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Samenvatting

Dit is de eindrapportage van het afstudeerwerk over het gebruik van de binnenruimte als opslagruimte in 
de afbouwfase van het Groninger Forum. Het afstudeerwerk heeft plaatsgevonden op het bouwproject 
Groninger Forum. Het Groninger Forum, uitgevoerd door BAM Civiel, BAM Utiliteitsbouw en BAM 
Techniek, wordt midden in de binnenstad gebouwd en zal rond juli 2016 gereed zijn. Het gebouw 
bestaat uit twee delen, een Oost- en een Westzijde, die pas op de één na laatste verdieping verbonden 
worden. Dit betekent voor de uitvoering dat er gebruik gemaakt van twee aparte bouwstromen naar, 
van en op de bouwplaats. 
Als basis voor het afstudeerwerk zijn er in het vooronderzoek knelpunten vastgesteld en geanalyseerd. 
Deze knelpunten leiden tot de probleemstelling: ‘De beschikbare binnenruimte en de ruimte op de 
bouwplaats wordt niet effectief gebruikt in de afbouwfase van het Groninger Forum.’ Om te voorkomen 
dat de knelpunten in de afbouwfase zullen ontstaan is de doelstelling van het afstudeerwerk opgesteld: 
‘Een hulpmiddel ontwikkelen voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als 
opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum’. 

Het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte zal een verbinding vormen tussen 
de vraag en het aanbod van opslagruimte. De vraag naar opslagruimte ontstaat door de logistieke 
stromen op de bouwplaats. De logistieke stromen bestaan uit de aanvoer van materiaal en materieel, 
de afvoer van afval en de transportmiddelen voor het transporteren van de aanvoer en afvoer.
In de afbouwfase zullen 45 activiteiten worden uitgevoerd 30 verschillende partijen met 35 
verschillende leveranciers. De materialen, die benodigd zijn voor de activiteiten voor het uitvoeren van 
de binnenwanden en de plafond-, wand- en vloerafwerkingen, vormen de vraag naar opslagruimte. 
Bij het uitvoeren van de activiteiten en het verwerken van de materialen ontstaat afval en in de 
afbouwfase is dit voornamelijk papier en karton, plastic en restmateriaal. Voor het transport van de 
aan- en afvoerstromen op de bouwplaats van het Groninger Forum wordt er gebruik gemaakt van twee 
torenkranen en twee personen- en goederenliften. 
Om de daadwerkelijke vraag naar opslagruimte te bepalen is voor een week aan de hand van de 
activiteiten en de daarbij behorende materialen de benodigde opslagcapaciteit bepaald. In week 44 
– 2015 is er op zowel verdieping 05o als 05w is er 79,24 m2 benodigd en op zowel verdieping 04o en 
04w is er 9,06 m2 benodigd.

Naast de beschikbare ruimte op de bouwplaats kan ook de binnenruimte van het gebouw in uitvoering 
worden gebruikt voor opslag. De binnenruimte bestaat uit de verschillende ruimtes of kamers zoals 
die zijn vastgelegd in het bestek. Aan de hand van deze gegevens kan de oppervlakte van de ruimte 
worden bepaald en daarmee de beschikbare binnenruimte. Maar niet alle binnenruimte is te gebruiken 
als opslagruimte. De ruimte kan ook andere functies hebben zoals verkeersruimte, bewerkings- en 
verwerkingsruimte, ruimte voor personeel en ruimte voor materieel en transportmiddelen. Daarnaast is 
een ruimte ook niet direct geschikt voor het opslaan van materiaal. Voor de opslag van materiaal moet 
een ruimte voldoen aan eisen zoals dat de ruimte winddicht of wind- en waterdicht moet zijn of dat het 
materiaal alleen bij een bepaalde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid opgeslagen kan worden. 
Ook voor het bepalen van de beschikbare binnenruimte is er gebruik gemaakt van week 44 – 2015, 
waarbij eerst een inrichting van de binnenruimte is gemaakt met de mogelijke functies. Vervolgens is 
er gekeken naar welke delen van de ruimte beschikbaar is voor opslag. Op verdieping 05o is er 214 m2 

beschikbaar, op verdieping 05w 25 m2 en op verdieping 04o 214 m2. Dit betekent dat op de verdiepingen 
aan de Oostzijde voldoende opslagruimte is, maar op de verdiepingen aan de Westzijde zal er een 
tekort ontstaan. Dit betekent dat het materiaal op een andere plaats moet worden opgeslagen.

Om de vraag en het aanbod te verbinden, of zoals in week 44 – 2015 een oplossing te vinden voor het 
tekort aan opslagruimte, wordt er een hulpmiddel ontwikkeld. Op de bouwplaats wordt er steeds vaker 
gebruik gemaakt van smartphones en tablets. Daarom is ervoor gekozen om het hulpmiddel ook voor 
deze middelen te ontwerpen. Er zijn op dit moment verschillende hulpmiddelen beschikbaar en bij het 
onderzoek is er gekeken naar de eigenschappen van deze hulpmiddelen en of deze te gebruiken zijn 
bij het ontwerp van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte.
De eenvoudigste hulpmiddelen om de binnenruimte te bekijken zijn de apps waarmee pdf-bestanden 
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van de 2D-tekeningen kunnen worden bekeken. Een stap verder is het bekijken en aanpassen van 
de originele tekening en weer een stap verder is het bekijken van het 3D-model van het gebouw. Een 
andere technologie is het gebruik van augmented reality, waarbij met behulp van een target (2D) een 
3D-model kan worden bekeken. Daarnaast zijn er verschillende apps ontwikkeld om de opleverfase 
te digitaliseren. Met deze apps kunnen de mankementen of gebreken digitaal worden vastgelegd en 
direct naar de verantwoordelijke onderaannemers worden gestuurd, zodat deze worden opgelost. Ook 
is er naar eerder uitgevoerd onderzoek gekeken over het gebruik van de bouwplaats en het bepalen 
van de benodigde opslagcapaciteit. De functies en werking van deze hulpmiddelen zijn voor een deel 
als voorbeeld worden gebruikt bij het ontwerpen van het hulpmiddel. 

De toekomstige gebruikers van het hulpmiddel zijn de logistiek uitvoerder, projectleider en 
werkvoorbereider, uitvoerder en poortwachter. Het hulpmiddel wordt in het huidige logistieke proces 
geïntegreerd en elke gebruiker zal het hulpmiddel bij dit proces gebruiken.
Om een ontwerp voor het hulpmiddel te maken is er een Programma van Eisen en Wensen opgesteld. 
In deze eisen komt naar voren dat het hulpmiddel een weergave moet geven van de beschikbare 
binnenruimte en het opgeslagen materiaal, materieel en afval op de bouwplaats. Ook de bouwtickets 
en de activiteiten moeten met het hulpmiddel worden ingevoerd en bekeken op de bouwplaats. Het 
hulpmiddel zal ook niet alleen in de uitvoeringsfase worden gebruikt, ook in de voorbereidingsfase 
moet het gebruikt kunnen worden om een indicatie te maken van de beschikbare binnenruimte als 
opslagruimte. Verder moet het hulpmiddel met een handleiding door de gebruiker worden gebruikt en 
moet naast het Groninger Forum ook andere projecten worden toegevoegd in het hulpmiddel. 

Aan de hand van het Programma van Eisen en Wensen is er een ontwerp gemaakt van het hulpmiddel. 
Het hulpmiddel, InSite, maakt net als sommige geanalyseerde hulpmiddelen van een website voor het 
invoeren en bewerken van de informatie. De website is gekoppeld aan een app die wordt gebruikt voor 
het bekijken van de informatie op de bouwplaats . Door middel van een url worden de website en de 
app gekoppeld.
Op de website maakt men gebruik van de tabbladen Projectgegevens, Bouwplaats, Binnenruimte, 
Bouwtickets en Databases. Bij Projectgegevens wordt de benodigde informatie ingevoerd om 
bij Bouwplaats en Binnenruimte een inrichting van de ruimte te kunnen maken. Ook kan daar een 
indicatie worden gemaakt van de beschikbare binnenruimte. Bij Bouwtickets worden de aangevraagde 
bouwtickets ingevoerd en met InSite worden bouwtickets met een QR-code gemaakt om op de 
bouwplaats te scannen. De Database wordt gebruikt om alle toegevoegde informatie bij de inrichting 
van de bouwplaats en binnenruimte te bekijken en bewerken. 
Wanneer een project is ingevoerd op de website kan men de app InSite gaan gebruiken. Met deze 
app kan men de inrichting van de bouwplaats en binnenruimte en de ingevoerde informatie over de 
elementen in de inrichting bekijken. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de bouwtickets en 
activiteiten, waarbij waar nodig de tijdsduur van de activiteiten kan worden aangepast. Tot slot kan men 
de bouwtickets bij aankomst op de bouwplaats scannen en het materiaal opslaan in de binnenruimte 
bij zowel de app als op de bouwplaats.

Het ontwerp van InSite is gemaakt aan de hand van het Programma van Eisen en Wensen en voldoet 
hier dan ook aan. Daarnaast is het hulpmiddel voorgelegd aan het werkvoorbereidingsteam van 
het Groninger Forum. Men denkt dat bij het gebruik van de app er geen materialen meer kwijt en 
beschadigd raken en zo geld kan besparen op het opnieuw bestellen van materialen. Ook kan men 
met behulp van het programma eenvoudig een inrichting van de bouwplaats en binnenruimte  maken, 
waar eerst alleen een inrichting werd gemaakt van de bouwplaats. Het is nog wel noodzakelijk om het 
hulpmiddel InSite daadwerkelijk te testen op de bouwplaats als deze verder is ontwikkeld. 

Dit gegeven kan worden gesteld dat de doelstelling van het afstudeerwerk is behaald. Er is een 
hulpmiddel ontwikkeld voor het beheren en beheersen van de binnenruimte als opslagruimte in 
de afbouwfase van het Groninger Forum. Dit betekent dat ook de knelpunten die leiden tot de 
probleemstelling niet meer gaan spelen in de afbouwfase. Dit zorgt ervoor dat er geld wordt bespaard 
op de levering van materiaal en materieel en er een op een veiligere bouwplaats productiever gewerkt 
kan worden. 
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Summary

This is the fi nal report of  the graduation research about the use of interior space for storage in the fi t-
out stage of Groninger Forum. This research is performed at the construction project Groninger Forum 
in Groningen. This construction project will be executed by BAM Civiel, BAM Utiliteitsbouw and BAM 
Techniek, will be built in the middle of the city and will be ready in July 2016. The building is divided 
in an East and West side, which are connected on the second last fl oor. This means that during the 
construction there are two separate logistics for each side to, from and on the construction site . 
In the preresearch phase bottle necks  are identifi ed and analyzed. These problem areas lead to the 
formulation of the problem: ‘The available interior space and the space on the construction site is not 
used effective during the fi t-out stage of Groninger Forum.’ In order to prevent these problem areas the 
objective of this research is drawn up: ‘To develop a tool to manage and to control the available interior 
space as storage space during the fi t-out stage of Groninger Forum.’

The tool to manage and control the available space forms a connection between the demand and 
supply of storage space. The demand of storage space is created by the logistics on the construction 
site. These logistics consists of the supply of material and equipment, the removal of waste and 
transport. 
During the fi t-out stage 45 activities will be executed by 30 different parties with 35 different suppliers. 
For the execution of the interior walls and the ceiling, wall and fl oor fi nishing the materials cause a 
demand of storage space. During the execution of activities and processing of materials waste is 
created which is meanly paper and cardboard, plastic and residual waste . Two tower cranes and two 
passenger and goods lifts are used on the site of Groninger Forum as means of transport. 
On the basis of the activities and materials the required storage space  for week 44 – 2015 is 
determined. On both fl oor 05o as 05w there is 79,24 m2 storage capacity needed and on both fl oor 04o 
and 04w there is 9,06 m2 storage capacity needed. 

Besides the available space on the construction site, the available interior space of the building in 
construction can be used as storage space. The interior space consists of various spaces or chambers 
as determined in the construction documents. These documents can be used to determine the areas 
and the available interior space. Not all space is usable as storage space, other functions of interior 
space are circulation space, processing space, personnel space, equipment space and space for 
means of transport. There are different requirements before an area can be used as storage space. 
Requirements can be that the storage space has to be windtight, wheatertight, or requirements 
regarding the optimal storage temperature and relative humidity of the respective material. After the 
determination of the different functions of the interior space in week 44 – 2015, the available storage 
space on each fl oor is determined. On fl oor 05o is 214 m2 available, on fl oor 05w 25 m2 and on fl oor 04 
214 m2 meaning that on the East side suffi cient storage space is available, but on the fl oor on the West 
side there will be a shortage. A consequence of this shortage is that the materials need to be stored on 
another fl oor. 

To join the demand and supply a tool will be developed, which will also provide a solution for the 
shortage of storage space in week 44 – 2015. Smartphones and tablets are increasingly used on 
the construction site and thus the tool will be developed for these devices. There are several tools 
developed for these devices and in this research the features of already existing tools are analyzed to 
determine if they can be used for the development of the tool to manage and control the interior space. 
The simplest tool for a look in the interior space are apps which are used for to view pdf fi les of the 
2D drawings. The next step is to view and review an original drawing and one step further is to view a 
3D model. Another technology is the use of augmented reality that uses a target and produces a 3D 
model. In addition there are different apps for digitizing the delivery phase. With these apps defects 
can be defi ned and directly send to the responsible party, so that these defects can be fi xed. Finally, 
previous research about lay-out of the construction site and the determination of the storage capacity 
is analyzed. The features and functions of these applications are used by the development of the tool.

The future users of the tool are the logistic foreman, project manager and planner, foreman and site 
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entrance controller. The tool shall be integrated in the current logistic process and each user will be 
using the tool in this process. 
For the design of the tool a schedule of requirements is drafted. In these requirements is stated that 
the tool will be used to view the available interior space and the stored material, equipment and waste 
on the construction site. The building tickets and activities can also be imported and viewed on the 
construction site. The tool shall not only be used in the construction phase but also in the planning 
phase to make an indication of the available interior storage space. Further, a manual will be provided 
for the tool and the tool will be used for other projects besides Groninger Forum. 

The schedule of requirements is used for the design of the tool. The tool, InSite, uses just as some of 
the analyzed tools a website to import and adapt information and a app to view the information at the 
construction site. With an url the website and app are joined. 
On the website the tabs Project data, Construction site, Interior space, Building tickets and Databases 
are provided. At tab Project data the needed information is imported and used by the tabs Construction 
site and Interior space to make a lay-out. It is also possible to make an indication of the available 
interior space as storage space. At tab Building tickets an ticket is generated with a QR code to scan 
on the site. At tab Databases the imported information about the elements on the lay-out of the site and 
the interior space can be viewed and reviewed. 
After the importation of a project on the website, the app InSite can be used. With the app one can 
view the lay-out of the construction site interior space and the imported information of the elements 
in the lay-out. In addition there is an overview of the building tickets and activities. The period of the 
activities can be changed. The building tickets will be scanned at the arrival on the construction site 
and the material will be stored both in the app as in the interior space. 

The design of InSite is made with the schedule of requirements and thus meets this requirements. 
During a session with the construction team of Groninger Forum the design is discussed. The general 
opinion was that with the use of InSite on the construction site no more materials are lost or broken 
which will save money because materials do not have to be re-ordered. One can also use this program 
to simple draft a lay-out for the construction site and interior space, in contrast to the current situation 
where only a lay-out of the construction site is drafted. It is necessary that the tool InSite will be 
developed and tested on the construction site. 

This results lead to the conclusion that the objective of the research is achieved. A tool to manage and 
control the interior space as storage space in the fi t-out stage of Groninger Forum is developed. This 
means that the bottle necks no longer lead to the problems in the fi t-out stage. Money will be saved on 
the delivery of materials and equipment and there will  worked more productive on a safe construction 
site.  
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1 Inleiding

In dit rapport worden de resultaten van het afstudeerwerk naar het gebruik van de binnenruimte als 
opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum besproken. Het afstudeerwerk is uitgevoerd 
als onderdeel van de mastertrack Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Dit eindrapport is tot stand gekomen bij de uitwerking van de twee fases van het afstudeerwerk, de 
Onderzoeksfase en de Ontwerpfase. In de eerste hoofdstukken van het rapport wordt ingegaan op de 
Onderzoeksfase, dat is afgesloten met een Programma van Eisen voor de Ontwerpfase. In dit rapport 
wordt vervolgens het ontwerp en toetsing van het hulpmiddel dat is ontwikkeld in de Ontwerpfase 
besproken.  
In dit hoofdstuk wordt het bouwproject het Groninger Forum, waar het afstudeerwerk is uitgevoerd, en 
de aanleiding van het onderzoek toegelicht. Vervolgens zal er worden ingegaan op de probleemanalyse 
en wordt de aanpak van het afstudeerwerk besproken. Tot slot wordt in de leeswijzer de structuur van 
het rapport toegelicht. 

1.1 Het Groninger Forum
Het afstudeerwerk heeft plaatsgevonden op het bouwproject Groninger Forum dat wordt uitgevoerd 
door V.O.F. Groninger Forum. De V.O.F. Groninger Forum bestaat uit de bedrijven BAM Civiel, BAM 
Utiliteitsbouw en BAM Techniek. De uitvoering van het Groninger Forum, met een aanneemsom van 
72,5 miljoen euro (Architectenweb, 2012), is gestart in augustus 2012 en zal nog tot medio 2016 gaan 
duren. 
Het bouwproject is onderdeel van de vernieuwing van de oostzijde van de Grote Markt, dat door 
de gemeente Groningen wordt herontwikkeld. Aan het Groninger Forum wordt er een nieuw plein 
gerealiseerd, de Nieuwe Markt. Naast de bouw van het Groninger Forum wordt de gehele oostwand 
van de Grote Markt vernieuwd, de Nieuwe Oostwand, zodat de Grote Markt in omvang en vorm 
wordt hersteld zoals voor de Tweede Wereldoorlog. Het eerste project van de Nieuwe Oostwand, de 
nieuwbouw van de sociëteit van studentenvereniging Vindicat is inmiddels afgerond. Op afbeelding 1.1 
is de Nieuwe Oostwand, de Nieuwe Markt en het Groninger Forum weergegeven.

Afbeelding 1.1: Artist impression van het gebouw: Nieuwe Oostwand, Nieuwe Markt en Groninger Forum
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Het Groninger Forum moet het nieuwe culturele centrum van de stad Groningen worden. Het gebouw 
is ontworpen door NL-Architects, het is ontwerp is na een ontwerpwedstrijd gekozen. Het gebouw 
bestaat uit tien verdiepingen, zoals weergegeven op afbeelding 1.2. Het gebouw wordt gescheiden 
door het atrium in het midden van het gebouw in een Oost- en Westzijde. De gebouwdelen worden 
constructief verbonden op de negende verdieping. In het gebouw is aan de Oostzijde onder andere een 
museum en kantoren gevestigd en aan de Westzijde van het gebouw bevindt zich een eventruimte, 
bioscoop, café en restaurant. Onder het gebouw is een vijfl aagse parkeergarage gerealiseerd met 
ruimte voor 390 auto’s en 1400 fi etsen. 

1.2 Aanleiding tot het onderzoek
Het vooronderzoek van het afstudeerwerk bestaat uit het masterproject Participerend Observeren. 
Tijdens het Participerend Observeren is het uitgraven van de bouwkuip en het daarbij behorende 
logistieke proces geobserveerd. Uit de analyse van de vastgestelde knelpunten tijdens het Participerend 
Observeren is er niet direct een probleem gevonden dat tijdens het afstuderen kon worden onderzocht. 
Daarom is er een analyse gemaakt van de uitvoering en de logistiek van het Groninger Forum. 
Het Groninger Forum wordt midden in de binnenstad van Groningen gebouwd. Bouwen in de 
binnenstad brengt verschillende aandachtspunten met zich mee met betrekking tot de logistiek en de 
ruimte op de bouwplaats. Door de beperkte ruimte op de bouwplaats is er in de aanbestedingsfase 
voor gekozen om gebruik te maken van een satellietbouwplaats aan de rand van de stad. Daarnaast 
zijn er aan- en afvoerroutes naar en van de bouwplaats opgesteld voor de twee ingangen van de 
bouwplaats aan de Schoolstraat, de Oostzijde van de bouwplaats en aan de Grote Markt, de Westzijde 
van de bouwplaats. Verder zal er in het vervolg van de uitvoering van het Groninger Forum gebruik 
worden gemaakt van bouwtickets. 
Met name in de afbouwfase zullen er op de bouwplaats veel verschillende onderaannemers aan het 
werk zijn. Bij het uitvoeren van de activiteiten in de afbouwfase zullen er veel verschillende materialen 
in het gebouw worden verwerkt. Deze materialen worden op de bouwplaats geleverd en moeten 
(tijdelijk) worden opgeslagen op de bouwplaats. Op de bouwplaats is zeer beperkt ruimte voor de 
opslag van materiaal, maar in het gebouw wordt tijdens de uitvoering ook ruimte gecreëerd. Dit is 
namelijk de binnenruimte op elke verdieping van het gebouw in uitvoering. 
Als aanvulling op de analyse van de uitvoering en logistiek van het Groninger Forum is er 
literatuuronderzoek uitgevoerd om een analyse te maken van de bestaande onderzoeken en modellen 
over het gebruik van de binnenruimte voor de opslag van materiaal, de bouwplaatsinrichting en het 
indelen van ruimte. 

Afbeelding 1.2: 3D-doorsnede van het gebouw
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1.3 Probleemanalyse
In het vooronderzoek is een probleemanalyse uitgevoerd voor het vaststellen van de probleemstelling 
en doelstelling van het afstudeerwerk. Bij deze probleemanalyse zijn de knelpunten die zijn vastgesteld 
tijdens het Participerend Observeren, een analyse van de uitvoering van het Groninger Forum en een 
literatuuronderzoek naar het gebruik van de binnenruimte van een gebouw in uitvoering geanalyseerd. 
Nadat de probleemstelling is vastgesteld, is de doelstelling voor het afstudeerwerk opgesteld. 

1.3.1 Knelpunten
Zoals besproken zijn er bij de uitvoering van het Participerend Observeren, de analyse van de 
uitvoering en logistiek van het Groninger Forum en bij het uitgevoerde literatuuronderzoek, knelpunten 
vastgesteld. Deze knelpunten zijn geanalyseerd om de probleemstelling van het afstudeerwerk op te 
stellen. In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de 19 vastgestelde knelpunten met de bijbehorende 
bron. 

Tabel 1.1: Knelpunten

1 De tekening van de huidige bouwplaatsinrichting is onvolledig uitgewerkt  
(Participerend Observeren)

2 Rommelige bouwplaats  
(Participerend Observeren)

3 Materiaal/materieel raakt zoek/beschadigd/tekort  
(Participerend Observeren)

4 Extra kosten door opnieuw bestellen van materiaal/materieel  
(Participerend Observeren)

5 Onveilige situatie op de bouwplaats  
(Participerend Observeren)

6 Eén bouwlift per bouwdeel voor materiaal, materieel, afval en personentransport 
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

7 Gevel dicht door gevelsteiger  
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

8 Atrium gesloten met tijdelijke afdichting  
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

9 Toegankelijkheid van het gebouw is beperkt door materieel op de bouwplaats en in het 
gebouw in uitvoering in de afbouwfase  
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

10 Beperkte mogelijkheid van plaatsen materieel in het gebouw tijdens de afbouwfase 
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

11 Opslagruimte op de bouwplaats beperkt  
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

12 Logistieke aanpak richt zich voornamelijk op transport naar en van de bouwplaats 
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

13 Er is geen hulpmiddel waarin de beschikbare binnenruimte inzichtelijk wordt gemaakt 
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

14 De beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats wordt niet effectief 
gebruikt  
(Analyse van de uitvoering van het Groninger Forum)

15 Inefficiënt gebruik binnenruimte  
(Said en El-Rayes, 2013)

16 Kleine materiaalleveringen noodzakelijk leidt tot meer transportbewegingen en 
vrachtwagens nodig  
(Said en El-Rayes, 2013)

17 Hogere kosten materiaalleveringen  
(Said en El-Rayes, 2013)

18 Inefficiënte werkmethoden, opnieuw (ver)plaatsen materiaal en materieel, onjuiste 
opslag, leveringen niet in de juiste volgorde  
(Thomas et al., 2005)

19 Verminderde productiviteit  
(Su et al., 2012)
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1.3.2  Probleemstelling
Om de probleemstelling voor het afstudeerwerk vast te stellen, is er gebruik gemaakt van de knelpunten 
zoals vastgesteld in tabel 1.1. Door de oorzaak-gevolgrelaties tussen de knelpunten vast te stellen is 
er een stroomschema opgesteld. Het opgestelde stroomschema is weergegeven in afbeelding 1.3. 
Aan de hand van de knelpuntenanalyse kunnen de volgende hoofdoorzaken worden vastgesteld: De 
tekening van de huidige bouwplaatsinrichting is onvolledig uitgewerkt; de beschikbare binnenruimte 
en de ruimte op de bouwplaats wordt niet effectief gebruikt; en de toegankelijkheid van het gebouw is 
beperkt door materieel op de bouwplaats en in het gebouw tijdens de uitvoering van de afbouwfase.
De laatste twee hoofdoorzaken zijn een ‘samenvoeging’ van verschillende knelpunten zoals, 
ineffi ciënt gebruik van de binnenruimte en de opslagruimte op de bouwplaats is beperkt. De beperkte 
toegankelijkheid wordt onder andere veroorzaakt door de beperkte mogelijkheid van het plaatsen 
van materiaal in het gebouw tijdens de afbouwfase en de aanwezigheid van slechts één bouwlift per 
bouwdeel voor het transport van materiaal, materieel, afval en personen. 

Afbeelding 1.3: Stroomschema van knelpunten naar probleemstelling

De hoofdoorzaken veroorzaken verschillende knelpunten, die leiden tot de volgende problemen: 
verminderde productiviteit, extra kosten door opnieuw bestellen van materieel/materieel, onveilige 
situatie op de bouwplaats en hogere kosten materiaalleveringen. Deze problemen kunnen er uiteindelijk 
voor zorgen dat er meer kosten worden gemaakt en dat er meer tijd nodig is voor het uitvoeren van het 
bouwproject. 
Om de problemen die kunnen gaan spelen in de afbouwfase van het Groninger Forum te voorkomen, 
wordt er met het afstudeerwerk een oplossing voor de hoofdoorzaken gezocht. Door de hoofdoorzaken 
weg te nemen zullen de knelpunten en problemen als gevolg daarvan ook geen rol meer gaan spelen. 
De probleemstelling van het afstudeerwerk is als volgt opgesteld: 

De beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats wordt niet effectief gebruikt in de 
afbouwfase van het Groninger Forum. 
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1.3.3 Doelstelling
Aan de hand van de vastgestelde knelpunten die kunnen gaan spelen tijdens de uitvoering van de 
afbouwfase van het Groninger Forum is de probleemstelling opgesteld. Hierbij is vastgesteld dat de 
beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats tijdens de afbouwfase niet effectief wordt 
gebruikt. Er is voor gekozen om het gebruik van de ‘buitenruimte’ op de bouwplaats niet direct mee te 
nemen in het onderzoek. De beschikbare (buiten)ruimte op de bouwplaats wordt in de huidige methode 
voor het opstellen van de bouwplaatsinrichting meegenomen. Het reeds uitgevoerde afstudeerwerk 
van R. van Herwijnen, Digitaal Bouwplaatsplan (2006) gaat daarnaast in op het opstellen van een 
bouwplaatsinrichting. Voor het inzichtelijk maken van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte 
is echter geen methodiek of hulpmiddel beschikbaar. Tijdens het afstudeerwerk is hiervoor een 
hulpmiddel ontwikkeld. De doelstelling van het afstudeerwerk is als volgt gedefi nieerd:

Een hulpmiddel ontwikkelen voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als 
opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum.

Het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte van het Groninger Forum 
is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte in de 
afbouwfase. Het beheren van de binnenruimte vindt plaats tijdens het indelen van de ruimte waarbij 
de beschikbare opslagruimte kan worden bepaald. Het hulpmiddel wordt gebruikt voor het beheersen 
van de binnenruimte door de mogelijkheid om in te spelen op veranderingen tijdens de uitvoering. 
Voorbeeld hiervan is het uitlopen van activiteiten waardoor materiaal langer moet worden opgeslagen 
en de beschikbaarheid van ruimte moet worden aangepast. 

In de doelstelling komt naar voren dat het hulpmiddel specifi ek wordt ontwikkeld voor het bouwproject 
Groninger Forum. Het ontwikkelde hulpmiddel is echter zo ontworpen dat het voor elk bouwproject 
te gebruiken zou moeten zijn. Het Groninger Forum is bij het ontwerp gebruik als casestudy om de 
werking van het hulpmiddel toe te lichten. Er is gekozen voor een universele aanpak voor het ontwerp 
van het hulpmiddel omdat het Groninger Forum niet direct te vergelijken is met andere binnenstedelijke 
utiliteitsbouwprojecten. Het Groninger Forum is zo ontworpen dat er geen repeterende verdiepingen 
zijn en de vorm van de plattegrond per verdieping veranderd. 

Het hulpmiddel is ontworpen voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als 
opslagruimte van het Groninger Forum. Om inzicht te krijgen in de benodigde en de beschikbare 
binnenruimte is de vraag en het aanbod van de opslagcapaciteit in kaart gebracht. De vraag naar 
ruimte ontstaat doordat er ruimte benodigd is voor de opslag van materiaal, materieel en afval en de 
ruimte dat benodigd is voor het uitvoeren van activiteiten, namelijk verwerkings- en bewerkingsruimte. 
De beschikbare opslagcapaciteit wordt bepaald door het aanbod van de binnenruimte. Niet alle 
binnenruimte is beschikbaar als opslagruimte, een deel van de binnenruimte wordt ook gebruikt 
voor andere functies. De verschillende functies die de binnenruimte kan hebben zijn onder andere 

Afbeelding 1.4: Een overzicht van de vraag en aanbod van de ruimte op de bouwplaats
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opslagruimte, verkeersruimte en ruimte voor materieel en transportmiddelen. Het hulpmiddel vormt 
de verbinding tussen de vraag en het aanbod, waarmee de beschikbare binnenruimte kan worden 
beheerd en beheerst. Een overzicht van de vraag naar en het aanbod van binnenruimte is weergeven 
in afbeelding 1.4. De tweedeling van vraag en aanbod is gebruikt bij het uitvoeren van het onderzoek. 
Allereerst is de vraag naar opslagruimte onderzocht, waarbij de logistieke stromen in kaart zijn 
gebracht. Vervolgens is het aanbod aan binnenruimte in kaart gebracht. 

