanden: Behangklaar afgewerkt 
Plafond: Spuitklaar afwerken 
Vloer: Glad en vlak vloeroppervlak gereed voor verdere 

vloerbekleding (zoals tapijt of tegels) 

In de vergelijking moeten de (uitvoeringstechnische) verschillen tussen de diverse inbouwpakketten 
uitgedrukt worden in kosten. Hierdoor is er voor elk type inbouwpakket een begroting opgesteld. Om 
een vergelijk te kunnen maken moet er voor een representatief gebouw voor elk inbouwpakket een 
begroting gemaakt worden. Hierdoor kunnen de verschillende inbouwpakketten evenredig met elkaar 
vergeleken worden. Het representatief gebouw wat voor deze begrotingen gebruikt is, is het SAN 
gebouw op het project Strijp-S te Eindhoven. De begrotingen zijn gemaakt voor 1 verdieping . Deze 
bouwlaag is daarbij gelegen tussen de 1 e en de 5e verdieping. De begane grond wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten omdat hier vaak andere functies gevestigd zijn en omdat deze vaak andere 
hoogtematen bezit dan de andere bouwlagen. (Voor een plattegrond en een gevelaanzicht van het 
SAN gebouw zie bijlage 12) 

Representativiteit bouwkundige kosten. 
De bouwkundige kosten voor de diverse inbouwpakketten zijn bepaald met begrotingen die opgesteld 
zijn voor één verdieping (met 24 woningen). Deze kosten zijn daarna terug gerekend per woning en 
per m2 vloeroppervlak. De bouwkundige kosten zijn daarom representatief vanaf één woning. 
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• Kosten in het keuzemodel 
Om een overzicht te verkrijgen welke kosten meegenomen moeten worden in het vergelijk zijn alle 
mogelijke kosten opgesomd en bekeken per inbouwpakket welke van toepassing zijn. 
Hierbij zijn alleen de onderdelen meegenomen die tussen de inbouwmaterialen verschillen. 
Omdat de criteria uitgewerkt wordt voor de woningscheidende metalstud wand wordt hieronder alleen 
de tabel van de woningscheidende wanden weergegeven, de tabellen voor de andere 
inbouwpakketten zijn onder bijlage 13 terug te vinden. 

woningscheidende wanden MEt akfud Celrenbeton Ka!kzandsteen 

verpaldtlngskoslen x ·' .< 
Transconkoste n lC x x 
Opperen lt x ~ 

Maatvoermg x ~ x 
Plaatsen stelprohele n nvt x x 
Benodigde profielen voor aaans.l_w__lltli x x nvt 
Aanbrengen wanden x x x 
Bovenaansluitingen IPU~J nvt x x 
Toeslag opvuUen Iloven kOZIJII (la:te ïJ n 'lt x x 
Behanglelaar a f's erken x x x 
Tabel 9: Overzicht kosten van toepassmg: wonmgschetdende wanden 

• Kosten van de verschillende inbouwpakketten 
Hieronder zijn de kosten te vinden voor een woningscheidende metalstud wand, andere 
inbouwpakketten zijn terug te vinden in bijlage 14. 

Woningscheidende wand 
Voordat er kosten bepaald kunnen worden van de woningscheidende wanden moet er bekeken 
worden welke dimensiesen/of uitvoeringen van de wandsystemen voldoen aan de geluidwerende 
eisen. Geluidwerendheid is voor een woningscheidende wand een van de bepalende factoren en 
wordt daarom als eerste bekeken. 
Eis Bouwbesluit; OdB luchtgeluid (zie bijlage 5) 
Eis Duurzaam Bouwen; 5dB luchtgeluid 

Geluidwerende eisen - Luchtgeluid 

Samenstelling/ Eis Bouwbesluit Geluidwerend Samenstelling/ Eis Duurzaam Geluidwerend 

Wandmateriaal Dimensies (dB) heid wand (dB) Dimensies 

'" ... d 2.15-J5.1 0 
2.l oo-l.C0.2 0 

150-.150 0 

I «atb.lndsteell 1214 0 

ord• meege o en in verdere berekeningen 

Tabe/10: Onderscheid woningscheidende wanden op geluidseisen 

Aannames: 

u ll.W75.l 
11 2.100*100.2 

.. lOD-50-201) 

3120-50-120 

Bouwen (dB} heid wand (dB) 

5 u 
5 11 

5 li 
5 13 

I 

Zelfde soort/type/merk kozijnen en deuren die op gelijke manier gemonteerd worden. 
Geen leidingen/dozen in woningscheidende wanden, indien er toch sparingen voor elektradozen 
vermeld zijn, zijn dit dozen die in de schachtwand geplaatst moeten worden, maar geen nadelig 
invloed hebben op de geluid- of brandwerendheid van het appartement. 
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Woningscheidende metalstud wand 
Doordat bij metalstud voor zowel de geluidseisen van het Bouwbesluit en Duurzaam Bouwen het 
gelijke type wand gebruikt kan worden, zal hierdoor geen verschil in kosten ontstaan en worden de 
kosten van de woningscheidende wand ook maar één maal berekend. Aan de hand van de 
eenheidskasten uit bouwkostenliteratuur7

, gegevens van onderaannemers en de uitgetrokken 
hoeveelheden van het referentieproject SAN zijn de kosten per inbouwpakket bepaald. 

AJcamHn Manuran Matari .. l MatariHI Ondannnamer T ota.al Beeroot 
Metalrtud wonincschaidanda wand Aantal Ehd. Norm Uren Par (hd. Bad ra& Par Ehd. Bad ra& Per Ehd. Bedraa Gem./ Ehd. Bedraa 

Trdnsport . 
Opoeren . 
I MaatvOering . 
Wand MS205/2. 75·7~~ ... 2S17,36 m2 48.85 137.628.04 48,85 H 7.628,04 

Wand MS205/2.75"7:S .. 2Jdoeha.-.'ld;w: 

af ge~ 5634,n m2 4,50 25356,24 450 25.356,24 

Geisolerende profle~ 2115,10 ml 8,35 17,661,92 8,35 17 .. 661,.92 

Ac hterho-..ot 48.00 s: 3,95 189.60 3,9'5 189,60 

Spar ngen "rand tb•t eielurisdle dare::~ 20,00 st I 1,80 36,00 1,8û 36,00 
Sparingen wand (enkele plaat) ·~ I 4,10 

Sparfngen warw:f {d bbe'e plaa t) t11v 

I luclnkanalen/elei<tm!iOte~ 96.00 s: 6,55 628,80 6,55 628,80 

• Indosief bil aanbre,.,gen/ pla,;Is'ing 

Tot .. l oei. BTW c 181.500,60 

Tabel 11: Kostenoverzicht woningscheidende meta/stud wand 

• De tijdgebonden kosten bij herbeslemmingsprojecten 
Tijdgebonden kosten zijn kosten die van de tijd afhankelijk zijn , dus hoe langer werkzaamheden duren 
hoe hoger de tijdgebonden kosten worden. De tijdgebonden kosten zijn in de bouw ondergebracht 
onder de algemene bouwplaatskosten. 

Algemene bouwplaatskosten (ABK) 
Volgens RRBouw8 heeft de ABK de volgende definitie; 
Algemene BouwplaatsKosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met project, maar die geen 
direct verband hebben met onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van 
productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die, kortom: 

in het project worden gebruikt 
niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend 
die niet in het project achterblijven 

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen eenmalige kosten en tijdgebonden kosten. De 
eenmalige kosten zijn daarbij nog onder te verdelen in inrichtingskosten en ontruimingskosten. 

De ABK worden volgens RRBouw onder de volgende koppen verdeeld, met de bijbehorende 
beschrijving; 
Kosten voor managementvoorzieningen 
De managementfunctie bevat voorzieningen en productiemiddelen die nodig zijn voor het plannen, 
leiden en (bij)sturen van het uitvoeringsproces op de bouwplaats met als doel het bouwobject uit te 
voeren binnen de beschikbare bouwtijd en bouwkosten en overeenkomstig de in het bestek 
beschreven kwaliteit. 
Kosten voor arbeidsvoorzieningen 
De arbeidsvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpmiddelen die nodig zijn voor de inrichting van de 
bouwplaats als arbeidsplaats, de vorming en ontwikkeling van het vakmanschap en de bescherming 
van het productiepersoneel (verantwoord werken). 

7 Oostendorp, F.A.M., Bouwkosten grootschalig woningbouw, Doetinchem: Reed Business BV, 2008 
8 Stichting Research 1Rationalisatie Bouw (RRBouw), Algemene BouwplaatsKosten, Gouda: Stichting 
Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 2003 
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-------------------------------~ 
Kosten voor bouwterrein en bouwwerk algemeen 
De kosten voor het bouwterrein en bouwwerk omvatten voorzieningen en hulpmiddelen zoals 
bouwwegen, verkeersvoorzieningen, etc. 
Kosten voor transport- en logistieke voorzieningen 
De transportfunctie bevat die voorzieningen en productiemiddelen die nodig zijn om goederen naar en 
op de bouwplaats en op de werkplek te brengen (horizontaal en verticaal transport inclusief opslag). 
Kosten voor tijdelijke aansluitingen (exclusief keten en kranen) 
De tijdelijke aansluitingen betreffen voorzieningen en productiemiddelen die nodig zijn om 
werkzaamheden op de bouwplaats uit te voeren. Tijdelijke aansluit·ingen kunnen voorzieningen zijn 
voor water, riolering, gas en elektra. 
Kosten voor montage en verwerking 
De montage en verwerking bevatten die voorzieningen en productiemiddelen die nodig zijn voor het 
op de bouwplaats bewerken van bouwmaterialen en -elementen. En voor het samenvoegen van 
bouwmaterialen en -elementen tot bouwconstructies en de bouwconstructies tot een geheel gebouw. 

• Afbakening tijdgebonden kosten 
Zoals uit voorgaande paragrafen gebleken is heeft de keuze van het inbouwpakket invloed op de 
doorlooptijd. Om dit verschil in doorlooptijd in kosten uit te kunnen drukken moet er gerekend worden 
met de tijdgebonden bouwplaatskosten. Er dient dus eerst een onderscheid gemaakt te worden in de 
bouwplaatskosten tussen eenmalige kosten en tijdgebonden kosten. 

Bij SOK vallen de volgende onderdelen onder de algemene bouwplaatskosten (ABK): 
Personeelskosten 
Hieronder vallen de salariskosten voor het UT A-personeel, zoals projectleid ing. werkvoorbereiding en 
uitvoering. Dit zijn allemaal tijdgebonden kosten . 
Inrichten werkterrein 
Dit zijn onder andere verkeersvoorzieningen/borden, reclameborden, schutting, bouwhekken en 
aanbrengen van bouwwegen en verhardingen. Dit gaat zowel om eenmalige kosten, op- en 
afbouwkosten en tijdgebonden kosten zoals de huur van de bouwhekken. 
Keten/inrichting keten 
Hieronder vallen de keten, zaagloodsen, opslag- en startcontainers en de inrichting hiervan. Hierbij 
gaat het om op- en afbouwkosten, eenmalige en tijdgebonden kosten voor onder andere de huur van 
de keten en containers 
Onderhoud bouwterrein 
Kosten voor het tussentijds opruimen en onderhouden van het bouwterrein. Dit zijn tijdgebonden 
kosten 
Verticaal transport 
Dit zijn de torenkranen, bouwliften, etc. , waarbij alle voorzieningen hiervoor meegenomen zijn . Het 
gaat hierbij zowel om eenmalige kosten (reclamedoek, berekening door constructeur), op- en 
afbouwkosten en tijdgebonden kosten (huur van kraan, huur van hijsgereedschap) . 
Tijdelijke installaties 
Hieronder vallen de aansluitkosten en instandhoudingkosten voor de tijdelijke nuts-aansluitingen en 
de huur voor verdeelkasten en verlichting . Het gaat !h ierbij over op- en afbouwkosten en tijdgebonden 
kosten. 
Materieel diversen 
Hieronder valt het klein gereedschap zoals boormachines, hakgereedschap, rolsteiger en 
meetinstrumenten. Het gaat hierbij voornamelijk om tijdgebonden kosten (huur materieel) of 
eenmalige kosten (indien materieel voor project aangekocht wordt). 
Verbruikskasten bouwkeet 
Dit zijn de kosten voor kantoorartikelen, de huur van de kopieermachine, de aansluitkosten voor 
telefoon/internet, lichtdrukkosten, etc. Het aan- en afsluiten op telefoon/internet valt onder de op- en 
afbouwkosten de rest valt onder tijdgebonden kosten. 
Veiligheid en verletten 
Slechtweervoorzieningen, verletbestrijding en leuningwerk valt hieronder. Het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om eenmalige kosten. 
Bouwplaatsbeveiliging 
Zoals bewaking bouwplaats, beveiliging keten en een post voor PBM (Persoonlijke Beschermings 
Middelen). Dit zijn op- en afbouwkosten, tijdgebonden kosten en eenmalige kosten. 
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Verbruikskasten gas. water en elektriciteit 
Kosten voor gas, water, elektriciteit en de benodigde afvalcontainers . De afvalcontainers vallen daarbij 
onder eenmalige kosten en de rest onder tijdgebonden kosten . 
Bijkomende kosten 
Kosten onder andere voor opname belendende percelen, leges en precariokosten. Dit zijn allen 
eenma'lige kosten. 

Elk project is uniek en wordt in een unieke omgeving gebouwd. Hierdoor moet de ABK voor elk project 
apart bekeken worden. 
Door bovenstaande onderdelen mee te nemen in het keuzemodel kunnen de verschillende 
inbouwmaterialen, met verschillende doorlooptijden, met elkaar vergeleken worden. Het zou daarbij 
voor het gebruiksgemak goed zijn als het keuzemodel een indicatiewaarde voor de ABK mee zou 
nemen. Helaas is dit niet mogelijk doordat er door SOK nog maar één herbestemmingsproject is 
gerealiseerd en doordat dit ook nog eens een groot project bedroeg met verschillende functies 
(commercieel, kantoor, woningen en een hotel) waardoor er geen algemeen en representatief bedrag 
te noemen is voor de ABK die alleen gericht is op het realiseren van de woningen. 
Om deze reden is voor referentieproject SAN (Strijp-S te Eindhoven, zie bijlage 12) de tijdgebonden 
ABK bepaald voor de diverse systemen om toch een indicatiewaarde te hebben. 

Representativiteit tijdgebonden kosten 
De tijdgebonden kosten zijn bepaald aan de hand van een representatief gebouw (SAN Strijp-S) met 
zes verdiepingen. Deze tijdgebonden kosten geven al een indicatie vanaf één verdieping met 
minimaal24 woningen. De gegevens zijn representatief bij een grootte van het gebouw van vier tot 
acht verdiepingen omdat de meegenomen voorzieningen in dit gebied nog voldoen. Buiten dit gebied 
dient er rekening gehouden te worden met een afwijking in de benodigde voorzieningen op de 
bouwplaats, wat extra of minder tijdgebonden kosten met zich meebrengt. 

In het keuzemodel zal de mogelijkheid worden opgenomen om als gebruiker zelf ook de ABK d.m.v. 
de bovenstaande posten in te vullen (indien er een begroting voorhanden is) . 

Verschillen ABK bij toegepaste inbouwpakketten 
Als eerste moet er bekeken worden of de keuze van een inbouwpakket invloed heeft op de 
onderdelen van de ABK. Het gaat hierbij niet over de eventuele langere duur van de bouwtijd, maar 
over verschillen in voorzieningen die bij een specifiek (of samenstelling van een) inbouwpakket 
benodigd zijn. 
Uit overleg met deskundige binnen SOK is gebleken dat er voor alle inbouwmaterialen dezelfde 
maatregelen getroffen moeten worden, met uitzondering van de kosten voor verticaal transport 
(kraankosten). Deze kraankosten verschillen namelijk per inbouwmateriaal, waardoor ook de 
tijdgebonden ABK wijzigt. Een goed voorbeeld hiervan is het vloersysteem; voor een droog 
vloersysteem is wel een kraan benodigd, terwijl voor een nat vloersysteem niet. 
In bijlage 15 is een overzicht te zien welke tijdgebonden posten er per hoofdgroep zijn meegenomen 
bij het bepalen van de tijgebonden ABK. In bijlage 16 is te zien hoe de kraankosten zijn bepaald per 
inbouwmateriaal. 

Op de volgende pagina zijn de sommen van de tijdgebonden ABK van de verschillende 
inbouwpakketten onder elkaar weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de twee vaak 
gestelde geluidseisen; OdB volgens het Bouwbesluit en 5dB volgens Duurzaam Bouwen. Bij metalstud 
is er geen verschil in wandtype bij de twee geluidseisen, waardoor deze maar eenmaal in de tabel 
vermeld zijn . In bijlage 17 zijn de hoofdbladen per inbouwpakket toegevoegd, waarop het onderscheid 
te zien is tussen de diverse hoofdgroepen. Zowel hieronder als in de bijlage zijn de tijdgebonden ABK 
in €/week aangeduid. 
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Algemene BouwptaatsKosten - fijdgebonde o -

ldte t fijdge bonden 
n~u•• .: ·~~kiende GeiUidse'is k.osten (€) 

Vloersys1eem wand Binnenwand fdB) 

Droog Metalstu d wtc 13.251.2.1 

Droo.g MeM stud Metalst ud \"l k 13..165,64 

Droog Me:;:alstud Celle nbeton wk B .32l,2" 

Droog .Metalstud Kalkzandsteen wk 13-366,44 

Droog Me~.als:tud Prefab wk 13.26S,64 

Droog Cellenbe 011 
0 wk U.5'3l,04 

5 wk 13.104,84 

lenbe~on Metalstud 
0 wk 13~,44 

Droog c 
wk 5 13. 719,24. 

Cellenbeton C~llenbe on 
0 wk 13-604,04 

Droog 
5 wk n .n6,84 

Cellenbe~on Kalkzandsteen 
0 wi< 13.647,24 

Droog 
5 wk 13.820,04 

Dmog Celle b.e on Prefab 
0 wk 13.546,44 

5 wl< 13.546,44 

IKall<zandstee 
0 WK 13.618,44 

Droog 
5 wk. H.647,24 

Kalkza ds e e n IMetalst d 
0 wk 13.632,84 

Droog 
5 wk 13.661,64 

kzandsteen Ce.llenbeton 
0 ~.Yk 13.690,44 

Droog K 
~~k 5 13,719,24 

li<alkza dsteen Kal zandsteen 
0 V'lk 13.733,64 

Droog 
5 wk 13.762,44 

Kalkza dstee n Prefab 
0 wk 13.6<32,84 

Droog 
5 wk 13.661,64 

~at_ Me~a lstud \:'Ik 13.244.04 
Nat Me;talstud Meta lstud wk 13.258,.44 

Nat Metalstud Ce llenbe ton wk 13.316,04 

Nat Metals1ud !Kalkzandsteen I wk 13.359,24 

Nat Me1alstud !Prefab wk 13.258,44 

Nat le nbe on 
0 wk 13.524,34 c 

11 5 wk 13.697,64 
0 \.'k I 13.539,24 

Nat Ce tle be on Me'talstud 
5 \'lk 13.712,04 

Nat cellenbe on Cellenbeton 
0 wk 13.596,34 

5 wk 13.769,64 

Nat C.ellenbe o I Ka kzandsteen 
0 wk 13.640,M 

5 wk 13.812,84 

Nat Cellenbe o Prefab 
0 wk 13.539,24 

5 wk 13.712.04 

Nat Ka kzand5te e 
0 wk 13.611,24 

5 wk 13.640,04 

I Nat Kal zandsteen 5dB Metalstud 
0 wk 13.625,64 

5 wk 13.654,44 

Nat Kalkzandsteen 5dB Celtenbeton 
0 wk 13.683,24 

5 wk 13.712,04 

Kalkzandstee n 5dB ll<alkzandsteen 
0 wk 13.726,44 

Nat 
v~k 5 13.755,24 

0 wk 13.625,64 
Nat Kalkzandsteen SdB· Prefab 

5 wk 13.654,44 

Tabel12: Overzicht tijdgebonden bouwplaatskosten, bepaalt adhv een referentieproject en representatief bij één verdieping met 
minimaal 24 woningen. Bij minder dan vier en meer dan acht verdiepingen dient er rekening gehouden te worden dat er 
mogelijk afwijkingen ontstaan. 
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----------~------------~----------------~ 
6.3.2 Flexibiliteit woningscheidend metalstud 
Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van flexibiliteit van 
de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =niet flexibel" tot "5=zeer flexibel". 
Omdat de criteria uitgewerkt wordt voor de woningscheidende metalstud wand wordt hieronder alleen 
de tabel van de woningscheidende wanden weergegeven, de tabellen voor de andere 
inbouwpakketten zijn onder bijlage 18 terug te vinden. 

Metalstud 
Als een metalstud wand gereed is, is de flexibiliteit zeer beperkt. Een 
woningscheidende metalstud wand verplaatsen gaat niet zonder dat 
de bovenlaag van het vloersysteem gerepareerd moet worden. 
Indien er wijzigingen doorgevoerd moeten worden voordat de vloer 
er in ligt, dan kan dit vaak vrij gemakkelijk gebeuren en kunnen de 

\'lon sd\Ejdende f lelliblh!e il 

wand 1 2. 3 4 

MetaJstud ~ 

Cellenbeto n l( 

<alk:zandS'!~n x 

gipsplaten veelal hergebruikt worden. Tabe/13: Flexibiliteit 
Cellenbeton woningscheidende wand 

5 

Net als een metalstud wand heeft het wijzigen van een woningscheidende cellenbeton wand 
reparaties aan de vloer tot gevolg. Daarnaast is de verlijming tussen de blokken zo sterk dat niet veel 
blokken hergebruikt kunnen worden na het slopen. 
Kalkzandsteen 
Wat voor de twee voorgaande materialen geldt, geldt ook voor kalkzandsteen. Er moeten reparaties 
aan de vloer gedaan worden na de wijziging. Door de massievere materiaaleigenschap van 
kalkzandsteen ten opzichte van cellenbeton is er een iets grotere mogelijkheid dat er meer blokken 
heel blijven voor hergebruik. 

6.3.3 Uitvoering woningscheidend metalstud 
De criteria uitvoering heeft betrekking op de uitvoeringstechnische aspecten die te maken hebben met 
materiaal en materieel. 

• De uitvoeringstechnische aspecten van het materiaal 
Om een goede keuze te kunnen maken tussen de verschillende inbouwpakketten zijn ook de 
uitvoeringstechnische aspecten van belang. Onder de uitvoeringstechnische aspecten van het 
materiaal vallen onderstaande kenmerken; 

Verpakkingswijze 
Grootste massa per samenstelling en product 
Grootste afmetingen per samenstelling en product 

Het bovenste kenmerk, verpakkingswijze, heeft niet een directe invloed en wordt daarom in bijlage 19 
weergegeven. De verpakkingswijze zal voornamelijk belangrijk zijn voor het berekenen van de 
kraantijd en niet direct invloed hebben op een keuze. 
De overige materialen zijn ook terug te vinden in bijlage 19. 

Metalstud 
Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet gipskartonplaten 1296 kg 
Per los product: Gipskartonplaat gewicht per plaat 32,4kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet gipskartonplaten 650*1200*3000mm (h*b*l) (breedte 1200mm, 

lengte afhankelijk van afmetingen beplating) 
Profielen standaard lengte 4000mm (langere mogelijk op 
aanvraag) 

Per los product: Gipskartonplaat 12,5*1200*3000mm (d*b*l) 
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• De uitvoeringstechnische aspecten van het materieel 

Naast de uitvoeringsaspecten die betrekking hebben op het materiaal is er ook gekeken naar het 
materieel. Daarbij is er zowel gekeken naar het materieel en gereedschappen die benodigd zijn voor 
zowel het transport en de montage op de bouwplaats. 
Standaard uitgaande van timmermansgereedschap en de volgende vaste benodigdheden 

Trap 
Rolsteiger 
Smetkoord 

Hieronder zijn de uitvoeringstechnische aspecten van het materieel voor metalstud weergegeven. De 
andere materialen zijn terug te vinden in bijlage 20. 

Metalstud 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 
Platenkar 

Montage 
Horizontale en verticale bouwlaser + ontvanger 
Fixeertang 
Platenhevel 
Gipskartonschroefmachine 
(Elektrische) blikschaar 

6.3.4 Tijd woningscheidend metalstud 
• De werkvolgorde van de verschillende inbouwpakketten 

Om een compleet beeld te scheppen over de werkvolgorde, is deze voor beide vloersystemen 
uitgewerkt per inbouwpakket. Daarbij is vanuit een ideale werkvolgorde uitgegaan. 
Hierbij is als uitgangspunt dat in de woningscheidende wanden geen leidingwerk verwerkt mag 
worden ivm brand- en geluidseisen . 
Als eerste is samen met SDK bekeken welke samenstelling van producten interessant zijn voor verder 
onderzoek. Hierbij is bepaald welke vergelijkingen er in het keuzemodel gemaakt moeten worden 
tussen de verschillende elementen/systemen: 

V/oersyst. +woningsch. wanden 
V/oersyst. +woningsch. wanden 
V/oersyst. +woningsch. wanden+plafond 
V/oersyst+woningsch. +bin. wanden 
V/oersyst. +woningsch. +bin. wanden 
V/oersyst. +woningsch. +bin. wanden+plafond 
V/oersyst. +woningsch. +prefab 
Vloersyst. +woningsch. +prefab 

V/oersyst. +woningsch. wanden 
V/oersyst. +woningsch. wanden+plafond 
V/oersyst. +woningsch. wanden+plafond 
V/oersyst. +woningsch. +bin. wanden 
V/oersyst. +woningsch. +bin. wanden+plafond 
V/oersyst. +woningsch. +bin. wanden+plafond 
V/oersyst. +woningsch. +prefab 
Vloersyst. +woningsch. +bin. wanden+plafond 

Om de werkvolgorde te bepalen is vanuit bouwkundige literatuur en gesprekken met de afdelingen 
werkvoorbereiding en projectleiding binnen SDK de werkzaamheden bepaald die vooraf afgerond 
moeten zijn, zijn de werkzaamheden bepaald die tijdens het plaatsen van het onderdeel uitgevoerd 
moeten worden en zijn de werkzaamheden bepaald die na het plaatsen van het onderdeel nog 
afgerond moeten worden. 

In onderstaande tekst wordt alleen ingegaan op de woningscheidende metalstud wand, de overige 
inbouwpakketten zijn in bijlage 21 terug te vinden. 
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Metalstud bij gebruik nat vloersysteem 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. 
de doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en 
de sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen wordt het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Installaties vloer aanbrengen 
Als de vloer voorbereid is en/of als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het 
aanbrengen van de installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, 
riolering, waterleidingen en eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed algebeugeld 
zodat deze op zijn plaats blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste 
leidingdiameter die in de vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

4. Isolatiemortel aanbrengen 
Na het plaatsen van de installaties wordt de isolatiemortel in twee lagen aangebracht, 
eventueel met toepassing van PS-blokken. De laatste laag van de isolatiemortel wordt m.b.v. 
een bouwlaser op de juiste hoogte met een rei afgewerkt. 

5. Opperen metalstud 
Als de droogtijd van twee dagen voor de isolatiemortel bereikt is kan er begonnen worden met 
opperen van de diverse profielen, het isolatiemateriaal en de gipsplaten. 

Werkvolgorde bij plaatsing metalstud: 
6.1. Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van de metalstud wordt er begonnen met het maatvoeren van de 
wanden. Hierbij wordt aan de hand van de eerder geplaatste klampen, met daarop de 
maatvoering van de wanden, de wanden uitgezet. D.m.v. een roterende verticale laser worden 
de maten vanaf de klampen overgenomen op de wanden/kolommen en het plafond/balken. 
Door het aanbrengen van een lijn met het smetkoord is de maatvoering definitief vastgelegd. 

6.2. Stalen skelet plaatsen 
Nadat de maatvoering is uitgezet wordt er begonnen met het plaatsen van het stalen skelet. 
Door de koppeling van stalen C-profielen ontstaat een skelet. Tegen de bestaande constructie 
worden profielen gebruikt die voorzien zijn van een isolerende laag, dit om geluidsoverdracht 
naar aansluitende ruimten te voorkomen. 

6.3. Isolatie plaatsen 
Als het skelet staat wordt de isolatie aangebracht. De dikte van de gebruikte isolatie kan 
variëren en is mede afhankelijk van de breedte van de profielen en de gewenste 
isolatiewaarden. 

6.4. Gipsplaten aanbrengen 
Als de isolatie geplaatst is kunnen de gipsplaten met schroeven tegen het skelet gemonteerd 
worden. Veelal wordt er een dubbele beplating toegepast ivm stevigheid en eisen voor brand 
en geluid. 

6.5. Wapeningsband aanbrengen 
Ter voorkoming van scheuren worden er op de naden van de gipsplaten wapeningsband 
aangebracht. Dit zelfklevende band wordt in de terug liggende naden van de gipsplaten 
aangebracht 
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6.6. Naden dichtzetten 
Na het aanbrengen van de wapeningsband worden de naden en schroefgaten dichtgezet door 
de stukadoor. Door de terug liggende naden van de gipsplaten ontstaat er na het dichtzetten 
een vlakke wand. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van meta/stud wanden: 
7. Dekvloer aanbrengen 

Als de wanden aangebracht zijn kan er begonnen worden met het aanbrengen van de 
vloerisolatie en kan de gietvloer aangebracht worden. Het schuren van de gietvloer kan pas 
plaats vinden 35 dagen na het aanbrengen waardoor vaak het stukadoren van de wanden 
naar voren geschoven wordt. 

8. Wanden stucaderen 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Deze bewerking kan 
starten op de tweede dagen na het aanbrengen van de gietvloer. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende meta/studwand en een nat vloersysteem er in 
totaal uit? 

Figuur 10: Werkvolgorde nat vloersysteem+ woningscheidende meta/stud wand 

Metalstud bij gebruik droog vloersysteem 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 
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3. Opperen metalstud 
Als de vloer beveiligd is kan er begonnen worden met opperen van de diverse profielen, het 
isolatiemateriaal en de gipsplaten. 

Werkvolgorde bij plaatsing metalstud: 
4.1. Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van de metalstud wordt er begonnen met het maatvoeren van de 
wanden. D.m.v. een roterende verticale laser worden de maten op de wanden/kolommen en 

de vloeren/balken. Door het aanbrengen van een lijn met het smetkoord is de maatvoering 
definitief vastgelegd. 

4.2. Stalen skelet plaatsen 
Nadat de maatvoering is uitgezet wordt er begonnen met het plaatsen van het stalen skelet. 
Door de koppeling van stalen C-profielen ontstaat een skelet. Tegen de bestaande constructie 
worden profielen gebruikt die voorzien zijn van een isolerende laag, dit om geluidsoverdracht 
naar aansluitende ruimten te voorkomen. 

4.3. Isolatie plaatsen 
Als het skelet staat wordt de isolatie aangebracht. De dikte van de gebruikte isolatie kan 
variëren en is mede afhankelijk van de breedte van de profielen en de gewenste 
isolatiewaarden. 

4.4. Gipsplaten aanbrengen 
Als de isolatie geplaatst is kunnen de gipsplaten met schroeven tegen het skelet gemonteerd 
worden. Veelal wordt er een dubbele beplating toegepast ivm stevigheid en eisen voor brand 
en geluid. 

4.5. Wapeningsband aanbrengen 
Ter voorkoming van scheuren worden er op de naden van de gipsplaten wapeningsband 
aangebracht. Dit zelfklevende band wordt in de terug liggende naden van de gipsplaten 
aangebracht 

4.6. Naden dichtzetten 
Na het aanbrengen van de wapeningsband worden de naden en schroefgaten dichtgezet door 
de stukadoor. Door de terug liggende naden van de gipsplaten ontstaat er na het dichtzetten 
een vlakke wand. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van meta/stud wanden: 
5. Installaties vloer aanbrengen 

Als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen van de 
installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering, waterleidingen en 
eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld zodat deze op zijn plaats 
blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste leidingdiameter die in de 
vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

6. Estrichvloer aanbrengen 
Nadat de installaties op de vloer aangebracht zijn wordt de estrichvloeren opgebouwd. Als 
eerste worden de egalisatiekorrels aangebracht. Dan volgt de PS-vloerisolatie, de 
vloerverwarming en als laatste de gipsvezel-vloerplaten. 

7. Wanden stucadoren 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. 
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Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende meta/studwand en een droog vloersysteem er in 
totaal uit? 

4.6 

Figuur 11: Werkvolgorde droog vloersysteem+ woningscheidende meta/stud wand 

• Totale afbouwplanning van een verdieping 
Om de doorlooptijden te kunnen achterhalen zijn er afbouwplanningen gemaakt voor 1 verdieping van 
een representatief gebouw. Als representatief gebouw is hierbij gebouw SAN aangehouden op het 
binnenstedelijke vernieuwingsproject Strijp-S te Eindhoven (zie bijlage 12). Op een bruto 
vloeroppervlak van 2682m2 per verdieping zijn 24 woningen gerealiseerd. 
Als startpunt zijn de eerste werkzaamheden aangehouden die na het strippen van het gebouw aan 
bod komen; de betonreparaties aan de betonconstructie. Als eindpunt is de oplevering van de 
gerealiseerde appartementen aangehouden. 

Voordat een planning opgesteld kan worden moet er aan de hand van de hoeveelheden en 
productietempo een tijdsduur voor de werkzaamheden bepaald worden. De hoeveelheden worden 
aan de hand van het referentiegebouw uitgetrokken. Het productietempo is uit diverse bronnen 
gehaald. Zo is vakliteratuur9 geraadpleegd en zijn onderaannemers en de afdelingen 
werkvoorbereiding, uitvoering en projectleiding binnen SOK benaderd om een zo reëel mogelijke 
planning op te kunnen stellen. Het schema met de productietempo's per werkzaamheden is vermeld 
in bijlage 22. 
Per samenstelling van systemen is een afbouwplanning gemaakt. In totaal levert dit 30 verschillende 
planningen op. Zoals in figuur 12 te zien is, is vanuit de gemaakte afbouwplanningen bekeken naar 
het totaal aantal benodigde werkbare dagen. Dit aantal is per inbouwpakket in een schema 
weergegeven welke in tabel 14 terug te zien is. De complete afbouwplanningen zijn in bijlage 23 terug 
te vinden. 

Representativiteit bouwtijd 
Omdat de bouwtijd gebaseerd is op één verdieping (in een meer verdiepingen tellend gebouw) zijn 
deze gegevens representatief vanaf minimaal één verdieping met minimaal 24 woningen. Bij 
meerdere verdiepingen is de bouwtijd voor de opvolgende verdiepingen aangepast a.d.h.v. de 
leercurve, d.w.z. dat opvolgende gelijke werkzaamheden steeds sneller uitgevoerd worden omdat het 
in het begin nog wennen is en later steeds eenvoudiger/gestructureerder verloopt. 
Bij bovenstaande berekeningen van de gegevens is een representatief vloeroppervlak van 64,73m2 
per woning aangehouden. 

9 Flapper, H.A.J., Bouwp/anning, Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 2004 
Nijenhuis, M.G.M., Bouwkosten; Arbeid en productie, Doetinchem: Reed Business lnformation, 2007 
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Figuur 12: Afbouwplanning droog vloersysteem+ meta/stud wand 

Afbouwplanning 1 verdieping 

Inbouwpakket Werkbare 

wonlngsd'ie · dende dagen 

Vloersvs!eem ·.-:and Binnenwand 

Droog Me1alstud 98 

DmOE. Me talstud Met a!stud 141 
Droog IM etalstud Cellenbeton 149 

Cr oog Met alstud Kaikzandsteen 151 

Droog Me!alstud Prefab 99 
Cr oog ~lenbe~on 89 

Draag Cellenbeton Metalstud 141 

Ome~~! Cellenbeton Cellenbeton 1>16 

Orcog Cellenbeton Ka lkzands·teen 147 

Droog Cellenbe~on Prefab 91 

DriJOé. KaJkzands1een 89 

DI'OO{i !Kalkzandst een Me talstud 140 
Droog IKaUa andsteen Cellenbeton 146 

DroO€ !Kalkzandsteen Kalkzandsteen 149 

Droeg i<allaandst een Prefab 9(} 

Na! Me talstud 131 

I Nat Me talstud Metalstud 173 

I Nat !Me talstud Cellenbeton 150 

I Nat Me talstud Kalkzandsteen 164 

I Nat Me tal stud Prefab 132 

I Nat Cellenbeten 117 

I Nat Cellenbeton Metalstud ! 58 

Nat Cellenbeton Cellenbeton 137 

lt-. at .cellenbeton Kalkzandst een 158 

I Nat Cellenbeton Prefab 118 

I Nat Kalkzandsteen 104 
Nat !<alkzands•een Metalstud 138 

I Nat l ~<:a lkzandsteen Cellenbeton 125 
I Nat li<alkzands'teen Kalkzandsteen 159 

I Nat !Kalkzandsteen Prefab 1(}5 

Tabe/14: Overzicht werkbare dagen per inbouwpakket, bepaald adhv een referentieproject en representatief bij één verdieping 
met minimaal 24 woningen 

Bij het toepassen van een plafond zit er geen verschil in het aanbrengen hiervan bij de verschillende 
systemen en zal daarom als toeslag op de werkbare dagen meegenomen worden. Om deze toeslag 
te kunnen bepalen zijn voor de twee wijze van plaatsingen van plafonds aparte planningen gemaakt. 
Uit deze planningen zijn de toeslagen qua doorlooptijd bepaald; 7 dagen voor een plafond tpv de 
binnenwanden en 26 dagen voor een plafond over het gehele kaveloppervlak. De twee planningen 
van deze plafonds zijn ook aan bijlage 23 toegevoegd. 
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• De voorbereidingstijd van de verschillende inbouwpakketten 
Wat valt er onder voorbereidingstijd? 
Uit overleg met de afdelingen werkvoorbereiding en projectleiding van SDK zijn de onderdelen waaruit 
de voorbereidingstijd zijn opgebouwd samengesteld. 
Offerte aanvraag 
In samenspraak met werkvoorbereiding wordt door inkoop offertes bij leveranciers/onderaannemers 
aangevraagd. Werkvoorbereiding zorgt vooraf dat de benodigde gegevens verzamelt zijn. Deze 
gegevens bestaan uit beschrijvingen, tekeningen, afwerkstaten, hoeveelheidstaten, etc. 
Offerte ontvangen 
De tijd die er overheen gaat tussen de aanvraag van offerte en het ontvangen van een offerte vanuit 
een onderaannemer valt onder deze kop. 
Offertes spiegelen 
Bij binnenkomst van de offerte vanuit diverse onderaannemers worden deze vergeleken met elkaar. 
Deze vergelijking vindt hoofdzakelijk plaats op basis van kosten. Normaliter wordt de opdracht gegund 
aan de goedkoopste, maar dit kan door uitvoeringstechnische redenen ook anders uitvallen. 
Inkoop 
Wanneer er na overleg tussen inkoop en werkvoorbereiding een onderaannemer/leverancier naar 
voren komt wordt er met deze een afspraak gemaakt. In dit gesprek worden voorwaarden voor 
levering, montage en overige zaken vastgelegd. Dit vastleggen gebeurt in een contract waarmee als 
ware deze diensten/producten bij deze onderaannemer/leverancier ingekocht zijn. 
Tekenwerk/gegevens onderaannemer 
De leveranciers werken het project uit in deze fase. Ze leveren, aan de hand van de 
architectentekeningen, werktekeningen en details aan waarop hun samenstelling van producten 
duidelijk wordt. Daarnaast kunnen door de aannemer uit deze tekeningen voorzieningen gehaald 
worden die vooraf aan het plaatsen van deze producten aanwezig moeten zijn. 
1 e controle 
Als het tekenwerk van de leverancier aangeleverd is wordt deze gecontroleerd op correctheid. Er kan 
daarbij gedacht worden aan de samenhang van het product met de toe te passen bouwmethode, de 
correctheid in vergelijking met het afgesloten contract en de correctheid volgens de door de architect 
aangeleverde tekeningen. 
Tevens houdt werkvoorbereiding de voortgang van het proces bij de leverancier/onderaannemer in de 
gaten. 
Aanpassen (tekenwerk) onderaannemer 
Na de 1 e controle worden de tekeningen met opmerkingen terug verzonden naar de leverancier, deze 
past de tekeningen aan waarna deze weer ter goedkeuring aan de aannemer aangeboden worden. 
2e controle/definitief 
Door de aannemer wordt gecontroleerd of de opmerkingen wel in het tekenwerk en de omschrijving 
verwerkt zijn. Zo ja, dan kan de leverancier de stukken definitief maken. 
Productietijd/levertijd 
Voor de verwerking van de tekeningen naar gereed product heeft de leverancier tijd nodig. Deze tijd is 
de productie/levertijd van een product. Sommige standaard producten zijn bij leveranciers op voorraad 
en hebben dus een zeer korte levertijd, andere zijn speciale producten die op bestelling gemaakt 
worden zodat deze een langere levertijd hebben. 
Start uitvoering 
Als de producten uitgeleverd zijn er kan begonnen worden met de uitvoering . Na de binnenkomst van 
de producten kan er begonnen worden met het monteren van de producten en start het in uitvoering 
brengen van dit onderdeel. 

Hoe wordt de duur van de voorbereidingstijd bepaald? 
De voorbereidingstijd wordt bepaald aan de hand van de verstrekte gegevens van leveranciers en uit 
ervaring van de afdeling inkoop en werkvoorbereiding. 

Wat is de voorbereidingstijd voor metalstud? 
Hieronder is de voorbereidingstijd van metalstud terug te lezen, de andere voorbereidingstijden zijn in 
bijlage 24 te vinden. 
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Welke conclusie is er te trekken uit de diverse voorbereidingstijden? 
In hoofdzaak kan er gezegd worden dat de meeste voorbereidingstijden dicht bij elkaar liggen en 
weinig voorbereidingstijd behoeven. Oe voorbereidingshjd varieert , met één uitzondering, tussen de 6 
en 8 weken. 
Die ene uitzondering hierop is het complete pakket. Deze heeft een voorbereidingstijd van 26 weken 
nodig. Dit komt in hoofdzaak door de technische uitwerking en de (buitenlandse) productie . Doordat er 
tijdens het plaatsen van dit pakket in de laatste fase voor het opleveren niets meer gewijzigd kan 
worden dient alles zorgvuldig uitgewerkt te zijn. Daarnaast heeft de productie met overtocht vanuit het 
buitenland ook zijn tijd nodig. Maar dit hoeft, bij een goede inachtneming van deze voorbereidingstijd , 
geen problemen op te leveren voor het uitvoeringsproces. 

6.3.5 Inpassing installaties woningscheidend metalstud 
Omdat in de woningscheidende wanden geen installaties opgenomen mogen worden is deze criteria 
voor de woningscheidende metalstud wand niet van toepassing. Voor de overige inbouwpakketten zie 
bijlage 25. Oe inpassing van installaties is daarbij d.m.v. een waardering aangegeven. 

6.3.6 Esthetisch afwerkingsniveau 
• Esthetische afwerkingsniveaus die meegenomen worden 

Voor een goede vergelijking moet het kwaliteitsaspect "afwerkingsniveau" in het keuzemodel 
meegenomen worden. Het moet namelijk mogelijk zijn de wanden/plafonds af te werken in zowel 
niveau A/Beoordelingscriteria groep 1 als niveau B/Beoordelingscriteria groep 2. Deze 
afwerkingniveaus/beoordelingscriteria zijn vastgelegd in de informatiebladen "Afwerkingniveaus van in 
het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds" en 
"Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk binnen" opgesteld door Hoofdbedrijfschap Afbouw en 
Onderhoud. 
In deze informatie bladen staat niveau A/groep 1 gelijk aan "sausklaar" terwijl niveau Bigroep 2 gelijk 
staat aan "behangklaar". 

• De wijze waarop de esthetische afwerkingsniveaus meegenomen worden in het 
keuzemodel 

In het keuzemodel moet de mogelijkheid aanwezig zijn om te kiezen tussen afwerkingsniveau A/groep 
1 (sausklaar) en Bigroep 2 (behangklaar) . Tevens moet bij het kiezen van een van de twee 
afwerkingniveaus de kosten weergegeven kunnen worden, zodat het verschil in kosten tussen beide 
niveaus inzichtelijk worden gemaakt. 

Metalstud Cellenbeton Kalkzandsteen MS·plafond 

Sausklaar I Ahverklngsnlveau A l B'eoordellngscrit erîa groep 1 8,50 1.6.00 16,00 12,8.5 
Behangklaar I Af·;;en<lngsniveau B I Beoordelingscriteria groep 2 4,50 11,65 11.65 6,30 

Pti~-vt €/ml 
Tabe/16: Kosten voor afwerkingsniveaulbeoordelingscriteria 
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--------------~ 
Samenvattend schema 

Nu de benodigde waarden van de eigenschappen zijn verzameld kunnen deze in onderstaande schema worden samengevat. Voor de eigenschappen die een toelichting nodig hebben wordt er verwezen naar desbetreffende paragraaf/ 
bijlagen in dit verslag. 

Criteria 
Type-omschrijving Afme · e i Massa Bou~1besJult Monu en e n e1 Kosten tzie Urtvoe ring I TiJd lnpass ng Esthe isch 

Gebrul!< we rkbegrottngen} Flexibilite it m s alla e s afwe rkingsnive au 
""0 ""0 ai c: 
5 c: ""0 ""0 Qj ," ëi) til til ""0 "ëi) "- "(ij - dl .!::. 0 0 -= E .., .!::. ti -~ .'liP .... .... 

"ëi) ""0 Qj c: ~ c: .r;l! fl) - ~ 
0 Qj ""0 ""0 'ö 

E E ~ m c c:: (ij "ëi) ëi) ""0 E 0 - ""0 !i ::J 0 
"' (Ij aJ ..::"' .!::. Ql "(ij ..0 .... .0 -.:: .§ .0 .... 

