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VOORWOORD 

In 2004 heb ik de studie bouwkunde afgerond aan de Avans hogeschool in 
's-Hertogenbosch. In augustus 2004 ben ik gestart met de Master of Science opleiding 
Architecture, Building and Planning metals specialisatie Construction Technology. Deze 
opleiding bood me de mogelijkheid om me op universitair niveau te verdiepen in de 
u itvoeri ngstech niek. 

Dit verslag is het resultaat van de slotfase van deze studie. In overleg met het 
afstudeerbedrijf Gebr. van Wanrooij BV en prof. ir. F.J.M. Scheublin en ir. M.M.J. Vissers van 
de TU/e is het afstudeeronderwerp de keuzesystematiek van bouwmethodes en 
bouwmaterialen voor seriematige woningbouwcasco's gekozen . 

Ik wil graag iedereen hartelijk danken die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van 
mijn onderzoek. In het bijzonder dank ik de heer J.P.B.M. van Mil van Gebr. van Wanrooij 
BV die mij de mogelijkheid heeft geboden deze studie bij dit bedrijf af te ronden. Tevens 
bedank ik hem voor het verstrekken van de benodigde informatie. 

Verder dank ik de begeleidingscommissie in de personen van prof. ir. F.J.M. Scheublin en ir. 
M.M.J. Vissers voor hun bijdrage in het project. 

Ik hoop dat dit onderzoek uiteindelijk een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van de 
keuzesystematiek van bouwmethodes en bouwmaterialen voor seriematige woningcasco's 
bij Gebr. van Wanrooij BV. 

Eindhoven, mei 2007 
Pieter Bongers 
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SAM ENVA TTING 

Binnen Van Wanrooij is de twijfel geslopen of de keuzesystematiek voor bouwmethodes en 
bouwmaterialen wel de juiste is. Voor vrijwel alle projecten wordt een standaard methode 
gebruikt zonder alternatieve te onderzoeken. Uit een recent project bleek dat deze methode 
niet altijd de beste oplossing oplevert . 

Door gesprekken met personen binnen Van Wanrooij is de huidige keuzesystematiek 
vastgesteld en is er geanalyseerd wat de problemen van deze systematiek zijn. Uit analyse 
bleek dat de keuze werd gemaakt op basis van subjectieve keuzeaspecten in plaats van 
objectieve keuzeaspecten. 

Om deze keuzesystematiek te verbeteren is de volgende doelstelling opgesteld: 
"Het ontwikkelen van een hu/midde/ dat het mogelijk maakt de keuze voor bouwmethodes 
en bouwmateria/en te baseren op objectieve keuzeaspecten. " 

Bij de doelstelling hoorde de volgende onderzoeksvragen: 
1) Op welke wijze moet de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen warden 

gemaakt? 
2) Wat zijn de relevante keuzeaspecten bij het maken van een keuze voor 

bouwmethodes en bouwmaterialen? 
3) Wat is de functionaliteit van het hulmiddel? 

Keuzesystematiek bouwmethodes en bouwmaterialen 
Op het moment geeft de technische projectontwikkeling aan met welke bouwmethode en 
bouwmaterialen deze het project wil uitvoeren. Daarna geeft de constructeur aan of dit oak 
daadwerkelijk mogelijk is. Deze keuze wordt gemaakt op basis van ervaring, oftewel 
subjectieve keuzeaspecten . De objectieve keuzeaspecten, zoals kosten en bouwtijd, warden 
niet in beschouwing genomen. Dit heeft als gevolg dat vrijwel altijd dezelfde bouwmethode 
en bouwmaterialen warden toegepast. De vraag is of dit wel altijd de optimale 
bouwmethode en bouwmaterialen zijn. 

Bij de optimale keuzesystematiek wordt er met een hulpmiddel een overzicht gemaakt van 
de bouwmethodes en bouwmaterialen die kunnen warden toegepast. Hierbij moeten de 
objectieve keuzeaspecten warden meegenomen. Aan hand van dit overzicht kan op basis 
van objectieve keuzeaspecten een keuze uit de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen warden gemaakt. Op die manier kunnen de optimale bouwmethode en 
bouwmaterialen warden bepaald en toegepast. 

Keuzeaspecten 
Alleen wanneer de keuze voor een bouwmethode of bouwmateriaal wordt gemaakt op basis 
van objectieve keuzeaspecten kan er een eerlijke vergelijking warden gemaakt. Bij een 
vergelijking van keuzemodellen uit de literatuur valt op dat bij alle keuzemodellen de kosten 
een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze. Deze moet dan oak in het 
keuzemodel terugkomen, daarnaast warden oak de objectieve keuzeaspecten: Bouwtijd, 
Woningtype, Compatibiliteit, Situatie en Bouwfysische eigenschappen meegenomen. 

Het keuzemodel 
Volgens de optimale keuzesystematiek moet er een overzicht warden gegenereerd dat het 
mogelijk maakt om eenvoudig de verschillende mogelijke combinaties van bouwmaterialen 

15 me1 20u/ 
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met elkaar te vergelijken. Alie voorgenoemde informatie is samengebracht en uitgewerkt in 
een Microsoft Excel applicatie. In het totaal zijn er drie keuzemodellen ontwikkeld, voor de 
goedkope grondgebonden woningen, middeldure tot dure grondgebonden woningen en voor 
de appartementengebouwen. Het keuzemodel dat is ontwikkeld maakt een overzicht van de 
verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen met daarbij de kosten en bouwtijd van de 
verschillende methodes. Aan hand van dit overzicht is het voor de gebruiker eenvoudig om 
op basis van objectieve keuzeaspecten een keuze te maken. 

Conclusie 
Er zijn een drietal voorbeeldprojecten geanalyseerd. Hieruit bleek dat bij elk van de 
projecten besparingen waren te realiseren door andere bouwmethodes of bouwmaterialen 
toe te passen. Oat betekent dat bij de huidige keuzemethode niet altijd de optimale 
bouwmethode en bouwmaterialen warden gekozen, met als gevolg dat er geld en tijd 
verloren gaat. Door het toepassen van het keuzemodel kan er een analyse warden gemaakt 
welke bouwmethode en bouwmaterialen er het beste kunnen warden toegepast voor dat 
specifieke project . Deze keuze kan gemaakt warden op basis van kosten of op basis van de 
bouwtijd dat een project in beslag neemt. Door toepassing van het keuzemodel zijn dus 
kosten en tijd te besparen, en kan het keuzeproces geoptimaliseerd en gestructureerd 
warden. 

15 me1 2007 4 
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1. INLEIDING 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van Masterproject 4 gelopen bij Gebr. van 
Wanrooij te geffen van april 2006 tot november 2006. Tijdens dit Masterproject is gebleken 
dat de keuze voor bouwmethodes 1 en bouwmaterialen 2 bij Gebr. Van Wanrooij wordt 
gemaakt op basis van ervaring in plaats van concrete beslissingscriteria, met als gevolg dat 
niet altijd de beste keuze wordt gemaakt. Met behulp van dit onderzoek moet duidelijk 
warden hoe de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen nu precies wordt gemaakt en 
wat eraan gedaan kan warden om deze keuzesystematiek te verbeteren. 

Dit hoofdstuk geeft een inleiding op het afstudeerverslag. Allereerst wordt het belang van 
de keuze van de bouwmethode behandeld. De wijze waarop de keuze van bouwmethodes 
op dit moment wordt gemaakt, de problemen die daarbij voorkomen en de optimale 
keuzesystematiek voor Van Wanrooij wordt behandeld in paragraaf 2. In paragraaf 3 
warden de doelstelling en de probleemstellingen van dit afstudeerverslag behandeld. De 
probleemstellingen zijn onderverdeeld in onderzoeksvragen. Hoe het antwoord op de 
onderzoeksvragen tot stand komt staat beschreven in het plan van aanpak in paragraaf 4. 

1.1 Belang keuze bouwmethode 

Het bouwproces is op te delen in verschillende fases. In elke fase moeten er keuzes warden 
gemaakt die het gebouw verder definieren. Elke keuze heeft echter oak gevolgen voor de 
kosten van het project. In figuur 1.1 en 1.2 zijn de keuzes tegen de gevolgen voor de 
kosten uitgezet. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de ontwerpfase nag 30% van de 
kosten van een project te bepalen zijn, tijdens de realisatiefase zijn de kosten nag voor 
slechts 10 tot 15% te be'lnvloeden [Pijpers, 2004] . 