1.3.4 Afbakening
Het afstudeerwerk heeft betrekking op de afbouwfase van de uitvoering van het Groninger Forum. 
De afbouwfase zal starten in oktober 2015 en wordt afgerond in juli 2016. Er is voor gekozen om een 
afbakening te maken van een periode in de afbouwfase dat tijdens het afstudeerwerk is onderzocht. De 
afbakening bestaat uit een periode van een week waarbij verschillende fases van het uitvoeringsproces 
tegelijkertijd worden uitgevoerd. Er is hiervoor gekozen om een representatieve weergave te kunnen 
maken van de verwachte drukte op de bouwplaats. Tijdens de afgebakende periode zullen de 
bouwfases Bovenbouw, Gevels en Daken en Afbouw tegelijkertijd worden uitgevoerd. De afbakening 
is met behulp van de planning van de uitvoering van het Groninger Forum vastgesteld. De afbakening 
is gemaakt voor week 44 – 2015, dit komt overeen met 26 tot en met 30 oktober 2015. 
Aan de hand van de planning is vastgesteld welke activiteiten er per bouwfase zullen worden uitgevoerd 
in week 44 – 2015. Bij de uitvoering van de bovenbouw worden er vloeren gestort op de negende en 
tiende verdieping en er zal gestart worden met het inhijsen van installaties op de negende verdieping. 
Bij de uitvoering van de gevel worden er verschillende activiteiten uitgevoerd voor het monteren van 
de gevel op verdieping vier tot en met tien. Deze activiteiten worden uitgevoerd op de steiger die ten 
behoeve van het monteren van de gevel om het gebouw is geplaatst. De activiteiten ten behoeve van 
de afbouw worden per verdieping uitgevoerd. De afbouwfase is verdeeld in twee afbouwstromen. De 
eerste afbouwstroom bestaat uit verdieping 05 tot en met de begane grond en de tweede afbouwstroom 
bestaat uit verdieping 10 tot en met verdieping 06. Daarnaast zijn de afbouwstromen verdeeld tussen 
de bouwdelen Oost en West. Dit heeft te maken met scheiding van het gebouw in bouwdeel Oost 
en bouwdeel West, waarbij ook de logistieke stromen naar en van de bouwplaats per bouwdeel zijn 
verdeeld. Daarnaast wordt er ter hoogte van de zesde verdieping een wind- en waterdichte afwerking 
gemaakt, zodat er vanaf de vijfde verdieping gestart kan worden met de uitvoering van de afbouw. De 
afbouw zal bij beide afbouwstromen van boven naar beneden plaatsvinden. Op afbeelding 1.5 is een 
doorsnede van het Groninger Forum weergegeven met daarin de verschillende afbouwstromen en de 
wind- en waterdichte afwerking ter hoogte van de zesde verdieping. 

Afbeeldind 1.5: Wind- en waterdichte afwerking ter hoogte van verdieping 06 en de afbouwstromen
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Het afstudeerwerk richt zich op het gebruik van de binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase 
van het Groninger Forum. Bij het onderzoek worden de materialen die worden verwerkt ten behoeve 
van de andere bouwfases niet meegenomen. Deze materialen worden bij levering op de bouwplaats 
direct verwerkt, zoals het beton en de installatiekasten. De natuursteen panelen voor de gevel en de 
bijbehorende gevelelementen worden just-in-time geleverd en/of op de gevelsteiger geplaatst.

1.4 Aanpak van het onderzoek
Het afstudeerwerk is uitgevoerd in een Onderzoeksfase en een Ontwerpfase. In deze paragraaf worden 
de taakstellingen, die zijn uitgevoerd in zowel de Onderzoeks- als Ontwerpfase en de relevantie van 
het afstudeerwerk besproken. 

1.4.1 Taakstellingen
Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn er taakstellingen opgesteld. Deze taakstellingen zijn tijdens 
het afstudeerwerk uitgevoerd om een hulpmiddel te ontwikkelen voor het beheren en beheersen 
van de binnenruimte. De taakstellingen A tot en met D zijn uitgevoerd in de Onderzoeksfase en de 
taakstellingen E en F zijn uitgevoerd in de Ontwerpfase. In deze deelparagraaf worden de verschillende 
taakstellingen behandeld en kort toegelicht. 

Taakstelling A: In kaart brengen van de logistieke stromen: aanvoer, afvoer en transportmiddelen in de 
afbouwfase van het Groninger Forum tijdens week 44 – 2015. 

Er zijn verschillende aanvoerstromen te onderscheiden op de bouwplaats, namelijk materiaal, materieel 
en arbeid dat benodigd is tijdens het uitvoeren van activiteiten. De afvoerstroom bestaat voornamelijk 
uit afval, dat ontstaat tijdens het uitvoeringsproces. Het materiaal, materieel, arbeid en het afval moet 
op de bouwplaats worden getransporteerd. De hulpmiddelen voor deze logistieke stromen zij de 
transportmiddelen. Taakstelling A richt zich op de vraag naar binnenruimte. 

Taakstelling B: Bepalen van de opslagcapaciteit van de binnenruimte tijdens de afbouwfase van het 
Groninger Forum in week 44 – 2015.

Tijdens de uitvoering van de afbouwfase zijn verschillende ruimtes in het gebouw te gebruiken 
als opslagruimte voor het materiaal, materieel en afval dat in de afbouwfase benodigd is. Bij deze 
taakstelling wordt in kaart gebracht waar de beschikbare ruimte zich bevindt en of de ruimte kan worden 
gebruikt. Daarnaast is er onderzocht aan welke eisen de binnenruimte moet voldoen om gebruikt te 
kunnen worden als opslagruimte. Deze taakstelling richt zich op het aanbod van de binnenruimte. 
 
Taakstelling C: In kaart brengen van de bestaande hulpmiddelen en/of programma’s waarmee de 
binnenruimte in kaart kan worden gebracht. 

Het gebruik van hulpmiddelen en/of programma’s in de werkvoorbereiding en de uitvoering neemt toe, 
net als het gebruik van mobiele apparaten op de bouwplaats. Voor deze taakstelling is onderzocht 
welke bestaande hulpmiddelen, programma’s en applicaties gebruikt kunnen worden voor het in kaart 
brengen van de binnenruimte. 

Taakstelling D: Opstellen van een Programma van Eisen voor het hulpmiddel voor het beheren en 
beheersen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger 
Forum. 

In de voorgaande taakstellingen zijn de vraag naar en het aanbod van binnenruimte en de bestaande 
hulpmiddelen en/of programma’s onderzocht. Aan de hand daarvan is er een Programma van Eisen 
opgesteld waarin de eisen en wensen uit de voorgaande taakstellingen zijn verwerkt. Hierbij wordt 
ook het gebruik van het hulpmiddel binnen het logistieke proces en de gebruikers van het hulpmiddel 
besproken. 
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Taakstelling E: Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de beschikbare 
binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum. 

Voordat het hulpmiddel daadwerkelijk is ontworpen, is er een schema opgesteld waarin de werking 
van het hulpmiddel is uitgewerkt. Hierbij zijn de verschillende functies van het hulpmiddel vastgesteld. 
Daarnaast is er bepaald dat het hulpmiddel bestaat uit twee delen: een website voor het invoeren van 
de informatie, het maken van een bouwplaatsinrichting, een inrichting van de binnenruimte en het 
invoeren van bouwtickets en een applicatie dat wordt gebruikt voor het bekijken en bewerken van de 
informatie op de bouwplaats. Nadat de werking van zowel de website als de applicatie is vastgesteld is 
het uiteindelijke ontwerp van het hulpmiddel gemaakt. 

Taakstelling F: Het toetsen van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de  beschikbare 
binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum. 

Nadat het ontwerp van het hulpmiddel is gemaakt wordt het ontwerp getoetst. Deze toetsing wordt 
in eerste instantie gedaan aan het Programma van Eisen en Wensen. Daarnaast kan het hulpmiddel 
worden getoetst door enkele toekomstige gebruikers van het hulpmiddel. De toekomstige gebruikers 
moeten aan de hand van de handleiding van het hulpmiddel de werking en de functionaliteit kunnen 
begrijpen en gebruiken. Na de toetsing van het hulpmiddel kunnen eventuele aanpassingen worden 
gemaakt en het defi nitieve ontwerp van het hulpmiddel worden afgerond.

1.4.2 Relevantie
Het afstudeerwerk richt zich op het beheren en beheersen van de binnenruimte als opslagruimte in 
de afbouwfase van het Groninger Forum. Tijdens het vooronderzoek is naar voren gekomen dat er 
weinig onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van de binnenruimte. Het huidige onderzoek richt 
zich voornamelijk op de gevolgen van ineffi ciënt gebruik van de ruimte op de bouwplaats en niet op 
het voorkomen ervan. Het afstudeerwerk is wetenschappelijk relevant omdat er met dit onderzoek een 
hulpmiddel voor de binnenruimte is ontwikkeld. Met het hulpmiddel kan de beschikbare binnenruimte 
als opslagruimte worden beheerd en beheerst zodat de ruimte op de bouwplaats en de binnenruimte 
van het gebouw in uitvoering effectief wordt gebruikt. 

De gevolgen van het niet effectief gebruiken van de binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats 
en de bijbehorende knelpunten, zoals de beperkte toegankelijkheid van het gebouw, zijn als volgt: 
verminderde productiviteit, extra kosten door het opnieuw bestellen van materiaal en materieel, hogere 
kosten voor materiaalleveringen en een onveilige situatie op de bouwplaats. Als de doelstelling van het 
afstudeerwerk wordt behaald, worden deze gevolgen minder of zullen niet meer gaan spelen tijdens 
de uitvoering van de afbouwfase van het Groninger Forum. Dit betekent dat er productiever gewerkt 
kan worden, waardoor er tijd kan worden bespaard en daarnaast zullen er minder kosten worden 
gemaakt. Om deze reden is het afstudeeronderzoek maatschappelijk relevant. Daarbij komt dat het 
ontworpen hulpmiddel ook toepasbaar is voor andere binnenstedelijke utiliteitsbouwprojecten en/of 
herbestemming en renovatie projecten. 

Het onderwerp van het afstuderen past binnen de uitvoeringstechniek omdat logistiek op de bouwplaats 
een belangrijk onderdeel is van het bouwproces. De uitvoering van een gebouw bestaat uit het 
transporteren van materiaal naar de juiste plaats in het gebouw door gebruik te maken van materieel 
en arbeid. Het (tijdelijk) opslaan van materiaal, materieel en afval in de binnenruimte is onderdeel van 
dit proces. 

1.5 Leeswijzer
In dit hoofdstuk is een inleiding gegeven op het uitgevoerde afstudeerwerk over het gebruik van 
de binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger Forum. Aan de hand van de 
opgestelde taakstellingen is het afstudeerwerk uitgevoerd, deze taakstellingen worden in de volgende 
hoofdstukken behandeld. 
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In het hoofdstuk ‘Logistieke stromen op de bouwplaats’ wordt de vraag naar opslagruimte op de 
bouwplaats beschreven. Hierbij wordt allereerst ingegaan op het logistieke proces voor de levering 
van materiaal op de bouwplaats. Vervolgens wordt er ingegaan op de activiteiten, die moeten worden 
uitgevoerd op de bouwplaats, waarbij er is bepaald welke materialen benodigd zijn bij het uitvoeren 
van de afwerkingen. Bij het uitvoeren van activiteiten ontstaat de logistieke stroom afval en vervolgens 
worden de transportmiddelen besproken, die kunnen worden gebruikt bij het horizontaal en verticaal 
transporteren van de aan- en afvoerstromen. Tot slot wordt er in het hoofdstuk bepaald wat de 
benodigde opslagcapaciteit is in week 44 - 2015.

Het aanbod aan binnenruimte wordt behandeld in het hoofdstuk ‘Binnenruimte in het gebouw in 
uitvoering’. In dit hoofdstuk wordt de binnenruimte van de afbouwstromen 1O en 1W in kaart gebracht. 
Daarnaast worden de mogelijke functies van de binnenruimte en de eisen aan de binnenruimte voor het 
gebruik als opslagruimte besproken. Aan de hand van de planning van de activiteiten wordt uitgewerkt 
hoe de bouwplaats en binnenruimte er in week 44 - 2015 uit zullen komen te zien. Hierbij wordt de 
beschikbare opslagcapaciteit bepaald en wordt de vraag en het aanbod naar opslagruimte vergeleken. 

In het hoofdstuk ‘Hulpmiddelen voor bouwplaats en binnenruimte’ worden verschillende hulpmiddelen 
besproken. Een hulpmiddel zal de verbinding kunnen maken tussen de vraag en het aanbod naar 
opslagruimte. De hulpmiddelen, die in dit hoofdstuk worden besproken, zijn hulpmiddelen met 
2D-tekeningen en 3D-modellen, hulpmiddelen met augmented reality, hulpmiddelen voor de afbouw- 
en opleverfase en hulpmiddelen voor het bepalen van de bouwplaatsinrichting en de opslagcapaciteit. 
Tot slot wordt in dit hoofdstuk besproken in hoeverre deze hulpmiddelen toepasbaar zijn bij het ontwerp 
van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte. 

In het hoofdstuk ‘Programma van Eisen en Wensen’ zijn de eisen en wensen opgesteld waaraan het 
ontwerp van het hulpmiddel moet voldoen. Daarnaast wordt er besproken hoe het hulpmiddel gebruikt 
wordt in het logistieke proces en welke gebruikers gebruik zullen maken van het hulpmiddel. Ook 
wordt er een terugkoppeling gemaakt met de knelpunten die geleidt hebben tot de probleemstelling 
van het afstudeerwerk.

In het hoofdstuk ‘Het ontwerp van het hulpmiddel’ wordt de ontwerpaanpak besproken. Vervolgens 
zal de structuur van het hulpmiddel worden toegelicht. De structuur is de basis van het hulpmiddel en 
is opgesteld voor beide delen van het hulpmiddel, de website en app. Tot slot wordt het ontworpen 
hulpmiddel besproken waarbij ook de ontwerpbeslissingen worden toegelicht. 

Het hulpmiddel is getoetst aan het Programma van Eisen en Wensen en is getoetst in de praktijk. 
Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk ‘Toetsing van het hulpmiddel’. Hierbij wordt verantwoord 
welke opmerkingen van de toetsing zijn meegenomen in het ontwerp van het hulpmiddel en welke 
opmerkingen zullen worden meegenomen bij de aanbevelingen.

In het laatste hoofdstuk ‘Conclusie en aanbevelingen’ wordt allereerst de conclusie van het 
afstudeerwerk behandeld. Hierbij wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de doelstelling en 
wordt beschreven of de doelstelling van het afstudeerwerk is behaald. Daarnaast wordt er ook een 
terugkoppeling naar de probleemstelling en de knelpunten gemaakt. Tot slot worden er aanbevelingen 
gedaan voor aanvullend onderzoek en mogelijke verbeterpunten voor het ontworpen hulpmiddel.
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2 Logistieke stromen op de bouwplaats

De vraag naar (opslag)ruimte op de bouwplaats wordt veroorzaakt door de logistieke stromen op de 
bouwplaats. De verschillende logistieke stromingen zijn weergegeven in afbeelding 2.1. Deze afbeelding 
is een bewerking van de weergave van de logistieke stromen uit het rapport Hoogbouwlogistiek van 
ten Thije (2011). In dit rapport is het schema opgebouwd uit vier procesgangen die kenmerkend zijn 
voor het transport naar, van en op de bouwplaats. De vier procesgangen zijn als volgt gedefi nieerd: 
 - Procesgang 1: Horizontaal transport naar en vanaf de bouwplaats
 - Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf de  
  verdiepingsvloer
 - Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer
 - Procesgang 4: Bewerkingen
Aan het schema van ten Thije (2011) zijn een aantal elementen toegevoegd, namelijk de mogelijke 
opslagplaatsen voor materiaal en materieel. De mogelijke opslagplaatsen van materiaal en materieel 
zijn op de satellietbouwplaats, op de bouwplaats (buitenruimte) en in de binnenruimte van het gebouw 
in uitvoering. 

Afbeelding 2.1: Logistieke stromen naar, van en op de bouwplaats (ten Thije, 2011)

In dit hoofdstuk worden de logistieke stromen van het Groninger Forum besproken. De bovenstaande 
afbeelding 2.1 zal hierbij als toelichting naar voren komen. Na een toelichting op de aanpak van het 
onderzoek naar de logistieke stromen, zal ten eerste worden ingegaan op de levering van materiaal 
voor het Groninger Forum. Hierbij worden de logistieke stromen voor de ingang van de bouwplaats 
besproken. Vervolgens zal er worden ingegaan op de aanvoer van materialen ten behoeve van de 
afbouwfase. Wanneer er materiaal wordt verwerkt tijdens het uitvoeren van activiteiten ontstaat er afval, 
dat bestaat uit restmateriaal en verpakkingsmateriaal. Het verwijderen van afval van de bouwplaats 
is onderdeel van de afvoerstroom. Het materiaal, materieel, arbeid en afval moet op de bouwplaats 
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worden getransporteerd. De mogelijke transportmiddelen en de transporteenheden van de materialen 
worden in dit hoofdstuk besproken. Tot slot zal er worden ingegaan op de benodigde opslagcapaciteit, 
de vraag, in week 44 – 2015. In dit hoofdstuk worden de logistieke stromen van het Groninger 
Forum besproken. De bovenstaande afbeelding 2.1 zal hierbij als toelichting naar voren komen. Na 
een toelichting op de aanpak van het onderzoek naar de logistieke stromen, zal ten eerste worden 
ingegaan op de levering van materiaal voor het Groninger Forum. Hierbij worden de logistieke stromen 
voor de ingang van de bouwplaats besproken. Vervolgens zal er worden ingegaan op de aanvoer 
van materialen ten behoeve van de afbouwfase. Wanneer er materiaal wordt verwerkt tijdens het 
uitvoeren van activiteiten ontstaat er afval, dat bestaat uit restmateriaal en verpakkingsmateriaal. Het 
verwijderen van afval van de bouwplaats is onderdeel van de afvoerstroom. Het materiaal, materieel, 
arbeid en afval moet op de bouwplaats worden getransporteerd. De mogelijke transportmiddelen en 
de transporteenheden van de materialen worden in dit hoofdstuk besproken. Tot slot zal er worden 
ingegaan op de benodigde opslagcapaciteit, de vraag, in week 44 – 2015.

2.1  Aanpak van het onderzoek naar de logistieke stromen
Om de informatie over benodigde afbouwmaterialen te verzamelen, is ten eerste het bestek 
geraadpleegd. In het bestek staat per afwerking beschreven welke materialen er van welke fabrikant of 
leverancier benodigd zijn. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de  materiaalstaten die verkregen zijn 
met de xD-manager. Met de xD-manager is de informatie van de componenten uit het 3D-Revitmodel 
te raadplegen. Hierbij wordt de informatie in tabelvorm weergegeven. Ook kunnen de individuele 
componenten zichtbaar worden gemaakt in het 3D-model. Bij dit onderzoek zijn de materiaalstaten 
voor de plafond-, wand- en vloerafwerkingen en een overzicht van de benodigde vierkante meter metal 
stud wand gebruikt. Ook de benodigde deuren en kozijnen kunnen met behulp van de xD-manager 
worden bepaald. Daarnaast zijn deze lijsten gecontroleerd met de bestekstekingen en de ontbrekende 
deuren en kozijnen zijn toegevoegd aan het overzicht.  
Nadat de benodigde hoeveelheden en vierkante meters zijn bepaald, is aan de hand van de 
productinformatie, productbladen en verwerkingsvoorschriften van de leveranciers en fabrikanten 
bepaald welke materialen benodigd zijn en de hoeveelheid materiaal er per vierkante meter afwerking 
bepaald. Aan de hand van deze informatie kan worden bepaald wat de benodigde materialen per 
verdieping zijn. De productbladen zijn ook gebruikt om mogelijke eisen met betrekking tot de 
verwerkingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid vast te stellen. 
Aan de hand van de planning is bepaald welke activiteiten er worden uitgevoerd in week 44 – 2015 
en welke materialen hiervoor benodigd zijn. Aan de hand van deze gegevens is de benodigde 
opslagcapaciteit bepaald. De huidige planning is echter nog niet specifi ek op de activiteiten voor de 
afbouw, in paragraaf 2.3 worden alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de 
afbouw gespecifi ceerd. 
Daarnaast is de opslagmethode, verpakkingsmethode en de transportmethode voor de materialen 
bepaald. Aan de hand van de productbladen van de leverancier kan veelal de verpakkingsmethode 
worden bepaald. De opslagmethode is in de huidige fase van de bouw veelal nog niet vastgelegd. 
Daarom is ervoor gekozen om gebruik te maken van een overzicht van transporteenheden en aan 
de hand hiervan te bepalen wat de verwachte opslagmethode is. De transporteenheden worden in 
paragraaf 2.6 toegelicht.  
Om de transportmiddelen op de bouwplaats van het Groninger Forum te bepalen is gebruik 
gemaakt van de beschikbare informatie bij de werkvoorbereiding over de geplaatste of te plaatsen 
transportmiddelen op de bouwplaats. De typen torenkranen en de personen- en goederenliften zijn 
inmiddels bepaald. Naast deze transportmiddelen is ook het gebruik van andere transportmiddelen 
voor verticaal en horizontaal transport mogelijk. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn de mogelijke 
transportmiddelen bepaald.  

2.2 De levering van materiaal op het Groninger Forum
De mogelijkheden voor de levering van materiaal op de bouwplaats zijn rechtstreeks of via een 
satellietbouwplaats. Het gebruik van een satellietbouwplaats komt voort uit de aanbestedingsfase 
waarin men ervan uit ging dat er gebruik zou worden gemaakt van Smart Building Logistics (SBL). 



12

De Koning (2014) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van SBL bij de levering van materiaal en 
heeft SBL als volgt gedefi nieerd: Smart Buidling Logistics is een logistiek concept om materialen naar 
en van de (binnenstedelijke) bouwplaats te transporteren waarbij er gebruik wordt gemaakt van een 
logistieke hub, welke als tussenopslag (bij combinatieleveringen) of als wachtplaats (bij just-in-time 
of bouwticketleveringen) wordt gebruikt. Tijdens de voorbereidingsfase van het Groninger Forum is 
gekozen om geen gebruik te maken van SBL, maar het logistieke concept waarbij er gebruik wordt 
gemaakt van bouwticketleveringen is behouden. De mogelijke leveringen op de bouwplaats zijn gelijk 
aan de leveringen volgens SBL, maar er zal hierbij geen gebruik worden gemaakt van een externe 
logistiek dienstverlener. Daarnaast is er vanaf de bouwplaats alleen een logistieke stroom naar de 
afvalverwerker en niet van de afvalverwerker naar de satellietbouwplaats zoals dat bij SBL het geval is. 
Op afbeelding 2.2 zijn de verschillende leveringen naar en van de bouwplaats weergegeven. Vanaf de 
fabrikant of leverancier kan er rechtstreeks naar de bouwplaats of via de satellietbouwplaats worden 
gereden. Vanaf de bouwplaats zal de fabrikant of leverancier rechtstreeks terug rijden zonder gebruik 
te maken van de satellietbouwplaats. 

Afbeelding 2.2: Mogelijke leveringen op de bouwplaats (bron: de Koning, 2014)

Voor de aan- en afvoerroutes naar de bouwplaats heeft de gemeente Groningen voorkeursroutes 
opgesteld in de aanbestedingsfase van het project. Deze voorkeursroutes moet men gebruiken om 
naar de bouwplaats te komen. De bouwplaats van het Groninger Forum heeft twee ingangen, aan de 
Grote Markt en de Schoolstraat. Hiervoor zijn verschillende routes opgesteld. Op afbeelding 2.3 zijn de 
routes weergegeven waarbij er vanaf de satellietbouwplaats aan de Kopenhagenstraat in Groningen 
naar de bouwplaats in het centrum wordt gereden.

Voor de levering en afvoer van materiaal of materieel voor het Groninger Forum wordt gebruik gemaakt 
van bouwtickets. Het bouwticketsysteem wordt toegepast om alle vervoersbewegingen van en naar de 
bouwplaats te reguleren. Voordat een levering op de bouwplaats kan plaatsvinden moet een bouwticket 
worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt gedaan door degene die het materiaal op de bouwplaats 
gaat verwerken, de (onder)aannemer of leverancier. De aanvraag, die minimaal twee weken voor de 
levering moet worden gedaan, bestaat uit de volgende onderdelen:
 - Het afl everadres, waarbij er gekozen kan worden uit Bouwplaats – Grote Markt,   
  Bouwplaats – Schoolstraat en Satellietbouwplaats – Kopenhagenstraat
 - Naam leverancier en de datum van de aanvraag
 - Naam van de aanvrager met contactgegevens
 - Soort materiaal, vrachtnummer en hoeveelheid levering
 - Levering/afvoer, de leverdatum/afvoerdatum, tijd en laad-/lostijd
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Afbeelding 2.3: Voorkeursroutes naar en vanaf de bouwplaats van het Groninger Forum (bron: Google maps)

 - Laad- en loswijze, waarbij er keuze is tussen torenkraan, heftruck, zelfl ossend, vaste  
  betonpomp of een andere loswijze
 - Welke kraan of lift bij verticaal transport
 - Contactpersoon uitvoering
Als aanvullende informatie bij het ticket wordt er vermeld dat men alleen toegang op de bouwplaats 
kan krijgen met een defi nitief bouwticket, de bouwplaats altijd achteruitrijdend op moet worden gereden 
en dat er binnen een straal van 1 km rond de bouwplaats geen opstelplaats is voor vrachtwagens. Een 
voorbeeld van het bouwticket dat wordt gebruikt bij het Groninger Forum is gegeven in bijlage 1. 
Nadat het bouwticket is aangevraagd, maakt de logistiek uitvoerder of verantwoordelijk 
werkvoorbereider het bouwticket defi nitief. Hierbij wordt aan de hand van de planning van de 
kranen en de bouwticketplanning de defi nitieve toewijzing van het bouwticket vastgesteld. Wanneer 
de bouwticketlevering op de bouwplaats komt, controleren de poortwachters aan de hand van de 
bouwticketplanning of de levering overeenkomt met de toegewezen bouwtickets. 

2.3 Afbouwfase van het Groninger Forum
Aan de hand van de planning van de uitvoering van de afbouwfase kunnen de activiteiten worden 
bepaald die moeten worden uitgevoerd in het Groninger Forum. Deze activiteiten uit de planning zijn 
aangevuld met de activiteiten die benodigd zijn om de verschillende afwerkingen aan te brengen. 
Zo wordt er in de planning als activiteit wandafwerking aanbrengen benoemd, waarbij deze activiteit 
bestaat uit het aanbrengen van verschillende soorten afwerkingen zoals sauswerk of tegelwerk. Deze 
afwerkingen kunnen worden uitgevoerd door verschillende uitvoerende partijen en daarom is ervoor 
gekozen deze activiteiten verder te specifi ceren. 
In het overzicht van de activiteiten in de afbouwfase, in tabel 2.1 op de volgende bladzijde, zijn alle 
activiteiten en de daarbij behorende uitvoerende partij weergegeven. Daarnaast is de leverancier of 
fabrikant van de materialen benoemd. In het overzicht zijn 44 activiteiten gespecifi ceerd, verdeel over 
30 uitvoerende partijen en 35 leveranciers of fabrikanten. 
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Tabel 2.1: Overzicht van de activiteiten, uitvoerende partijen en leveranciers/fabrikanten tijdens de afbouwfase
Activiteit Uitvoerende partij Leverancier / fabrikant 

1 Monteren bouwkundig staal tbv 
kozijnen BAM / Nagelhout  Nagelhout 

2 Maatvoeren Maatvoerder BAM Materieel - 

3 Aanbrengen metal studwanden  Cobra / onderaannemer 
metal stud Cobra / Gyproc 

4 Aanbrengen stelkozijnen Cobra / onderaannemer 
metal stud ntb

5
Kalkzandsteen wanden metselen 
(ter plaatse van 
leidingschachten) 

Onderaannemer 
kalkzandsteen ntb

6 Aanbrengen kanalen en 
leidingen plafond 

BAM Techniek/ 
onderaannemer Gebroeders Meijers 

7 Aanbrengen leidingen en 
bekabeling in metal studwand 

BAM Techniek/ 
onderaannemer BAM Techniek 

8 Monteren frames sanitair incl. 
afmonteren leidingwerk 

BAM Techniek/ 
onderaannemer BAM Techniek 

9 Plaatsen binnenkozijnen Onderaannemer kozijnen MHB b.v. / Merford Special Doors / 
leverancier hout / Kelmar 

10 Aanbrengen sauswerk Onderaannemer sauswerk Sikkens (Akzo Nobel Coatings 
B.V.) 

11 Aanbrengen weefsel en 
Wandflex Onderaannemer Wandflex Wandflex B.V. 

12 
Aanbrengen weefsel en 
Wandflex ter plaatse van het 
atrium 

Onderaannemer Wandflex Wandflex B.V. 

13 Aanbrengen houten stroken Onderaannemer houten 
stroken ntb

14 Aanbrengen spiegelwand (in 
toiletgroepen) Onderaannemer spiegelwand ntb 

15 Aanbrengen wandtegels Onderaannemer tegelzetter Koninklijke Mosa B.V.  

16 Aanbrengen vinyl wandbekleding Onderaannemer 
wandbekleding vinyl Vescom 

17 Aanbrengen Bamboe fineer Onderaannemer 
wandbekleding Bamboo Moso Bamboo 

18 Aanbrengen gisplaatplafond tbv 
afwerking Onderaannemer gipsplafond Gyproc 

19 Aanbrengen sauswerk plafond Onderaannemer sauswerk Sikkens 

20 Aanbrengen akoestisch 
spuitpleister Onderaannemer spuitpleister Asona Benelux B.V. 

21 Aanbrengen houten stroken 
plafond 

Onderaannemer houten 
stroken ntb

22 Aanbrengen akoestisch metalen 
plafond 

Onderaannemer akoestisch 
plafond

Hunter Douglas plafondsystemen 
Nederland 

23 Aanbrengen Rigitone plafond 
met Wandflex Onderaannemer gipsplafond Gyproc / Wandflex B.V. 

24 Aanbrengen HSB plafond Onderaannemer HSB plafond ntb 

25 Aanbrengen systeemplafond 
Rockfon fibral Onderaannemer Rockfon Rockfon 

26 Aanbrengen plafond IVI 
metaalsysteem Onderaannemer Nevima Nevima B.V. 

27 Aanbrengen Sonaspray 
(spuitpleister) Onderaannemer spuitpleister Asona Benelux B.V. 

28 Aanbrengen Bamboe akoestisch 
plafond 

Onderaannemer Bamboe 
plafond Bamboo Acoutics 

29 Aanbrengen kunststof gietvloer Onderaannemer gietvloer Arturo (Unipro B.V.) 

30 Aanbrengen houten stroken 
(parket) 

Onderaannemer houten 
stroken ntb

31 Aanbrengen tegelwerk vloer Onderaannemer tegelzetter Koninklijke Moso B.V. 
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Tabel 2.1: Overzicht van de activiteiten, uitvoerende partijen en leveranciers/fabrikanten tijdens de afbouwfase (vervolg)

2.4 Afbouwmaterialen
Voor het uitvoeren van de activiteiten zijn materiaal, materieel en arbeid benodigd. Materialen, die 
verwerkt worden tijdens het uitvoeren van activiteiten, hebben opslagruimte nodig in de vorm van 
een werkvoorraad of opslagruimte voor een langere periode. De benodigde ruimte voor materieel en 
arbeid wordt in het volgende hoofdstuk besproken. In deze paragraaf worden de verschillende soorten 
materialen toegelicht. De materialen zijn onderdeel van de aanvoerstroom van het Groninger Forum, 
zoals weergegeven op afbeelding 2.4.  