""0 ""0 1: ~ Qj 
~ <ll c: ~ .!::. "' !liG <lJ 0 - u ::J tó ::J .:.< '"" 

c .!::. 0 0 
""0 

'"" 0 0 a s <lJ Qj u i=' ~ ~ ....! w ·U'I > ~ > ~ 

Orcog vloe rsys ee Egalisatiekorrels Vormt geen be pe rking 400 kg/m3 ·1dB t/m l3dB Nvt- Bestaande 

E20 20 24,1 kg/m2 vloer voldoe aan 

E25 25 30,1 kg{m2 de gestelde e tsen 

E30MF 30 25.7 kg/m 2 

E30?S 40 24,5 kg/m2 

!Na vloersysteem lsolerende mortel 280 kg/m3 lldB Nvt · Bestaande 

lsolat1e dekens Vorm geen be e rking 2,4 jkg/m2 vloer voldoet aan "ëi) 

Anhydriet vloer 2200 kg/m3 de gestelde eisen ""0 ~ 
0 "iii 

Wonjng. sch metalstud MS75/1.50.lA kg/m2 E ft lf ~ 
"- ~ 

~ lf; ff :;t :;f 75 $3,0 21 -lOdB 30 Qj "' Qj 
~ "iii N "iii VI VI 

I 

"iii VI "iii VI "iii 
MS100/1.75.lA 100 $4,5 22 kg/m2 -9dB 30 ::J lii i!J aJ al i!J i!J aJ ..... i!J i!J Qj 

~ 
Qj 

MS100/ 2.50.2.A 
.:.< ~ ~ ~ ""0 ~ ~ 2: 2: 2: li 100 $ 4,0 39 kg/m2 ·2dB 90 ..f: Qj Qj ::J Qj Qj al Qj Qj 

Qj Qj Qj ti 
Qj Qj Qj Qj Qj VI 

MSU5/2.75.2.A 125 $5,5 40 kg/m2 -ldB 90 c:: ""0 ""0 ""0 - ""0 u ""0 ""0 ""0 ""0 i!J Qj :J ::J ::J "' ::J ::J :J ::J ::J ::J 

~ MS205/2. 75*75. 2.AA kg/m2 E ti ti ~ ai ti ti ti til ti ~ 205 $6,0 44 lldB 60 0 - - ':Q - - - -c "' "' "' ..c. "' "' "' "' "' 
(Ij 

c:: ""0 Ql MS255/2.100* 100. 2.AA 255 $6:,5 46 kgfm2 lldB 90 (Ij ai ti ti c:: ti 1i 1i 1i ti 1i :J ; lif' ..c. ..c. ..c. ", ..c. ..c. ..c. ..c ..c. ..c. ti 
kgfm2 

> 
'v'Jonlng.sch. ceJie beton G4/600 50. 37 - . Qj c:: c: c c:: c:: c:: c:: c c:: ~ 

E "' "' "' "' "' "' ", ", "' ~ ..... > 
~ 70 S2.5 52 kg/m2 -24dB 60 > > > E 00 > > > > > 1i 

'(ij ·0 ..... ~ ..... C'l 0 <q rtl 1/l ..c. ; 100 $3,0 74 kg/m2 ·2ldB 90 "ë .... ..... ..... ~ r-< ..... ·N •N N N c:: .... Qj (Ij Qj 

"' Qj Qj Qj Qj w Qj ", 

~ kg/m2 
""0 ~ !' ~ ..... 1:>0 CL' ~ -' Cl) 

~ > 
150 $4,7 111 ·18dB 120 0 .!!! Qj .!!! ~ ..!!! 

~ :s ::'1 :=' : :""~ = ==- :':'\ :=:" ==' 
0 200 $5,9 148 kg/m2 -15dB uo ~ 15 .0 ..0 !' .0 .0 .0 .0 ..0 ..0 m 

ti c:: c:: c:: ::-o ~ 
c:: c c c c ;cj .a 

GS/800 100 $3,0 92 kg/m2 -19dB 90 
Qj Qj Qj .0 Qj Qj (Ij Qj Qj 

c Qj N N ..... 
ai N ffl .m ~ <q IJ) ~ - G4/600 kg/m2 

0 :"'i N m rö rö m 1\'Î m "' 150-50-150 !4, 7 U2 4dB 240 a. m 

~ ILÎ ~ ..... \Ó <Cl ..0 ;cj ..0 ILÎ 
200-50-200 $5,91 296 kg/m2 6dB 240 c:: - 1ij - ,..; ':;; 1ij 1ij 1ij -"' ." "' I \!) 1ij ", ", 

> ," ", "' "' "' t! ~ "' "' a. 
11\/on ~.sch_ Kalkzandsteen L67/298 67 u ,o 106,4 kg/m2 -13dB 45 "- "- ~ Ïii '- "- !i> "- llJ .:.< CD ~- ~ 

1:>0 t! llC' ~ = "' ~ ", ", ~ ~ N 
Ll00/198 100 ~4,0 159,6 kg/ m2 -8dB 90 "ëi) "- ..... .. "-

.:.< "' '"" 
", tiC "' 

", "' "' "' "' 
kg/m2 

c:: a. a. a. ~ a. a. a. a. a. a. 
L150/148 lSO 2:4,5 244,2 ·3dB 200 ", oV Qj Qj ", Cll ill Qj Qj -~ Qj 

:E ,.:;:; N N a. N N N 
L214/98 214 2: 4,5 366,3 kgfm2 3dB 300 m Qj 

L120/198 (120·50·120) kg/m2 äi N 
120-50-120 2 4,5 400,8 13dB >200 Qj 

Binnenwand m etalstod Zie woningscheidende wanden Nvt Nvt 

, Binnem'land cellenbeton Zie woningscheidende wanden ~vt Nvt 

Binnenwand kalkzandsteen Zie woningscheidende wanden Nvt Nvt 

2,46 lC-OOkg verdeeld 
Compleet :pakket · prefab Cubl (breedte) 2,65 3.85 over6,31m2 Nvt Nvt 
Metalstud plafond Nvt Nvt 

Figuur 13: Samenvattend schema inbouwpakketten-criteria-eigenschappen: 
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7 De projectafhankelijke keuzeaspecten die een rol spelen 

7. 1 Definitie projectafhankelijke keuzeaspecten 
Projectafhankelijke keuzeaspecten zijn aspecten van een gebouw/bouwplaats die per project kunnen 
verschillen. Deze verschillen moeten invloed hebben op de keuze van het inbouwpakket. Om deze 
projectafhankelijke keuzeaspecten te kunnen benoemen zijn gesprekken gevoerd met projectleiding 
en uitvoering. 

7.2 De projectafhankelijke keuzeaspecten die een rol spelen 
7.2.1 De projectafhankelijke ei~enschappen 
Aan de hand van onderzochte literatuur 0 en door overleg met projectleiding en uitvoering is 
vastgelegd welke projectafhankelijke eigenschappen er zijn. Als eerste volgt van deze eigenschappen 
een beschrijving, waarna er ook beschreven wordt of deze eigenschappen ook daadwerkelijk een 
k .. euzeaspect ZIJn. 

Beschrijving Invloed op keuze I 
keuzeaspect 

Projectnaam De naam waaronder het project Geen 
bekend is binnen de aannemer. Vaak 
wordt ook een projectnummer bij 
deze naam toegevoegd. 

Locatie De locatie is de omgeving waar het Door de beperkte 
gebouw zich in bevind. Deze afmetingen van de gebruikte 
omgeving is in iedere situatie weer onderdelen van de 
uniek en dient voor elk project inbouwmaterialen vormt de 
afzonderlijk bekeken te worden. locatie geen beperking op de 
Belangrijke zaken die met de locatie keuze. Indien er wel een 
te maken hebben zijn; de beperking aanwezig is, zal 
bereikbaarheid, de opstel- en deze voor al de systemen 
werkruimte voor het materieel en de ongeveer gelijk zijn . 
ruimte voor de opslag van materiaal. 

Aantal appartementen De hoeveelheid appartementen die Geen direct invloed op de 
gerealiseerd moeten worden in het keuze wel worden de 
gebouw wandoppervlakten groter 

Stramienmaat De maat waarop de kolommen in rij Geen 
gepositioneerd zijn binnen het 
gebouw. Op dezelfde maat bevinden 
zich ook de balken onder de vloer. 
De woningscheidende wanden zijn 
normaliter op deze balken geplaatst. 

Breedte pand De totale breedte van het pand. Geen direct invloed, maar 
het vloer- en wandoppervlak 
wordt hierdoor wel vergroot 

Diepte pand De totale diepte van het pand Geen direct invloed. Het 
drempel vloer- en/of het 

wandoppervlak wordt 
hierdoor wel vergroot, maar 
dit is mede afhankelijk van 
de plaatsing en het formaat 
van de gang. 

10 Wennink, K.M.A., Herbestemming EG/ complex, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 
2008 
Hamers, M., Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw, 
Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2008 
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Aantal bouwlagen Het aantal bouwlagen dat het Geen direct invloed op de 
bestaande pand telt waar binnen de keuze. Wel wordt naar mate 
appartementen gerealiseerd moeten er meer bouwlagen zijn de 
worden. tijdsduur van de verticale 

transportbewegingen langer. 
Maximale draagkracht De maximale draagkracht van de De maximale draagkracht 
constructie constructie van het bestaande bepaalt of sommige 
(vloer/kolom/fundering) gebouw. Deze wordt vaak als waarde producten, afzonderlijk of in 

voor de maximale draagkracht van de combinatie met elkaar, 
vloeren aan de aannemer mogelijk zijn binnen het 
doorgegeven, zodat deze een bestaande gebouw. 
afweging kan maken tussen de 
verschillende mogelijkheden. 

Vrije verdiepingshoogte De vrije verdiepingshoogte die binnen De vrije verdiepingshoogte 
het bestaande gebouw aanwezig is. van een gebouw kan 
Doordat wanden op verschillende bepalend zijn of sommige 
plaatsen gemonteerd worden gaat wandtypen wel of niet 
het hierbij om de vrije hoogte onder toepasbaar zijn. Wanden 
de vloer, de vrije hoogte onder de hebben afhankelijk van hun 
kleine balken en de vrije hoogte dimensies en 
onder de grote balken. eigenschappen een 

maximaal· te overbruggen 
hoogte. 

Toegang gebouw De toegang van het gebouw is de Door de toegang van het 
aanwezige of aangebrachte opening gebouw moeten de 
in de gevel/vloer waardoor de aan- materialen en het materieel 
en afvoer van materieel/materiaal binnen gebracht worden. 
plaatst vind. Hierdoor kan de toegang van 

invloed zijn op de keuze van 
het inbouwpakket. 

Gestelde geluideisen Voor vloeren en wanden worden De benodigde 
verschillende geluideisen vanuit geluidswerende eisen 
bouwbesluit gesteld. Deze eisen kunnen direct invloed 
bepalen de geluidisolerende hebben op de gekozen 
eigenschappen van de toegepaste materialen. De materialen 
vloeren en/of wanden. Daarnaast is kunnen allemaal voldoen 
het ook mogelijk dat de aan de eisen aan het 
opdrachtgever hogere bouwbesluit al is dit wel 
geluidswerende eisen stelt, om een afhankelijk van de gekozen 
hoger comfort aan de gebruiker te dimensies of samenstelling. 
kunnen bieden. 

Gestelde Door bouwbesluit worden De brandwerendheidseisen 
brandwerendheidseisen brandwerende eisen voorgeschreven kunnen invloed hebben op 

waaraan sommige vloeren en de gekozen dimensies van 
wanden moeten voldoen. het inbouwmateriaal. De in 

het keuzemodel 
meegenomen materialen 
kunnen elk, afhankelijk van 
de dimensies, voldoen aan 
de gestelde waarden uit het 
bouwbes luit. 

Beschikbare bouwtijd De door de opdrachtgever gestelde De beschikbare bouwtijd kan 
maximale bouwtijd, vaak uitgedrukt in door het verschil in 
werkbare dagen. doorlooptijd tussen de 

inbouwmaterialen invloed 
hebben op de keuze. 

Tabel 17: Pro,ectafhankefyke etgenschappen 
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7.2.2 Projectafhankelijke keuzeaspecten 
Zoals uit bovenstaande schema blijkt zijn niet alle projectafhankelijke eigenschappen ook 
daadwerkelijk keuzeaspecten. Dit betekent dat deze eigenschappen dan geen direct invloed hebben 
op de keuze van het inbouwpakket. 
De (overgebleven) projectafhankelijke keuzeaspecten zijn hieronder weergegeven; 

De maximale draagkracht van de constructie (vloer/kolom/fundering) is het eerste punt 
waarop een scheiding wordt gemaakt tussen de mogelijke inbouwpakketten. Indien de massa 
van een afzonderlijke of een combinatie van materialen de maximale draagkracht van de 
constructie overschrijdt kan deze niet toegepast worden in dit project. 
De vrije verdiepingshoogte van het bestaande gebouw is ook een belangrijke factor . Wanden 
hebben bij verschillende dimensies maximaal technisch haalbare wandhoogten, zodat niet elk 
wandtype voor elke situatie gebruikt kan worden. 
De grootte van de toegang tot het gebouw kan bepalend zijn voor de keuze. Bij beperkte 

afmetingen van deze toegang kunnen materialen door hun dimensies minder aantrekkelijk 
worden om te kiezen of geheel weg vallen. 
De voorgeschreven geluid- en brandwerende eisen hebben invloed op de keuze van de 
wanden. De eigenschappen voor geluid- en brandwerend van de wanden zijn afhankelijk van 
de wanddimensies. Onder de wanddimensies wordt verstaan de dikte, lengte en hoogte van 
de wanden . 
Door de opdrachtgever wordt vaak een bouwtijd gesteld in maximaal aantal werkbare dagen 
of wordt er een opleverdatum genoemd. Omdat de doorlooptijden van de mogelijke 
(combinaties van) inbouwmaterialen van elkaar verschillen kan dit ook invloed hebben op de 
totale bouwtijd en dient daarom ook meegenomen te worden. 

Naast de bovenstaande punten zijn er nog enkele projectafhankelijke keuzeaspecten die voortkomen 
uit de eigenschappen van de inbouwpakketten, namelijk; 

Aantal te realiseren woningen is benodigd om sommige kosten, die gerelateerd zijn aan het 
aantal woningen, te kunnen berekenen. 
Vloer- en wandoppervlak in m2 van de nieuwe inrichting van het gebouw. Met deze 
hoeveelheden kunnen de bouwkosten van het inbouwpakket berekend worden. 
Hoogte vloeropvulling die benodigd is om de vloer uit te vlakken (over eventuele leidingen). 
Met dit gegeven kan de hoeveelheid opvulmateriaal voor de vloer bepaald worden, waarmee 
op zijn beurt de bouwkosten berekend kunnen worden. 

-------------
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8 Ontwikkeling van het keuzemodel 

8. 1 Eerste opzet keuzemodel 
Voordat er begonnen kan worden met het ontwikkelen van het keuzemodel moeten er enkele dingen 
vastgelegd worden. Eerst wordt er een opzet gemaakt over hoe het model er uit moet komen te zien, 
zie figuur 14. Daarna worden de diverse onderdelen vanaf output, met de klok mee tot het 
keuzemodel behandeld en beschreven . 

Input: 
·Prtljectgegevens 
-Bouw enlr-gen 
-Prog a mma V art s n 

Figuur 14: Opzet keuzemodel 

Output 

Kouz.ernodcl 

Wie: Planvoorbereiding 
Wanneer. VO of DO-f , 

Het keuzemodel moet als uitvoer een advies geven over de mogelijke inbouwpakketten. De uitvoer 
moet daarbij aangeven welke inbouwpakketten, bij de gekozen criteria, mogelijk zijn en wat daarvan 
de waarde voor de criteria zijn . De criteria die minimaal getoond moeten worden in het advies zijn tijd 
en kosten. 
Voor deze output is een programma van eisen opgesteld, die hieronder te zien is. 

Programma Van Eisen (PVE) output 
De belangrijkste eisen voor de output van het keuzemodel (en daarmee ook het keuzemodel) zijn 
vastgelegd in het programma van eisen. Dit programma van eisen wordt tevens gebruikt als 
toetsingsmiddel voor het ontwikkelde model. 
Primaire eisen: 

Vergelijking tussen inbouwpakketten; 
Het geautomatiseerde model moet een vergelijking kunnen maken tussen de verschillende 
inbouwpakketten aan de hand van de criteria. Hiervoor moeten de eigenschappen van de 
diverse inbouwpakketten door het model met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Objectief advies; 
Er moet advies gegeven worden op basis van projectgegevens in plaats van op basis van 
persoonlijke voorkeuren. 
Advies met criteria kosten en tijd; 
Aan de hand van de ingevoerde gegevens moet het model diverse berekeningen doorvoeren 
zodat bij het advies ook een indicatie voor tijd en kosten weergegeven wordt. 

Eisen aan userinterface: 
Kort tijdbestek; 
Het keuzemodel moet een geautomatiseerd model zijn, waarvoor maximaal 30 minuten 
invultijd benodigd is. Hierbij wordt wel ervan uitgegaan dat alle benodigde gegevens 
bestudeerd en verzameld zijn. 
Overzichtelijke/heldere werkwijze; 
Het keuzemodel moet een geautomatiseerd model zijn waarbij aangegeven wordt welke 
gegevens in welke volgorde ingevuld moeten worden. Op deze wijze blijft onjuiste invulling 
van het model tot een minimum beperkt. 
Daarnaast moet het keuzemodel eenvoudig en door elke medewerker in te vullen zijn. Om dit 
te realiseren wordt het keuzemodel opgezet in Microsoft Excel. Hier zijn meerdere redenen 
voor; zo wordt er veel met Excel binnen SOK gewerkt en kan elke medewerker hiermee 
werken . Daarnaast is het in dit programma mogelijk een database op te bouwen waar d.m.v. 
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formules naar terug gekoppeld kan worden. Als laatste is er met Excel een geautomatiseerd 
product te ontwikkelen zonder te kunnen programmeren. 

Actualiteitseisen: 
Model up-to-date; 
Er moet in het model de mogelijkheid zijn om de gegevens te kunnen wijzigen zodat ze up-ta
date blijven. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die gebruikt worden om de kosten voor de 
inbouwpakketten te berekenen. 

Gebruikers en fase van gebruik 
Afhankelijk van het project wordt het keuzemodel door de aannemer, en dan meer specifiek de 
afdeling planvoorbereiding, tijdens de VO- of DO-fase gebruikt. 

Input 
De input van een proces zijn de gegevens die benodigd zijn voordat het proces doorlopen kan 
worden. Op basis van deze gegevens geeft het keuzemodel een advies uit. Voor dit keuzemodel zijn 
dit de volgende zaken; 

Projectgegevens 
Onder projectgegevens vallen de gegevens die bij het opstarten van een project benodigd 
zijn, zoals projectnaam, projectnummer, plaatsnaam, aantal woningen en netto/bruto 
vloeroppervlak. 
Bouwtekeningen 
Met de bouwtekeningen zoals plattegronden, doorsneden en aanzichten kunnen wand- en 
vloeroppervlakken uitgetrokken worden. Deze oppervlakken zijn benodigd om het keuzemodel 
in te kunnen vullen. 
Programma Van Eisen 
Vanuit de opdrachtgever wordt het Programma Van Eisen aangeleverd. Hierin staat 
beschreven welke eisen er aan de ruimtes, materialen en afwerking gesteld worden. Hierdoor 
krijgt men een idee over hoe het bouwwerk uitgevoerd moet worden, welke kwaliteiten er 
nagestreefd worden en welke overige voorzieningen gewenst zijn. 

Het keuzemodel 
De data zijn normaal gesproken de gegevens die benodigd zijn om een keuze te kunnen maken. In dit 
geval zijn deze gegevens in het keuzemodel verwerkt en dient zo het keuzemodel als data. Het 
keuzemodel moet zo opgebouwd zijn dat het voor de gebruikers duidelijk is welke gegevens ingevuld 
moeten worden en welken niet. Het keuzemodel vervult hierbij de sturende informatie. Om het 
keuzemodel werkend te krijgen wordt er gebruik gemaakt van computers. 
Een verdere uitwerking vanaf deze opzet van het keuzemodel tot een werkend keuzemodel voor 
inbouwpakketten bij herbestemmingen wordt in de komende paragrafen en hoofdstukken beschreven. 
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8.2 Nieuw keuzeproces inbouwpakket 
Door het introduceren van een keuzemodel wijzigt het bestaande keuzeproces (omschreven in 
paragraaf 2.4) Door het bestaande en nieuwe keuzeproces naast elkaar weer te geven wordt duidelijk 
waar de wijzigingen plaats vinden. 

Oud 

50-begroung wordt 
r""""ll>---1 door aannemer 

opgasteld 

Opdrachtgever 
beoonleelt ~Pen 

50-begroling 

onbouwpakkelen 

Figuur 15: Huidig keuzeproces 

Wiebrand Bunt 

Nieuw 

Of 

Nee 

50-beqroting wordt 
f--D---1 door aann

opgesteld 

OpdracNgever 
rdeall ontwerp ." 
50--begrollnQ 

Nee 

Opdrachtge~~er, 
arr.hotec;ten 

~---1:>--1 bouwfysiliCh !Miolaeur 
gevenvoortltf 
inbouwplOkket 

cOI'slruclllur en 
bouwfy&isch ad\lluur 

stelen dit kMJze 
!l1bollwpakket vaal 

inbouwpekkei en 

Nee 

Figuur 16: Nieuw keuzeproces 
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Zoals uit bovenstaande figuur is op te maken is het gedeelte 'Productgegevens en Projectkenmerken' 
vervangen voor 'Keuzemodel'. 
In de oude situatie vergelijkt de aannemer de voorstellen en draagt alternatieven aan op basis van 
kennis en ervaring. In de nieuwe situatie worden deze taken door het keuzemodel op een objectiever 
en meer gestructureerde manier uitgevoerd. Het keuzemodel geeft daarbij een advies uit en laat zien 
wat de eventuele alternatieven zijn . 

8. 3 Ontwerpproces keuzemodel 
Om vanaf een idee een praktisch model te realiseren is een structurele aanpak benodig:d. Hierdoor is 
het model stap-voor-stap ontwikkeld. In onderstaande paragrafen wordt er ingegaan op deze 
uitwerking tot een werkend model. 
De basis voor het ontwerp van het keuzemodel is het programma van eisen (PVE). In het PVE staan 
de eisen omschreven waaraan het keuzemodel moet voldoen. Als eerste wordt omschreven hoe deze 
eisen in het keuzemodel zijn verwerkt. Daarnaast wordt er ook uitgelegd hoe het (concept) model 
opgebouwd is en welke achterliggende gegevens er verzameld/berekend moeten worden voordat er 
een werkend keuzemodel ontstaat. 

8.3.1 Van PVE naar keuzemodel 
Voordat er wordt ingegaan op hoe de eisen in het model zijn verwerkt wordt een korte beschrijving 
gegeven van de essentie van het model. 

De essentie van het model 
Het model geeft aan de hand van de ingevoerde gegevens en gekozen opties een overzicht van de 
mogelijke inbouwpakketten weer. Van deze mogelijke inbouwpakketten bepaalt het keuzemodel de 
tijd, dmv afbouwplanningen, en de kosten, dmv begrotingen. Op basis van de totale bouwkosten 
worden de adviezen oplopend geordend. 

Hoe het PVE verwerkt is in het model 
In het model dienen de eisen verwerkt te worden die vermeld zijn in het programma van eisen. Hoe dit 
is gerealiseerd is hieronder per eis beschreven. (Het PVE is terug te vinden in paragraaf 8.1 ). 
Primaire eisen: 

Vergelijking tussen inbouwpakketten; 
Het model moet een (automatische) vergelijking maken tussen diverse inbouwpakketten. Om 
dit te realiseren is eerst bekeken welke inbouwpakketten meegenomen moeten worden in 
deze vergelijking. Door analyse van literatuur, gerealiseerde projecten en overleg met SDK is 
een afbakening ontstaan van de inbouwpakketten. 
Kort gezegd betekend dit dat inbouwpakketten meegenomen worden die al in eerdere 
projecten van SDK zijn toegepast en die interessant zijn voor toekomstige projecten. Van 
deze (afgebakende) inbouwpakketten zijn wederom aan de hand van een analyse van 
literatuur en overleg binnen SDK de criteria bepaald. Van deze criteria zijn de desbetreffende 
eigenschappen verzameld en eventueel omgerekend zodat ze voor elk inbouwpakket in 
dezelfde eenheid vermeld zijn en er een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden. Hierdoor 
krijgt men een volledig vergelijk van de afgebakende hoeveelheid inbouwpakketten. 
Welke inbouwpakketten meegenomen worden in het keuzemodel en hoe deze selectie 
gemaakt is, is beschreven in hoofdstuk 4. 
Objectief advies; 
Een objectief advies wordt gegeven als persoonlijke meningen buiten beschouwing worden 
gelaten . Om dit in het keuzemodel te realiseren wordt de vergelijking/keuze, die normaal op 
basis van kennis en ervaring word gemaakt, nu op basis van projectgegevens door het 
keuzemodel gemaakt. Hierdoor hebben persoonlijke voorkeuren/meningen geen invloed op 
het advies en ontstaat er een objectiever en meer gestructureerde keuze die ook bij andere 
bouwpartners onderbouwd kan worden. 
Advies met criteria kosten en tijd 
Een van de belangrijkste en doorslaggevende criteria in de bouw zijn kosten en tijd. Daarom 
dient het model naast een advies met de mogelijke inbouwpakketten ook een indicatie voor de 
tijd en kosten te geven. Als eerste zijn hiervoor de bouwkundige kosten van de diverse 
inbouwpakketten bepaald. Daarna zijn voor de verschillende inbouwpakketten op basis van 
een referentiegebouw afbouwplanningen voor één verdieping samengesteld. Hiermee kan het 
keuzemodel de bouwtijd voor gebouwen met verschillend aantal verdiepingen en woningen 
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bepalen. Om ook het verschil in bouwtijd van de inbouwpakketten in kosten te kunnen 
uitdrukken zijn de tijdgebonden kosten bepaald. 
Deze kosten, bouwkundige kosten en tijdgebonden kosten, vormen gezamenlijk de 
uiteindelijke bouwkosten die naast een indicatie voor de bouwtijd bij het advies worden 
weergegeven. De door het keuzemodel gegeven adviezen worden daarbij gesorteerd op 
oplopende totale bouwkosten. Er is daarbij nog een extra kolom toegevoegd waarin 
aangegeven is wat de afwijking (in%) is t.o .v. de goedkoopste mogelijkheid, zodat er snel een 
idee ontstaat wat het verschil is met andere keuzen/mogelijkheden. 

Eisen aan userinterface: 
Kort tijdbestek; 
Om het keuzemodel gebruiksvriendelijk te laten zijn dient deze in een kort tijdbestek ( <30 min) 
een advies te kunnen geven. Dit is bereikt door het model op basis van Excel te 
programmeren en te automatiseren. Door het invullen van enkele projectgegevens genereert 
het model zelf een advies, waardoor het handmatig vergelijken van de eigenschappen van de 
inbouwpakketten achterwege kan blijven. 
Daarnaast is het mogelijk om tussentijds, maar ook na het geven van het uiteindelijke advies, 
de criteria te wijzigen zodat in een paar muisklikken al gezien kan worden wat daarvan de 
invloed is. 
Overzich telijkel heldere werkwijze; 
Net als bij bovenstaande eis dient ook een overzichtelijke/heldere werkwijze voor een 
gebruiksvriendelijk model. Door een eenduidige omschrijving van de in te vullen gegevens en 
een duidelijke toelichting waar nodig, blijft een heldere en gestructureerde werkwijze 
gewaarborgd. Daarnaast zijn in het model de invulvakken met een aparte kleur aangegeven 
en zijn de overige cellen geblokkeerd tegen invullen/wijzigen zodat er de minste kans bestaat 
om (onbedoeld) het model onwerkbaar te maken. 
De volgorde van het invoeren van gegevens is bij dit model niet belangrijk, alle gegevens 
kunnen door elkaar ingevoerd en later eventueel gewijzigd worden. Om het model voor elke 
werknemer binnen SDK bruikbaar te maken is er voor gekozen om het model in Excel te 
ontwikkelen. Excel wordt namelijk door vrijwel elke werknemer binnen SDK dagelijks gebruikt 
en is daardoor een bekend programma. 

Actualiteitseisen: 
Model up-to-date; 
Om het keuzemodel ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken is het mogelijk om 
sommige gegevens te wijzigen zodat deze up-to-date blijven. Dit is mogelijk gemaakt door de 
eenheidsprijzen waarmee de kosten berekend worden niet te blokkeren, zodat deze altijd 
veranderd kunnen worden. Tevens staan er bij deze kosten peildatums vermeld zodat 
eventueel gebruik gemaakt kan worden van indexcijfers . 

8.3.2 Concept keuzemodel voor inbouwpakketten bij herbestemmingen 
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe het model in elkaar zit. Daarbij is eerst de opbouw van het 
keuzemodel schematisch weergegeven, zie figuur 17, daarna is vanuit dit schema het model 
beschreven. 
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Schematische weergave opbouw van het keuzeondersteunend model: 

Pr.OJe<:l -document Project- / ' 1.1 

l 
gegevens 

J 2.1 ...... _ 
~ -

I Bouw-tekeningen 
Afm.,lingen _;-. Vloeropp&rvlak 

1.2 
vloer bepalen 

I 2.2 3_1 
;---- !J -

Wandoppervlak Bouw-teken•noen 
Almalmgen ; ..:::..._. 1.2 wonmgscheidende + 

l 
wanden . 

binnenwand bepalen 2.3 I ...... _ 
~ 3.2 

~ - ~ 

Projjfamma Van 
Selectie 

I 
Eisen 

inbouwpakkeilen I-1.3 
.I """'""" I 3.3 1-

:1 pruJe<:tgogeve~ i ~~-...r...-' 
] 

+ Aovuts 

_j --( r Totale kosten 7 1 Bouwkundige Kostendetabase 
kosten berekenen berekenen 1.4 

l 5.1 r--t' 6 , -""==-~ 
'.J 

Verschil bouWliJd 
TiJdg$bOI'Iden 

on kosten 
I~ kosten berek-n t-uotdrukken 

5.2 4.1 
-

1 
~ 

Bouwtijd oataba·se ~ Bouwtijd bepalen 
1-5 

4 .2 

-
Figuur 17: Schema opbouw van keuzeondersteunend model 
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Op voorgaande figuur zijn in het oranje de hoofdonderdelen voor het keuzemodel aangeduid ; 
Informatie, Invoer, Berekeningen/Tussenwaarden en U'itvoer. Deze zullen hieronder toegelicht 
worden. 

1. Informatie 
Onder dit onderdeel staan de gegevens/documenten vermeld die benodigd zijn om het keuzemodel te 
kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om het projectdocument, bouwtekeningen, programma van eisen, 
kostendatabase en bouwtijd database. 

2. Invoer 
Onder dit kopje staan de gegevens die ingevoerd moeten worden in het keuzemodeL De 
projectgegevens zoals projectnaam, projectnummer en plaats worden uit het projectdocument 
overgenomen. Uit de bouwtekeningen worden de afmetingen van de vloer en wanden gehaald, zodat 
het model de oppervlakken kan berekenen. 

3. t/m 6. Berekeningen/Tussenwaarden 
Om vanuit de ingevoerde gegevens een advies te kunnen geven zijn diverse berekeningen benodigd 
met bijbehorende tussenwaarden. Als eerste is door het keuzemodel, vanuit de opgegeven dimensies, 
de vloer- en wandoppervlakken berekend. Daarna is aan de hand van de ingevoerde wensen/eisen, 
voortkomend uit het Programma Van Eisen (PVE), door het model een selectie gemaakt van de 
mogelijke inbouwpakketten. 
Uit de bouwtijd database zijn de productienormen gehaald waarmee de bouwtijd per samenstelling 
van inbouwpakket bepaald is. Om de verschillen tussen de bouwtijden mee te kunnen nemen in het 
keuzemodel dienen deze in kosten uitgedrukt te worden. Dit resulteert in tijdgebonden kosten. 
De bouwkundige kosten wordt bepaald aan de hand van de kostendatabase, de wand- en 
vloeroppervlakte en de selectie van inbouwpakketten. De bouwkundige kosten samen met de 
tijdgebonden kosten vormen de totale kosten van de inbouwpakketten. 

7. Uitvoer 
Als alle stappen in het keuzemodel doorlopen zijn volgt de uitvoer van het model. Hierin staat als 
eerste een overzicht van de projectgegevens met daarbij de selectie van de mogelijke 
inbouwpakketten vermeld. 

Om het proces duidelijker en chronologischer te krijgen is deze opgesteld in een andere figuur ( zie 
figuur 18). Op deze wijze is ziet men welke gegevens in welke fase van het model benodigd zijn of 
ingevoerd moeten worden. Daarnaast bied dit een beter houvast voor de ontwikkeling van het 
keuzemodel. 

8. 4 Beschrijving model 
Voordat het daadwerkelijke model ontwikkeld kan worden, moet er eerst bekeken worden welke 
eenheden er gebruikt worden en hoe de formules opgebouwd zijn. Dit wordt in deze paragraaf stap 
voor stap behandeld. 
Door middel van letters zijn deze stappen ook in figuur 18 weergegeven (t=lnvoer, B=Berekeningen, 
T = Tussenwaarden, A=Aannames, K=Kosten, U=Uitvoer). 

Invoer 
Als eerste is er bekeken welke onderdelen voor het invoerblad benodigd zijn. Dit geeft figuur 19; 

-
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L--------------------,NeP ~ 

Ja 

è 

Bereken 
tijdgebonden kostef1 

(per weritdag) 

B+A+K 
Bereken totale 

kosten inbouwpakket 

Legenda gebruikte letters: 
(verwijzing naar §8.4 
I :::: Invoer 
B ; Berekeni(lgen 
T = Tussenwaarden 
A ; Aannames 
K = Koste 
U =: Uitvoer 

Legenda: 

D 
0 .,.,.,... 
CJ 

·.:.__ -- _.,...,-· 

0 
'------ - ) 

CJ 

Bewerking 

Test 

Start 1 Einde 

Invoer I U11voer 

Do-cumente 

1! 
Cl! 
2' 
a. 
~ 
< 
~ 

üJ 
ê) 
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~~ 

~2 

13 p 3 

i4 lnvoerda vm 
iS Gehru 1!$ 

16 

i7 
iS 

19 Breed e 

i10 V oeroppervla 

i lt Sparingen per 
i12 

Wandop oervla 

iB Wandnummer 

p" 

14 •onlngsch dend /8 e anrl 
115 Aantal ·a den n -relfcte soort 

11 6 Lengte 

117 Hoogte 

Invoer 

e p egrond 

eire in eelt 

118 WandoppervW b j et n!chtboe _ oppervlak 

119 AantaJ deursp.armgen 

i20 Breedte del.Jfsparm~· 

121 Lengte de rsparin~· 

Plafondeo oervla 
122 Toepassen p ond 

23 Plafondop erv a e per wo ng-

124 Totaal p afcndoppema 

125 

i26 Etsen geluldwerendhe d on gsdle dende wanden 

l27 Ma~ lmale tce!;esta e 1a.ssa vtoer 

Tijdgebonden o~e 

128 Personeelsk.osten .... 

i29 

i30 g e!en.,_ 

131 Onderhoud bouwterre -· 
132 TiJdeliJ e tnsta la ties•..., 
133 Materieel diversen••• 

134 \lerbruiks asten ouwlceel··--
135 Vellighe d en 11erlen enn• 

36 Souwplaatsbevelligm~· 

37 Verbrulks asten wa er/ ele tri 

i38 Bijkomende kosten...., 

Toelichting 

• Standaardwaarde Is ngevuld, kan ge•~tijz.igd wofden 

"" Afhan .eHjk van ge oze op e 

Eenheid Waarde 

sa 1 0 bEp:l'kt 
Get~ l Onbeperkt 

s k,s 

m 
mm 
mm 

m' 
S'luk s 

Onbeper 

lnvoerda 

Onbeperkt 

Onbeperkt,~ 

Onbeper )() 

Onbeperkt. >0 

Orobeperlct. >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperkt,. >0 

Onbeperkt, .>0 

t.aam Onbeper 

" euze Wo tngscherdend of bintlellwand 

Stuks 

mm 
mm 
m' 

S'luk.s 

m' 

Onbep€rkt, .>0 

Onbeper >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperkt, >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperk, >0 

euze Geen, alleen bo~en 

innenwanden of gehee 

plafondoppervlak 

Onbeperk , >0 

m' Onbep&ki, )() 

'euze Alleen won ng!icheidende 

wanden, wonfngsdleidende 

v.•anden en nnem~·a den of 

be 'de 

Keuze OdS, SdB of gee euze 

Keuze 200 g/m2, 300)(g/m2, 400kg/m2. 

{ 

€ 

{ 

{ 

{ 

€ 

{ 

{ 

€ 

€ 

€ 

SOO ;;g/ 2 of >500 g/m2 

Onbeper , >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperkt. )() 

Onbeper >0 

Onbeperkt. >0 

Onbeperkt~ >0 

Onbeperk >0 

Onbeperkt, >0 

Onbeperkt, >0 

Onbeperkt, >0 

Or1beperl<t , >0 

u .. Alleen Invullen lndie'1 vooraf bek end, anders ~;ord t indicat iewaarde meegenomen 

Figuur 19: Schema Invoer 
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Tussenwaarden 
Indien bovenstaande gegevens ingevoerd zijn moet er een tussenwaarde bepaald worden. Het gaat 
hierbij om de selectie van de inbouwpakketten op basis van de invoer. 

Tussenwaarden 
Code 
u me: 

Figuur 20: Schema Tussenwaarden 

Voordat er aan de hand van de invoer en de tussenwaarde iets over de inbouwpakketten in tijd en 
kosten gezegd kan worden, moeten er nog dingen vastgelegd worden op deze gebieden. Zie de 
schema's hieronder. 

Kosten 
Onderstaand schema geeft aan welke kosten er meegenomen moeten worden en waaruit deze 
gegevens gehaald zijn. 

Kosten 
Code Eenheid 

kl 
k2 

stelprofie len tee lfenbeton l kalkzandsteen) € 

k3 

k4 

k5 

k6 

k7 

k8 

k9 

10 

kll 
k12 

kB 

k14 

kl5 

k16 

k17 

kl8 

k19 
k20 

k21 

os en be istlngsplan (nat vloersysteem) 

oste , ge ïsoleerd prohel (metalstud) 

oste achter ou fme:alstud} 
osten spartng/bore e lectr d eitsdozen 

os en sparing tbv I cht a a en (me alstud) 

oste sparing enkele plaat ( etalst d) 

o-sten kunststofprofre l fce llenbetcn} 
oste boren b\' Iu eh analen (celle nbeton / kalkzandsteen) 
oste lev·e ren+aanbrengen pursclhulm vulling (kalkzandsteen) 
oste aa nbrengen ankers (kalkzandsteen) 
oste zaagwer tbv leidingwerk (cellenbe ton I kalkzandsteen) 

ost e af\ verken rn Jasse A/1 

osten ah·;er en In lasse B/ 2 

osten assembleren camplee pa e t 

Kosten aa sluîten E&W bij compleet akket 

os e spuitrijp ma en plafo d 

l<oste spackspu e rk plafond 
Toeslag spackspuitwerk >2,90m hoogte (over gehele 
plafondopperJ!akte berekend) 

Kosten gaten tbv lichtpunten 

Figuur 21: Schema Kosten 
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€ 

( 

( 

€ 

( 

( 

( 

( 

{ 

€ 

( 

( 

{ 

( 

{ 

{ 

{ 

€ 

€ 

Bronnen 

B.egro ing 
Jaarcontran i 

Begro + Offerte 
e r 

Offerte 
onderaan e e r 
Offerte 
onderaanne mer 
Jaarcontract 
Offerte 
o deraanne er 
Offerte 
onderaan e 1er 
Offerte 
onderaanne er 
Jaarcontrac• 
Begro ' ng 
Begroting 
Jaarcon•ract 

Offerte 
onderaa:nne e r 

Offerte 
onderaanne er 
Offerte 
onderaanne er 
Offerte 
o deraan e er 

Offerte 
onderaanne er 
Offerte 
onderaanne er 
Offerte 
onderaannemer 
Offerte 
onderaannemer 
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------------------~--------------~ 
Aannames 
Om diverse zaken door het keuzemodel automatisch te laten doorrekenen dienen er aannames 
gedaan te worden. Deze aannames zijn aan de hand van een referentieproject en op basis van 
overleg met uitvoering van SOK opgezet. 

Code 

al 

a2 

a3 

a4 

aS 

a6 
a7 

aS 

a9 

alO 

all 

al l 

a13 

a14 
al S 

a16 
al7 

a18 

'a19 

a20 

a21 

a22 

a23 

a.24 

a25 

a26 

a27 

328 

a29 

a30 

Omschrïving 

n~pla 

' wand 

aa~~oe r g+w.! lprofieten 

Ge so leerse 10 !!Ie 

Achier ou 

Sparlng/b.oring lp' elektrid:!e itsdoze 
Sparing ,·.-and vo.Of ludf . aJ 

ku nsstofp rohel 

Iloren tbv udukan aal 

l everen +aanbrengen purs.chu 

Aanb renge11 ankers 

Afwerken n sse Aft of B/2 

m· ,Ja d 

Ach terhout 
Spartng/b<l ng 1pv 

Spanng (enkele. piaa l) 

·.~aatvoeri g~elpro liehm 

unststofp ro fte l 

Sleuve n zagen 22-30 

Afwerl<en in .asse A en B 

Assem ble ren co p e~ a e t 

Aans luiten E&W 

~oeg-~UIII g 

' plafond -boven b·nnenwande · 

m ' plafo nd -gefl eel pl<lfondoppervfak· 

Spultrijp maken r lafo d 

Spad:spullwe r1; plafond 

Toeslag spackspUI we rl< >2.90m lOogte {over 

gehe le plafondoppervlakte bere kend) 
Sparingen plafond lbv I chtpunten -boven 

binne n 'Janden· 
a31 Span ngen plafo nd dJv l chtpunten -geheel 

p lafo ndopperv lal<. · 

Figuur 22: Schema Aannames 
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Aannames 
Eenheid Aanname 

ml 

st 

ml 

.. e ge;e ld 

Cellenbe·on dubbe le wa ndopbou.., =dub el €e e.ld 

:.:a lkzandsteen enke le vandopboU\ =enkel g,e1eld 
Kalkzandsteen dubbete andopbou\1 =dubbe l ger . d 

0,04Sst/ m2 ·:<and (en ele •ä ando bouw, ex meta st\ld) 

0,023s1,/m' wand (dubbe le •;a dopbouw. e ,çd. e !a s1UdJ 

o,75m1/m1 wand 1me ;atstud) 

st 

st 

s 
1 

cm 

1 

s~ 

2 

ls /woning (me!alstud) 

O,SBst/woni g 
4slfwoni ng (n1etaJstud} 

0, 25m'/ m' wand (ce llenbeton) 

4"aan tal won1nge r1 "dlkt.e n nd t em) (ce enbe1on I 
0,375m'/m2 wand (ka lkzandstee n) 

0,25st/m 2 wand !kalkza ndsteen) 

1•m~ wand dubbe l gete ld 

2*m' ;·1and enke l geteld 

Bmnem 1and 

m2 Meta lstud enkele wandopbouw = e nkel .ge te d 

Celle nbeton en kele ·• andopt:Jouw =enke l ge te ld 
Kalkza ndsteen en ele wandopbouw =enkel ge te ld 

6s~woning (meta l st>..~ d } 

st lOst/woning 
st 0,625st/ woni'lg (me<alstud) 

st 0,11451/m' \'land (cellenbe on I kal 'ands leen) 

1 0,333m'fm' •tand { ce llenbe~on) 

m l 7,Sm'/ woning (ce llenbe ton I kalkzandsteen) 

1 n .sm'/woning (ce lle be ton I kalkzandsteen) 

1 Srn' / wonmg (celle nbe ton I a lkzandSlee ) 

2 2*m1 •vand enk_e l geteld 

Como eet pakket 

st 

SI 

ls't/ won lng 
1st/ wonlng 

Plafondsysteem 

ol2 

m2 

ml 

m2 

m2 

st 

s·t 

TotaaJ oppervlak dient ingevoerd îe •:.-orden 

Gel ijk aan vloeroppervla 

GeliJk aan a25 cf a26 
Gelijk aan a25 of a26 

Hoeveelhe ld ge liJk aan a25 of a 26 

6st/ woning 

9sVwonmg 

zandst een) 
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Berekeningen 
Door het model dient aan de hand van de invoer, tussenwaarde, kostengegevens en aannames 
berekeningen uitgevoerd te worden. Ten eerste om diverse gegevens rondom het vloer- en 
wandoppervlak te kunnen bepalen. 

Code Om.sdlrijvin 

bl Vlaeropperv 

b2 

b3 

b4 
b.S 

b6 Sar opgeg~-.en wtoeroppe all 

b7 Tolaal vloeroppervlak 

b8 Som spa ngen 

b9 To<aal ne1 ovfoerapperv 

blO WandappelVla 

b11 e o wandopperv 

Berekenin1en 

b12 Gemiddeld~ hooste onlngsd\erdende wand I brnnenwand 

bH Som wandoppervla' 

bl4 Som opgegeven a doppervla 

b l S Totaa wa doppervla 

b16 i: •vonlngsdleidefld~ 'land I bmnenwand 

b17 

Figuur 23: Schema Berekeningen 

Wiebrand Bunt 

Eenheid Formule 

m' dl~ i') 

m' (h1+;1Q ·ill 

s u s som( 6} 

mn (17-1!.21/bS 

m' som(~ 

m' 5011'1(110) 

m· h5~6 

m' :;;am(ll ) 

m' b7·b6 

[116-u7)"•15 

m' [bro+t!.l2J·(ll9"(i20"121)) 

som(U7"bll)/b17 

tn:! sam(blO) 

sam(l18) 

l' b UM>14 

som( blO) 

m' som(bll) 
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Ten tweede worden er berekeningen uitgevoerd om de bouwkosten te bepalen. De formules daarvoor 
zijn hieronder in het schema weergegeven. 

Berekenineen bouwkosten 
Code Eenheid Formule 

bl B 

b19 

b"lO 

b20 

b21 
b2.l 

b23 

b24 

b25 

b26 

b27 
b28 
b29 

b 30 

b31 
b32 

h33 

b34 

b35 
b36 

b37 

b38 

b39 

b40 

b41 
b42 

b43 
b44 

b45 

b46 

b47 

b48 

b49 

bSO 

b.Sl 

·"' sschetder>de w and 

' aste n - •oer i • srelpro ' e e (celloeobelon {l<.allaaodsteen) 
andopbouw 

l<oste'l maal'.'n e · ~ ~ ste lprotie e (ce lfe 

i'oste n waodopbouw 
(metaswd} 

Kosten af .. ett.en In assP- A/1 
Kosten afwetten I asse 8/2 
Totale ost o:n binnenwand 

I a.lkzandstee ) 

Com pleet pak.ket 

'asten assembleren compleet Pli et 
asten aanslu en E& •. bij comple et pak ... : 

Totale os ten complee l pa e! 

Plafandsyçteem 

asten pla ondopbouw 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

Ko'Oie n spuit ï P ma en p a fond € 

asten spadcsp rtwer!t plafond € 

Toeslag spadlsput erlt >2,9C hoo~e (over ge ele plafondoppervlakte € 

pere .e nd) 
( 

( 

Figuur 24: Schema Berekeningen Bouwkosten 

Wiebrand Bunt 

b9 2 

b9*a 41:3 

sonl(b1B-bl9) 

b16*a3 

b1D" a2~ 

tl16~a4- 4 

b l D" a8"1c9 
b l~a54r.S 

b l 6" alO"ltl 

b t 6• at •w 
b3"aó• 6 

b l *a 7"k7 

b3"a9 10 

bl ê"a12" 

b16"a12"klS 

som(b20·b31) 

bl6"a17" 

bl6*a13"1a 

b3"a t4• k5 

b l6"a 1S~k9 

b l *al5"k6 

b l *al6" 8 

bl"la19t/m all "kl3 
bl6"a22"1tl~ 

b 16"a22'"k15 

som(b33·b4l ) 

b:i "a23" 16 

l "a24" 17 
som(b4l-b44 

(alS of a2ó} 

a27"1d.8 

a28"U9 
a29 "k20 

b3 "(a 30 a f a31}"1<2! 

som b46·b50) 
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--~ 
Uitvoer 
Op basis van de berekeningen wordt door het model een advies op het uitvoerblad weergegeven. Ook 
voor de uitvoer is een schema opgesteld . 