Figuur 1.1 : Overzicht financiele consequenties. 
(Twijnstra, 1987) 

Figuur 1.2: Mogelijkheid be"invloeding kosten per 
bouwfase. (Kohnstamm & Regterschot, 1997) 

Het is opmerkelijk dat de organisatie die een bouwwerk moet realiseren slechts voor 10 tot 
15% invloed heeft op de kosten van het project. Wanneer de aannemer eerder in het 
bouwproces betrokken is, bijvoorbeeld tijdens het ontwerp, heeft deze nag de mogelijkheid 

1 Bouwmethode: De te volgen werkwijze om tot een gebouw te komen. ( 
2 In dit afstudeerverslag wordt de definitie van bouwmaterialen gehanteerd, zoals hij dagelijks wordt gebruikt in de 
bouw . Dit betekent dat niet a Ileen de daadwerkelijke materialen warden bedoeld maar ook de half- en 
heelfabri katen. 

15 me1 2007 7 
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om voor 30% de kosten te be"lnvloeden. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat 
opdrachtgever, architect en aannemer in een vroeg stadium samenkomen. Op die manier 
kunnen de experts op hun eigen gebied nag wijzingen aanbrengen in het ontwerp zodat 
kosten kunnen warden bespaard. 

Van de projecten die Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij realiseert komt het grootste deel uit 
eigen ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat ze vanaf de initiatieffase bij het project zijn 
betrokken. Omdat Van Wanrooij optreedt als opdrachtgever en aannemer, hebben ze nag 
de volledige invloed op de kosten van het bouwproject. 

1.2 Keuze bouwmethode en bouwmaterialen 

Het kernproces van Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is het bouwen van seriematige 
woningbouwprojecten 3

. Op het moment warden er jaarlijks rand de 600 tot 800 woningen 
geproduceerd waarvan het grootste deel op eigen grand 

In figuur 1.3 staan de woningen die van Wanrooij op 20 september 2006 in verkoop heeft. 
In het totaal staan er 564 woningen in de verkoop, dit is onder te verdelen in 351 
appartementen en 213 grondgebonden woningen. Verder is te zien dat de grondgebonden 
woningen weer kunnen warden onderverdeeld in rijwoningen ( 40,0%), tweekappers 
(35,7%) en vrijstaande woningen (25,3%). 

Ill Apparterrenten 

351 213 83 
• Vrijstaande woning 

o Tweekapper 

o Rijwoning 

Figuur 1.3: Woningen in verkoop bij Van Wanrooij per 20 september 2006. 

Van de 564 woningen die er op dit moment in de verkoop zijn, komen er 374 uit eigen 
ontwikkeling. Daarnaast komen er 95 woningen uit samenwerkingsverbanden. De overige 
woningen zijn verworven uit aanbestedingen. Oat wil zeggen dat Van Wanrooij bij 83% van 
de woningen invloed kan uitoefenen op het ontwerp en op de uitvoering van de woning. Uit 
paragraaf 1.1 bleek dat indien de aannemer in een vroeg stadium bij het proces betrokken 
was, deze veel invloed kon uitoefenen op de bouwkosten van het project. Een aannemer 
kan door de juiste keuze te maken voor de bouwmethode en bouwmaterialen veel kosten 
besparen. 

3 Bij Van Wanrooij wordt met seriematige woningbouwprojecten, projecten bedoeld met 8 of meer woningen 
waarbij diverse woningtypes vaker in het project voorkomen. 

t5 met 2007 
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1.2.1 Huidige keuzesystematiek Van Wanrooij 
Voordat er iets kan warden gezegd over hoe de keuze van de bouwmethodes en 
bouwmaterialen bij Van Wanrooij het beste kan warden gemaakt, dient eerst bekend te zijn 
hoe die keuze op dit moment wordt gemaakt Daarom is er een analyse uitgevoerd naar de 
huidige keuzesystematiek van Van Wanrooij. 

Als het project binnenkomt uit een aanbesteding kunnen in principe de bouwmethode en 
bouwmaterialen niet meer warden aangepast. De keuze staat vastgelegd op tekeningen en 
in de bestektekst. Deze wordt echter, indien mogelijk, nag wel ter discussie gesteld door 
Van Wanrooij. 

De keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen van projecten die uit eigen ontwikkeling 
of samenwerkingsverbanden komen staan echter nag niet vast . Bij deze projecten wordt de 
keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen op dit moment gemaakt door de 
technische projectontwikkeling in overleg met een constructeur . De technische 
projectontwikkeling geeft aan met welke bouwmethode en bouwmaterialen, deze het project 
wil uitvoeren, de constructeur geeft aan of dit oak daadwerkelijk mogelijk is. 

Hierbij verschilt het per onderdeel hoe de keuze van de technische projectontwikkeling tot 
stand komt. De fundering wordt altijd uitgevoerd met een traditionele funderingskist De 
begane grondvloer wordt, indien de ondergrond voldoende draagkracht heeft, altijd 
uitgevoerd als vloer op staal gestort op isolatie. Indien er een vrijdragende begane 
grondvloer moet warden toegepast zal dit bij grondgebonden woningen bijna altijd een rib
cassettevloer zijn . Bij de appartementengebouwen zal er vaak een grotere bouwbelasting op 
de vloer komen en moet er een ge'isoleerde kanaalplaat warden toegepast. Deze keuzes 
staan vast en hier wordt vrijwel nooit van af warden geweken. 

De keuzesystematiek voor de bouwmethode en bouwmaterialen van de wanden en de 
verdiepingsvloeren staat beschreven in figuur 1.4. Hierbij is de standaard bouwmethode de 
stapelbouwmethode . De wanden warden standaard uitgevoerd in kalkzandsteen en de 
vloeren meestal in kanaalplaat bij de grondgebonden woningen en breedplaat bij de 
appartementen . Hierbij wordt het ontwerp indien nodig aangepast, zodat het kan warden 
uitgevoerd met de standaard bouwmethode en bouwmaterialen. 

Hierbij valt het op dat als er ontworpen wordt met wanden van beton alles in het werk 
wordt gesteld om hier alsnog kalkzandsteen van te maken. Andersom is dit echter nooit het 
geval. Hoewel de architecten niet schriftelijk warden verplicht om een project geschikt te 
maken om te bouwen in kalkzandsteen, is de voorkeur van Van Wanrooij voor de 
stapelbouw bij alle architecten bekend. Deze maken het ontwerp dan oak vaak uit zich zelf 
geschikt om het uit te voeren met de stapelbouwmethode. Wanneer een architect voor het 
eerst wordt uitgenodigd om een ontwerp voor Van Wanrooij te maken, wordt in een gesprek 
toegelicht dat Van Wanrooij de voorkeur heeft om te bouwen met kalkzandsteen en dat het 
ontwerp hiervoor geschikt dient te zijn. 

15 mei 201)7 9 
Pieter Bongers, 0573425 



· Een keuzemodeJ voor de oouwmethodes en bouwrnater1aten van serie111at1ge woningcasco's ' 
Construction Technology 

1199 

Tnepesseri 

"'"'" een 
ci · ernatiew 

niethode 

[ B r !1:1 ] 

Or .twerp- of 
bei,;11:1 tekerilngen 1m 

cekeninge11 en 
t:-erekElfli r:g van de 

1:aistructem 

... /---

Analy e van 
1el o['lwerp 

van de 
woningen 

roepassen 
·;ar tle 

"st;mdaard' 
me ode 

Elnde 

Tcepasseo 
VaJl de 
telldaard 
me:hode 

G E in~e ]) 

TU /e 

Figuur 1.4 : Stroomschema van de keuzesystematiek van de bouwmethode en bouwmaterialen zoals deze nu wordt 
gehanteerd bij Van Wanrooij. 

De keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen wordt dus eigenlijk gemaakt op basis 
van ervaring in plaats van op concrete beslissingscriteria. Indien mogelijk, wordt de oude 
vertrouwde stapelbouwmethode toegepast, en ontwerpen warden aangepast om dit 
mogelijk te maken. Dit wordt op deze manier gedaan omdat er binnen de organisatie vanuit 
wordt gegaan dat de stapelbouwmethode, waar Van Wanrooij in gespecialiseerd is, de beste 
en goedkoopste bouwmethode is. Naar de overige bouwmethodes en bouwmaterialen wordt 
niet meer gekeken en alles wordt in het werk gesteld om deze niet toe te hoeven passen. 
Van Wanrooij hanteert deze keuzesystematiek omdat die geldt als een beproefde oplossing. 
In het verleden zijn vele projecten op deze manier gerealiseerd en daaruit is gebleken dat 
dit voor Van Wanrooij een goede oplossing was. 