Afbeelding 2.4: Aanvoerstromen van afbouwmateriaal voor het Groninger Forum

 Activiteit Uitvoerende partij Leverancier / fabrikant 

32 Aanbrengen vinyl vloerbedekking Onderaannemer 
vloerbedekking vinyl Bolon 

33 Aanbrengen rubbervloer Onderaannemer 
vloerbedekking rubber Artigo 

34 Aanbrengen tapijt vloer Onderaannemer 
vloerbedekking tapijt Interface 

35 Aanbrengen Bamboe visgraat 
parket 

Onderaannemer Bamboe 
parket Moso Bamboo 

36 Aanbrengen Bamboe stroken 
parket 

Onderaannemer Bamboe 
parket Moso Bamboo 

37 Aanbrengen natuurstenen vloer Onderaannemer natuursteen 
vloer Hullenbosch 

38 Aanbrengen schoonloopmat Onderaannemer Storax Storax B.V. 
39 Afmonteren elektra BAM Techniek divers 
40 Afmonteren verlichting BAM Techniek divers 
41 Afmonteren sprinkler BAM Fire Protection ntb 
42 Afmonteren roosters BAM Techniek divers 
43 Afmonteren sanitair BAM Techniek divers 

44 Afhangen binnendeuren BAM / Onderaannemer 
binnendeuren 

MHB b.v. / Merford Special Doors / 
leverancier hout  
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De benodigde materialen zijn bepaald aan de hand van het bestek. De hoeveelheid per verdieping is 
bepaald aan de hand van de uittrekstaten uit het 3D-model van het gebouw. 
Van de binnenwanden, metal stud wanden en Technostar wanden, de verschillende afwerkingen, 
plafond-, wand- en vloerafwerkingen, en de kozijnen en deuren is de productinformatie en de benodigde 
hoeveelheid materiaal per vierkante meter uitgezocht. De afwerkvloeren zijn hierbij niet meegenomen 
omdat de afwerkvloeren tijdens de ruwbouwfase worden meegestort. In bijlage 2 is een overzicht 
van alle productinformatie en de bijbehorende leverancier gegeven. In bijlage 3 worden de vierkante 
meters afwerking per verdieping en de benodigde materialen gegeven. De benodigde materialen zijn 
in kaart gebracht voor afbouwstroom 1O en 1W. Er is hiervoor gekozen omdat de afgebakende week, 
week 44 – 2015, tijdens de uitvoering van deze afbouwstromen plaatsvindt. De metal stud wanden, 
afwerkingen en kozijnen en deuren worden hier kort toegelicht. 

Metal stud wanden en Technostar wanden
De binnenwanden van het Groninger Forum bestaan voornamelijk uit metal stud wanden. De Technostar 
wanden worden toegepast bij ruimtes waarbij er extra geluidseisen zijn. Er worden verschillende 
varianten metal stud wanden toegepast in het gebouw, voor het onderzoek is er uitgegaan van één 
type metal stud wand. Op afbeelding 2.5 is de doorsnede van de metal stud wand gegeven die bij 
dit onderzoek is toegepast. De Technostar wand is een variant op een metal stud wand waarbij een 
binnendoos met isolatie wordt toegepast. Op afbeelding 2.6 is een 3D-doorsnede gegeven van een 
Technostar wand. 

Afbeelding 2.5: Doorsnede van de gebruikte metal stud wand 
(bron: Gyproc wandenboek, 2011)

Afbeelding 2.6: 3D-doorsnede Technostar wand 
(bron: Productblad Technostar)

Voor het bepalen van de benodigde hoeveelheden per verdieping voor de metal stud wanden was het 
noodzakelijk om een inschatting te maken. Daarom is ervoor gekozen om deze hier weer te geven, 
terwijl de overige materialen in bijlage 3 worden uitgewerkt. De totale hoeveelheid metal stud wanden 
en Technostar wanden is bekend, deze informatie is uit het 3D-Revitmodel van het Groninger Forum 
te halen. In dit model is geen onderverdeling per verdieping gemaakt en daarom is ervoor gekozen om 
een inschatting te maken van de hoeveelheid metal stud wand per verdieping. 
Om de hoeveelheid te bepalen is er een verdieping uitgezocht waarbij ongeveer een gemiddelde 
hoeveelheid wand kan worden vastgesteld. Aan de hand van deze verdieping, 03o, is er een vergelijking 
gemaakt met de andere verdiepingen in het gebouw en zijn er plussen en minnen toegekend aan de 
verdiepingen op basis van een schatting van de binnenwanden. Hierbij is er een verdeling gemaakt 
tussen - - -, - -, -, +, ++ en +++. 
De Technostar wanden zijn hierbij niet meegenomen. Bij de Technostar wanden is er gebruik gemaakt 
van een evenredige verdeling tussen de drie verdiepingen waar deze wanden worden toegepast. De 
verdiepingen met Technostar wanden zijn 01w (ook op 02w, dit is meegerekend met 01w), 05w en 
07w. In totaal is er 3642,6 m2 Technostar wand in het gebouw, dit komt overeen met 1214,2 m2 per 
verdieping. 
Nadat bij elke bij elke verdieping een inschatting is gemaakt van de hoeveelheid metal stud wanden, 
zijn er waarden toegekend aan de plussen en minnen. Deze verdeling is als volgt:  - - - 10%, - - 25%, 
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- 40%, + 60%, ++ 75% en +++ 90% van de gemiddelde hoeveelheid van een gehele verdieping. Bij 
het toekennen van de plussen en minnen is er gekeken per gebouwdeel (per ‘halve’ verdieping), met 
uitzondering van verdieping 09 en 10. De gemiddelde waarde per verdieping is 10.318,1/10 = 1.031,81 
m2. In tabel 2.2 zijn de toegekende waarden per verdieping weergegeven. 

Aan de hand van de verbruiksstaten die zijn opgenomen in het Wandenboek van Gyproc (Gyproc, 
2011), zijn de hoeveelheden bepaald van de materialen die benodigd zijn voor het realiseren van 
een metal stud wand. Hierbij is uitgegaan van de verbruiksstaat van 1 m2 scheidingswand, enkel 
skelet, dubbel beplaat (2x12,5mm). In het Groninger Forum komen zowel scheidingswanden als 
voorzetwanden voor, maar omdat hier geen goede inschatting gemaakt kan worden van de verhouding 
tussen de hoeveelheid scheidingswanden en voorzetwanden, is ervoor gekozen om uit te gaan van 
alleen scheidingswanden. De benodigde hoeveelheden van een Technostar wand is op basis van een 
voorzetwand, waarbij de extra isolatie en de Technostar binnendozen zijn opgenomen. 
In tabel 2.3 is de verbruiksstaat  van de metal stud wand weergegeven. Van de Technostar wand en de 
overige afwerkingen in het gebouw zijn soortgelijke verbruiksstaten opgesteld. Deze verbruiksstaten 
zijn in bijlage 3 weergegeven. 

Tabel 2.2: Een indicatie van de metal stud wanden per verdieping

Tabel 2.3: Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 1 m2 Gyproc scheidingswand enkel skelet, dubbel beplaat, 2 x 12,5 mm

Verdieping Indicatie Hoeveelheid
00o +++ 928,6 m² 
00w - - - 103,2 m² 
01o ++ 773,9 m² 
01w ++ 773,9 m² 
02o +++ 928,6 m² 
02w ++ 773,9 m² 
03o + 619,1 m² 
03w - - - 103,2 m² 
04o - - 257,9 m² 
04w - - - 103,2 m² 
05o + 619,1 m² 
05w +++ 928,6 m² 
06o - - 257,9 m² 
06w - 412,7 m² 
07o +++ 928,6 m² 
07w +++ 928,6 m² 
08o - - - 103,2 m² 
08w - - - 103,2 m² 
09 - - 257,9 m² 
10 - 412,7 m² 

Materiaal Hoeveelheid per m² Verpakking 
Rigidur platen 4,2 m² Los op pallet 
GypFrame U-profielen 0,8 m Bundels (8 stuks) en Pakken (144 stuks) 
GypFrame C-profielen 2,1 m Bundels (8 stuks) en Pakken (144 stuks) 
Gyproc afdichtingsband 20 3,6 m Rol 50m 
Gyproc wapeningsband 2 m Rol 25m 
Gyproc JointFiller Vario 0,4 kg Zak 5kg 
Gyproc JointFinisher 
Premium 

0,1 kg Zak 5kg 

Isover glaswol 1,05 m² Rol en Pallet (18 rollen) 
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Plafondafwerkingen
In totaal zijn er voor afbouwstroom 1O en 1W 14 verschillende plafondafwerkingen te onderscheiden. 
De plafondafwerkingen zijn onder andere sauswerk, akoestisch spuitpleister, akoestisch plafond, 
klimaatplafond of een systeemplafond. In sommige gevallen wordt er eerst een metal stud plafond 
gemaakt voor de afwerking kan worden aangebracht. 

Wandafwerkingen
De meest voorkomende wandafwerkingen zijn sauswerk en weefsel en Wandfl ex. Voor afbouwstroom 
1O en 1W zijn er 8 verschillende wandafwerkingen. Wanneer de wandafwerkingen worden uitgevoerd, 
is het mogelijk dat een deel van de ruimte nog gebruikt wordt als opslagruimte voor materiaal. Dit is 
mogelijk zolang er nog voldoende ruimte vrij is om de wand. 

Vloerafwerkingen
Voor de vloer wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van een kunststof gietvloer. Daarnaast bestaat 
een groot deel van de in totaal 15 vloerafwerkingen voor afbouwstroom 1O en 1W uit een Bamboe 
stroken parket. De vloeren hebben niet alleen eisen aan de binnenruimte qua verwerkingstemperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid, maar ook aan de vochtigheid van de onderliggende vloer. De vloer moet 
dusdanig zijn uitgehard dat het een bepaald vochtigheidspercentage heeft. 

Binnendeuren en kozijnen
Nadat alle afwerkingen zijn aangebracht en de elektra, verlichting, sprinklers, roosters en sanitair 
is afgemonteerd, worden de binnendeuren afgehangen. In het gebouw zijn verschillende typen 
binnendeuren van in totaal negen verschillende leveranciers. In totaal zijn er voor afbouwstroom 1O en 
1W 343 deuren, die worden afgehangen in 191 kozijnen. In bijlage 4 zijn de deuren- en kozijnenstaten 
van afbouwstroom 1O en 1W opgenomen. Hierin wordt per verdieping benoemd welke deuren en 
kozijnen van toepassing zijn met daarbij het kozijnnummer, functie van de deur en de afmetingen. Ook 
het totale aantal deuren per verdieping wordt gegeven. 

Afbeelding 2.7: Afvoerstromen van het Groninger Forum

2.5 Afval 
Tijdens het uitvoeren van activiteiten en het verwerken van materialen ontstaat afval. Afval is de 
belangrijkste veroorzaker van de afvoerstromen van materiaal. Op afbeelding 2.7 zijn de afvoerstromen 
van het Groninger Forum in het rood weergegeven.
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De bouw produceert jaarlijks rond de 24 miljoen ton afval. Daarmee draagt de sector het meeste bij aan 
de 60 miljoen ton afval dat in Nederland per jaar wordt geproduceerd. Een gedeelte van het afval heeft 
een nuttige toepassing zoals recycling (Rijkswaterstaat, 2014). Over het algemeen zijn er in de bouw vijf 
afvalstromen te onderscheiden: puin, hout, papier en karton, plastic en restmateriaal. In de afbouwfase 
bestaan de afvalstromen voornamelijk uit plastic, papier en karton en hout. Verpakkingsmateriaal van 
bouwmateriaal is de voornaamste bron van de afvalstromen plastic en papier en karton. Wanneer 
er gebruik wordt gemaakt van pallets en als deze niet worden teruggenomen door de fabrikant, 
leverancier of groothandel ontstaat er ook een afvalstroom met hout. 

Tijdens de uitvoering van de afbouwfase van het Groninger Forum zal het afval zoveel mogelijk aan de 
bron worden gescheiden. Er kunnen bijvoorbeeld op de verdiepingen (rol)containers worden gebruikt 
om het afval te verzamelen. Als deze (rol)containers vol zijn, kunnen deze van de verdiepingen naar de 
bouwplaats worden getransporteerd en worden geleegd in de containers die door de afvalverwerker 
op de bouwplaats zijn geplaatst. Vervolgens verwijdert de afvalverwerker de volle containers van de 
bouwplaats. Het afval wordt niet via de satellietbouwplaats afgevoerd naar de afvalverwerker, het afval 
zal direct worden afgevoerd naar de afvalverwerker. 
Bij de verbruiksstaten in bijlage 3 is er per materiaal ook de verpakking gegeven. Aan de hand van 
de benodigde hoeveelheden kan worden bepaald hoeveel verpakkingen van een bepaald materiaal 
of product benodigd zijn. Wanneer de activiteit is uitgevoerd, blijft de verpakking over en moet dit van 
de bouwplaats worden afgevoerd. De verpakkingen van materialen lopen uiteen van los op pallets of 
bokken, bundels, rollen, zakken, blikken, emmers en dozen. Bij de meeste verpakkingen gaat het om 
één formaat waarin de materialen worden vervoerd. Bij blikken, bussen en emmers zijn er meestal 
meerdere opties, waarbij de inhoud van de verpakking kan verschillen. Naast het verpakkingsmateriaal 
ontstaat er bij het uitvoeren van de activiteiten ook ander afval, zoals restmateriaal, dat van de 
bouwplaats moet worden afgevoerd.

2.6 Transport
Zodra materialen of materieel op de bouwplaats geleverd worden, hebben ze opslagruimte nodig. 
Een uitzondering hierop is wanneer de materialen just-in-time worden geleverd, echter is dat bij 
de afbouwmaterialen meestal niet het geval. De materialen en het materieel hebben niet alleen 

Afbeelding 2.8: Logistieke processen naar, van en op de bouwplaats/ transportmethode op de bouwplaats
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opslagruimte benodigd, ze moeten ook op de bouwplaats worden getransporteerd. Hiervoor zijn er 
verschillende transportmiddelen beschikbaar. De pijlen in het schema van de logistieke processen 
op het Groninger Forum op afbeelding 2.8 staan niet alleen voor de aan- en afvoerstromen. Voor de 
verplaatsing van de aan- en afvoerstromen zijn namelijk transportmiddelen benodigd. 

In deze paragraaf worden de verschillende transportmiddelen voor horizontaal en verticaal transport 
besproken. Voor het Groninger Forum zijn een aantal transportmiddelen vastgelegd. Zo zijn de 
torenkranen Oost en West inmiddels op de bouwplaats geplaatst en zijn de type personen- en 
goederenliften bekend, die in de liftschachten van het gebouw zullen worden geplaatst. De specifi caties 
van deze transportmiddelen zullen in deze paragraaf worden besproken. De te transporteren materialen 
worden gegroepeerd in transporteenheden. Deze transporteenheden kunnen worden gezien als de 
opslagmethode, omdat er op de verdieping geen handling meer plaatsvindt.

2.6.1 Transportmethode
Een levering van materiaal kan op verschillende manieren op de bouwplaats komen. De materialen 
kunnen rechtstreeks vanaf de leverancier of groothandel op de bouwplaats worden geleverd of de 
materialen worden eerst op de satellietbouwplaats geleverd en vervolgens naar de bouwplaats 
vervoerd. Nadat de materialen op de bouwplaats zijn geleverd, kunnen de materialen met verschillende 
transportmiddelen horizontaal en verticaal op de bouwplaats naar de opslagplaats of verwerkingsplaats 
worden getransporteerd. Op afbeelding 2.8 zijn de verschillende mogelijkheden van de levering van 
materialen en het transport op de bouwplaats weergegeven.  

De transportmethode op de bouwplaats voor de materialen in de afbouwfase is in deze fase van 
de bouw, de ruwbouwfase, nog niet vastgelegd. Voor het horizontale en verticale transport kunnen 
verschillende transportmiddelen worden gebruikt. In de tabellen 2.4 tot en met 2.6 zijn de mogelijkheden 
voor horizontaal transport op de begane grond, verticaal transport en horizontaal transport op de 
verdiepingen weergeven (RRBouw, 2005). In bijlage 5 wordt een compleet overzicht gegeven van de 
mogelijke transportmiddelen naar, van en op de bouwplaats.

Tabel 2.4: Materieel voor horizontaal transport begane grond

Tabel 2.5: Materieel voor verticaal transport

Materieel voor horizontaal transport begane grond 
Kruiwagen Kattorenkraan 
Handwagen Toptorenkraan 
Rolcontainer Portaalkraan 
Palletwagen hand Mobiele telekraan 
Palletwagen elektrisch Mobiele toptorenkraan 
Heftruck Mobiele toprupskraan 
Verreiker Mobiele katrupskraan 
Tractor Vrachtauto met kraan 
Vrachtwagen Betonpomp
Shovel  

Materieel voor verticaal transport 
Ladderlift Mobiele telekraan 
Plateaulift Mobiele toptorenkraan 
Personenlift Mobiele toprupskraan 
Personengoederenlift Mobiele katrupskraan 
Definitieve gebouwlift Vrachtauto met kraan 
Verreiker Stortkoker 
Kattorenkraan Pomp voor bulktransport 
Toptorenkraan Speciaal materieel 
Portaalkraan 
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Tabel 2.6: Materieel voor horizontaal transport verdieping

De transportmethode voor de materialen ten behoeve van de afbouw van het Groninger Forum moet 
nog worden bepaald. Een aantal transportmiddelen zijn in deze fase van de bouw vastgelegd, namelijk 
de torenkranen en de persoon- en goederenliften. Deze transportmiddelen worden in de volgende 
deelparagraaf toegelicht. Welk transportmiddel er voor de materialen zal worden toegepast is 
afhankelijk van onder andere de grootte en het gewicht van de te vervoeren materialen. De mogelijke 
transporteenheden en daarbij ook de opslagmethode van de materialen worden daarna toegelicht.

2.6.2 Transportmiddelen op het Groninger Forum
Voor de uitvoering van het Groninger Forum zijn een aantal transportmiddelen al vastgelegd. De 
torenkranen aan de West- en Oostzijde zijn geplaatst en ook het type personen- en goederenliften is 
vastgelegd. In deze deelparagraaf worden de specifi caties van de transportmiddelen toegelicht. De 
specifi caties van de transportmiddelen van het Groninger Forum zijn afkomstig uit de projectdocumenten 
en de specifi caties van de torenkraan fabrikant. De transportmiddelen van het Groninger Forum zijn 
weergegeven in tabel 2.7. 

Tabel 2.7: Transportmiddelen Groninger Forum

Tijdens de afbouwfase van het Groninger Forum zal er veel gebruik worden gemaakt van de personen- 
en goederenlift voor het verticaal transport van materialen. Doordat de personen- en goederenlift is 
vastgelegd zijn er ook een aantal restricties voor het verticaal transport vast te stellen. De lift kan 
maximaal 500 kg heffen en daarnaast moeten de materialen binnen de afmetingen van de kooi blijven. 
Dit zou kunnen betekenen dat het transport van sommige materialen bij voorkeur met een ander 
transportmiddel plaatsvindt.

2.6.3 Transporteenheden en opslagmethode
Materialen worden niet los op de bouwplaats geleverd, maar in bepaalde eenheden. Deze 
transporteenheden hebben een bepaalde vorm. In de matrix transporteenheden op afbeelding 2.9 
worden verschillende mogelijke vormen gegeven van hoe de materialen kunnen worden geleverd en 
getransporteerd. Ervan uitgaande dat de materialen in dezelfde eenheden worden opgeslagen als 

Materieel voor horizontaal transport verdieping 
Kruiwagen Toptorenkraan 
Handwagen Portaalkraan 
Rolcontainer Mobiele telekraan 
Palletwagen hand Mobiele toptorenkraan 
Palletwagen elektrisch Mobiele toprupskraan 
Kanalenlift Mobiele katrupskraan 
Stapelaar Betonpomp met verdeelgiek 
Kattorenkraan  

Transportmiddelen Groninger Forum 
Torenkraan Oost Type 550 ECH Li 

Gieklengte 41,5 m 
Haakhoogte 44 m
Gewicht Max. 18.000 kg 

Torenkraan West Type 550 ECH Li 
Gieklengte 51,5 m 
Haakhoogte 56,3 m 
Gewicht Max. 12.000 kg 

Personen- en goederenlift 
Oost en West 

Type Raxtar RX518 
Soort Tandheugellift 
Hefvermogen 500 kg 
Max. aantal personen 6 
Kooiafmetingen  L: 1800 mm 

B: 1400 mm 
H: 2500 mm 
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getransporteerd, zijn de transporteenheden gelijk aan de opslagmethode van de materialen. 
In het overzicht in bijlage 6 is per materiaal aangegeven wat de transporteenheid is. Bij het bepalen van 
de transporteenheden per materiaal is uitgegaan van de verpakking van het materiaal en de mogelijke 
manier van het opslaan van het materiaal.

Afbeelding 2.9: Transporteenheden matrix(bron: RRBouw, 2005)

Nadat de transporteenheden per materiaal zijn bepaald, kan er worden gekeken welke 
transporteenheden het vaakst te verwachten zijn tijdens de uitvoering van het Groninger Forum. 
Op afbeelding 2.10 zijn de transporteenheden van de afbouwmaterialen van het Groninger Forum 
weergegeven. Aan de hand van de totale hoeveelheid materiaal en de verpakkingswijze is bepaald 
hoeveel pallets of transporteenheden er per materiaal zullen moeten getransporteerd in de afbouwfase. 
Hieruit komt naar voren dat veruit de meeste materialen bestaan uit groot stukgoed, plaatvormig, 
zware bundeling of ondersteuning, namelijk 68%. Deze hoeveelheid transporteenheden wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid gipsplaten die benodigd zijn in de afbouwfase. De 
daaropvolgende transporteenheid is groot stukgoed, langwerpig, zware groepering of ondersteuning 
en deze is goed voor 11% van de transporteenheden. Daarna komt de transporteenheid klein 
stukgoed, slecht stapelbaar, zware bundeling of ondersteuning, dit zijn 9% van de materialen. De 
overige materialen zijn verdeeld over verschillende transporteenheden die elk 4%, 3% of minder van 
de totale hoeveelheid transporteenheden zijn. 
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Afbeelding 2.10: Transporteenheden van de afbouwmaterialen van het Groninger Forum

2.7 Benodigde opslagcapaciteit week 44 – 2015
In de paragrafen 2.3 en 2.4 zijn de activiteiten en de benodigde materialen besproken in de afbouwfase 
van het Groninger Forum. Om een indicatie te maken van de benodigde opslagcapaciteit is er 
gekozen om gebruik te maken van de afgebakende periode week 44 – 2015. Aan de hand van de 
activiteiten, die in deze week worden uitgevoerd, is bepaald wat de benodigde materialen zijn. Aan de 
hand van de hoeveelheid materialen en de verpakking van de materialen is bepaald wat de benodigde 
opslagcapaciteit in week 44 – 2015 is. 

2.7.1 Activiteiten in week 44 – 2015
De activiteiten, die in week 44 – 2015 worden uitgevoerd, kunnen met de huidige planning worden 
bepaald. De huidige planning is nog geen gedetailleerde planning met alle activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd in de afbouwfase. Het is een indicatie van de benodigde tijd voor het uitvoeren van 
de activiteiten. In tabel 2.8, op de volgende bladzijde, zijn de activiteiten weergegeven die in week 44 
– 2015 worden uitgevoerd. In de tabel is aangegeven op welke dag van de week de activiteiten zullen 
worden uitgevoerd. 

2.7.2 Materialen in week 44 – 2015
Aan de hand van de activiteiten die in week 44 – 2015 moeten worden uitgevoerd, is bepaald welke 
materialen er in week 44 – 2015 benodigd zijn. Bij niet elke activiteit zijn de benodigde hoeveelheden 
materiaal bekend, daarom is ervoor gekozen om hier alleen de materialen toe te lichten die in de 
huidige fase van de uitvoering van het Groninger Forum bekend zijn. Van de volgende activiteiten 
worden de materialen toegelicht: sluiten ms-wanden + aanbrengen brandkering en c&u stijlen tbv ms-
wanden aanbrengen.
In tabel 2.9, op de volgende bladzijde, zijn de benodigde materialen voor verdieping 05o en 04o 
weergegeven. Voor verdieping 05w en 04w gelden dezelfde hoeveelheden per verdieping. Voor de 
activiteit op verdieping 03o en 03w is geen informatie bekend over de hoeveelheden materiaal en 
wordt daarom niet meegenomen. 
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Bij de hoeveelheid materiaal ten behoeve van de metal stud wanden is er uitgegaan van de gemiddelde 
hoeveelheid metal stud wand per verdieping, namelijk 1031,81 m2. Er is hiervoor gekozen omdat de 
tijdsduur in de planning bij elke verdieping hetzelfde is en dit dus een indicatie is van de gemiddelde 
tijdsduur voor het uitvoeren de metal stud wanden. De activiteit sluiten ms-wanden + aanbrengen 
brandkering, dat wordt uitgevoerd op verdieping 05, heeft een totale tijdsduur van 10 werkdagen. In 

Tabel 2.9: Benodigde materialen en opslagcapaciteit in week 44 – 2015

Tabel 2.8: Activiteiten per verdieping in week 44 – 2015

Verdieping 05o - Sluiten ms-wanden + aanbrengen brandkering 

Materiaal Hoeveelheid Hoeveelheid
per stuk 

Aantal 
pallets Afmeting Benodigde 

opslagcapaciteit
Rigidur platen  2166,8 m² 657 platen 22 1,2 x 

2,75m 
72,6 m² 

Isover glaswol 541,7 m² 26 rollen 2 1,15 x 
1,2m 

2,8 m² 

Gyproc afdichtingsband 
20

1857,3 m 38 rollen 1 0,8 x 
1,2m 

0,96 m² 

Gyproc wapeningsband 1031,8 m 52 rollen 1 0,8 x 
1,2m 

0,96 m² 

Gyproc JointFiller Vario 206,4 kg 42 zakken 1 0,8 x 
1,2m 

0,96 m² 

Gyproc JointFinisher 
Premium 

51,6 kg 11 zakken 1 0,8 x 
1,2m 

0,96 m² 

Verdieping 04o - c&u stijlen tbv ms-wanden monteren 

Materiaal Hoeveelheid Hoeveelheid
per stuk 

Aantal 
pallets Afmeting Benodigde 

opslagcapaciteit
GypFrame U-profielen 660,4 m 166 stuks 1 1,2 x 4m 4,8 m² 
GypFrame C-profielen 1733,4 m 434 stuks 1 1,2 x 4m 4,8 m² 

Activiteiten Wanneer
Verdieping 05o ma di wo do vr
bekabeling in ms-wanden aanbrengen       
monteren frames sanitair incl. afmonteren leidingwerk 
Sluiten ms-wanden + aanbrengen brandkering 
Verdieping 05w ma di wo do vr
bekabeling in ms-wanden aanbrengen       
monteren frames sanitair incl. afmonteren leidingwerk 
Sluiten ms-wanden + aanbrengen brandkering 
Verdieping 04o ma di wo do vr
kanalen/prefab installatiewerk aanbrengen      
c&u stijlen tbv ms-wanden monteren 
aanbrengen stelkozijnen binnenkozijnen     
bekabeling in ms-wanden aanbrengen 
metselen  kalkzandsteen wanden    
Verdieping 04w ma di wo do vr
kanalen/prefab installatiewerk aanbrengen      
c&u stijlen tbv ms-wanden monteren 
aanbrengen stelkozijnen binnenkozijnen     
bekabeling in ms-wanden aanbrengen 
metselen  kalkzandsteen wanden    
Verdieping 03o ma di wo do vr
monteren bouwkundig staal tbv kozijnen      
Verdieping 03w ma di wo do vr
monteren bouwkundig staal tbv kozijnen      
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week 44 – 2015 zal er 5 werkdagen aan deze activiteit worden gewerkt. Dit betekent dat er 515,9 m2 

metal stud wand wordt gesloten. De activiteit c&u stijlen tbv ms-wanden monteren heeft een totale 
tijdsduur van 5 werkdagen. Hiervan zullen 4 werkdagen worden uitgevoerd in week 44 – 2015, dit 
betekent dat er voor 825,45 m2 metal stud wand stijl- en regelwerk zal worden gemonteerd. 