Code 

ut 
ul 

3 

u5 

ué. 

u7 
u8 

u9 

ulO 

Uitvoer 

roJectnumme r 
taats. 

Invoerdato 
Gebrut er 
A a al verdiep ogen 
Totaal aan al :oru gen 
Vloeroppervlak 

Oppervla . womnt;Jsche de'lde ,.-:a d{binnenwand 

Eenheid Formule 

aam 
Ge;:al i2. 

aam 
Datum 

aam i5 

St\Jks lU 

S uk.s b.3 

1 1" b9 

ml b16 

euze i25 
ull Eisen gelu dwerendheid oning~eldende ~"anden Keuze i26 
u12 Ma tmafe oeges ane as sa vloer Keuz~ i27 

uB 

14 

ulS 

ll16 

u17 

Advie:s 
Advies. lnbouwp 
woningsc e1dende wand 
• asten advies lnbouwpa e 

a sten advies 1 bo 

Bouw jd advies Inbouwpaklee 

Figuur 25: Schema Uitvoer 

8.4.1 Tussentijdse toetsing 

{ 

toning 
2 vloeropp. 

aam tl op volgorde va, 
bouwkosten 
tt•(b20, b32, b42, 5., b51) 

u14/ b3 
u14/b9 

adhv afbouwplanning 
rekening oudend met 
aantal verd epi gen 

Nadat de eerste versie van het model gereed was, is deze voorgelegd/getoetst door twee 
werkvoorbereiders en een planvoorbereider waarbij nog enkele opmerkingen naar voren zijn 
gekomen. Deze opmerkingen zijn meegenomen in het model zodat er uiteindelijk een volledig model 
is ontstaan. De beoordelingen van de tussentijdse toetsing zijn hieronder terug te vinden. 

Opbouw toetsing 
Gebruikers wordt een korte uitleg van mijn afstudeerproject gegeven met daarbij een 
beoordelingsformulier voor het toetsen van het model. Tevens wordt er een blaadje van het 
referentieproject uitgereikt, waarop een plattegrond, enkele uitgangspunten en uitgetrokken 
hoeveelheden vermeld staan aan de hand waarvan het model ingevoerd moet worden. 

Gebruiker 1 - werkvoorbereider 
Opmerkingen: 
Vond de benaming bij het invoerblad van wandoppervlakken misleidend. De naam 'Functie' wekt de 
mogelijkheid van meerdere opties, maar het gaat hierbij alleen om de keuze tussen de functie binnen
en woningscheidende wand. Beter is het om de benaming van de kolom te wijzigen in 'Binnen- I 
woningscheidende wand'. 
Dit is in de verbetering doorgevoerd. 

Bouwmethoden toelichten, zodat voor iedere gebruiker duidelijk is welke er meegenomen worden en 
wat daaronder verstaan wordt. Voor gebruikers met ervaringen op het gebied van herbestemmingen 
zijn de begrippen bekend, voor gebruikers die hiermee nog niet te maken hebben gehad is een 
toelichting noodzakelijk. 
Dit Is door middel van een toelichtingsblad over bouwmethoden doorgevoerd in het model. 
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Benaming wandtype niet eenduidig, hiervoor een andere naam kiezen. 
De benaming is gewijzigd in wandnummer. 

Is het mogelijk om de afmetingen van de deursparingen in het blad wandoppervlak weer te geven en 
deze eventueel nog te wijzigen? 
Dit was op dat moment niet mogelijk. Dit is in de verbetering van het model meegenomen. Daarbij zijn 
de afmetingen van de deursparingen doorgekoppeld, zodat deze automatisch van de 
wandoppervlakken afgetrokken worden. 

Oordeel: 
Een goed werkend model. Bij het eerste maal gebruik wel enige gewenning. Indien de genoemde 
opmerkingen in het model meegenomen worden zal het een volledig model zijn dat in de praktijk ook 
echt gebruikt kan worden. 

Gebruiker 2 -werkvoorbereider 
Opmerkingen: 
Voordat het model daadwerkelijk ingevuld gaat worden uitleg geven over wat het model doet, voor wie 
het ontwikkeld is en wat er niet meegenomen wordt (afbakening). 
Dit is doorgevoerd door een extra blad toelichtingen keuzemodel in te voegen. 

Een toelichting over de meegenomen bouwmethoden is noodzakelijk. De gebruikte methoden zijn niet 
voor iedereen bekend. 
Er is hiervoor een extra blad aan het model toegevoegd; toelichting bouwmethoden 

Het is niet duidelijk wat er met hoogte vloeropvulling wordt bedoeld in het invoerblad voor 
vloeroppervlak. Misschien ergens een toelichting hierover in het model integreren? 
Hiervoor is een toelichtingsblad aan het model toegevoegd. In het toelichtingsblad bouwmethoden zijn 
de benodigde begrippen die betrekking hebben op bouwmethoden opgenomen. 

In het blad wandoppervlak is het gemakkelijk om direct terug te kunnen zien welke afmetingen voor de 
deursparingen meegenomen wordt. 
In het nieuwe model is dit direct terug te zien en is het ook doorgekoppeld Hierdoor is het mogelijk om 
(achteraf) de grootte van de deursparingen nog te wijzigen waarna deze automatisch doorgerekend 
worden in het model. 

Het is niet direct duidelijk wat er met wandtype op het invoerblad wandoppervlak bedoelt wordt, 
misschien de naam wijzigen zodat het voor iedereen duidelijk is. 
De benaming wandtype is gewijzigd in wandnummer. 

Op het uitvoerblad duidelijk de belangrijkste uitkomsten aangeven. Bijvoorbeeld door de kolommen 
'Totale bouwkosten' en 'Afwijking t.o.v. goedkoopste' anders weer te geven . 
Dit is verwerkt in het nieuwe model door deze kolommen vet gedrukt weer te geven. 

Oordeel: 
Nog enkele onduidelijkheden in het model aanwezig. Voor rest komt het over als een goed werkend 
model. Goed afgeschermd tegen onbedoelde handelingen. Nog rekening houden met bovenstaande 
opmerkingen zodat er een echt praktisch model ontstaat. 
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Gebruiker 3 - planvoorbereider 
Opmerkingen: 
Er dient in het model opgenomen te worden dat een compleet pakket compacter van opbouw is als 
het "traditioneel" realiseren van ruimtes. 
Deze opmerking is toegevoegd in het toelichtingsblad bouwmethoden. 

In de omschrijving op het toelichtingsblad bouwmethoden duidelijker aangeven dat bij een compleet 
pakket het plafond geïntegreerd is. 
Er is een extra opmerking toegevoegd in het toelichtingsblad bouwmethoden. 

Is het mogelijk om in het uitvoerblad direct naar de desbetreffende begroting van het gegeven advies 
te "springen"? 
Helaas is dit door mijn beperkte kennis van programmeringstechnieken niet mogelijk en dient er nog 
naar de begroting gescrollt te worden. Een programmeur zou dit eventueel wel kunnen realiseren. 

Oordeel: 
Het model loopt niet ideaal door; een duidelijke toelichting bij sommige bladen ontbreekt nog. 
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------~----------------~ 

9 Kiezen inbouwpakket met model 
Aan de hand van het ontwerpschema voor het keuzemodel (figuur 17 + 18) en de diverse 
uitwerkingsschema's (figuur 19 t/m 25) is een structuurschema opgesteld. Dit schema maakt 
overzichtelijk hoe de opbouw van het model er uit komt te zien. Het invoerblad vormt daarbij het hart 
van het model van waar uit door het gehele model genavigeerd kan worden. De volgorde en 
terugkoppeling van de stappen zoals te zien in figuur 26 is in het daadwerkelijke model gehandhaafd. 
In de volgende paragrafen wordt per blad een toelichting gegeven over het ontwikkelde model. 
Het daadwerkelijke model is op een cd-ram bij dit verslag toegevoegd. 

~...._v_o_o_rb_la_d _ _;-------llllfl lnvoerbladl .,.,1--------111~1 Uitvoerblad 

-ToohchtJng Keuzemodi!H -Sub invoerblad vloeroppervlak 

-Sub invoerblad wandoppervlak 

-Sub invoerblad plafondoppervlak 

-Sub invoerblad lijdgebonden 
algemene bou'Wplaatskosten 

-Toelichting bouwmetnoden 

-Gebruikersinformatle 

Figuur 26: Menustructuur keuzemodel 
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-Bekijkon werkboç;roling 

-Bekijken afbouwplruwing 

-Dalatabel raadplegen 

·Bek~J.;en/aanpassen 
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Afstudeervers lag 

9.1 Voorblad 
Het voorblad is het eerste blad dat de gebruiker te zien krijgt als deze het model opent. Hierop wordt 
kort aangeduid waar het model voor dient, worden de benodigde gegevens voor de invoer 
aangegeven en worden de adressen van de Universiteit en SOK vermeld. 
Indien er een melding tpv de formulebalk wordt weergegeven dat de macro's zijn uitgeschakeld, 
dienen deze aangezet te worden. De macro's zorgen voor de koppeling tussen de verschillende 
bladen van het keuzemodeL 

STAM .• DE KONING 
VIA I~D 00 Boo• 

D enburJ straat l5a 

565 •.t E nahc, en 

TU e 
0.598759 

echn se he Un er.;j te t E ndho• tn 

Facu te t Sc u· .• kunde 

Construct on - tchn- Cff 

Toelld1 g keuzemodel 

Figuur 27: Keuzemodel- Voorblad keuzemodel 
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Toelichting Keuzemodel 
Op dit subblad van het voorblad worden de toelichtingen weergegeven over het keuzemodeL Hierbij 
wordt kort aangehaald voor wie en met welk doel het model ontwikkeld is. Tevens wordt er 
aangegeven met welke aandachtspunten er rekening gehouden moet worden bij gebruik van dit 
model. 

Toelichting Keuzemodel STAM .• OE KONING 
VA51COED {OI U. 

Dit lcewemodel behOOJt bij het abtudeetYerslag; 

HE! lu: !Jle aces a. h~Unloo Ll\'tpa e! bij herioestemmii"I@Sprojecte opgesteld do.or I ~. G'.,! GM a 

Gebruiker. 

del s en .oJd tl-orde afdehng,pla ;voorbereld ing b nnen Stam Oe Xanlrtg of ander~ o 

stad um ee'l adv es a., lnbo.lwpa ene \'oor herbestemm1ngen naar \"IOningbouw llen on· 

Doel keuzeondersteunend model: 

He : áoel a.n d oe: i s Otnm korte tijd een advfes t e ge• .. en over nbouwpaklcetten clle ~e;chi t zojn vMr herbestem 1ingen 

naar wontngoouw oo sis ande er eM brandwerendheid, gelutdsw erendnerd, massa, !<.asten en ·Jd. 

Uitgang\f)unten: 

Wo '11 @sche dende •. a de~ vermeld Jn e~ modelvoldoen aan orandwerendhe idse isen •""Olgei"\S bo IJ~slUI , 60mln 

Representativiteit gegevens: 

Doordat er n et ,geh e e der.oe sproces dwe~e afbal<enlngen zJ}n gemaakt z1jn de gegeve"'ls represe !at et bl een 

bepaalde rnlrllmal e hoeveE eld/y oo e. Als eerste wordt ntero der beschreven op ·ue e enrner en val'l ouwwer.ce..'1 dol 

euze ode! oetre n heeft en w orden eoke(e be langnJke cntena toegelicht. 

·;team 
'"Herbestemmingspro_ecren naar · onmgoou . 

"Het l<euzemo e hee ns op gebouwen me: een betonnen draagconstructie opgebou; ·d 11 c lorn'flen, oa .:! "'l 

e vloere . 

"In hel eLUemodel vord er va Uit g-egaan dat de bou••Jfysische en geJUidtechnlsc e Ingrepen aan de buitens~•• 

l oegane grond vloer, ge.vets en dak I al wtgevoerd n jn. 

' BiJ gelln.dk v il"l _î eu<:emod~ v<ordt er vanui t gegaan dat er een leegger irnd gebo uw aa wezig Is. Eventuele 

ontn..drmngs·/ s oop ~csten om het gebo \~ !Ct cas.co terug te brengen w orden b•J ~ten besclw log ge..lat e'l. 

•om atle gege.,.ens repres atl e! e l at en ZJjn dient het gebouw opgebouwd {e zl)n Uil vter t ot actll verdi epingen met 

mmaal 24 011• gen perverdieping H eronder zal hierover een extra t oelichtin-g gegeve \"; orden over ae criloerl a 

~osten (bo·..rw r>dige er, jd.gelronden ast en) en tiJd (bouwtijd). 

Extra toé.lchlirla cr.tena AostetJ er. tiid 

Onderstaande :.costen n jn bepaald aan de h and van één verdieping met 24 wemogen van he: represem aüeve gebo w SA Stnnrs 

~souwkunc.-çe A'osre.rr. 

Om de bo dige csten (z e paragraaf 6.3.1 afstudeetverslag) voer de diverse lnbo \"lila • ette te bepalen ziJn 

oe@ro gen o geS"!eld.. Deze ost eo zijn daarna t erug gerekend per w oning en per m2 vloeroppervla • Veer de 

bouwlwndige ~<Osle "'lZIJO daarom de gegevens al representatief vanaf eèn wcn lng. 

Figuur 28: Keuzemodel- Toelichting Keuzemodel (gedeelte van het gehele blad) 
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Afstudeerverslag 

9.1.1 Invoerblad 
Op het invoerblad dienen de gegevens ingevoerd te worden zodat het keuzemodel kan functionere11. 
Deels wordt dit gedaan door middel van drie subbladen, waarvan op het invoerblad de samengevatte 
gegevens vermeld worden, en deels wordt het op het invoerblad zelf ingevuld. Met de ingevoerde 
gegevens maakt het model zijn berekeningen en afwegingen waardoor er een advies uitgebracht kan 
worden. Het invoerblad is onder diverse onderdelen verdeeld, deze zullen hieronder verder toegelicht 
worden. 
Projectgegevens: 

De gevraagde projectgegevens dienen ingevoerd te worden. Deze gegevens zijn benodigd 
om het model en de uitvoer te "koppelen" aan het desbetreffende project. 

Vloeroppervlak: 
D.m.v. het drukken op de knop 'Berekenen' komt men in het subblad vloeroppervlak waar de 
afmetingen van het vloeroppervlak ingevuld kunnen worden. 
Op het invoerblad wordt alleen een samenvatting van de belangrijkste gegevens 
weergegeven. 

Wandoppervlak: 
Door op de knop 'Berekenen' te drukken komt men in het subblad wandoppervlak waar men 
bij de desbetreffende verdiepingen de afmetingen van het wandoppervlak kan invullen. 
Op het invoerblad wordt alleen het totaal van het wandoppervlak weergegeven. 

Plafondoppervlak 
Bij dit onderdeel dient er gekozen te worden of er een plafond toegepast wordt en welk 
oppervlak dit beslaat. 

Projectafhankelijke eigenschappen 
Als eerste dient een keuze gemaakt te worden welke samenstelling van het inbouwpakket er 
door het model vergeleken moet worden; of er wel of geen binnenwanden in de afweging 
meegenomen moet worden. 
Als tweede moet er aangegeven worden wat de gewenste geluidswerende eisen van de 
woningscheidende wanden moet zijn. Wordt er geen keuze gemaakt, dan zal deze criteria ook 
geen invloed hebben op de uiteindelijke lijst van mogelijke inbouwpakketten. 
Als derde wordt de maximale massa die de bestaande vloerconstructie aan kan gekozen. De 
aangegeven massa moet daarbij incl. veranderlijke belasting zijn. Indien er geen keuze 
gemaakt wordt, zal deze criteria ook geen invloed hebben op de uiteindelijke lijst van 
mogelijke inbouwpakketten 

Tijdgebonden kosten 
Er kan hierbij worden gekozen om aan de hand van kostengegevens, indien deze bekend zijn, 
de tijdgebonden algemene bouwplaatskosten in te vullen of om een indicatiewaarde hiervoor 
mee te nemen. Deze indicatiewaarde staat in het model standaard aangevinkt en is aan de 
hand van een referentieproject bepaald. 
Indien de gegevens van de tijdgebonden kosten bekend zijn worden deze in het subblad 
tijdgebonden kosten ingevuld. 

Op het invoerblad wordt ook de mogelijkheid gegeven om de 'Toelichting Bouwmethoden'en de 
'Gebruikersinformatie' te bekijken; deze zullen in een latere paragraaf toegelicht worden. 
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Invoerblad 

Projeetcecevens 

" roJ-=<ll".34 ..... 

re ,ec:tnum"'le• 

Vloeroppervlak 

lvtoeroooer.· ·~ cega~e o<"ond 

'

VIceropoerv a' l e ·enS 'Ë ~ 

Vloeropoervla 2e vercr 

Vloere oe rvla 

ï e 

Vlceropper. a< s.e ven! eo ~~ 

To~aal vloeroppervla 
Gemidde lde hoOJr!e ~loerc DlnJ 

Ta taal aantal w onlrig,en 

Wandoppervlak 

Totaal ;andoppeJ'o'la 

Plafondoppervlak 

Toepassen plafc 'ld 

PJàfor.d blrEkenen ol:e€-n bn qecite,•u.~k p.'o{ona': 

Projectafhankelijke eicensehappen 
Mode l moe~ oetre 1ng ebben op nbcuwpa e tt i!n mP.l: 

al e en woni~ e · e nde ·:am:len 

won ngsche de'ldi! oden en blnneowande~ 

beide 

E'osen geiUIIh!:erend'teld wo Mgscno;Menée ••:andi!n 

Maximaal tcege-s-:arre r'"t assa oer ro l wloer 

Tijdcebonden korten 

Berekenen 

IIDfV/ 0! 

Bere~enen 

Be re leenen 

STAM .# DE KONING 

0.00 m' 
0.00 

o.oo m' 

0.00 

0.00 m' 

0.00 

0, 00 

0,00 

0,00 

0. 00 n1' 

1m 

0 .·on . 

0,00 m' 

0 
0 
® 

0 Cd!! 

0 S dB 

" 

' 

' 

' 

® Geen~euze 

kgJm' lnd. yeranderh)lte 

belastlnf 

Het keuzemodel ne em! alltematisch lnd,cat e waarden voor de lijdgebonden kosten mee, u ? 

I 
unt deze ook hand a:!f mvullen door op de ~ nop Berekenen te dru kkP.n. 

Berekenen 

Totaa l [Ingevoerde ) H dge bonden ~asten 

Doorberekenen 

Figuur 29: Keuzemodel - Invoerblad 
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Subbladen invoerblad 
Zoals in voorgaande paragraaf te lezen is wordt er gebruikt gemaakt van drie subbladen om een 
volledige invoer te verkrijgen. Deze drie subbladen zullen hieronder verder behandeld worden. 

Subblad vloeroppervlak 
Bij dit subblad moeten de vloeroppervlakken van het project bepaald worden. Hiervoor moeten de 
diverse afmetingen van het vloeroppervlak per verdieping ingevoerd worden. Daarnaast dient het 
aantal woningen per verdieping in het schema vermeld te worden .. Ook is de mogelijkheid aanwezig 
om, indien bekend, het totale vloeroppervlak per verdieping en de aanwezige sparingen in te voeren. 
Deze gegevens worden later gebruikt om de bouwkosten en de bouwtijd te kunnen bepalen. Het 
aantal woningen wordt daarbij vooral gebruikt om de benodigde hoeveelheid voorzieningen te kunnen 
bepalen 

Vloeroppervlak 

. 
rtoo-:>t ~-gil!! 

:.a.rtli Y ' F.COIMIIIH!i bauw <tg 
ocuwlaag 1 •• onUlien {""11) Cm,..• I 
Sega~e i)'and 

le • era:eplnR .a .1!1!1 
~;! V€f C •e -pJfW Jll • 3e verope!)ir>ll Jll -<Ie " '1'0"1<1!11"11 Jl Zlll 
5e ve!'Cioeponf. lil ~ 
6<! ,•erdoeQtlti Jll • 
7e vera l~:~ 

Se ,·erdlep na 

Figuur 30: Keuzemodel - Subblad Vloeroppervlak 
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STAM .• DE KONING 

' Vloer ppervlak 

CPiEi-even 
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..,.,__,.,.,laag {b't "').-el r~ctahc!!~i~ lv;ms...;Wi v cem PPer-.. t•~ 

(mm) Vlceropper<lak tml ) ~ 'fm2j (ml l 

ü.OOO 0,000 

o.coo .".. .... 2~32, 31i0 

0.000 .... ... 2tB :UóC 

0.000 ...... ...... 2632,.)6() 

0,000 au. ... 2632,360 

o,ooc .... IIIAI l632, 36C 

0.000 ....... ~ 263l.l6C 

o.ooo 1),000 
6,000 0,000 

.... t-Joogre ·.~!o~rop'tiU .u:g: 

Dr.derde v!oe-rop.tu ·ng wordr ·r~er:;rocm de cp • .", iOog~e c:f t:!et!.orf.çd n om ae ~e;d'1 ge·,"l weg 
te WEneen en om eEn vfok Joeropper;lo tecrE"I rE . ..,. lltf ook hE bi=o t:oe .nç. 
b"o.Jwmethoden~ e bere:>cen :a ée·l nop c.a .'1~: .oert;.oa. 

" cercoperv a bereke"d 

=> <eoer :enfi 1aar 
Jrr:Gti!!bd 
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Subblad wandoppervlak 
Als eerste wordt er een verzamelblad weergegeven (figuur 31) waar d.m.v. doorklikken per verdieping 
de afmetingen van het wandoppervlak van de desbetreffende wanden ingevoerd kan worden (figuur 
32). Hierbij kan ook meteen, met behulp van het uitklapmenu, aangegeven worden of het hierbij gaat 
om woningscheidende of binnenwanden. Daarnaast kunnen hier wederom, indien bekend, de totale 
wandoppervlakten ingevoerd worden en kunnen het aantal deursparingen aangegeven worden 
waarna deze automatisch van het totaal afgetrokken word. De afmetingen van de deursparingen 
kunnen ook in dit subblad gewijzigd worden. Deze gegevens worden later gebruikt om de bouwkosten 
en de bouwtijd te kunnen bepalen. 

Wandoppervlak 

Bouwlaag 

Begane gro d 

le ~erd 1 eD · ii 

2e verd1epln& 

3e .,.erdleolng 

4e vo:rd eplng 

Se ·~erdie;nng 

6e verdtep ng 

7e ver01epmg 

Se verdiep·ng 

TouaJ OiJOJervlalc: 

iO .... 'iS.Che den e wande 

8 0\'o.i de 

Subtotaal 

w ngsrn"' dende •;,·ander; 

B•nne 1a den 

Subtotaal 

".A:0 '1 sche dende wanden 

8lnner~wancten 

Subtotaal 

0 ~sche dende vanden 

BIMe ;ande 

Subtotaal 

o il'•gsdlei dende •;;anden 

B Menw den 

Subtota.al 

Wonmgsm eidende wanden 

8 nne!' •ander, 

Subtotaal 

WontnJ!sd!e cende wanden 

B one ·~anden 

Subtotaal 

\~o ., ngsche de de wanden 

Smner;wanden 

Subtotaal 

V\.ro sdle1dende v:anden 

8 noenwanden 

Subtotaal 

Totaal wcnlngscl'le 'dende wanden 

Telaal b;nneflwanden 

Totaal 

Figuur 31: Keuzemodel-Verzamelblad wandoppervlak 
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Wandoppervlak 
1 .. ~· -
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Figuur 32: Keuzemodel - Subblad Wandoppervlak 
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Subblad plafondoppervlak 
Net als bij het invoeren van het wandoppervlak wordt ook bij het plafondoppervlak eerst een 
verzamelblad weergegeven (figuur 33). Door middel van doorklikken komt men op de subbladen 
waarop men per verdieping het plafondoppervlak kan invoeren (figuur 34) . 
•• 

Plafondoppervlak 
V.i.Stdot.D U I IIO(hw 

STAM .• DE KONING 

8o.molaag T ota.al opp.eJVfa~ 

a eg ·e grand Subtotaal 0,00 m' Bere. e e'"l 

te ~·erdrep ·ng Subtotaal 0,00 rn' 
Bere ene"' 

2e -~erd ep1 i Subtotaal 0,00 m2 

Bere. er)en 

3e verdieping Subtotaal 0,00 m2 

Be!e en.e 'l 

4e verdlep Subtotaal 0,00 rn' 
Bere' e 

Se verdie Subtotaal 0,00 m 2 

Bere e11e 

6everd ep1 g Subtotaal 0,00 m 2 

Bere ene 

7e verd~epi g Subtotaal 0,00 m' 
Bere eM 

Se -.'erdlep1ng Subtotaa.l 0,00 rn2 

Be tl! ene'"l 

Tot .. l 

Ter g naar nvoert:Jiad 

Figuur 33: Keuzemodel- Verzamelblad plafondoppervlak 

Plafondoppervlak STAM ~· DE KONING 

Begane grand 
YA&IGOtO ~N 10\J ., 

Plafondoppervlak 

RUV11H> Aan:al l..engteim"') 

I som plafondopperv la o.ool 

Figuur 34: Keuzemodel - Invoerblad plafondoppervlak 
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Subblad tijdgebonden kosten 
Als de tijdgebonden algemene bouwplaatskosten (ABK) bekend zijn kunnen deze d.m.v. dit subblad 
ingevoerd worden. Indien alles is ingevuld wordt dit automatisch doorgerekend. De tijdgebonden 
kosten worden gebruikt om bouwtijdverkorting financieel mee te kunnen nemen bij de selectie van de 
geschikte inbouwpakketten. 
Zoals ook terug te zien is in figuur 32 kunnen de tijdgebonden kosten voor verticaal transport niet 
ingevuld worden. Deze zijn namelijk gebonden aan de samenstelling van het inbouwpakket en wordt 
daarom automatisch in het model meegenomen. 

Tijdgebonden Algemene BouwplaatsKosten STAM •• DE KONING 

? 

Droog vloersysteem+ Cellenbeton " Eis Bouwbesluit OdB' 
Algemene Bouwplaankosten Ehd. Tijdgebonden kosten (€1 

oersonee lsxosten w'< 
Intienten w erf< terrein ~·;k 

~ 
:<e:en / lnricht•r.!i. ~e:e"'l \'Jk SIJArr nrt.c11 -Gf 

Onderho<!d ba crwterre in wi< 
U1' pvt<>n ~1, !il~ls 
p wj~ I dl 

Verti caal transport '•'H "'"""'"ril•• !I 

Tl}dehtke Installaties Wl( 
~ 

"'' 0 

Materieel drversen wk 

Verbrutks'<osten bou\'tkee: wk 
Veilighei d e"l verletten ~·;k 

Bouwplaa<sbevelliglng '.'11< 

Verbrulks«osten w ater/ ele!ancJte•t wk 
Bijkomende kos, en wk 

Totaal: wk € -

.., =.<asten oor ,'fft. 001 ronsport kunnen niet ingevuld worden, deze 

zijn ge~eoppe:d aan oe inbc .Jwpakketten en woráen automatisch TiJdgebOf\de"l ABt( 

meegenomen bere end=> eer ter J@ 

naar i"'lvoerblad 

-
Figuur 35: Keuzemodel - Subblad tijdgebonden kosten 
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Afstudeerverslag -----· Toelichting Bouwmethoden 
Op dit subblad van het invoerblad wordt een toel ichting gegeven over de bouwmethoden die 
meegenomen worden in het model en hoe deze opgebouwd zijn . Tevens worden enkele gebruikte 
termen toegelicht. 

Toelichting Bouwmethoden STAM •" DE KONING 

~\1 oersvs1ee11 
Nat vloers~teem 

Droog vloenyteem 

o;emaa van E;:>S-tlloltke o-n e~1ra massa ·egen te gaan.. De ze blo kei'\ ,j efl '<fl da 

moflel ie ••1n verwerkt. 

ë:en a er rdl door midde l •Jan gte!en aangebracht. Oe d ikte 
50mm ingeS!etd, deze Is evenrueel te wtjugen biJ de eenlle dspnJzen ·a 

adel s!a""\daard o~ 

Le\d ~rrk f• •1:n- • lll"'k1:t'1l ~ rlca'~) 
l>t•es-tl<)tl "P •~ W>l' 

Oreog 

Oe OS- · 'oertsc ar;e pla!en et een d i e van 25m zijn voe rzien 11an Ie nggroeven zodat de kee J.-
/11erwarm le id ngen geheel In de dtkte van de platen vallen. 

e eSlrlcnp a1o:n •;orden op de PS· platen gelegd en met e lkaar verhj • Oe dl e Cl e 

is bedraatit 25mm. 
e: model meegene en 

·Bo•,enop deze ola en t orn! de utteindebjlte vloeratwenung. 

I I r- K<>•• -
Figuur 36: Keuzemodel-Toelichting Bouwmethoden (gedeelte van het gehele blad) 
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Gebruikersinformatie 
De benodigde informatie over de opzet van het model en overige informatie staat op dit subblad 
vermeld. 

·•--------------------------------------------------------
Gebruikersinformatie STAM .• DE KONING 

Gebruikersin Ionnatie 
Er ord _ lg ers.ele neroten m do model i ehru1 • hie r011de r een ertoe u lel?: 

lp a11 de oppe •an er d Olhe model enav geerd orden 

.__ __ __.lOe oranje cel e ••. " de c-:llen die lnge ld tnogen worden 

Ontwikkelaar v<Jn dit model 
Oit e zeonde moe ne l'!(! modelis !;es~ekl Jo he! ~ader va. het alstudere e be oc.r. btJ t a's:l.ldeer·•erslag; 

Her keuzeproce-s ·~a .er ~ba .vpakker b • .i h.e-rbesremr. ing sprojecren 

e euzeondersteunend odel e het afstude erverslag ZIJn ontwi keld en same ngeste d door; 

mg. G. W.G. M. SUnt 

q.w.q.m.brmt@~rudenLtue.ol 

swdem ennummer; 0538759 

., 

aan de TedlniSàle unl'verst ert Elf!dJ\o.·er\, faculteit Archltect!Jrt:, B•Jlld ing ar~d PJannf g, aste rttac'< ConsuJet 0'1 Techr olagy. 

OI mode l is on eld an samen erlung met St am de ontng. 

AlstudeercommÏ\\Ïe van dit afstudeerproje ct 
\,'acn Jn er orof. lr. CS. Ie n111an 

le beiie le tder Or.lr. E. J. Vastert 
2e begeletder J g. L • de Brul!ll 

i!edr1}fsb;;ge e1der P-Sergma:os 

Figuur 37: Keuzemodel - Gebruikersinformatie 
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---------------------------------------------------------------------------------~ 
9.1.2 Uitvoerblad 
Als bovenstaande stappen zijn 
doorlopen kunnen de gegevens 
doorberekend worden en komt men 
bij het uitvoerblad uit. Op dit 
uitvoerblad worden de eerder 
vermelde projectgegevens, de 
gekozen opties en het advies 
weergegeven . Dit advies geeft een 
overzicht weer van de mogelijke 
inbouwpakketten met de 
bijbehorende tijd- en 
kostentechnische gegevens. 
Tevens wordt hierbij in percentages 
aangegeven hoeveel een keuze van 
een alternatief meer zou kosten dan 
de economisch meest voordelige 
keuze . 
Aan de rechter zijde van het advies 
wordt de mogelijkheid geboden om 
van de eerste vijf inbouwpakketten 
de begroting en de planning in te 
zien. (Helaas is het door het gebrek 
aan kennis van 
programmeringstechnieken niet 
mogelijk om rechtstreeks door te 
klikken naar de planningen, deze 
dienen uit een losse bestandsmap 
geopend te worden.) 
Zoals in de bovenbalk van dit blad 
te lezen is kan ook het datablad 
bekeken worden, hierover later meer. 
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Uitvoerblad 

Project1e1evens 
Or.;le-;;tnee•l" 
Pto) K tn u•'"f1!e l· 

•r·ooerdatun' 
~eb: u ker 

~a"tal \ ~d.e "t'f" 
i c tae l aanta l ._JU.nJen 

MJn•n1en 
Op .., al.:: \ ... On onjSChe èende 

Gekozen opties 

f 1 t'!jh ~ .en 

!·tD·:illO 
-.·; ç~ndSur. ! 

.:u :a.:o "' ~ 

~3~· 

Tarus n.i.ir invoerblad 

o(lbOU\ a ~.ket IT.r. a : ttn '.'. ~ :'l ·npclle dende •.';ll l~den en : n~C'-' '·'~•k lo;_e t mtt W:;)n•ncsche dendt en t:; lnnen\'JI •'I<I t n 
Gt !IJ dst .s \'.C~ r nasche dtnae ... ano Gttn -: ~u~ 

'~·), • lot r'lll $51 ~· ~ 
~ro~ !"<e"'- • ;.: 

P' efcndtvDt 

Advles mo11elljke lnbouwp•kketten 

ovenic:hl•ldrukl<en 

Opmerkl111: •lndfen vermeld : '8elnt1111 door constructeur te berekenen' k: de bel:ntlnl niet dmv NEN6702 te bepelen en dient de u! door een 

constructeur berekend te worden. Het inbouWOrlkket wordt hierbij nlet ~electeerd op m•ssa en wordt dus meqenonlen In het ad\ties. 
• 'compleet pakket · refH»' Is •Heen evenredi& te verletijlen tb voor de olndere temen het pilfond boven de binnenwinden wordt meennomen 

to-: ii e T.)WI Tctaa i A'fwiJ I..•f'li 

\.'.'Cr'l '1 ifSth t .dende 'bou·1Jt ~j d bctfW!wr-.d I@ ~ Jdaebcnden Tota ~e Ji;"cs:en J:4! .. i'.cs:en ~e c t .c > 

1./t o,e-r s ~·steem •.•1:and i3 :11nen1""111 nc! ,,_;,el !t os ten \C:J kc:uen (( J bcuwlo:osten 1.C: I won · r1 1 i.C: J rTI : !.C:/ (Tl : l I JOC<i~OOP$t• 
1r1at Me~a ! st..:d 3-'6.0 l .'-45.:7:.30 9 l ê . .;a7.S7 2.361.759,87 ~ 6 ' 0i.U t • 9 53 

~ .t ~ a l ..:.a.,d steen l 39.G : .79 1 . .:..;o.sg 1550 .6::.7.:7 l .... l.OS8,16 :6 958 .70:. 150:.153 3 40!' 

j ~ a t ~ ~ ~k:a nd steet, 139.G JIU 969.57 ó5 ~ 9939 l l.814.96J,48 ~ 54836 ;J8.l3 19,1K 

I Nat Mete•:;tud \let• • s~u d 3 8 9.0 l.Sl9 l0<.59 t..ru.a 85" .9" 2.848.059,5.3 J.9 778 .!9 _JJ!O. l 2 <OS9M 

~~ .. , .<a Pk :o!l nd !i~en Mr.• l:;tud :.7 3.C =.:!. bS 3?3. 18 -;"4-3.959.9-0:. 1.909.3.33,12 .:.c zc.5.70 lr4 lil ll.UI .. 

NI! C@•lenbet-o.n : 62 .G ~ 3l7 1s ~ .s: ;os 7Ct.6: J..Q.36.453,15 =~ 086.~ _1_9 l .25 ll.s"N 

Figuur 38: Keuzemodel- Uitvoerblad (gedeelte van het gehele blad) 

STAM •• DE KON ING 

•Ndale ec \ r ~"jef\erl 
t!ao<J v;.tf1 11 1 1~eer. v•n de 
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A ' IJ1 .. r <olll 
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Werkbegroting 
Door aan de rechterzijde van het gegeven advies op de knop 'Toon Begroting' te drukken komt men 
bij het subblad werkbegroting. Het blad werkbegroting geeft een overzicht van de werkbegrotingen 
van de inbouwpakketten. Door de complexiteit van de mogelijkheden z,ijn deze opgesplitst in twee 
bladen; namelijk de werkbegrotingen met een nat vloersysteem en de werkbegrotingen met een droog 
vloersysteem. 
Vooraf was het de bedoeling om dit bij het model volledig te automatiseren, zodat automatisch de 
juiste werkbegroting in het scherm werd getoond. Helaas is dit door gebrek aan de benodigde 
programmeringstechnieken niet mogelijk. Er dient nog handmatig naar de juiste werkbegroting 
gescrollt te worden . 
Met de knoppen aan de bovenzijde van het blad kunnen de eenheidsprijzen en de massa van de 
samenstellingen bekeken worden en eventueel aangepast worden . 

Werkbegrotingen 
STAM . : DE KONING 

"'"'" nt ,".,. J 

lekijken I ~n eenheidoprijooft • m.uu -p-
Tena1 naar uttvoerblad 

AMIUI Ehd. Norm Uren Per Ehd. Bedril 

l10l61,1S o11lJcm .a.so ! .486.615.31 
t.S?W. l6 m l 

S..rc;"croo.' c 1.0J9. otl0, 91 

Ul13.10 ml .OS SS 5%-SS1.9! 48,85 5!!6.851.'19 

24436.19 ml o.!O 1~ !!62 .. •.. 50 109.!l62.S6 

9163,57 mt i iS 7'6..515.U 8,33 76~515,81 

zsa.oo st 3 "!5 l.!.H60 1.95 1.137,60 

1U,95 st !.,JO 215.91 1.80 215/H 

" ~ te 

'516.00 st 6..55 l .7n80 ó,.S5 3.m ,so 

Figuur 39: Keuzemodel- Werkbegrotingen (gedeelte van het gehele blad) 

Subblad eenheidsprijzen/massa 
In deze subbladen kunnen van de losse componenten van de inbouwpakketten de eenheidsprijzen en 
de opbouw van de massa bekeken worden. De eenheidsprijzen kunnen in deze bladen eventueel 
gewijzigd worden . 
] 

Droog vloersysteem 

Eenheidsprijzen 

Ega! salie korrels 

Gt"wezelplaten 

Eg.a ltsatle <OfT'f!ls 

G;p-s-.·eze!platen 

STAM .• DE KONING 
VAJ"TCOEO IN aDU'I'f 

Oei lda!Um: jun-~ ' 

m2 

O•k:e (mm) Massa per eennetd Massa/m2 

2G9 liOO,OO kg/mJ 

20 24,10 kg/m2 

Totaal 

83.67 kgim2 

24,10 kg/m2 

107,77 kt}ml 

Naar werkbegrot ing 

Figuur 40: Keuzemodel - Subblad eenheidsprijzen/massa 
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Datatabel 
De complete gegevens waarop de selectie door het model g'emaakt wordt staan vermeld in de datatabeL 

Datatabelinbouwpakketten Herbestemmingen 
I ! 

Dlmullal · 

Vlo:ers ."steem 

Drco;: 

0fCCii 

Croc1 

Groei 

croo;: 

Crcc;: 

Drc" 

Oro<l(_ 

Droq 
Cr oei 

Drc.:ii 

Orecg 

Crccg 

Cr&cg 

Orccg 

Crocg 

Crocg 

Nat 

Nat 

Nat 

lnbouwpakk•t 

·scn1njis::he •dende 

•:r ~n;j 

r.lota lstud 

CeJi enbetcn 

Co11 ent:etcn 

( ! h ent:eT;c-n 

-:e n ent:eton 

Ce ll enbet~n 

'Ce JI en beten 

Ce llenteten 

K~ ' lo::~nd.:iteen 

K!i l k:andsteen 

Ka lkzandsteen 

Ka ,i(;!andsteen 

Ka rk:andstee!l 

l<a l k. l!andsteen 

Ka l !f.:andstt!en 

Ka f k:!andsteo!n 

Ka i ln:andsteen 

Meta lstud 

Meta1stud 

Meta lstud 

Metststud 

Ce llenbeten 

(eJr enCetcn 

Ce.!!_enbeton 
Ce enteten 

êe11 ent: eten 

:.:eHenbetcn 

Cel I en beto-n 

e nne r1 '.'.'0!lid 

1{17,77 

fl.'·~eta stud 1S B.7! 

15S,7~ 

15:.:.:. 
Te !:en~ kenen deer ::c nstru :r:eut 

0 t:rB 107.7? 

5 ciS [07.77 
Ment st1.1d : dS 15S.7~ 

Mera stud 5 dB 15-S,?:. 

Ce entl! t cn 0 dS 15SJ-' 
;:e i.Jentetcn 5 d6 1SS.7C 
Ka lq:andsteen 0 dS 15S,7! 

5 dS L"SJ' 
Fre'at J de Te berekenen do er ::::cnstru::teur 

~re'ab 5 dB Te t;erekenen deer ::::onstruaeut 

5 d8 107.77 
~-.ieta stud 

Met~ stud ·5 dB 15S, 7~ 

Ce lent:etc:n 0 dB 158.70: 

5 dë 15 9.7-' 
Kal k:an-dsteer 0 dB 1SE,7.: 

I<~ k~~ndsteen 5 ae 15S,7..:. 

0 d9 i e berekenen deer ::on!ïtruaeur 

j:ye'ab s d8 Te t:erelr.enen do or :::-c n~tr u-:teur 

Ce tenbeten 

Ka lk,andsteen 

Pret •c ï e Uerekenen deer- :::onsuu.:teur 

IJ. dS 170.?7 

s cte 17:),97 

t·Jieta lstud ode 221.~ 

Me~a stud 5 dB 221:~ 

Ce enbetcn O dS 170 .97 

5 dS 
î<.a k:andsteen O d8 

Figuur 41: Keuzemodel- Datablad (gedeelte van het gehele blad) 
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r.lassa reKenwaarde ( l<g/ t·'rl ~ •Acel.\ 

337.31 

~37, 3 1 

337.31 

-e b-ereki!nen deer -constructeur 

2S6, }! 

337.31 

337.31 

537.31 

337.31 

337.31 

337,31 

Te berekenen dcor :::cnstrua:eur 

-e berekenen dc-.:r :::cnstrua:eur 

337.31 

337,31 

ll7,31 

337,31 

337,31 

337,31 

i'e berekenen deer constructeur 

Te ber~kenen deer :::cnstruaeur 

- X .51 

000, 51 

-e terekenen deer :::cnstr!Jcteut' 

~00.51 

- 00.51 

Tot<! Ie 

t: O\.H'O•[ jd 
~\ :j 'I 

3l3,C 

3Sl.O 

JSS.O 

391,0 

:!'.:9,0 

l 2S .O 

3;;1,0 

3Sl.O 
3Sê, O 

231.0 

Z.N .O 

38:l.O 

3S6,0 

3S6.0 

3SS,O 

389.0 

:~5.6 

:~s.o 

3--l6.0 

3E.S,O 

3€5.0 

299.0 

;:;s.o 

312.0 

312,0 

39S,G 

STAM •• DE KONING 

' 

Tct~a -'taa l 
tljdieConden t ·.::uwkund ie bcuwkcsten 

k..::Sten r(i l:osten l ('t (I 

1.01G.S.i1.7f 

1 .03ê.~E. 37 

1.~5.255,61 

~19.767.~3 

6.27.E-Sl.t:7 

1.032.23-8.73 -.CSl.-'37.19 S.lllt:.75,S~ 

l.OSJ 131.SS 5.519.0 26,27 

~:5.845.53 5.6--23 .. US,74 t. 20:9.C·71. .17 

3.7E~.15.1,SO 

61139E.35 3.5i.5.574,ï6 ~.156.971 , 11 

1.036.!J95,84 3.545.127, -'1 ~-551.223,25 

UJ.5ê !?l 1,S7 3.S3.l.l34.61 .:.;.E9.3S6,5S 

1 059 125.33 .:. . 3::~ .0 11,68 5 3€3133.01 

1068.~77.19 3.98J .563,91 

.:..352.091.9-S 5. ~2l.BO~,Sl 

ól·C 73.SO S.1S3. 1~ .:. 76 5.7>7.n6.56 

9lt . .:.si.57 I . .!.(S.271.0 l è.361 75S.5S 

1. o .::s.s~.;..l U1U5U~ 

3. 17 5. 77-~.Sé 

<.002.>74.75 

H3ó.-5~A7 

Wt. S19.7D 2.6:13.829. 5? 

817 . .2 37,.58 

1.085.7~7.18 

--· 
!l;.csten pi!r m z. 

Kcsten ~e r •, lce; oppet ... ta:.. 

15.39S.è5 

.17~.16-

3.::.:37.05 

35.511.€.! 3.::3.77 

37.51.:..s; 

3S 321;,57 

361,71 

38 7:)2.57 

~J.7D7 . .!6 371.1~ 

37S.J 3 

J 3.356.33 3SS.t.6 

16.278.~ 

.!.S.S67.S5 

2>10.06 

313.7~ 

315,9() 

37.2~.:. .01 

35 015U9 319,6S 

qu63.31 

19.75.S.33 

~10 91 

ll.O~E-.-6 1~~ . .!5 

l 3.0óU6 .110.:!0 

.::~l.Y7 

.::s 31~.51 .'!E7,23 

1;.305.65 257.19 
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9.2 Toetsing model 
Om te controleren of het model ook daadwerkelijk aan het programma van eisen voldoet dient het 
model getoetst te worden. Als eerste is dit gedaan door het aan de hand van een uitgevoerd 
referentieproject in te voeren en te bekijken of hetzelfde advies wordt gegeven als dat er uitgevoerd is. 
Als laatste is het keuzemodel door een expertpanel ingevoerd aan de hand van een referentieproject 
Indien uit de invoeren van het expertpanel dezelfde adviezen komen is de technische werking van het 
model aangetoond. 