1.2.2 Gevolgen van de huidige keuzesystematiek van Van Wanrooij 
In Bijlage A is te zien wat de keuzesystematiek van Van Wanrooij voor gevolgen heeft, voor 
de bouwmethode en bouwmaterialen die warden toegepast. De projecten die in bijlage A 
staan vermeld zijn de projecten die op oktober 2006 in verkoop waren bij Van Wanrooij. 
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Een samenvatting van Bijlage A is gegeven in tabel 1.1. In tabel 1.1 is te zien wat de keuze 
voor de bouwmethode en bouwmaterialen is voor de grondgebonden woningen . 

Onderdeel Bouwmethode/Bouwproduct Aantal woningen Percentage 

~ Fundering Palenfundering, Funderingsbalken met tiidelijke bekisting 122 57,30% 
E Strokenfundering op staal, verloren bekisting 59 27,70% c: 
0 

Strokenfundering op staal, tijdelijke bekisting 'ii: 32 15,00% 
c: 

Begane grond vloer ~ Ribcassette 122 57,30% 
c: 

Vloer op staal gestort op PS-isolatie 91 42,70% 0 
.a 
CD Gevelvulling Kalkzandsteen liimwerk 213 100,00% O> 
u 

Woningscheidende wanden c: Kalkzandsteen lijmwerk (ankerloze spouwmuur) 213 100,00% 0 
(3 Verdiepingsvloer Kanaalplaatvloer 21 3 100,00% 

Tabel 1.1 : Overzicht keuze bouwmethode en bouwmaterialen van grondgebonden woningen in verkoop, de 
percentages geven aan in hoeveel procent van de gevallen een bepaald type bouwmateriaal wordt toegepast per 
bouwdeel. 

Wat in bijlage A en tabel 1.1 opvalt, is dat er bij het bouwen van de grondgebonden 
woningen in 100% van de gevallen wordt gekozen voor de stapelbouwmethode. Daarnaast 
zit er vrijwel geen variatie in de keuze van de bouwmaterialen bij de verschillende 
projecten. Dit geeft duidelijk weer wat de gevolgen zijn van de keuzesystematiek van Van 
Wanrooij. Vrijwel ieder project wordt op dezelfde manier gebouwd. De vertrouwde 
bouwmethode wordt toegepast en daarbij wordt gebruik gemaakt van de bekende 
bouwmaterialen. Er wordt niet gekeken naar alternatieven voor de toegepaste 
bouwmethode en er wordt geen rekening gehouden met de projectgebonden 
eigenschappen. 

Bij woongebouwen die op het moment in verkoop zijn, is er wel enige variatie 
waarneembaar in de bouwmethode en bouwmaterialen die zijn toegepast (zie bijlage B en 
tabel 1.2). Het valt hierbij op dat een van de woongebouwen afwijkt qua bouwmethode en 
de keuze van de bouwmaterialen. Dit project we rd aangeboden met betonwanden en 
breedplaat. Door de constructeur en calculatie is berekend wat de gevolgen voor het project 
zouden zijn wanneer het in kalkzandsteen wanden met breedplaat vloeren uitgevoerd zou 
warden . Dit bleek echter geen effectieve oplossing . Het project van de 89 appartementen in 
Bergen op Zoom leende zich qua ontwerp echter uitstekend voor tunnelbouw. Vandaar 
dat oak deze mogelijkheid werd onderzocht. Na onderzoek bleek dat dit een 
kostenbespaarde oplossing was. De keuze van de bouwmethode en bouwmaterialen van de 
overige bouwdelen paste zich bij dit project hierop aan. Als dit project echter buiten 
beschouwing wordt gelaten kan er dezelfde conclusie warden getrokken als bij de 
grondgebonden woningen . 
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Onderdeel Bouwmethodei Bouwproduct Aantal wonlngen 
Fundering Palenfunderinq, Funderinqsbalken met tiideliike bekistinq 270 

Strokenlunderinq op staal, verloren bekistinq 81 
Begane grond vloer Ribcassette 62 

c: Breedplaat 289 
~ 
c: Gevelvulling Kalkzandsteen li"mwerk 262 Qj 

5 Houtskelet element 89 
:;; 

Woningscheidende wanden Kalkzandsteen liimwerk (massieve wand) 262 c. 
c. 
< Betonwand (tunnel) 89 

Niel dragende binnenwanden Cellenbetonblokken 351 
Verdiepingsvloer Breedplaatvloer 262 

In het werk qestort (tunnel) 89 

TU/e 

Percentage 

76 90% 
23 10% 

17,70% 

82,30% 

74,60% 
25,40% 

74,60% 
25,40% 

100,00% 

74,60% 

25,40"/o 

Tabel L2: Overzicht keuze bouwmethode en bouwmaterialen bij appartementen in verkoop, de percentages geven 
aan in hoeveel procent van de gevallen een bepaald type bouwmateriaal wordt toegepast per bouwdeel. 

Omdat de keuze wordt gebaseerd op ervaring, wordt er niet gekeken naar alternatieven. Zo 
komt het dater vrijwel altijd wordt gekozen voor stapelbouw, met wanden van gelijmd 
kalkzandsteen en breedplaat vloeren. Oak bij de woongebouwen spelen projectgebonden 
aspecten als projectgrootte, seriematigheid en afmeting van de bouwplaats geen rol bij het 
maken van de keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen. 

1.2.3 Nadelen van de huidige keuzesystematiek 
De huidige keuzesystematiek heeft enkele nadelen. De oorzaak van deze problemen is dat 
de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen wordt gemaakt op basis van ervaring in 
plaats van concrete beslissingscriteria. Oat heeft als gevolg dater in de meeste gevallen 
geen overwogen keuze wordt gemaakt. De huidige keuzesystematiek zorgt ervoor dat 
vrijwel altijd wordt gebouwd met de stapelbouwmethode met gelijmde kalkzandsteen 
wanden. Innovatie en variatie krijgen hierdoor geen kans. Daarnaast wordt er bij de keuze 
geen rekening gehouden met beslissingscriteria of projectgebonden aspecten. De kosten en 
bouwtijd van een project warden niet onderzocht. Als in beschouwing wordt genomen dat 
de tijdsgebonden bouwplaatskosten, afhankelijk van de bouwplaats, ca. €2600,- per week 
bedragen, vallen er met het verkorten van de bouwtijd duidelijk kosten te besparen . De 
huidige keuzesystematiek houdt hier echter geen rekening mee. Daarnaast kunnen er bij 
een snellere bouwtijd meer projecten met hetzelfde personeel warden gerealiseerd, oak 
krijgt de aannemer door snellere opleveringen eerder de bouwtermijnen uitbetaald. 

Het probleem met de huidige keuzesystematiek wordt ondersteund door een 
praktijkvoorbeeld. Bij Van Wanrooij werd er een appartementengebouw met 89 
appartementen in Bergen op Zoom aangeboden met betonwanden en breedplaat vloeren. In 
lijn met de huidige keuzesystematiek werd door de constructeur en calculatie bekeken of 
het project uit te voeren was met kalkzandsteen wanden en breedplaat vloeren. Dit bleek 
geen effectieve oplossing. Omdat het ontwerp van het gebouw zeer geschikt was om uit te 
voeren met een tunnelkist werd oak deze bouwmethode onderzocht. Het casco4 van de 89 
appartementen in Bergen op Zoom bleek zeer geschikt om uit te voeren met een 
tunnelbekisting. Het project dat aanvankelijk was uitgewerkt in kalkzandsteen bleek bijna 
€ 200.000,- goedkoper te kunnen warden gerealiseerd met een tunnelbekisting. 

4 Het casco : Alie constructieve delen van een woning . 
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Dit riep bij enkele personen binnen Van Wanrooij de vraag op of het blind kiezen voor de 
stapelbouwmethode wel zo verstandig is. Uit het vorige voorbeeld bleek dat er kosten 
konden worden bespaard door het bouwen met een tunnelkist. En hierbij is besparing van 
de tijdsgebonden bouwplaatskosten nog niets eens meegenomen. Door deze snellere 
bouwmethode zal de tijd die de bouw in beslag neemt naar verwachting worden verkort. 

Deze nadelen zijn de reden dat, in overleg met Van Wanrooij, is besloten om het 
keuzeproces voor bouwmethodes en bouwmaterialen. Hierbij gaat het om expliciet om het 
casco van de woningen. 

1.2.4 De optimale keuzesystematiek 
In overleg met Van Wanrooij is de ideale keuzesystematiek vastgesteld. Doordat Van 
Wanrooij ruim 80% van de projecten uit eigen ontwikkeling of samenwerkingsverbanden 
krijgt kunnen er in veel gevallen nog aanpassingen worden gemaakt aan het ontwerp van 
het gebouw. Vooral bij het casco van de woningen kunnen andere bouwmethodes of 
bouwmaterialen worden toegepast zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de esthetica 
van de woning. 