2.7.3 Benodigde opslagcapaciteit materiaal in week 44 – 2015
In de vorige deelparagraaf is bepaald wat de benodigde hoeveelheid materiaal is op de verdiepingen 
05 en 04. Aan de hand van deze hoeveelheden kan bepaald worden wat de minimaal benodigde 
opslagcapaciteit in week 44 – 2015 is. De benodigde opslagcapaciteit is afhankelijk van de 
aanvoermethode en de bouwsnelheid van de materialen. Voor de aanvoermethode kunnen 
verschillende methodes worden toegepast. De materialen kunnen just-in-time worden geleverd. 
Een andere optie is op maandag of vrijdag, waarbij de gehele weekvoorraad wordt geleverd, of dat 
alle materialen voor één verdieping tegelijkertijd worden geleverd. Tot slot is een mogelijkheid, die 
naar voren kwam tijdens een gesprek, om de materialen just-in-time te leveren maar dan wel twee 
dagen voordat de activiteit wordt uitgevoerd. In deze fase van de uitvoering is nog niet bepaald wat de 
aanvoermethode van de materialen zal zijn. Onderaannemers zijn nog niet ingekocht en het is nog niet 
bepaald van welke transportmiddelen er gebruik gemaakt gaat worden.  
Er is voor gekozen dat de hoeveelheden materiaal, die in week 44 – 2015 moet worden verwerkt, 
de minimaal benodigde opslagcapaciteit is in week 44 – 2015. In tabel 2.9 zijn de materialen, de 
benodigde pallets en de daarbij behorende afmetingen gegeven. Aan de hand van deze informatie kan 
de benodigde opslagcapaciteit worden bepaald. Bij het bepalen van de benodigde pallets materiaal is 
geen rekening gehouden met de transportmiddelen op de bouwplaats. Wanneer een pallet meer weegt 
dan 500 kg kan deze pallet niet met de personen- en goederenlift worden getransporteerd. Er zal dan 
gekozen  moeten worden voor een ander transportmiddel of minder materiaal per pallet. De keuze 
voor het transportmiddel en de materiaal per pallet kan in een latere fase worden gemaakt. Op zowel 
verdieping 05o als 05w is in totaal 79,24 m2 opslagruimte benodigd en zowel op verdieping 04o als 04w 
is in totaal 9,6 m2 opslagruimte benodigd. De vraag naar opslagruimte zal in het volgende hoofdstuk 
worden vergeleken met het aanbod aan opslagruimte. Hierbij zal voor week 44 – 2015 worden bepaald 
of het aanbod aan opslagruimte in de binnenruimte voldoet aan de vraag naar opslagruimte. 
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3 Binnenruimte in het gebouw in uitvoering

In het voorgaande hoofdstuk is de vraag naar opslagruimte in het gebouw in uitvoering behandeld. 
Aan de hand van de verschillende materialen, transporteenheden en de planning is de benodigde 
opslagcapaciteit voor week 44 – 2015 bepaald. In dit hoofdstuk wordt de binnenruimte in het gebouw 
in uitvoering, het aanbod, besproken. In de eerste paragraaf wordt de aanpak van het onderzoek naar 
de binnenruimte van het Groninger Forum besproken. Na een overzicht van de binnenruimte worden 
de mogelijke functies van het gebouw in uitvoering besproken. Als een ruimte gebruikt kan worden 
als opslagruimte zijn er een aantal eisen waaraan de binnenruimte moet voldoen om te bepalen of er 
materiaal kan worden opgeslagen. Voordat er bepaald kan worden welke ruimte beschikbaar is voor 
de opslag van materiaal of materieel, is eerst de bouwplaats en binnenruimte van het gebouw in kaart 
gebracht. Aan de hand hiervan kan worden bepaald wat de functies zijn van de binnenruimte in week 
44 – 2015 en wat de opslagcapaciteit is van het gebouw in uitvoering.

3.1 Aanpak van het onderzoek naar de binnenruimte
Voor het in kaart brengen van de binnenruimte is ten eerste gebruik gemaakt van de bestektekeningen. 
Op deze tekeningen staat in elke ruimte het ruimtenummer, de ruimte naam en de oppervlakte. Aan 
de hand van deze informatie is een Excel lijst opgesteld. Aan de hand van literatuuronderzoek uit 
het vooronderzoek van het afstudeerwerk zijn de functies van de ruimte in het gebouw in uitvoering 
bepaald. Als een ruimte de functie van opslagruimte kan hebben zijn er nog eisen waaraan deze ruimte 
moet voldoen. Een deel van deze eisen zijn terug te vinden in de productbladen van de leveranciers 
van de materialen. Daarnaast zijn er een aantal eisen aan de ruimtes die naar voren zijn gekomen 
tijdens gesprekken over het onderzoek die zijn gevoerd met de werkvoorbereiding. 
Vervolgens is het mogelijk om in kaart te brengen welke ruimte in het gebouw beschikbaar is voor 
de opslag van materiaal. Aan de hand van de huidige planning van de afbouw is bepaald welke 
ruimten zijn gevormd door het aanbrengen van de binnenwanden en waar in het gebouw activiteiten 
plaatsvinden. Aan de hand daarvan is de beschikbaarheid en de opslagcapaciteit van de binnenruimte 
bepaald.  

Tabel 3.1: Ruimte en oppervlakte van verdieping 05o

ruimtenummer ruimtebenaming oppervlakte ruimte in m2

(oppervlakte gemeten op 1500 +vl) 
O_501_S lifthal 28,5
O_502_S trappenhuis O1 4,6 
O_503_S trappenhuis O2 4,7
O_506_P berging 1,8 
O_507_P werkkast 4,3
O_520_S museum 433,2 
O_542_S trap 8,1
O_543_S trap 2,4 
O_550_T lichtverdeelkast 1,2
O_551_S schatkamer 16,3 
O_552_T techniekruimte 37,9
O_5xx_T liftschacht 29,9 
O_5x1_T schacht 3,6
O_5x2_T schacht 8,2 
O_5x3_T schacht 3,9

Totaal 15 588,6
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3.2 De binnenruimte van afbouwstroom 1O en 1W
In deze paragraaf wordt er een overzicht gemaakt van de binnenruimte van het Groninger Forum. 
Hierbij is van elke verdieping van afbouwstroom 1O en 1W een overzicht gemaakt van de ruimtes 
op de verdieping met de daarbij behorende grootte. Naast de ruimte dat beschikbaar kan zijn op de 
verdiepingsvloer, zou er gebruik gemaakt kunnen worden van de beschikbare ruimte in de parkeerkelder. 
De beschikbare ruimte in de parkeerkelder zou gebruikt kunnen worden als tussenopslag van het 
benodigde materiaal en/of materieel. In bijlage 7 staat een overzicht van de ruimtes op de verdiepingen 
van afbouwstroom 1O, 1W en de parkeerkelder. In dit hoofdstuk wordt er verder alleen ingegaan op de 
binnenruimte in (de bovenbouw van) het Groninger Forum. Hierbij wordt verdieping 05o als voorbeeld 
gebruikt. In tabel 3.1 is het ruimtenummer, de ruimtebenaming en de oppervlakte van verdieping 05o 
gegeven. 

3.3 Functies van de binnenruimte
De binnenruimte van een gebouw in uitvoering is niet geheel beschikbaar als opslagruimte. De ruimte in 
een gebouw kan ook benodigd zijn als ruimte voor het transporteren van materiaal, materieel en afval, 
ruimte voor het uitvoeren van activiteiten en ruimte voor het plaatsen van materieel. In dit onderzoek 
zijn een aantal functies van de binnenruimte vastgesteld, deze functies zijn als volgt gedefi nieerd. 

Opslagruimte
De ruimte die wordt gebruikt voor het (tijdelijk) opslaan van materiaal. 

Verkeersruimte
De ruimte die benodigd is voor het transport of het verplaatsen van personen en goederen.

Bewerkingsruimte
De ruimte die benodigd is voor het bewerken of samenvoegen van materiaal.

Verwerkingsruimte
De ruimte die benodigd is voor het aanbrengen of verwerken van materiaal. 

Ruimte voor personeel
De ruimte die benodigd is voor het personeel of arbeid op de bouwplaats en op de verdiepingen. Deze 
ruimte bestaat bijvoorbeeld uit schaftruimte en sanitaire voorzieningen. 

Ruimte voor materieel
De ruimte die benodigd is voor het opstellen van materieel. Voorbeelden hiervan zijn hoogwerkers en 
rolsteigers, maar ook steigers die voor een langere periode in het gebouw staan. 

Ruimte voor transportmiddelen (vast)
De ruimte die benodigd is voor het opstellen van transportmiddelen die voor een langere periode op de 
bouwplaats staan, zoals torenkranen en personen- en goederenliften. 

3.4 Eisen aan de binnenruimte voor opslagruimte
Wanneer de binnenruimte gebruikt wordt als opslagruimte voor materiaal zijn er verschillende eisen 
waaraan de ruimte moet voldoen. De eisen aan de binnenruimte verschillen per soort materiaal. Er zijn 
andere eisen voor de opslag van bijvoorbeeld gipsplaten, wand- en vloertegels en blikken verf. 
Voor de uitvoering van activiteiten voor de afbouw geldt ook dat de eisen aan de ruimte verschillen 
per materiaal.  Een eerste eis aan een ruimte is dat de ruimte windvrij moet zijn. Bij een activiteit 
zoals het aanbrengen van een cementdekvloer hoeft de ruimte nog niet waterdicht te zijn, omdat 
er bij deze activiteit ook veel vocht kan vrij komen. De volgende stap is dat de binnenruimte in het 
gebouw in uitvoering wind- en waterdicht wordt gemaakt. Vervolgens gaat het al dan niet beschikbaar 
zijn van bouwwarmte een rol spelen. Als er bouwwarmte in het gebouw aanwezig is, is het mogelijk 
om de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid te beïnvloeden. De eisen met betrekking tot 
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de verwerkingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid verschillen per materiaal, door gebruik 
te maken van bouwwarmte kan men zorgen dat de ruimte voldoet aan de eisen voor de opslag en 
verwerking van het materiaal. Daarnaast worden er voor de meeste vloerafwerkingen ook eisen gesteld 
aan het vochtpercentage in de vloer. Tot slot kan er bij het uitvoeren van verschillende activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld het aanbrengen van de kunststof gietvloeren, de eis gesteld worden dat de ruimte stofvrij 
moet zijn. In het overzicht in bijlage 6 is bij elk materiaal aangegeven wat de eisen met betrekking tot 
de verwerkingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zijn. 

3.5 Bouwplaats en binnenruimte in week 44 – 2015 
De bouwplaats van het Groninger Forum bevindt zich midden in de binnenstad van Groningen. Dit 
heeft onder andere tot gevolg dat de ruimte op de bouwplaats beperkt is. De bouwplaats beschikt over 
twee ingangen, aan de Westzijde de ingang aan de Grote Markt en aan de Oostzijde de ingang aan 
de Schoolstraat. Deze ingangen worden gebruikt als gescheiden aan- en afvoerroutes voor bouwdeel 
West en Oost. 
De bouwplaatsinrichting van het Groninger Forum verandert per bouwfase. Aan het begin van de 
afbouwfase in de afgebakende periode week 44 – 2015 wordt het laatste deel van de ruwbouwfase 
uitgevoerd en is de gevelfase nog in volle gang. Om het gebouw wordt een steiger geplaatst ten 
behoeve van de uitvoering van de gevel. Bij sommige delen van het gebouw loopt de gevel schuin 
omhoog naar buiten, hier is de gevelsteiger breder dan de ‘standaardbreedte’ van 1,5 m, dat bij de 
overige delen van toepassing is. 
Naast de steiger ten behoeve van de uitvoering van de gevel, wordt er waarschijnlijk in het atrium een 
steiger geplaatst ten behoeve van de uitvoering van de afbouw. Aan de atriumzijde van verschillende 
ruimtes moeten metal stud wanden worden geplaatst en de daarbij behorende wandafwerking worden 
aangebracht. Er kan gekozen worden om gebruik te maken van een rolsteiger, maar deze is tot 6 meter 
hoogte te gebruiken. Dit is in de meeste gevallen niet voldoende en daarnaast heeft het atrium niet 

Afbeelding 3.1: Bouwplaatsinrichting week 44 – 2015
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Afbeelding 3.2: Plattegrond verdieping 05 in week 44 – 2015

overal dezelfde breedte waardoor sommige wanden niet zijn te bereiken met een rolsteiger. Daarom is 
ervoor gekozen om gebruik te maken van een vaste steiger in het atrium. 
Op afbeelding 3.1 is de bouwplaatsinrichting ten tijde van week 44 – 2015 weergegeven. Op deze 
afbeelding zijn is de positie van de torenkranen Oost en West, de personen- en goederenliften Oost en 
West, de gevelsteiger en de steiger in het atrium weergegeven. 

Naast een bouwplaatsinrichting voor week 44 – 2015 kan er voor elke verdieping van het Groninger 
Forum worden bepaald hoe de binnenruimte eruit ziet aan het begin van week 44 – 2015. Aan de hand 
van de planning van de afbouw is bepaald wat de status van de afbouw per verdieping is. 
De afbouw wordt van boven naar beneden uitgevoerd. Aan de hand van de planning is bepaald dat 
alleen op verdieping 05 de metal stud wanden zijn geplaatst. Op afbeelding 3.2 zijn de personen- en 
goederenliften, die geplaatst zijn in de liftschachten, in het oranje aangegeven. De torenkraan, die 
aan de Oostzijde in de liftschacht is geplaatst, is in het groen aangegeven. De steiger in het atrium is 
in het paars aangegeven. Op de afbeelding is te zien dat de roltrappen in het atrium aanwezig zijn. 
De roltrappen zijn voor de start van de afbouw en het sluiten van het atrium ter hoogte van verdieping 
06 in het atrium geplaatst. Op verdieping 04 is nog een deel van de bioscoopzalen te zien die zowel 
op verdieping 05 als verdieping 04 zijn gesitueerd. De metal stud wanden van de bioscoopzalen zijn 
daarom al gerealiseerd. Alle lichtgrijze delen op de verdieping zijn de metal stud wanden die nog 
moeten worden uitgevoerd. Ook de binnenruimte in de parkeerkelder kan worden gebruikt voor het 
(tijdelijk) opslaan van materiaal en materieel. Van de verdiepingen in de parkeerkelder is daarom 
ook bepaald hoe deze er aan het begin van week 44 – 2015 eruit zullen zien. Op de afbeelding 3.2 
is de plattegrond van verdieping 05 weergegeven ten tijde van de start van week 44 – 2015. De 
plattegronden van de overige verdiepingen en de parkeerkelder zijn opgenomen in bijlage 8.  

3.6 Beschikbaarheid en opslagcapaciteit van de binnenruimte in week 44 – 2015
In de vorige paragraaf is de plattegrond van verdieping 05 ten tijde van week 44 – 2015 weergegeven. 
Aan de hand van de verschillende functies van de binnenruimte kan de beschikbare opslagcapaciteit 
worden bepaald. 
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Afbeelding 3.3: Plattegrond met de ruimtefuncties in week 44 – 2015 van verdieping 05

Op de plattegrond is de torenkraan, personen- en goederenlift en de steiger in het atrium weergegeven. 
Vervolgens is bepaald wat de benodigde verkeersruimte in het gebouw is. Op afbeelding 3.3 is 
de verkeersruimte in het blauw aangegeven. De verkeersruimte bestaat uit de trappenhuizen en 
de ‘loopruimte’ vanaf de trappenhuizen en personen- en goederenlift naar andere ruimten op de 
verdieping. Voor het overzicht zijn de installatieschachten in de plattegrond in het zwart weergegeven. 
In de installatieschachten is het niet mogelijk om materiaal op te slaan. 
Aan de hand van de planning is vervolgens bepaald in welke ruimten op de verdieping activiteiten 
worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van activiteiten is bewerkings- en verwerkingsruimte nodig. 
Deze ruimte is op de plattegrond in het rood aangegeven. In de ruimtes waar een activiteit  aan de 
wanden wordt uitgevoerd is niet de gehele ruimte nodig voor het uitvoeren van deze activiteit. In deze 
ruimte is slechts een gedeelte ter plaatse van  de wand nodig. 
Vervolgens is bepaald welke overige ruimte op de plattegrond daadwerkelijk geschikt is als opslagruimte 
en ook beschikbaar is. Ruimte met een kleine oppervlakte, kleiner dan 10 m2 is niet direct geschikt 
voor de opslag van (groot) materiaal. Daarnaast is er in sommige ruimten een afl oop in de vloer. Ook 
deze ruimtes zijn minder geschikt voor de opslag van materiaal. 
Ook voor de parkeerkelder is de mogelijke opslagruimte bepaald. Hierbij is ervan uitgegaan dat de 
‘rijbanen’ als verkeersruimte zullen worden gebruikt en de toekomstige parkeerplaatsen kunnen 
worden gebruikt als opslagruimte. In de parkeerkelder zal zowel aan de Oostzijde als de Westzijde 
een lift worden geplaatst. Deze (defi nitieve) lift kan worden gebruikt voor het transporteren van het 
materiaal en materieel naar de begane grond.
Op afbeelding 3.3 is de plattegrond van verdieping 05 met de ruimtefuncties in week 44 – 2015 
weergegeven. In bijlage 9 zijn alle verdiepingen en de parkeerkelder met daarbij de ruimtefuncties 
weergegeven.  

Aan de hand van de bepaalde opslagruimte in de plattegronden van de verdiepingen 05 tot en met 
verdieping 00, is bepaald wat de beschikbare opslagruimte in vierkante meters is. Daarna is de totale 
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Tabel 3.2: Beschikbare binnenruimte per verdieping ten behoeve van de opslag van materiaal en materieel 
tijdens week 44 – 2015

opslagcapaciteit in week 44 – 2015 bepaald. De totale opslagcapaciteit van het Groninger Forum voor 
afbouwstroom 1O en 1W in week 44 – 2015 is bepaald op 1687 m2. Een overzicht van de ruimtes en 
de daarbij behorende opslagruimte is gegeven in tabel 3.2. De gegeven opslagruimte is een indicatie 
van de beschikbare opslagcapaciteit. Door een indicatie te maken van de opslagcapaciteit kan worden 
bepaald of de beschikbare ruimte voldoende is of dat er een tekort aan ruimte is. Door dit al in de 
voorbereidingsfase te berekenen, kan men bijvoorbeeld de aanvoermethode van het materiaal hierop 
afstemmen. 

3.7  Vergelijking vraag en aanbod in week 44 – 2015
In het vorige hoofdstuk is de vraag naar opslagcapaciteit in kaart gebracht. Hiervoor zijn de logistieke 
stromen, de aanvoer, afvoer en de transportmiddelen, onderzocht. De opslagcapaciteit, de vraag, dat 
tijdens week 44 – 2015 benodigd is, is bepaald. Aan de hand van de activiteiten die in week 44 – 
2015 worden uitgevoerd, zijn de benodigde materialen bepaald. De verpakking, waarin de materialen 
worden opgeslagen, en de afmetingen van de verpakking zijn bekend. Aan de hand van de grootte 
van de verpakking en de hoeveelheid materiaal is de benodigde opslagcapaciteit voor de materialen in 
week 44 – 2015 bepaald. 
Voor het uitvoeren van de activiteit sluiten metal stud wanden en aanbrengen brandkering is 
op verdieping 05o en 05w 79,24 m2 opslagruimte benodigd. Op verdieping 04o en 04w is voor de 

ruimtenummer ruimtebenaming beschikbare opslagruimte in m² 
O_520_S museum 71

 54 
89

W_509_S foyer noord 20 
W_510_S foyer zuid 5
O_420_O plein 219 
O_320_S museum 55

 54 
150

W_320_O plein 64 
129

O_241_O plein 11 
15

O_244_O plein 15 
O_245_O plein 6
W_224_P cursus/kleedkamer 8 
W_226_P berging 22
W_243_S cursus 3 21 
W_244_S cursus 4 14
O_120_O plein 30 
O_140_O plein 67
O_141_O plein 73 
W_120_S eventruimte 187
W_143_S cursus 1 20 
W_144_S curcus 2 11
O_011_P werkplaats 21 
O_021_O winkel 78
O_063_P boekenmagazijn 47 
W_033_O entreezone 110
W_040_O nieuwscafé 21 

Totaal 1687
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activiteit c&u stijlen ten behoeve van de metal stud wanden monteren 9,6 m2 opslagruimte benodigd.  
Daarnaast moet worden meegenomen dat de benodigde materialen voor de binnenwanden of de 
afwerkingen voor een groot deel onderling afhankelijk zijn. Dit betekent dat er voor het uitvoeren van 
een activiteit verschillende materialen benodigd zijn. De materialen moeten tegelijkertijd nabij elkaar op 
de bouwplaats worden opgeslagen. Dit betekent dat de vraag naar opslagruimte groter is dan alleen 
de materialen die voor de activiteit benodigd zijn.

In dit hoofdstuk is het aanbod aan opslagruimte onderzocht. Hiervoor is aan de hand van de planning 
van de activiteiten bepaald welke ruimte beschikbaar is voor de opslag van materiaal. In totaal is 
er in week 44 – 2015 op de verdiepingen 05 tot en met 00 1687 m2 opslagruimte beschikbaar. Op 
verdieping 05o is er 214 m2 opslagruimte, op verdieping 05w 25 m2 en op verdieping 04o is er 219 m2 

opslagruimte beschikbaar.
Dit betekent dat er op verdieping 05o en 04o ruim voldoende opslagruimte beschikbaar is voor de 
materialen in week 44 – 2015. Maar op verdieping 05w en 04w is er een tekort aan opslagruimte. 
Dit zou kunnen betekenen dat de materialen ten behoeve van de activiteiten in week 44 – 2015 op 
een andere verdieping aan de Westzijde van het gebouw moeten worden opgeslagen. Een andere 
mogelijkheid is het gebruik maken van de parkeerkelder, waarbij de benodigde werkvoorraad per dag 
naar de verdieping wordt getransporteerd. 

Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen, kan er gebruik worden gemaakt van een 
hulpmiddel voor het beheersen en beheren van de binnenruimte als opslagruimte. Het te ontwerpen 
hulpmiddel zal worden gebruikt om de beschikbare opslagruimte en het opgeslagen materiaal in 
de binnenruimte weer te geven. In het volgende hoofdstuk zullen de bestaande hulpmiddelen en/
of programma’s voor het in kaart brengen van de ruimte worden besproken. Deze bestaande 
hulpmiddelen en/of programma’s kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van de werking en de 
benodigde functies voor het te ontwerpen hulpmiddel. 
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4 Hulpmiddelen voor bouwplaats en binnenruimte

In de voorgaande hoofdstukken is de vraag naar ruimte en het aanbod aan ruimte voor het gebruik als 
opslagruimte in het gebouw behandeld. De verbinding tussen vraag en aanbod zal in dit onderzoek 
worden gemaakt met behulp van het te ontwikkelen hulpmiddel. Er zijn op dit moment verschillende 
bestaande hulpmiddelen beschikbaar voor het weergeven van de bouwplaats en binnenruimte. Bij 
het onderzoek is er voornamelijk gekeken naar hulpmiddelen en programma’s die te gebruiken zijn 
met een smartphone of tablet, omdat deze mobiele apparaten steeds vaker op de bouwplaats worden 
gebruikt. Bij het onderzoek naar de verschillende hulpmiddelen is er gekeken naar de eigenschappen 
van deze hulpmiddelen en of deze te gebruiken zijn bij het ontwerp van het hulpmiddel voor het 
beheren en beheersen van de binnenruimte. In dit hoofdstuk worden eerst de verschillende soorten 
hulpmiddelen en de aanpak van het onderzoek naar deze hulpmiddelen besproken. Vervolgens 
worden elf verschillende hulpmiddelen en programma’s toegelicht, waarna tot slot de toepasbaarheid 
van deze hulpmiddelen bij het nog te ontwerpen hulpmiddel voor de binnenruimte wordt besproken. 

4.1 Verschillende soorten hulpmiddelen
De ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van ICT in de bouw gaan door. Bij veel bouwprojecten 
wordt gewerkt met BIM (Bouw Informatie Model), maar ook andere toepassingen en het gebruik van 
mobiele apparaten op de bouwplaats neemt toe. Binnen de BAM is het gebruik van de Google Glass, 
waarmee werktekeningen direct kunnen worden bekeken, getest (BAM Utiliteitsbouw, 2014). Deze 
ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar andere toepassingen waarbij er digitaal wordt 
gewerkt, worden al wel toegepast op de bouwplaats.
Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van mobiele apparaten zoals, smartphones en tablets. Op 
deze apparaten wordt er gebruik gemaakt van applicaties, ook wel apps genoemd. Voor het onderzoek 
naar de bestaande hulpmiddelen voor het weergeven van de bouwplaats en de binnenruimte is er 
gebruik gemaakt van een tablet, namelijk een iPad. Er is gezocht naar de verschillende soorten apps. 
Deze apps zijn op de tablet geïnstalleerd vanuit de Appstore. Door de apps op de tablet te testen is de 
functie en de werking onderzocht. 
Er zijn verschillende apps ontwikkeld voor het bekijken en bewerken van 2D-tekeningen en 
3D-modellen op een tablet. De ‘simpelste’ vorm van het bekijken van tekeningen is het gebruik van 
een pdf-bestand. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van Adobe Reader en Bluebeam 
Vu. Daarnaast zijn er ook apps beschikbaar waarmee interactiever met het ontwerp kan worden 
omgegaan. Met Autodesk AutoCAD 360 kunnen tekeningen worden bewerkt en aangepast, maar ook 
oppervlakten kunnen worden gemeten. Daarnaast is het mogelijk om de tekeningen of het ontwerp in 
3D te bekijken. Bij deze app wordt er gebruik gemaakt van een dwg-bestand, net als bij de reguliere 
AutoCAD. De volgende stap is het bekijken van 3D-modellen en de mogelijkheid om door het model te 
lopen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Autodesk BIM 360 Glue. Met deze app kunnen ook 
losse elementen van het ontwerp, met de daarbij behorende eigenschappen worden bekeken.
Een andere vorm van het bekijken van 3D-modellen is het gebruik maken van ‘augmented reality’. Met 
deze techniek wordt er in een bestaande, werkelijke situatie informatie toegevoegd in de vorm van 
een 3D-model. Deze hulpmiddelen maken veelal gebruik van targets (standaard 2D-tekeningen), die 
herkent worden als er gebruik wordt gemaakt van de camera in de app, en vervolgens verschijnt er 
een 3D-beeld op het beeldscherm. In dit hoofdstuk worden twee apps besproken, namelijk ViewAR en 
SmartReality. 
Naast het bekijken en bewerken van 2D-tekeningen en 3D-modelen, kan een 2D-tekening ook 
gebruikt worden als onderlegger voor een ander soort hulpmiddel. Voorbeelden van hulpmiddelen in 
de afbouw- en opleverfase zijn apps ten behoeve van het digitaal opleveren van een gebouw. Met 
deze hulpmiddelen kunnen tijdens de inspecties van het gebouw in uitvoering, de mankementen 
digitaal in de plattegrond worden geplaatst, met de daarbij behorende informatie en een foto van het 
mankement. Vanuit deze hulpmiddelen of apps kan ook direct de verantwoordelijke onderaannemers 
worden gemaild, zodat het mankement kan worden opgelost. Voorbeelden van deze apps zijn SnagR, 
dat ook bij sommige projecten van BAM Utiliteitsbouw wordt gebruikt, iSnag en SiteWorks Lite. 
Naast de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van smartphones en tablets kan er ook 
gekeken worden naar eerder uitgevoerd onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek ‘Digitaal 
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Bouwplaatsplan’ van R. van Herwijnen (2006) en ‘PAST’  uitgevoerd door S. Duerink en P. de Vaan 
(2006). De toepasbaarheid van deze onderzoeken wordt in dit hoofdstuk besproken. 

4.2 Hulpmiddelen met 2D-tekeningen en 3D-modellen
Veel gebouwen worden tijdens de voorbereidingsfase van de uitvoering digitaal in 3D uitgetekend. 
Programma’s zoals Autodesk AutoCAD en Autodesk Revit worden gebruikt voor het uitwerken van het 
3D-model. Bij deze projecten wordt er meestal ook gebruik gemaakt van het Bouw Informatie Model 
(BIM). Met deze werkmethode werken alle betrokken partijen aan één 3D-model met de informatie van 
het gebouw. Hierbij kan men tijdens de voorbereidingsfase een zogenaamde clashdetectie uitvoeren 
om fouten in het ontwerp van tevoren op te sporen en op te lossen. Om deze 2D-tekeningen en 
3D-modellen te bekijken, zijn er verschillende applicaties of apps beschikbaar. Deze variëren van het 
bekijken van een pdf-bestand tot het bekijken en doorlopen van een 3D-model. In deze paragraaf 
worden de apps Adobe Reader, Bluebeam Vu, Autodesk AutoCAD 360 en Autodesk BIM 360 Glue 
toegelicht. Daarnaast zal er worden ingegaan op het gebruik van augmented reality, waarbij de apps 
ViewAR en SmartReality worden besproken.

Adobe Reader
De app kan worden gebruikt voor het bekijken en bewerken van pdf-bestanden. De app start met 
een Homescherm, waarin een lijst staat met de verschillende documenten. Als het document wordt 
geopend, kan er gebruik worden gemaakt van verschillende functies. De weergavemodus kan worden 
aangepast, het document kan worden geëxporteerd, het document kan worden gedeeld, met de 
zoekfunctie kan in het document worden gezocht en er kan gebruik gemaakt worden van verschillende 
gereedschappen om aantekeningen te maken in het document. De verschillende gereedschappen 
zijn: notitie maken (met een tekstballon), tekst markeren, tekst doorhalen, tekst onderstrepen, tekst 
toevoegen, tekenen en handtekening plaatsen. Op afbeelding 4.1 is een voorbeeld van het gebruik 
van de Adobe Reader weergegeven. Deze app is voornamelijk voor het lezen en bekijken van pdf-
bestanden. 

Afbeelding 4.1: Voorbeeld van de app Adobe Reader
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Afbeelding 4.2: Voorbeeld van de app Bluebeam Vu

Bluebeam Vu
Met deze app kunnen net als bij Adobe Reader pdf-bestanden worden bekeken. Door de koppeling te 
maken met Dropbox en andere mogelijkheden om bestanden te delen, wordt er toegang verkregen tot 
de pdf-bestanden. Met deze versie Bluebeam Vu kunnen alleen bestanden worden bekeken, maar niet 
bewerkt. Met de uitgebreidere versie, Bluebeam Revu, is dat wel mogelijk. Een voordeel ten opzichte 
van de Adobe Reader is dat er met deze app ook lengtes en oppervlaktes kunnen worden gemeten in 
het pdf-bestand. Nadat het meetinstrument is gekalibreerd met behulp van een bekende maat in het 
pdf-bestand, kan er gebruik worden gemaakt van het meetinstrument. Met het meetinstrument kan 
lengte, oppervlakte, omtrek, volume en de straal van een cirkel worden gemeten. Op afbeelding 4.2 is 
een voorbeeld van het gebruik van Bluebeam Vu weergegeven. 

Autodesk AutoCAD 360
Bij het eerste gebruik van de app AutoCAD 360 moet er worden ingelogd. Vervolgens verschijnt er 
een Homescherm waarin een lijst staat met de beschikbare bestanden om te bekijken. Het is mogelijk 
om dwg-tekeningen toe te voegen door gebruik te maken van verschillende opslaglocaties, zoals 
Dropbox. Na het openen van de tekening is er onderin het scherm een balk weergegeven met daarin 
verschillende tools. Deze tools zijn: Draw, Markup, Measure (Distance of Area), Dimension, GPS, Color 
en Modify. De meeste van deze tools zijn alleen beschikbaar in de AutoCAD 360 Pro versie, maar 
deze app kan wel gebruikt worden voor het opmeten van lengtes en oppervlakten. Aan de rechterzijde 
van het scherm kan een menu worden weergegeven met de volgende functies: Design Feed, Layers 
(aan- en uitzetten van lagen), Blocks (toegang tot de block bibliotheek), View (2D of 3D en wisselen 
tussen layouts), Properties (eigenschappen van geselecteerde objecten) en Drawing Settings (object 
snap en teken eenheden). Ook dit menu is vrijwel alleen beschikbaar in de Pro versie, maar de app 
kan in ieder geval worden gebruikt voor het meten van lengtes en oppervlakten. Op afbeelding 4.3 op 
de volgende bladzijde is een voorbeeld van AutoCAD 360 weergegeven. 