9.2.1 Toetsen a.d.h.v. gerealiseerd referentieproject 
Aan de hand van een gerealiseerd referentieproject is het model ingevuld. Als het toegepaste 
inbouwpakket ook volgt uit het model, dan is dat een indicatie dat het model voldoet. Als 
referentieproject is de Lichttoren te Eindhoven gebruikt (zie bijlage 26) . Dit is voor SOK het enige 
herbeslemmingsproject dat tot op heden gerealiseerd is. In dit project zijn de meeste woningen casco 
opgeleverd. Casco houdt daarbij in dat de woningscheidende wanden en de vloer (inclusief zijn 
leidingen) zijn aangebracht. Voor het vloersysteem is daarbij een nat vloersysteem gebruikt en voor 
de woningscheidende wanden metalstud. 
Bij de woningen die wel afgebouwd zijn door SOK, zijn de binnenwanden uitgevoerd op basis van een 
houten skelet. Doordat deze wanden niet in het keuzemodel meegenomen worden en omdat het 
uitgangspunt van dit project een casco oplevering is, worden voor het invullen van het model alleen de 
vloer en woningscheidende wanden meegenomen. 
Deze zijn daarom ook voor het referentiegebouw de Lichttoren in het model ingevoerd voor één 
verdieping. 
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0 

Uitvoerblad 

1 Projectcellevens 
p-, o1ectnaam 

Prc.·~tn ummer 

Plnts 
n .... ~rd..atum 
Gebr u 1 ~er 

.:Oll nta ... e: d ~ ren 

7o~aa .sa"'ta l . ~m n11en 

vtee·rop~:rv l ak mht orr.bcu .. 'J naar 
.,."0--'l, ae n 

0 j! l!fV aJc · r.pcne .den.,e 
llfll l'l den 

Lichttoren 

C0010 
Emóho\ en 
t 8~6<.010 

'•V ·ebrand Sunt 

3U 0.57 rn• 

: ~or-o;s ~ m: 

Oc-t:e Jek bH'Inet!'lllltnden ------"'' 

Gekozen opties 
nb o~tà et~et l t e~n wcn npche dende .. ·•en :len 

Ge t.. ds.t s .•:a:n .,,sche óende o•:end 5 dè 
Mea1PJa •e "'-ISSa pe:o- rT:~ 

.,. cercçp .. , .., ek 500 ~"rr.~ 

P a '::r...d":'.·t:e Geen 

Advies mo1elijke inbouwpakketten 

Naar D.ltatabol OYerzkht aidrukleen Terug naar invoerblad 

Ogmerklnc: •Jnc:flen vermeld: 'BeiMtlnc door constructeur te berekenen ' wordt deze moeeiQkhek:l niet op mnYaesele<teerd en dient de.z.e door comtructeur berekend te \\rOrden. 
··compleet Pikket ~ pref~b' is alun evenredl te verrefijieen lfs voor de 1ndere ~~temen het p~fond boven de blnne~nden wordt meaenomen 

Tota .e Tcwo Ta tn A,~..tlitt,~J "f: 

··.'Jonin&SC I-Ie- dende b:.;.\·.~ Jd - und!ae t!!drebor-.den Tota le ~ c-1ten ~r ~osten ~r tos 

'i loe>s •steem 'o'.:ar.d e ·nnf!n ... ,e ~d (\•,'b:l ) kosten (( ) komn (( ) bou·.•Atosten 1.C wen in I ( m~ (< tm"l IGedkcoj:lste 

nat Me1;a t!ótud ! 58,3 325 ,6.! !.79 ..:. t~ :.8 -' .~ S 7.4.926 Ol l S.687.liJ : 32.0 : 

Nat il.:l l k::andsteen :25.7 .:s.s 1!8 .1: 7 S'l 819.67 837.95'7.94 ;:a_a9s.tc 26 i .OC 12,49'1 

Cf-oOt Meta!stw d ! U,.: ê25 878 2' 3 !. S 83 3,53 9!9.71178 3~ 40 3.85 29.:!.69 26,15" 

~i ll t Cell en be-ton 1•1. 598 999 58 SS7 300,77 986.30035 3ó.Ol 0.36 307,!0 32.-

Drc:o !\a k:a ndsteen :&7 5 795 ; 7~ ; ,: 2S3 Sl9.39 1.088.904 ll 37.50:8 ~2 339.16 .61.,. 

Ct<>Oi C-eHenbetcn :o7.s ! 99.: 36.03 294.76S.2i 1.194.004 30 .: :. .:n.s6 371,90 60,U ll 

Figuur 42: Uitvoerblad bij invoer 

STAM : • OE KONING 

ï con 8e1r~t~1 

-een !etret "i 

- oon !et•ct·nt 

ï vvn Be1rct.na 

-een ISqrot.nl 

Toon P;~nn i nJ 

"roon F;anninJ 

T'ocn Piannn nc 

:o~n p : ~nn 1na: 

Zoals ook uit bovenstaande figuur af te lezen is wordt hetzelfde inbouwpakket geadviseerd als dat er in werkelijkheid toegepast is (nat vloersysteem en 
metalstud woningscheidende wanden) . Er is hierbij niet ingegaan of de vermelde kosten en tijd overeenkomen met de werkelijke kosten van dit (deel)project . 
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9.2.3 Betrouwbaarheid gegevens 
Om zo betrouwbaar mogelijke gegevens in het model te verwerken is waar mogelijk gebruik gemaakt 
van gegevens uit bouwkundige literatuur. Het kan daarbij gaan van beschrijvingen in vakliteratuur tot 
productienormen uit Reed Business literatuur. 
De bronnen die geraadpleegd zijn voor de kosten zijn terug te vinden in figuur 21 van paragraaf 8.4. 
De kosten zijn daarbij achterhaald uit begrotingen, jaarcontracten en uit offertes van onderaannemers. 
De productietempo's waarmee uiteindelijk de tijdsduur en de tijdgebonden kosten van het realiseren 
van een inbouwpakket bepaald worden zijn gebaseerd op productienormen uit Reed Business. Indien 
de inbouwmaterialen niet of niet op de manier als in een inbouwpakket beschreven werden zijn deze 
waar mogelijk opgevraagd bij onderaannemers en producenten. De overgebleven onderdelen zijn 
samen met een uitvoerder vastgesteld . Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is terug te 
vinden in het schema van bijlage 22. 
Zoals uit bovenstaande blijkt is geprobeerd om zoveel mogelijk correcte gegevens in het model te 
verwerken. Mochten de situaties of bewerking in de toekomst zo veranderen dat er ernstige 
afwijkingen ontstaan, kunnen de kosten en productietempo's nog gewijzigd worden in het model. 
Daarbij moet wel vermeld worden dat deze gegevens goed afgeschermd zijn en deze alleen met 
uitdrukkelijke toestemming en wachtwoord gewijzigd kunnen worden. 

9.2.4 Representativiteit gegevens 
Doordat er in het gehele onderzoeksproces diverse afbakeningen zijn gemaakt zijn de gegevens 
representatief bij een bepaalde minimale hoeveelheid/grootte. Als eerste wordt hieronder (nogmaals) 
beschreven op welke kenmerken van bouwwerken dit keuzemodel betrekking heeft en worden enkele 
belangrijke criteria toegelicht. 
Kenmerken van representatieve bouwwerken/projecten 

Keuzemodel is opgesteld voor projecten die doorlopen worden in samenwerkingsverband 
bouwteam 
Herbestemmingsprojecten naar woningbouw. 
Het keuzemodel heeft betrekking op gebouwen met een betonnen draagconstructie opgebouwd 
uit kolommen, balken en vloeren. 
In het keuzemodel wordt er vanuit gegaan dat de bouwfysische en geluidtechnische ingrepen aan 
de buitenschil (begane grond vloer, gevels en dak) al uitgevoerd zijn. 
Bij gebruik van het keuzemodel wordt er vanuit gegaan dat er een leeggeruimd gebouw aanwezig 
is. Eventuele ontruimings-/sloopkosten om het gebouw tot casco terug te brengen worden buiten 
beschouwing gelaten. 
Om alle gegevens representatief te laten zijn dient het gebouw opgebouwd te zijn uit vier tot acht 
verdiepingen met minimaal 24 woningen per verdieping. Hieronder zal hierover een extra 
toelichting gegeven worden over de criteria kosten (bouwkundige en tijdgebonden kosten) en tijd 
(bouwtijd). 

Extra toelichting criteria kosten en tijd 
Bouwkundige kosten. 
Om de bouwkundige kosten (zie paragraaf 6.3.1) voor de diverse inbouwpakketten te bepalen zijn 
begrotingen opgesteld voor één verdieping (met 24 woningen) op basis van het representatieve 
gebouw SAN Strijp-S. Deze kosten zijn daarna terug gerekend per woning en per m2 vloeroppervlak. 
Voor de bouwkundige kosten zijn daarom de gegevens al representatief vanaf één woning. 
Tijdgebonden kosten 
De tijdgebonden kosten (zie paragraaf 6.3.1) zijn bepaald aan de hand van een representatief gebouw 
(SAN Strijp-S) met zes verdiepingen. Deze tijdgebonden kosten geven al een indicatie vanaf één 
verdieping met minimaal 24 woningen. De gegevens zijn representatief bij een grootte van het 
gebouw van vier tot acht verdiepingen omdat de meegenomen voorzieningen in dit gebied nog 
voldoen. Buiten dit gebied dient er rekening gehouden te worden met een afwijking in de benodigde 
voorzieningen op de bouwplaats, wat extra of minder tijdgebonden kosten met zich meebrengt. 
Bouwtijd 
De bouwtijd wordt door het model automatisch berekend, waarbij ook de eventuele toepassing van 
een plafondsysteem meegenomen wordt. De basisgegevens in het model voor het bepalen van deze 
bouwtijd zijn aan de hand van één verdieping van het representatieve gebouw SAN te Strijp-S 
bepaald (zie paragraaf 6.3.4). Deze gegevens zijn erna teruggerekend naar werkdagen per woning. 
Omdat de bouwtijd gebaseerd is op één verdieping (in een meer verdiepingen tellend gebouw) zijn 
deze gegevens representatief vanaf minimaal één verdieping met minimaal 24 woningen. Bij 
meerdere verdiepingen is de bouwtijd voor de opvolgende verdiepingen aangepast a.d.h.v. de 
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leercurve, d.w.z. dat opvolgende gelijke werkzaamheden steeds sneller uitgevoerd worden omdat het 
in het begin nog wennen is en later steeds eenvoudiger/gestructureerder verloopt. 
Bij bovenstaande berekeningen van de gegevens is een representatief vloeroppervlak van 64,73m2 
per woning aangehouden. 

9.2.5 Toetsen door expertpanel 
Aan de hand uitgetrokken hoeveelheden van het referentieproject SAN op Strijp-S in Eindhoven is het 
model door diverse gebruikers ingevoerd. De ervaringen van dit expertpanel zijn ingevuld op de 
beoordelingsformulieren. Hieruit zullen hieronder kort de opmerkingen/suggesties voor verbeteringen 
aan het model vermeld worden. Met de beoordelingsformulieren is daarnaast gecontroleerd of het 
model wel praktisch te gebruiken is; of de gebruikers het model zonder handleidin9 kunnen invullen en 
begrijpen welke handelingen het model automatisch uitvoert. Daarnaast is bekeken of door de invoer 
van het keuzemodel door de diverse personen eenzelfde uitvoer verkregen wordt. 

Opbouw toetsing 
Gebruikers wordt een korte uitleg van mijn afstudeerproject gegeven met daarbij een 
beoordelingsformulier voor het toetsen van het model. Tevens wordt er een blaadje van het 
referentieproject uitgereikt, waarop een plattegrond, enkele uitgangspunten en uitgetrokken 
hoeveelheden vermeld staan aan de hand waarvan het model ingevoerd moet worden. Het 
beoordelingsformulier en de bijgeleverde gegevens zijn in bijlage 27 terug te vinden. De gegeven 
reacties bij de uiteindelijke en tussentijdse toetsing door het expertpanel en de uiteindelijke afdruk van 
het uitvoerblad zijn in bijlage 28 weergegeven. 

Het model is voorgelegd aan de twee werkvoorbereiders en de planvoorbereider die ook de 
tussentijdse toetsing hebben uitgevoerd. Hieronder is hun oordeel en de tijdsduur voor het invullen 
van het model vermeld. 

Gebruiker 1 -werkvoorbereider 
Oordeel: 
Na de doorgevoerde wijzigingen een praktischer model, die ook zonder een dikke handleiding te 
gebruiken is. Snel werkend model. 
Tijdsduur invullen: 15min. 

Gebruiker 2 - werkvoorbereider 
Oordeel: 
Het hulpmiddel zit knap in elkaar. Door de extra toelichtingen die in deze versie van het model zijn 
toegevoegd geef je de gebruiker het vertrouwen dat het hulpmiddel klopt en dat men het voordeel van 
het hulpmiddel inziet. (gebruiker is niet nadrukkelijk ingegaan op de correctheid van de kosten/tijd bij 
het advies). 
Tijdsduur invullen: 20min. 

Gebruiker 3 - planvoorbereider 
Oordeel: 
Goed werkend en overzichtelijk model. Het terug klikken naar sommige bladen nog omslachtig. 
Kloppen de in het model meegenomen productienormen wel? 
Toelichting van mijn kant: 
-Het terugklikken naar sommige bladen is op deze wijze doorgevoerd zodat geen gegevens gemist 
worden bij het invullen. En hierdoor komen er niet onnodige knoppen op de bladen die voor verwarring 
of verkeerd gebruik kunnen zorgen. 
-De productienormen zijn opgesteld aan de hand van de normen die in Reed Business literatuur zijn 
opgenomen. Hierna bleef nog twijfel bestaan waardoor ik een veel gebruikte onderaannemer binnen 
SOK heb geraadpleegd. Deze gaf de zelfde rekenwaarden aan als de normen, waardoor het model 
nog eens bewijst dat persoonlijke indrukken/ervaringen niet altijd de correcte zijn en dat een model 
daar (objectief) aan bij kan dragen. 
Tijdsduur invullen: 45min. Er wordt hierbij wel aangegeven dat dit de eerste keer betreft dat er met het 
(vernieuwde) model gewerkt wordt en dat dit bij meerrnalig gebruik al snel terug zal gaan naar 15-
20min voor het invullen. 
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9.2.6 Conclusie toetsing 
Uit bovenstaande toetsingen zijn enkele conclusies te trekken over het keuzemodel; 

-dat het model technisch functioneert 
-dat de berekeningen navolgbaar en eventueel aan te passen zijn 
-dat er bij het opzetten van het model zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk gegevens zijn 
verzameld zodat het keuzemodel een zo betrouwbaar mogelijk advies geeft 
-dat het keuzemodel bij gebruik door diverse personen eenzelfde uitkomst geeft. 

9. 3 Aanbevelingen 
Aan de hand van de analyse, het onderzoek, het ontwerpproces en de realisatie van het 
keuzeondersteunend model kunnen aanbevelingen gedaan worden. Deze aanbevelingen richting zich 
tot het verder ontwikkelen van het keuzemodel en het vervolgonderzoek. 

9.3.1 Aanbevelingen keuzemodel 
Indien het model in de toekomst vaker gebruikt gaat worden is het aan te raden om deze in een 
speciaal daarvoor geprogrammeerd programma op te laten stellen. Hierdoor zal het gebruik nog 
eenvoudiger worden en kunnen ook meerdere ingewikkelde handelingen automatisch verwerkt 
worden. 
Bij het ontwikkelen van dit model zijn enkele concessies gedaan zodat de programmeertechniek nog 
te behappen was. Een van die concessies was het beperken van het aantal criteria die meegenomen 
worden in het model. Bij een verder onderzoek of uitwerking van dit model zouden deze andere 
criteria ook geïntegreerd moeten worden in het model. 
Een andere concessie is dat de begroting en planning op het uitvoerblad niet automatisch 
doorgekoppeld zijn naar de desbetreffende inbouwpakketten. Het zou voor verdere uitwerking van het 
model praktisch zijn als vanuit het uitvoerblad direct doorgeklikt zou kunnen worden naar de planning 
en werkbegroting van dit advies. 
Om het programma actueel te houden word aanbevolen om de bouwprijzen met regelmaat aan te 
passen aan de geldende prijzen. 

9.3.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Een aanbeveling voor verder onderzoek is om de inbouwpakketten die door de afbakening 
buitenbeschouwing werden gelaten verder te onderzoeken op de mogelijkheid voor gebruik binnen 
herbestemmingen. Eventueel zouden deze inbouwpakketten dan geïntegreerd kunnen worden in het 
bestaande model. 

Wiebrand Bunt 89 



Afstudeerverslag 

Bronvermelding 
Gedurende het onderzoek is er verschillende literatuur geraadpleegd. Onderstaande lijst geeft alle 
gebruikte literatuur aan. 

Gerelateerde literatuur: 
Bedrijfschap Afbouw, Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten 
op systeemwanden en -plafonds, Den Haag: Bedrijfschap Afbouw, Den Haag, mei 2009 

Berg, M.A.M.C. van den, Samenwerkingsvormen in de bouw, Deventer: Kluwer, 1990 

Bongers, P., Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van seriematige 
woningcasco's, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2007 

Flapper, H.A.J., Bouwplanning, Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 2004 

Hamers, M., Kiezen van uitvoeringsmethoden voor de seriematige grondgebonden woningbouw, 
Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2008 

Hofkes, K., Jellema 5 Hogere Bouwkunde, Afbouw, Zutphen: ThiemeMeulenhoff, 1999 

Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorwerk binnen, 
Rijswijk: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, december 2004 

Janssen, J.A., Onderbouwd kiezen: een keuzemodel voor cascovarianten, Eindhoven: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2004 

Jong, J. de, Kosten en kostenbewaking in het bouwbedrijf, 28 druk 1981, Culemborg: Stam 
Technische Boeken, 1977 

Keyner, W.R. en M.M.G. van Rosmalen, Bouwkostenmanagement, Doetinchem: Reed Business 
lnformation, 2003 

Linden, ir.A.C.van der e.a., Bouwfysica, Leiden: Spruyt, van Mantgem & De Does BV, 2000 

Maas, G.J., Samenwerkingsvormen in de bouw -karakteristieken en voor- en nadelen van de meest 
voorkomende bouwprocesmodel/en, Rotterdam: Stichting Bouwresearch, 1997 

NEN Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 6702 "Technische grondslagen voor bouwconstructies
TGB 1990- Belastingen en vervormingen", Delft: 1\JEI\J Nederlands Normalisatie-instituut, 2008 

Nes, G.J. van, Onderzoek ter verbetering van de keuze tussen verschillende typen niet dragende 
scheidingswanden, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2008 

Nijenhuis, M.G.M., Bouwkosten; Arbeid en productie, Doetinchem: Reed Business lnformation, 2007 

Oostendorp, F.A.M., Bouwkosten grootschalig woningbouw, Doetinchem: Reed Business BV, 2008 

Salden, R.M.J., Ontwerpondersteunend keuzemodel, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 
2008 

Schampers, G.G.L.G., REND-able: herbestemming van kantoorpanden, Eindhoven: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2006 

Smits, F.J. e.a., Van programma van eisen naar bestek -wegwijzer tot kwaliteit- Rotterdam: Stichting 
Bouwresearch, 1996 

Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), Algemene BouwplaatsKosten, Gouda: Stichting 
Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 2003 

Wiebrand Bunt 90 



Afstudeerverslag 

Voord!, D.J.M. van der e.a., Transformatie van kantoorgebouwen, Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007 
Wennink, K.M.A., Herbestemming EG/ complex, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2008 

Zimmerman, P.W.H., Inbouwpakket voor renovatie, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 
2003 

Overige literatuur: 
Elling, R. e.a., Rapportagetechniek, 3e druk, Groningen: Wolters-Noordhoff, 2005 

TU/e, Kwalitatieve Analysetechnieken -onderzoeksmethoden-, Eindhoven: Technische Universiteit 
Eindhoven 

lnternetpagina: 
Betonshell, productinformatie holte vloeren; www.waterblock.nl 
Betopor, productinformatie isolatiemortel; www.van-wylick.nl 
Bouwbesluit, Bouwbesluit artikelgewijs; www.bouwbesluitonline.nl 
Comfort+, productinformatie compleet pakket- in het werk gerealiseerd; www.comfortpluswonen.nl 
Cubi, productinformatie compleet pakket- prefab; www.cubifurniture.com 
Gibo, productinformatie gipsblokken; www.gibo.nl 
Gyproc, productinformatie metalstud wanden en plafonds en productinformatie droog vloersysteem; 
www.gyproc.nl 
Lafarge, productinformatie gipsblokken; www.lafarge.nl 
Rockwool, productinformatie steenwol (vloer)isolatie; www.rockwool.nl 
Overheid.nl, definitie monumentenwet; http://wetten.overheid.nl 
Redumax, productinformatie vloerisolatie; www.redumax.nl 
Smartcube, productinformatie compleet pakket- prefab; www.hollandcomposites.nl 
Strijp-S, informatie over stedelijk vernieuwingsproject Strijp-S te Eindhoven; www.stijp-s.nl 
Unidek, productinformatie EPS-blokken; www.unidek.nl 
VROM, definitie Bouwbesluit; www.vrom.nl 
Xella, productinformatie kalkzandsteen blokken; www.xella.nl 
Ytong, productinformatie cellenbeton blokken; www.xella.nl 

Wiebrand Bunt 91 



Afstudeerverslag 

Bijlage 1 - Uitleg bouwteam 

Karakteristieken bouwteam volgens "Samenwerkingsvormen in de bouw" 
"Kenmerkend voor een bouwteam is dat de belangrijkste partners in het bouwproces er deel van 
uitmaken, zoals de architect, de bouwer, de installatieadviseurs, de installateurs, de projectmanager 
en de bouwkostendeskundige. De bouwer en de installateurs brengen naast uitvoeringsdeskundigheid 
en kostendeskundigheid ook specifieke productkennis in. De bouwer in het bouwteam is niet 
vanzelfsprekend de uiteindelijke bouwer. Dit geldt eveneens voor de installateurs. Doorgaans wordt 
hen gevraagd een 'afstandverklaring' te tekenen: een verklaring dat zij op grond van hun deelname in 
het bouwteam geen recht kunnen laten gelden op de uitvoering van het project. Het is echter wel de 
bedoeling dat de aannemers en installateurs vanuit de ontwerpfase doorgaan in de uitvoering en in 
verreweg de meeste gevallen gebeurt dit ook. Dan komen de voordelen van deze organisatievorm het 
beste tot hun recht. 

Het eerste contract met de aannemer en de installateur is veelal een raamovereenkomst, waarin 
afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de te hanteren percentages voor algemene kosten, 
winst en risico. De definitieve prijsvorming voor het af te sluiten uitvoeringscontract geschiedt in 
overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer of installateur. 

Het coördineren van een bouwteam vergt doorgaans bouwkundige kennis en in ieder geval 
managementvaardigheden. De leiding berust bij de opdrachtgever, maar deze delegeert die taak vaak 
aan de architect of een projectmanager." 

Bron: Maas, G.J., Samenwerkingsvormen in de bouw -karakteristieken en voor- en nadelen van de 
meest voorkomende bouwprocesmodellen, Rotterdam: Stichting Bouwresearch, 1997 

-
Wiebrand Bunt 92 



Afstudeerverslag 

---~ 

Bijlage 2 - Interviews 

Voordat er een partijenoverzicht of een uitgebreide procesbeschrijving opgesteld kan worden moeten 
er diverse interviews met desbetreffende partijen gehouden worden. 

Opdrachtgever/ontwikkelaar 
De opdrachtgever/ontwikkelaar is de initiatiefnemer voor het gehele project en is daardoor ook 
betrokken bij het hele verloop van het project. Hij neemt risico's om een project te realiseren en een 
zo hoog mogelijk projectresultaat te bereiken. De opdrachtgever bepaalt waarin geïnvesteerd wordt en 
welke dingen minder belangrijk zijn en dus op bezuinigd kan worden. Tevens houdt hij een kritische 
blik over het te bereiken en het bereikte resultaat, neemt beslissingen bij beslissingsmomenten en 
bekijkt in de tussenfasen en bij het eindresultaat of het overeenkomt met de afspraken over kwaliteit, 
tijd en kosten. Daarnaast wordt de opdrachtgever benaderd om beslissingen te nemen over kwaliteit, 
voortgang, opties en alternatieven. Ook stelt de opdrachtgever capaciteiten beschikbaar, zoals 
personeel, financiële middelen en/of materialen voor het realiseren van het project. 

Volgens de opdrachtgever zijn de volgende partijen betrokken bij het keuzeproces. 
Opdrachtgever/ontwikkelaar, vraagt adviezen aan en maakt samen met het bouwteam een 
uiteindelijke keuze. 
Architect, geeft aan de hand van de adviezen vanuit de adviesbureaus een voorstel aan voor 
de basis methode en voor het uiteindelijke inbouwpakket. 
Constructeur, bepaalt de constructieve grenzen waarbinnen de keuze voor het inbouwpakket 
valt. 
Aannemer, geeft kostentechnische en uitvoeringstechnische kijk op de voorstellen 

De rol van de opdrachtgever in het keuzeproces. 
De opdrachtgever/ontwikkelaar is beslissingsgerechtigd, maakt samen met het bouwteam (architect + 
constructief en bouwfysisch adviseurs +aannemer) een keuze. 
De opdrachtgever wordt daarbij gevoed door adviezen van adviseurs. De aannemer wordt erbij 
betrokken om een indruk te krijgen van de kosten en voor het vinden/vergelijken van alternatieven. De 
opdrachtgever blijft wel de beslissende "stem" houden. 

Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt. 
Dit verschilt per project, maar vindt plaats vanaf de VO- t/m de DO-fase. 
Bijvoorbeeld bij gebruik traditionele opbouw of het gebruik van een kant-en-klaar prefab systeem. Bij 
traditioneel moet de keuze al eerder al helemaal vast staan, terwijl bij het gebruik van een prefab 
systeem de definitieve keuze pas later in het proces gemaakt kan worden. 
Door het geven van veel keuzevrijheid en flexibiliteit aan de gebruiker/bewoner wordt ook automatisch 
de definitieve keuze van het inbouwpakket in een later stadium vastgelegd. 

Waarmee wordt volgens de opdrachtgever de keuze gemaakt. 
Welke informatie, randvoorwaarden en belangen zijn daarbij belangrijk. 

Benodigde informatie: 
Rapporten/adviezen (constructief en bouwfysisch adviseur) 
Bouwbesluit 
Monumentenwet (rijks/gemeentelijk) (bijvoorbeeld voorschrift voor industrieel uiterlijk aan 
binnen- en buitenzijde) 
Aanvullende eisen opdrachtgever (bijvoorbeeld flexibiliteit voor gebruiker/bewoner) 

Ook kan het voorkomen dat initiatieven uit eigen beweging van de opdrachtgever, bijvoorbeeld goede 
ervaringen met bouwsystemen uit andere projecten, zonder inspraak worden doorgevoerd. 
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Gestelde randvoorwaarden aan de keuze: 
Geluid 
Massa 
Eigenschappen van het bestaande gebouw (bouwfysisch, bouwkundig, economisch, 
constructief) 
Kosten 
Thermisch 

Belangen van de opdrachtgever: 
Flexibiliteit+ duurzaamheid (zijn de belangrijkste punten) 
Levensduur+ kosten+ esthetisch 
Afwerkingmogelijkheden (afhankelijk van type inbouwpakket I gekozen materialen) 
Geluid- en brandwerendheid (Laat de keuze niet daarvan afhangen . Blijkt de keuze na 
controle door de adviseurs niet te voldoen, dan wordt er gekeken naar aanpassingen of 
alternatieven) 

Hierbij wordt altijd op de achtergrond meegenomen welke doelgroep er voor ogen is en wat de 
eigenschappen zijn van het bestaande gebouw. 

Totale inbouwpakket (vloeren, wanden, plafonds); 

8~ Mate van belang 
Geen Enig Groot 

Afwerking x 
Esthetisch x 
Levensduur x 
Kosten x 
Flexibiliteit x 
Duurzaamheid x 
Geluidwerendheid x 
Brandwerendheid x 
Integratie installaties x 
Onderhoud x x 
Tabe/18: Overztcht mate van belang opdrachtgever 

Architect 
De architect wordt door de opdrachtgever bij het project betrokken. Dit kan eventueel uit een 
ontwerpwedstrijd volgen of uit goede ervaringen met desbetreffende architect. 
De architect heeft een visie over het project en probeert die met een zo hoog mogelijk niveau te 
behalen. Hij neemt daarbij de gestelde randvoorwaarden en de belangen van de betrokken partijen in 
oogschouw. 
Zo wordt er samen met de opdrachtgever een PVE+vlekkenplan opgesteld, worden er uitwerkingen 
van tekeningen en beschrijvingen gemaakt, worden er voorstellen gegeven voor bouwsystemen en 
toe te passen materialen. De architect heeft tevens een medebeslissende rol in de uiteindelijke keuze 
van bouwsystemen en materialen. 

Volgens de architect zijn de volgende partijen betrokken bij het keuzeproces. 
Opdrachtgever/ontwikkelaar, geeft functie/bestemming aan voor het gebouw en bepaalt voor 
welke doelgroep het gebouw herbestemt wordt. Wordt voor keuze door diverse partijen 
geadviseerd maar heeft daarbij wel de laatste stem. 
Architect, legt aan de opdrachtgever voor welke visie hij heeft voor het gebouw. Geeft vanuit 
deze visie, aan de hand van adviezen uit constructieve en bouwfysische adviesbureaus, 
voorstellen voor het inbouwpakket. 
Adviesbureaus (constructief en bouwfysisch), geven richtlijnen/grenzen aan waar binnen de 
uiteindelijke keuze moet vallen . Tevens wordt er door deze bureaus voorstellen gegeven over 
mogelijke toe te passen systemen/materialen. 

De rol van de architect in het keuzeproces. 
Architect is een adviseur op het gebied van esthetica/vormgeving. Geeft vanuit zijn visie een voorstel 
voor het inbouwpakket aan de opdrachtgever. 
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Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt. 
In de VO-fase wordt vastgesteld waar welke functies gesitueerd worden. Natte ruimtes 
(badkamer/keuken) zijn daarbij vooral belangrijk, i.v.m. aanwezigheid van vele leidingen. 
Tijdens de DO-fase wordt de definitieve indeling van de ruimtes bepaald en worden er materialen 
gekoppeld aan het inbouwpakket. 

Waarmee wordt volgens de architect de keuze gemaakt. 
Welke informatie, randvoorwaarden en belangen zijn daarbij belangrijk. 

Benodigde informatie: 
Bouwbesluit 
Brandpreventie eisen 
Eisen opdrachtgever 
Visie van opdrachtgever 
Kennis uit ervaring 
Adviezen van adviseurs 

Gestelde randvoorwaarden aan de keuze: 
Eisen opdrachtgever 
Bouwbesluit 

Belangen van de architect in het keuzeproces: 
Zo hoog mogelijke kwaliteit nastreven vanuit de visie die gevolgd wordt. Mocht na het koppelen van 
de kosten aan een visie/keuze blijken dat deze buiten het budget valt, dan worden de 
gedachten/keuzes bijgesteld. 

Totale inbouwpakket (vloeren, wanden,_Qiafonds); 
Beoordelingscriteria Matevan 

Geen Enjg Groet 
Afwerking x 
Esthetisch x 
Levensduur x x 
Kosten x 
Flexibiliteit x x 
Duurzaamheid x 
Geluidwerendheid x 
Brandwerendheid x 
Integratie installaties x 
Onderhoud x 
Tabe/19: OvefZ!cht mate van belang architect 

Calculatie 
De afdeling calculatie binnen de aannemer geeft begrotingen en calculaties de benodigde aandacht 
tijdens de diverse fasen. Zo verzorgen zij de SO-begroting, VO-begroting, DO-begroting, 
detailbegroting en worden er offertes aangevraagd. Tevens wordt door calculatie samen met 
projectleiding een aannemingssom voorgesteld bij de opdrachtgever en wordt in het verloop van de 
realisatie het Meer&Minder-werk door hun bijgehouden. 

Volgens calculatie zijn de volgende partijen betrokken bij het keuzeproces. 
Opdrachtgeverlontwikkelaar heeft een beslissende rol. Stelt voornamelijk een kwaliteit vast 
waaraan het inbouwpakket moet voldoen. 
Aannemer heeft een adviserende rol. De aannemer is betrokken bij de materialisatie om 
inzicht te verkrijgen in de kostenconsequenties van diverse keuzemogelijkheden en de 
aannemer geeft adviezen over de toepassingsmogelijkheden van systemen/materialen. 
Architect heeft een adviserende rol op het gebied van esthetica en functioneel/gebruik. 
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De rol van calculatie in het keuzeproces. 
Calculatie maakt kenbaar welke kostenconsequenties een voorgestelde keuze heeft. Het heeft daarbij 
een adviserende taak op het gebied van kosten. Om dit goed te kunnen doen worden er prijsspiegels 
opgesteld, dit zijn kostenoverzichten inclusief de consequenties die alternatieven voor de kosten 
hebben. 

Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt. 
Kan zowel in de VO- als in de DO-fase gebeuren. Dit ligt sterk aan het project en welke 
uitgangspunten er aangehouden worden . 
Een enkele keer komt het zelfs voor dat het pas in de uitvoeringsfase beslist wordt. Dit is dan vaak als 
gevolg van een late wijziging van de functie of doelgroep voor een gebouw. 

Waarmee wordt volgens calculatie de keuze gemaakt. 
Welke informatie, randvoorwaarden en belangen zijn daarbij belangrijk. 

Benodigde informatie: 
Tekeningen+ technische omschrijvingen 
Afwerkstaten 
Materiaalstaten 

Gestelde randvoorwaarden aan de keuze: 
Eisen opdrachtgever 

Belangen van de calculatie in het keuzeproces: 
Het grootste belang van de afdeling calculatie is het behalen van het maximale rendement. Dat er 
gekozen wordt voor een keuze met de maximaal haalbare marge. 

Totale inbouwpakket (vloeren, wanden, plafonds) ; 
Beoordeliftgscriteria Matevan 

Geen Enig Groot 
Afwerking x 
Esthetisch x 
Levensduur x 
Kosten x 
Flexibiliteit x 
Duurzaamheid x 
Geluidwerendheid x 
Brandwerendheid x 
Integratie installaties x 
Onderhoud x 
Tabe/ 20: Overztcht mate van belang ca/cu/afte 
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Planvoorbereiding 
Net als calculatie heeft planvoorbereiding ook in diverse fasen verschillende taken. Zij zijn daarbij de 
contactpersoon vanuit de aannemer voor de opdrachtgever. Planvoorbereiding verzorgt o.a. het 
beoordelen van de plangegevens, het opstellen van een voorbereidingsplanning en is betrokken bij' 
afwegen/vergelijken van voorstellen voor bouwsystematieklmaterialisatie. Daarnaast dragen zij 
bezuinigingen/alternatieven aan, controle of deze bezuinigingen/alternatieven verwerkt zijn in de 
contractstukken en hebben een adviserende rol bij de prijsvorming. 

Volgens planvoorbereiding zijn de volgende partijen betrokken bij het keuzeproces. 
Bouwfysisch adviesbureau geeft voorstellen voor mogelijk toe te passen materialen met de 
bijbehorende eigenschappen. 
Constructief adviesbureau controleert de voorstellen van de bouwfysisch adviseur op 
constructieve toepasbaarheid. 
Planvoorbereiding beoordeelt voorstellen. Bekijkt of het een goede oplossing is en of er een 
voordeliger, net zo goed, alternatief mogelijk is. 
Opdrachtgever+architect+bouwfysisch adviseur+ constructeur bepalen gezamenlijk de 
basismethode voor het inbouwpakket 
Aannemer+architect+constructeur+bouwfysisch adviseur bepalen gezamenlijk de uiteindelijke 
materialisatie. 
Planvoorbereiding levert bij eventuele bezuinigingsronden een lijst met 
bezuinigingen/alternatieven aan de opdrachtgever (hierin kunnen ook 
bezuinigingen/alternatieven aangehaald worden die met het inbouwpakket te maken hebben). 
Planvoorbereiding controleert tijdens de bestekfase of alle overeengekomen 
wijzigingen/alternatieven zijn doorgevoerd. 

De rol van planvoorbereiding in het keuzeproces. 
In de SO-fase beoordeelt planvoorbereiding de plangegevens. In een later stadium beoordeelt 
planvoorbereiding de door de adviseurs gegeven voorstellen. Daarbij bekijken zij of het een goede 
oplossing is en of er een voordeliger, net zo goed, alternatief mogelijk is. 

Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt. 
Is afhankelijk van het project maar in hoofdzaak in de VO-fase voordat de VO-begroting opgesteld 
wordt. 

Waarmee wordt volgens planvoorbereiding de keuze gemaakt. 
Welke informatie, randvoorwaarden en belangen zijn daarbij belangrijk. 

Benodigde informatie volgens de planvoorbereiding: 
Bouwfysische rapporten aangeleverd door het bouwfysisch adviesbureau. Daarbij vooral 
gericht op geluidwerendheid van de woningscheidende wanden, vloeren en de gevel. 
Constructieve inventarisatie van de constructie (maximale belasting constructie) 
Kosten, De SO-begroting is benodigd om een richtwaarde te weten waarvoor de 
inbouwmaterialen gekozen kunnen worden. 
Monumentaal 
Gemeentelijke eisen 
Beoogde uitvoeringstijd 
Gestelde eisen opdrachtgever 

Gestelde randvoorwaarden aan de keuze: 
Eisen opdrachtgever 
Kosten 
Massa (gewicht) 
Geluid 
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Belangen van de planvoorbereidinq in het keuzeproces: 
Een optimale prijs/kwaliteit verhouding te behalen voor de opdrachtgever door kennis, ervaring en 
contacten in de bouwwereld. 

Totale inbouwpakket (vloeren, wanden, plafonds); 

Beoorclelill~ Mate van belang, 
Geen Enig Redelijk Groot 

AfwerkinQ x 
Esthetisch x 
Levensduur x 
Kosten x 
Flexibiliteit x 
Duurzaamheid x 
Geluidwerendheid x 
Brandwerendheid x 
Integratie installaties x 
Onderhoud x x 

.. 
Tabe/21: Ovewcht mate van belang planvoorberetdmg 

Projectleiding 
Een projectleider is de manager van het bouwproces, de spil tussen de opdrachtgever en de eigen 
organisatie. Hij probeert overzicht over het gehele bouwproces te behouden en stuurt waar nodig het 
proces bij. Hij is daarbij verantwoordelijkheid voor planning/organisatie en relatie met de 
opdrachtgever. 

Volgens de projectleiding zijn de volgende partijen betrokken bij het keuzeproces. 
Tijdens het bepalen van de bouwsystematiek: 

Opdrachtgever (kwaliteit+kosten) 
Aannemer (kosten +tijd + kwaliteit) 
Architect (esthetisch) 
Bouwfysisch adviseur (bouwfysische eisen) 
Constructief adviseur (constructieve analyse/eisen) 

De bouwfysisch en constructief adviseur geven daarbij een kader aan waar binnen de keuze moet 
vallen. Bij sommige projecten worden ook door de adviesbureaus voorstellen gegeven voor 
inbouwmaterialen met bijbehorende eigenschappen. 
Gezamenlijk door alle bovenstaande partijen wordt een beslissing genomen, waarbij de opdrachtgever 
de beslissende laatste stem heeft. 

Tijdens het bepalen van de materialisatie: 
Dezelfde partijen, in dezel'fde volgorde, als bij de keuze van de bouwsystematiek zijn ook in deze 
periode betrokken. Alleen komt de aannemer in deze fase sneller zelf met voorkeuren, dan alleen de 
voorstellen van de adviesbureaus. 
Wie er bij de voorstellen van de materialen voor het inbouwpakket betrokken zijn en welke adviezen er 
gebruikt worden is afhankelijk over welk deel van het inbouwpakket het gaat. 

De rol van de projectleidilng in het keuzeproces. 
Adviserende en medebeslissende rol. Overzichthoudend en aansturend op het gehele keuzeproces. 
Projectleiding vertegenwoordigt (bijvoorbeeld standpunten/voorstellen vanuit) de aannemer. 

Wanneer in het bouwproces wordt de keuze gemaakt. 
In de VO t/m de DO-fase. Dit is zeer afhankelijk van het project en het onderdeel van het 
inbouwpakket. 
In hoofdzaak kan gezegd worden dat de keuze van de soort systemen die gebruikt worden gemaakt 
wordt in de VO-fase. En de keuze van de samenstelling en/of de precieze uitwerking van het systeem 
meestal in de DO-fase volgt. 
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Waarmee wordt volgens de projectleiding de keuze gemaakt. 
Welke informatie, randvoorwaarden belangen zijn daarbij belangrijk. 

Benodigde informatie volgens projectleiding: 
Bouwbesluit 
Adviezen/rapporten van constructief en bouwfysisch adviesbureaus. 
Aanvullende eisen opdrachtgever 

Gestelde randvoorwaarden aan de keuze: 
Aanvullende eisen opdrachtgever 
Esthetisch 
Bouwfysisch (geluid + thermisch) 
Constructief 

Belangen van de projectleiding in het keuzeproces: 
Streven naar het meest optimale uitvoeringsproces (geld +tijd + kwaliteit). 

Totale inbouwpakket (vloeren, wanden, plafonds) ; 
Beoordelin~a 

Geen 
Afwerking 
Esthetisch 
Levensduur 
Kosten 
Flexibiliteit 
Duurzaamheid 
Geluidwerendheid 
Brandwerendheid* 
Integratie installaties 
Onderhoud 
*Brandwerendheld alleen 1nd1en van toepassing. 
Tabel 22: Overzicht mate van belang projectleiding 
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Bijlage 3 - Onderzoekschema 
Onderzoek ter verbetering van het keuzeproces van het inbouwpak1<et bij herbestemmingsprojecten. 
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---------~--------------~~ 
Bijlage 5 - Bouwbesluit 

Beschrijving Bouwbesluit 
Wat wordt verstaan onder het bouwbesluit? 
"Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, 
kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het 
Bouwbesluit De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid 
en milieu. Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische 
bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking 
getreden (Bouwbesluit 2003). De laatste wijzigingen van het Bouwbesluit 2003 zijn van 1 september 
2005 en van 1 januari 2006." 
Bron; www.vrom.nl 

Onder de hoofdstukken veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vallen 
onderstaande zaken: 
Veiligheid 
Eisen aan onder meer bouwconstructie, afmetingen en helling van trappen, elektriciteitsvoorzieningen, 
gasvoorziening en brandveiligheid. Ook van belang is de inbraakpreventie. 
Gezondheid 
Eisen van geluidwering, drinkwatervoorziening of bescherming tegen ongewenste stoffen en straling 
door bouwmaterialen. Ook luchtverversing en beperking van stank vallen onder het Bouwbesluit 
Bruikbaarheid 
Vereiste ventilatie, geluidwering, daglichttoetreding, brandveiligheid en vochtwering moeten altijd 
gegarandeerd zijn. 
Energiezuinigheid 
Worden eisen gesteld aan warmte-isolatie en de luchtdichtheid. 
Milieueisen 
Stelt bijvoorbeeld eisen voor het materiaalgebruik, energieverbruik binnen een woning en de 
hoeveelheid sloopafval. 

De eisen die het bouwbesluit stelt, zijn minimumeisen: alle bouwwerken moeten ten minste hieraan 
voldoen. 

Eisen bouwbesluit voor woonfunctie die betrekking hebben op het 
inbouwpakket 
Hierbij zijn zowel de eisen voor nieuwbouw als bestaande bouw opgenomen. Dit komt doordat er bij 
beoordeling van herbestemmingsplannen uitgegaan wordt van de voor nieuwbouw en dat er 
eventueel vrijstelling verleend kan worden tot bestaande bouw. 
In het overzicht hieronder zijn alleen de eisen opgenomen die betrekking hebben op de woonfunctie 
en bepalend kunnen zijn voor het inbouwpakket. 

Artikel Beschrijving Consequentie 
2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 
2.1 Algemene sterkte van Nieuwbouw+ Bestaande bouw 

de bouwconstructie Constructie gemaakt van steenachtige materialen NEN 6790 
Constructie gemaakt van hout NEN 6760 

2.2 Sterkte bij brand Nieuwbouw 
Hoofddraagconstructie 120min brandwerendheid mbt bezwijken 
Bestaande bouw 
Hoofddraagconstructie 60min brandwerendheid mbt bezwijken 

2.4 Overbrugging van Nieuwbouw 
hoogteverschillen Hoogteverschil >0,21 m moet er een vaste trap of hellingsbaan 

voorzien zijn. 
Bestaande bouw 
Hoogteverschil >0,22m moet er een vaste trap of hellingsbaan 
voorzien zijn . 

2.11 Beperking van het Nieuwbouw 
ontstaan van een Materiaal aan binnenzijde schacht, koker of kanaal met inwendige 
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brandgevaarlijke doorsnede >0,015m2 en grenzend aan meer dan een 
situatie brandcompartiment is ontbrandbaar over een dikte van minstens 

0,1 Om. Bepaald volgens NEN 6064. 
2.12 Beperking ontwikkeling Nieuwbouw + Bestaande bouw 

van brand Bijdrage tot brandvoortplanting klasse 2 of 4 afhankelijk van naast 
gelegen ruimte/functie volgens NEN 6065. 
Voor beloopbaar oppervlak (o.a. vloeren) een bijdrage tot 
brandvoortplanting leveren van klasse T1 of T3 bepaald volgens 
NEN 1775 

2.13 Beperking van Nieuwbouw 
uitbreiding van brand Wbdbo tussen twee brandcompartimenten 60 minuten volgens 

NEN 6068 
Wbdbo tussen brandcompartiment en een besloten ruimte 
waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute loopt 30 minuten 
volgens NEN 6068 
Bestaande bouw 
Wbdbo tussen twee brandcompartimenten, en tussen een 
brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een brand-
en rookvrije vluchtroute loopt 20 min volgens NEN 6068 

2.14 Verdere beperking van Nieuwbouw 
uitbreiding van brand Wbdbo 60 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten 

ruimte in het brandcompartiment 
Wbdbo 30 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten 
ruimte in het brandcompartiment, die in dezelfde woonfunctie ligt. 
Wbdbo 30 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten 
ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute loopt 
Bestaande bouw 
Wbdbo 20 minuten tussen subbrandcompartiment en een besloten 
ruimte in het brandcompartiment 

2.15 Beperking van Nieuwbouw 
ontstaan van rook Rookdichtheid constructieonderdeel waarvan een zijde grenst aan 

de binnenlucht moet een rookdichtheid hebben van ten minste 
1 om·1 volgens NEN 6066. 
Rookdichtheid constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 
waardoor in een besloten ruimte, met een brandvoortplanting 
klasse 2, een rookvrije vluchtroute loopt aan die zijde rookdichtheid 
hebben van ten minste 2,2m-1

. Voor klasse 1 geldt een 
rookdichtheid van ten minste 5,4m-1 volgens NEN 6066. 
Bestaande bouw 
Rookdichtheid constructieonderdeel waarvan een zijde grenst aan 
de binnenlucht moet een rookdichtheid hebben van ten minste 
1 om-1 volgens NEI\1 6066. 
Rookdichtheid constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 
waardoor in een besloten ruimte, met een brandvoortplanting 
klasse 2, een rookvrije vluchtroute loopt aan die zijde rookdichtheid 
hebben van ten minste 5,4m-1 volgens NEN 6066. 

2.16 Beperking van Nieuwbouw 
verspreiding van rook Weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar 

een besloten ruimte minimaal 30 min volgens NEI\1 6075 
Bestaande bouw 
Weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar 
een besloten ruimte minimaal 20 min voiQens NEN 6075 

Wiebrand Bunt 103 



Afstudeerverslag ____ .. 
2.19 Inrichting van rookvrije Nieuwbouw 

vluchtroutes Wbdbo tussen rookvrije vluchtroutes ten minste 30min volgens 
NEN 6068 
Rookvrije vluchtroute heeft een breedte ~0,85m en een hoogte 
~2 ,30m 

Bestaande bouw 
Wbdbo tussen rookvrije vluchtroutes ten minste 20min volgens 
NEN 6068 
Rookvrije vluchtroute heeft een breedte ~0,50m en een hoogte 
~1 ,20m 

3 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 
3.3 Geluidwering tussen Nieuwbouw 

verblijfsruimten van Geluidwering ten minste -20dB volgens NEN 5077 
dezelfde Verbouw 
gebruiksfunctie, Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de 
nieuwbouw geluidwering tot een niveau dat maximaal 10 dB lager ligt. 