De definitieve keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen wordt gemaakt als het 
voorlopig ontwerp gereed is. Bij het voorlopig ontwerp zijn genoeg gegevens bekend om 
een keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen te maken. Gegevens als de 
hoeveelheid woningen, het aantal kop-, tussen-, en vrijstaande woningen en de 
hoeveelheden als wand- en vloeroppervlak zijn te bepalen. 

Als er in de literatuur wordt gekeken welke middelen worden gebruikt om de 
keuzesystematiek te verbeteren, wordt er vaak gebruik gemaakt van een hulpmiddel. Dit 
hulpmiddel heeft als doel het optimaliseren en structureren van het keuzeproces. Bij Van 
Wanrooij moet het keuzeproces ook geoptimaliseerd en gestructureerd worden, en zal er 
een hulpmiddel ontwikkeld moeten worden die hiervoor zorgdraagt. 

Het hulpmiddel moet projectgebonden gegevens en keuzeaspecten combineren om zo de 
gebruiker te helpen in het maken van zijn keuze. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan om 
een overzicht te genereren van de keuzemogelijkheden en daarbij gegevens te verstreken 
die duidelijk laten blijken welke keuze voordeliger is dan de andere. Voorbeelden van deze 
gegevens zijn de kosten of bouwtijd van een methode. De keuzeaspecten worden behandeld 
in hoofdstuk 3. Door het belang van de verschillende keuzeaspecten te bepalen en de 
verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen met elkaar te vergelijken kan de "beste" 
bouwmethode en bouwmaterialen worden bepaald. 

Het is mogelijk dat de "beste" bouwmethode of bouwmaterialen niet in het ontwerp van een 
woning past . Op dat moment zijn er twee mogelijkheden. Het ontwerp van de woning kan 
worden aangepast of er moet een andere bouwmethode en andere bouwmaterialen worden 
toegepast. Het aanpassen van het ontwerp van de woning moet altijd in overleg met de 
architect gebeuren. Deze zal dit, wanneer de aanpassing van het ontwerp alleen betrekking 
heeft op het casco van de woning, naar aller waarschijnlijkheid geen problemen vinden. 
Wanneer het ontwerp van de woning niet kan worden aangepast moet de daarop volgende 
"beste'' bouwmethode en bouwmaterialen worden toegepast. Maar niet alleen het ontwerp 
kan het toepassen van bepaalde bouwmethodes of bouwmaterialen onmogelijk maken, het 
is ook mogelijk dat bepaalde bouwmethodes of bouwmaterialen door de situatie op de 
bouwplaats niet kan worden toegepast. Zo kunnen er bijvoorbeeld belendingen staan voor 
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de woning zodat een eventuele tunnelkist niet uit de woning kan warden getrokken. Het 
tunnelsysteem valt dan af. 

De optimale keuzesystematiek voor Van Wanrooij staat beschreven in afbeelding 1.5. Dit 
stroomschema laat zien hoe de keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen tot stand 
zou moeten komen. Het invu llen van het hulpmiddel is een belangrijke stap om de keuze 
van de bouwmethode en bouwmaterialen te maken . Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat aan 
hand van projectgebonden gegevens en geselecteerde keuzeaspecten een optimale keuze 
wordt gemaakt voor de bouwmethode en bouwmaterialen. 
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Figuur 1.5: Stroomschema van het keuzeproces van de bouwmethode en bouwmaterialen wanneer deze optimaal 
ZOU zijn. 
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1.2.5 Conclusie keuzesystematiek 
De keuze voor bouwmaterialen en bouwmethodes wordt zowel bij de grondgebonden 
woningen als bij woongebouwen gemaakt op basis van ervaring in plaats van concrete 
beslissingscriteria. Dit heeft als gevolg dat in de meeste gevallen de vertrouwende 
stapelbouwmethode wordt toegepast. Omdat vrijwel altijd de stapelbouwmethode wordt 
toegepast warden er ook alleen bouwmaterialen toegepast die daar goed bij passen. Dit 
heelt als gevolg dat er niet meer naar alternatieve of innovatieve bouwmaterialen of 
bouwmethodes wordt gekeken. Een uitzondering hierop is het woongebouw in Bergen op 
Zoom. Hier is, tegen de traditie in, het casco gemaakt met gietbouw met een tunnelkist en 
de overige bouwmaterialen zijn hierop aangepast. 

Bij het maken van een keuze voor de bouwmethode en bouwmaterialen wordt geen 
rekening gehouden met projectgebonden eigenschappen. Zaken als projectgrootte, 
woningtype of bouwtijd wordt niet in de beslissing meegenomen. Door de keuze van de 
bouwmethode en bouwmaterialen te structureren, en de keuze niet af te laten hangen van 
subjectieve keuzeaspecten, is het mogelijk dat er bij verschillende projecten andere 
bouwmethodes en bouwmaterialen warden toegepast. Er moet per specifiek project warden 
gekeken naar de projectgebonden eigenschappen, en dan moet er een keuze warden 
gemaakt op basis van objectieve keuzeaspecten. Als er dan een vergelijking tussen de 
verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen wordt gemaakt kunnen de "beste" voor het 
project word en gekozen. De kans is groot dater dan voor verschillende projecten andere 
bouwmethodes en bouwmaterialen warden gekozen. 

1.3 Doelstelling en Probleemstelling 

Uit het onderzoek van Masterproject 4 bleek dat de keuze van bouwmaterialen en 
bouwmethodes momenteel gemaakt wordt op basis van ervaring in plaats van op concrete 
beslissingscriteria. Dit betekent dat de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen niet 
met elkaar warden vergeleken, maar dat de methode wordt toegepast die "de vorige keer 
ook goed ging". Dit heeft tot gevolg dat vrijwel altijd de keuze wordt gemaakt voor dezelfde 
bouwmethode en bouwmaterialen . Dat betekent op zijn beurt dat niet altijd de beste 
bouwmethodes en bouwmaterialen bij een project warden toegepast. Op die manier is de 
volgende doelstelling ontstaan: 

Doelstellin : 
"Het ontwikke/en van een hulpmidde/ dat het mogelijk maakt de keuze voor 
bouwmethodes en bouwmaterialen te baseren op objectieve keuzeaspecten!" 

Bij de bovenstaande doelstelling zijn een drietal probleemstellingen opgesteld, deze zijn 
ieder weer onderverdeeld in enkele onderzoeksvragen . 

Probleemstellin 1: 
"Op welke wijze moet de keuze voor bouwmethodes en bouwmateria/en worden 
gemaakt?" 
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Onderzoeksvragen bij probleemstelling 1 
a. Wat is het probleem met de huidige keuzesystematiek? 
b. Hoe kan de huidige keuzesystematiek geoptimaliseerd warden? 

Probleemstellin 2 : 
"Wat zijn de relevante keuzeaspecten bij het maken van een keuze voor 
bouwmethodes en bouwmaterialen?" 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 2 
a. Welke keuzeaspecten moeten volgens Van Wanrooij gehanteerd warden? 
b. Welke keuzeaspecten volgen uit de literatuur? 

Probleemstellin 3: 
"Wat is de functionaliteit van het hu/pmiddel?" 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 3 
a. Welke eisen stel Van Wanroo1j aan het hulpmiddel? 
b. Wat is het resultaat van het hulpmiddel? 
c. Hoe komt het hulpmiddel tot een resultaat? 

1.4 Plan van aanpak 

Om het onderzoek te structureren is er een plan van aanpak gemaakt. Om de 
probleemstellingen te kunnen oplossen moeten eerst de onderzoeksvragen warden 
beantwoord . De stappen die moeten warden ondernomen om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden staan in deze paragraaf beschreven. 

1.a Wat is het probleem met de huidige keuzesystematiek? 

Allereerst wordt onderzocht hoe de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen op dit 
moment wordt gemaakt, en wat de gevolgen van deze keuzesystematiek zijn. Daarna wordt 
onderzocht of er oak daadwerkelijk fouten warden gemaakt bij het maken van de keuze 
voor bouwmethodes en bouwmaterialen. Als de problemen van de huidige keuzesystematiek 
bekend zijn, is het mogelijk om vast te stellen water aan deze systematiek verbeterd kan 
warden . De huidige keuzesystematiek is vastgesteld in het onderzoeksverslag en staat 
beschreven in paragraaf 1.2. 

1.b Hoe kan de keuzesystematiek geoptimaliseerd warden? 