Autodesk BIM 360 Glue
Ook bij deze app van Autodesk moet er voor gebruik worden ingelogd. Voor dit onderzoek is er gebruik 
gemaakt van de demo versie waarbij voorbeeld modellen kunnen worden bekeken. De voorbeeld 
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Afbeelding 4.3: Voorbeeld van de app AutoCAD 360

Afbeelding 4.4: Functies van de app BIM 360 Glue
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Afbeelding 4.5: Voorbeeld van de app BIM 360 Glue

modellen bestaan uit een voetbalstadion, ziekenhuis of ijsstadion. Na het laden van het model 
verschijnt het 3D-model met daarbij de verschillende functies van de app. Aan de hand van de help-
functie zal de app worden toegelicht. Een overzicht van de functies is weergegeven op afbeelding 4.4. 
De app heeft de volgende functies: Walk, om door het model en het gebouw te lopen; Immersive View, 
als deze functie wordt vastgehouden kan door middel van het scherm te bewegen door het model 
worden gelopen; Gravity, lopen met zwaartekracht zodat er niet door objecten kan worden gelopen; 
Home View, de standaard view van het model; Models, het al dan niet zichtbaar maken van modellen 
en objecten; Saved Views, opgeslagen views bekijken in het model; Measure Tools, opmeten van 
afstanden tussen objecten in het model; Action Menu, selecteer een object voor de opties isoleren, 
verbergen en eigenschappen; Help, verschijnen van de pagina met functie overzicht. Aan de hand 
van een opgeslagen view kan door het gebouw worden gelopen. Een voorbeeld van een opgeslagen 
view is het atrium van het ziekenhuis, zoals is opgeslagen in het voorbeeldmodel in de app. Deze view 
is weergegeven op afbeelding 4.5. Met behulp van de functie Walk is door het model te lopen en kan 
naar boven en beneden worden gekeken. 

ViewAR
Deze app is een voorbeeld van het gebruik van augmented reality. Om deze app te gebruiken moet 
er eerst een marker worden gedownload met daarop een plattegrond van een woning. Als er gebruik 
wordt gemaakt van de camera in de app, wordt de marker herkend. Er is de keuze tussen een 
3D-model waarin de woning gemeubileerd is en een 3D-model zonder inrichting en meubels. Deze 
app zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door potentiële kopers van woningen. In de catalogus 
van verschillende woningen zou bijvoorbeeld niet alleen de plattegrond kunnen staan, maar door het 
gebruik van de app ook een 3D-model van de woningen. Op afbeelding 4.6 is een voorbeeld van het 
gebruik van de app ViewAR weergegeven.
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Afbeelding 4.7: Voorbeeld verschillende bouwfases bij het gebruik van SmartReality

SmartReality
Bij deze app zijn er vijf verschillende modellen beschikbaar om te bekijken. De targets, de benodigde 
2D-afbeeldingen waarop de 3D-modellen verschijnen, moeten worden gedownload. Met deze app is 
het mogelijk om in en uit te zoomen op het 3D-model. Met de vijf modellen kunnen de verschillende 
functies van de app worden bekeken. Met een van de modellen kan zowel het gehele gebouw als een 
detail worden weergegeven. Bij één van de modellen is het mogelijk om de verschillende bouwfases 
van een gebouw in uitvoering te bekijken, zoals weergeven op afbeelding 4.7. Bij een ander model is 
een 3D-model van een woning weergegeven. Door op het beeldscherm te tikken verschijnt/verdwijnt 
de inrichting en meubilering of verschijnen of verdwijnen de wanden. Hetzelfde geldt voor een detail 
van de wand waarbij verschillende lagen verschijnen en verdwijnen bij het tikken op het beeldscherm. 

Afbeelding 4.6: Voorbeeld van het gebruik van ViewAR
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4.3 Hulpmiddelen voor de afbouw- en opleverfase
Naast apps, die gebruikt worden om 2D-tekeningen en 3D-modellen weer te geven, zijn er ook apps 
die specifi ek ontworpen zijn voor het gebruik op de bouwplaats. Eén van deze soorten apps zijn de 
hulpmiddelen voor de afbouw- en opleverfase van de uitvoering. Deze apps zijn gericht op het digitaal 
opleveren van het gebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘snags’ of ‘snagging’. Met deze apps 
wordt er op een 2D-tekening met behulp van pinnetjes of ‘snags’ aangegeven dat er in de plattegrond 
een gebrek of mankement is. In deze paragraaf worden drie verschillende apps behandeld, die gebruikt 
kunnen worden voor het digitaal opleveren van een gebouw. 

SnagR
Met behulp van de app SnagR worden verschillende projecten van BAM Utiliteitsbouw digitaal 
opgeleverd (BAM Utiliteitsbouw, 2014). De app is bedoeld als hulpmiddel in het opleverproces, 
waardoor er geen tekeningen, mappen en lijstjes meer nodig zijn bij het opleveren van het gebouw. 
De app start met een inlogscherm met projectselectie. Er kunnen projecten worden toegevoegd door 
een url (webpagina) toe te voegen. Bij de projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de app SnagR, 
kan via een website ook alle gegevens en statistieken worden bekeken en beheerd. Bij het project 
startscherm kan of naar de tekeningen worden gegaan of het project worden gesynchroniseerd. 
Daarnaast zijn hier de instellingen te vinden. Ieder project start met een Home Page, dit is een 
startblad met snelkoppelingen naar andere bladen. In de linkerbovenhoek staat het Menu, dat 
bestaat uit Gebruikerskalender, Dashboards, Activiteitenlogboek, Legenda, Project Synchroniseren 
en Hoofdmenu. Via de functie Dashboards kunnen Inspecties worden uitgevoerd en vergunningen 
worden bekeken. Daarnaast kunnen hier rapporten digitaal worden ingevuld en verzonden. Bij de 
Legenda staan de verschillende soorten iconen weergegeven met de betekenis. De legenda van 
SnagR is weergegeven in afbeelding 4.8.

Afbeelding 4.8: Voorbeeld van de legenda van SnagR

Onder in het scherm is nog een menubalk weergegeven. In deze menubalk staan de volgende functies: 
GPS, gebruik van GPS voor locatiebepaling; Toon de gebreken, keuze tussen de verschillende 
onderaannemers waarvan de gebreken worden weergegeven; Alle tekeningen, keuze tussen de 
verschillende tekeningen van het project; Terug, terug naar de voorgaande pagina; Home, terug 
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naar de Home Page; Scannen, hiermee kunnen barcodes worden gescand; Koppeling met Dropbox, 
hiermee kunnen ook tekeningen uit Dropbox worden bekeken. 
Door middel van verschillende snelkoppelingen op de Home Page kan genavigeerd worden in het 
gebouw. Op de verdiepingen staan in de plattegrond plots of snags die gebreken of mankementen 
weergeven. Bij elke plot staat het volgende weergegeven: Onderaannemer, Foto (mogelijkheid om 
meerdere foto’s toe te voegen van het gebrek), Gebrek ID, Prioriteit, Locatie, Doen voor, Standaard 
gebrek, Omschrijving, Eigenaar. Deze gebreken kunnen direct vanuit de app naar de betreffende 
onderaannemer worden verzonden. Op afbeelding 4.9 is een voorbeeld van een omschrijving van een 
gebrek in SnagR weergegeven. 
Naast de gebreken, kunnen de eigenschappen van de locaties ook worden weergegeven. Bij elke 
locatie staat de ruimtenaam en nummer en staan drie buttons voor de acties: Gebrek toevoegen, Toon 
gekoppelde gebreken en Overzicht activiteiten. Ook kan er worden aangegeven of de locatie gereed is 
voor inspectie of de locatie gesloten/overhandigd kan worden. 
De vastgelegde informatie in de app (op een tablet) is via een webapp in een webbrowser te bekijken. 
Bij deze webapp worden alle activiteiten met betrekking tot het project worden opgeslagen. Alle 
gebreken en inspecties worden automatisch opgeslagen en voor de gebruikers zichtbaar zodra deze 
zijn afgetekend. Daarnaast kunnen er ook eenvoudig via de webapp statistieken van het project 
worden getoond, zoals hoe vaak een bepaald soort gebrek voorkomt bij het project (SnagR, 2014).

Afbeelding 4.9: Voorbeeld van een omschrijving van een gebrek in SnagR

iSnag
Van deze app is geen demoversie beschikbaar, maar wel een ‘tour’ waarin de functionaliteit van de 
app wordt uitgelegd, zoals weergeven op afbeelding 4.10. In de tekeningen kunnen pinnetjes worden 
aangebracht om de mankementen te markeren. In iSnag wordt elke pin automatisch gerefereerd 
aan de ruimte, gebied, verdieping en gebouw. Met de app kan offl ine worden gewerkt om de 
mankementen vast te stellen. Wanneer vervolgens een internetconnectie wordt gemaakt, wordt de 
data gesynchroniseerd met een online database. De betrokken partijen worden automatisch op de 
hoogte gesteld van veranderingen van de status van de inspecties en het uit te voeren werk. Door 
middel van een bibliotheek kan er gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde mankementen. Bij 
elke pin kan daarnaast foto’s, video’s, voice recordings en opmerkingen worden opgenomen. 
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Afbeelding 4.10: Voorbeeld van het gebruik van iSnag

SiteWorks Lite
De app begint met een Homescherm met onderin de tabbladen Contacten, Projecten en Instellingen. 
Bij de contacten kunnen de contacten van de tablet of smartphone worden ingeladen. Dit zijn dan 
de verschillende onderaannemers, die geattendeerd moeten worden op de mankementen of 
geconstateerde gebreken. Als een contact wordt geselecteerd verschijnen de details van het contact, 
de vaststellingen (mankementen) van het contact en statistieken. Bij het tabblad Projecten kunnen 
verschillende projecten worden ingeladen onder andere door middel van Dropbox. Na het selecteren 
van het project staat er aan de linkerzijde een menu met Dashboard, Tekeningen en Fasen. Het 
Dashboard wordt gebruikt als overzicht van alle vaststellingen en statistieken, de Tekeningen zijn de 
originele tekeningen die niet met de app kunnen worden bewerkt en de Fasen zijn de verschillende 
fasen van de afbouw waarin de vaststellingen kunnen worden gemaakt. Op de tekeningen kunnen de 
vaststellingen worden geplaatst, waarna eerst een pop-up verschijnt waarin de betreffende categorie 
moet worden gekozen. Vervolgens verschijnt de pop-up zoals weergegeven op afbeelding 4.11 op de 
volgende bladzijde. De vaststellingen kunnen vervolgens worden gecommuniceerd naar de betreffende 
onderaannemer. 
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4.4 Hulpmiddelen voor bepalen bouwplaatsinrichting en opslagcapaciteit
In deze paragraaf worden de afstudeeronderzoeken van het Digitaal Bouwplaatsplan en PAST 
besproken. Deze afstudeeronderzoeken kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van een hulpmiddel 
voor het beheren en beheersen van de binnenruimte. 

Digitaal Bouwplaatsplan
Het afstudeerwerk van R. van Herwijnen (2006) had als doelstelling het verbeteren van de 
toegankelijkheid op de bouwplaats. Met het hulpmiddel, dat is uitgewerkt als een programma, kan 
er worden bekeken wat, waar en wanneer gebeurd op de bouwplaats. Om de functies en de werking 
van het programma te bepalen zijn er eerst een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand van een 
referentieproject.
Onderdeel van het programma is het vaststellen en het inrichten van opslagzones. De opslagzones 
worden tijdens de voorbereiding vastgesteld. Hierbij worden de opslagzones per fase op een 
bouwplaatsoverzicht aangegeven. Deze zones moeten duidelijk te onderscheiden zijn op het 
bouwplaatsoverzicht. Het inrichten van de zones gaat als volgt. Tijdens de uitvoering worden de 
leveringen van materialen gespecifi ceerd en bijgehouden door de hoofdaannemer. Op basis van de 
te verwachten leveringen kan de hoofduitvoerder de opslagzones indelen op het bouwterrein voor 
een bepaalde periode. Om de leveringen te coördineren wordt er gebruik gemaakt van bouwtickets, 
waarop de volgende informatie is vermeld:
 - Het bedrijf dat de goederen heeft besteld.
 - Wie van het bedrijf verantwoordelijk is voor het ontvangst van de levering.
 - Welke goederen worden geleverd en van welke leverancier de goederen afkomstig zijn.
 - Of er opslagruimte op de bouwplaats benodigd is en hoe de goederen op de   
  bouwplaats worden verwerkt.
 - Of er hulp bij het lossen van de goederen nodig is.
 - Op welk tijdstip de vrachtwagen bij de poort wordt verwacht.
 - Op welke plaats op het bouwterrein de goederen worden opgeslagen.

Afbeelding 4.11: Voorbeeld van het gebruik van SiteWorks Lite
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Afbeelding 4.12: Bouwplaatsoverzicht in het hulpmiddel Digitaal Bouwplaatsplan

Tijdens de uitvoering van de afbouwfase van het Groninger Forum zal er gebruik worden gemaakt 
van een bouwticketsysteem, zoals eerder besproken in hoofdstuk 2. Wanneer het bouwticket van het 
Groninger Forum en het bouwticket van het Digitaal Bouwplaatsplan vergeleken worden, ontbreekt 
er informatie voor het bepalen van de benodigde opslagruimte op het bouwticket van het Groninger 
Forum. In tabel 4.1 is de informatie dat op de tickets staat weergegeven. De informatie die ontbreekt 
op het bouwticket van het Groninger Forum is of er opslagruimte is benodigd en waar deze ruimte zich 
bevindt. Voor het bepalen van de benodigde opslagruimte is deze informatie benodigd. Bij het ontwerp 
van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte 
moet deze informatie aan het bouwticket van het Groninger Forum worden toegevoegd. 

Het programma ‘Digitaal Bouwplaatsplan’ bestaat uit de volgende delen: Startscherm, algemene 
gegevens, uploaden gegevens, bouwplaatsoverzicht en databases. Bij de algemene gegevens worden 
de basisgegevens van het project ingevoerd, zoals projectnaam en -nummer, start- en opleverdatum, 
aannemer en het betrokken projectteam. Vervolgens kan men verder met het uploaden van gegevens. 
Hierbij kunnen richtlijnen voor de inrichting, lay-outs en blocks van materieel worden ingevoerd. Bij het 
bouwplaatsoverzicht wordt de bouwplaats weergegeven, waarbij er verschillende opties zijn om de 

Bouwticket Groninger Forum Bouwticket Digitaal Bouwplaatsplan 
Afleveradres Bedrijf  
Naam leverancier en datum aanvraag Verantwoordelijke van het bedrijf 
Aanvrager en contactgegevens Naam leverancier 
Materiaal, vrachtnummer en hoeveelheid Materiaal 
Aanvoer/afvoer, datum, tijd en laad-/lostijd Verwerkingsmethode 
Laad- en loswijze Hulp benodigd bij lossen 
Transportmiddel verticaal transport Datum en tijd 
Contactpersoon uitvoering Opslagruimte benodigd 

Opslaglocatie bouwplaats

Tabel 4.1: Vergelijking bouwticket Groninger Forum en Digitaal Bouwplaatsplan
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bouwplaats te bekijken en te bewerken. Zo kan men bijvoorbeeld meten en tekenen en de richtlijnen 
van de fase, info leveringen, info materieel en lay-outs inzien. Daarnaast kan men blocks van materieel 
en andere zones toevoegen aan het bouwplaatsoverzicht. Een voorbeeld van het programma is 
weergegeven op afbeelding 4.12. 

Tenslotte zijn er een aantal databases waarin de benodigde informatie voor het programma is 
opgeslagen. Deze databases bestaan uit de aanwezige elementen, waarin alle aanwezige elementen, 
die in het systeem zijn ingevoerd, zijn opgeslagen; bibliotheek, hierin staan alle standaardelementen 
die in het systeem zijn ingevoerd; opslagoverzicht, waarin alle leveringen van materiaal en materieel 
wordt verzameld; materieeloverzicht, waarin alle materieelinzet wordt verzameld. De leveringen 
worden aan de hand van de informatie op het bouwticket ingevoerd in het opslagoverzicht, net als het 
materieel aan de hand van de informatie op het bouwticket wordt ingevoerd in het materieeloverzicht. 
De lay-out en de manier waarop de inrichting van de bouwplaats wordt bepaald van het  hulpmiddel 
Digitaal Bouwplaatsplan kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van het hulpmiddel voor het beheren 
en beheersen van de binnenruimte. 

PAST
Een ander hulpmiddel, dat tijdens eerder afstudeerwerk is ontworpen, is het hulpmiddel PAST 
(Duerink en de Vaan, 2006). PAST staat voor Prototype Automatisch Systeem voor Terreinindeling. 
Het doel van het hulpmiddel is om de werkvoorbereider te voorzien van de benodigde informatie 
voor de bepaling van opslag van materiaal en materieel op de bouwplaats bij de uitvoering van een 
hoogbouwproject. Het hulpmiddel is een rekenprogramma dat voor elke week van de uitvoering de 
benodigde opslagoppervlakten voor materiaal en materieel berekent, waarbij het mogelijk is op de 
opslag materiaal en materieel af te stemmen op de beschikbare opslagoppervlakte op de bouwplaats. 

De opslagspecifi caties worden bepaald aan de hand van: opslag hoeveelheid, netto lengte, netto 
breedte, stapelingsaantal, opslagoppervlakte aannemer, of just-in-time levering mogelijk is en de 
opslagplaats. De opslagoppervlakten worden verdeeld in oppervlakten binnen kraanbereik, opslag 
buiten kraanbereik en opslag op de verdiepingsvloeren. 
De overall-planning is de basis van het programma, hiermee kan al voor de start van de uitvoering 
worden gekeken of er knelpunten optreden die te maken hebben met de opslag van materiaal en 
materieel op de bouwplaats. Hierdoor kunnen er van tevoren op basis van de inschattingen van het 
programma maatregelen worden genomen om de knelpunten te voorkomen. De knelpunten, een tekort 
aan opslagruimte, kunnen op verschillende manieren worden opgelost:
- Het aanpassen van de opslagcapaciteit per opslaggebied op de bouwplaats
- Het aanpassen van de hoeveelheden op te slaan materiaal
- Het aanpassen van de benodigde opslagoppervlakte van onder- en nevenaannemers
- Het wijzigen van de opslagplaats van het materiaal
- Het wijzigen van de planning
Het programma geeft een overzicht van de benodigde materiaal opslag per (gekozen) week. 
Op afbeelding 4.13 is een voorbeeld van de verschillende overzichten met betrekking tot de 
materiaalopslag gegeven. Het programma PAST kan zowel in de voorbereiding als de uitvoering van 
een hoogbouwproject worden gebruikt. 

Het programma PAST heeft verschillende overeenkomsten met het nog te ontwerpen hulpmiddel 
voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte van materiaal. De 
opbouw van het hulpmiddel kan worden gebruikt bij het ontwerp van het hulpmiddel voor het beheren 
en beheersen van de binnenruimte. De structuur van het hulpmiddel kan worden gebruikt voor het 
bepalen van de benodigde opslagcapaciteit per verdieping in een bepaalde week van de afbouw.
Het verschil is echter dat PAST ontworpen is voor hoogbouwprojecten, waarbij elke verdieping 
hetzelfde is. Bij het Groninger Forum zijn er geen repeterende verdiepingen en verandert de vorm 
van de plattegrond per verdieping. Daarnaast zijn de verdiepingshoogte verdieping en soms op de 
verdieping verschillend. Verder is het nog te ontwerpen hulpmiddel specifi ek voor de binnenruimte van 
een gebouw in uitvoering. 
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Afbeelding 4.13: Overzichten materiaalopslag in het hulpmiddel PAST

4.5 Toepasbaarheid van de apps en hulpmiddelen
De apps die in dit hoofdstuk zijn besproken kunnen worden gebruikt om de binnenruimte van een 
gebouw in kaart te brengen. Voor het te ontwerpen hulpmiddel in de Ontwerpfase van het afstuderen kan 
gebruik worden gemaakt van de eigenschappen, opzet en de lay-out van de verschillende apps. Een 
aantal eigenschappen zouden moeten worden toegevoegd, zoals de planning waardoor de activiteiten 
per ruimte zichtbaar gemaakt kan worden. In tabel 4.2 zijn de eigenschappen van elk hulpmiddel die 
in dit hoofdstuk is besproken weergegeven. De volgende eigenschappen zullen worden gebruikt bij 
het ontwerp van het hulpmiddel: Bekijken pdf bestand; bewerken pdf bestand; bekijken 3D-model; 
app ondersteunt door website; app ondersteunt door online database; bekijken projectdocumenten; 
weergeven informatie binnenruimte; scannen van barcodes; inrichten van de bouwplaats; hulpmiddel 
maakt gebruik van bouwtickets; indelen bouwplaats met opslagzones; database met toegevoegde 
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Bekijken pdf tekening X X X X X X
Bewerken pdf bestand X           
Meten lengte, oppervlakte of afstand X X X X
Bekijken dwg tekening   X         
Bekijken 3D-model X
Weergeven eigenschappen 3D-model    X        
3D-model toevoegen aan werkelijk beeld X X
Weergeven verschillende views van het  
3D-model 

   X  X      
App ondersteunt door website X
App ondersteunt door online database        X    
Mankementen en opmerkingen 
toevoegen aan de tekening 

X X X
Bekijken projectdocumenten       X     
Weergeven informatie ruimte X
Weergeven informatie mankementen       X X X   
Foto toevoegen aan mankement X X
Scannen van barcodes       X     
Berichten verzenden naar betrokken 
partijen 

X X X
Inrichten van de bouwplaats          X  
Hulpmiddel maakt gebruik van 
bouwtickets 

X
Indelen bouwplaats met opslagzones          X X 
Database met de toegevoegde informatie  X
Berekenen benodigde opslagcapaciteit           X 

Tabel 4.2: Eigenschappen van de verschillende apps en hulpmiddelen
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informatie; berekenen opslagcapaciteit. De toepasbaarheid van de verschillende apps en programma’s 
wordt hieronder besproken. 

Bij de app voor het digitaal opleveren van SnagR wordt er een doorsnede gegeven met daarin de 
verschillende verdiepingen. Dit zou ook gebruikt kunnen worden voor het selecteren van de verdieping 
waar de beschikbare binnenruimte als opslagruimte kan worden weergegeven. Wanneer een ruimte 
wordt gebruikt als opslagruimte zou dat ook zichtbaar moeten kunnen worden gemaakt, waarbij dan 
ook aangegeven is welk materiaal er voor hoe lang in de ruimte is opgeslagen. 
Bij de app van Autodesk, AutoCAD 360, kan eenvoudig een lengte of oppervlakte worden opgemeten, 
hetzelfde geldt voor de app Bluebeam Vu. Een zelfde methode zou kunnen worden gebruikt voor het 
vaststellen van de hoeveelheid opslagruimte. Echter zou er ook gebruik kunnen worden gemaakt van 
een van tevoren vastgestelde grootte van de opslagruimte die beschikbaar is als er geen activiteit in 
de ruimte is.
De apps met betrekking tot augmented reality zijn wellicht minder geschikt om direct te gebruiken om 
de binnenruimte in kaart te brengen, te beheren en te beheersen. Maar met deze app kunnen wel 
verschillende bouwfases in kaart worden gebracht. Dus dan zou iets soortgelijks ook gebruikt kunnen 
worden om de beschikbare en niet beschikbare opslagruimte in een 3D-model zichtbaar te maken. 
Of wanneer men door het gebouw in uitvoering loopt en waarbij het gebouw de benodigde marker of 
target is, waardoor men direct kan zien of de ruimte waarin men op dat moment staat beschikbaar is 
voor de opslag van materiaal. 
Ook de afstudeeronderzoek ‘Digitaal Bouwplaatsplan’ en ‘PAST’ zijn te gebruiken bij het ontwerpen 
van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte. De structuur en de lay-out 
van zowel het hulpmiddel als de handleiding van ‘Digitaal Bouwplaatsplan’ zijn een goed voorbeeld 
van hoe het te ontwerpen hulpmiddel er uit zou moeten komen te zien. De structuur van het hulpmiddel 
‘PAST’ met daarin de verschillende stappen voor het bepalen van de opslagcapaciteit kan worden 
gebruikt voor het bepalen van de opslagcapaciteit van de binnenruimte. 
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5 Programma van Eisen en Wensen

In de voorgaande hoofstukken is de vraag en het aanbod naar opslagruimte en de mogelijke 
hulpmiddel in kaart gebracht. Aan de hand van dit onderzoek is bepaald wat de mogelijke functies, 
eisen en wensen voor het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte zijn. In dit 
hoofdstuk wordt hulpmiddel eerst in grote lijnen besproken, vervolgens hoe het hulpmiddel binnen het 
logistieke proces gebruikt kan worden en tot slot aan de hand van de toekomstige gebruikers van het 
hulpmiddel. Vervolgens is het Programma van Eisen en Wensen voor het ontwerp van het hulpmiddel 
opgesteld. 

5.1 Een hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte
In de Ontwerpfase zal een hulpmiddel worden ontworpen voor het beheren en beheersen van de 
beschikbare binnenruimte als opslagruimte. Het te ontwerpen hulpmiddel dient te voorkomen dat 
de ruimte op de bouwplaats en in de binnenruimte niet effectief wordt gebruikt. Het te ontwerpen 
hulpmiddel dient te kunnen worden gebruikt in zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase van 
een bouwproject. Met het hulpmiddel moet in de voorbereidingsfase kunnen worden onderzocht wat 
de beschikbare ruimte in het gebouw is en hoe de materialen kunnen worden ingekocht. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gekozen worden tussen just-in-time leveringen, bij geen beschikbare opslagruimte, en 
grote materiaalleveringen, bij voldoende opslagruimte in het gebouw.
Het hulpmiddel moet kunnen worden gebruikt door de logistiek uitvoerder, projectleider, 
werkvoorbereider, uitvoerder en poortwachter. De projectleider en werkvoorbereider zullen het 
hulpmiddel voornamelijk gebruiken in de voorbereidingsfase. De logistiek uitvoerder, de uitvoerder 
en de poortwachter gebruiken het hulpmiddel tijdens de uitvoering van de afbouwfase. Wanneer een 
uitvoerder door het gebouw in uitvoering loopt, moet deze direct kunnen zien welke ruimte beschikbaar 
is, hoe lang deze ruimte beschikbaar is en welk materiaal er tot wanneer is opgeslagen. Daarnaast kan 
de uitvoerder het hulpmiddel gebruiken op te bepalen waar materiaal op de verdieping moet komen 
te staan, zodat het materiaal niet hoeft te worden verplaatst. Ook kan er worden gecontroleerd of het 
materiaal op de juiste plaats in het gebouw staat.
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is de vraag en het aanbod naar opslagruimte in kaart gebracht. 
De vraag en het aanbod van ruimte is weergegeven in afbeelding 5.1. 

De vraag en het aanbod van ruimte op de bouwplaats wordt onder andere bepaald door de planning 
van de uitvoering. Aan de hand van de planning worden de activiteiten bepaald die van invloed zijn op 
de beschikbaarheid van de ruimte, maar ook de vraag naar materiaal, materieel, bewerkingsruimte en 
verwerkingsruimte en de afvalstromen veroorzaken. De beschikbaarheid van de ruimte, het aanbod, 
wordt bepaald door de planning, maar ook door de vaste transportmiddelen zoals een torenkraan. Het 
te ontwerpen hulpmiddel dient een koppeling tussen vraag en aanbod te maken om op die manier de 
beschikbare binnenruimte voor de opslag van materiaal, materieel en afval te beheren en te beheersen. 

Afbeelding 5.1: Een overzicht van de vraag en aanbod van de ruimte op de bouwplaats
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In het hulpmiddel dient daarvoor informatie van zowel de vraag als het aanbod te worden ingevoerd. 
Aan de hand van deze informatie moet het hulpmiddel een overzicht geven van de beschikbare 
binnenruimte als opslagruimte en het opgeslagen materiaal, materieel en afval op de bouwplaats.

Het hulpmiddel, voor het beheren en beheersen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte, 
heeft de naam InSite gekregen. De naam is tot stand gekomen door verschillende woorden: inside, het 
Engelse woord voor binnen; site, het Engelse woord voor bouwplaats; en insight, het Engelse woord 
voor inzicht of begrip. Deze woorden samen vormen InSite en beschrijven wat het hulpmiddel zou 
moeten doen. Het  hulpmiddel dient inzicht te geven in de binnenruimte op een bouwplaats om deze 
binnenruimte te beheren en te beheersen voor de opslag van materiaal, materieel en afval.

5.2 Het gebruik van het hulpmiddel binnen het logistieke proces
Volgens het huidige logistieke proces van het Groninger Forum wordt er gebruik gemaakt van 
bouwtickets voor alle leveringen van materiaal en materieel en de afvoer van afval en materieel. Op 
de bouwtickets staat aangegeven van welke poort, Grote Markt, Schoolstraat of satellietbouwplaats, 
gebruik moet worden gemaakt, welk tijdstip de levering op de bouwplaats kan komen, wat de los- 
of laadtijd is, de hoeveelheid en eenheid van het te leveren materiaal of materieel en van welke 
transportmiddelen benodigd zijn bij de levering. Wat echter ontbreekt bij dit logistieke proces is wat er 
gebeurt met het materiaal en materieel nadat het op de bouwplaats geleverd is. Op de bouwtickets staat 
niet aangegeven naar welke verdieping het materiaal en/of materieel moet worden getransporteerd en 
hoe het materiaal en/of materieel naar de verdieping wordt getransporteerd en op de verdieping wordt 
verwerkt. Daarnaast wordt op het huidige ticket niet aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van 
tussentijdse opslag van het materiaal of materieel. Hierdoor kan er een situatie ontstaan zoals ook in 
de probleemstelling is vastgesteld: De beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats wordt 
niet effectief gebruikt in de afbouwfase van het Groninger Forum. 

Het te ontwerpen hulpmiddel zal in het huidige logistieke proces worden geïntegreerd om te voorkomen 
dat deze problemen ontstaan. Aan de hand van de bouwtickets en de leveringen, die van tevoren zijn 
vast te stellen met behulp van de planning van de afbouw, kan de benodigde opslagcapaciteit worden 
bepaald. Daarnaast dient het bouwticketsysteem te worden geïntegreerd in het hulpmiddel. Hierbij 
moet het hulpmiddel kunnen aangeven of de levering van het bouwticket op de bouwplaats aanwezig 
is en op welke verdieping het zal worden opgeslagen. Daarnaast zal het bouwticket worden gebruikt 
voor het bepalen van de benodigde opslagruimte. Verder moet het hulpmiddel gebruik maken van de 
planning van de uitvoering. Hierdoor is bekend welke activiteiten er waar worden uitgevoerd. Daarnaast 
moet met het hulpmiddel kunnen worden aangegeven dat activiteiten langer duren dan gepland, 
of eerder zijn afgerond. Hierdoor kan op elk moment de actuele beschikbaarheid van opslagruimte 
worden bepaald. 