3.4 Beperking van galm, Nieuwbouw 
nieuwbouw Geluidsabsorptie volgens NEN 5078 

3.5 Geluidwering tussen Nieuwbouw 
ruimten van Karakteristieke isolatie-index contactgeluid van een besloten ruimte 
verschillende naar een verblijfsgebied 0 dB, volgens NEN 5077 
gebruiksfuncties, lsolatie-index luchtgeluid van een besloten ruimte naar een 
nieuwbouw verblijfsgebied 5 dB, volgens NEN 5077 

Karakteristieke isolatie-index contactgeluid van een besloten ruimte 
naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied -5 dB, 
volgens NEN 5077 
lsolatie-index luchtgeluid van een besloten ruimte naar een 
besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied 0 dB, volgens NEN 
5077 
Geen geluidseisen tussen besloten ruimte en besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimte. 
Verbouw 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de 
geluidwering tot een niveau dat maximaal 10 dB lager ligt. 

3.6 Wering van vocht van Nieuwbouw 
buiten Waterdichte scheidingsconstructie van verblijfsgebied, toilet en 

badruimte volgens NEN 2778 
Bestaande bouw 
Waterdichte scheidingsconstructie van verblijfsgebied, toilet en 
badruimte volgens NEN 2778 

3.7 Wering van vocht van Nieuwbouw 
binnen Scheidingsconstructie van toilet- of badruimte gemiddelde 

wateropname (tot 1 ,2m hoogte boven de vloer) niet groter is dan 
0,01 kg/(m2.s 112

) en op geen enkele plaats groter dan 
0,2kg/(m2 .s 112).Volgens NEN 2778 
Bestaande bouw 
Scheidingsconstructie van toilet- of badruimte gemiddelde 
wateropname (tot 1 m hoogte boven de vloer) niet groter is dan 
0,01 kg/(m2.s 112

) en op geen enkele plaats groter dan 
0,2kg/(m2.s 112).Volgens NEN 2778 

3.15 Beperking van de Nieuwbouw 
toepassing van Bouwwerk zodanig opgebouwd dat de aanwezigheid van voor de 
schadelijke stoffen gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling beperkt is. 

Bestaande bouw 
Bouwwerk zodanig opgebouwd dat de aanwezigheid van voor de 
gezondheid schadelijke stoffen beperkt is. 

Tabel 23. Ovewcht e1sen bouwbeslwt d1e betrekkmg hebben op mbouwpakket 
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Bijlage 6 - Monumentenwet 

Wat wordt verstaan onder de monumentenwet? 
"De monumentenwet is opgesteld om de monumenten in Nederland te beschermen. Hierdoor mogen 
verbouwingen of veranderingen niet plaatsvinden zonder toestemming van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. Het is daarnaast ten strengste verboden een monument te slopen of te 
verplaatsen. 
Monumenten zijn : 

1. alle vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens 
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 
2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 
1 ;" 

Bron; http://wetten .overheid.nl - monumentenwet 1988 

Een belangrijk artikel uit de monumentenwet: 
Artikel 11 
1. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. 
2. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: 

a. een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te 
wijzigen; 
b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

Een monument kan zowel door het rijk als door B&W van gemeenten beslist worden. Bij rijk is het dan 
een rijksmonument en bij gemeentes is het dan een gemeentelijk monument waarbij het valt onder de 
noemer beschermde stads- en dorpsgezichten. 

- -------------
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Bijlage 7 - Keuzemotieven inbouwpakket 

Vloersystemen 
Nat vloersysteem 

Hoge productiehoeveelheid mogelijk 
Mogelijkheid tot lichte uitvlakvloer maar met goed vulling rondom leidingen, snelle verwerking 
(+1- 200m2 per dag), goed isolerend, onbrandbaar en drukvast. Goede uitvulling van 
ongelijkheden mogelijk. 
Uitvlaklaag vloer niet bestand tegen water 
Bij gebruik zwevende dekvloer uitstekende akoestische isolatie. 
Bij gebruik anhydriet zijn grote aaneengesloten vloeroppervlakken mogelijk zonder dilatatie. 

Droog vloersysteem 
Lagere productiehoeveelheid in vergelijking met nat vloersysteem 
Uitstekende akoestische en thermische isolatie 
Egalisatiekorrels voor uitvulling/egalisatie vloeren 
100% waterbestendig 
Boven een opvulhoogte van 1 OOmm dienen de opvulkorrels mechanisch verdicht te worden 
Geen vuiligheid die bij gebruik van nat vloersysteem wel ontstaat 
Hoge contactgeluidisolatie 
Korte doorlooptijd tijdens uitvoering 
Gevoelig voor vocht vóór montage. 

Woningscheidende wanden 
In het werk af te werken systeemwand 
Beplating op metalen skelet 

Schone bouw 
Licht gewicht 
Zeer flexibel, koperswijzigingen kunnen tot het laatste moment worden doorgevoerd. 
Strakke afwerking, het vlakste alternatief 
Het opnemen van achterhout is noodzakelijk voor het bevestigen van zware onderdelen. Dit 
zorgt ervoor dat de vrije indeelbaarheid van de woning beperkt wordt. 
Maatvaste onderdelen, vlakke en rechte wand mogelijk. 
Installaties kunnen in de spouw verwerkt worden, geen zaag- en hakwerk 
Snelle opbouw 

Beplating op houten skelet 
Redelijk schone bouw 
Redelijk licht gewicht (door gebruik van houten skelet, zwaarder als met een metalen skelet) 
Flexibiliteit is redelijk, koperswijzigingen kunnen tot het laatste moment doorgevoerd worden 
alleen iets minder eenvoudig als bij een metalen skelet. 
Strakke afwerking, maar wel afhankelijk van de kwaliteit (rechtheid) van het hout. 
Installaties kunnen in de spouw verwerkt worden, geen zaag- en hakwerk. 
Geluidsisolatie is minder als bij gebruik van een metalen skelet, door de meer starre 
verbinding tussen beide zijde van beplatingen. 
Constructieve/dragende functie mogelijk. Bijvoorbeeld voor een tussenvloertje of aanbrengen 
van zware onderdelen. 
In vergelijking met metalen profielen werkt hout en is het niet altijd recht. 
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Verdiepingshoge niet-dragende scheidingswand 
Verdiepingshoge cellenbeton panelen 

----------~---------~ 

Het levert relatief weinig afval en zaagverlies op. 
De wanden worden zonder extra afwerking schoon en strak opgeleverd. 
De cellenbeton panelen zijn bestand tegen vocht 
Door de grootte van de platen en aanvoer op pallets zijn deze wanden niet geschikt voor 
achteraf inbrengen bij bestaande gebouwen. 
Bovenlichten zijn vaak noodzakelijk, bovenlichtconstructies zijn moeilijk uitvoerbaar. 
Hoog eigen gewicht elementen >90kg/stuk moeilijk hanteerbaar of verplaatsbaar, daardoor 
ongeschikt voor de krappe situaties bij herbestemmingsprojecten. 
Als er elementen overblijven zijn deze lastig het gebouw uit te krijgen zonder ze te slopen 
door het formaat en het hoge eigen gewicht. 
Afwerkvloer wordt normaliter na het plaatsen van de wanden aangebracht. 
Speciale pluggen benodigd voor bevestiging van onderdelen. 
Leidingwerk dient gezaagd en gehakt te worden, door zacht materiaal op eenvoudige wijze 
Alleen tot een beperkte hoogte leverbaar 3400mm, te laag voor de kenmerkende hoogte bij 
herbestemmingen. 

Gelj jmde niet-dragende scheidingswand 
Gipselementen 

Flexibiliteit, koperswensen kunnen tot vlak voor plaatsing van de wanden nog doorgegeven 
worden. 
Elementen moeten altijd nog een nabehandeling ondergaan om opleveringskiaar te zijn . 
Bovenlichten bij deurkozijnen kunnen voorkomen worden door toepassing van gips lateien 
Gipselementen zijn erg vochtgevoelig en kunnen niet onbeschermd staan . Ook moet de vloer 
in de woning droog zijn . 
Gipselementen geven relatief veel afval 
De lateien boven de deurkozijnen geven een verhoogd risico op scheurvorming. 
Zeer hoge brandwerendheid 
Goede geluidsdempende eigenschappen 
Krimpvrij 
100% vormvast 
Onbrandbaar 
Leidingwerk makkelijk te zagen en te hakken. 

Cellenbetonblokken 
Het levert relatief veel afval en zaagverlies op. 
De cellenbeton blokken zijn bestand tegen vocht 
Bovenlichten bij deurkozijnen kunnen voorkomen worden door toepassing van cellenbeton 
lateien. 
Afwerkvloer wordt normaliter na het plaatsen van de wanden aangebracht. 
Speciale pluggen benodigd voor bevestiging van onderdelen. 
Leidingwerk dient gezaagd en gehakt te worden, door zacht materiaal op eenvoudige wijze 
Licht van gewicht 
Snel en gemakkelijk op maat te maken 
Een relatief vlakke ondergrond voor verdere afwerking 

Kalkzandsteenblokken 
Vaste steenachtige materialen worden door kopers als positief ervaren . 
Alleen handzame elementen toe te passen in bestaande gebouwen, stelmachine heeft geen 
vrijheid om bovenste lagen te kunnen plaatsen. 
Zaag- en hakwerk (voor leidingen) wordt duurder t.o.v. andere ivm het hardere materiaal 
Afwerkingsniveau A/criteria 1 is mogelijk, maar daarvoor is veel stukadoorswerk benodigd. 
Zonder veel stukadoorswerk is afwerkingsniveau Bicriteria 2 maximaal haalbaar. 
Koperswensen moeten in een vroeg stadium vastgelegd worden. 
Blokken kunnen op bouwplaats op maat geknipt worden. 
Blokken hebben een goed dragend vermogen. 
Redelijk gevoelig voor vocht 
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Compleet pakket 
Prefab 

Systeem wordt in onderdelen binnen gebracht en daar samengesteld. Voorzieningen worden 
aan het pakket gekoppeld. 
Slijtvaste en eenvoudig te onderhouden materialen worden gebruikt 
Beperkte afmetingen van onderdelen 
Voldoet aan eisen bouwbesluit 
Verschillende opstellingen/indelingen mogelijk. 
Keuken+badkamer +bed 
Geprefabriceerd leidingnetwerk, installaties en data-infra verwerkt in systeem 
Flexibel, te demonteren en ergens anders weer te monteren 
Installatie van het systeem aan het einde van het bouwproces, weinig kans op 
beschadigingen in het gehele bouwproces. 
Keuzevrijheid voor opdrachtgever qua indeling 

In het werk gerealiseerd 
Minder praktijk ervaring met deze systemen in vergelijking met prefab 
Goede akoestische en thermische isolatie 
Integratie verwarmings- en koelingssysteem 
Grootverwarmings-en koelingsoppervlak 

Plafonds 
Systeemplafonds 

Bestaande uit een systeem; veel keuzevrijheid, veel mogelijkheden qua indeling 
verlichting/roosters etc. 
Vlak en recht plafond door gebruik van metalen of aluminium profielen 
Sneller gemonteerd als systeem met houten regelwerk 

CONCLUSIE: 
Verdiepingshoge cellenbeton elementen vallen af doordat pallets met deze grote afmetingen op een 
ingewikkelde wijze het bestaande gebouw ingebracht moeten worden. Daarnaast zijn deze pallets na 
binnenbrengen door hun gewicht moeilijk te verplaatsen en daardoor ongeschikt voor 
herbestemmingsprojecten. Tevens behalen deze elementen de gestelde wandhoogte van 4,5m niet. 
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Bijlage 8 - Geluidwerendheid + brandwerendheid 

Eigenschappen: Geluidwerendheid + brandwerendheid 
(Excl. Metalstud wand) 

Cellenbetonblokken 
(bron: www.ytong.nl) 
G I .d dh "d b d e w weren et + ran weren dh "d et +wan dh oog te 
Type cellenbeton Dikte Geluidwerendheid 

G4/600 50mm -

70mm -24 dB lluk 
100mm -21 dB llu·k 
150mm -18 dB lluk 
200mm -15dBIIuk 

G5/800 100mm -19 dB llu·k 
Tabe124: Gelwdwerendheld + brandwerendheld +cellenbeton enkel 

Type cellenbeton Dikte Geluidwerendheid 

G4/600 150 + 150mm 4 dB llu;k 
Spouw >50mm 

200 + 200mm 6 dB llu;k 
Spouw >50mm 

Tabel 25: Gelwdwerendheld + brandwerendheld + cellenbeton spouwmuur 

Kalkzandsteenblokken 
(bron: www.xella.nl) 
Geluidwerendheid + brandwerendheid 
Type kalkzandsteen Dikte 

L67/298 67mm 

L 100/198 100mm 

L 150/148 150mm 

L214/98 214mm 

L 120/198 300mm 
( 120-50-120) 

Geluidwerendheid 

-13 dB llu;k 
40 dB Rw 
-8 dB llu;k 

44 dB Rw 
-3 dB llu;k 

50 dB Rw 
3 dB llu;k 

55 dB Rw 
13 dB llu;k 
65 dB Rw 

Tabel26: Gelwdwerendhe1d + brandwerendheld +hoogte kalkzandsteen 

Brandwerendheid 
(WBDBO) 

-
2:60 min 
;:: 90 min 

;:: 120 min 
;:: 120 min 

;:: 90 min 

Brandwerendheid 
(WBDBO) 

;:: 240 min 

;:: 240 min 

Brandwerendheid 
(WBDBO) 

45 min 

90 min 

200 min 

300 min 

> 200 min 

Nat vloersysteem; lsolerende mortel+vloerisolatie+anhydrietvloer 
(bron: www.van-wylick.nl + www.redumax.nl +geluidsmetingen door woningborg) 
Geluidwerendheid 
Onderdeel Geluidwerendheid 
lsolerende mortel 
Vloerisolatie 
Anhydriet vloer 

11 dBico• 47dB(A) 
Tabel27: Gelwdwerendhe1d nat vloersysteem 
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Droog Vloersysteem; Egalisatiekorrels+Estrichvloerplaat 
(bron: www.gyproc.nl) 
Geluidwerendheid 

--------~ 

Voor de geluidwerendheid is een bestaande betonvloer met een dikte van 1 OOmm (vaak voorkomend 
bij soortgelijke herbestemmingsprojecten) aangehouden, deze heeft een contactgeluidisolatie van -
4dBtco

11 

Type element Laagdikte 
egalisatiekorrels 

E20 -
E20 ~20mm 

E30MF -
E30MF 50mm 
E30MF+E20 -
E40PS -
Tabel 28: Gelwdwerendheld droog vloersysteem 

Systeemplafond -metalstud
(bron: www.gyproc.nl) 
Geluidwerendheid 

Contactgeluidsisolatie-
verbetering il lco ·lab 

Type Geluidwerendheid 
Enkele beplating -20 dB 
Dubbele beplating -10 dB 
Tabel 29: Gelwdwerendhe1d systeemplafond- meta/stud 

I Contactgeluidsisolatie bij 
bestaande betonvloer 

3 -1dBtco 
7 3 dBtco 

11 7 dBtco 
17 13 dBtco 
14 10 dBtco 
5 1 dBtco 

11 Linden, ir. A.C. van der e.a., Bouwfysica, Leiden: Spruyt, van Mantgem & De Does BV, 2000 
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Bijlage 9 - Afmetingen + massa 

Eigenschappen: Afmetingen+ massa 
(Excl. Metalstud wand) 

Cellenbetonblokken 
(bron: www.ytong.nl +telefonisch contact technisch advies Ytong) 
At, t" me mgen + massa 
Type Dikte Lengte Hoogte 
cellenbeton 
G4/600 50mm 600mm 400mm 

70mm 600mm 400mm 
100mm 600mm 250mm 
150mm 600mm 200mm 
200mm 400mm 200mm 

G5/800 100mm 500mm 200mm 
Tabel30: Afmetmgen + massa cellenbeton 

Kalkzandsteenblokken 
(bron: www.xella.nl +telefonisch contact technisch advies Xella) 
Af, . metmgen + massa 
Type kalkzandsteen Dikte Lengte Hoogte Wandhoogte 
L67/298 67mm 437mm 298mm ;:: 3,00m 
L 100/198 100mm 437mm 198mm ;:: 4,00m 
L 150/148 150mm 297mm 148mm ;:: 4,50m 
L214/98 214mm 297mm 98mm 2: 4,50m 
L 120/198 120mm 297mm 198mm 2:4,50m 
(120-50-120) 
Tabel31: Afmetmgen +massa kalkzandsteen 

Compleet pakket -prefab-

Wandhoogte 

-

:::;2,50m 
:::; 3,00m 
:::; 4,70m 
:::; 5,90m 
:::; 3,00m 

Massa 
106,4 kg/m2 
159,6 kg/m2 
244,2 kg/m2 
366,3 kg/m2 
400,8 kg/m2 

(bron: www.cubifurniture.com +mail+ telefonisch contact met Cubi Furniture) 
Af, t" me mgen + massa 
Type Lengte Breedte Hoogte Massa 

Massa 

37 kg/m2 
52 kg/m2 
74 kg/m2 

111 kg/m2 
148 kg/m2 

92 kg/m2 

Compleet pakket 3850mm 2460mm 2650mm +1-1 OOOkg (afgedragen dmv 
steunpoten over 6,31 m2) 

Tabel32: Afmetmgen +massa compleet pakket- prefab 

Nat vloersysteem; lsolerende mortel+vloerisolatie+anhydrietvloer 
At, . metmgen + massa 
Onderdeel Dikte Massa 
lsolerende mortel 180mm 280,0 kg/m3 
Vloerisolatie 16mm 2,4 kg/m2 
Anhydriet vloer 50mm 2200,0 kg/m3 

Tabel33: Afmetmgen +massa nat vloersysteem 

Droog Vloersysteem; Ega lisatiekorrels+Estrichvloerplaat 
(bron: www.van-wylick.nl + www.redumax.nl) 
At, . metmgen + massa 
Type element Isolatie Dikte Breedte Lengte Massa 
Egalisatiekorrels - - - - 400kg/m3 
E20 - 20mm 500mm 1500mm 24,1 kg/m2 
E25 - 25mm 500mm 1500mm 30,1 kg/m2 
E30MF Minerale Wol 30mm 500mm 1500mm 25,7 kg/m2 
E30PS Polystyreen 40mm 500mm 1500mm 24,5 kg/m2 
Tabel 34. Afmetmgen +massa droog vloersysteem 
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Systeemplafond -metalstud
(bron : www.gyproc.nl) 
Massa 
Type 
Enkele beplatinÇJ 
Dubbele beplating 

Massa 
10 kÇJ/m2 
23 kg/m2 

Tabel 35. Massa systeemplafond- meta/stud 
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Bijlage 1 0 - Schadegevoeligheid 

Schadegevoeligheid inbouwpakketten 
(Excl. Woningscheidende wand) 

Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van 
schadegevoeligheid van de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =niet schadegevoelig" tot "5=zeer schadegevoelig". 

Vloersysteem 
Schadegevoeligheid 
Nat vloersysteem 
Hierbij uitgaande van een toplaag van anhydriet. Dit is een hard, vlak 
en toch enigszins flexibel vloeroppervlak. Door de goede vloei
eigenschappen zal er weinig mogelijkheid zijn voor opgesloten lucht 
waardoor de sterkte behouden blijft. 

il loe n yp e Schadegevoe lig 

Droog Vloersysteem 
Hierbij is uitgegaan van een laag egalisatiekorrels met daarop een 
afdekking van gipsvezelplaten. Dit geeft ook een hard en vlak 
vloeroppervlak, al zal de sterkte iets minder zijn als bij een nat 

heid 

1 2 3 4 

Nat vlco;rs·;s>eem x 
Orac_g ·•loersysteem x 

Tabel 36: Schadegevoeiligheid 
vloersysteem 

5 

vloersysteem . Daarbij kan door eventuele "luchtgaten" onder de platen een onregelmatig draagvlak 
ontstaan, waardoor de sterkte afneemt. 

Binnenwand 
Schadegevoeligheid 
Meta/stud 
De buitenlaag van metalstud, de gipskartonplaten, bestaan uit twee 
dunne lagen karton met daartussen gips en bindmiddel. Indien er 
gebruik gemaakt wordt van maar één plaat per wandzijde is de 
schade gevoeligheid vrij groot. Door het hard stoten tegen de wand of 
het tegen de wand vallen van een stoel kan al een redelijke schade 
ontstaan. De eventueel ontstane schade is wel gemakkelijk te 
repareren. 

Bïnne n·,,,a d Schadegevoelrg 

heid 

1 2 3 4 

Met<l!stud x 
Ce lle nbeton x 
Kal:Uandsteen x 

Cellenbeton 
Tabel37: Schadegevoeligheid 
binnenwand 

De cellenbetonblokken zijn niet zo gevoelig voor schade. Eventueel kunnen de ontstane 
beschadigingen gemakkelijk gerepareerd worden. 
Kalkzandsteen 

5 

Kalkzandsteenblokken zijn vrijwel niet gevoelig voor schade. Mocht er dan toch schade ontstaan dan 
zijn deze gemakkelijk te repareren . 
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Bijlage 11 - Vochtbestendigheid 

Vochtbestendigheid inbouwpakketten 
(Excl. Woningscheidende wand) 

Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van 
vochtbestendigheid van de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =niet vochtbestendig" tot "5=zeer vochtbestendig". 

Vloersysteem 
Vochtbestendigheid 
Nat vloersysteem 

Vloertyp~ Vodnilestend ·g 

Bij langdurig contact met water zal de anhydriet toplaag oplossen. 
Droog vloersysteem 

Bij langdurig contact met water zal de gipsvezelplaat oplossen. 

Binnenwand 
Vochtbestendigheid 
Meta/stud 

he rd 
1 2 3 4 

Na< vloersys!eem x 
llroos. ·•lcers:r;leem • 

Tabe/38: Vochtbestendigheid 
vloersysteem 

5 

Voor vochtgevoelige ruimtes kunnen de gewone gipskartonplaten niet 
gebruikt worden en moeten er geïmpregneerde gipskartonplaten 
gebruikt worden. Deze zorgen voor een vertraagde vochtopname en 
zijn ter voorkoming van schimmelvorming . 

Bmne m·Iand vochtbestendig 
he ld 

1 2 3 4 5 

MetalstiJd x 

Cellenbeton Celle nl:le :on x 

Cellenbeton is ongevoelig voor vocht waardoor schimmelvorming Kalk~andsteen x 

uitgesloten is en het in elke vochtige ruimte zonder extra bewerkingen Tabe/39: Vochtbestendigheid 
toegepast kan worden. binnenwand 

Kalkzandsteen 
Kalkzandsteen kan, net als cellenbeton, zonder extra bewerkingen in natte ruimtes toegepast worden. 
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Bijlage 12 - Referentiegebouw 

Strijp-S 
Strijp-S is een gebied gelegen ten noordwesten van het centrum van Eindhoven. Op dit voormalig 
Philipsterrein zijn nog vele gebouwen in stand gebleven uit de bloei van het elektronica concern. 

In zijn nieuwe functie moet het gebied een woon-, werk- en ontmoetingsplek worden met veel groen 
en hoogwaardig openbaar veNoer. Met een grootte van 27 hectare is het ook meteen het grootste 
industriële herontwikkelingsgebied van Nederland. De kenmerkende gebouwen van Strijp-S, zoals de 
Hogerug en het Klokgebouw, zijn benoemd totrijksmonumentenen zullen daarom met beperkte 
aanpassingen aan de buitenzijde klaar gestoomd worden voor hun nieuwe functie. De overige, minder 
kenmerkende, gebouwen worden gesloopt en zullen plaats maken voor nieuwbouw. In totaal blijft 
130.000m2 van het bestaande bouwvolume (450.000m2) bewaard en klaar gemaakt voor een nieuwe 
bestemming. 

Figuur 46: Stedenbouwkundig plan Strijp-S 
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Enkele feiten van Strijp-S72
: 

Totale oppervlakte: 27 hectare 
Woonoppervlakte : ca . 285.000m2 
Woningen: 2.500- 3.000 
Kantooroppervlak: ca. 90.000m2 
Commerciële voorzieningen en cultuur: ca. 30.000m2 
Onderwijs: ca. 30.000m2 

Referentiegebouwen gelegen op Strijp-S 
Het afstudeerwerk is gericht op soortgelijke gebouwen die in de toekomst (gedeeltelijk) gereed 
gemaakt worden voor wonen. Op Strijp-S gaat het hierbij om het gebouw de Hogerug (3 witte 
gebouwen achter elkaar) en het klokgebouw. Deze zijn qua constructie, indeling en gevel vrijwel 
identiek. Hieronder is een overzicht te zien met kenmerkende gegevens; 

Hoge Rug SBP , Strijp-S Eindhoven 
BVO: +1- 17176m2 

Vrije hoogten: 4,5m onder vloer 
3,3m onder hoofdbalken 
4,05m onder kleinere balken 

Hoge Rug SAN, Strijp-S Eindhoven 
BVO: +1- 17190m2 

Vrije hoogten: 4,4m onder vloer 
3,3m onder hoofdbalken 
4,05m onder kleine balken 

Hoge Rug SK, Strijp-S Eindhoven- vergelijkbaar met Hoge Rug SBP 
BVO: +l-17176m2 
Vrije hoogten: 4,5m onder vloer 

3,3m onder hoofdbalken 
4,05m onder kle inere balken 

Referentiegebouw gelegen buiten Strijp-S 
Een soortgelijk project wat niet gelegen is in Strijp-S, maar wel in Eindhoven is de Lichttoren. Dit 
gebouw in het centrum van Eindhoven is pas opgeleverd als herbestemming naar woningbouw. Net 

12 Bron: www.strijp-s.nl 
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als de gebouwen op Strijp-S heeft de Lichttoren dienst gedaan als kantoor/fabriek voor Philips en bezit 
het nagenoeg dezelfde wijze qua constructie, indeling en gevelopbouw. 
Lichttoren, Mathildelaan Eindhoven 
BVO: +/-17586m2 

Vrije hoogten: 4,5m onder vloer 
3,5m onder hoofdbalken 
3,9m onder kleinere balken 

Karakteristieke referentiegebouwen 
Binnenstedelijk; krappe bouwlocatie, beperkte, smalle, bochtige en lage toevoerroutes. 
Toegang tot de gebouwen (voor materialen en personeel) is een punt van aandacht. 
Gebouwd in de periode 1910-1945 (of een minimale leeftijd van 50 jaar met overeenkomstige 
eigenschappen). 
Valt veelal onder de (Rijks)monumentenwet. 
Betonnen draagconstructie opgebouwd uit kolommen, balken en vloeren. De kolommen 
worden daarbij, naar mate men lager komt, steeds groter qua omvang. De vloeren in deze 
gebouwen zijn vaak dun van opbouw (80-120mm). 
Bouwfysisch voldoet het bestaande gebouw niet meer aan de huidige eisen en moet daarom 
voorzien worden van diverse bouwfysische ingrepen. Er kan daarbij gedacht worden een het 
plaatsen van voorzet- of achterzetramen, het vervangen van kozijnen en/of beglazing en het 
isoleren van de gevels dmv voorzetwanden. Voor het verdere onderzoek wordt er vanuit 
gegaan dat de bouwfysische ingrepen aan de buitenschil (begane grond vloer, gevels en dak) 
al uitgevoerd zijn en vallen dus ook buiten het onderzoeksgebied. 
Geluidtechnisch voldoet het bestaande gebouw niet meer aan de moderne eisen en dienen er 
ook voorzieningen getroffen te worden. Voor het verdere onderzoek wordt er vanuit gegaan 
dat de geluidtechnische voorzieningen aan de buitenschil al getroffen zijn en vallen daarbij 
ook buiten het onderzoeksgebied. 
Karakteristieken gegevens: 
BVO +/- 17 .000m2 
Vrije hoogten 

Aantal verdiepingen 
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4,5m onder vloer 
3,3m onder hoofdbalken 
4,0m onder kleine balken 
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Gebouw SAN op project Strijp-S te Eindhoven 
In de volgende bijlage is van het gebouw SAN het volgende bijgevoegd; 

Een stedenbouwkundige plattegrond van het gebied rondom SAN 
Aanzicht van de zuidgevel van SAN 

---~ 

Principe plattegrond van 2e verdieping SAN, ontwerp voor de toekomstige indeling 

zuidgevel 

Figuur 49: Zuidgevel SAN 
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Principe plattegrond 

wonen 
horizontale verkeersruimte 
stijgen 
techniek 

Figuur 50: Plattegrond 2e verdieping SAN 
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Bijlage 13 - Kosten in het keuzemodel 

Kosten in het keuzemodel 
(Excl. woningscheidende wanden) 

Om een overzicht te verkrijgen welke kosten meegenomen moeten worden in het vergelijk zijn alle 
mogelijke kosten opgesomd en bekeken per inbouwpakket welke van toepassing zijn. 
Hierbij zijn alleen de onderdelen meegenomen die tussen de inbouwmaterialen verschillen. In de 
laatste tabel zijn de binnenwanden+plafond meegenomen zodat er een eerlijk vergelijk gemaakt kan 
worden met het compleet pakket (waarin standaard een plafond verwerkt zit) . 

Vloersystemen "·'at v!oenystEem Oroog vlcersysteem 

Ver~~~ltos!en x x 
Tromsponkosten x x 
Opperen x x 
I Maatvoering )1. x 
Aanbrengen vloeren x x 
[ Pompkorten n<fl x 
Aanbrengen le iding·.-;erk x x 
setuwen vlOEr x nvt 

Tabe140: Ovewcht kosten van toepassmg; vloersystemen 

Binnenwanden Metat'stud CeRenbet on Kollao nd5teen 

verpak!<mgskosten x x x 
Transportkosten x x • 
Opperen x x ·' 
Maawoertng x ' A 

Plaatsen ste!Jlrahele n nvt x • 
BenDdlgde profielen ~oor aaansJuiting x x x 
Aanbrengen wanden x x x 
Frezen/zagenfooren~tdlllj!\"lerk x x x 
Aan ...... e rken leldingwerk nvt x x 
Achterhout aanbrengen x nvr lW! 

Bove naanslurllflgen (PUR) nvt x ~ 

Toeslag opvullen boven koZijn (latei} nvt x l< 

Se hangjetaar afwerken x x x 
Tabe141 : Ovewcht kosten van toepassmg: bmnenwanden 

Binnenwand+plafond I compleet pakk.et MetaEstud+p.'afond Cef!enbeton+pfa[ond .'(o!kzondstEen~p.'ofond Comp!Eet p okk et (prefab) 

VerpakJongskosten x x x x 
Transporû<esten x x x x 
Opperen x x x x 

1
MaBtvoerlng x x x x 

Plaatse n stelprofle ien nvt x x nvt 

Benod1gde profielen voer aanslultrng x x x nvt 

Aanbrengen wande n x x x x 
f rezen/ zagen/boren leidingvlerk x x x x 
Aanbrengen le iding~-•,•erk x x x x 
Aamverken leidingwerk nvt x x nvt 
Achierhout aanbrengen x nv! nvt nvt 

Bo••enaa,slu•tingen (PUR} nvt x x nvt 

Plaatsen van deurkozijnen x x x nvt 
Deuren afhangen x x x I nvt 
Teeslag opvullen boven kozijn (la tei) nvt x ~ ,nvt 

Aftimmerwerk x x x nvt 
Schtlderen x x x n'.lt 

Behangklaar afwerken x x x nvt 
Aanbrengen plafond x x x x 
Sp:.Jitklaar af~·;erken x x x nvt 

Tabel42: Overzicht kosten van toepassing: binnenwanden+plafond I compleet pakket 
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Bijlage 14 - Kosten verschUlende inbouwpakketten 

Kosten voor de verschillende inbouwpakketten 
(Excl. Woningscheidend metalstud wand) 

Vloersysteem 
Nat vloersysteem 

M~u•n J.l~ MiltH;.el Oftd@f.ionttnlft Totaal8eQToot 

A.ontll Ehd. Norm Ut." Peti!IIL ....,. Peti!IIL- P.,.lbd. Bed<• Getn. /Ehd. Be<lrM 

47376,00 ~1/= o.ss 4 5d))7, N 0,95 4:5..007_.11) 

2632.00 rnl ll~30 35.0C5,60 ll. l~ 3:5JXJ5ii4 

lê12..00 r:~l •,.a.< 1Ud1..2~ 8,04 ll.têl.-23 
65,61} f>l! .15,00 9S4,00 t~ .• oo 984,00 

Totaal t!Xd. B1W ( 102.1SI,OI 

Tabel43: Kostenoverzicht nat vloersysteem 

Drooq vloersvsteem 
Algemeen Manwen IUt@f~l M.iteriH:I Onderartne.ner Tot .. IBetroot 

llf""!'-.,Y'Uem AonUI Ehd. Norm uren ~r Eild. ·- Petlbd. -.. P..r Oid.. _, Gem./Ehd. Be<lrN 
r_, . 
O.OO...on 

~O<TaiiU>Dmm d'-"'~ d737ti,OO ml/cm " .. sa 213.192,00 4 ,5<) 213 .19l.OO 

<i :: rr.-e:t~llta'.n 2612.00 m 2 lS,OO 92.l20.00 15.00 92.120.00 

• L-.cl<5'.éf lllj ..."brof\0eo/pl~ 
Totaal excl. BTW ( J05.3U.OO 

Tabel 44: Kostenoverzicht droog vloersysteem 

Woningscheidende wand 
Voordat er kosten bepaald kunnen worden van de woningscheidende wanden moet er bekeken 
worden welke dimensies en/of uitvoeringen van de wandsystemen voldoen aan de geluidwerende 
eisen. Geluidwerendheid is voor een woningscheidende wand een van de bepalende factoren en 
wordt daarom als eerste bekeken. 
Eis Bouwbesluit; OdB luchtgeluid (zie bijlage 5) 
Eis Duurzaam Bouwen; 5dB luchtgeluid 

I Geluidwere.nde eisen · Luchtgeluid 

Samenstelling/ Eis Bouwbe51uit Geluidwerend Samenstelling/ Eis Duurzaam Geluidwerend 

Wandmateriaal Dimensies (dB) heid wand (dB) Dimensies Bouwen (dB) heid wand (dB) 

Metatstud 2.JS-75.2 0 u 12.15~.2 5 u 
2.100"100~2 0 11 2.100.100.2 5 11 

Cellen~ 150-50-150 D • ~SC). DJ 5 6 

' Kal~ndsteen 214 0 ) 120-50-120 s u 

.__ _ ___ __.I word eegenomen in verdere bere e i gen 

Tabel 45: Onderscheid woningscheidende wanden op geluidseisen 

Aannames: 
Zelfde soort/type/merk kozijnen en deuren die op gelijke manier gemonteerd worden. 
Geen leidingen/dozen in woningscheidende wanden, indien er toch sparingen voor elektradozen 
vermeld zijn, zijn dit dozen die in de schachtwand geplaatst moeten worden, maar geen nadelig 
invloed hebben op de geluid- of brandwerendheid van het appartement. 

I 
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Woninascheidende cellenbeton wand -Eis Bouwbesluit OdB-
~"'· M .,_ .. -loal .......... , (- _n._ ... 

iAa>IUI Ood. - u.. .. 9.,.,_ !-. -lll"- -~ l•-
la-., ... .. 
1-· .. --

,_,.,.,,, ..., -
w.a.t~SO.!o!:>-t»l~ >04.1< 1-..1 _ _,,"""LSC<mo.,., · ""! !<l~n <oll 

·-.<>.;1""'_"' _-.orl 50&.7:' •2 

~ U5Ufl lmr 
~n on.! 

".,....., "'" ... i:Jti<M oe: ... :10-00<t lli>r=mv-.._..-,__,. tMOOOat· 

~.~«...-..... ...."..--l./101\!f'~ "'' 
------ ,·-"'~ 

..,, 
1:'-we---:~ce~on~lemm-~ "'' 
~~ ---to·>M~•"' 
... ,A:.~!te~~~"'$•t:s:--c 

Tabel 46: Kostenoverzicht woningscheidende cellenbeton wand -Eis Bouwbesluit OdB-

Woningscheidende cellenbeton wand -Eis Duurzaam Bouwen 5dB-

Ncwm Uren Pet Ehd. ~•& Per llld. • .. ._ 

C~JÏIIIIItllttOAffltn (tDor 'lDOrMI bl~k~ ......... _,_,..,..._ 

--
··--".,~ .. ~ 

, ,._..., n 0.4S "'"' 
>04.7l "'' )&)l,T.l m2 
)6)17l ""' 
muo "11 
»ll,n ..,, 

20.00 " 
ma.oo cm 

"'' "'' ".,, 

Tabel 47: Kostenoverzicht woningscheidende cellenbeton wand -Eis Duurzaam Bouwen SdB-

Woninascheidende kalkzandsteen wand -Eis Bouwbesluit OdB-
AJaemeen Mlnür.n Matfti .. l MAlter lH I 

--..,...,.-.. - ·Eb-bUt ... - ........ [hd. NorM Ur- ... a.~.. r ....... ParlluL -~ ._. . 0- -· 
-·~· 129.00" a. .. 5i.M 

w- 71- 2:&17. 11 lm2 
... ~-21.,.,." 2117.16 m2 -- ~~" IM1 ........ ____ .. SUOmm 

!mi 
... _._.,... __ >11hm 

IJ!5UO l..u 
~~u... 't'OOf" \.and--~lftnlpt.lond a.iiiMl -!st cuo 11&.60 

lormtm.~OGHn lO.OO u _..,. __ ... __ , __ 
1071.20""' 