De huidige keuzesystematiek bleek niet optimaal te zijn . Na een analyse van de huidige 
methode wordt onderzocht we Ike problemen optreden . Deze problemen moeten door het 
toepassen van een nieuwe keuzesystematiek opgelost warden. Wat de problemen met de 
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huidige keuzesystematiek zijn en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden staat 
beschreven in paragraaf 1.2. 

2.a Welke keuzeaspecten moeten volgens Van Wanrooij gehanteerd warden? 

In overleg met Van Wanrooij wordt bepaald welke keuzeaspecten zij van belang achten bij 
het maken van een keuze tussen bouwmethodes en bouwmaterialen. Hierbij wordt ook de 
huidige keuzesystematiek onderzocht en geanalyseerd met welke keuzeaspecten hierbij 
rekening werd gehouden. 

2. b Welke keuzeaspecten volgen uit de literatuur? 

In een literatuuronderzoek wordt onderzocht welke keuzeaspecten er in soortgelijke 
afstudeerverslagen zijn gehanteerd. Daarbij wordt bepaald of deze ook bij het hulpmiddel 
van Van Wanrooij kunnen of moeten warden meegenomen. 

3.a Welke eisen stet Van Wanrooij aan het hulpmidde/? 

In overleg wordt bepaald welke eisen Van Wanrooij aan het hulpmiddel stelt. Deze eisen 
zullen in het hulpmiddel verwerkt moeten worden. Wanneer het hulpmiddel af is zal getest 
moeten warden of deze ook daadwerkelijk aan de eisen van Van Wanrooij voldoet. 

3. b Wat is het resultaat van het hulpmiddel? 

Als de problemen van de huidige keuzemethode zijn bepaald, is het mogelijk de optimale 
keuzemethode te bepalen. Als de optimale keuzemethode bekend is kan ook worden 
bepaald wat het resultaat van het hulpmiddel moet zijn. Dit resultaat moet ervoor zorgen 
dat de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen gestructureerd en geoptimaliseerd 
wordt . 

3. c Hoe komt het hulpmiddel tot een resultaat? 

Met een stroomschema zal warden aangetoond hoe de input van het hulpmiddel verwerkt 
wordt tot een bruikbaar resultaat. Aan hand van dit stroomschema kan uiteindelijk het 
hulpmiddel worden ontwikkeld. 

1. 5 Con cl usie 

In hoofdstuk 1 duidelijk geworden dat de keuze van bouwmethodes en bouwmaterialen zeer 
belangrijk is in het bouwproces. Vooral wanneer de aannemer eerder in de in het 
bouwproces betrokken wordt kunnen er kosten warden bespaard. De aannemer heeft dan 
de mogelijkheid meer invloed uit te oefenen op het ontwerp, en dus ook op de kosten van 
een project. 
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Op het moment wordt er bij Van Wanrooij niet optimaal geprofiteerd van bij de projecten 
waarbij ze eerder in het bouwproces instromen. Doordat de keuze voor bouwmaterialen en 
bouwmethodes wordt gemaakt op basis van ervaring in plaats van concrete 
beslissingscriteria wordt niet altijd de beste keuze gemaakt. De verschillende 
bouwmethodes en bouwmaterialen worden niet met elkaar vergeleken, maar er wordt 
eenvoudig gekozen voor de methode die "de vorige keer ook goed ging". 

Dit heeft als gevolg dat vaak dezelfde bouwmethodes en bouwmaterialen warden toegepast. 
Vrijwel alle woningen warden uitgevoerd in de stapelbouwmethode. De wanden warden 
uitgevoerd in kalkzandsteen, en de vloeren warden bij de appartementen uitgevoerd met 
een breedplaatvloer en bij de woningen als kanaalplaatvloer. Een project vormt hier een 
uitzondering op, en dat is een "pilot" project omdat Van Wanrooij de wens had een keer een 
andere bouwmethode toe te passen. 

Daarnaast zijn de doelstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Aan 
hand van deze onderzoeksvragen moeten de probleemstellingen warden beantwoord, en 
kan de doelstelling van het onderzoek warden bereikt. 

In hoofdstuk 2 wordt er een literatuuronderzoek gedaan naar de constructie- en 
bouwmethodes die kunnen warden toegepast bij seriematige woningbouw. Verder warden 
de eisen behandeld waaraan de diverse bouwmaterialen moeten voldoen. De 
literatuurstudie naar keuzeaspecten en bouwmaterialen staan beschreven in hoofdstuk 3. In 
hoofdstuk 4 wordt het hulpmiddel beschreven. Bij hoofdstuk 5 komt de conclusie en 
discussie aan bod en als laatste wordt bij hoofdstuk 6 het verloop van het onderzoek, de 
beleidsaanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek behandeld. 
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2. LITERATUURSTUDIE BOUWMETHODES 

2.1 Utilitaire functies woningen 

Voordat een gebouw wordt ontworpen moet er eerst gekeken warden naar de functionaliteit 
van het gebouw. Aan een woongebouw warden er bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan 
aan een bedrijfsgebouw. De functionele eisen van een woongebouw zijn onder te verdelen 
in de onderstaande utilitaire5 functies [Boom, 2005]: 

1. de functionele eisen; 
2, het ruimtelijke plan; 
3, de constructie. 

Deze utilitaire functies zullen ieder in een aparte paragraaf warden behandeld. 

2.1.1 De functionele eisen 
Aan een ruimte warden diverse functionele eisen gesteld, zoals de grootte van een ruimte 
en de indeling. Omdat iedereen een andere smaak heeft warden er oak door de 
verschillende personen andere eisen aan de diverse ruimtes gesteld. Daarom warden er in 
deze paragraaf slechts de algemene eisen, die voor iedereen hetzelfde zijn, meegenomen. 
Dit betekent dat de eisen uit het bouwbesluit, van GIW en uit de NEN-normen warden 
behandeld. 

Eisen bouwdelen: 

Vloer 
De vloer moet vlak zijn afgewerkt, en het moet mogelijk zijn verschillende vloerbedekkingen 
op de ondervloer aan te brengen. Bij de badkamer en toilet moet de vloer waterdicht 
warden afgewerkt. Dit gebeurt meestal met behulp van tegels, 

Wand 
In de meeste gevallen warden seriematige woningen behangkaar opgeleverd. Dit betekent 
dat de wand zo vlak wordt opgeleverd dat er direct behang op kan warden aangebracht. 
Kleine luchtgaatjes mogen nag steeds in de wand zitten indien hier probleemloos behang 
over kan warden aangebracht. 

Pia fond 
Het plafond van de woning moet vlak warden uitgevoerd, bij woningbouw is het gebruikelijk 
de onderkant van de vloer wordt voorzien van spuitwerk. Daarnaast warden er diverse 
lichtpunten in de vloer toegepast. 
Een verblijfsruimte heeft een minimale hoogte van 2,60m. Als het pl a fond lager is dan de 
2,60m valt dat deel van de ruimte niet onder het verblijfsgebied. 

5 Utilitaire functie: het nut of de bruikbaarheid dienende functie. 
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Prestatie-eisen: 

Geluid 
In het bouwbesluit zijn er eisen gesteld aan de geluidsisolatie van de diverse ruimtes. De 
uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimale geluidswering van 20 dB(A). Volgens 
de NEN 5077 hebben verblijfsruimtes onderling, mits ze niet in direct contact staan met 
elkaar of direct met elkaar zijn verbonden door middel van een deur, een geluidsisolatie van 
minimaal 20 dB(A). 

Het bouwbesluit stelt ook eisen aan de geluidsisolatie van woningen onderling. De 
karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid 6 (liu;k) voor de geluidsoverdracht van een 
besloten ruimte7 naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel gelegen 
aangrenzende gebruikersfunctie is niet kleiner dan 0 dB. De isolatie-index voor 
contactgeluid Cleo) voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een 
verblijfsruimte van een op een ander perceel gelegen aangrenzende gebruiksfunctie, is niet 
kleiner dan 5 dB. Het doel is hierbij het verblijfsgebied, bijvoorbeeld de woonkamer, tegen 
de hinder van bijvoorbeeld een badkamer te beschermen. 

De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een 
besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een 
ander perceel gelegen aangrenzende woonfunctie is niet kleiner dan -5 dB. De isolatie-index 
voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten 
ruimte niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen aangrenzende 
woonfunctie, is niet kleiner dan OdB. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om twee toiletruimtes die 
naast elkaar zijn gesitueerd. 

Duurzaam bouwen heeft de eisen van de geluidsisolatie verhoogd. Om aan het niveau te 
voldoen van duurzaam bouwen moet de wand een 11u;k hebben van +5 dB en een lco van + 10 
dB. 