5.3 De gebruikers van het hulpmiddel
De werking en het gebruik van het te ontwerpen hulpmiddel kan ook worden toegelicht aan de hand van 
de toekomstige gebruikers van het hulpmiddel. De gebruikers van het hulpmiddel zullen als volgt zijn: 
logistiek uitvoerder, werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en poortwachter. De logistiek uitvoerder 
zal gebruik maken van een hulpmiddel waarbij de benodigde gegevens kunnen worden ingevoerd, 
aangepast en beheerd. De overige gebruikers zullen gebruik maken van een hulpmiddel waarbij de 
ingevoerde informatie kan worden ingezien. Hierbij kan er ook gebruik worden gemaakt van één 
hulpmiddel waarbij de verschillende gebruikers toegang hebben tot verschillende functies. Hieronder 
zal een beeld worden geschetst van het te ontwerpen hulpmiddel zal kunnen worden gebruikt bij de 
uitvoering van een bouwproject. Aan de hand van deze omschrijving en de toelichting van de eisen in 
de voorgaande paragrafen zal het Programma van Eisen en Wensen worden opgesteld. 

Logistiek uitvoerder
De logistiek uitvoerder is de hoofdgebruiker van het hulpmiddel. Op het project Groninger Forum 
is er geen logistiek uitvoerder, maar een werkvoorbereider die verantwoordelijk is voor het 
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bouwticketsysteem, de planning en de logistiek. De logistiek uitvoerder kan een nieuw project invoeren 
in het hulpmiddel. Hierbij worden de basisgegevens van het project,  de vraag (planning, activiteiten, 
materiaal en materieel, afval), het aanbod (binnenruimte en oppervlakten) in het hulpmiddel ingevoerd. 
Bij het invoeren van de gegevens en het gebruik van het hulpmiddel wordt er gebruik gemaakt van 
databases. De logistiek uitvoerder beheert het hulpmiddel en de daarbij behorende ingevoerde 
gegevens en databases. 
Naast het invoeren van het project is de logistiek uitvoerder ook verantwoordelijk voor het 
bouwticketsysteem en de bepaling van de opslaglocatie van het materiaal, materieel en afval in de 
binnenruimte en op de bouwplaats. 

Werkvoorbereider/projectleider
In de voorbereidingsfase van het project gebruiken de werkvoorbereider en projectleider het hulpmiddel 
bij de inkoop van bijvoorbeeld materiaal. Hierbij kan aan de hand van de globale planning worden 
bepaald welke activiteiten er op de verdieping worden uitgevoerd en hoeveel opslagruimte hiervoor 
benodigd is. Aan de hand van de planning kan er worden bepaald of het aanbod van opslagruimte 
voldoet aan de vraag naar opslagruimte. Als er weinig opslagruimte beschikbaar is kan men ervoor 
kiezen om het materiaal just-in-time te leveren, maar wanneer er veel opslagruimte beschikbaar is, is 
het mogelijk om grote hoeveelheden materialen op de bouwplaats op te slaan. Het hulpmiddel moet 
dus kunnen worden gebruikt bij het nemen van inkoopbeslissingen. 

Uitvoerder
De uitvoerder gebruikt het hulpmiddel voor het beheren van de binnenruimte. De bouwplaats kan met 
het hulpmiddel worden gecontroleerd, waarbij er gekeken kan worden of materialen en materieel op 
de juiste plaats zijn opgeslagen en of het materieel en (rest)materiaal op de bouwplaats kan worden 
afgevoerd. Daarnaast gebruikt de uitvoerder het hulpmiddel om de voortgang van de uitvoering bij te 
houden. Met het hulpmiddel kan worden aangegeven of de activiteiten volgens planning verlopen of 
dat de activiteiten eerder of later worden afgerond. Dit is van invloed op de beschikbaarheid van de 
binnenruimte. Door de planning en de uitvoering te controleren is het mogelijk een actueel overzicht 
van de beschikbare, de beschikbare in gebruik en de niet-beschikbare binnenruimte te maken. 

Poortwachter
De poortwachter is verantwoordelijk voor het ontvangst van de vrachtwagens van de aan- en afvoer 
op de bouwplaats. Hierbij worden bij het huidige logistieke proces de bouwtickets gecontroleerd. De 
poortwachter kan ook gebruik maken van het hulpmiddel. Bij het ontvangst van een bouwticket kan 
het bouwticket met bijvoorbeeld een QR-code of barcode  worden gescand, waardoor in een database 
kan worden aangegeven of het materiaal of materieel ook daadwerkelijk op de bouwplaats geleverd is. 
Als er sprake is van een afvoerstroom wordt er in de database van het hulpmiddel aangegeven dat het 
afval of materieel van de bouwplaats is verwijderd. 

5.4 Eisen en wensen aan het hulpmiddel
In de voorgaande paragrafen is er een beeld geschetst van hoe het te ontwerpen hulpmiddel zal moeten 
worden gebruikt in het logistieke proces en welke gebruikers het hulpmiddel zullen gaan gebruiken. In 
deze paragraaf worden de eisen en wensen gegeven, waaraan het ontwerp van het hulpmiddel moet 
voldoen. De eisen zijn verdeeld in de eisen aan het resultaat van het hulpmiddel en aan het gebruik 
van het hulpmiddel. Het Programma van Eisen en Wensen voor het beheren en beheersen van de 
beschikbare binnenruimte als opslagruimte is als volgt:

Eisen aan het resultaat van het hulpmiddel
 1. Het hulpmiddel geeft een weergave van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte.
 2. Het hulpmiddel geeft een weergave van het opgeslagen materiaal, materieel en afval  
  op de bouwplaats.
 3. Het hulpmiddel geeft een weergave van de activiteiten in de binnenruimte.
 4. Het hulpmiddel geeft een weergave van de functie van de binnenruimte.
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 5. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het opgeslagen materiaal:
  a. benodigde opslagcapaciteit
  b. periode waarin het materiaal opgeslagen moet worden
  c. de verpakkingsmethode 
  d. door welke (onder)aannemer/leverancier het materiaal verwerkt wordt.
 6. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het opgeslagen materieel:
  a. benodigde opslagcapaciteit
  b. periode waarin het materieel opgeslagen moet worden
  c. welke (onder)aannemer verantwoordelijk is voor het materieel
 7. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het afval:
  a. opslagplaats op de verdieping en bouwplaats
  b. wanneer het afval van de bouwplaats wordt verwijderd
 8. Het hulpmiddel geeft een overzicht van de beschikbare, de beschikbare in gebruik en  
  de niet beschikbare binnenruimte als opslagruimte met de daarbij behorende capaciteit.
 9. Het hulpmiddel moet de binnenruimte kunnen weergeven in zowel 2D-tekeningen als  
  een 3D-model.

Eisen aan het gebruik van het hulpmiddel
 10. Het hulpmiddel moet niet alleen te gebruiken zijn op het bouwproject Groninger Forum,  
  het hulpmiddel moet ook toepasbaar zijn voor andere bouwprojecten.
 11. Het hulpmiddel moet te gebruiken zijn tijdens de uitvoeringsfase.
 12. Het hulpmiddel moet door de gebruiker kunnen worden gebruikt door een handleiding  
  over het hulpmiddel.
 13. Het hulpmiddel maakt gebruik van de planning van de uitvoering en de planning moet  
  in het hulpmiddel kunnen worden aangepast.
 14. Het hulpmiddel moet te gebruiken zijn in de voorbereidingsfase zodat de    
  werkvoorbereider of inkoper inzicht heeft in de mogelijke opslagruimte voor het in te  
  kopen materiaal.
 15. Het bouwticketsysteem moet in het hulpmiddel worden geïntegreerd.

Wensen aan het hulpmiddel
 16. Het is gewenst als het hulpmiddel ook te gebruiken is tijdens de uitvoering van andere  
  bouwfases.
 17. Het is gewenst als er bij de planning van de activiteiten en de bouwtickets met het  
  hulpmiddel ook rekening wordt gehouden met de planning van de transportmiddelen.

Het Programma van Eisen en Wensen kan worden teruggekoppeld aan de knelpunten die zijn 
vastgesteld in het vooronderzoek. Deze knelpunten veroorzaken het vastgestelde probleem: De 
beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats wordt niet effectief gebruikt in de afbouwfase 
van het Groninger Forum. Om ervoor te zorgen dat de knelpunten in het vervolg van de uitvoering van 
het Groninger Forum niet zullen ontstaan, wordt het hulpmiddel ontwikkeld. In tabel 5.1 worden de 
knelpunten weergegeven, waarbij is aangegeven welke eisen en wensen voorkomen dat het knelpunt 
in het vervolg van de uitvoering zal ontstaan. Een aantal van deze eisen lossen niet direct een knelpunt 
op, maar komen voort uit het uitgevoerde onderzoek zoals besproken in de voorgaande hoofdstukken 
van dit rapport. 
Aan de hand van het Programma van Eisen en Wensen zal het hulpmiddel voor het beheren en 
beheersen van de binnenruimte worden ontworpen. In het volgende hoofdstuk wordt eerst de 
ontwerpaanpak en structuur van het hoofdstuk besproken. Vervolgens zal er worden ingegaan op het 
daadwerkelijke ontwerp van het hulpmiddel.
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Knelpunten Eisen                           Wensen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 De tekening van de huidige bouwplaatsinrichting 
is onvolledig uitgewerkt. X X X              

2 Rommelige bouwplaats. X X X X X

3 Materiaal/materieel raakt 
zoek/beschadigd/tekort. X X X            

4 Extra kosten door opnieuw bestellen van 
materiaal/materieel. X X X

5 Onveilige situatie op de bouwplaats. X

6 Eén bouwlift per bouwdeel voor materiaal, 
materieel, afval en personentransport. X X

7 Gevel dicht door gevelsteiger. X X 
8 Atrium gesloten met tijdelijke afdichting. X X

9
Toegankelijkheid van het gebouw is beperkt door 
materieel op de bouwplaats en in het gebouw in 
de uitvoering van de afbouwfase. 

              X X

10 Beperkte mogelijkheid van plaatsen materiaal in 
het gebouw tijdens de afbouwfase. X X

11 Opslagruimte op de bouwplaats beperkt. X X 

12 Logistieke aanpak richt zich voornamelijk op 
transport naar en van de bouwplaats. X X X X X

13 Er is geen hulpmiddel waarin de beschikbare 
binnenruimte inzichtelijk wordt gemaakt. X                 

14 De beschikbare en de ruimte op de bouwplaats 
wordt niet effectief gebruikt. X

15 Inefficiënt gebruik binnenruimte. X
16 Kleine materiaalleveringen noodzakelijk. X

Meer transportbewegingen en vrachtwagens 
nodig.              X    

17 Hogere kosten materiaalleveringen. X
18 Inefficiënte werkmethode. X X X X 

Opnieuw (ver)plaatsen van materiaal en 
materieel. X X

Onjuiste opslag. X X 

Leveringen niet in de juiste volgorde. X
19 Verminderde productiviteit. X X X 

Eisen aan het hulpmiddel naar aanleiding van de 
Onderzoeksfase X X X X X X

Tabel 5.1: Knelpunten ten opzichte van het Programma van Eisen
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6 Het ontwerp van het hulpmiddel 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het hulpmiddel InSite besproken. Allereerst wordt ingegaan 
op de ontwerpaanpak, waarbij de verschillende stappen van het ontwerpproces worden besproken. 
Vervolgens wordt de structuur van het hulpmiddel toegelicht, waarbij ook verschillende ontwerpkeuzes 
worden besproken. Tot slot wordt in dit hoofdstuk het ontwerp van het hulpmiddel toegelicht. 

6.1 Ontwerpaanpak
Bij de start van de Ontwerpfase van het afstudeerwerk zijn allereerst een aantal stappen opgesteld 
voor het ontwerpen van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte. 
De eerste stap is het opstellen van een schematische weergave van de werking van het hulpmiddel. 
Hierbij is vastgesteld dat het hulpmiddel moet bestaan uit twee delen. Het eerste deel van het 
hulpmiddel wordt gebruikt voor het invoeren van de benodigde informatie, het bepalen van de 
opslagcapaciteit en het opstellen van een inrichting van de binnenruimte. Het tweede deel van het 
hulpmiddel wordt gebruikt voor het bekijken en eventueel aanpassen van de ingevoerde informatie. 
Hierbij kan de binnenruimte worden beheerd met een totaaloverzicht van de activiteiten, materiaal, 
materieel, afval, functies en opslagruimte. Ook kan er in dit deel de leveringen met behulp van de 
bouwtickets worden ingevoerd. 
De tweede stap van het ontwerp van het hulpmiddel is het ontwikkelen van het hulpmiddel zelf. Nadat 
de structuur van het hulpmiddel is vastgesteld, is er aan de hand daarvan een ontwerp gemaakt. 
Hierbij is er eerst een schetsontwerp gemaakt van zowel de website en de app. Bij het uitwerken 
van het ontwerp heeft er terugkoppeling plaatsgevonden naar zowel het Programma van Eisen en 
Wensen als de structuur van het hulpmiddel. Hierbij is de structuur van het hulpmiddel een aantal keer 
aangepast om de werking van het hulpmiddel te verbeteren. Nadat het hulpmiddel met de bijbehorende 
schermafbeeldingen zijn ontworpen, is er een handleiding opgesteld. In de handleiding wordt de 
werking van het hulpmiddel en het gebruik van het hulpmiddel in zowel de voorbereidingsfase als de 
uitvoeringsfase van een bouwproject toegelicht. Naast de handleiding zijn er twee dummy’s gemaakt 
van de twee delen van het hulpmiddel. Deze dummy’s illustreren de werking en het gebruik van het 
hulpmiddel.
De derde en laatste stap van het ontwerpproces van het hulpmiddel is het toetsen van het hulpmiddel 
zowel aan het Programma van Eisen en Wensen als in de praktijk bij de toekomstige gebruikers. Bij het 
toetsen aan het Programma van Eisen is er gekeken of het hulpmiddel voldoet aan de eisen en wensen 
die aan het eind van de Onderzoeksfase zijn opgesteld. Bij het toetsen in de praktijk is de werking en 
het gebruik van het hulpmiddel toegelicht aan de toekomstige gebruikers van het hulpmiddel. Hierbij is 
voornamelijk gekeken of het hulpmiddel in het logistieke proces zou kunnen worden geïntegreerd. Het 
toetsen van het hulpmiddel wordt behandeld in het volgende hoofdstuk. 

6.2 Structuur van het hulpmiddel
Het hulpmiddel InSite bestaat uit twee delen, het eerste deel voor het invoeren van de gegevens en 
het tweede deel voor het bekijken van de gegevens. In de Onderzoeksfase is er zijn verschillende 
apps, maar ook een hulpmiddel op basis van een website geanalyseerd. De apps, die gebruik 
maken van een database, zijn veelal gelinkt aan een website. Voor het invoeren van gegevens is 
het gebruiksvriendelijk om gebruik te maken van een programma op een vaste computer. Voor het 
bekijken van informatie op de bouwplaats over de binnenruimte of bouwplaats wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van een mobiel apparaat, zoals een tablet. 
Dit in acht genomen is het een logische keuze om de twee delen van het hulpmiddel te ontwerpen 
als een website en een app. De website wordt gebruikt voor het invoeren van de gegevens en het 
inrichten van de ruimte en de app wordt gebruikt voor het bekijken van de ingerichte ruimte en het 
aanpassen van bijvoorbeeld de stand van de uitvoering op de bouwplaats. 
Om een koppeling te maken tussen de website en de app wordt er gebruik gemaakt van een url. Deze 
url wordt gegenereerd bij het invoeren van een nieuw project op de website en moet worden ingevoerd 
in de app om gebruik te kunnen maken van de projectinformatie. 
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6.2.1 Structuur van de website
Bij het ontwerpen van de structuur van de website is gekeken naar wat de benodigde informatie is, 
de volgorde waarin de informatie moet worden ingevoerd en op welke manier de ruimte kan worden 
ingericht. De structuur van de website is weergegeven op afbeelding 6.1 op de volgende bladzijde.
In de Onderzoeksfase is van elk onderdeel van de afbouw onderzocht wat het benodigde materiaal 
per vierkante meter is, wat de hoeveelheid per verdieping is en wat de verpakkingsmethode van de 
materialen is. In eerste instantie was het de bedoeling om deze informatie te gebruiken bij het bepalen 
van de benodigde opslagruimte per week per verdieping. Echter zijn er dan heel veel variabelen die 
dan op de website zouden moeten worden ingevoerd. Om als voorbeeld het Groninger Forum te 
nemen: er zijn verschillende varianten metal stud wanden en een Technostar wand, 14 verschillende 
plafondafwerkingen, 8 verschillende wandafwerkingen, 15 verschillende vloerafwerkingen en tenminste 
18 verschillende kozijnen en deuren verdeeld over verschillende leveranciers. Om al deze informatie 
in het hulpmiddel in te voeren is er veel tijd benodigd en zal al in een vroege fase alle informatie 
beschikbaar moeten zijn, zoals ook een gedetailleerde planning, om een goede indicatie te kunnen 
maken van de benodigde opslagruimte. Daarom is ervoor gekozen om op een andere manier naar 
de benodigde opslagruimte te kijken. Aan de hand van de activiteiten die worden uitgevoerd op de 
verdiepingen kan er worden bepaald of de ruimte al dan niet beschikbaar is voor opslag. De mogelijke 
opslagruimte in een ruimte kan van tevoren worden bepaald en aan de hand daarvan kan worden 
bekeken wat het aanbod aan opslagruimte is. Deze opslagruimte kan later worden toegewezen aan 
een uitvoerende partij. Wanneer er een bouwticket wordt aangevraagd door een uitvoerende partij moet 
op het ticket worden aangeven wat de benodigde opslagruimte is en of er tussentijdse opslag nodig 
is. Met deze informatie kan worden gekeken waar het materiaal het beste kan worden opgeslagen. 
Dit betekent dat er nog steeds nauwkeurig berekend moet worden wat de vraag naar opslagruimte is, 
maar dat dit in een latere fase, namelijk tijdens de uitvoering, wordt ingevoerd in het hulpmiddel. 
Als de gegevens van het project zijn ingevoerd kan er een inrichting worden gemaakt van zowel de 
binnenruimte als de bouwplaats. In de probleemstelling van het onderzoek is naar voren gekomen dat 
zowel op de bouwplaats als in de binnenruimte de beschikbare ruimte niet effectief wordt gebruikt. 
Daarom is ervoor gekozen om zowel de bouwplaats als de binnenruimte met het hulpmiddel in te 
richten. In de Onderzoeksfase is er geen onderzoek gedaan naar de ruimte op de bouwplaats, maar 
er is voor gekozen om met het hulpmiddel een zo volledig mogelijke inrichting van de ruimte te maken. 
Bij deze inrichting kunnen verschillende onderdelen worden geplaatst zoals: torenkraan, goederenlift, 
personen- en goederenlift, materieel, afval en een lijn, vlak of object. Aan de hand daarvan wordt de 
bouwplaats en binnenruimte ingericht waarbij ook de functies opslagruimte, verkeersruimte en activiteit  
worden meegenomen. De ingevoerde informatie is vervolgens terug te vinden in de database op de 
website. 
Naast de inrichting van zowel de bouwplaats als de binnenruimte worden ook de bouwtickets op de 
website ingevoerd. Hierdoor ontstaat er een database met alle informatie over het geleverde materiaal 
en materieel en het verwijderde afval. Deze bouwtickets worden ook gebruikt als basis voor de 
benodigde opslagruimte van een uitvoerende partij. Op het ticket staat vermeld waar het materiaal 
benodigd is en opgeslagen moet worden. Aan de hand van die informatie kan dit worden aangegeven 
in de inrichting van de binnenruimte. Met de website wordt het defi nitieve bouwticket gemaakt met 
daarop een QR-code. Deze code wordt gescand bij de levering op de bouwplaats, zodat het bekend 
is welk materiaal en materieel ook daadwerkelijk geleverd is. Daarnaast kan er een label worden 
gemaakt met het programma voor bijvoorbeeld op een pallet met materiaal, zodat de informatie over 
het materiaal altijd terug te vinden is met het hulpmiddel.
Het laatste onderdeel van de website bestaat uit de databases. Hierin kan alle informatie dat is 
ingevoerd bij de inrichting van de bouwplaats worden bekeken en aangepast. De overige gegevens, 
zoals de tekeningen van de binnenruimte en de planning van de activiteiten, kan op dezelfde plek 
worden aangepast als waar de gegevens worden ingevoerd. 

Het begin van het schema op afbeelding 6.1 bestaat uit een aantal handelingen die moeten worden 
gedaan, voordat men gebruik kan maken van het programma op de website. Er moet worden ingelogd 
om ervoor te zorgen dat niet alle projectinformatie voor iedereen beschikbaar is en vervolgens kan 
er voor een nieuw of bestaand project worden gekozen. Het programma op de website bestaat uit 
verschillende tabbladen. Deze tabbladen zijn: Projectgegevens, Bouwplaats, Binnenruimte, Bouwtickets 
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Afbeelding 6.1: Structuur van de website

1. Invoeren 
algemene 
gegevens

Algemene
gegevens van het 

project

Algemene gegevens 
Naam prioject en aannemer, start-

en opleverdatum, adres 
ingang(en) bouwplaats

Openen website

Openen 
bestaand
project?

Invoegen nieuw 
project

Openen project
Ja

Nee

Inloggen op de 
homepage

Inloggegvens 
gebruiker

Tabblad Projectgegevens

Tabblad Bouwplaats

Tabblad Binnenruimte

Tabblad Bouwtickets

Tabblad Databases

2. Invoeren 
informatie 

bouwplaats en 
binnenruimte

Tekeningen bouwplaats en 
binnenruimte, 3D-model project, 
Informatie binnenruimte (ruimtenr, 
ruimtebenaming, oppervlakte en opslag ja/

nee)

3. Invoeren 
uitvoerende 

partijen

Informatie 
onderaannemers 
en leveranciers

Uitvoerende partijen
Naam, contactpersoon, 

telefoonnummer en E-mailadres

Planning van de 
uitvoering 4. Invoeren 

activiteiten

Activiteiten
Activiteit, verdieping, ruimte, 

uitvoerende partij, opslag ja/nee, 
start- en einddata

Besteks-
tekeningen van 
het project (pdf)

Bouwplaats-
inrichting afbouw 

(pdf)

Overzicht ruimten 
op verdiepingen

3D-model van het 
project

5. Berekenen 
indicatie 

opslagruimte

Informatie 
binnenruimte

Activiteiten

Overzicht indicatie 
opslagruimte per 

verdieping per week

6. Invoegen 
torenkraan

Torenkraan
Naam, type, gieklengte, 

haakhoogte, max. hefvermogen, 
op bouwplaats van/tot

Productblad 
torenkraan

7. Invoegen 
goederenlift

Productblad 
goederenlift

8. Invoegen 
personen- en 
goederenlift

Productblad 
personen- en 
goederenlift

Personen- en goederenlift
Naam, type, soort, hefvermogen, 

max. aantal personen, 
kooiafmetingen, op bouwplaats 

van/tot

Goederenlift
Naam, type, soort, hefvermogen, 
kooiafmetingen, op bouwplaats 

van/tot

9. Invoegen 
materieel

10. Invoegen afval

11. Invoegen lijn/
vlak/object

Tekenen
Naam, verantwoordelijke partij, 

afmetingen, oppervlakte, op 
bouwplaats van/tot, functie

Bouwplaats-
inrichting

13. Invoegen 
torenkraan

Torenkraan
Naam, type, gieklengte, 

haakhoogte, max. hefvermogen, 
op bouwplaats van/tot

Productblad 
torenkraan

14. Invoegen 
goederenlift

Productblad 
goederenlift

15. Invoegen 
personen- en 
goederenlift

Productblad 
personen- en 
goederenlift

Personen- en goederenlift
Naam, type, soort, hefvermogen, 

max. aantal personen, 
kooiafmetingen, op bouwplaats 

van/tot

Goederenlift
Naam, type, soort, hefvermogen, 
kooiafmetingen, op bouwplaats 

van/tot

16. Invoegen 
materieel

17. Invoegen afval

18. Invoegen lijn/
vlak/object

Tekenen
Naam, verantwoordelijke partij, 

afmetingen, op bouwplaats van/tot, 
functie

Bouwplaats-
inrichting

12. Definiëren 
ruimte

Bestektekeningen
van het project

Tekeningen Binnenruimte 
(verdiepingen) met 

gedefinieerde ruimte

19. Weergeven 
activiteitenActiviteiten

Tekeningen 
Binnenruimte met 

informatie activiteiten

20. Invoeren 
bouwticket

21. Weergeven 
bouwtickets

22. Genereren 
bouwticket label

Bouwtickets
(ticketnummer)

Label met 
ticketnummer en 

QR-code

23. Weergeven 
databases 

Bouwplaats en 
Binnenruimte

Tekenen

Torenkraan

Goederenlift

Personen- en 
goederenlift

Materieel
Weergave van 
de ingevoerde 

informatie

Afval

Opslagruimte

Activiteit

Verkeers-
ruimte

Afval
Soort afval, frequentie verwijderen, 

op bouwplaats van/tot

Bouwplaats-
inrichting

Materieel
Soort materieel, verantwoordelijke 
partij, afmetingen, op bouwplaats 

van/tot

Productblad 
materieel

Afval
Soort afval, frequentie verwijderen, 

op bouwplaats van/tot

Bouwplaats-
inrichting

Materieel
Soort materieel, verantwoordelijke 
partij, afmetingen, op bouwplaats 

van/tot

Productblad 
materieel

Bouwticket 
ingevuld door 

aanvrager
Bouwtickets

Bouwticket met definitieve 
toewijzing en QR-code

Bouwtickets
Weergave van 
de ingevoerde 

bouwtickets

Sluiten website

Project url voor 
koppeling website 

en app
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Afbeelding 6.2: Structuur van de app

Openen app

Openen 
bestaand
project?

Invoegen project 

Selecteren project

Menu: Bouwplaats, 
Binnenruimte, 

Bouwtickets, Activiteiten, 
Scannen

Ja

Nee

Inloggen op de 
inlogpagina

Eerste 
gebruik app?

Nee

JaInloggegevens 
gebruiker

Invoergegevens 
App InSite

Onderdeel  Bouwplaats

Onderdeel Binnenruimte

Onderdeel Bouwtickets

Onderdeel Activiteiten

Onderdeel Scannen

1. Weergeven 
informatie

bouwplaats

2. Weergeven 
functies 

bouwplaats

3. Weergeven 
informatie

binnenruimte

4. Weergeven 
beschikbaarheid 

van de ruimte

5. Weergeven 
functies 

binnenruimte

6. Weergeven  
2D-tekening/3D-
model/overzicht

7. Weergeven 
Bouwtickets per 

week

8. Weergeven 
origineel 

bouwticket

9. Weergeven 
actviteiten per 

verdieping

10. Wijzigen 
tijdsduur van de 

activiteiten

11. Scannen 
bouwticket of label

12. Bouwticket 
opslaan

13. Bouwticket 
bekijken

Weergave van 
de ingevoerde 
informatie op 

de bouwplaats

Opslagruimte

Activiteit

Verkeersruimte

Tekeningen 
Binnenruimte  
(met gedefinieerde 

ruimte)

Label met 
ticketnummer en 

QR-code

Bouwticket InSite 
met QR-code

Bouwtickets

Activiteiten

Tekeningen 
bouwplaats

Tekenen

Torenkraan

Goederenlift

Personen- en 
goederenlift

Materieel

Afval

Weergave van 
de ingevoerde 
functies op de 

bouwplaats

Torenkraan

Goederenlift

Personen- en 
goederenlift

Materieel

Afval

Opslagruimte

Opslagruimte

Activiteit

Verkeersruimte

Tekenen

Tekeningen 
Binnenruimte

3D-model 
Binnenruimte

Databases

Weergave van 
de ingevoerde 
informatie in de 
binnenruimte

Weergave van 
de beschik-

baarheid van 
de ruimte

Weergave van 
de ingevoerde 
functies in de 
binnenruimte

Weergave 
binnenruimte met 
2D-tekening/3D-
model/overzicht

Bouwtickets

Weergave 
Bouwtickets in 
een overzicht 

per week

Weergave 
origineel

Bouwticket 

Activiteiten

Activiteiten

Stand van de 
uitvoering

Weergave van 
de activiteiten 
per verdieping

Activiteiten met 
aangepaste 

tijdsuur 

Bouwtickets

Bouwtickets
Weergave 
origineel 

Bouwticket

Sluiten app
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en Databases. Bij het invoeren van een nieuw project worden de tabbladen in verschillende stappen 
genomen. Bij een bestaand project maakt men gebruik van dezelfde tabbladen, maar kan men kiezen 
hoe men verder het programma gebruikt. In de structuur van de website is dit aangegeven door bij 
zowel een nieuw als een bestaand project dezelfde stappen te doorlopen. 
Het aanbod aan ruimte komt terug in het tabblad Projectgegevens waar een indicatie kan worden 
gemaakt van de beschikbare binnenruimte. Alle benodigde gegevens voor deze berekening en het in 
kaart brengen van de ruimte, zoals de tekeningen en het model, worden in dit tabblad. De vraag naar 
opslagruimte komt terug in het tabblad Bouwtickets. Bij dit tabblad wordt door middel van de gegevens 
op het bouwticket ingevoerd wat de benodigde of de gevraagde opslagruimte is voor het te leveren 
materiaal en materieel. Bij de tabbladen Bouwplaats en Binnenruimte wordt er een inrichting gemaakt 
van de binnenruimte. Bij deze tabbladen wordt inzichtelijk gemaakt waar vraag een aanbod zich per 
week en per verdieping bevinden in de ruimte. 