S!~~s!.n>n.S/t.-ol/<l~t!'1 m l 

.S~~IM.nll-'JOPMIII~Q m i 

S~"ftn letiktlr'Kj~J,Mn >-JOmm Mlllftftt.n m1 

~~~~ ;-n•:rwrlUIPffrt 

.-.1 1'1(~, ~ un&r.-n....-~/~ ·'11Slnl 

Tabel 48: Kostenoverzicht woningscheidende kalkzandsteen wand -Eis Bouwbesluit OdB-

Wiebrand Bunt 

OndefilnMIMt T otul Be-cr oot 

~ .... Ead.. . ..., .. ........,,_ ...... 
I lUl U t t39" 
I 

n.u BUt UI n. .. Ul~ 
;>JO ==t• ue 1>->'Uá 

2!..00 1s1nua - ll:7. 71ll..r5 

"-"0 ~.c •,50 6..11!.~ 

_ó3 IIS • .,...,.t 11,4' 65 ........... 

l t.l ZlAO 1.Ll :a..oa 
2,02 " OliiC 2.012 2.11G1~80 

l,. il 

' "' , .. 
ful.lill exd. BTW ( 179.907,92 

Oftder.tnnemer lOUillqroot 

1~ .,.;) J . l'fl.l' 

H. OO i&5.94~ . 7ti Jl.M 
_,. 

3.57 n.l t5,9'5 U 7 JO U 5.95 

2i.OO 157 . 77~.Hi 21.00 157, 77:1-.t ó 

U<l ........... ..&...~Jj U05.60 
IIM 111.6-&4.•• lU' ~-4· 

112 11,"' U 2 l2AG 
2.0'2 l.m . .o:r zm 3.8?8.40 
l ,J3 ,_.. .... 

Totil.al•xd. ITW (4t1 .676,1'5. 

Onder...-»eliN!r Tol.irill learool 

PcrEh4.. ....... G-. llld. -.. 
16-" l.19LH 

lLl ~J.Mi.M n.n ''.Mi.2ó 
30.00 B.l.S2D.III lOJII I02ii.BO 

IIA5" ......... J.L6) ......... 
4.50 
it<l(l 1.-..o IJIO .__." 

L 20 OW. ;>u I!IUO 

1.6.5 ll.!IO 1.65 ll,C>) 

.tll 2.-li7, ,.. 4D :UJ7,"94 

1...'16 

l!i.n 
s.ss 

Tot.l•l excl. BTW < ]!)7.176.47 
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Woningscheidende kalkzandsteen wand -Eis Duurzaam Bouwen 5dB-
.a.ll«mr l:!'n --u.-..... -s.-,. -..J Ulll. ...... '""""' 

I~ 

....... .-... _. ...... " .. .,.,. ·~ 
tn fdl:: 11o.af'hl tlJ,i,._nm 

-~".·-

l15JIO" 

..... .. 

~~n ......,....., ,..,..l~:i't!!-el 

-... ;u....._ .......... ~ ......... 1-.. 

1).. 0 -

Tabe/49: Kostenoverzicht woningscheidende kalkzandsteen wand -Eis Duurzaam Bouwen 5dB-

Binnenwand 
Aannames: 

Ond.l!i•••e:mer lOU.! Bet rooi 

, ....... lee*• '--1 Ehd. li~Mur. 

t4 i! 2..1!! 39 

our .tl!:.m ;u US7 !D6.127 n 

'""" U&.- V~ I$<-
! l.&~ b!.~ U.M f.i5.64.4.A" 
•,oe ,..,11.00 4.>11 9 H \! .40 

•• 
t.:" e>J;JD t.•o 3, 1.10 

t .6!i 11.00 ,_., n oo 
:z u l.4 '5 l ,71i 2.U 2.0:HI'6 

2_.l•) 

! .72 .... 

ToWI rxd. BTW ( 142.014,.10 

Hier is de aanname gedaan dat de binnenwand hoogte ook mogelijk moet zijn tot onderzijde 
bestaande vloer, wat betekend tot een hoogte van 4,50m. De aangehouden hoogte voor de 
kostenberekening is 3,0m. 

Binnenwand metalstud 
Ats~n Ond~nnnemtor Totui_Begroot 

M.Uistud bin~md AanLil [hd.. Per lhd. ledril& Gem./ Ehd. kdfl."l 

I~ 

1:20. 12 .M.l 27AG ......... 27.00 .lii.1..2CI. 64 

2077.'ll "l2 uo ' -»0.~· <.50 '15CJ,641 

"".00" ·~ 
,.. l.Jl sa.ao 

-... u 1.10 86l,OO Ut• .... oo 
~ ~! 4. 10 <ll,JO .t,lO ouo 

" 0.5~ 

Totülexd. ITW ( 41.09),58 

Tabel 50: Kostenoverzicht meta/stud binnenwand 

Binnenwand cellenbeton 
Onder'MlMnwr Tot»IBepoot: 

NO<m U.., ll'e tlld. - • • ""'· - ... .,.,. ·- 6.m.Hhd. ....... 

!40..CI)n 0,"5 u. 16,S'5 4.07T,rx'J 

Wll1l"'-' 23.-'3 lU!ó. H n . ..:..s R im..!l 

tUG.-n l.o .2.,U! l.S"le,7 .& = 2~~1-~ 

lUD..ll m'1 20.00 2:! . .cot,AO 10.00 2:0: .~~ 

373,44 T1l . ..., l. 6SO.~· .... l-110.43 

1C77,'JJ. -n2 11. 6~ .2~ 207 77 u,c 24. 20 i,77 

4SO,OO Jl 1.1.2 517, 60 1.12 >17,60 

1- :?.,02 

110,[1)1.,1 tB 23"J,.;,o l. D m,.oo 
276.00 :mt .1,06 7'..4.16 l,liO -~-1.6 
120..001 ... U> ...... J.!l!i .. ,.. . 

Totul ~xd. BTW '8J.241,46 

Tabe/51: Kostenoverzicht cellenbeton binnenwand 

Wiebrand Bunt 123 



Afstudeerverslag 

Binnenwand kalkzandsteen 

r•o=+=-t •- d -~·"''L·--~ 

... -
2117 791 f'\2 

__ _"_.,......,r..,..ton,.,..a- " 
m•~ Jl•lo!dtni.,. 

410,1)0It 

I 

Tabel S2: Kostenoverzicht kalkzandsteen binnenwand 

Compleet pakket 
Compleet pakket -prefab-

I~ 

~- ... 

Tabel S3: Kostenoverzicht compleet pakket -prefab-

Plafondsysteem 
Metalstud plafond -gedeeltelijk plafond-

Maft3fll!'r.t M~f!lf~l ~l.HI 

....... ._ ,.. [JoL l - • ., O>d. ·-

a.ief~&M"m~r Tol.lld Beatoot 

~<lhd. t-_.._ "-/O>d . ....... 

!4 .... 5'5 -lcn'7,0~ 

,...., 1&.2:6 6, .<I M ;u6.. t.9 

2700 ..,_,,a_ a:; 17.!10 >:J.141UC 

.lUl ll20r.n 11,6$ lA..lOï n 

~ 

l.OCI 
l,lfl 

1~ ~1.110 1,6; 19'2.00 
Ul 

U'l 51"-10 Uol SlUO 
:5.n ·-~73.72 >.n U11.T2 

S,~rl "~;.60 .... LC2:i.W 

Totul•1ul. BTW ( 89. lJii, lS 

11.2c:J7 ,00 171.121 00 

J'5..00 1.800,00 i"5.C!C l 100,00 

Tol»l ~ni.BTW ( 27~921,00 

Hierbij wordt alleen een plafond geplaatst over een gedeelte van het aanwezige plafondoppervlak. 
Alt!'IMIM ......... ~ MileriHI Onclei"MUWmer TOIUII~oot 

-jlb- -~l]loplol-- IA->1 EM. - ..... I'« a.I. - ""'""'- 1- Ptifbd. ~- ....... , (hd. -.. 
r.-

1'-"" . 
1-.... ,.,~ 

fo&jlbj""' 111!.41~1: 39, ?~ i..On,7'9 "'-~ S.G73:,7'3 

I'<'· --lil··- MIAm2 t:UQ !.~.1,27 O,Jil 1.»4.2-i 

' ,_,.l'_.o<>jlbt•n lC5,4A m 2 S,JS 1.078.16 U> L0'1UE 

-~"''"'f>l~ ~1-I>UII(CM!<~ 
<. - "1\l L "<l 511.60- 2,jO 51l.d0 ~~_..,.,.., __ 

""'" 1,.1111 ' IUIII Mil -<12.00 

--..,_..."-=11 
fotaal ~1.d. BTW (1LJ92,.l2 

Tabel S4: Kostenoverzicht meta/stud plafond -boven binnenwanden-

Metalstud plafond -gehele kaveloppervlak-
H' b.. d h h I k I I k ( 1er IJ wor t et ge ee ave opperv a I k) wonmgopperv a I f d voowen van een p a on 

Al&omHn M~ren ~~~~· M•l~ieet OnderOlnMmer TotMIBet;root 

~tll>lud plofond -e• helo ....,'-rvlok· ~nt-.1 (hel. Norm "'"" Perfhd. I-.. , ., U!ct. ...... PH f.lld. .... .. G.!·m, Ehd. -· 1,.,._. . 
Cl>-
~ 

,._.,_ 
MJ2,JXl .. , 3-'J. iC 101Jil7.6~ - 10lo&J76G 

"'"'~moo:""cnct-PI•Iono Ml:tOO m 2 6,.10 l 6...5SL60 6..lO !UIUO 
~t~op \V.Aotn' aiW!Ini.tkleiJPSkoin:On piiQ!n Äl:I.OO m 2 5,25 l !Jli.&,OO 5.2!1 13.81&.00 

~:_.....,\\~OotÛIIftiCC:CiaW~/plt~fondt.>l,OO (OtBpniiil~ 

o~to-1 !tJl.liO ml :!.~ ~.00 2,50 U!IO.OQ 

~~lfondvocwlid'!t~tè1'1 11.!6 n !.CG ooa.oo J,OQ .;.s,oo 

" tnclYsiefilatt.A:iA~ ... -. 

Tota•lmu:t ITW ( 141.06\,'20 

Tabel SS: Kostenoverzicht meta/stud plafond -gehele kaveloppervlak-
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Bijlage 15 - Posten tijdgebonden bouwplaatskosten 
Algerneen 

~" lklllllipWlt sl<osten kallUl Ehd. kosh!a 

Petsene elstosten 

<>ro_~A~g .... 0.00 

<.w.rlc•oc••""'•e,d_.,. ~ ,, ... 11.11! 
-f.t.. · n<er ... c 0..00 

r.r.:~td=r .wlr. 0,00 

{1,00 

1Gdcbten "oNertlenein 

~11$. .... 51>. .r. .. 1),00 

ialoren t:D'Y bot.Nt Mk.\en lóst 

"'"' 
0.00 

~ri!Pbtenlf.9. -.?Jt OJlD 

e,ro 

Keten /Inrichting ke te n 

TOI~.:_Jiblls: >'È O,IJO 

I!JiiaPpen 17st ,lovid\IHI!fli' wk 0,00 

s • attCDntame< .... ~ 0,00 

~;• i.PZI!noorn.tlrter êsl ""' 0,00 

SctiPotvTtaalcdJen•: ~ee ! - "'" totl<>!vtMlf1T""""lJ w~ 0.00 
0.00 

Onderhoud bouwterrein 
Opnnmen bouwterrem ,.,~ 0,00 

0,00 

Ve<tiuat tran•port 

Met!lele re~~pkraan 6<1 e •Jtû/@r wk 

u~e~pl;nform 300"<100cm ê>t lwk 0..00 

SC :M'foft ls! >"ik 0.00 

1),00 

Tijdelijke insullaties 

E-~aJla~s inspectieton sund houdlr-.J! I wit 0,00 

HcaldverdeelltaS'IIOOAmp lwlc 0,00 

tt....". flci1:masten. boowlamJ><'n. :«be bgnt. etc. "'~ 0,00 

H..Nr-verdee!kabe ls. le~dmgen. ver1e.ngsnceren verdeelka'S't~ e:c wk 0,00 

0,00 

Materieel diversen 

KleJn gero!>!d sct\ap lwk 0,00 

Groot ma1eneel wit 0,00 

M~i:e-n La-s...: r .. '.i:a~e f. on:rvangef (a: le-s 2 ·:i : ~ l.n: B,OO 
0,00 

Verbruiltsl<osten bouwkeet 

Untoorallllleleo ~anlocr ""' 0,00 

lemOSll'll l~oftie/thee l ~ 0,00 

Huur~leetappa raa: ~ o.oo 
ISDI'II--.Ielt!! I wil 0,00 

Telefoon e..roset Siemens wlt 0,00 

~tns~ost .. n ISDN wk !MlO 
A~nts:Casten AOSl "'k o.oc 

0"00 

Veilighe id en verletten 
Sleólrnee r<conJenfnge n en Yet1etbestriJd ing ..... ~. Q,OO 

0,00 

Bouwplaatsbeveffigi ng 
Sl~n<laardbeveillglng kl!'l!tvoorzieni"l!en \ 'J<. o,co 

0,00 

Vetbruiksko.sten 

Molli!Ubo~ opslag olfe/vett en \ ',-,! O,OC 
ON·ers.e algemene :ransportkoS'ten \:J:C: O,GO 

0,00 

Bijkomende kosten 

Totaal: wk €0,00 

Tabel 56: Kostenposten lijdgebonden bouwplaatskosten 
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---~----· 
Bijlage 16 - Kraankosten 
Onderstaande berekeningen zijn gebruikt om de kraantijd en daarmee de kraankosten van de 
verschillende inbouwpakketten te berekenen. 

~-:-.J 

~ ... , 
Vk!onme,o;, _ 

.... ,-
l~s-r.andffiHnt>w>n llé~ 

l<lo",._ ..-.md cellonl»lon Sdll 

v.~-.-and U!hln<lnunlldB 

- w.".,lLAIUonds:.en !<lB 

<Ntolsrud 

l~cnne:n-t7&"ld ' alltnb.!.rcn 

Is.--~•-

I....,:..JIStLd."..fam 

~---binnonwo~ 

lcar.-....-, 

Tabe/57: Tabel kraankosten 

Wiebrand Bunt 

Bepalen kr.ankosten voor 1 verdiepint 

J.a'\: 

~...._ ~ po~· ... ,_,... 
Onclef'lloel -- ..... llli;, . .~ 

I'S·....Ut.e I:MJ2ro1.2 >'<"rGil!> ~~a< ~ •<D::l• anoaun 41. 

Vl<lem~l><cY ro!!en l~llml oloercpp i.!im.l/rcl n•-... 1 ~ = lê roCl~n .1.1 

flr•b ... tJfio.'tTOl' 47171SO IUH --~~b.,..."< l;;eal•z•o 
\lloergU1e.n lór.,.,z...._.,.., 

""'~' ]~ts lp•lt.• ·~ 
"1'roflolottl 2dl7 ' Jllnl ycedopp i l!'lg"~ l""' '~ IJL~Is l .l bundelt é 

C·prolo;>len 2$17,1&"1~ ...-.rodopp ,~,... :e&-ri. n- u 
Gio<l<.lr1onclaW. 2iH?.1êml~ 40ul!';l;oo' Sl~ 1 pallo: Sl 

Muten.le \,OJ ID7,.18ml•·•~. 3tr~!'O:!.O zz~·" tpde: 2:! 

t:ell• nbeion-4!1 5ó3',72ml .....ndopp ~polM: 5-Si.-~tc.~ ! pa ,.: 555 

Ujm l6lo1,7lml wondopp ~p;o!.tl ll l*it1s ! po11..-l l 1 
SalP<O!to'-<l ki!Ri...rl!! l Sl>h<*i,ró.i I 
ltunsto!pmf,_ :WO'i1:U).i 100<1-ru 

cellont>etonlllo'<l<•~ ;o,.,7lml ...._ &Ostl~' a»~a I p.>IJO: S39 

"I"' 5-6l4t'7lm2~ ..m~poolol ll poh:t 1pJU.: 32 

St~lprofto!'let& ......,.,..1 .. ..-.. q 1 

lUMtDfprofre'• • !MlS1iJ~S IGilu...s 4 

.\(.,.....",..,.-.." 28H ,ll5mlw•ndCiJp U61r/pollot 
-~· I "..U.e 690 

Upn 2317,lilm1 Wlron.lopp 40totun/~Jbtl •J pallou I p>U,!t • 3 

S<•fprol>ol~ Aill::im~ tb ,_,.,.,,111' I 

I 
~un.dst.:-enbfokken SOl.72m l mndow lliu/,..O.l 153 pa_:te.;s, 1 paölo1 1.5 3 

U,m So'"14,7lf!\2 w.andopfl "0 ' l3~H I PJIIet 28 

Stetpraf•efifn ~~ - I 

u-orof.eleo 1120.llm2w-... , .............. ,~. lS i>'..Jnd< ts lS b-Jnd." 2 
C-profûtlen U20.32ml WillldoQc 8 ~ l.lmJ/!Iundo "-" 25 bunde s 4 

Gl,..Ur1onpl.,.." l.l.lO. l lrnh>-...cloO<> 4Dsll~· 17-!1 lp•~· 17 

C.ll<lflllo!ronbloltten lllO.l:lrnlw-c Slsl/J>at!oi llSc~IJ!,t< lp>.'let 1.15 

u on 
120,l2In2 ·-- ' S- :s 1pal1e;; 5 

Ste lprofleien ...,..,..". 1 ,_ev." <I I 

~~umtOfl'fOflol4J1 "'"u"' 100<tl.lk> 1 

i.•IW~en:blcldo:en 1..I.20,J1m2 wmdoçp !Uist/JD!k~ Wp.~n..et.1 l !>d<!·: 183 

U!m ll20, l lml .....,._ ~ll>ill•• ' """'"" lp;' e: 9 

St.t.lprafHIIf<l .UMJ~ !~ ::..-.,1 1 

.,.on>f,.,.n m.«mlplalondD<><> 8 lenat1114m~ ,_, 25 Dunalii. I 

C-proHeltil lm,...."2 <>kiQndcQQ 8lenlt•s {....,J,_I talKinde-s l:S bundfl< 1 

Gio<ltottonpiOten "lm..uml plo!Ot\CIOPP 40U/'pal!el 2PJIIo"' 1 piflf;1 l 

Pr•f abpald<et (In doleo) 1 hljsbo~---l'wetl"'f~ ~"''"''"•·~ 24 

U md h kraontOUol'll (.f/v,kl zt . ., ~o.!doc.t~r ooruoh·roc•turmt~ l'a~tttg} ll! wm'lt-nigwkffge-n met 6(un 
npreRntaue( oonto,1 wrdltp~n} en nno («"~door LOQ{tfttt.'J«< auf oo,--:tolbou......w-lr~.tt) 

rotul 

-~~ 
11"1ell 

óO 

~~ 

tn 

m 

876 

7)4 

762 

2l 

122 

193 

4 

2.4 

........, 
"'""" ( I 

~.,."-... 
UlmM) 

10, 

1.!,1 

205 

97, 

146.~ 

122.1 

110,1 

1,8 

20,) 

)2,2 

0,7 

4.0 
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Bijlage 17 - Hoofdbladen tijdgebonden bouwplaatskosten 

Hier wordt voor elk meegenomen samenstelling van inbouwpakket het voorblad weergegeven van de 
tijdgebonden kosten . 

Droocvloersysleem • MeLJislud 
AIC-~Uicosten A<lnUI EM. Tï n.kostert 

"'=''~kcsl~n l•dr"< l0..005,00 

l ~nncbtE" wel'lae'tre. n lwt. i'.l.&= 

I ~•Hen / II'Jndrur,i ke len I~ 1-2~;.n 

Ondertlo.d bo-JW!ern:ln 11!'< 11.00 

\' Mieaal trarosport lwt 6111.14 
n cklii~e onstdlllli«s lm. 487,53 

~teoieoel d-.~e<> I ·~ :132.11 

l \'..rnru.kslcoster~ bouwkeel I\Ylr 359.J.: 

l ve ~kiMid .", vertene n l;n 41,. :.0 

leouwl)!4a rsbeveiltZVti I'"" <!5,00 

Verllrwllsl<osten Iw~ uo.oo 
IS.1l"'""'""" kosten lwlr 

Totaal : .... (1.3,.251, 24 

Tabel 58: Hoofdblad; Droog vloersysteem + meta/stud 

Drooc vloersysteem • Metalstud • Metalstud 
AJcemene Bouwplaat\luxten AanLil Ebd. Tiidl~lli»ten 

~ersOfte<!tsllMI.'.!n ""' 10.005.00 

1And11i!ll w<'f'<letretn ,,.. 
I 32.84 

Uten I lnrlchtmg ke~en IYk L 245,32 

Ondoertu)ud bo.u .. Vlerri!ln -~ ' 
12.00 

\!<'ftkaal UaJH!lort ...... 
' 

61A,.5-1 
Tllde lit.lte 11\Stallali«s ...... 487, 98 

MJtO!f[eeldM!rsen wk 292,. 11 

'·'~~os: en bouwkeer cvl!: 369,.J4 

\•e ill!fle id e n • e rlene n ·.~k 4UO 
Bouw"laa!Sbf!><e ll!ging "'" 45 ,00 

Vef'br<!tkslcoSlen ~Ir. 120,00 

llip;omende koste n .-.1: I 

I 

Totaal: wk. ( 13..265,64 

Tabel 59: Hoofdblad; Droog vloersysteem+ meta/stud + meta/stud 

Droog vloersy.steem + Melalstud +cellenbeton 
AJcemene Bouwplaatskosten Aanlal Ebd. Tijdgebonden kosten 

~erscneelskosten W< io.oos.ao 
Inricht en we rl:terreln w~ 32,84 

I l(eten /IIV1chtuog k~ten \Yk _1-245,32 

Ond..moud botJWterre ln wk u .oo 
Vertlaal tûlllspcut ·.YII. 672.14 

TtjdefiJke Insuflatles wk .187,98 

IMa:l!Jieel diversen Nk 292.12 

Ve rtltwJW<onen bo<mkeet '~ 369.34 

Velrlgheld en ""rletlen "'"' 41.50 

Bouwplaats~el l lilng wk 45.00 

Vetbrul..skosten vk 116,00 
BJjltome nde t.o.ten wit. 

Totaal: wk ( 13.321,24 

Tabe/60: Hoofdblad; Droog vloersysteem + meta/stud +cellenbeton 
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.Droct! vloe.-syst....., ~ Mt>ta1sbld • ~een 

Al& cxten lAMlUl Ehd. Ti ..."_., 

?~i'I!'El!fcDsL"" ....t . li.DCS.CO 
lnnlt..ret>· wit 32,&; 

ite~<m /I!'Jil<Jltln>t k•te n m ~~-~ 
~~I'I'Yl 'lä ll",Q 

Vfitlcul UM>Socrt wt m.J.! 
r.~;;;'<~ ansallalles w1c .:3.7.58 

I!<U.~I dr;e no!<1 .wt l'Jl.,..l 

I '/Mirv!I:II<O$WI bouwkHI "" 3ó9.~ 

lv el&';;t.etd<>n Y€1'1<!neo l...t. 4UQ 

Eovrrpjambeveillitln~ wk ~ 
Vetbrwkskoi'lan wl< 1.10,00 
Sljiomende kosan Wf< 

Tota.al: wil l U . Wi6.44 

Tabe/61 : Hoofdblad; Droog vloersysteem+ meta/stud +kalkzandsteen 

Droog_vloe~steem ~ Metalstud ~ Prehb 
Al(emene Bouwpwrskosten Aant•l Ehd. TijdtebOflden kost.e.n 

?>!rro...'leelskos-te-n ·t!'C 10.005,00 

lnnd!ten we~eîn wl< 32,84 
!Ce:~n /lnndlltJ1i ke~en lwt 1...~,32 

~oud betroterrein lwt< u .oo 
Verticaal tra""P(Prt wk 614,.54 

Tl)delllke 11\S"~Umes Iw!< <!SU S 

Ma'!en~el<rtversen I~ ~ 
VerbNil<s!<osten bouwkee: wk 369,3.! 

Vettlsllelclen verlen~n Nk 41.SO 
B<ltJwplaatsbeveiltaJnll wit 45.00 
Veibcw'($11:osten ... )'k 120.00 
B;;k~ koo1en wk 

ToWI: wil € B.26S,64 

Tabe/62: Hoofdblad; Droog vloersysteem + meta/stud +prefab 

Droog vloersysteem • Cellenbeton "Eis Bouwbeuuit OdB" 
Algemene Bouwplaatskosten Aantal Ebd. Tiidllebonclen kosten 

!?ers<me<Oöi<O<ten w~ 10.005,00 

lnrktnen -':terrem "'" 3484 
K .. :.", /l.nrtCh.ung keten 'IÎ<. 1.245,12 

Onderi>oud ba<m:.~rreU, "'k 12.00 
I venlaai tnnspatt wk S:S0.94 
TI/ÓEhl~lnSUllaties lwlt "87,93 

IMate<•ffi dlve,.,.,n wk 232.12 

i Velbrotk.slcosten bouw.(ee~ wk lfl!l.~ 

'lelll&fleld en verietten wk 41,.50 

!!Duwplaa:sbe•effiglng '-"k 45,00 

V>Otbrulks~a.!en ·;,·k 11000 
Bljl<_omende ltost.en wk 

Totaal: wk € B.SJ2,04 

Tabel 63: Hoofdblad; Droog vloersysteem + cellenbeton OdB 

Droog vloersysteem~ Cellenbeton " Els Bouwbesluit OdB" • MeUis!ud 
Algemene Bouwplaatskosten Aantol Ebd. Tijdjebonden kosten 

Personeo:lskosten lwk lG.OOS,OO 

lnrtd!ll!n wedaerrelo wk 32,1!4 

lll:ete'l / lnnchung keten wk 1.24-5,.32 

Onderhoud bouwterrein wk 12.00 
lferucaal tramport wk 8:!15,14 
Tlj<Wijke lnttallatles wk 4B7,9S 

r ... 1atenee l diversen wk 292,.12 

V~rbrulkskosten bouwkeet '"k 369, 34 

VeiiiRheld en verlet.te.n wk 41.50 

8ouwplaat.illevel llging wk 45,00 

lfel'llrulksk.osten wx 120,00 

Bljkome.nde kosten wk 

Totaal: wk { 11.'>46,44 

Tabe/64: Hoofdblad; Droog vloersysteem +cellenbeton OdB + meta/stud 
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Droos ~oeny\teem • C~etlbeton • .Eis s.,....ile.sluit OdiB"' + c~on 

AJriemeoe~ ~ flld_ ~ ... 

I .,.".,~....,"hk<: '~""' [ ... k 11UI015JX) 

l a-.n.:t.~-.weMer-1 [w' .. 31.6' 
hun / !Mdltlltg kelen lwk !..l.f> n 

~-~"' 
... u,..oo 

Verb<IUI ~ansport ·."\4 'lS.Uol 
[TI;éelij/te ~-.s;aJiali.e s .... ", G7 ..!NI 
[Wol:~~, ~- 292,.12 

V~Hen l:loul\~1!'!1 .,.,. )6'3, '14 

I Ve~lle-ld en w<l~ ;wn w! •1.5<1 
I !!<:uWplaa~~O..Ini .;!_ <15.00 

l.·~·l'ten .,,_" Ull,OC 

ISi~de tos~ en \.' : (... 

Totaal: wk { U.604,04 

Tabel65: Hoofdblad; Droog vloersysteem +cellenbeton OdB +cellenbeton 

Droog vloersysteem+ U!llenbeton • Eïs Bouwbesluit Od6" + K.alkz..rnd511!1!n 
Algemene Bouwplaatskosten .üntal Ehd . V)daebor1<jf,n ke<len 

,;-ersc "leetskcs-:en ... 10.005.00 

btrkft!.en we Merrein w~ 32.,84 

[ ~ •:en / lnndnmgl<e:en •'~~< 1-145, 32 

Qnde.rl-o<>ud !louwterrelll wk u.oo 
vernc.altransport W< 956,.14 

TijdEli jU InS"' ..illa:>es w! 4.87 ,9S 

[ ~Mte<tee! ofr.l!rse !l wl; 292, 12 

Ve.rt!nllksl<csten oo..,,,~ eet :y ~ 3ê5, 34 

V~ tM\tel'te::;~n .... 41.5() 

liollwplaa :sb"'" llli l ng ~~~ -45.00 
v~ost.en , .. Ie 120,00 

BI)Xome nde kos!en ·;;:K 

Totaal: wk {13.647,14 

Tabel66: Hoofdblad; Droog vloersysteem+ cellenbeton OdB +kalkzandsteen 

Droog vloer.ysteem + U!llenbeton "Eis Bouwbesluit OdB~ + Prelab 
AlgemeM BouwplAatskosten Aantal Ehd. Tïdgebonden kosten 

:Personeel_skosten •::k 111.005,00 

kllk:bte.n ..vert~erre l n '.'l:k 32,84 

I !i:"'"" /lnnchUng k~len ~a.·k - l4.5, 32 

Cndemo<.uJ. b<xr;vte rrem •;o1c: 12.00 

Verticaaltrampon I•Vk 895 ,34 

TIJd-I!Jke ln~la~ies '''Wl< 487.38 

Materlee! dr.eNe~ ';'U· 292.12 
Verbruij:s:kc s:ten bouvá ee.:t wk 369,34 

VeiiJghe_ld en ve<le~ten \ ,','( 41.50 

lloltwplul>he<<>Wjjlng wk 4.5,00 

Verb<uo.sl<oSlen Wl< 120,00 
~)komende k_os:ten wl< 

Totaal: wk tU.S46,44 

Tabel 67: Hoofdblad; Droog vloersysteem +cellenbeton OdB +prefab 

Droog vloer.y•teem +Cellenbeton '" Eis Duurzum Bouwen 5dB" 
Algemene Bouwplaatskosten Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

Personeels~os1e11_ ;:;k 10.llll5,00 

rnrlcht~n ~;•,·erk~erre.in ·:;k 32,34 

Keten /lnrtdilin g kelen lwk 1.24.5 .31 

Or,derhoud bolNrlerrein wk ll.OO 

Ve rtkaal transport w\: Ul5 3,74 

TIJdelijke fnstAIIa!les wk 4S7,98 

'.1aterl:e et d1versen wk 292,12 

Verbru.Lk.skos.ten bouwkeet wk 369, 34 

Veilighe id e n verle tten wk 41..50 
Bouwplaatsbeve fllgi ng wk 45,00 

Verbrulk1kosten wk 12D,OO 

8Jikcmende kos ten 'I i l.c. 

Totaal: wk {13.704,84 

Tabel 68: Hoofdblad; Droog vloersysteem +cellenbeton SdB 
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lll'l:q vloenyol...,m + Celleabe(m "'6~ ~ ....._, ~ • llti>U lsaod 

~ [NnU! Ehd.. llost"" 

"""'~ .. ~~~ I~ lll.O:S~ 

~.:atl Wêl'!o<!fl'e n [wit 1"2..$! 

~ell!n /lo.;.-.d'IIJr.iie<l!tl I• LMS~ 

()odlo..ft.,: Cid ~..et'Te<D Iw" ~ .,. .•. '"S;~Cfl [wf< Ul!Sa !<I 
T ojdo;l. ,.<!" fn>tiii3Dei [..x. <487,5S 

N!~:Etl~dlve~ r~ 292.U 
v .. rtr ... ~nbo>W .. ee· IWA 3êi .,l:: 

Ve•'',~ld en_ verletten [•'1' ... 4!.50 
~ellljl"J .~ .16,00 
Vèrf:I<.-.Jc_-al<OSJen l...t. 12i),al 

Jiill"omend<! lto~:e~ '-'•'~ 

Totaal: wk { U.719, 24 

Tabel 69: Hoofdblad; Droog vloersysteem + cellenbeton SdB + meta/stud 

Drootl vloersysteem • Cellenbeton " Ei.s Ouunaam Bouwen SdB" • Cellenbeton 
Algemefle Bouwpl<i.itskosten Aantal Elld. Tijdgebonden kosten 

P«!o - ee l!lc_asten ,.,.., 10.005.00 
1011d>t,;n WEf\<t..,..ein , .... 32,84 

-/lnridltq i<~ en [wil U45,.J2 

Orl<!erbc..t bo=!<!rrell1 wit u.oo 
•e m u al tramport lwk 1.125.74 

l no<teit:u~n<a~!otiM ["''\ 487 .98 

M.l!en e el dr.r""en [wit 292.11 
Vetbrut.kslt~t~ bouwkee: w:. 369, >4 

Ve'li#iheld en vedl!lten wk ~1.50 

Bouwpla.at~eilll!ing ~ 45,00 

V!frbrufksto'S-~en [w'~ uo.oo 
[6ljkomende kost,;n [wx 

Totaal: wk €U.n6,84 

Tabel 70: Hoofdblad; Droog vloersysteem +cellenbeton SdB +cellenbeton 

Drootl vloersy.reem • Cellombeton " Eis Duurzaam Bouwen SdB" + K.ilkzand•teen 
Algemene Bouwplaatskosten Aanlal Ehd . Tijdgebonden kosten 

Perso,..teet'5ko5ten ...1< to.OQS,OO 

nict>ten webem!ln lrl 32..84 

uten /lnodltatli ~eten w!t 1.1 .. 5, 32 

On<letf>o•Jd bouwt~ell'l ·.:A _11,00 

veruca;J uar>Spon wk Ll68.~ 

[nJdelo;l<e 111SUIIalies """ "87,~3 

Mate.neel diverse" ..".~ 29'2.,.12 
Ve:rbrul.U.kosr.en bot.M•teet w1t 36~,l4 

Veoll.iheld..., ..,rl..-..ten \Nk 4l , ;Q 

Bouwpla3"..sbeve;ll&lni wk 45,00 

Ve rlltutk$<Hten m 110.,00 

6~cmende !<.>sten ""' 
Totaal: wk ( 11.820))4 

Tabel 71 : Hoofdblad; Droog vloersysteem+ cellenbeton SdB +kalkzandsteen 

Droog vloersy\teem +Cellenbeton "Eis Duurzaam Bouwen SdB" +Prefab 
Algemene Bouwp~atskostlm Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

Perro~slw~"" lllk 10.01l5,00 

lnnd\ten werldernHn ~~~~ 32.~ 

I ~~!en / IN'idltini kelEn ~k 1.245, 32 

Onderhoud bouwte rre in wk l 2,GO 

Verucaal tra~rt wl< 353,34 

TiJdellil<e oostallaties wk .;s7,98 

MJterleel dl,ersen wl< 292,12 

verbrull<sl<osten b<Juwkeet wk 369,34 

Ve •llgheld e n verterten wk 41,50 

I BOuwplaJa beve!ll,p;lng wk 45,00 

Verbnukskosten wk 120,00 

81J~Omende ~osten Wk 

Totaal: wk (;1!.546,44 

Tabel 72: Hoofdblad; Droog vloersysteem + cellenbeton SdB + kalkzandsteen 
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01001 "'O~J>y>leetn tIC.! Ik~ "Ei\ ~OdB• 
la1o ~ AiDlal Qd. oslen 

li'~hi.o5•en [.t"L .l.I:UlffiJII) 

l 111111o:r;:~,.er.<t~-. [;y\ JUt 

' "'"""' '-nárlli'ltdEn ...... t.MS..n 
Ondti'r.aud bouwlerre;" [ ... --. !l.IID 

[v~n.a.oi~Rn <1>0n [,n 967~ 

[ o• JIIl••'ljll~ lns>.allall~" i"'* 431,SS 

Ma'l:Enii<rl diwrsen I •~ 13"2,11 

lv etbru'J:Skcn!!ll b<O'J111'<fi: [.'l'k ~ >i 

[ve ~·~ld s.....tF.n;:,, [..-); ..o.so 
llowt;llaa~dlli.~.; '" 45.00 

IV .. ~~en ,.". 120.00 
[sr;xtlrl'lende kosten y,-\ 

Totaal: wil (11-611.44 

Tabel 73: Hoofdblad; Droog vloersysteem + kalkzandsteen OdB 

Droog vloersysteem t Kalklandsleen "Eis Bouwbeslui I OdB" • Me.Lllslud 
AJ&emene Bouwpl.ut<kolten Aml.ll Dld. lloilen 

l .!',.rsc.,..e~l.en ..n lOJIOIS,OO 

bicf:t!!<l w~rlèl~rreln •);; ll,S! 

[tc..:te<l /loridll•n.!t keten wil 1.245.31 

~moud bouwt,.mem wt u.oo 
veruu~l tranSOiltt ~ 9S1.74 
[TIJdeliJke .mulla lies ... ~ 487.~ 

M.t:erieel dNersEn ...... 2'l2.L" 

[v ,.l'brulksJt<)jten t:ouwlce e i .• t 369. 34 

lle..,meJd e.~ 'llerlett en '~~ 4.1.50 

Souwplamheve llrging 1'1~ 45,00 

[vo<rbnru:slccs:en wit 120.(11) 

[s.;lc<lnlei1.:Le krul"" •Yk 

Tol.aal: wk (11.612,84 

Tabel 74: Hoofdblad; Droog vloersysteem+ kalkzandsteen OdB + meta/stud 

Droog vloersysleem t K.alkundsleen ''f is Bouwbesluil OdB" + U!llenbelon 
Algemene BouwpWII<koilen Aan !.al Ehd. liJdgebonden koslen 

Pers~ wl JllOOIS,OO 
lnri<ilten ·,etfnerretn wl 3:2,&4 

Kete.nl 1nndl~ ~n wl: 1.243,12 
Ond.ertloud bouwterr!!ln wk 12.00 
Verlltaot cran•pilft ..... Lll39.~ 

HjdE;ülte ins:allaues .... ot 437.98 
Ma!~i\J!el_ diverse ., wll. 2'32.12 
[v.,rtlndsûls1El1 bouwke<?r -~ 3619,~ 

VeJT~ en vetle~l!<l .. ~ 41.50 
Bou.wpJaa<sbevelllglll,g .." 45,00 

VerbruiXslcosten wk !20,00 
BIJkomende kosten 'H< 

Totaal : wil (13.690,44 

Tabel 75: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen OdB + cellenbeton 

Droog vloersysteem+ Kalkzandsleen ··eis 8ouwbesluil OdB' + Kalklandsleen 
AJ&emene Bouwplaal$kosten Aan ~al E.hd. TiJdgebonden kosten 

Pe r:so,ee lsl<osten wk lO.OOS,OO 
lnndtten wer1«,;rre in wl< 32.84 
iû.;:en / l.nrtd111nll: keten wk 1.245,32 
Onderhoud bouwUtretn wk 12,00 

Ve<Ucaal tran~rt wk UIS2,54 
Tl)delljk.e !nslilllalies wk 487,98 

Mat~: r i e-ei d~v erse.1 wk 292~11 

Ve rbrulks.l<o•t e n bouwkeet wk 369,34 

Veiligheid en verlenen wk 41,50 

Bouwplaats l>evl!ll!gJng wk 45,00 
Verilrulk>l<oste n lwk 120,00 

8JJk.ornende io:o sten wk 

Tol.aal: wk (B. 733,64 

Tabel 76: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen OdB + kalkzandsteen 
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-~-----~ 
llrOOI~''fSteem • «aalluud•teen'T" ~t odiJ"' t p,..,fm 

~~ bml llld. toste<~ 

Oefro".e.~llO>"":..,., """ woosm 
1~--•'<terr,;," m '1-2.84 
l'kl>n/ ~ea Jl!o t..N53:l 
endert.oud l!ouwtem: ,., ok u .._oo 
IVI!I'tl<aAI lr--OOFt >'rit -!31,74 

Tt~'l<e~ '"' ~7,5'3 

I Ma:en,.el cln"'ffSen wie mn 
IVerbru•k.:skos1er1 ~?~et ~. 36S 34 

V" il<il'eid en v~uen ft 41.50 
18ouwrplailubeove•llg)t>g 1lrk 45.00 
VertlruJ<sltos:ten w!t 12(),00 
e;pcmendè kc;~.,., wk 

Totaal: wk ( 13.6)2,84 

Tabel 77: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen OdB +prefab 

llro011 vloersy\teem + Kalluandsteen ~Eis Duurzaam Souwen SdB~ 
Aljemene Bouwpbal>lr<Btet1 Aantal Ebd.. TiJdiebonden kosten 

oersonee:bkOS'ien \";k 10-005.00 
ltV'tdlten w~rkrerrebl .• , k 32$ 

Xeten I tnnchiiDg kell>n wk '! 245, .3'2 

ondemoud bOUW"terrein I 'o'JI:lc u.oo 
Venicaal transp<lfl wk 996 .. 14 

T1jdl!liJke ln<l;olla!les i w~. 4S7,9S 

Mateneet diversen wk 292 .. 1.2 
v ert!rutlosl<csten t>ouwUe: I w!; >69,34 

VelliJfhe ld en verletten \ '10:& U.SG 
llOiiWplutsiH••e•lijing wk 45,00 

v~rbrutkskos!en wk 120.00 

Bijkomende ko5ten "'k 

Totaal: wk (U.647,24 

Tabel 78: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen 5d8 

Droog vloersysteem +Kalkzandsteen "Eis Duurnam BouwenSdB" + Metalstud 
Algemene Bowtplu lskosten Aantal EM. Tij.dtei>Onden kosten 

? ersc ~eelskos1en wk 10-005.00 

Wimten werd_efYe~n 

w-
~vw 

&e !Lil/ lnrld mng keten ••• J; L l45,3'2 

Ondert.oud bouwterrein ·.vlc. .12,00 

Verticaal transpaft w~ IJ)'ID,.54 

i iJdeU)lle ltlilllllnies WÀ -187,.98 

Materl:_ecel d,.,...,rsen wk 292,12 

'J.etbrwk:slosten bouwk~et y~ 369.34 

Ve iliJlle id en v~rtenen Wl< 41.50 
BauwpladlSbevo!llllJmg ... ~ e ,oo 
Verbrul•skosten ;;·:k uooo 
Bilkamende kosten wk 

Totaal: wk €1.).661,6<1 

Tabel 79: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen 5dB + meta/stud 

Droog vloersysteem+ Kalkzand!lte-en '· Ei~ Duurzaam Bouwen lid8 .. +Cellenbeton 

Algemene Bouwpla.atskosten Aantal Elld. Tïdgebonden kosten 

Personeelskosten •:oik 10.005,00 

torfebten w ertterreln w.k 32.84 

Se ten / lnrlchtlnJ keten w~ 1.245. 32 

Onde moud bo .. wterrein '.'J~ U ,OO 

Verticaal traniport wk 1.068,14 

I nidel11ke l~taiS.aes wk 487.98 

Mateneel diversen I'Á 292, 12 

v erbruiltskosten bouwkeel wk 369. 34 

\le llighe fd en lierletten wk. 41,50 

Sou I'IPiiats be,el llging lvlc ~s.oo 

Verbrull<>kost tlll wl< UO,!lO 

BIJkomende ko5ten wk 

Totaal: wk ( 13..719,24 

Tabe/80: Hoofdblad; Droog vloersysteem + kalkzandsteen 5dB + cellenbeton 
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O!!OQivlot!>:systHm + ~IWndsteen -as Olul.umllo<rwe!• Sdl!l~ + ~-
• A .. .... .......... Ehd. Tii l a.t .... 

Oe's~:l!tl I ...... !~,.00 

1--.~iQ la n.s: 
l (on~/~ki!l!<fl 1.6 !..Min 

~toau..arretn l.wk U,llll 

V~tnnsçort lwt :...111. 3.& 

r-11.•.-~ t•ILlbe-s Iw~ .!37 !!3 

l~:er1l!~~Tse.1 ~.-~ 192...12 

VEI'III'wnl<<~Sten bouwkeet I··"* ~69.34 

vee~ o!!'l vert~rre.-. lwk 41.50 
l so.-ptta~>t>r. O! ollilfli 1•'11< -IS,OO 
v~~&sl_en .rt ll!l,OO 

&·,~om~,. i<on'"' -·:k 

Totadl: wl €U.762,oM 

Tabe/81: Hoofdblad; Droog vloersysteem+ kalkzandsteen SdB +kalkzandsteen 

Droog vloersysteem+ Kalklandsteen ~Eis Duurza~m Bouwen Sela• + P.-efill 
AJtemene llouwplaat.tcxten Aantal El>d.. TI~H~ kDsten 

P"r<ooe€'1sîr.osten "'" 10.005,00 

~"""dtte~"' wit' 32.&: 

l ean /lnriCininif ke;!'l> ;vt 1.245, 32 

Ondert10ud boiNilerre ln '-" 12,00 

V~ trans:pon wk L010,S4 

r11_ae!J~e lnSUittbes 'o'l!. 4a7,9i 

~ldtetii'€'1 cflw;rse.n wk 2'3' 12 

·-;~en bou-t' kee t wk 369.~ 

v ... ~envetlelter• wk 41,56 

Boowp.lul5bé•e 1Uf"'i '~t .tS,OO 
ll~ibl<cs:~ •,yic 120.00 

S t_;\.::r.tlende kosten .... k 

Totaal: wk (U.661,64 

Tabel 82: Hoofdblad; Droog vloersysteem +kalkzandsteen SdB +prefab 

Nat vloersysteem+ Metahtud 
Algemene Bouwpladtskosten Aanlal Ehd. Tijdgebonden kosten 

PersoneeJsJ.:osten .. ,. lO.OOS,OO 

lnridl:en w~erre;c, w!l. 32.84 

K~n i lnnd\lmg ke tt?n -~ U.t5, l2 
Onderfloud bo\n'.;lerrein ·.v'k 12 .• 00 

Vl!! n Jcaal ~ransport lwl< 592,54 

T!jdimjke i:..'lSUI~ wk <!87,98 

l,.,at«neeJ drver..." ,_., .. 292.12 

Vedlrui (~S:}t..ö"S ~en bouv1~e-et \:."Ä, 369,34 

'le1ltgbeid en verl&nen """ 41..50 
8ouvoplaa t<bevelllging • I< 45,00 

Vetbn.llksl<-en wlo: uo.oo 
Sl}komen de !o',osten w k 

Totaal: wk (:LJ.244,04 

Tabel 83: Hoofdblad; Nat vloersysteem + meta/stud 

Nat vloer•y•Leem + Metalstud + Metalstud 
Algemene Bouwpla.>tsko•ten Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

Per.or.eels1<os!A!n ·.·~I( l 0.1Xl5,00 

lnndtten werlcterrem wk 32,84 

Keten I lnrldtt lng ke:en ;·;k L 24.5,32 

Onderhoud llouwterreln \'•'k 12.00 
Ve rttcaal tr.inspc:rt wk 607,. 34 

Tljdi!IIJke lt><taffatie s \.~:k 4117,98 

Ma:e:rreel diversen w l< 291.11 
Verbruileskosten bouwkeet ..... ;.; 369,34 

Veiligheid en ve rle!len wk 41,50 

Bouwplaa:sbeve!liglng \',.Ik 45,()() 

Verbrui~skosten \;"k u o.oo 
Sijkomei'Jde kosten wk 

Totaal: wk ( 13.258,44 

Tabel 84: Hoofdblad; Nat vloersysteem + meta/stud + meta/stud 
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- W>etsy\teetn + Met.ohrud + Cell«~ 
Aflt- llouwpl.ui<IIO<ten -.& Qd_ Tï ,....,_.,.., 

I """'~ l..n !'l.t!f.'S.t"l 
l~-.1ot- l'lH: r ,&< 
'CIItl!!:l / l::nct.urr,i ltetetl_ jw'~ !.KS l2 

~bouw\Erre., 11111< 1UO 
I V1!11DSI II'aMp<)rt In 66L"" 
-~.~~ ~ISTies wk 4;>7,'i3 

Malet>HI dNerwt~ ,w!< 19:Z.U 
V~kskcw.en bouwl<;;"" l .. t Je.l4 

l vell~in=..S en v~en lwk 41.50 
l~1!b<weo l~jllg Iw~< 1.5,00 

Vedltui_ltskosten i..n: llll..ü> 
B - GSt@n I wit 

Torul: wt €B.U6.04 

Tabel 85: Hoofdblad; Nat vloersysteem + meta/stud +cellenbeton 

Nar vloersy>leetn • Melabtud t Kalkzand\leen 
AJaemene 8ouwpl.utskos.ten Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

i P ~~a: r.;on.:els~osten ·ok: 10Jl05.00 
.nnd\te n wem~tretn I wie ll.B-4 
• P.tell /lnnchtmg keten wl< 1-...~5.32 

Cklderhoud bo\IW!e rrein '"" 11.00 
V'!!n>caal transport ,,.,. Xi8..14 

TIJde~jl<e tnsullatle< wit 4i7,98 

IM<leneel dJVersen wk 2SU2 

lvetbrutkskouen bou•;,keet \t!c. ltl9,>4 

Ve tllineJd e.n verletten \ \'k 41.50 
I aou.wpWUbeve llï&Jl'S wk .t5,GO 

ve<b~k<lcCSlen wk 120,00 
Bl!~ornende t osten ,.:. 

Totaal: wk ( _U.JS9.24 

Tabel 86: Hoofdblad; Nat vloersysteem + meta/stud +kalkzandsteen 

Nat vloersysteem t Metabttod • Prelab 
Algetnene Bouwplaa15kosten Aantal Ehd. Tijdgebonden koste n 

:?erscneels.kosten wd: 10..005.00 

lrv1d>l@tl wer1<terretn "'k 32,ll4 

Keten/ trvldllln,cl ke ten ~ 1.1" 5.32 
Onderboud bouwte rre on ·.YI: 12.00 

venicaal trampon .. ,1< 607,34 

n)deli;l<e !nstalla!les \'tk 4.17..53 

MatenRl d\·rers•M wt 292.12 
Ve tllroll«kosten bouwkeet wl< 3ó9..-i-l 

velll,ilteld e n ve rlenen wk 4 1.50 

Sauwpl•~elliatng ~ ~5.00 

Ve<twuu<slo51_E!I1 w1< 110.00 
BljkDmende konen "'~ 

Totaal: wit € U.2SII.44 

Tabel 87: Hoofdblad; Nat vloersysteem + meta/stud +prefab 

Nat vloe rsysteem-+ Cellenbeton "Eis Bouwbesluit OdB" 
Algemene Bouwplaal\koslen Aantil Ehd. Tijdgebonden kosten 

Persa.neelskost~n \\'~ 10.D05,DO 
lnncbten w~errein w!< 32, S4 

!Celen / lntldllfn;t keten wk !.2~.32 

Ond.emc,Jd bouwterrem wk 12.00 

Verticaal traMport •:tk 873.74 

Tijdel ijl<" ln5tallatles ..,k <187,.98 

Mat.e1e.el drversen ""' 292.12 

Verbruikskasten bom~,keet wk 369,34 

V~llliheJd e n verle tten wk <!1,50 

Bowl~aatSbeve lllging wk 45,00 

Verbruikskasten -.k uo,oo 
Sljkomende kosten ,.,. 

Totaal: wit € U.S24,ll4 

Tabel 88: Nat vloersysteem + cellenbeton OdB 
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---~- ~ 
- vloEtsy.lleem + Cellenbelooi "lis Odll • • Met.llblud 

,.._~ AiiiUI lllocL la>slen 

F=~>n:<~~lslccnm . .., l.JUiii!OOl: -· ... ~~~ ft ll.ll-l 
[ ll:r.:,. -. /..,nct l•X<,Ih~n , .... 1-~fl 

O~oD<Id .,.,.,.,.: <!I'I"U 'I W $ u.oo 
VertiClal tramporl lU 8881.1 

Ti,'li<!~~·l"'' '!!. ~7~93 

M.ru;.r•s d~er>e '\ ..-!: 25.1.12 
[ve.rb!W<Sko1tenbow:i<r.ec iÓ >69,34 

Ve~Ed ft' ...n...1ren <rl: 4 1.50 

l~·:•tr.;,;e..ttlJI1.i ..,., 45,00 

Verlln. <>lcicnt~ ..-;. uo.oo 
BtJl«!;n:leld.e kcs<en '" 

Totul: wk €1U39,24 

Tabe/89: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ cellenbeton OdB + meta/stud 

Nat vloersysteem+ Cellenbeton "Ei~ Bouwbesluit OdBe +Cellenbeton 
Algemene llouwpWUko<ten Aanlil Ehd. ~bonden kosten 

""er~·~ee lsko s:ten wk 10.005))1) 
lnridnen c;~r\terre ln ..... 32,.84 

[ ~ e:en/ lnndl tltl,g_l<e ten W< 1.245, 32 

Or.dertiDud bo<r."Vtetre tr, wk 12.00 
V~aallran<pcrt wt. 9-45.]4 

I!J..del~e .i'!>~ :les \~ '!87,98 
Mat.,n eel c:hversen .. ~ 292..12 
Verlln.llhltas ten bau·:•~ee: w< ;ö9,.34 

[Velll!held en •·ert..nen , vk, 4150 
Qou;·,plaa~veiltg•nll" wk 45,00 

Ye<btu!Uitosten wk uo.oo 
8tjl<omemle kosten IYI:. 

Tot.ul: wk ( 1l.S!I6,14 

Tabel 90: Hoofdblad; Nat vloersysteem + cellenbeton OdB +cellenbeton 

Nat vloersysteem t Cellenbeton "Eis Bouwbesl.uitOdB"' t Kalluandsteetl 
Algetilene Bouwplaatskosten Aanlil Elul. Tiidl!el>onden kosten 

Pers.önee!skoste.n ..... 10.005,00 

lndcbtan we l'la.errelll ·.vl\ 32,.84 

[)(eten I tnnd>Uni! !<eten ·.:.át 1.245,32 

O<ld.mouclbO!A\'Ierre!n \.'I k 12.Co() 

Vertbal u ansport ..... 988 54 

n)deitlke tnstaU~ti<!s ,..,... 4 7,98 

Mate rieel dt<ersen wl< 292,12 

Ve r'bruth.kost e.n bQu,.·~kee t \vl< 369,>1 

V".liill>eJCI en verietten wk 41.,50 

BouwplsatsPeVeili.Ring '"'' 45,00 

Velbrulksl<osten 'YJk 120,00 

Bit~kOSlen ... k 

Totaal: wk { 11.640,o4 I 
Tabe/91: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ cellenbeton OdB +kalkzandsteen 

Nat vloersysteem+ Cellenbeton "Ets BouwbesluitOdB- t Prefdb 
Algemene Bouwplaatskosten Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

.PeriOneelskosten w k 10.005,00 
ISJnctu.en werkterreJn \"<I< 3~.84 

Kel€n /ln.richllr~g keten ~'tk 1 .. 245,32 

On~lfloud h<>UW"terre lr. wk 12,00 

Ve mcaallranspon w~ SSS,l4 

Tlid eiijke inst allaltes w k 487,98 
Ma.le r'eel d~;ersen \'W.l: 292,12 

V~tkstcsten bouw~eet ·~ 369,34 

Veiügh.eid en verletten wk 41,50 

Bouwplaatsbeveiliging ~-.·k 45,00 

Ver'brull<skosten wl< 120,00 

BIJkomende kosten ...... 1< 

Tota•l: wk t: 13.S19,24 

Tabe/92: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ cellenbeton OdB +prefab 
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NA'floenysteem • •CeOftlbet.on ~a.~-- '>dr 
~~tel JUabl EM. l<osleD 

ilft">"""'~lsirJ!ru!rl 1116. lD. r:ll5.00 

l l>l'ld: :en~ 1.-l 3'1,1!-< 

le:U;'l /l•ndum:t lr.~ct!!n Iw• ~~ 

~ ào'.rwtJ<IT'ell\ [,';"< li.2,.00 

v.........u <n!l:'.;oort 1 .. "- I.G46.,s.l 

,Ti,4€1o,u ~· 1 .... !3·7,13 

l ".,.:~nee1 dïl........," lorll 291, 11 

V~a> !:ouv.!<!; ~! [w'< ?~9..3-1 

v.,~~Jden wn~u.", 1,.. ~150 

[ Souwpbr.sll~llti 1 ... ~ b ,OO 

I V!!rtlnd.ll>kOSler; I~ 120.00 
S>}I<Qinetldó! 'ms:ten I 'OI'• 

Totaal: wil ( U .697,64 

Tabel 93: Hoofdblad; Nat vloersysteem + cellenbeton SdB 

Nat vloenysteem +Cellenbeton • Eis Duurzaam Bouwen Sde• + Metakct-.xl 
AJcemene Bouwpl.uhlosten AanW E1ld. Tijdiebonden k.ostefl 

Per <DneeJ.sllosten [ .,,~ lO.CdS,OO 

Wichten wememun Iw-< l2.&1 

[,;eten/lr-ndllmgke:en wl 1..145, 32 

Cn derhoudbauwt,.n .. h! wk ll,OO 

v e m caa:l transport [w~ 1.0150,94 

T•Jdehpce it~Uallat•es I•V'l; 437,ga 

Maler"+eo<J dlve"""" I w~ 292,. 1.2 

[V<!rtlrulkskas!en tau~""' [ ·.v~ :31;9, 34 

VeJiojneid en verletten Iw'< 41.50 
lloullrplaats.bl!-.-eillgitlg "'i 45,00 

V~rbtuf.kskt:M~en I w~ uo.oo 
Bijl<<lrler.de k•Js:ten Iw< 

Totaal: wk ( 13. 712,04 

Tabel 94: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ cellenbeton SdB + meta/stud 

Nat vloersysteem+ Cellenbeton "Eis Duurzaam Bouwen Sd8" + Celle.nbeton 
Algemene Bouwplaatskosten Aantal Ehd. Tijdaebonden kosten 

Pem)n'.>e lskoJsHn wk lO.()CS,OO 

IJVidlli!n ••erl<terre on \YA 12rS4 

Kl=!en/lnrichling keten "'" L~'ls .n 

Ondo:rflcud I>OUWT.!!Il'E in ..... 12.00 
Verucaal (ramporö wk l.US,$4 

iJJ(Iel!jlte •ns:taii<~Ues w~ .:87,911 

MatedHI d1versen ... & 292.12 
Vef'bru~.len bouY1keet .. k 169,34 

VeiUgile ld .;,nvertenen ""' 4 ! ,50 

110uwolaatsbe'ieillllll1! ...... 45 ,00 

Vet'!!rrJtlr.slt01Un O'l~( 120,00 
Bljkûmende l<os!en wk 

Totaal: wk ( 13.769, 64 

Tabel 95: Hoofdblad; Nat vloersysteem + cellenbeton SdB + cellenbeton 

Nat vloersysteem+ Cellenbeton *Ei s Duurzaam Bouwen Sd8112 
... Kalkza~ds:teen 

AlgemeM Bouwplaatskosten Aanlal Ehd. Tijdgebonden kosteu 

Personeelsl<csten -.wk 10 005,00 

lnrldl len werlclem;on wk 32,84 
i(e:l!ll /lnri<htlng lcet,;n wl 1.245,3 2 

Ondl!thoud boo\llt!!rreln 'ik 12,00 

Ven lca.a luoouport wk ! .161, 74 

TijdeliJke Installaties wk 487,98 

Ma:erie" l diversen YK 2.92.].l 
VP. rbr:ulkstos"ten bou\~J !-ceet wl< 369,34 

Velligheld en v·erlenen wk 4.L50 

B'luwpla4t!bevelllglng .~k 45,00 

Verbrulks!<o.-ten •k 120,00 

Bijkomend-: kosten .. ~ 
Totaal:[ wk { U.Bl2,84 

Tabel 96: Hoofdblad; Nat vloersysteem + cellenbeton SdB + kalkzandsteen 
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ll.ol vloen)"':eem .. Cellenbet:on '"fh o.-z.um 8oQwea ~ • pte f.ob 

Ali-~ ~ ~ ... ~ 

~ffiD""'ër.~·sie~ ~. !.!LQ";S.,OO 

-!en -merreln ~ 'l1.M 
etn J l<vldour.~ keten ld 1..14'> 32 
.andt1t..,.;G l>oorx:.:rr~ ln ft U..Cd 
VEniCS3!1ra~ ~ lJllill.~ 

T o,idelJ.;te -=:a!L;;iê s ,n .::37,-SS 

IJ.Iat;!nt=t ~ers..-. i!tl mn 
V~ftlruil..<tOiten bouwO;ee: ,.,. .J:G;_l.f 

l \'eil~>d"" ~.ett"" 'llr! 41.30 

~lilll.il ""' -6.00 
Vertlr.l\:;s.lcoste.n '"" !lll. OC 

8v.w"11e·mlê ~O<tlen lak 

ToWI: wk €U.71l,04 

Tabel 97: Hoofdblad; Nat vloersysteem + cellenbeton 5d8 +prefab 

N .. t vloe<systeem + Kalkzandsteen " fis BO<lllilbesluit OdB~ 

Algem""" 8ouwplailt<ko1ten AaJitl.l EM. Tiidlebondetl tiKten 

I f ~ersc ne-el 'ik,os~io!n ,·,·k lo.oo5.00 

Jtwidlletl wflil<orr.!'ln .... !r :U,B4 

l ~·~tê!!/lnóctltllli !::eten ·~k Ll4> 31 

onóert oud bouwterre in -..k u.oo 
~al transport wl< 9611 14 

Tljdefjjl<:e lrls;;llll!!les ~ ~7.9:4 

MateJleel d""""~ ... ~~. 192:..12 

VM!lrl.d ~51;;os :en bouvtl'.eet wk 369. 34 

lve~IJ en •.- er!euen wil 4 1..50 

8,>uwJll.;at<ll<O•e ll~o(lg wil 4),00 

verbrull.,~os!en wk llf}. OO 

B,.komen o:le kosten wk 

ToUal: wk €U.611,24 

Tabel 98: Hoofdblad; Nat vloersysteem + kalkzandsteen OdB 

Nat vloersysteem+ Kalkzandsteen " Eis Bouwbesluit OdB~ + Metalstud 
Algemene llollwpla.ltsko1teo Aantal Ehd. Tildiebonden !lon1!11 

o'€rs~: ""';:ets~c·Hen w~ 10.00'5,110 

lnrk:ttte~ \'-'erlnerreJ.fl ,.k 12.8-: 

Keu-~ I l<mctmng i: eten ·<Y!< 1~245.31 

Onderhoud bouwterrein ""' 12.00 

Vl!rtlcl.oi4:J'am_fl"'! w.); 974,~ 

11Jdehl~ IJJ<tal l.r!le< w~ ~.9& 

Mal.ene<!l áft<ersen .. ~ 2'l l,Ll 

Verbnu1c:5kos:len bouwkeet .. ~ 31Y.!,34 

VE.ilrgheld er. '-' erteu.en ; ~!( 4150 

aou . .. pJutibe·l'>lllglng .. ~ 45,00 

verbnubUI<ten .... 120,00 
BIJkomende ~os1en .. ·,·!-; 

TOUal: wk ( U.625,64 

Tabel 99: Hoofdblad; Nat vloersysteem + kalkzandsteen OdB + meta/stud 

NatvloenyStèélil + Kalkz.and:steén ""Ei:s Bouwbe:sluit OdBr. +Cellenbeton 

Algemene Bouwplaatskoslen Aantal Ehd. Tijdgebonden kosten 

PeGOne~ lskas ten \Yk 10.005,00 

tru1d1 !etl werk terrein ~ 32,84 

I lieten/ lilricht ing keten ,." L 245.3l 

Ondernood bouwterrein \Yk 12,00 

Velticaal !T.."<port "'"' 1.032.14 

ToJdeiiJke lnrulla;oes wk 4S7,9B 
M:ateneel drvers.en IYK 292,12 

Verbrulk~o-s ten bouwkeet \ 'li 369,34 

Velligl;eld e11 verl etten wk 41..511 
8ouwplaat5bevelllgong wk 4.5,00 

VerbrUikskasten '•\Ik 1211.110 
Bl.li<cm ende ~asten wk 

Tor... I: wk { B.68l,24 

Tabe/100: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen OdB +cellenbeton 

----------------
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IQl v~ • K.11turnt.teen "Eis .._".,., OCir ~ 

lAl&--....·~ 1-..J -- tonen 

!>a'I<l- ;;21Sb:IS"!M ,.u to.OG5Jlll• 
-.nch.'lln· - I ft .32è' 

l.l!t.;1/I'Y>Ch_llrt.5 k~en wk ~-1!5,31 

-~ffl!il> :<ft !H D 
Wrt""'-il~ 

,_ 
! 015 34 

Tl.del>il<e ~ •""! "87, 93 

Ma::ene.r,l dr. !!~'Sen :<"19: .?52..!2 
V'i!Jtlc'.llk:lla<l<!!n bcuwk,;;~: 1 ..... ~9_3! 

• e llll!"illld en \'effl!tten 1...,. .. 41,50 

~a~lli!Jni Iw!< 45 0C 
v~rtr_,J.\ci~~n 1 .. ~ 120.00 
li.)Ln"...Nie l•>SI<:n l"'k 

Totul: wk ( H.7l6,44 

Tabe/101: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen OdB +kalkzandsteen 

N.lt vioersy>teem + !UIIaand.steen " fis Bouwbesluit OdB" +Prefab 

AJ&emene Bouwpl.utsko•ten Aanl>ll Ehct TIJdiebonden ko\ten 

-='F--:r5~neeb4AMten lwll 10..005,00 

lnódlten " emerrem l•n u~ 

~eten/ lnrichtlni ke"-n , ..... 1.24S. 32 

Ond<!!rbo•Jd bcuwterrel11 \111< ll..OC 

\'et"UD;al lr&ftSpcrt I"" 97<1.54 

Tijdeffj)te lmtllllatie < wk 487,93 

Maten•~ d~Wrsen l•û 192,.12 

Vetbtu.tkskoite n bou·:;ket!~ lwlc 369, 34 

V~lllit>eid en vertelten .... 41.50 

Bouwpla:r..st:evelli~lnJI ti 45.00 

ll~tbroi!<Sko<.t~n lwt 110.00 
B>jlcomende kosten ... ~ 

Totaal: ..... ( ll-62'>,64 

Tabe/102: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen OdB +prefab 

Nat vloersysteem •lûllaandsteen "E~ Duurzaam Bouwen SdB" 
Algemene Bouwplaalska<.ten AanlAl Ehd . Ti~ebonden kosten 

P~r~.onee!s.kosten .... ~ 1D.OCI5.GO 

lntld!len werktemMn ·~k :n.s.: 
I K~(Inric:htto,., ko;ten ;"--k 1.2<CiJ2 

OndE<t><>ud bouwte rTeJII l..n: 12.00 
\ 'e11ocul trar.spon .. ~ -.~ 
Tljde lojl<a. msl.ifla7oes wk 487.93 

Matl!fle.el diversen Yk 192,12 

Yert>rwkskcnen bou_-:0ee-t w~ 369, J4 

V@:lllgheld en verletten \ 't' k 41.50 
I!Oinltolaa tsbeveoliging lwk 45,00 

Ye~en wk 120,00 
BijU>meode l<a>ten w~ 

Totaal: wk €U.640,04 

Tabe/103: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen SdB 

Nat vloerS)"teem • lUikzandsteen "Ei• Duurzaam Bouwen Sd8" • Metalstud 
Algemene Bouwplaalskost.en Aanto.l Ehd. Tijdgebonden kosten 

Pe~oneelskO!'t.f!"n \~~ 10.005,00 

Inricht en wer'~terreln r ·k 32,84 

~eten / lnndnong keten \'tk 1.145,32 

Onderboud bouwterrein wk 12.(){) 

VerJcaal transport w k 1.0<)],34 

TlJde fllke lns>.:allaiies wk 48'7,98 

Mat erte e l diversen ~Ik 292, 12 

Verbtuikskosten b~eet •:,•\< 369, Jol 

Vellighe ld en vertenen wk 41,50 

aouw plaatsbeveiiiKlng \ \o'k 45,00 

Ve rbrulkstos:en wk uo.oo 
BIJkomende koSlen '•'i k 

Totaal: wk (11.6S4,44 

Tabe/104: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen SdB + meta/stud 
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~Yt vloenysteem ·• IYikzAnd•.t...,., • asen Duon . .....,- 5d8~ • c.~ 

AJ&enene 110uwp!Hl\ko$11!D AM!til EM. tosten 

~·E"\ I ;;i !D.Gm,ro 