De geluidsisolatie van een ankerloze spouwmuur is veel beter dan de geluidisolatie van een 
massieve wand. Alleen bij goedkope grondgebonden woningen8 en appartementen kan er 
nog een massieve wand worden toegepast. Bij middeldure tot dure grondgebonden 
woningen 9 is dit in verband met de gebruiksvriendelijkheid niet eigenlijk niet meer mogelijk, 
ondanks dat wel wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit. Het GIW adviseert dan ook 
altijd een ankerloze spouwmuur toe te passen. 
[Gietbouwcentrum - 2006; GIW - 2003; NNI - 2006; VOBN - 2003; VROM - 2006] 

Brandwerendheid 
De tijdsduur die de hoofddraagconstructie moet weerstaan voordat deze bezwijkt bij brand 
is in het bouwbesluit opgenomen (tabel 2. la). 

6 De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluiden de isolatie-index voor contactgeluid kan warden berekend met 
behulp van NEN 5077. 
7 Besloten ruimte: Bijvoorbeeld een badruimte of trappenhuis. 
8 Goedkope grondgebonden woningen zijn woningen die minder kosten dan €160.000,- en niet warden gebouw 
onder garantie van GIW. 
9 Middeldure tot dure grondgebonden woningen zijn woningen die duurder zijn dan €160.000,- en kunnen 
eventueel warden gebouwd onder garantie van GIW. 
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Hoofddraagconstructie Tijdsduur van de brandwerendheid met 
betrekking tot bezwijken in minuten 

Indien geen vloer van een verblijfsgebied 60 
van de woonfunctie hoger ligt dan 7m boven 
het meetniveau . 
Il)dien een vloer van een verblijfsgebied van 90 
de woonfunctie hoger ligt dan 7m en niet 
hoqer dan 13m boven het meetniveau. 
Indien een vloer van een verblijfsgebied van 120 
een woonfunctie hoger ligt dan 13m boven 
het meetniveau. 
Tabel 2.1: Tijdsduur m.b.t. bezwijken hoofddraagconstructie (VROM, 2006). 

Wanneer de permanente vuurbelasting van het bouwwerk niet hoger is dan 500MJ/m 2
, en 

er geen vloeren van een verblijfsgebied zijn gelegen boven de 7m, kan het getal in tabel 2.1 
met 30 minuten warden gereduceerd . 
[VROM -2006] 

Thermische eis: 

Na analyse van de verschillende projecten die op dit moment in verkoop waren bleek dat de 
ei9€n die aan de thermische isolatie waren gesteld aan de bouwdelen vrijwel altijd hetzelfde 
was. De thermische eisen die in dit verslag gehanteerd warden zijn dan ook hierop 
gebaseerd. De eisen staan verwerkt in tabel 2.2. 

Bouwdeel Thermische eis [in m 2 .K/W] 
Beqane qrondvloer 3 5 
Buitenschil 3 5 
Dak 40 
Tabel 2.2: Thermische eis bouwdelen 

2.1.2 Het ruimtelijke plan 
Het ruimtelijke plan van een woning is vrij eenvoudig. In figuur 2.1 staan de verbanden 
tussen de diverse ruimtes aangegeven. Hierbij is een doorgetrokken pijl een directe 
verbinding en een gestippelde pijl is een mogelijke directe verbinding, deze kan per woning 
en gebruiker verschillen. Zoals is te zien zijn de meeste ruimtes bereikbaar vanaf de entree 
of hal. Er zijn echter ook ruimtes die niet per se vanuit de hal of entree bereikbaar zijn. Een 
voorbeeld is de berging, deze kan vanuit de entree/hal, de woonkamer of de keuken 
bereikbaar zijn. Dit ligt aan de indeling van de woningen. Iedere mogelijkheid hee~ zijn 
eigen voordelen en nadelen, en het is aan de ontwerper hier een keuze in te maken. 

15 mei 2007 21 
Pieter Bon~1~rs, 0513425 



• Een keuzemodei vrJor de oouwmethodes en bouwmaterialen va 11 seriematiqe woningcasco 's" 
Constwr.tion Techno/oqy TU/e 

badkamer .--------------
' zolder 

slaapkamers 

toilet 

----------;-----------~~:-~ 
____ , keuken r/ ~---~ 

woonkamer -. 
berging 

Figuur 2.1: Het ruimtelijke plan van een woning. 

2.1.3 Constructiemethodes 
Er zijn vele mogelijkheden om aan het ruimtelijke plan van een woning te kunnen voldoen. 
Hierbij passen oak verschillende constructiemethodes 10

. De ruimtelijke structuur vormt de 
grondslag voor de constructieve opbouw. In woningbouw zijn er twee constructiesystemen 
die vaak warden toegepast. Het wandenskelet waarbij de gevels niet zijn meegenomen 
(figuur 2.2) en daarnaast het wandenskelet waarbij de gevels wel zijn meegenomen (figuur 
2.3). Bij het wandenskelet is de dragende en scheidende functie ge·lntegreerd. 

Figuur 2.2: Wandenskelet zonder 
dragende geveldelen 

I I 

Figuur 2. 3: Wandenskelet 
met dragende geveldelen. 

Bij figuur 2.2 dragen de massieve wanden en vloeren de belasting af. Wanneer deze 
constructie wordt uitgevoerd als monoliete constructie, bijvoorbeeld bij gietbouw 11

, zijn er 
geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer nodig. De stabiliteit wordt verkregen uit het 
knooppunt tussen wand en vloer. Als de constructie niet wordt uitgevoerd als monoliete 
constructie, zoals bij stapelbouw 12

, moeten er waarschijnlijk wel stabiliteitsvoorzieningen 
zoals dragende geveldelen of dwarswanden warden toegepast. Bij figuur 2.3 wordt de 

10 Een constructiemethode is de methode waarop de stabiliteit van een gebouw wordt gerealiseerd . 
11 De gietbouwmethode wordt behandeld in paragraaf 2.2.1. 
12 De stapelbouwmethode wordt behandeld in paragraag 2.2.2. 
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stabiliteit gekregen met behulp van de woningenscheidende wanden, vloeren en de 
dragende gevelvulling. 

De oplossing voor de problematiek met betrekking tot de geluidsisolatie tussen de 
verschillende woningen is met de bovenstaande constructies eenvoudig te realiseren. Door 
de wanden en vloeren met voldoende massa uit te voeren is er geen extra voorziening 
nodig om de geluidsisolatie te realiseren. Door het toepassen van een 
spouwmuurconstructie is het zelfs mogelijk om te voldoen aan het niveau van duurzaam 
bouwen. Oak de brandwerendheidseis is redelijk eenvoudig te realiseren. De wanden en 
vloeren van deze constructiemethode zullen veelal zonder extra maatregelen voldoen aan 
de, in het bouwbesluit, gestelde brandwerendheidseis. 

Naast de twee voorgenoemde constructiesystemen is er oak nag een constructiesysteem 
met liggers en kolommen (figuur 2.4), het kolomskelet. Deze wordt in Nederland niet 
toegepast voor seriematige woningbouw. 

Figuur 2.4: Kolomskelet 

Het kolomskelet hee~ als voordeel dat het skelet in principe vrij indeelbaar is. Dit is oak de 
reden dat het kolomskelet vaak wordt toegepast bij kantoorgebouwen, zodat eenvoudig de 
formaten van kantoren kunnen warden aangepast. Dit principe kan voor hoogbouw 
woongebouwen oak warden gebuikt. Op die manier is het mogelijk om een standaard 
plattegrond op te leveren en daarna de woningscheidende wanden aan te brengen. De 
vraag is echter of dit oak gewenst is. Wanneer een van de kopers een grotere plattegrond 
wil. Is er voor de overige bewoners er een kleiner deel van de verdieping over. Dit geeft 
vroege kopers veel vrijheid maar zorgt ervoor dat de latere kopers afhankelijk zijn van de 
eerste kopers. Het is de vraag of de projectontwikkelaar dit wil. Voor de ontwikkelaar is het 
waarschijnlijk aantrekkelijker om zelf een indeling te maken. Zo kunnen er kleinere en 
grotere plattegronden gerealiseerd warden in de verhouding die op dat moment geschikt is 
voor de markt. 