6.2.2 Structuur van de app
Na het bepalen van de structuur van de website, is bepaald welke onderdelen benodigd zijn bij 
het gebruik van de app. De structuur van de app is weergegeven op afbeelding 6.2 op de vorige 
bladzijde. In dit schema is weergegeven dat er gebruik wordt gemaakt van de onderdelen Bouwplaats, 
Binnenruimte, Bouwtickets, Activiteiten en Scannen. Bij de app moet er bij het eerste gebruik worden 
ingelogd om ervoor te zorgen dat de projectinformatie niet voor iedereen beschikbaar is, bij later 
gebruik is dit niet meer noodzakelijk. Vervolgens kan men kiezen voor een bestaand project of om een 
nieuw project in te voeren met de project url. Als het project wordt geopend verschijnt er een menu 
waarin de verschillende onderdelen kunnen worden bekeken. 
De onderdelen Bouwplaats en Binnenruimte werken op vrijwel dezelfde manier. Als dit onderdeel wordt 
geopend verschijnt er een weergave van de inrichting van de bouwplaats of de binnenruimte. Er kan 
gekozen worden om de functies Opslagruimte, Verkeersruimte en Activiteit wel of niet weer te geven. 
Om de inrichting overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om deze aan en uit te kunnen zetten. Een 
verschil met het onderdeel Bouwplaats is dat bij de Binnenruimte de ingevoerde informatie ook in het 
3D-model van de binnenruimte of een overzicht kan bekijken. Het gebruik van een 3D-model van de 
binnenruimte geeft nog meer inzicht in de binnenruimte, waarbij ook de hoogte van het opgeslagen 
materiaal en materieel kan worden meegenomen. 
Bij het onderdeel Bouwtickets wordt een overzicht getoond van de bouwtickets per week. Hiermee 
kan men ook op de bouwplaats bekijken welke aan- en afvoer voor die week gepland staan. In het 
overzicht wordt de belangrijkste informatie op het ticket weergegeven. Daarnaast is het mogelijk om 
ook het originele ticket digitaal te kunnen bekijken. 
Bij het onderdeel Activiteiten kan de planning van de activiteiten worden aangepast. Dit is het enige 
onderdeel van de app waar het mogelijk is om een wijziging in de gegevens te maken. Er is hiervoor 
gekozen zodat men ook op de bouwplaats met de uitvoerende partijen kan overleggen over de tijdsduur 
dat nog benodigd is voor het uitvoeren van de activiteiten. Door het aanpassen van de tijdsduur van 
de activiteiten is er daarnaast altijd een actueel overzicht van de beschikbaarheid van de ruimte. De 
beschikbaarheid van de ruimte is namelijk afhankelijk van de activiteiten die al dan niet in de ruimte 
worden uitgevoerd. 
Het laatste onderdeel is Scannen. Er is voor gekozen om dit onderdeel toe te voegen in de app om het 
mogelijk te maken dat bouwticket bij de ingang worden gescand, waardoor kan worden opgeslagen of 
materiaal en/of materieel op de bouwplaats is geleverd. Ook kan men de pallets die in de binnenruimte 
zijn opgeslagen controleren. Met behulp van de QR-code op het label wordt de pallet gescand en aan 
de hand van het bouwticket kan worden gecontroleerd of het op de juiste plek staat en of het nog op 
die plaats mag staan. 
De app kan op elk willekeurig moment worden afgesloten. In het schema op afbeelding 6.2 is dit 
voor de duidelijkheid slechts één keer weergegeven na het Menu. Vanuit het Menu kan men naar elk 
onderdeel van de app. Na het onderdeel te hebben bekeken, wordt altijd weer terug gegaan naar het 
Menu om een vervolgens een ander onderdeel te kunnen bekijken. 
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6.3 Ontwerp van InSite
Het ontwerp van InSite is gemaakt nadat de structuur van de website en de app is vastgesteld. Het 
ontwerp van de website is gemaakt op basis van de tabbladen en het toekomstige gebruik van de 
website. Voor de app is er gekozen voor een bestaande lay-out, namelijk een app voor een iPad. 
Hiervoor is een template van internet gebruikt, deze template is zodanig aangepast zodat deze voldoet 
aan de structuur van de app. Er is voor gekozen om één kleur, groen, en het logo van InSite te laten 
terugkeren in het ontwerp, zodat duidelijk is dat beide onderdelen tot hetzelfde programma behoren. 
Daarnaast worden er een aantal iconen toegepast in zowel de website als de app. Deze iconen zijn 
weergegeven op afbeelding 6.3. Ook deze iconen geven een eenduidig beeld in de inrichting van de 
bouwplaats en binnenruimte met behulp van InSite. De uitwerking van het ontwerp is gedaan met de 
programma’s Adobe Illustrator en Adobe Indesign. 
Voor de volledige uitleg van de werking en het gebruik van het hulpmiddel is een handleiding opgesteld. 

Voordat het ontwerp van de website en de app is gemaakt met de boven genoemde programma’s is 
een schetsontwerp gemaakt van de benodigde schermafbeeldingen. Hierbij is de structuur als basis 
gebruikt. In het geval van de website is schematische getekend waar de verschillende knoppen en 
tabbladen zich zouden moeten bevinden. Aan de hand van verschillende varianten is de uiteindelijke 
opzet met op de computer uitgewerkt.
Bij de app is er gebruik gemaakt van verschillende witte kaartjes met daarop het schetsontwerp. Door 
deze kaartjes in een bepaalde volgorde te leggen, kan ook de werking van de app worden bepaald. 
Aan de hand van deze kaartjes, zoals weergegeven in afbeelding 6.4 op de volgende bladzijde, is de 
opzet van de app verder uitgewerkt. 

Afbeelding 6.3: Iconen die worden gebruikt bij het programma InSite

Beschikbaar In gebruik

Torenkraan

Tekenen - objectTekenen - lijn

Opslagruimte Activiteit Verkeersruimte

Afval

Personen- en goederenlift

Tekenen - vlak

Goederenlift

Materieel

Niet beschikbaar
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6.3.1 Ontwerp van de website
Voor het ontwerp van de website is eerst een opzet gemaakt. De verschillende onderdelen van de site 
zijn verdeeld is de tabbladen Projectgegevens, Bouwplaats, Binnenruimte, Bouwtickets en Databases. 
Deze verdeling is ook terug te vinden in de structuur van het hulpmiddel. Vervolgens is er per tabblad 
een opzet gemaakt van de verschillende stappen uit de structuur van het hulpmiddel. Het ontwerp van 
de website wordt in deze deelparagraaf besproken aan de hand van de verschillende tabbladen.

Tabblad Projectgegevens
De structuur van het hulpmiddel voor het tabblad Projectgegevens is weergeven op afbeelding 6.5. 
De eerste stap bij het toevoegen van een nieuw project is het invoeren van de algemene gegevens. 
Bij de algemene gegevens moeten de naam van het project, de aannemer, de periode waarin het 
project wordt uitgevoerd en de ingangen van de bouwplaats en eventueel het adres van de HUB of 
satellietbouwplaats worden ingevoerd. De algemene gegevens worden bij een latere stap gebruikt als 
informatie bij bijvoorbeeld de indicatie beschikbare opslagruimte. 
Vervolgens moet de informatie bouwplaats en binnenruimte worden toegevoegd. Hierbij wordt de 
tekening van de bouwplaats en de verdiepingen van de binnenruimte (bestektekeningen) in pdf 
ingevoerd. Er is gekozen voor een pdf-tekening omdat deze tekeningen als onderlegger worden gebruikt 
bij de uitwerking van de inrichting van de bouwplaats en de binnenruimte. De tekeningen zullen met 
hulpmiddel verder niet worden aangepast. Ook wordt hier een 3D-model van het gebouw toegevoegd. 
Hierbij moet een ifc-bestand worden gebruikt. Er is hiervoor gekozen omdat dit bestandsformaat met 
verschillende 3D-tekenprogramma’s kan worden gegenereerd. Hierdoor is het mogelijk, ongeacht met 
welk programma het model is gemaakt, een 3D-model in het hulpmiddel toe te voegen. Tot slot wordt 
bij deze stap de ruimtes per verdieping ingevoerd waarbij ook de grootte moet worden gegeven en 
of het mogelijk is om de ruimte te gebruiken als opslagruimte. Een voorbeeld van de toegevoegde 
informatie bouwplaats en binnenruimte is weergeven op afbeelding 6.6. 
De volgende stap is het invoeren van de uitvoerende partijen. Deze partijen worden bij de volgende 
stap aan de activiteiten gekoppeld. De informatie die bij elke partij moet worden ingevoerd is: Naam 
partij, contactpersoon, telefoonnummer en E-mailadres van de contactpersoon.
Bij het invoeren van de activiteiten kan worden aangegeven op welke verdieping en welke ruimte (voor 
zover bekend) de activiteiten worden uitgevoerd. Hierbij kan men de verschillende verdiepingen en 
ruimtes aanklikken op basis van eerder ingevoerde informatie. Daarna kiest men de uitvoerende partij, 
geeft men de uitvoeringsperiode aan en kan men aanvinken of er tijdens het uitvoeren van de activiteit 
de ruimte nog gebruikt kan worden als opslagruimte. Een voorbeeld van het invoegscherm van een 
activiteit is weergegeven op afbeelding 6.7.

Afbeelding 6.4: Schetsontwerp van de app
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Afbeelding 6.5: Structuur van het tabblad Projectgegevens

Afbeelding 6.6: De toegevoegde informatie bouwplaats en binnenruimte bij het tabblad Projectgegevens
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De laatste stap bij het tabblad Projectgegevens is de indicatie beschikbare opslagruimte. Deze 
indicatie komt tot stand met de ingevoerde gegevens en is voornamelijk voor het gebruik in de 
voorbereidingsfase. De indicatie wordt per verdieping berekend. De berekening van de indicatie 
opslagruimte komt als volgt tot stand: Per verdieping wordt er gekeken naar de ingevoerde ruimtes. 
Bij deze ruimtes is aangegeven of deze geschikt zijn voor opslag en wat de oppervlakte van deze 
ruimte is. Er kan dan worden berekend wat de geschikte opslagruimte is, zonder dat het noodzakelijk 
is rekening te houden met de planning.
Vervolgens wordt er gekeken naar de activiteiten per verdieping per week. Bij de activiteiten is er 
aangegeven of bij het uitvoeren ervan de ruimte nog beschikbaar is voor opslag. Er wordt dus gekeken 
of de activiteiten van invloed zijn op de eerder berekende opslagruimte. Wanneer er in de planning is 
aangegeven dat de activiteiten per ruimte worden uitgevoerd, wordt dit meegenomen in de berekening. 
Hierdoor wordt er beter inzicht verkregen van de daadwerkelijke situatie tijdens de uitvoering. Aan de 
hand van deze twee voorwaarden kan worden berekend wat de indicatie opslagruimte is per week per 
verdieping. Een voorbeeld van een indicatie van de beschikbare opslagruimte is gegeven in bijlage 10. 
Dit document kan met behulp van het hulpmiddel worden afgedrukt. 
Bij het maken van de berekening van de indicatie beschikbare opslagruimte moet men met het 
volgende rekening houden. Er wordt hier gerekend met de gehele oppervlakte van de ruimte. In een 
daadwerkelijke situatie is natuurlijk niet de gehele ruimte te gebruiken voor de opslag van materiaal 
en dergelijke. Er kan natuurlijk wel voor gekozen worden om de ruimte met een bepaalde factor te 
verkleinen zodat er voldoende ruimte van de wanden is en er rekening wordt gehouden met loopruimte. 
In dit afstudeerwerk is er geen onderzoek gedaan naar wat deze factor zou moeten zijn.

Tabblad Bouwplaats 
Bij het tabblad bouwplaats bestaan de verschillende stappen uit de structuur van het hulpmiddel uit 
het invoegen van elementen op de bouwplaats. Deze stappen zijn weergeven op afbeelding 6.8. Voor 
het invoeren van de transportmiddelen en ander materieel zijn de productbladen van het betreffende 
transportmiddel of materieel benodigd. Voor het invoeren van de afvalverzamelplaatsen en het tekenen 
van vlakken maakt men gebruik van een bouwplaatsinrichting. De informatie die per element moet 
worden ingevoerd is gegeven in de structuur van het hulpmiddel.

Afbeelding 6.7: Het invoegen van activiteiten bij het tabblad Projectgegevens
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Afbeelding 6.8: Structuur van het tabblad Bouwplaats

Afbeelding 6.9: Invoegscherm van de torenkraan bij het tabblad Bouwplaats

De verschillende elementen kunnen in de inrichting van bouwplaats worden gesleept. Als het element 
op de juiste plek staat, verschijnt er automatisch een invoegscherm waarin de benodigde informatie 
kan worden ingevoerd. Een voorbeeld van het tabblad Bouwplaats met daarbij het invoegscherm 
Torenkraan is gegeven op afbeelding 6.9. 
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Afbeelding 6.10: Structuur van het tabblad Binnenruimte

Verder is het mogelijk om bij de inrichting van de bouwplaats de functies van de ruimte aan en uit te 
zetten. Er is hiervoor gekozen om een overzichtelijk beeld van de bouwplaats te houden. Wanneer er 
meerdere tekeningen van de bouwplaats zijn ingevoerd, kan men deze selecteren door de periode 
bovenin het scherm aan te passen. Daarnaast kan men in- en uitzoomen op de tekening. 

Tabblad Binnenruimte
Bij het tabblad Binnenruimte zijn dezelfde stappen als bij het tabblad Bouwplaats opgenomen in de 
structuur. De structuur van dit tabblad is opgenomen in afbeelding 6.10. 

Een verschil is dat de stap ‘Defi niëren ruimte’ is toegevoegd. Er wordt bij het hulpmiddel gebruik 
gemaakt van pdf onderleggers voor de binnenruimte. Dit betekent dat het programma niet ‘weet’ 
waar de ruimtes zich bevinden in de binnenruimte. Om een ruimte te defi niëren moet het locatie icoon 
naar de juiste plek worden gesleept, waarna de ruimte wordt gedefi nieerd door het ruimtenummer en 
de ruimtebenaming in te voeren. Vervolgens wordt dan automatisch door het hulpmiddel zichtbaar 
gemaakt of de ruimte al dan niet beschikbaar is als opslagruimte. Een voorbeeld van het defi niëren 
van de ruimte is weergegeven op afbeelding 6.11.
Bovenin het scherm kan worden gekozen van welke verdieping de binnenruimte moet worden getoond 
en daarnaast kan men de week kiezen waarvan de inrichting van de binnenruimte moet worden 
weergegeven. Net als bij de inrichting van de bouwplaats kan men kiezen om de functies wel of niet 
weer te geven. Als de functies worden weergegeven, kan men de activiteiten van die week bekijken 
door op het icoon van de activiteiten te klikken.
Met behulp van de tekentool kunnen de functies Opslagruimte, Verkeersruimte en Activiteit worden 
ingetekend. In het onderzoek is naar voren gekomen dat de ruimte die benodigd is voor het uitvoeren 
van een activiteit, bewerkings- en verwerkingsruimte, onderdeel is van de vraag naar opslagruimte. 
Deze vraag is tijdens de Ontwerpfase niet onderzocht. Door middel van het tekenen van een vlak 
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Afbeelding 6.11: Defi niëren van de ruimte bij het tabblad Binnenruimte

Afbeelding 6.12: Structuur van het tabblad Bouwtickets

waarin een activiteit wordt uitgevoerd, is het met het hulpmiddel wel mogelijk om de bewerkings- en 
verwerksruimte op de bouwplaats en in de binnenruimte weer te geven. 

Tabblad Bouwtickets
Het tabblad Bouwtickets is in eerste instantie aan het hulpmiddel toegevoegd om het bouwticketsysteem 
in het hulpmiddel te integreren. In een latere fase van het ontwerp is ook de mogelijkheid voor het 
genereren van een bouwticket toegevoegd zoals weergegeven in de structuur van het tabblad op 
afbeelding 6.12. 

Bij het invoeren van een nieuw bouwticket wordt een bouwticket met een QR-code gegenereerd. 
Door deze code te scannen op de bouwplaats wordt in het hulpmiddel opgeslagen dat het materiaal 
of materieel ook daadwerkelijk is geleverd. Daarnaast wordt er extra informatie toegevoegd aan het 
hulpmiddel, namelijk of er tussentijdse opslag benodigd is. Hierin kan men aangeven of het materiaal 
bijvoorbeeld tijdelijk in de parkeerkelder wordt opgeslagen om vervolgens naar de juiste verdieping 
te worden getransporteerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de transportmiddelen op de 
bouwplaats omdat men moet aangeven welke gebruikt zal worden voor het interne transport. Het 
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bouwticket wordt in het hulpmiddel defi nitief gemaakt en kan vervolgens worden afgedrukt. Een 
voorbeeld van het ingevulde bouwticket staat op afbeelding 6.13 en een voorbeeld van het afgedrukte 
bouwticket staat in bijlage 11.

Afbeelding 6.14: Bouwticketlabel voor op de bok Rigidurplaten

Naast dat er een overzicht wordt gegeven van de bouwtickets, kan men ook een label genereren voor 
bijvoorbeeld een pallet materiaal. Hiervoor is het voldoende om alleen het bouwticketnummer in te 
voeren. Het label bestaat de QR-code, het materiaal, de verantwoordelijke partij en de periode op de 
bouwplaats. Met behulp van de app kan de code worden gescand en het originele bouwticket worden 
bekeken. Een voorbeeld van een gegenereerde label is gegeven op afbeelding 6.14. Het label kan 
worden afgedrukt met een labelwriter en wordt samen met het bouwticket naar de aanvrager van het 
bouwticket gestuurd. 

Afbeelding 6.13: Ingevuld Bouwticket bij het tabblad Bouwtickets

Tabblad Databases
Bij het tabblad Databases wordt alle informatie, dat is toegevoegd bij de tabbladen Bouwplaats en 
Binnenruimte, weergegeven. Bij de andere tabbladen wordt ook informatie toegevoegd, maar er is 
voor gekozen om deze informatie niet in een aparte database te plaatsen. Als men de projectgegevens 
of een bouwticket wil bekijken of wijzigen kan dat in het betreffende tabblad. De structuur van het 

Ticketnummer: SS 001

Materiaal: Rigidur platen

Verantwoordelijke partij: MS monteur

Op bouwplaats : van week 44 - 2015
tot week 45  - 2015
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Afbeelding 6.15: Structuur van het tabblad Bouwtickets

Afbeelding 6.16: Database Torenkraan bij het tabblad Databases

6.3.2 Ontwerp van de app
Bij het ontwerp van de app is er gebruik gemaakt van een template voor een app dat gebruik maakt 
van het besturingssysteem iOS. Er is hiervoor gekozen omdat een iPad een veelgebruikte tablet is. 
Aan de hand van de template is er een opzet gemaakt voor een basisscherm van de app InSite. 

tabblad Databases is weergegeven op afbeelding 6.15.
De informatie die is toegevoegd in de tabbladen Bouwplaats en Binnenruimte, zijn de elementen die 
in de inrichting zijn geplaatst. Dit zijn de elementen Tekenen, Torenkraan, Goederenlift, Personen- 
en goederenlift, Materieel, Afval, Opslagruimte, Activiteit (mits ingetekend) en Verkeersruimte. De 
informatie over het element wordt weergegeven als men aan de linkerzijde op het icoon klikt. Een 
voorbeeld van de database Torenkraan is weergegeven op afbeelding 6.16. De informatie die in de 
databases is opgeslagen wordt in de app gebruikt wanneer men in de inrichting op een icoon klikt.



66

Afbeelding 6.17: Structuur van het onderdeel Bouwplaats

Afbeelding 6.18: Informatie personen- en goederenlift bij het onderdeel Bouwplaats

Nadat het basisscherm is ontworpen met daarbij dezelfde groene steunkleur als de website, is het 
Menu ontworpen. Er is gekozen om bij elk onderdeel gebruik te maken van pictogrammen om de 
app overzichtelijk en herkenbaar te maken. De verschillende onderdelen in het Menu zijn Bouwplaats, 
Binnenruimte, Bouwtickets, Activiteiten en Scannen. Linksonder zijn ook twee snelkoppelingen 
gemaakt zodat waar men zich ook bevindt in de app, er snel geschakeld kan worden naar het Menu en 
Scannen. Met deze koppelingen moet de app gebruiksvriendelijker worden. De app wordt voornamelijk 
gebruikt voor het bekijken van de ingevoerde informatie, dit komt terug bij de onderdelen die in deze 
deelparagraaf worden behandeld.
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Afbeelding 6.19: Structuur van het onderdeel Binnenruimte

Onderdeel Bouwplaats
Zoals in de structuur van het onderdeel Bouwplaats op afbeelding 6.17 is weergegeven, wordt bij 
dit onderdeel de informatie en de functie op de inrichting van de bouwplaats weergegeven. Als men 
het onderdeel Bouwplaats opent, verschijnt de bouwplaatsinrichting zoals deze is opgesteld met de 
website. Ook bij deze inrichting kan men kiezen om de functies aan en uit te zetten en kan men een 
andere bouwplaatsinrichting kiezen door de periode aan te passen. Wanneer men op een icoon in de 
inrichting klinkt verschijnt er een scherm met de informatie over het onderdeel. Een voorbeeld hiervan 
is weergegeven op afbeelding 6.18. De bouwplaatsinrichting kan met de app alleen worden bekeken, 
door gebruik te maken van de app heeft men op de bouwplaats geen tekening meer nodig van de 
inrichting van de bouwplaats. 

Onderdeel Binnenruimte
Ook het onderdeel Binnenruimte wordt alleen gebruikt voor het weergeven van informatie zoals in 
de structuur op afbeelding 6.19 is te zien. Het verschil met de inrichting van de bouwplaats dat dat 
de binnenruimte ook als 3D-model of overzicht kan worden weergegeven. Daarnaast worden de 
verschillende ruimtes weergegeven waarbij aan het icoon van de ruimte zichtbaar is gemaakt of de 
ruimte beschikbaar is.

Om een verdieping te bekijken moet met behulp van het menu naar de verdieping worden genavigeerd. 
In het geval van het Groninger Forum betekent dat er eerst voor Oost of West moet worden gekozenen 
vervolgens de verdieping. Als de verdieping is geselecteerd, wordt deze aan de rechterzijde 
weergegeven. Het is mogelijk om de verdieping net als de bouwplaats op het volledige scherm te 
bekijken. Bovenin kunnen de functies worden aan en uit gezet, de gewenste week om weer te geven 
kan worden gekozen en de weergavemodus kan worden veranderd. Een voorbeeld van de weergave 
van de binnenruimte met de app is op afbeelding 6.20 te zien. 
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Afbeelding 6.20: Weergave van verdieping 05o bij het onderdeel Binnenruimte

Afbeelding 6.21: Informatie Verkeersruimte bij het onderdeel Binnenruimte
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Afbeelding 6.22: Weergave van verdieping 05o met het 3D-model bij het onderdeel Binnenruimte

Door de iconen aan te klikken verschijnt er een scherm met informatie. Bij de ruimtes is door middel 
van een kleur aan de bovenzijde aan gegeven of het gebruikt kan worden als opslagruimte. Als deze 
groen is, is de ruimte beschikbaar, oranje staat voor in gebruik en rood betekent dat de ruimte niet 
beschikbaar is. Daarnaast worden ook de functies van de ruimte met kleur aangeven. Groen wordt 
gebruikt voor opslagruimte, rood voor een activiteit en blauw voor verkeersruimte. Een voorbeeld van 
de weergave van informatie bij verkeersruimte op de verdieping is weergegeven op afbeelding 6.21.

Om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke ruimte op een verdieping is het ook mogelijk om 
de binnenruimte met behulp van een 3D-model te bekijken. Dit is weergegeven op afbeelding 6.22. 
Door over het beeld te schuiven kan de verdieping vanuit verschillende oogpunten worden bekeken. 

Onderdeel Bouwtickets
De bouwtickets worden per week weergegeven zoals is vastgesteld in bij de structuur van de app op 
afbeelding 6.23. Er is voor een weergave per week gekozen omdat dit een overzichtelijk beeld geeft. 
Er zou eventueel gekozen kunnen worden om de tickets per dag weer te geven, dan moet er een 
aanvulling worden gemaakt in het menu om naar de gewenste week te navigeren en in die week een 
dag te kiezen. Een voorbeeld van de weergave van een bouwticket is gegeven op afbeelding 6.24. 
Wanneer men op het ticketnummer klikt wordt ook het originele bouwticket getoond. Op dit ticket staat 
alle informatie en in het overzicht wordt de belangrijkste informatie weergegeven. 

Afbeelding 6.23: Structuur van het onderdeel Bouwtickets
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Afbeelding 6.24: Overzicht van de bouwtickets bij het onderdeel Binnenruimte

Afbeelding 6.25: Structuur van het onderdeel Activiteiten

Onderdeel Activiteiten
Bij het onderdeel activiteiten kan als enige onderdeel van de app een aanpassing in de gegevens 
worden gemaakt. Zoals in de structuur, op afbeelding 6.25, weergegeven is het gewenst om de stand 
van de uitvoering met behulp op te nemen. Door het menu naar de gewenste verdieping te navigeren, 
komt men op een overzicht van de activiteiten die in de binnenruimte worden uitgevoerd. Wanneer 
activiteiten langer of korter duren kan men met de optie ‘wijzig’ de tijdsduur aanpassen. Als men de 
gegevens heeft aangepast, drukt men nogmaals op ‘wijzig’ en worden de aanpassingen opgeslagen. 
Mocht er op de bouwplaats geen internet verbinding zijn, worden de wijzigingen opgeslagen zodra 
de app weer verbinding met internet maakt. Een voorbeeld van een overzicht van de activiteiten per 
verdieping is gegeven op afbeelding 6.26. 

Door de tijdsduur van de activiteiten aan te passen heeft men altijd een actueel overzicht van de 
beschikbare ruimte. Wanneer de activiteiten per ruimte zijn gespecifi ceerd, is het mogelijk om de 
activiteiten per ruimte weer te geven. Hiervoor kiest men na de gewenste verdieping de gewenste 
ruimte. Er is voor gekozen dat bij dit voorbeeld niet te doen omdat de activiteiten niet per ruimte zijn 
uitgewerkt. 
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Onderdeel Scannen
Het laatste onderdeel van de app is Scannen. Zoals de structuur op afbeelding 6.27 aangeeft, kan 
het bouwticket worden opgeslagen of bekeken nadat het is gescand met behulp van de QR-code. De 
optie opslaan wordt gebruikt bij de ingang van de bouwplaats wanneer aan- of afvoer plaatsvindt. Door 
het bouwticket te scannen wordt bijvoorbeeld het materiaal aan een ruimte gekoppeld en wordt dit 
weergegeven in de binnenruimte. Hierdoor is de weergave van het opgeslagen materiaal of materieel 
altijd actueel. De andere optie is het bekijken van het bouwticket. Deze optie wordt voornamelijk 
gebruikt wanneer men een label scant. Aan de hand van het bouwticket kan men dan controleren of 
het op de juiste plaats en het juiste tijdstip op de bouwplaats staat. Mocht dit niet het geval zijn, staat 
op het bouwticket ook beschreven wie verantwoordelijk is voor het materiaal of materieel. Er is een 
snelkoppeling gemaakt naar Scannen, zodat men bij het bekijken van de binnenruimte ook snel een 
label kan scannen om de binnenruimte te controleren. Op afbeelding 6.28 is een voorbeeld gegeven 
van het onderdeel Scannen met de app.

Afbeelding 6.26: Overzicht van de activiteiten op verdieping 05o bij het onderdeel Activiteiten

Afbeelding 6.27: Structuur van het onderdeel Scannen
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Afbeelding 6.28: Scannen van de QR-code op het bouwticket bij het onderdeel Scannen

6.3.3 Vergelijking ontworpen hulpmiddel met bestaande hulpmiddelen
Eerder in dit rapport is de toepasbaarheid van de verschillende onderzochte hulpmiddelen en 
programma’s onderzocht. Hierbij is aangegeven dat er verschillende eigenschappen bruikbaar 
zijn bij het ontwerp van het hulpmiddel voor het beheren en beheersen van de binnenruimte. Deze 
eigenschappen zijn als volgt: Bekijken en bewerken van een pdf bestand; bekijken van 3D-model; 
app ondersteunt door website of online database; bekijken projectdocumenten; weergeven informatie 
ruimte; scannen van barcodes; inrichten van de bouwplaats; hulpmiddel maakt gebruik van bouwtickets; 
indelen van de bouwplaats met opslagzones; database met toegevoegde informatie; berekenen 
opslagcapaciteit. Deze eigenschappen van bestaande hulpmiddelen zijn meegenomen bij het ontwerp 
van het hulpmiddel.
Naast de bestaande eigenschappen zijn er verschillende eigenschappen toegevoegd bij het 
ontworpen hulpmiddel. De toegevoegde eigenschappen zijn als volgt: inrichten van de binnenruimte; 
genereren van een bouwticket en label met QR-code; weergeven van het opgeslagen materiaal in 
de binnenruimte; aanpassen van de planning van de uitvoering met behulp van een app; scannen 
QR-code en deze koppelen aan het materiaal in de binnenruimte; weergeven van de functies van 
de binnenruimte; mogelijkheid om de binnenruimte in 3D te bekijken; weergeven van de ingevoerde 
bouwtickets. Naast deze eigenschappen zijn alle gebruikte pictogrammen in het menu van de app 
en de iconen van de elementen op de bouwplaats en in de binnenruimte eigen ontwerp. Er is voor 
gekozen om deze pictogrammen en iconen te gebruiken om een eenduidig en herkenbaar beeld te 
maken van de inrichting. 
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7 Toetsing van het hulpmiddel

In dit hoofdstuk wordt het ontworpen hulpmiddel InSite allereerst getoetst aan het Programma van 
Eisen en Wensen. Vervolgens is het hulpmiddel getoetst in de praktijk bij de toekomstige gebruikers 
van het hulpmiddel. 

7.1 Toetsing aan het Programma van Eisen en Wensen
Het hulpmiddel is ontworpen aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen en Wensen. 
Wanneer het hulpmiddel hieraan voldoet zal naar alle waarschijnlijkheid tijdens de afbouwfase van 
het Groninger Forum de knelpunten worden voorkomen. Dit betekent dat er effectief gebruik wordt 
gemaakt van zowel de binnenruimte als de bouwplaats. In deze paragraaf wordt het hulpmiddel InSite 
getoetst aan de opgestelde eisen en wensen. Per eis of wens wordt besproken op welke manier 
hieraan is voldaan met het ontworpen hulpmiddel.

Eisen aan het resultaat van het hulpmiddel
 1. Het hulpmiddel geeft een weergave van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte. 
Wanneer de ruimtes in de binnenruimte van het gebouw in uitvoering zijn gedefi nieerd, wordt zichtbaar 
gemaakt of een ruimte al dan niet beschikbaar is als opslagruimte. Dit is te zien aan de kleur van het 
icoon voor de ruimte. Als deze groen is betekent dit dat de ruimte beschikbaar is, wanneer de ruimte 
oranje is betekent het dat er al gebruik wordt gemaakt van de ruimte en de rode kleur geeft aan 
dat de ruimte niet beschikbaar is. Er wordt hiermee dus een weergave gemaakt van de beschikbare 
binnenruimte.

 2. Het hulpmiddel geeft een weergave van het opgeslagen materiaal, materieel en afval. 
Wanneer een ruimte oranje gekleurd is, is er materiaal of materieel opgeslagen. Door op deze ruimte 
te klikken verschijnt er een scherm met informatie. In dit scherm is weergegeven welk materiaal of 
materieel is opgeslagen. Daarnaast wordt het opgeslagen materieel en afval zowel op de bouwplaats 
als in de binnenruimte ook apart weergegeven als dat van toepassing is. 