~~~~. o<r:!c:ef!et:r~ I•>~ 3'l,.&l 

I'<E1l!J\ /IIWIC'I1""? leeten Iw'& 144112 
o..~ Jd bOl.. .ltterr~.n .. ri u.m 
'o:111Ca.ii iiWISP«l 1,... .. t..Q6I).9.l 

ln.:d~ x e .-.stlilb r..es I~ -!a7,SB 

IM•l~l~en 1-..>: 192,12 

.'ettn.al:skov.m bouwk.~e; l..n ;6.3, >4 

lve~en ~;ten I wik 4! _50 

64'-"'PIMt1bl!v!!!lllg>ag 11ft 45.00 

l\' .ubrutk:skos-ten ;rit 120,00 

6>r'<omende kcSt!!n I"" 
TotAal: wl< { H.712,04 

Tabel105: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen SdB +cellenbeton 

Nat vloersysteem+ Kalklandsteen "Eis Duu<uam B.ouwen Sd8" + Kaltzandsteen 

~e Bo""''>Liatsko.sten Aant•J Ehd. Tlldi'ebondeo kosten 

9'ef1:oJ- '1e'! lsko51en ;rt 16.IXIS,OO 

lnt~ten werkterre i;1 wit 32)34 

I K!!!re ~ /l>mch!lllll keten ' .~k U4S, J-2 

Onde m oud bou\VI~rre ln lwt ll.OO 

vena.al_lfan~ .... U 04, U 
TJJ(i~lljke lnsu llalies w k 457.9-S 

l ~t•atHi e.e:l d.Ners.en ·.!lt 292..12 
l verbol•cla~en bouwkeet wk 3.69"34 

~~~~den 'lellen en •Nk <ll.SO 
fiouiNJll»>sbcvitlllilni lwk. 45,00 

Vertlrull•sWSl.en wil. 120,00 

e,_~am<!ftde ~os;en lwi: 

Totaal: wil (1J.7'>S,24 

Tabel106: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen SdB +kalkzandsteen 

Nat vloersysteem+ Kalklandsteen "Eb Duurzaam Bouwen SliB~ + Prefab 
AJsemene Bouwpl~tskosten Aantal DNI. TiJdiebonden kosten 

i'e<soneels!<as1en wk l O.Dm,OO 

lnfld:;te ll wer1clerre ln ,yk 32,8-1 

l re t.., / lnnctnln~~ keie n '.'ik 1.245,.32 

Ondelfl<lud boUWterrein I•"" UAl 
Vei1J<:aaltransoort lwk 1..003.~ 

TII'f<>lijl<e insri!t..:le' I"'• 4S7,gs 

s.t.tenH! d...-n l·.•k 292.12 

v"rl>ruiX>ll:cm on bouwk.,et w~ 369,l;l 

v .,ili&fteid eJ\ verte n en \ i~ 41,.50 

Bouw!11<14tsiJ""eUJglllg l'vk 45.00 

Vl?tbn:111tsi<onen ....... ~ 1.21),00 

Bijl<ome nde konen ',';k 

Totaal: wk { B.6S4,44 

Tabel107: Hoofdblad; Nat vloersysteem+ kalkzandsteen SdB +prefab 
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Bijlage 18 - Flexibiliteit 

Flexibiliteit inbouwpakketten 
(Excl. Woningscheidende wanden) 

Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van flexibiliteit van 
de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =niet flexibel" tot "5=zeer flexibel". 

Vloersysteem 
Flexibiliteit 
Nat vloersysteem 
Indien dit vloersysteem gereed is, is deze niet meer zonder breek- en 
sloopwerk te wijzigen. Er is dus een zeer beperkte mate van flexibiliteit 
in dit systeem. En deze flexibiliteit is niet te bereiken zonder drastische 

Vloertype f le ><ibihteit 
1 2 3 

INalvlcerS' ·s:eem ~ 

ingrepen. Droog vloer~ysteem x 

Droog vloersysteem Tabei10B: Flexibiliteit 
Dit vloersysteem is na afronding nog enigszins flexibel. De platen vloersysteem 

kunnen met ligt sloopwerk losgenomen worden en er kunnen dan kleine wijzigingen in de vloer 
doorgevoerd worden. 

Binnenwand 
Flexibiliteit 
Meta/stud 

4 

Als een metalstud binnenwand gereed is, is de flexibiliteit zeer 
afhankelijk van het gebruikte vloersysteem. Bij een droog vloersysteem 
zal er bij een wijziging altijd reparaties aan de vloer plaats vinden. Bij 
een nat vloer systeem daarentegen kan, afhankelijk van 
uitvoeringsvolgorde, een wand verplaatst worden zonder dat er grote 

Binne nwand f lexîblllteil 
1 

Me!als!Ud 
Celtenbeton 
Kall:.zandst een 

reparaties aan de vloer noodzakelijk zijn. Er zal bij een dergelijke Tabel109: Flexibiliteit 

wijziging altijd een (kleine) reparatie aan de vloer en de aansluitende binnenwand 

wand aanwezig zijn. Maar deze zijn met een kleine inspanning te verhelpen. 
Cellenbeton 

2 3 4 

x 
x 
x 

5 

5 

Doordat de cellenbeton wand altijd voor de toplaag van de vloer wordt aangebracht (zowel bij een 
droog als nat vloersysteem) dient er voor een wijziging altijd rekening gehouden te worden met 
reparaties aan de vloer. Daarnaast is de verlijming tussen de blokken zo sterk dat niet veel blokken 
hergebruikt kunnen worden na het slopen. 
In vergelijking met metalstud heeft cellenbeton vooral bij een nat vloersysteem minder flexibiliteit. 
Kalkzandsteen 
Wat voor cellenbeton geldt, geldt ook voor kalkzandsteen. Er moeten reparaties aan de vloer gedaan 
worden na de wijziging. Door de massievere materiaaleigenschap van kalkzandsteen ten opzichte van 
cellenbeton is er een iets grotere mogelijkheid dat er meer blokken heel blijven voor hergebruik. Het 
nadeel van deze massievere eigenschap is dat de blokken zwaarder zijn en zo een grotere inspanning 
nodig hebben dan cellenbeton blokken. 
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Bijlage 19 - Uitvoeringstechnische aspecten materiaal 

Uitvoeringstechnische aspecten van het materiaal 
(Excl. Metalstud wanden) 

Om een goede keuze te kunnen maken tussen de verschillende inbouwpakketten zijn ook de 
uitvoeringstechnische aspecten van belang. Onder de uitvoeringstechnische aspecten van het 
materiaal vallen onderstaande kenmerken; 

Verpakkingswijze 
Grootste massa per samenstelling en product 
Grootste afmetingen per samenstelling en product 

De verpakkingswijze zal voornamelijk belangrijk zijn voor het berekenen van de kraantijd en niet direct 
invloed hebben op een keuze van inbouwpakket. 

Nat vloersysteem (isolerende mortel + anhydriet) 
Verpakkingswijze: 

lsolerende mortel; 

Dunne vloerisolatie; 

Anhydrietvloer; 

Cement en zakken EPS-korrels in zakken aangeleverd, geplaatst op 
pallets en omtrokken met krimpfolie. Worden ter plaatse gemengd en 
verpompt door mobiele pomp. Formaat pallet 1600*1 000*1200mm 
(h*b*l). 
Zak EPS-korrels 110 liter zeer licht 2,2 kg, 12 zakken worden 
gezamenlijk verpakt in PE-folie. 
Zak cement 25 kg 
Ook bestaat er de mogelijkheid om het mengsel aan te brengen dmv 
mobiele pomp- en menginstallatie (truck+oplegger combinatie). 
Aangeleverd op pallets omtrokken met krimpfolie. 16 rollen per pallet. 
Afmeting rol 1 meter hoog, rond 40cm, gewicht 24kg. Formaat 
pallet 1 000*1200mm 
Aangeleverd dmv betontrucks en verpompt dmv mobiele pomp. 
Of aangevoerd dmv mobiele pomp- en menginstallatie 
(truck+oplegger combinatie) 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet cement 1600kg 
Per los product: Zak cement 25kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet cement 1600*1 000*1200mm (h*b*l) 
Per los product: Zak EPS-korrels 300**500*1200mm (d*b*h) 
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Afstudeerverslag ----· Droog vloersysteem I Estrichvloeren ( egalisatiekorrels + gipsvezelplaten) 
Verpakkinqswijze: 

Gipsvezelplaten; 

Schroeven; 
Lijm; 
Egalisatiekorrels; 

Randstroken; 

Op pallet 48 stuks per pallet (40 voor E25) (uitgaande van pallet 
formaat 1 000*1500mm) 
In doos a 500 stuks 
Per flacon a 1 kg 
Zak a 50 liter (22,5kg) 
Er bestaat eventueel ook de mogelijkheid om deze met een 
bulkvrachtauto aan te voeren en de korrels rechtstreeks op de 
verdieping te blazen. 
Doos a 100m1 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet gipsvezelplaten maximaal 1 090kg 
Per los product: Losse gipsvezelplaat maximaal 23kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet gipsvezelplaten 1 000*1 000*1500mm (h*b*l) 
Per los product: Losse gipsvezelplaat 40*500*1500mm (d*b*l) 

Metalstud 
Verpakkingswijze: 

Gipskartonplaten; Samengebonden op pallet 40 stuks per pallet 
Metaalprofielen: Gebundeld per 8 stuks 
Snelbouwschroeven; Doos a 1.000 of 10.000 stuks 
Zelfklevend wapeningsband; rol a 45 of 90m 
Hoekbeschermer; Rol a 30m 

Cellenbetonblokken 
Verpakkingswijze: 

Cellenbetonblok ken : Aangeleverd op pallet met krimpfolie omtrokken, aantallen en totaal 
. h 11 h h' d gew1c t pa et z1e sc erna 1eron er. 

Type Dikte Lengte Hoogte Aantal per pallet Totaal gewicht 
cellenbeton pallet 
G4/600 50mm 600mm 400mm 104 1073 kg 

70mm 600mm 400mm 80 1073 kg 
100mm 600mm 250mm 84 1023 kg 

G5/800 100mm 500mm 200mm 112 1055 kg 
Cellenbeton late1en; 
Cellenbeton lijm; 

Per aangegeven hoeveelheld op pallet omtrokken met knmpfol1e 
Verpakt in zakken van 25 kilo 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet cellenbetonblokken maximaal 1 073kg 
Per los product: Losse zak cellenbeton lijm 25 kilo 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet cellenbetonblokken 1600*800*1200mm (h*b*l) 
Per los product: Cellenbetonblok 70*600*400mm (d*l*h) 
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Kalkzandsteenblokken 
Verpakkingswijze: 

Kalkzandsteenblokken; Aangeleverd op pallet met krimpfolie omtrokken. 
(formaat pallet 800*1 OOOmm) 

Kalkzandsteen lijm; Verpakt in zakken van 25 kilo 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet kalkzandsteen +1- 1500kg 
Per los product: Kalkzandsteen lijm 25kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet kalkzandsteen 1200*800*1 OOOmm (h*b*l) 
Per los product: Kalkzandsteenblok 70*400*700mm (d*b*h) 

Compleet pakket -Prefab 
Verpakkingswijze: 

Elementen; 
Onderdelen; 

Aangeleverd in een houten krat, één per woning 
Aangeleverd in dezelfde krat 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Krat vol met elementen en onderdelen 1 OOOkg 
Per los product: Maximaal 25 kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Houten krat met afmetingen 2000*1700*2400mm (h*b*l) 
Per los product: Glazen plaat 900*2000mm (b*h) 

Metalstud plafond 
Verpakkingswijze: 

Gipskartonplaten; Samengebonden op pallet 40 stuks per pallet (uitgaande van platen 
0,9*2,6m) 
(breedte pallet 1200mm, lengte afhankelijk van gekozen 
plaatformaat) 

Metaalprofielen: Gebundeld per 8 stuks 
Snelbouwschroeven; Doos a 1.000 of 10.000 stuks 
Zelfklevend wapeningsband; rol a 45 of 90m 

Grootste massa per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pallet/kist: Pallet gipskartonplaten 750kg 
Per los product: Gipskartonplaat 18,5kg 

Grootste afmetingen per samenstelling en product: 
Per samenstelling/pakket/kist: Pallet gipskartonplaten 600*1200*2600mm (h*b*l) 

Profielen standaard lengte 4000mm, langere mogelijk op 
aanvraag. 

Per los product: Gipskartonplaat 900*2600mm 
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Bijlage 20- Uitvoeringstechnische aspecten materieel 

De uitvoeringstechnische aspecten van het materieel 
(Excl. Metalstud wanden) 

Naast de uitvoeringsaspecten die betrekking hebben op het materiaal is er ook gekeken naar het 
materieel. Daarbij is er zowel gekeken naar het materieel en gereedschappen die benodigd zijn voor 
zowel het transport en de montage op de bouwplaats. 
Standaard uitgaande van timmermansgereedschap en de volgende vaste benodigdheden 

Trap 
Rolsteiger 
Smetkoord 

Cellenbetonblokken 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 

Montage 
Horizontale en verticale bouwlaser + ontvanger 
Stelprofielen 
Blokkenzaag 
Elektrische mixer 
Lijmkam 

Kalkzandsteenblokken 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 

Montage 
Horizontale en verticale bouwlaser + ontvanger 
Stelprofielen 
Klemtang 
Knipmachine/haakse slijptol met diamantzaagblad 
Lijmschep 
Lijmbak 

Compleet pakket - prefab 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 

Montage 
Geen speciaal gereedschap benodigd. 

Nat vloersysteem (isolerende mortel + anhydriet) 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker (alleen voor isolatiedekens, overige producten worden op 
de begane grond samengesteld) 
Palletwagen (alleen voor isolatiedekens) 
Mobiele pomp of pomp- en menginstallatie 

Montage 
Horizontale bouwlaser + ontvanger 
Lange aluminium reien 
Afrei-stok 
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Estrichvloeren (egalisatiekorrels+gipsvezelplaten) 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 

Montage 
Horizontale bouwlaser + ontvanger 
Aluminium rei 
Trilplaat (is benodigd bij een dikte van de egalisatiekorrels boven de 1 OOmm) 
Schroefmachine 

Metalstud plafond 
Transport 

Bouwkraan+pallethaak of verreiker 
Palletwagen 
Platenkar 

Montage 
Horizontale en verticale bouwlaser + ontvanger 
Fixeertang 
Gipskartonschroefmachine 
(Elektrische) blikschaar 

----- -------------------
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--~ 

Bijlage 21 - Werkvolgorde inbouwpakketten 

De werkvolgorde van de verschillende inbouwpakketten 
Om een compleet beeld te scheppen over de werkvolgorde, is deze voor beide vloersystemen 
uitgewerkt per inbouwpakket. Daarbij is vanuit een ideale werkvolgorde uitgegaan. 
Hierbij is als uitgangspunt dat in de woningscheidende wanden geen leidingwerk verwerkt mag 
worden ivm brand- en geluidseisen. 

Vloersysteem 
De vloersystemen moeten de leidingen kunnen herbergen van riolering, water, elektra, gas en het 
verwarming-/koelingssysteem. Tussen het droge en natte vloersysteem zit een verschil in het tijdstip 
waarom de wanden geplaatst worden. Om dit duidelijk weer te geven zijn deze blokjes oranje 
gekleurd. 
Nat vloersysteem (isolerende mortel + anhydriet) 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Zware woningscheidende en binnenwanden plaatsen 
Afhankelijk van de massa van de wanden worden deze op dit tijdstip aangebracht of nadat 
de vullaag van de vloer is aangebracht. Voor de zware wanden geldt dat dan zowel de 
woningscheidende als de binnenwanden in dit stadium geplaatst moeten worden. 

4. Installaties vloer aanbrengen 
Als de vloer voorbereid is en/of als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het 
aanbrengen van de installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, 
riolering, waterleidingen en eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld 
zodat deze op zijn plaats blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste 
leidingdiameter die in de vloer verwerkt moet worden is 110mm. 

Werkvolgorde bij plaatsing nat vloersysteem (isolerende mortel+ anhydriet): 
5.1 . Vullaag aanbrengen 

Dmv een mobiele pomp of pomp-/menginstallatie wordt het cement en EPS-korrels in de juiste 
samenstelling gemengd en naar de desbetreffende plaats verpompt Ter plaatse wordt de 
isolatiemortel uitgespreid en eventueel voorzien van EPS-blokken (ivm gewichtbesparing). 

5.2. Uitvlaklaag aanbrengen 
Een dag nadat de vullaag is aangebracht kan de uitvlaklaag worden geplaatst. Wederom 
wordt dmv de mobiele pomp of de pomp/menginstallatie het mengsel op de desbetreffende 
plaats verpompt Daar wordt de isolatiemortel dmv lange reien en een bouwlaser vlak 
getrokken 

6. Lichte woningscheidende wanden plaatsen 
Zoals al bij punt 3 is aangehaald wordt afhankelijk van de massa de woningscheidende 
wanden op dit tijdstip aangebracht of voordat de vloer wordt aangebracht. Er moet daarbij wel 
rekening gehouden worden met een droogtijd van twee dagen voor de uitvlaklaag. 
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7.1. Vloerisolatie plaatsen 
Nadat de uitvlaklaag van isolatiemortel en/of de lichte woningscheidende wanden zijn 
aangebracht kan er begonnen worden met het aanbrengen van de vloerisolatie. De 
vloerisolatie wordt uitgerold, op maat gemaakt en aan elkaar vast geplakt zodat een gesloten 
oppervlak ontstaat. Gelijktijdig worden de kantstroken en de dilatatieprofielen aangebracht. De 
kantstroken zorgen ervoor dat de vloer en wanden los van elkaar blijven om een hogere 
geluidswerendheid te behalen en tevens zorgen deze voor een waterdichte afdichting rondom. 
De dilatatieprofielen worden aangebracht om de vloeroppervlakken van elkaar te scheiden, 
zodat een constructieve en bouwfysische ontkoppeling ontstaat. 

7.2. Vloerverwarming aanbrengen 
Op de vloerisolatie wordt dmv lijm de click-profielen gemonteerd. Na uitharding van de lijm 
(enkele minuten) kunnen de leidingen op de gewenste onderlinge afstand in de profielen 
aangebracht worden. 

7.3. Gietvloer aanbrengen 
De gietvloer wordt door een afbouwbedrijf aangebracht. Deze gietvloeren zijn vaak op basis 
van anhydriet en worden dmv een pomp of mobiele pomp-/menginstallatie op de 
desbetreffende verdieping verpompt Daar wordt het mengsel verspreid en met behulp van 
een drijfrei vlak getrokken. 

7.4. Schuren gietvloer 
Na een uitharding van 35 dagen (1 week/cm) kan er begonnen worden met het schuren van de 
gietvloer. Hierbij wordt de ontstane calciumcarbonaathuid verwijderd, zodat een goede 
hechting voor latere afwerking ontstaat, en worden kleine oneffenheden vlak geschuurd. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van nat vloersysteem (isolerende mortel+ anhydriet): 
8. Lichte binnenwanden plaatsen 

Zoals al bij punt 3 is aangehaald wordt afhankelijk van de massa de binnenwanden op dit 
tijdstip aangebracht of voordat de vloer wordt aangebracht. De binnenwanden die op dit 
tijdstip worden geplaatst worden verlijmd op de gietvloer. 

9. Wanden stucadoren 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van de vlakheid van het gebruikte product en het gewenste 
afwerkingsniveau. 

Hoe ziet de werkvolgorde van het aanbrengen van een nat vloersysteem er in totaal uit? 

Figuur 51: Werkvolgorde nat vloersysteem 
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----~ 
Droog vloersysteem/estrichvloer (egalisatiekorrels + gipsvezelplaten) 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen u'itgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Woningscheidende en binnenwanden plaatsen 
Als de vloer (gedeeltelijk) voorbereid is kan er gestart worden met het plaatsen van de 
woningscheidende en/of binnenwanden. 

4. Installaties vloer aanbrengen 
Als de vloer voorbereid is en de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen 
van de installaties/leidingwerk op de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering, 
waterleidingen en eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld 
zodat deze op zijn plaats blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste 
leidingdiameter die in de vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

Werkvolgorde bij plaatsing droog vloersysteem ( egalisatiekorrels + gipsvezelplaten): 
5.1. Egalisatiekorrels aanbrengen 

De eerste stap bij het realiseren van een droog vloersysteem is het egaliseren van het 
vloeroppervlak, met de daarop aangebrachte leidingen. Het egaliseren gebeurt door gebruik 
te maken van egalisatiekorrels. Deze korrels zijn in zakken verpakt en worden over het 
vloeroppervlak verdeeld. Bij de dikte van de vullaag die toegepast moet worden om leidingen 
met een diameter van 11 Omm te herbergen dienen de korrels mechanisch verdicht te worden. 
Bij grote oppervlakken wordt er geen gebruik gemaakt van zakken, maar worden de korrels 
door bulkvrachtauto's rechtstreeks op de verdieping geblazen. 

5.2. PS-vloerisolatie plaatsen 
Om de vloerverwarming te kunnen plaatsen op de korrels worden PS-platen aangebracht 
waarin groeven zijn gemaakt voor de leidingen. 

5.3. Aanbrengen vloerverwarming 
In de groeven van de PS-platen wordt door de installateur de leidingen van de 
vloerverwarming gemonteerd. 

5.4. Vloerplaten aanbrengen 
Indien de vloerverwarming geplaatst is worden de gipsvezel-vloerplaten aangebracht en met 
speciale lijm en schroeven met elkaar verbonden. De vloer is na een droogtijd van 60min 
beloop baar. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van droog vloersysteem ( egalisatiekorrels + 
gipsvezelplaten): 
6. Wanden stucaderen 

Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van de vlakheid van het gebruikte product en het gewenste 
afwerkingsniveau. 
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Hoe ziet de werkvolgorde van het aanbrengen van een droog vloersysteem er in totaal uit? 

5.1 

Figuur 52: Werkvolgorde droog vloersysteem 

Woningscheidende wand 
Cellenbetonblokken bij gebruik nat vloersysteem 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Installaties vloer aanbrengen 
Als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen van de 
installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering , waterleidingen en 
eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebe~geld zodat deze op zijn plaats 
blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste leidingdiameter die in de 
vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

4. Isolatiemortel aanbrengen 
Na het plaatsen van de installaties wordt de isolatiemortel in twee lagen aangebracht, 
eventueel met toepassing van PS-blokken. De laatste laag van de isolatiemortel wordt mbv 
een bouwlaser op de juiste hoogte met een rei afgewerkt. 

5. Opperen cellenbetonblokken 
Als de droogtijd van 2 dagen voor de isolatiemortel bereikt is kan er begonnen worden met 
opperen van de cellenbetonblokken en de lijm. 

Werkvolgorde bij plaatsing cel/enbetonblokken: 
6.1. Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van het cellenbeton wordt er begonnen met het maatvoeren van 
de wanden. De maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn . 
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6.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. Het plaatsen en stellen van profielen duurt qua uitvoering langer dan de bevestiging 
op een gewone betonnen vloer. Er moeten namelijk voorzieningen getroffen worden voordat 
een profiel of stellat op de isolatiemortel vastgezet kan worden. 

6.3. U-profielen plaatsen 
Door het plaatsen van U-profielen op de isolatiemortel is het mogelijk om 
cellenbetonblokken te gebruiken bovenop dit vloersysteem. 

6.4. Blokken lijmen 
Nadat de profielen zijn gesteld en de U-profielen zijn geplaatst kan er begonnen worden met 
het lijmen van de cellenbetonblokken. De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht 
handmatig verwerkt worden. 

Werkzaamheden die stat1en na de plaatsing van cellenbeton wanden: 
7. Dekvloer aanbrengen 

Als de wanden aangebracht zijn kan er begonnen worden met het aanbrengen van de 
vloerisolatie en kan de gietvloer aangebracht worden. Het schuren van de gietvloer kan pas 
plaats vinden 35 dagen na het aanbrengen waardoor vaak het stukadoren van de wanden 
naar voren geschoven wordt. 

8. Wanden stucaderen 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau . Voor het afwerken van 
cellenbeton naar afwerkingsniveau B is meer tijd en materiaal benodigd dan bij metalstud 
wanden. Deze bewerking kan starten op de tweede dagen na het aanbrengen van de 
gietvloer. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende cellenbetonwand en een nat vloersysteem er in 
totaal uit? 

Figuur 53: Werkvolgorde nat vloersysteem + woningscheidende cellenbeton wand 

-
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Cellenbetonblokken bij gebruik droog vloersysteem 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift). 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gatenisparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Opperen cellenbetonblokken 
Als de vloer beveiligd is kan er begonnen worden met opperen van de cellenbetonblokken en 
de lijm. 

Werkvolgorde bij plaatsing cel/enbetonblokken: 
4.1 . Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van het cellenbeton wordt er begonnen met het maatvoeren van 
de wanden. De maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn. 

4.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. 

4.3. Blokken lijmen 
Nadat de profielen zijn gesteld kan er begonnen worden met het lijmen van de 
cellenbetonblokken. De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht handmatig 
verwerkt worden. 

Werkzaamheden die staHen na de plaatsing van cellenbeton wanden: 
5. Installaties vloer aanbrengen 

Als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen van de 
installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering, waterleidingen en 
eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld zodat deze op zijn plaats 
blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste leidingdiameter die in de 
vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

6.Estrichvloer aanbrengen 
Nadat de installaties op de vloer aangebracht zijn wordt de estrichvloeren opgebouwd. Als 
eerste worden de egalisatiekorrels aangebracht. Dan volgt de PS-vloerisolatie, de 
vloerverwarming en als laatste de gipsvezel-vloerplaten. 

7. Wanden stucadoren 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Voor het afwerken van 
cellenbeton naar afwerkingsniveau Bis meer tijd en materiaal benodigd dan bij metalstud 
wanden. 
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Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende cellenbetonwand en een droog vloersysteem er 
in totaal uit? 

Figuur 54: Werkvolgorde droog vloersysteem + woningscheidende cellenbeton wand 

Kalkzandsteenblokken bij gebruik nat vloersysteem 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift) . 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Opperen kalkzandsteen 
Als de vloer beveiligd is kan er begonnen worden met opperen van de kalkzandsteenblokken 
en de benodigde hoeveelheid lijm . 

Werkvolgorde bij plaatsing kalkzandsteenblokken: 
4.1. Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van de kalkzandsteenblokken wordt er begonnen met het 
maatvoeren van de wanden. De maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn. 

4.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. 

4.3. Kim aanbrengen 
Voordat er met het lijmen van de blokken begonnen kan worden moet er een kim aangebracht 
worden. Deze kim kan van specie dan wel van kimblokken gemaakt worden. 

4.4. Blokken lijmen 
Nadat de profielen zijn gesteld en de kim is aangebracht kan er begonnen worden met het 
lijmen van de kalkzandsteenblokken . De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht 
handmatig verwerkt worden. 
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Werkzaamheden die starten na de plaatsing van kalkzandsteen wanden: 
5. Installaties vloer aanbrengen 

Als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen van de 
installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering, waterleidingen en 
eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld zodat deze op zijn plaats 
blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem . De grootste leidingdiameter die in de 
vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

6. Isolatiemortel aanbrengen 
Na het plaatsen van de installaties wordt de isolatiemortel in twee lagen aangebracht, 
eventueel met toepassing van PS-blokken. De laatste laag van de isolatiemortel wordt mbv 
een bouwlaser op de juiste hoogte met een rei afgewerkt. Voordat de isolatiemortel 
aangebracht kan worden moet er eerst een folie langs de wanden worden gemonteerd met 
een hoogte van +/-500mm. 

7. Dekvloer aanbrengen 
Als de isolatiemortel aangebracht is kan er begonnen worden met het aanbrengen van de 
vloerisolatie en kan de vloer gegoten worden. Het schuren van de gietvloer kan pas plaats 
vinden 35 dagen na het aanbrengen waardoor vaak het stuken van de wanden naar voren 
geschoven wordt. 

8. Wanden stucaderen 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Voor het afwerken van 
kalkzandsteenblokken naar afwerkingsniveau B is meer tijd en materiaal benodigd dan bij 
metalstud wanden. Deze bewerking kan starten op de tweede dagen na het aanbrengen van 
de gietvloer. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende kalkzandsteenwand en een nat vloersysteem er 
in totaal uit? 

4.4 

Figuur 55: Werkvolgorde nat vloersysteem + woningscheidende kalkzandsteenwand 
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Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift) . 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Opperen kalkzandsteen 
Als de vloer beveiligd is kan er begonnen worden met opperen van de kalkzandsteenblokken 
en de benodigde hoeveelheid lijm. 

Werkvolgorde bij plaatsing kalkzandsteenblokken: 
4.1. Maatvoering uitzetten 

Gelijktijdig met het opperen van de kalkzandsteenblokken wordt er begonnen met het 
maatvoeren van de wanden. De maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn. 

4.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. 

4.3. Kim aanbrengen 
Voordat er met het lijmen van de blokken begonnen kan worden moet er een kim aangebracht 
worden. Deze kim kan van specie dan wel van kimblokken gemaakt worden. 

4.4. Blokken lijmen 
Nadat de profielen zijn gesteld en de kim is aangebracht kan er begonnen worden met het 
lijmen van de kalkzandsteenblokken. De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht 
handmatig verwerkt worden. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van kalkzandsteen wanden: 
5. Installaties vloer aanbrengen 

Als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het aanbrengen van de 
installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, riolering, waterleidingen en 
eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgabeugeld zodat deze op zijn plaats 
blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste leidingdiameter die in de 
vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

6. Estrichvloer aanbrengen 
Nadat de installaties op de vloer aangebracht zijn wordt de estrichvloeren opgebouwd. Als 
eerste worden de egalisatiekorrels aangebracht. Dan volgt de PS-vloerisolatie, de 
vloerverwarming en als laatste de gipsvezel-vloerplaten. 

7. Wanden stucadoren 
Als laatste worden de wanden gestukadoord door de stukadoor. De tii'd die hierdoor in beslag 
genomen wordt is afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Voor het afwerken van 
kalkzandsteenblokken naar afwerkingsniveau B is meer tijd en materiaal benodigd dan bij 
metalstud wanden. 
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Hoe ziet de werkvolgorde van een woningscheidende kalkzandsteenwand en een droog vloersysteem 
er in totaal uit? 

Figuur 56: Werkvolgorde droog vloersysteem + woningscheidende kalkzandsteenwand 

Plafondsysteem 
Bij het hieronder vermelde plafondsysteem is er vanuit gegaan dat de woningscheidende wanden 
reeds geplaatst zijn. Deze worden dus ook niet met onderstaande beschrijving/schema meegenomen. 
Metalstod plafond 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Vloer aanbrengen 

Als eerste dient er een vloersysteem aangebracht te worden waarin de installaties qua elektra, 
riolering, waterleidingen en eventueel gasleidingen verwerkt kunnen worden. Daarnaast moet 
het vloersysteem de mogelijkheid hebben om de bestaande vloer te egaliseren en moet het 
ruimte bieden aan vloerverwarming. Dit is een combinatie van werkzaamheden tussen 
personeel van een afbouwbedrijf en installateurs. 

2. Wanden plaatsen 
Als tweede worden eventueel de binnenwanden aangebracht. Afhankelijk van het type wand 
wordt deze geplaatst vooraf of na het maken van de gietvloer. 

3. Installaties plafond aanbrengen 
Voordat daadwerkelijk het plafond aangebracht kan worden moeten de installaties 
gemonteerd worden. Het gaat hierbij over ventilatiekanalen en elektraleidingen en -dozen. 

Werkvolgorde bij plaatsing meta/stud plafond: 
4.1 . Metalen skelet ophangen 

Nadat de hoogte en het oppervlak van het plafond uitgezet zijn kan er begonnen worden met 
het ophangen van het regelwerk/skelet opgebouwd uit metalen profielen. Indien noodzakelijk 
worden de installaties nog omlaag gehaald zodat er een uitmonding in het plafond ontstaat. 

4.2. Beplating aanbrengen 
Indien het skelet van een gedeelte van het plafond gereed is kan er begonnen worden met het 
aanbrengen van de gipsplaten. 

Welke werkzaamheden starten na de plaatsing van metalstud plafond? 
5. Plafond stucadoren 

Als de beplating aangebracht is kan er begonnen worden met het stucadoren van het plafond. 
Eventueel wordt er zelfklevend wapeningsband aangebracht op de plaatnaden tegen 
scheuren. 
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Hoe ziet de werkvolgorde van een meta/stud plafond er in totaal uit? 

4.1 

Figuur 57: Werkvolgorde meta/stud plafond 

Compleet pakket 

/ 

Beplating 
•anbre!1gen 

Om ook in dit systeem duidelijk aan te geven waar het verschil zit tussen het tijdstip van plaatsing van 
de zware en lichte woningscheidende wanden zijn deze in het schema oranje gekleurd. 
Compleet pakket- prefab 
Werkzaamheden die vooraf afgerond moeten zijn: 
1. Sparingen aanbrengen 

Nadat het bestaande gebouw totaal gestript is en de ontwerpen uitgewerkt zijn kunnen de 
sparingen op de vloeren afgetekend en gezaagd worden. Onder deze sparingen vallen o.a. de 
doorvoeren van de schachten per woning, de doorvoeren naar de technische ruimtes en de 
sparingen die benodigd zijn voor de verticale verkeersruimten (trap en lift) . 

2. Vloer voorbereiden 
Als de sparingen zijn gezaagd en het ontstane puin is opgeruimd worden de afzettingen en 
het stalen raveelijzer aangebracht. De afzettingen worden geplaatst bij vloerbeëindigingen of 
te midden van de vloer wanneer de vloer in meerdere fasen aangebracht wordt. Tevens 
vallen de afzettingen rondom de sparingen voor de schachten en trap-/liftsparingen en de 
valbeveiliging rondom de aanwezigen sparingen hieronder. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de afzettingen worden het stalen raveelijzer aangebracht. 
Dit raveelijzer zorgt voor constructieve sterkte rondom de gezaagde sparingen in de 
bestaande vloeren. Deze raveelijzers worden opgenomen in de uitvullaag van het toegepaste 
vloersysteem. 
Voor dat er met de andere werkzaamheden wordt gestart worden de bestaande 
gaten/sparingen in de vloeren dichtgestort en wordt de vloer opgeruimd. 

3. Woningscheidende wanden plaatsen 
Afhankelijk van de massa van de wanden en van het toegepaste vloersysteem worden deze 
op dit tijdstip aangebracht of nadat de vullaag van de vloer is aangebracht. Voor het droge 
vloersysteem geld dat zowel voor de lichte als de zware wanden deze beide vooraf aan het 
aanbrengen van de vloer geplaatst moeten worden. 

4. Installaties vloer aanbrengen 
Als de vloer voorbereid is en/of als de wanden geplaatst zijn wordt er gestart met het 
aanbrengen van de installaties/leidingwerk in de vloer. Het kan hierbij gaan om elektra, 
riolering , waterleidingen en eventueel gasleidingen. Deze leidingen worden goed afgebeugeld 
zodat deze op zijn plaats blijven tijdens het aanbrengen van het vloersysteem. De grootste 
leidingdiameter die in de vloer verwerkt moet worden is 11 Omm. 

5. Vloer uitvullen 
Om een vlak vloeroppervlak te verkrijgen dient de ruimte rondom de leidingen opgevuld te 
worden. Deze vloeren kunnen zowel op de "natte"-wijze als op de "droge"-wijze aangebracht 
worden. Waar bij de "natte"-wijze gebruik gemaakt wordt van vloeistof om de producten te 
verwerken. 

6. Lichte woningscheidende wanden plaatsen 
Lichte woningscheidende wanden kunnen bij een nat vloersysteem op dit tijdstip in het 
bouwproces aangebracht worden. De zware woningscheidende wanden kunnen alleen vooraf 
aan het plaatsen van de vloer gemonteerd worden. 
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7. Dekvloer aanbrengen 
Nadat de vloer rondom de leidingen is uitgevuld en eventueel de lichte woningscheidende 
wanden zijn geplaatst kan er begonnen worden met het aanbrengen van de dekvloer. 
Bij het natte vloersysteem wordt er een dekvloer aangebracht bestaande uit een anhydriet 
gietvloer. Bij het droge vloersysteem wordt er een "dekvloer" gemaakt bestaande uit 
gipsvezel-vloerplaten. 

8. Wanden stucaderen 
Als er een hard beloopbaar oppervlak aanwezig is kunnen de wanden worden gestukadoord 
door de stukadoor. De tijd die hierdoor in beslag genomen wordt is afhankelijk van de 
vlakheid van het gebruikte product en het gewenste afwerkingsniveau. 

Werkvolgorde bij plaatsing compleet pakket- prefab: 
9.1 Plaatsbepaling pakket 

Voordat het pakket geplaatst kan worden dient de maatvoering hiervan uitgezet te worden op 
de vloer. 

9.2 Assembleren pakket 
Het prefab pakket bestaat uit diverse elementen die in een grote krat aangeleverd 
worden. Deze krat wordt zo dicht mogelijk ter plaatse van de montageplaats gereden waarna 
het monteren vanaf de uitgezette maatvoering kan beginnen. 

Werkzaamheden die starten na de plaatsing van het compleet pakket- prefab: 
Geen 

Hoe ziet de werkvolgorde van een compleet (prefab) pakket er in totaal uit? 

Figuur 58: Werkvolgorde compleet pakket - prefab 
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Binnenwand 
Voor de binnenwanden is het tijdstip waarop deze in het bouwproces geplaatst worden terug te vinden 
in de schema's van de vloersystemen. 
Daarom zal in de schema's van de binnenwanden alleen de onderdelen worden vermeld die binnen 
het plaatsen van deze wanden vallen. 
Metalstud als binnenwand 
Werkvolgorde bij plaatsing meta/stud: 
1.1. Maatvoering uitzetten 

De eerste stap bij het plaatsen van een binnenwand is het maatvoeren van de wanden. De 
maatvoering die uitgezet is op de kolommen of de vloeren wordt dmv een verticale laser 
overgehaald op de kolommen, plafond, balken en vloeren. Waarna deze door een smetlijn 
definitief vastgelegd wordt. 

1.2. Stalen skelet plaatsen 
Als de maatvoering vastgelegd is kan er begonnen worden met het opbouwen van het stalen 
skelet. Als eerste worden er C-profielen met isolatie aangebracht tegen de bestaande 
constructie waartussen de gewone C-profielen geplaatst worden. Door deze C-profielen met 
elkaar te koppelen ontstaat er een stalen skelet. 

1.3. Eén zijde gipsen 
Indien het skelet staat kan er begonnen worden met het beplaten van één zijde. 

1.4. Leidingwerk aanbrengen 
Aan de zijde waar de gipsplaat is aangebracht kan meteen het leidingwerk en overige 
installatievoorzieningen geboord en gemonteerd worden. Aan de zijde die nog open is kan 
ook het leidingwerk aangebracht worden maar dienen de gaten voor de elektradozen, etc. 
door het afbouwbedrijf in de gipsplaten gespaard te moeten worden. Het verslepen van de 
leidingen in horizontale richting kan door de openingen in de C-profielen probleemloos 
gebeuren. 
Het aanbrengen van achterhout voor zware voorwerpen of voorzieningen moet ook in dit 
tijdbestek gebeuren. 

1.5. Isolatie plaatsen 
Indien noodzakelijk wordt na het aanbrengen van het leidingwerk de wanden geïsoleerd. Of 
de wanden geïsoleerd dienen te worden is afhankelijk van de gebruiksfunctie van de 
omliggende ruimtes. 

1.6. Wand sluiten 
Indien het leidingwerk en de isolatie aangebracht is kan de andere zijden van de wand 
bekleed worden met gipsplaten. 

1.7. Wapeningsband aanbrengen 
Ter voorkoming van scheuren worden er op de naden van de gipsplaten wapeningsband 
aangebracht. Dit zelfklevende band wordt in de terug liggende naden van de gipsplaten 
aangebracht 

1 .8. Naden dichtzetten 
Na het aanbrengen van de wapeningsband worden de naden en schroefgaten dichtgezet door 
de stukadoor. Door de terug liggende naden van de gipsplaten ontstaat er na het dichtzetten 
een vlakke wand. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een binnenwand van meta/stud er in totaal uit? 

--

Figuur 59: Werkvolgorde meta/stud binnenwand 