Het kolomskelet hee~ als nadeel dat de draagstructuur niet stabiel is met alleen liggers en 
kolommen. Er zijn dan oak extra stabiele voorzieningen als betonwanden of windschoren 
nodig om deze constructie stabiel te krijgen. Wanneer er wordt gekozen voor betonnen 
stabiliteitwanden zal meestal de li~schacht en een van de gevelwanden in beton warden 
uitgevoerd. 
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Daarnaast vormt de geluidsoverdracht tussen de verschillende woningen een prableem. Om 
te voorkomen dat twee naast elkaar liggende woningen last van elkaar hebben is er in het 
bouwbesluit een eis opgenomen met betrekking tot de geluidsisolatie van de woning. Deze 
is door middel van kolommen en liggers niet eenvoudig te realiseren. De ruimte tussen de 
vloer de ligger en de kolommen moet warden opgevuld met massieve wanden. Om toch de 
gestelde geluidsisolatie te halen zijn waarschijnlijk zwaardere wanden nodig . De aansluiting 
van de wanden op de kolommen en liggers moet goed warden gedetailleerd en uitgevoerd 
in verband met het grate risico voor geluidslekken. Door het GIW wordt aangeraden bij 
woningen altijd een ankerloze spouwmuur toe te passen. Dit is niet mogelijk bij een 
kolomskelet. 

Bij het wandenskelet is de brandwerendheid van de constructies vrij eenvoudig te 
bewerkstellingen. De woningscheidende wanden en vloeren voldoen vrijwel altijd zonder 
aanpassingen aan de gestelde brandwerendheidseis. Het kolomskelet kan warden 
uitgevoerd in staal of beton. Om de staalconstructie te laten voldoen aan de 
brandwerendheidseis moeten er speciale, dure maatregelen warden genomen. Bij het 
toepassen van een betonnen constructie moet er nog steeds voor warden gezorgd dat de 
verschillende woningen van elkaar warden beschermd tegen brand. Ook hier dient er dan 
goed rekening te warden gehouden met detaillering en de materialisatie van de 
woningscheidende wanden en vloeren. 

Om de bovengenoemde nadelen is het kolomskelet minder geschikt voor seriematige 
woningbouw. Daarnaast is het, bij het maken van de keuze tussen bouwmaterialen en 
bouwmethodes, niet de bedoeling om het ontwerp van een project dusdanig aan te passen 
dat het uiterlijk van de woningen wordt aangepast. Aangezien het toepassen van een 
kolomskelet een zodanig grate invloed heeft op het ontwerp, is het niet interessant om een 
woning die niets als dusdanig is ontworpen, aan te passen en geschikt te maken om te 
bouwen als kolomskelet. Daarnaast zijn er bij Van Wanraoij tot op heden nog geen huizen 
met kolomskelet gerealiseerd en ontbreekt de interesse om dit in de toekomst wel te gaan 
doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er is gekozen om het kolomskelet verder niet mee te 
nemen in dit onderzoeksverslag. 
[Gietbouwcentrum - 2006; Spierings - 2004] 

2.2 Bouwmethodes 

Er zijn bij de woningbouw diverse bouwmethodes te onderscheiden . Voor het seriematig 
bouwen van woningen zijn vijf bouwmethoden beschikbaar: gietbouw, stapelbouw, 
montagebouw met prefab betonelementen, montagebouw met houtskeletbouwelementen en 
unitbouw. Vaak is het niet duidelijk waarom de ene of juist de andere bouwmethode wordt 
gekozen. Het uiteindelijke beeld van de woning blijft bij het toepassen van de verschillende 
bouwmethodes vaak ongewijzigd. De keuze van de bouwmethode gebeurt meestal op basis 
van voorgaande prajecten. Toch heeft elke bouwmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen. 
De verschillende voor- en nadelen van de bouwmethodes warden in deze paragraaf 
behandeld. 

2.2.1 Gietbouw 
Bij gietbouw warden wanden en vloeren gepraduceerd door, op de bouwplaats, beton in een 
bekisting te gieten. Deze bekisting zorgt ervoor dat het beton op zijn plaats blijft tijdens het 
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verhardingsproces. Wapeningsstaal en voorzieningen warden van te voren in de kist 
geplaatst. Als het beton eenmaal verhard is kan de bekisting warden verwijderd, en 
eventueel opnieuw warden ingezet. Het gietbouwproces met behulp van een tunnelkist staat 
in figuur 2.5 geschematiseerd . 

Figuur 2. 5: Schematisering gietbouw met tunnelkist (www.hbobouwkunde.nl, 24 augustus 2006) 

Bij woningbouw bestaat het betoncasco meestal uit woningscheidende wanden en 
verdiepingsvloeren . Met Gietbouw ontstaat er een monoliete constructie. Een monoliete 
constructie heeft diverse voordelen, zoals de mogelijkheid om de stabiliteit van de 
constructie uit de knooppunten van de vloeren en wanden te halen. Metals voordeel dater 
geen extra stabiliteitsvoorzieningen meer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat de woning vrij kan 
warden ingedeeld. 

Bij de gietbouwmethode is er veel duur materieel nodig. Het belangrijkste materieel bij het 
gietbouwproces is de bekisting. Er zijn in de loop der jaren diverse soorten bekistingen 
ontworpen . De bekistingsystemen die in Nederland het meeste warden toegepast zijn de 
tunnelkist, de losse wand- en vloerkist en de verloren bekisting. Iedere bekistingsmethode 
heeft oak weer zijn eigen voor- en nadelen, deze warden in hoofdstuk 3 behandeld. 

Het weer heeft een beperkte invloed op het gietbouwproces. Zo kan er geen beton warden 
gestort als het streng vriest. Het water in het beton bevriest en dit zorgt ervoor dat het 
beton niet goed kan verharden. Daarnaast is het in verband met de veiligheid niet 
toegestaan met de bouwkraan te hijsen vanaf windkracht 6. Zander bouwkraan is het 
onmogelijk om bekistingen te stellen of beton te storten . In beide gevallen ligt de bouw dan 
tijdelijk stil. 

l\lormaliter warden bij gietbouw alleen de woningscheidende wanden en de vloeren in beton 
uitgevoerd. Als het betoncasco van de woning klaar is, kan er warden begonnen met de 
gevel en daarna met de afbouw van de woning. Voor de gevel kan er uit veel verschillende 
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bouwmaterialen warden gekozen. Het binnenblad van de gevels wordt vaak uitgevoerd in 
houtskeletbouw, licht beton of kalkzandsteen . Deze maken het mogelijk de woning snel 
wind- en waterdicht te maken waarna er meteen kan warden begonnen met de afbouw. 

Leidingen van installaties warden in de wanden en vloeren ingestort en hier kunnen na de 
start geen aanpassingen meer in warden gemaakt. In de binnenwanden is het echter wel 
mogelijk na de start nag aanpassingen te maken. Dit maakt beperkte aanpassingen in het 
elektranet, in een later stadium mogelijk, hetgeen voordelig is in verband met het 
consument gericht bouwen. 

Voordelen gietbouw 
Gietbouw heeft enkele voordelen ten opzicht van de andere bouwmethodes. Het casco is uit 
zichzelf stabiel omdat het een monoliete constructie betreft. De stabiliteit wordt daarbij 
verkregen uit het knooppunt tussen wand eri vloer. Dit geeft als voordeel dat er geen extra 
stabiliteitsvoorziening in de gevel of de woning zelf nodig zijn. Dat betekent dater een lichte 
gevelvulling kan warden toegepast, bijvoorbeeld een houtskeletbouw element. Deze 
houtskeletbouw elementen zijn eenvoudig en snel te plaatsen, wat ten goede komt aan de 
bouwtijd. Daarnaast zijn er geen extra stabiliteitswanden in de woning meer nodig, zodat de 
woning vrij kan warden ingedeeld. 

Met gietbouw is het mogelijk een hoog bouwtempo te behalen. Bij bijvoorbeeld tunnelbouw 
kunnen er een of meerdere beuken op dezelfde dag warden gestort. Er moet dan een 
optimum warden gevonden tussen de tijdswinst die bij het toepassen van meerdere 
tunnelkisten kan warden geboekt en de extra kosten van de tunnelkist. Om het hoge 
productie tempo aan te houden kunnen er dan prefab gevel- en dakelementen warden 
toegepast. De ruwbouwploeg kan op die manier het casco snel wind- en waterdicht maken . 
Daarna kan er warden begonnen met de afbouw van de woning. 

Voor het betoncasco zijn er geen extra voorzieningen meer nodig met betrekking tot de 
brandwerendheid. Wanneer de wapening voldoende dekking heeft voldoet de betonwand en 
betonvloer aan de gestelde brandwerendheidseis uit het bouwbesluit. 

Daarnaast voldoet het betoncasco aan de geluidsnormen van het bouwbesluit. Het 
eigengewicht van het beton zorgt voor de geluidsisolatie. De monoliete constructie zonder 
naden of kieren zorgt ervoor dat er geen geluidslekken zijn. Hierbij zijn een goede 
detaillering en uitvoering echter noodzakelijk, fouten kunnen er voor zorgen dat de 
geluidsisolatie aanzienlijk verslechtert. GIW geeft het advies om bij grondgebonden 
woningen als woningscheidende wand altijd een ankerloze spouwmuur toe te passen. Dit is 
mogelijk bij gietbouw, maar brengt echter wel extra kosten met zich mee. 