 3. Het hulpmiddel geeft een weergave van de activiteiten in de binnenruimte 
Wanneer men de functie van de binnenruimte aanzet verschijnt het icoon van de activiteiten. 
Als men hierop klikt worden de activiteiten die in de geselecteerde week op de verdieping worden 
uitgevoerd weergegeven. Daarnaast kan er ook een weergave gemaakt worden van de activiteiten 
in de binnenruimte door ruimte in te tekenen en deze ruimte te reserveren voor het uitvoeren van 
een bepaalde activiteit. De activiteiten in de binnenruimte worden dus per week en per verdieping 
weergegeven. 

 4. Het hulpmiddel geeft een weergave van de functie van de binnenruimte
De functies van de binnenruimte die door het hulpmiddel worden weergeven zijn activiteiten, 
opslagruimte en verkeersruimte. In het hoofdstuk Binnenruimte zijn ook de functies bewerkingsruimte 
en verwerkingsruimte gespecifi ceerd. De twee functies worden weergeven bij de functie activiteit 
omdat het bewerken of verwerken van een materiaal een activiteit is. De ruimte die benodigd is, kan 
met de tekentool in de inrichting worden getekend. Bij zowel de inrichting van de bouwplaats en de 
binnenruimte en de website en de app worden de functies van de binnenruimte weergegeven. 

 5. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het opgeslagen materiaal
  a. Benodigde opslagcapaciteit 
  b. Periode waarin het materiaal opgeslagen moet worden
  c. De verpakkingsmethode
  d. Door welke (onder)aannemer/leverancier het materiaal verwerkt wordt
Het opgeslagen materiaal wordt weergegeven wanneer er op een ruimte icoon in de binnenruimte 
wordt geklikt. Naast de informatie over de ruimte die wordt gebruikt als opslagruimte worden de 
bovenstaande punten weergegeven. Een voorbeeld hiervan is weergegeven op afbeelding 7.1. Deze 
informatie wordt weergeven wanneer is gespecifi ceerd in welke ruimte het materiaal wordt opgeslagen. 
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Afbeelding 7.1: Informatie over de ruimte en het opgeslagen materiaal bij het onderdeel Binnenruimte

Afbeelding 7.2: Invoegscherm Materieel op de website

 6. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het opgeslagen materieel
 a. Benodigde opslagcapaciteit 
 b. Periode waarin het materieel opgeslagen moet worden
 c. Welke (onder)aannemer verantwoordelijk is voor het materieel
Wanneer materieel specifi ek in een ruimte wordt opgeslagen, zoals een rolsteiger, kan dit op dezelfde 
manier als het materiaal worden weergegeven. Een andere optie is het specifi ceren van materieel 
op de bouwplaats door deze in te voegen in de inrichting van de bouwplaats of binnenruimte. Het 
gaat hier dan om ‘groter’ materieel, zoals de steiger in het atrium van het Groninger Forum. Om het 
materieel in te voegen wordt het invoegscherm op afbeelding 7.2 gegeven wanneer het materieel 
wordt toegevoegd op de website. 

Invoegen materieel

Soort materieel

Verantwoordelijke partij

Op bouwplaats  

Afmetingen Lengte m
m
m

Breedte
Hoogte

van week jaar
jaartot week

Opslaan AnnulerenOpslaan
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 7. Het hulpmiddel geeft de volgende informatie over het afval
 a. Opslagplaats op de verdieping en bouwplaats
 b. Wanneer het afval van de bouwplaats wordt verwijderd
In de inrichting van de bouwplaats en de binnenruimte kunnen plaatsen worden toegevoegd waar het 
afval wordt verzameld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het invoegscherm zoals is weergegeven op 
afbeelding 7.3. Naast de frequentie van het verwijderen, bijvoorbeeld elke vrijdag, kan ook worden 
ingevoerd welke periode het afval op die plaats wordt verzameld. Het hulpmiddel geeft dus de 
afvalverzamelplaatsen op de bouwplaats en in de binnenruimte weer. 

Afbeelding 7.3: Invoegscherm Afval op de website

 8. Het hulpmiddel geeft een overzicht van de beschikbare, de beschikbare in gebruik en de  
 niet beschikbare binnenruimte als opslagruimte met de daarbij behorende capaciteit.
Wanneer de binnenruimte wordt bekeken met behulp van de app, kan er worden gekozen om een 
overzicht te geven van de verdieping. In dit overzicht worden de verschillende ruimtes gegeven waarbij 
vermeld is op de ruimte beschikbaar, in gebruik of niet beschikbaar is. In het overzicht worden ook de 
overige elementen van de binnenruimte benoemd. 

 9. Het hulpmiddel moet de binnenruimte kunnen weergeven in zowel 2D-tekeningen als een  
 3D-model. 
Naast een overzicht van de binnenruimte, zoals bij de vorige eis is behandeld, is het ook mogelijk om 
de weergave modus te veranderen naar een 3D-model. In dit 3D-model wordt dezelfde informatie 
gegeven zoals op de tekening van de binnenruimte. Het voordeel van het bekijken van de binnenruimte 
in 3D is dat ook de hoogte van de elementen in de binnenruimte kan worden bekeken. 

Eisen aan het gebruik van het hulpmiddel
 10. Het hulpmiddel moet niet alleen te gebruiken zijn op het bouwproject Groninger Forum, het  
 moet ook toepasbaar zijn voor andere bouwprojecten.
Bij het gebruik van de website en de app is het mogelijk verschillende projecten in te voeren en te 
bekijken. Bij elk nieuw project dat gebruik maakt van InSite zal de informatie over de bouwplaats, 
binnenruimte en activiteiten opnieuw worden ingevoerd. Het is dus mogelijk om het hulpmiddel voor 
andere projecten te gebruiken.

 11. Het hulpmiddel moet te gebruiken zijn tijdens de uitvoeringsfase.
De app is ontworpen om te gebruiken op de bouwplaats tijdens de uitvoeringsfase van het project. De 
functie Scannen is specifi ek ontworpen om te gebruiken tijdens de uitvoering wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van bouwtickets. Dit betekent dat het ontwerp voldoet aan de eis dat het hulpmiddel moet zijn 
te gebruiken tijdens de uitvoeringsfase. 

Invoegen afvalplaats

Soort afval

Frequentie verwijderen
Afvalplaats  van week jaar

jaartot week

Opslaan AnnulerenOpslaan
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 12. Het hulpmiddel moet door de gebruiker kunnen worden gebruikt door een handleiding over  
 het hulpmiddel. 
De handleiding, die is geschreven na het ontwerp van het hulpmiddel, bevat de informatie die benodigd 
is om het hulpmiddel te gebruiken. In de handleiding zijn de alle opties en functies van zowel de 
website als de app omschreven. Daarnaast is er ook omschreven welke informatie men nodig heeft 
om een project toe te voegen in InSite. 

 13. Het hulpmiddel maakt gebruik van de planning van de uitvoering en de planning moet in  
 het hulpmiddel kunnen worden aangepast.
Aan de hand de planning van de uitvoering wordt per verdieping de activiteiten ingevoerd. Nadat de 
activiteiten zijn ingevoerd is het mogelijk om de tijdsduur aan te passen. Op de website is dit mogelijk 
in de tabel waarin de activiteiten worden weergegeven. Hierbij is het ook mogelijk om extra activiteiten 
toe te voegen. In de app is het ook mogelijk om de tijdsduur van de activiteiten aan te passen. Bij 
het overzicht van de activiteiten per verdieping kan men met behulp van de optie ‘wijzig’ de tijdsduur 
aanpassen. 

 14. Het hulpmiddel moet zoveel mogelijk te gebruiken zijn in de voorbereidingsfase zodat de  
 werkvoorbereider of inkoper inzicht heeft in de mogelijke opslagruimte voor het in te kopen  
 materiaal.
Nadat de projectgegevens zijn ingevoerd kan men gebruik maken van de optie ‘indicatie beschikbare 
opslagruimte’. Deze optie gebruikt men in de voorbereidingsfase om een indicatie te maken van de 
opslagruimte op een bepaalde verdieping in een bepaalde week. Hierdoor heeft de werkvoorbereider of 
inkoper inzicht in de mogelijke opslagruimte en kan de indicatie gebruikt worden om inkoopbeslissingen 
te maken. Het hulpmiddel is dus ook in de voorbereidingsfase van het bouwproject te gebruiken. 

 15. Het bouwticketsysteem moet in het hulpmiddel worden geïntegreerd. 
In zowel de website als de app zijn de bouwtickets opgenomen. De bouwtickets worden ingevoerd 
en defi nitief gemaakt met behulp van de website. Met behulp van de app kan de bouwticketplanning 
worden bekeken. Het bouwticketsysteem is niet alleen geïntegreerd, er zijn ook elementen aan 
toegevoegd. Er worden bouwtickets met een QR-code gegenereerd, waardoor de leveringen kunnen 
worden opgeslagen. Deze code wordt ook gebruikt bij de labels voor het opgeslagen materiaal of 
materieel. Naast de QR-code op het ticket is ook de eventuele opslag van het materiaal of materieel 
toegevoegd op het ticket. Door de QR-code te scannen met de app is de informatie van het bouwticket 
en de opslag van de levering ook op de bouwplaats beschikbaar. 

Wensen aan het hulpmiddel
 16. Het hulpmiddel is ook te gebruiken tijdens de uitvoering van andere bouwfases.
Het hulpmiddel kan worden gebruikt in de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. De bouwfases 
die hier worden bedoeld zijn bijvoorbeeld de ruwbouwfase en de gevelfase. Het hulpmiddel is ook 
te gebruiken tijdens deze fases. De binnenruimte mag dan nog niet gereed zijn in deze fases, de 
inrichting van de bouwplaats en het gebruik van bouwtickets kan in deze fases wel worden toegepast. 
Dit betekent dat het hulpmiddel te gebruiken is tijdens andere bouwfases, waarbij alleen het onderdeel 
Binnenruimte nog niet volledig wordt gebruikt. 

 17. Het is gewenst als er bij de planning van de activiteiten en de bouwtickets met het   
 hulpmiddel ook rekening wordt gehouden met de planning van de transportmiddelen.
Bij de planning van de activiteiten wordt er niet direct rekening gehouden met de planning van de 
transportmiddelen. De voorwaarden aan de planning zijn namelijk niet meegenomen in het hulpmiddel. 
De activiteiten worden ingevoerd aan de hand van de bestaande planning van de uitvoering. Wanneer 
er randvoorwaarden worden gesteld aan de planning, kan er wel rekening worden gehouden met de 
planning van de transportmiddelen. Er wordt ook geen koppeling gemaakt tussen de planning van 
de bouwtickets en de planning van de transportmiddelen. Echter wordt er bij het toewijzen van het 
defi nitieve bouwticket wel rekening gehouden met de kraanplanning of eventueel het gebruik van 
de goederenliften. Dit betekent dat deze wens gedeeltelijk is opgenomen in het hulpmiddel. Er moet 
bij het toewijzen van de bouwtickets handmatig worden gekeken of de bouwtickets in de planning 



77

7.2 Toetsing in de praktijk
De toetsing van het hulpmiddel InSite heeft plaatsgevonden bij het werkvoorbereidingsteam van 
het Groninger Forum. Hiervoor is een presentatie gegeven waarin de werking en het gebruik van 
het hulpmiddel is toegelicht. Bij deze presentatie waren de volgende mogelijke gebruikers van het 
hulpmiddel aanwezig: projectleider utiliteitsbouw, projectorganisator, werkvoorbereider verantwoordelijk 
voor de logistiek, hoofduitvoerder en meerdere werkvoorbereiders van zowel utiliteitsbouw als techniek. 
Bij de presentatie is eerst het afstudeerwerk toegelicht vanaf de knelpunten tot het Programma van 
Eisen en Wensen. Vervolgens is het ontwerp van het hulpmiddel InSite uitgelegd. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de dummy’s van het hulpmiddel waarbij is uitgelegd hoe het programma werkt en waar 
het programma voor te gebruiken is. Aan het eind van de presentatie is gevraagd wat men van het 
ontwerp vindt. Hierbij is de vraag gesteld of men denkt dat het hulpmiddel is te implementeren in het 
huidige logistieke proces, of men denkt dat het een bruikbaar hulpmiddel is en is gevraagd wat men 
vindt van de gebruiksvriendelijkheid. Tijdens dit gesprek kwamen de volgende punten naar voren: 

Notifi catie bij clash als de tijdsduur activiteit is aangepast
Er werd een vraag gesteld of het hulpmiddel na het wijzigen van de tijdsduur van een activiteit ook 
een notifi catie of bericht geeft wanneer er sprake is van een clash. Dit kan het geval zijn wanneer 
een ruimte langer wordt gebruikt voor een activiteit waardoor er geen opslagruimte meer mogelijk is. 
Een andere mogelijkheid is wanneer een ruimte dubbel gebruikt wordt voor opslag waardoor er geen 
genoeg ruimte meer is. 
Dit is op het moment niet meegenomen in het hulpmiddel. Deze optie zou dan toegevoegd moeten 
worden aan de app. Om deze optie toe te kunnen voegen zou de database met daarin de bouwtickets 
en de bijbehorende informatie over het materiaal op de bouwplaats verder uitgewerkt moeten worden. 
Ook de database met daarin de activiteiten moet gekoppeld worden aan het opgeslagen materiaal. 
Wanneer activiteiten langer duren met als gevolg dat de ruimte niet beschikbaar is voor opslag, moet 
het programma automatisch kijk of er in de betreffende week materiaal is opgeslagen. Wanneer dit 
het geval is moet het programma een notifi catie naar de gebruiker sturen. De verbinding tussen deze 
databases zal worden meegenomen bij het programmeren van de app. 

De mogelijkheid van een link maken met een bestaand model
Er werd de vraag gesteld of het mogelijk is om een link te maken met een bestaand model. Hierbij ging 
men uit van een model dat door de opdrachtgever is verstrekt en of het dan mogelijk is om het in het 
programma in te laden. 
Het is nu mogelijk om een model in te laden door middel van een ifc-bestand. De randvoorwaarden 
over hoe het model moet worden opgebouwd zodat het bruikbaar is, is bij het afstudeerwerk niet 
meegenomen. Er zijn echter wel eisen te noemen aan het model, zoals dat het per verdieping moet 
worden opgebouwd. In de app wordt het 3D-model per verdieping bekeken, dus er zal in het model 
ook een verdeling per verdieping moeten worden gemaakt. 

Voorwaarde voor het aanleveren van de data
Er moet veel data worden ingevoerd in het hulpmiddel waarbij de vraag ontstaat welke voorwaarden er 
zijn voor het aanleveren van de data. Zowel de opdrachtgever als de ondernemers moeten informatie 
aan de aannemer leveren. Bij het gebruik van BIM en een 3D-model zijn er een aantal voorwaarden 
waaraan deze informatie moet voldoen. Om bij het gebruik van dit hulpmiddel niet alles zelf uit te 
zoeken is het de vraag waaraan de aangeleverde informatie moet voldoen.
Bij het ontwerp van het hulpmiddel is ervan uit gegaan dat één persoon van de werkvoorbereiding 
verantwoordelijk is voor het invoeren van de informatie op de website. Hierbij zijn nog geen 
voorwaarden gesteld aan het aanleveren van de informatie. Hierbij zijn alleen de bestandsformaten van 
de tekeningen en het model benoemd. Wanneer er meer met het hulpmiddel wordt geautomatiseerd 
kunnen de randvoorwaarden voor het aanleveren van de informatie worden opgesteld. 

van de transportmiddelen passen. Er wordt dus indirect wel rekening met de planning van de 
transportmiddelen, alleen niet door het hulpmiddel. 
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De mogelijkheid om de planning te koppelen aan het hulpmiddel
De activiteiten moeten nu handmatig worden ingevoerd in het hulpmiddel. De vraag was of het 
mogelijk de planning, die nu wordt opgesteld met Asta Powerproject, te koppelen aan de planning op 
de website.
Dat is op dit moment nog niet mogelijk, voor de gebruiksvriendelijkheid van het hulpmiddel zou het 
een waardevolle toevoeging zijn. Echter zou er dan eerst verder onderzoek noodzakelijk zijn naar 
de verschillende programma’s waarin de bouwplanningen worden opgesteld en wat de voorwaarden 
aan de planning zijn als deze wordt opgesteld. Hierbij moet bijvoorbeeld aan de planning worden 
toegevoegd of het bij het uitvoeren van de activiteit nog mogelijk is om de ruimte te gebruiken voor 
opslag. Bij het huidige ontwerp zal dit niet worden meegenomen. 

De mogelijkheid om de transportmiddelen voor horizontaal transport op de verdieping weer te geven
In de afbouwfase worden ook verschillende (kleinere) transportmiddelen gebruikt, zoals palletwagens 
of wagens voor het transporteren en liften van gipsplaten. De vraag is of het mogelijk is om deze 
transportmiddelen ook zichtbaar te maken in de inrichting van de binnenruimte. Hiermee wordt gedoeld 
op vaste plekken voor de stalling van deze transportmiddelen zodat deze kunnen worden opgehaald 
als dat nodig is.
Dit is in principe al mogelijk met het hulpmiddel. Het element materieel kan in de inrichting worden 
geplaatst waarbij er kan worden aangegeven om welk soort materieel het gaat. Als men na gebruik 
van het transportmiddel, het weer op de juiste plaats terug zet dan is het mogelijk om altijd inzicht te 
hebben in waar de transportmiddelen staan op de bouwplaats. Hierbij moeten goede afspraken met de 
uitvoerende partijen worden gemaakt. 

De mogelijkheid om bouwtickets aan opslagruimte te koppelen
Bij het invoeren van een bouwticket moet nu handmatig de opslagruimte voor het materiaal worden 
ingevoerd. De vraag is of het mogelijk is om automatisch de opslagruimte te koppelen aan het 
bouwticket.
Dat is nu nog niet mogelijk, maar dit zou in principe wel mogelijk kunnen zijn. Wanneer de uitvoerende 
partij en de week van de levering bekend is, zou in de database Opslagruimte automatisch naar voren 
kunnen komen dat de betreffende partij een opslagruimte toegewezen heeft gekregen. Hierbij moet 
er dus een koppeling worden gemaakt tussen de database uitvoerende partijen, opslagruimte en 
bouwtickets.

De mogelijkheid om tekeningen van een tussenfase toe te voegen
Wanneer de bouw in uitvoering is, is de binnenruimte nog niet op het niveau van de bestektekeningen. 
De vraag is of het mogelijk is om tekeningen van een tussenfase toe te voegen.
In principe maakt het niet uit welke tekeningen er worden toegevoegd, zolang deze in pdf-formaat in 
het hulpmiddel worden toegevoegd. Voor de binnenruimte is het echter nu niet mogelijk om tekeningen 
voor een bepaalde periode toe te voegen. Wanneer men hier gebruik van zou willen maken, zou er 
een optie toegevoegd moeten worden aan het invoegscherm voor het invoeren van de tekeningen. Er 
is voor gekozen om deze toepassing nu niet toe te voegen omdat net voor het uitwerking en werking 
van het hulpmiddel geen verschil maakt.

Locatie op de bouwplaats
Een praktische vraag is hoe men op de bouwplaats weet in welke ruimte men zich bevindt. In de 
ruimtes op de bouwplaats zijn geen ruimtenummers of ruimtebenamingen aanwezig, dus zal de 
oriëntatie op een andere manier moeten plaatsvinden.
Een oplossing voor deze vraag is om de ruimtes op de bouwplaats te markeren met het ruimtenummer 
en de ruimtebenaming. Op deze manier weet iedereen die de ruimte betreedt in welke ruimte men zich 
bevindt. 

Naast een aantal vragen zijn er ook een aantal opmerkingen over het gebruik van een hulpmiddel 
tijdens de uitvoeringsfase.
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Discipline in het gebruik van het hulpmiddel
Een voorwaarde aan het gebruik van een hulpmiddel tijdens de uitvoering is dat men het hulpmiddel 
met discipline moet gebruiken. Wat men nu vaak kan constateren is dat men het hulpmiddel in de 
beginfase van de uitvoering gebruikt, maar wanneer de uitvoering hectischer en drukker wordt er geen 
gebruik meer van wordt gemaakt. Een voorbeeld tijdens de afbouwfase is dat wanneer er eenmaal 
materiaal op een bepaalde plek wordt geplaatst en ook ander materiaal bij wordt gezet met als gevolg 
dat materiaal in de weg staat, zoek raakt of beschadigd. Als men een dergelijk hulpmiddel in het 
uitvoeringsproces wil toevoegen, moet er op toe worden gezien dat het ook daadwerkelijk door elke 
partij consequent wordt gebruikt. 

Het aanstellen van een logistiek uitvoerder
Als aanvulling op het discipline in het gebruik van het hulpmiddel moet er een logistiek uitvoerder 
worden aangesteld. Deze persoon is op de bouwplaats verantwoordelijk voor het naleven van de 
inrichting van de binnenruimte en het controleren of het materiaal, materieel en afval op de juiste plek 
staat. 

Onderaannemers in een vroege fase betrekken
Om de onderaannemers bij het gebruik van het hulpmiddel te betrekken, moeten de onderaannemers 
in een vroege fase erbij worden betrokken. Hierdoor kunnen er vroeg afspraken worden gemaakt over 
het aanleveren van de informatie en het gebruik van het hulpmiddel. Dit zorgt ervoor dat de aannemer 
zelf geen dubbel werk hoeft te verrichten.

Bruikbaarheid van het hulpmiddel moet daadwerkelijk worden getest
Het is nu niet mogelijk om uitspraken te doen over het hulpmiddel een bruikbare toevoeging is bij de 
uitvoering. Hiervoor zou eerst een werkende website en app moeten worden gebouwd. Deze website 
en app zouden dan voor een langere periode tijdens de uitvoering van het project worden getest. Maar 
het ontworpen hulpmiddel in de vorm van de website en de app heeft nu wel de potentie om bruikbaar 
te zijn tijdens de uitvoering van de afbouwfase.
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8 Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt de conclusie gegeven over het uitgevoerde afstudeerwerk. Er wordt beschreven 
in hoeverre de knelpunten, die leiden naar de probleemstelling, met het gebruik van het hulpmiddel 
kunnen worden voorkomen en in hoeverre de doelstelling van het afstudeerwerk is behaald. Tot slot 
worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

8.1  Conclusie
In het vorige hoofdstuk is de toetsing van het ontworpen hulpmiddel verricht aan de hand van het 
opgestelde Programma van Eisen en Wensen en in de praktijk bij de toekomstige gebruikers van het 
hulpmiddel. Het hulpmiddel InSite voldoet aan alle eisen en gedeeltelijk wensen die zijn opgesteld. 
Het Programma van Eisen en Wensen is opgesteld aan de hand van het uitgevoerde onderzoek over 
de logistieke stromen, de binnenruimte en de hulpmiddelen voor op de bouwplaats. Wanneer aan de 
eisen en wensen wordt voldaan is ook de doelstelling van het onderzoek behaald. 
Naast de toetsing aan de eisen en wensen heeft er ook toetsing in de praktijk plaatsgevonden. Hierbij 
is voornamelijk gekeken naar de mogelijkheid om het hulpmiddel te gebruiken tijdens de uitvoering van 
een project, de mogelijkheid om het hulpmiddel te implementeren in het huidige logistieke proces en 
de gebruiksvriendelijkheid van het hulpmiddel. Hierbij is naar voren gekomen dat de bruikbaarheid en 
de gebruiksvriendelijkheid pas echt getest kan worden wanneer men het hulpmiddel daadwerkelijk bij 
de project gaat gebruiken. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen gedaan die worden besproken in 
de volgende paragraaf. 
Wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat het hulpmiddel voldoet aan het Programma van Eisen 
en Wensen en dat het hulpmiddel te gebruiken is tijdens de uitvoering van de afbouwfase van het 
Groninger Forum. Dit betekent dat de doelstelling, een hulpmiddel ontwikkelen voor het beheren en 
beheersen van de beschikbare binnenruimte als opslagruimte in de afbouwfase van het Groninger 
Forum, is behaald. 

De doelstelling is opgesteld aan de hand van de knelpunten uit het vooronderzoek en de daarbij 
behorende probleemstelling. Dit betekent dat bij gebruik van het hulpmiddel bij het uitvoeren van een 
bouwproject de knelpunten en daarmee de probleemstelling niet meer zullen ontstaan. Daarnaast zijn 
alle vastgestelde knelpunten in het Programma van Eisen en Wensen, wat betekent dat als hieraan 
wordt voldaan de knelpunten geen of minder een rol zullen gaan spelen in de afbouwfase. 
De probleemstelling, de beschikbare binnenruimte en de ruimte op de bouwplaats wordt niet effectief 
gebruikt in de afbouwfase van het Groninger Forum, zal bij gebruik van het hulpmiddel in de afbouwfase 
van het Groninger Forum niet meer ontstaan. Dit betekent dat de gevolgen van de knelpunten, 
verminderde productiviteit, extra kosten door opnieuw bestellen van materiaal en materieel, onveilige 
situatie op de bouwplaats en hogere kosten materiaalleveringen, niet meer zullen ontstaan. Deze 
gevolgen zijn ook genoemd tijdens het gesprek met het werkvoorbereidingsteam, waarbij het gebruik 
van het hulpmiddel werd genoemd als mogelijke oplossing van deze problemen. Dit betekent dat 
door gebruik van het hulpmiddel in de afbouwfase er productiever gewerkt kan worden, er minder 
kosten gemaakt worden omdat materiaal en materieel niet meer zoek of beschadigd raakt doordat 
duidelijk is waar het dient te worden opgeslagen, er een veiligere situatie op de bouwplaats ontstaat 
door het aangeven van de verkeersruimte in de binnenruimte en dat er kosten worden bespaard op de 
materiaalleveringen doordat van tevoren duidelijk is hoeveel materiaal en waar het wordt opgeslagen. 
Het is een besparing van tijd en geld en een verbetering van de veiligheid op de bouwplaats. 

8.2  Aanbevelingen voor verder onderzoek
Bij de toetsing in de praktijk zijn enkele aanbevelingen naar voren gekomen die kunnen worden 
uitgevoerd bij verder onderzoek. Deze aanbevelingen zullen in deze paragraaf puntsgewijs worden 
besproken. In tabel 8.1 zijn alle aanbevelingen op een rijtje gezet. 

Voorwaarden aan de informatie
De voorwaarden aan de informatie die aangeleverd moet worden door de opdrachtgever en de 
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onderaannemers zijn tijdens het afstudeeronderzoek niet onderzocht. In een vervolgonderzoek zou 
moeten worden onderzocht wat de randvoorwaarden zijn aan de aangeleverde informatie. Hierbij 
kunnen ook de informatiestromen in kaart worden gebracht. 

Voorwaarden aan de planning
In het hulpmiddel wordt er gebruik gemaakt van de planning om de beschikbaarheid van de ruimte 
te bepalen. Sommige elementen zijn niet opgenomen in de planning, zoals het uitharden van de 
afwerkvloer. Deze activiteiten moeten wel meegenomen worden in de planning omdat deze van 
invloed zijn op de beschikbaarheid van de binnenruimte. In een vervolgonderzoek zou er een overzicht 
moeten worden gemaakt van activiteiten en wachttijden die moeten opgenomen in de planning. Dit 
activiteiten zullen vervolgens moeten toegevoegd aan de huidige planning om een volledig beeld te 
krijgen van de beschikbaarheid van de ruimte. 

Automatiseren van het toevoegen van de informatie
Op dit moment wordt de informatie handmatig in het hulpmiddel ingevoerd. Om de 
gebruiksvriendelijkheid te verbeteren kan het invoegen van de informatie worden geautomatiseerd. 
Hierbij moet worden onderzocht in welke bestandsvormen de informatie moet worden aangeleverd 
en welke koppelingen er tussen de verschillende databases moeten worden gemaakt. Hierbij moet 
ook het vernieuwen en aanpassen van de informatie worden meegenomen. De 3D-model of planning 
wordt tijdens de uitvoering steeds specifi eker en er moet worden onderzocht welke mogelijkheden er 
zijn om de tekenprogramma’s en de planningsprogramma’s aan het hulpmiddel te koppelen.
Een andere vorm van automatiseren is dat de elementen op de bouwplaats en in de binnenruimte niet 
steeds opnieuw moeten worden ingevoegd. Wanneer bijvoorbeeld een torenkraan eenmaal geplaatst 
is, zou het programma automatisch moeten ‘herkennen’ wat de locatie is op de bouwplaats en in de 
binnenruimte. Op deze manier wordt veel dubbel werk weggenomen en zal er tijd worden bespaard bij 
het invoeren van de gegevens. Dit maakt het programma gebruiksvriendelijker. 
 
Eisen aan de binnenruimte toevoegen in het hulpmiddel
In het Programma van Eisen en Wensen zijn de eisen die aan de binnenruimte gesteld kunnen worden 
niet meegenomen. Deze eisen zijn bijvoorbeeld dat de ruimte wind- en waterdicht moet zijn of dat 
bij de opslag van een materiaal de ruimte een bepaalde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
moet hebben. De eisen aan de ruimte waar materiaal wordt opgeslagen is nu niet meegenomen in 
het ontwerp van het hulpmiddel. Deze eisen zullen moeten worden toegevoegd bij het invoeren van 
de ruimtes en de materialen. Bij de ruimtes moet worden aangegeven wanneer de ruimte wind- en 
waterdicht is en of de ruimte een bepaalde temperatuur of relatieve luchtvochtigheid heeft. Bij het 
invoeren van de benodigde opslagruimte op de bouwtickets moet worden aangegeven wat of er eisen 
zijn aan de opslagruimte van het materiaal. 

Aanbevelingen 
1 Onderzoek naar de voorwaarden aan de aangeleverde informatie 
2 Onderzoek naar de randvoorwaarden waarin de opbouw van het 3D-model moet 

voldoen 
3 De mogelijkheid om het planningsprogramma te koppelen aan het hulpmiddel 
4 Onderzoek naar de voorwaarden voor het opstellen van een planning bij het gebruik 

van het hulpmiddel 
5 De mogelijkheid om de bouwtickets automatisch te koppelen aan de opslagruimte 
6 Het toevoegen van een notificatie wanneer de tijdsduur van een activiteit is aangepast
7 Het toevoegen van het automatisch inrichten van de ruimte door toegevoegde 

elementen te automatisch ook op andere verdiepingen te plaatsen 
8 Eisen aan de binnenruimte voor opslagruimte toevoegen aan het hulpmiddel 
9 De mogelijkheid om vaststellingen te doen in de binnenruimte toevoegen aan de app 

Tabel 8.1: Aanbevelingen
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