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Cellenbeton als binnenwand 
Werkvolgorde bij plaatsing cellenbeton: 
1.1 Maatvoering uitzetten 

De eerste stap bij het plaatsen van een binnenwand is het maatvoeren van de wanden. De 
maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn. 

1.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. Deze worden waterpas gesteld en tijdelijk gefixeerd met twee stellatten. 

1 .3. Blokken aanbrengen 
Nadat de profielen zijn gesteld kan er begonnen worden met het lijmen van de 
cellenbetonblokken. De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht handmatig 
verwerkt worden. 

1 .4. Leidingwerk aftekenen 
De dag nadat de blokken geplaatst zijn kan er begonnen worden met het aftekenen van het 
leidingwerk. Het gaat hierbij voornamelijk om elektra, riolering, waterleidingen en 
gasleidingen. 

1.5. Leidingwerk frezen 
Op dezelfde dag als het leidingwerk afgetekend wordt kan er begonnen worden met het 
frezen van het leidingwerk en het boren van de dozen. 

1.6. Leidingwerk aanbrengen 
Direct nadat de frezer klaar is met het leidingwerk frezen en er opgeruimd is kan er 
begonnen worden met het aanbrengen van het leidingwerk door de installateur. 

1.7. Leidingwerk aanwerken 
Als het leidingwerk aangebracht is kan de stukadoor beginnen met het aanwerken zodat deze 
niet meer zichtbaar zijn. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een binnenwand van cellenbeton er in totaal uit? 

- --

Figuur 60: Werkvolgorde cellenbeton binnenwand 

- -
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Kalkzandsteen als binnenwand 
Werkvolgorde bij plaatsing kalkzandsteen: 
1.1. Maatvoering uitzetten 

De eerste stap bij het plaatsen van een binnenwand is het maatvoeren van de wanden. De 
maatvoering wordt uitgezet en "afgetekend" met een smetlijn. 

1.2. Profielen stellen 
Na het uitzetten van de maatvoering kan er begonnen worden met het stellen van de 
profielen. Deze worden waterpas gesteld en tijdelijk gefixeerd met twee stellatten. 

1 .3. Kim aanbrengen 
Voordat er met het lijmen van de blokken begonnen kan worden moet er een kim aangebracht 
worden. Deze kim kan van specie dan wel van kimblokken gemaakt worden. 

1.4. Blokken aanbrengen 
Nadat de profielen zijn gesteld kan er begonnen worden met het lijmen van de 
kalkzandsteenblokken. De gebruikte blokken kunnen door het beperkte gewicht handmatig 
verwerkt worden. 

1.5. Leidingwerk aftekenen 
De dag nadat de blokken geplaatst zijn kan er begonnen worden met het aftekenen van het 
leidingwerk. Het gaat hierbij voornamelijk om elektra, riolering, waterleidingen en 
gasleidingen. 

1.6. Leidingwerk zagen/hakken 
Op dezelfde dag als dat het leidingwerk afgetekend is kan er begonnen worden met het zagen 
en hakken van het leidingwerk en dozen in het kalkzandsteen. 

1.7. Leidingwerk aanbrengen 
Direct nadat de zager klaar is met het leidingwerk zagen/hakken en er opgeruimd is kan er 
begonnen worden met het aanbrengen van het leidingwerk door de installateur. 

1 .8. Leidingwerk aanwerken 
Als het leidingwerk aangebracht is kan de stukadoor beginnen met het aanwerken zodat deze 
niet meer zichtbaar zijn. 

Hoe ziet de werkvolgorde van een binnenwand van kalkzandsteen er in totaal uit? 

---

Figuur 61: Werkvolgorde kalkzandsteen binnenwand 
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Bijlage 22 - Overzicht productietempo's 

De productietempo's zijn bepaald aan de hand van bouwkundige vakliteratuur, zoals "Bouwplanning" 
en "Bouwkosten". Mochten hierin de benodigde normen niet vermeld zijn, of mochten deze niet 
representatief zijn voor een herbestemming zijn onderaannemers en producenten geraadple~gd . De 
overgebleven normen zijn in overleg met een uitvoerder van SOK bepaald (deze vakjes zijn met een * 
aangegeven). 
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Afstudeerverslag 

Bijlage 23 - Afbouwplanning voor één verdieping 

Op de in deze bijlage toegevoegde pagina's zijn de afbouwplanning weergegeven. Deze 
afbouwplanningen zijn gemaakt voor het referentiegebouw SAN van project Strijp-S te Eindhoven 
en omvatten één verdieping met minimaal 24 woningen . Daarnaast zijn er nog twee losse kleine 
planningen toegevoegd voor een metalstud plafond boven de binnen wanden en een voor een plafond 
over het gehele kaveloppervlak. 

Onderstaande planningen zijn in deze bijlage toegevoegd: 

Vloersysteem Woningscheidende wand Binnenwand 
Droog Metalstud 
Drooq Metalstud Metalstud 
Droog Metalstud Cellenbeton 
Droog Metalstud Kalkzandsteen 
Droog Metalstud Prefab 
Droog Cellenbeton 
Droog Celenbeton Metalstud 
Droog Cellenbeton Cellenbeton 
Droog Cellenbeton Kalkzandsteen 
Droog Cellenbeton Prefab 
Droog Kalkzandsteen 
Droog Kalkzandsteen Metalstud 
Droog Kalkzandsteen Cellenbeton 
Droog Kalkzandsteen Kalkzandsteen 
Drooq Kalkzandsteen Prefab 
Nat Metalstud 
Nat Metalstud Metalstud 
Nat Metalstud Cellenbeton 
Nat Metalstud Kalkzandsteen 
Nat Metalstud Prefab 
Nat Cellenbeton 
Nat Celenbeton Metalstud 
Nat Cellenbeton Cellenbeton 
Nat Cellenbeton Kalkzandsteen 
Nat Cellenbeton Prefab 
Nat Kalkzandsteen 
Nat Kalkzandsteen Metalstud 
Nat Kalkzandsteen Cellenbeton 
Nat Kalkzandsteen Kalkzandsteen 
Nat Kalkzandsteen Prefab 

Plafond boven binnenwanden 
Plafond over gehele kaveloppervlak 

Tabel 110: Overztcht gemaakte afbouwplannmgen 

Wiebrand Bunt 163 



Afstudeerverslag 

Bijlage 24 - Voorbereidingstijd inbouwpakketten 
De voorbereidin stijd voor cellenbeton blokken 

De voorbereidin stijd voor kalkzandsteen blokken 

D b e voor eret mgs 1 voor na t I t voersys eem 
Offerte OHene o flen e< T"lc..""werll/ I 'l:•npa<<-"n 1:" conrroll•/l~"cua1e·~~::4n 

Product aan,;ra3JJ. ontvange n sp~~len I Ir.toop liek<!'l'.;;,!\~ o.a_ l e controle o.a. d"flnrue f /levo?rtiJd ui1-.-U1g 
r~oliuemortel l wk 2wk hok lw~ l wk 

Atlhyd!le< vloer l wk 2 ,.,k 1 1111: 1 wk lwk 

tlat v!Oo?r<'{ste em 11 .. .. 
Tabe/114: Voorbere1dmgst1}d nat vloersysteem 
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Droog vloersysteem + cellenbeton + cellenbeton

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning droog vloers + cellenbeton + cellenbeton.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Droog vloersysteem + cellenbeton + compleet pakket (prefab)

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning droog vloers + cellenbeton + prefab.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender

Regel Naam
Duur

Inspanning
Start Eind
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Prognose
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Opperen cellenbeton

Maatvoering en stelprofielen

Plaatsen cellenbeton

Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Egalisatiekorrels aanbrengen
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Droog vloersysteem + kalkzandsteen + kalkzandsteen

21-5-2010
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Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Droog vloersysteem + kalkzandsteen + metalstud

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Droog vloersysteem + kalkzandsteen

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning droog vloers + kalkzandsteen.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan
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Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Isolerende mortel vullaag

Isolerende mortel uitvlaklaag

Opperen cellenbeton

Maatvoering en stelprofielen

Aanbrengen U-profielen

Plaatsen cellenbeton

Aanbrengen vloerisolatie

Aanbrengen vloerverwarming

Aanbrengen gietvloer

Standleid. loodg.+vent.+electr.

Installaties plafond - vent.

Installaties plafond - electr.

Dichten mk-wanden

Installaties mk

Installaties ganggebied

Schuren gietvloer

Opperen metalstud

Maatvoering uitzetten

Stalen skelet plaatsen
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Leidingwerk aanbrengen

Isolatie plaatsen

Wand sluiten
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Plaatsen bi-deurkozijnen

Plaatsen voordeurkozijnen
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Nat vloersysteem + cellenbeton

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning nat vloers + cellenbeton.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender

Regel Naam
Duur

Inspanning
Start Eind

Kalender

Prognose
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Afbouw

Betonreparaties

Sparingen vloer aanbrengen

Stalen hulpconstr. plaatsen

Vloerafzettingen aanbrengen

Behandelen plafond

Maatvoering woningsch. wand

Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Isolerende mortel vullaag

Isolerende mortel uitvlaklaag

Opperen cellenbeton

Maatvoering en stelprofielen

Aanbrengen U-profielen

Plaatsen cellenbeton

Aanbrengen vloerisolatie

Aanbrengen vloerverwarming

Aanbrengen gietvloer

Afwerken cellenbetonwanden

Standleid. loodg.+vent.+electr.

Installaties plafond - vent.

Installaties plafond - electr.

Dichten mk-wanden

Installaties mk

Installaties ganggebied

Schuren gietvloer

Plaatsen voordeurkozijnen

Afhangen voordeuren

Afbouw lofts/app.
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Herstel
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Nat vloersysteem + kalkzandsteen + cellenbeton

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning nat vloers + kalkzandsteen + cellenbeton.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender
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Duur

Inspanning
Start Eind
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Prognose
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Afbouw

Betonreparaties

Sparingen vloer aanbrengen

Stalen hulpconstr. plaatsen

Vloerafzettingen aanbrengen

Behandelen plafond

Opperen kalkzandsteen

Maatvoering en stelprofielen

Kim aanbrengen

Plaatsen kalkzandsteen

Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Isolerende mortel vullaag

Isolerende mortel uitvlaklaag

Opperen cellenbeton

Maatvoering en stelprofielen

Aanbrengen U-profielen

Plaatsen cellenbeton

Leidingwerk aftekenen

Leidingwerk frezen

Leidingwerk aanbrengen

Leidingwerk aanwerken

Aanbrengen vloerisolatie

Aanbrengen vloerverwarming

Aanbrengen gietvloer

Afwerken kalkzandsteen

Afwerken cellenbeton

Standleid. loodg.+vent.+electr.

Installaties plafond - vent.

Installaties plafond - electr.

Dichten mk-wanden

Installaties mk

Installaties ganggebied

Schuren gietvloer

Plaatsen bi-deurkozijnen

Plaatsen voordeurkozijnen

Aftimmeringen plaatsen

Afhangen bi-deuren

Afhangen voordeuren

Afbouw lofts/app.

Schoonmaak

Vooropleveren

Herstel
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Nat vloersysteem + kalkzandsteen + compleet pakket (prefab)

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning nat vloers + kalkzandsteen + prefab.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender
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Betonreparaties

Sparingen vloer aanbrengen
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Vloerafzettingen aanbrengen

Behandelen plafond

Opperen kalkzandsteen

Maatvoering en stelprofielen

Kim aanbrengen

Plaatsen kalkzandsteen

Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Isolerende mortel vullaag

Isolerende mortel uitvlaklaag

Aanbrengen vloerisolatie

Aanbrengen vloerverwarming

Aanbrengen gietvloer

Afwerken kalkzandsteen

Standleid. loodg.+vent.+electr.

Installaties plafond - vent.

Installaties plafond - electr.

Dichten mk-wanden

Installaties mk

Installaties ganggebied

Schuren gietvloer

Plaatsen voordeurkozijnen

Afhangen voordeuren
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SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Nat vloersysteem + kalkzandsteen + kalkzandsteen

21-5-2010

Stam + De Koning Bouw bv

Getekend door: W. Bunt Werk Nr. SAN Strijp-S Revisie Nr. 001 Opmerkingen: Afbouwplanning tbv 1 verdieping

Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning nat vloers + kalkzandsteen + kalkzandsteen.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan
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Sparingen vloer aanbrengen

Stalen hulpconstr. plaatsen

Vloerafzettingen aanbrengen

Behandelen plafond

Opperen kalkzandsteen

Maatvoering en stelprofielen

Kim aanbrengen

Plaatsen kalkzandsteen

Leidingwerk aftekenen

Leidingwerk frezen

Leidingw. wand aanbrengen

Leidingwerk aanwerken

Installaties vloer - loodg.
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21-5-2010
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Project Ref. N:\Rommelpc\Wiebrand Bunt\Afstudeermap\Afbouwplanningen\SAN Strijp-S afbouwplanning nat vloers + kalkzandsteen.pp Planning gemaakt met PowerProject Teamplan

Boven: kalender
Onder: kalender

Regel Naam
Duur

Inspanning
Start Eind

Kalender

Prognose

2009

Januari Februari Maart April Mei

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 22

2 4 6 8 12 14 20 22 26 28 34 36 40 42 48 50 54 56 62 64 68 70 76 78 82 84 90 92 96 98 104 106 110 112 118 120 124 126 132 134 138 140-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Afbouw

Betonreparaties

Sparingen vloer aanbrengen

Stalen hulpconstr. plaatsen

Vloerafzettingen aanbrengen

Behandelen plafond

Opperen kalkzandsteen

Maatvoering en stelprofielen

Kim aanbrengen

Plaatsen kalkzandsteen

Installaties vloer - loodg.

Installaties vloer - electr.

Isolerende mortel vullaag

Isolerende mortel uitvlaklaag

Aanbrengen vloerisolatie

Aanbrengen vloerverwarming

Aanbrengen gietvloer

Afwerken kalkzandsteen

Standleid. loodg.+vent.+electr.

Installaties plafond - vent.

Installaties plafond - electr.

Dichten mk-wanden

Installaties mk

Installaties ganggebied

Schuren gietvloer

Plaatsen voordeurkozijnen

Afhangen voordeuren

Afbouw lofts/app.

Schoonmaak

Vooropleveren

Herstel

Opleveren

104d

10d

4d

1d

2d

4d

16d

10d

7d

20d

24d

24d

7d

7d

5d

18d

7d

27d

18d

12d

12d

5d

6d

10d

17d

4d

4d

12d

6d

6d

12d

6d

1-1-2009

1-1-2009

13-1-2009

19-1-2009

19-1-2009

21-1-2009

27-1-2009

27-1-2009

2-2-2009

3-2-2009

5-2-2009

9-2-2009

20-2-2009

23-2-2009

26-2-2009

27-2-2009

9-3-2009

11-3-2009

11-3-2009

17-3-2009

18-3-2009

20-3-2009

23-3-2009

26-3-2009

13-4-2009

30-3-2009

31-3-2009

1-4-2009

22-4-2009

23-4-2009

23-4-2009

5-5-2009

26-5-2009

14-1-2009

16-1-2009

19-1-2009

20-1-2009

26-1-2009

17-2-2009

9-2-2009

10-2-2009

2-3-2009

10-3-2009

12-3-2009

13-3-2009

16-3-2009

18-3-2009

30-3-2009

31-3-2009

16-4-2009

10-4-2009

13-4-2009

14-4-2009

13-4-2009

15-4-2009

8-4-2009

12-5-2009

17-4-2009

20-4-2009

27-4-2009

13-5-2009

14-5-2009

19-5-2009

26-5-2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2d

1d

1d1d

2d2d

1d1d

25d 25d

1d1d

1d 1d1d1d

1d1d

5d5d

Regel Naam
Inspanning

Duur
Start Eind

Prognose

Kalender

2 4 6 8 12 14 20 22 26 28 34 36 40 42 48 50 54 56 62 64 68 70 76 78 82 84 90 92 96 98 104 106 110 112 118 120 124 126 132 134 138 140-1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 22

Januari Februari Maart April Mei

2009



SAN-StrijpS Afbouwplanning 1 verd.

Nat vloersysteem + metalstud + cellenbeton

21-5-2010
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Afstudeerverslag 

Bijlage 25 - Inpassing installaties in inbouwpakketten 

Inpassing installaties inbouwpakketten 
(Excl. Woningscheidende wanden) 

Aan de hand van de eerste interviews en overleg met de afdelingen planvoorbereiding, 
werkvoorbereiding en projectleiding is er een waardering vastgelegd over de mate van de 
inpassing/integratie van de installaties in de inbouwpakketten. 
De waardering kan daarbij liggen tussen "1 =zeer slechte inpassing installaties" tot "5=zeer goed 
inpassing installaties". 

Vloersysteem 
Inpassing installaties 
Nat vloersysteem 
De verwerking van installaties in de vloer is door gebruik van de 
isolatiemortel zeer gemakkelijk. De isolatiemortel vult eenvoudig en 
goed de ruimte rondom de leidingen op waardoor minder kans is op 
geluidslekken. In de laag van isolatiemortel kan vrijwel elk gebruikte 
diameter leiding in verwerkt worden. 

Vloerl•iP'-' Inpassing 

Installaties 
1 2 J 4 

I Nat vloersysteem 
, Droog vloersysteem ~ 

5 

~ 

Droog vloersysteem 
Tabel 117: Inpassing installaties 

Ook in dit vloersysteem zijn de leidingen gemakkelijk te verwerken. De vloersysteem 
vulling van de korrels rondom de leidingen vraagt wel enige aandacht, 
omdat een goede vulling zorgt door een goed draagvlak en een betere geluidsdemping. Bij het 
gebruik van grote leidingdiameters wordt de hoeveelheid korrels groter en moet er boven de 1 OOmm 
een extra bewerking uitgevoerd worden. De korrels moeten dan namelijk mechanisch verdicht 
worden. 

Binnenwand 
Inpassing installaties 
Metalstud 
In een metalstud wand kunnen, in vergelijking met andere materialen, 
zeer eenvoudig installaties toegepast worden. Daarnaast heeft 
metalstud nog als grote voordeel dat bij een probleem of wijziging 
eenvoudig de wand geopend kan worden om de installatie aan te 
passen. De reparatie van deze opening kan ook weer op een relatief 
eenvoudige manier uitgevoerd worden. 

Bl.nnem·,and 

1 

Meta lstud 

Cellenbeton 

l<alkzandsteen 

Inpas sing 
lnstallaü e.s 

2 3 4 5 

x 

x 

x 

Cellenbeton Tabel118: Inpassing installaties 

Het aanbrengen van leidingen in cellenbeton vergt meer werk dan binnenwand 

metalstud maar is nog vrij gemakkelijk uit te voeren. Het materiaal cellenbeton is niet erg hard 
waardoor het zaag- en breekwerk voor de leidingen niet al te veel inspanningen kost. Eventuele 
wijzigingen zijn achteraf wel door te voeren, maar dit gaat gepaard met veel breek- en herstelwerk. 
Kalkzandsteen 
In vergelijking met cellenbeton is voor kalkzandsteen intensiever zaag- en breekwerk benodigd. Dit 
komt door het massievere materiaal, wat meer inspanning vraagt. Net als bij cellenbeton zijn 
eventuele wijzigingen achteraf door te voeren maar dit gaat eveneens gepaard met veel breek- en 
herstelwerk. 
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Bijlage 26- Project "De Lichttoren" 

Beschrijving project "De Lichttoren" 
Het project de Lichttoren bestaat uit diverse gedeelten. Ten eerste het bestaande gebouw wat totaal 
gerenoveerd wordt. Aansluitend aan dit bestaande gebouw worden aan weerszijde twee gebouwen 
opgetrokken uit prefab beton. Ter plaatse van de Emmasingel een appartementengebouw en aan de 
tegenover gelegen zijde een hotel. Aan de voorzijde van het Lichttoren gebouw wordt een twee laags 
ondergrondse parkeergarage gebouwd waar bovenop een hotel wordt gebouwd d.m.v. gietbouw. 

Enkele kenmerken; 
89 koop- en 28 huurlofts (variërend in grootte, totaal ca. 17.000 m2) 
Art- en Woonhotel (225 kamers) 
Kantoren (totaal ca. 4.000 m2) 
Horeca en fitnessclub in de plint van het gebouw (totaal ca 3500 m2) 
Parkeergarage voor 256 parkeerplaatsen 
Het totale vloeroppervlak beslaat ca. 30.000 m2. 
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In onderstaand plaatje is een overzicht van het project te zien. De straat aan de bovenzijde van het 
plaatje is de Mathildelaan de straat aan de rechterzijde van het bouwproject is de Emmasingel. 
De volgende kleuren geven de diverse bouwdelen weer; 
-Oranje Bestaande gebouw "Lichttoren" 
-Paars "Emmasingel" 
-Blauw "Lichtplein" 
-Groen "Parkeerkelder" 
-Rood "Hotel Mathildelaan" 

-----
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Bestaand gebouw Oe Lichttoren 

Dit gebouw is als referentieproject gebruikt voor het invullen van het keuzeondersteunend model. 

De lichttoren is opgebouwd als onderdeel 
van de Philipsfabrieken in Eindhoven. Het 
gebouw is in twee fasen opgebouwd; 1 e fase 
in 1909-1911 de 2e in 191 9-1921 . De 1 e fase 
omhelst het gedeelte langs de Mathildelaan. 
Door de uitbreiding met de 2e fase gaat het 
gebouw door middel van een zevenhoekig 
torentje de hoek om langs de Emmasingel. 
In het ontstane torentje werden 
levensduurproeven voor gloeilampen 
gehouden, van waar ook de naam 'de 
lichttoren' is afgeleid. In de tijd van de 
opbouw van het gebouw was het een uniek 
gebouw in Eindhoven waarbij gebruik werd 
gemaakt van het toen jonge materiaal beton 
in samenwerking met grote stalen 
raampartij en. 
In de loop der jaren is het een beeldmerklherkenningspunt geworden van Eindhoven. Mede daardoor 
is het tegenwoordig aangesteld als rijksmonument. 
Na het terug trekken van Philips uit het gebouw is het vrij gekomen voor andere functies zoals 
winkels, kantoren en lofts. Het gebouw is aan de binnenzijde geheel ontdaan van alle binnenwanden, 
kozijnen, installaties en dergelijke tot een kaal casco over is gebleven. Hierna worden verscheidene 
werkzaamheden uitgevoerd zodat er lofts/woningen (zowel koop als huur) ontstaan waarin alle 
installaties en diverse keuzen van de kopers/huurders verwerkt zijn. Om dit alles mogelijk te maken en 
te voldoen aan de tegenwoordige eisen (vooral betrekking op het binnenklimaat) zijn er aanpassingen 
nodig geweest voor het inpassen van de verschillende technische ruimten en liften. Daarnaast zijn er 
vier nieuwe lofts gecreëerd op het bestaande dak. 
Het zes verdiepingen (m.u.v. het torentje) tellende gebouw heeft de volgende indeling in de nieuwe 
opzet. 
68 verdieping: Kooplofts 
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Technische ruimten 
Dakterras 

5e verdieping: Kooplofts 
Huurlofts 

4e verdieping: Kooplofts 
Huurlofts 

3e verdieping: Kooplofts 
Hotellofts 

2e verdieping: Kooplofts 
Hotellofts 

1 e verdieping: Kantoor 

Begane grond:Horeca I commerciële ruimte 
Fitnesscentrum 

Kelder: Bergingen 
Parkeerplaatsen 
Technische ruimten 
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Bijlage 27- Beoordelingsformullier expertpanel 
Hieronder zijn de gegevens te zien die verstrekt zijn aan het expertpanel bij de toetsing van het 
keuzemodeL 

Toetsen keuzemodel 

Inleiding 
Voor mijn afstudeerproject heb ik een keuzeondersteunend model ontwikkeld. Dit model 
maakt het mogelijk om in korte tijd een advies te kunnen geven over inbouwpakketten voor 
herbestemmingen naar woningbouw. Dat wil zeggen dat de uitkomst van het model voldoet 
aan de gestelde eisen, zowel projectafhankelijke als projectonafhankelijke eisen, en daarbij 
gegroepeerd wordt aan de hand van kosten. 
Om te kijken of het model voldoet aan het programma van eisen moet het getoetst worden. 
Door het model, aan de hand van een referentieproject, door verschillende personen in te 
laten vullen en te bekijken of dezelfde uitkomst getoond word kan er bekeken worden of de 
werking van het model juist is. 
Het model is opgesteld in het programma Excel van Microsoft en bestaat uit het invoeren van 
gegevens, het vergelijken van de verschillende mogelijkheden en het tonen van het 
resultaat. Daarnaast zijn de werkbegrotingen en afbouwplanningen te raadplegen. 
Voor het invoeren van het model wordt een A4-tje verstrekt met daarop een schets en 
uitgetrokken hoeveelheden van een referentieproject 

Gevraagd 
Gevraagd wordt aan u om aan de hand van de verstrekte gegevens; 

het model in te voeren 
het uitvoerblad te printen, zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden 
daarnaast vraag ik u om het beoordelingsformulier na afloop van het invullen van het 
model te beantwoorden 

Belangrijke kanttekening: 
In verband met afbakening voor het afstudeerproject worden niet alle mogelijke 
inbouwpakketten meegenomen en wordt er alleen een selectie uit de gegevens gemaakt op 
basis van brandwerendheid, geluidswerendheid, massa, kosten en tijd. 

Bijvoorbaat dank, 

Wiebrand Bunt 
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Openen van het model 

1. Voor het openen van het model dient men op het netwerk van SOK ingelogd te zijn. 
Het model bevindt zich op de 'N-schijf' in de map 'Rommelpc' en dan in de map 
'Keuzemodel inbouwpakket'. In deze map bevinden zich het keuzemodel en de map 
'afbouwplanningen'. Door dubbel te klikken op het pictogram van het keuzemodel 
wordt het model geopend. 

2. Bij het openen van het model wordt er een waarschuwing weergegeven dat de 
macro's uitgeschakeld zijn. Deze dienen ingeschakeld te zijn om gebruik te kunnen 
maken van het model. 

3. Door op de knop 'Start' te drukken kan men beginnen met het invoeren van de 
gegevens. 

Door op het voorblad op de knop 'Toelichtingen keuzemode/' te drukken komt men bij een 
korte toelichting over het doel van het model. 
Als men op de knop 'Toelichtingen Bouwmethoden ' drukt op het invoerblad wordt er een 
uitleg gegeven over de meegenomen inbouwpakketten in dit model. 

-
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Beoorde I ingsform u I i er 

Gegevens gebruiker 

Naam: ............................................................................ . 

Functie: .......................................................................... . 

Datum: ..................... ...................................................... . 

Invoergegevens 
Waren de invoergegevens eenvoudig in te voeren? 

Waren de gevraagde invoergegevens duidelijk? 

Is duidelijk waar invoergegevens op te vragen I te vinden zijn? 

Was het eenvoudig om de invoergegevens aan te passen? 

Verliep het invoeren van de gegevens efficiënt? 

Uitvoergegevens 
Is de tabel waarin de adviezen gepresenteerd worden duidelijk? 

Was het eenvoudig om terug te keren naar de invoergegevens? 

Was het eenvoudig om de begrotingen van de adviezen te bekijken? 

Was het eenvoudig om de uitvoergegevens af te drukken? 

Gehele model 
Is het model duidelijk opgemaakt? 

Kunnen alleen de invoervelden ingevuld worden? 

Hoe lang hebt u gedaan over het invoeren van het model? 

Hoe lang denkt u dat het duurt om alle benodigde informatie te 
verzamelen? 

Wiebrand Bunt 
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Ja X X X X X Nee 

Ja X X X X X Nee 
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Ja X X X X X 1\Jee 

Ja X X X X X Nee 

Ja X X X X X Nee 

Ja X X X X X Nee 

Ja X X X X X Nee 

..................... Min. 

..................... Uur 
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Opmerkingen: 

Aanbevelingen I suggesties: 

Bedankt voor de medewerking! 
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Referentieproject voor invullen keuzeondersteunend model 
Model invullen voor 6 bouwlagen/verdiepingen 

Projectgegevens 
-Projectnaam SAN - Strijp-S 
-Projectnummer 00062 
-Plaats Eindhoven 
-Bouwlagen waarop model betrekking heeft 6 bouwlagen; 

1 e verdieping 
2e verdieping 
3e verdieping 
4e verdieping 
se verdieping 
6e verdieping 

Plattegrond 

-2 
Principe plattegrond 

wonen 
horizontale verkeersruimte 

stijgen 
techniek 

Uitgetrokken hoeveelheden 
-Aantal woningen per verdieping 
-Bruto vloeroppervlak per verdieping 
-Sparingen tbv liften, trappenhuizen en schachten per verdieping 
-Hoogte vloeropvullingen 1 everdieping 

2e verdieping 
3e verdieping 
4e verdieping 
se verdieping 
6e verdieping 

24 
2813,84m2 

181 ,48m2 
230mm 
210mm 
200mm 
210mm 
21Smm 
190mm 

-Wandoppervlak wanden voor 6 bouwlaag, zie bijgevoegde pagina 
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~-------------· Uitgangspunten 
-Model moet betrekking hebben op inbouwpakketten met woningscheidende en binnenwanden. 
-Gewenste eisen geluidswerendheid 5dB 
-Toegestane massa per m2 vloeroppervlak 400kg/m2 
-Bestaande vloeren moeten in het zicht blijven, mogen geen plafonds toegepast worden. 
-Tijdgebonden kosten zijn vooraf niet berekend, indicatiewaarde hiervoor meenemen. 
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Bijlage 28 - Reacties + uitvoerblad expertpanel 
Hieronder zijn de reacties te vinden van de tussentijdse en uiteindelijke toetsing door het expertpaneL 
Daarnaast is een afdruk van het uitvoerscherm toegevoegd die uit de invoeren van de diverse 
personen van het expertpanel is ontstaan. 

Tussentijdse toetsing expertpanel 
Nadat de eerste versie van het model gereed was, is deze voorgelegd/getoetst door twee 
werkvoorbereiders en een planvoorbereider waarbij nog enkele opmerkingen naar voren zijn 
gekomen. Deze opmerkingen zijn meegenomen in het model zodat er uiteindelijk een volledig model 
is ontstaan . De beoordelingen van de tussentijdse toetsing zijn hieronder terug te vinden. 

Opbouw toetsing 
Gebruikers wordt een korte uitleg van mijn afstudeerproject gegeven met daarbij een 
beoordelingsformulier voor het toetsen van het model. Tevens wordt er een blaadje van het 
referentieproject uitgereikt, waarop een plattegrond, enkele uitgangspunten en uitgetrokken 
hoeveelheden vermeld staan aan de hand waarvan het model ingevoerd moet worden. 

Gebruiker 1 -werkvoorbereider 
Opmerkingen: 
Vond de benaming bij het invoerblad van wandoppervlakken misleidend. De naam 'Functie' wekt de 
mogelijkheid van meerdere opties, maar het gaat hierbij alleen om de keuze tussen de functie binnen
en woningscheidende wand. Beter is het om de benaming van de kolom te wijzigen in 'Binnen- I 
woningscheidende wand' . 
Dit is in de verbetering doorgevoerd. 

Bouwmethoden toelichten, zodat voor iedere gebruiker duidelijk is welke er meegenomen worden en 
wat daaronder verstaan wordt. Voor gebruikers met ervaringen op het gebied van herbestemmingen 
zijn de begrippen bekend, voor gebruikers die hiermee nog niet te maken hebben gehad is een 
toelichting noodzakelijk. 
Dit Is door middel van een toelichtingsblad over bouwmethoden doorgevoerd in het model. 

Benaming wandtype niet eenduidig, hiervoor een andere naam kiezen. 
De benaming is gewijzigd in wandnummer. 

Is het mogelijk om de afmetingen van de deursparingen in het blad wandoppervlak weer te geven en 
deze eventueel nog te wijzigen? 
Dit was op dat moment niet moge/tik. Dit is in de verbetering van het model meegenomen. Daarbij zijn 
de afmetingen van de deursparingen doorgekoppeld, zodat deze automatisch van de 
wandoppervlakken afgetrokken worden. 

Oordeel: 
Een goed werkend model. Bij het eerste maal gebruik wel enige gewenning. Indien de genoemde 
opmerkingen in het model meegenomen worden zal het een volledig model zijn die misschien in de 
praktijk ook echt gebruikt zou kunnen gaan worden. 

Gebruiker 2 - werkvoorbereider 
Opmerkingen: 
Voordat het model daadwerkelijk ingevuld gaat worden uitleg geven over wat het model doet, voor wie 
het ontwikkeld is en wat er niet meegenomen wordt (afbakening) . 
Dit is doorgevoerd door een extra blad toelichtingen keuzemodel in te voegen. 

Een toelichting over de meegenomen bouwmethoden is noodzakelijk. De gebruikte methoden zijn niet 
voor iedereen bekend. 
Er is hiervoor een extra blad aan het model toegevoegd; toelichting bouwmethoden 
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Het is niet duidelijk wat er met hoogte vloeropvulling wordt bedoeld in het invoerblad voor 
vloeroppervlak. Misschien ergens een toelichting hierover in het model integreren? 
Hiervoor is een toelichtingsblad aan het model toegevoegd. In het toelichtingsblad bouwmethoden z1jn 
de benodigde begrippen die betrekking hebben op bouwmethoden opgenomen. 

In het blad wandoppervlak is het gemakkelijk om direct terug te kunnen zien welke afmetingen voor de 
deursparingen meegenomen wordt. 
In het nieuwe model is dit direct terug te zien en is het ook doorgekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om 
(achteraf) de grootte van de deursparingen nog te wijzigen waarna deze automatisch doorgerekend 
worden in het model. 

Het is niet direct duidelijk wat er met wandtype op het invoerblad wandoppervlak bedoelt wordt, 
misschien de naam wijzigen zodat het voor iedereen duidelijk is. 
De benaming wandtype is gewijzigd in wandnummer. 

Op het uitvoerblad duidelijk de belangrijkste uitkomsten aangeven. Bijvoorbeeld door de kolommen 
'Totale bouwkosten' en 'Afwijking t.o.v. goedkoopste' anders weer te geven. 
Dit is verwerkt in het nieuwe model door deze kolommen vet gedrukt weer te geven. 

Oordeel: 
Nog enkele onduidelijkheden in het model aanwezig. Voor rest komt het over als een goed werkend 
model. Goed afgeschermd tegen onbedoelde handelingen. Nog rekening houden met bovenstaande 
opmerkingen zodat er een echt praktisch model ontstaat. 

Gebruiker 3 - planvoorbereider 
Opmerkingen: 
Er dient in het model opgenomen te worden dat een compleet pakket compacter van opbouw is als 
het "traditioneel" realiseren van ruimtes. 
Deze opmerking is toegevoegd in het toe/ichtingsblad bouwmethoden. 

In de omschrijving op het toelichtingsblad bouwmethoden duidelijker aangeven dat bij een compleet 
pakket het plafond geïntegreerd is. 
Er is een extra opmerking toegevoegd in het toelichtingsblad bouwmethoden. 

Is het mogelijk om in het uitvoerblad direct naar de desbetreffende begroting van het gegeven advies 
te "springen"? 
Helaas is dit door mijn beperkte kennis van programmeringstechnieken niet mogelijk en dient er nog 
naar de begroting gescrollt te worden. Een programmeur zou dit eventueel wel kunnen realiseren. 

Oordeel: 
Het model loopt niet ideaal door; een duidelijke toelichting bij sommige bladen ontbreekt nog. 
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Uiteindelijke toetsing expertpanel 
Aan de hand uitgetrokken hoeveelheden van het referentieproject SAN op Strijp-S in Eindhoven is het 
model door diverse gebruikers ingevoerd. De ervaringen van dit expertpanel zijn ingevuld op de 
beoordelingsformulieren. Hieruit zullen hieronder kort de opmerkingen/suggesties voor verbeteringen 
aan het model vermeldt worden. Met de beoordelingsformulieren is daarnaast gecontroleerd of het 
model wel praktisch te gebruiken is; of de gebruikers het model zonder handleiding kunnen invullen en 
begrijpen welke handelingen het model automatisch uitvoert. 

Opbouw toetsing 
Gebruikers wordt een korte uitleg van mijn afstudeerproject gegeven met daarbij een 
beoordelingsformulier voor het toetsen van het model. Tevens wordt er een blaadje van het 
referentieproject uitgereikt, waarop een plattegrond, enkele uitgangspunten en uitgetrokken 
hoeveelheden vermeld staan aan de hand waarvan het model ingevoerd moet worden. Het 
beoordelingsformulier en de bijgeleverde gegevens zijn in bijlage 27 terug te vinden. De gegeven 
reacties bij de uiteindelijke en tussentijdse toetsing door het expertpanel en de uiteindelijke afdruk van 
het uitvoerblad zijn in bijlage 28 weergegeven. 

Het model is voorgelegd aan de twee werkvoorbereiders en de planvoorbereider die ook de 
tussentijdse toetsing hebben uitgevoerd. Hieronder is hun oordeel en de tijdsduur voor het invullen 
van het model vermeld. 

Gebruiker 1 -werkvoorbereider 
Oordeel: 
Na de doorgevoerde wijzigingen een praktischer model, die ook zonder een dikke handleiding te 
gebruiken is. Snel werkend model. 
Tijdsduur invullen: 15min. 

Gebruiker 2- werkvoorbereider 
Oordeel: 
Het hulpmiddel zit knap in elkaar. Door de extra toelichtingen die in deze versie van het model zijn 
toegevoegd geef je de gebruiker het vertrouwen dat het hulpmiddel klopt en dat men het voordeel van 
het hulpmiddel inziet. (gebruiker is niet nadrukkelijk ingegaan op de correctheid van de kosten/tijd bij 
het advies). 
Tijdsduur invullen: 20min. 

Gebruiker 3 - planvoorbereider 
Oordeel: 
Goed werkend en overzichtelijk model. Het terug klikken naar sommige bladen nog omslachtig. 
Kloppen de in het model meegenomen productienormen wel? 
Toelichting van mijn kant: 
-Het terugklikken naar sommige bladen is op deze wijze doorgevoerd zodat geen gegevens gemist 
worden bij het invullen. En hierdoor komen er niet onnodige knoppen op de bladen die voor verwarring 
of verkeerd gebruik kunnen zorgen. 
-Oe productienormen zijn opgesteld aan de hand van de normen die in Reed Business literatuur zijn 
opgenomen. Hierna bleef nog twijfel bestaan waardoor ik een veel gebruikte onderaannemer binnen 
SOK heb geraadpleegd. Deze gaf de zelfde rekenwaarden aan als de normen, waardoor het model 
nog eens bewijst dat persoonlijke indrukken/ervaringen niet altijd de correcte zijn en dat een model 
daar (objectief) aan bij kan dragen. 
Tijdsduur invullen: 45min. Er wordt hierbij wel aangegeven dat dit de eerste keer betreft dat er met het 
(vernieuwde) model gewerkt wordt en dat dit bij meerrnalig gebruik al snel terug zal gaan naar 15-
20min voor het invullen. 
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15794,16 m' 

12218.08 m' 

10Q,T,! m' 

lnbouwpatJ:.tt mtt woningschtMkondfo tn bànrwnwandtn 

Geluidnis wonings:ç~ndf wand 15 eS 
MilCimalto muu ptr m2 

Ylotropptt"vlak. 

Plofondtlll'• 

400 kglm2 

a .. o 

Advies mogelijke inbouwpakketten 
Op~n•rking: ·Indien •••••ld: "Be-l•sting door construct•ur t• b•r•L•n•n· is M "l.1sting ni .. d•v NEN$702 •• b."ill"' •n diftllt dez• dool 

... construct••• ber•k•nd •• wordton. H•t inbo•wp•kk•t wordt hi.,bii nie-t g•sMct•.,d op ID.ISS.I •• worlilt dus -..geao••n 
.. .,,.,...,., ,.. ..... .,..,- ,. • .,. •• .., • .., _,.,...... ............. .,.a.,_,,. • .,..,,.,.. .. , .. .,..,, -~ .......... -- ··-..-.- ..,.~ .. .,....,,.,..,, .. ~ .... ,_"_ ........ _.,.. ...................... 

Tot1leo Tot.1ll Totul 
'WoningsçhfoidtncM bou~tijd bouwkundl~ tijdgtboodon Tot ... Ko:st•n p« Kosttn ptr Afwijblg t.o.v. 

Viotrs.,stNm wond BinnMw.o::i (wbd] koston(l) kosron(l) bowt.osttn(l) worWig (I) m1 (11m') goodkoopsto 

Nat Motalstud Ctl~tnbf'ton 365.0 2.209.586.68 9n.o1o.B2 3.111.657.SCI 22.0S4.84 201.45 

Nat kllkzlhdJtttn Ctltnbtlon 260.0 2.927 2112.81 713.026.09 3.640.3oe.n 2527S.S2 230.48 14,42>< 

tüt Mtt.llstud Pre-lab 347.0 3.1182.839.02 920.135.74 4.002.974,76 27.739.44 253.45 25.11>< 

O.oog Motolstud Mtt1lswd 38l0 3.201.810.~ LOI0.841.n 4.212.652.32 29.25U3 266.72 32,41>< 

Nat Ctlltnbfoton Ctlleonb.c:on 312.0 3.367.365,80 859.225.54 4.226.691.33 ~.351.33 267.60 32,14>< 

Nat Kal'.z.andstttn Prtfib 240.0 3.800.535.15 655.413.12 4.455.948,27 30.944.09 282.13 40,15>< 

O.oog Kalkziihdstttn Motalstud 380.0 3.91S.506.68 1.038.284.64 4.957.7SI,32 34.4~.11 313.90 55,12>< 

Nat C.RE>nbtton Priffib 263.0 4.240.618.14 721.253.30 4.811.871.44 34.457.44 3M,IS 55,15>< 

Droog Mtt.al~tud Prtf.lb 314.0 4.465.446,62 833.082.1S 5.281.528,81 36.795.34 335,47 66,53>< 

l o.oog Celt.nb•ton M .. 1lstud 38l0 4.359.589.67 1.045.406.09 5.404.995,76 37.534.63 342.21 "·"" 
O.oog KllknndstHn I Prtfib 225.0 5.183.142.7$ 614.773.80 5.7$7.916.56 40.2&3.31 367,Q9 82.23>< 

O.oog C.lltnboton Prtfib 231.0 5.623225.74 625.845.53 1.241.071,27 43.396.33 395,66 95,41>< 
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S.luting door constructeur tt btrf'bntn 

Btluting door constructeur te btrf'ktntn 
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