De leidingen van de diverse installaties kunnen relatief eenvoudig in de wanden en vloeren 
warden opgenomen. Door voor de start de leidingen op de kist aan te brengen is het zagen 
in de wanden om leidingen aan te brengen niet nodig. Daarnaast kunnen sparingen in de 
wanden en vloeren zonder lateiconstructie warden uitgevoerd. 

l\Jadelen qietbouw 
Naast de vele voordelen zitten er oak enkele nadelen aan gietbouw. Zo is de 
voorbereidingstijd van gietbouw langer dan die van stapelbouw. Als het beton van het casco 
is gestort kunnen er geen aanpassingen in de sparingen en leidingen warden gemaakt, deze 
moeten dus op voorhand bekend zijn. Dit biedt de kopers weinig flexibiliteit. Wanneer zij in 
een later stadium de woning kopen, of in een later stadium wijzigingen willen aanbrengen in 
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ongunstig. Om dit nadeel enigszins te verminderen is er de mogelijkheid laze leidingen in de 
wanden en vloeren op te nemen. Daarnaast is het nog mogelijk leidingen aan te brengen in 
de binnenwanden van de woning. Op deze manier kunnen er in een later stadium toch nog 
wijzingen warden aangebracht in het leidingnet. 

Bij gietbouw is er altijd een bouwkraan nodig. Bij zwaardere bekistingselementen of 
wanneer de bouwkraan niet eenvoudig in de buurt van het gebouw kan komen moet er zelfs 
een zware bouwkraan warden toegepast. De bouwkraan is vaak een van de duurste stukken 
materieel op de bouwplaats, het toepassen van een zware bouwkraan is dus ongunstig voor 
de bouwplaatskosten van het project. 

Bij gietbouw is er meestal een grate bouwplaats nodig . Om de bekisting te kunnen ontkisten 
en tijdelijk bergen is plaats nodig. Vooral bij tunnelkisten is er veel ruimte nodig om de 
tunnelkisten uit de pas gestorte beuken te hijsen. Eisen uit het Arbo-besluit zeggen dater 
niet boven openbaar terrein mag warden gehesen. Het gehele terrein waar de tunnelkist 
over heen draait moet met bouwhekken warden afgezet. Op een kleine bouwplaats in 
bijvoorbeeld de binnenstad is dit niet mogelijk. Er zijn echter wel kisten die het werken op 
een kleine bouwplaats mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de glijkist die bij 
hoogbouw op een kleinere bouwplaats wel een reele oplossing is. 

Ook de aanschafkosten van de bekisting is erg duur. Deze kosten kunnen met vaak 
repeterende kistinzet warden terugverdiend. Wanneer er echter een project is met veel 
wisselende wanden en met een onregelmatige structuur kan de kist slechts enkele malen 
warden ingezet. Dan is gietbouw, door de aanschaf van de bekisting, een dure 
bouwmethode. 

Gietbouw, en in het bijzonder tunnelgietbouw, is een zeer gespecialiseerde bouwmethode. 
Er is vakkundig personeel nodig dat goed op elkaar is ingespeeld, om het tunnelbouwproces 
succesvol te laten verlopen. Vaak hebben kleinere aannemers dit personeel niet zelf in 
dienst. Het kan dan een oplossing zijn om het betoncasco uit te besteden. Door het 
betoncasco uit te besteden wordt het risico van het tunnelen uitbesteed aan een aannemer 
met meer ervaring, terwijl wel de voordelen van de tunnelbouw kunnen warden benut. 

Conclusie 
Bij grotere regelmatige projecten is gietbouw een ideale bouwmethode. Door het 
repeterende werk kan de bekisting vaak warden ingezet, en wordt de bekisting naar 
verhouding goedkoper. Bij gietbouw is het mogelijk een hoog bouwtempo te halen, wat 
gunstig is voor de bouwtijd van het project. Door het toepassen van tunnelkist in 
combinatie met prefab gevels en dakelementen kan er in een korte tijd een groat aantal 
woningen warden gerealiseerd. 

Bij kleinere projecten, of projecten met veel afwijkende woningen is gietbouw geen 
geschikte oplossing. Omdat de bekisting niet vaak kan warden ingezet moet de kist warden 
afgeschreven op een beperkt aantal wanden. Dit zorgt ervoor dat deze wanden in 
verhouding duurder warden, dan wanneer er een ander bouwsysteem zou warden 
toegepast. 
[Boom - 2005; Bovelt - 2004; Gietbouwcentrum -2006] 
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2.2.2 Stapelbouw 
Bij stapelbouw warden er stenen, blokken of niet verdiepingshoge elementen op elkaar 
gemetseld of gelijmd. De verdiepingsvloeren warden bij de stapelbouwmethode meestal 
uitgevoerd als systeemvloer, bijvoorbeeld als breedplaatvloer. Op de verdiepingsvloer 
kunnen dan oak weer wanden warden gemetseld of gelijmd. De gevel (het buitenblad) en 
de kap kunnen las van de draagconstructie warden uitgevoerd. De stapelbouwmethode 
staat in figuur 2.6 geschematiseerd. 

Figuur 2.6: Schematisering stapelbouwmethode (www.hbobouwkunde.nl, 24 augustus 2006) 

In tegenstelling tot het gietbouwcasco, wordt bij stapelbouw het binnenblad van de gevel 
meestal wel meegenomen. De stabiliteit wordt verkregen met behulp van de 
woningscheidende wanden en het binnenblad van de gevel. Bij een langere woning kan het 
noodzakelijk zijn in de woning nag een extra stabiliteitwand toe te passen. Openingen in de 
wanden warden bij de stapelbouwmethode met behulp van een lateiconstructie gemaakt. 

Bij stapelbouw is er in verhouding tot gietbouw minder duur materieel nodig. De meeste 
stenen of elementen kunnen vaak met een lichte bouwkraan op kun plek warden gezet, en 
vervolgend met de hand of een elementensteller warden verwerkt. 

Stapelbouw kan in verschillende materialen warden uitgevoerd, zoals baksteen, cellenbeton, 
betonsteen en kalkzandsteen. De voor- en nadelen van de verschillende materialen wordt 
behandeld in hoofdstuk 3. 

Bij stapelbouw warden de leidingen in de wanden aangebracht in een gefreesde of gezaagde 
sleuf. Dit gebeurt zowel bij de woningscheidende wanden als bij de niet-dragende 
binnenwandjes. Dit geeft de koper de mogelijkheid nag in een later stadium wijzigingen aan 
te brengen met betrekking tot het leidingverloop in de wanden. Zo kunnen er elektrapunten 
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worden toegevoegd of verplaatst. Dit is gunstig in verband met het "consument gericht 
bouwen". Ook wanneer nog niet alle woningen zijn verkocht bij aanvang van het project is 
dit gunstig . Kopers die pas later een woning in het project kopen kunnen dan nog 
wijzigingen doorgeven. 

Voordelen stapelbouw 
Een van de grote voordelen van stapelbouw is dater geen grote investeringskosten voor 
bekisting of dergelijke nodig zijn . Stapelbouw maakt geen gebruik van bekisting. Daardoor 
hoeven de investeringskosten ook niet op het project terug te worden verdiend. Dit heeft als 
gevolg dat stapelbouw ook voordeling is bij kleinere woningbouwprojecten 

Bij stapelbouw is er een relatief korte voorbereidingstijd nodig. Anders dan bij gietbouw 
kunnen er net voor het begin van de bouw en soms zelfs tijdens de bouw nog aanpassingen 
worden doorgegeven. Dit heelt als voordeel dat kopers op een later tijdstip beslissingen kan 
maken voor bijvoorbeeld de locatie van elektraleidingen. Dit biedt de kopers meer 
bedenktijd over hoe zij de woning in willen richten . 

De brandwerendheidseis van de woningen kan bij stapelbouw eenvoudig worden bereikt. 
Wanneer de woningscheidende wanden in steen worden uitgevoerd zullen er met betrekking 
tot de brandwerendheid geen extra maatregels getroffen hoeven te worden. 

Ook aan de eis uit het bouwbesluit met betrekking tot geluidsisolatie kan relatief eenvoudig 
worden voldaan. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Door het GIW wordt aangeraden bij 
woningen altijd een ankerloze spouwmuur toe te passen. Doordat er geen directe verbinding 
is tussen de verschillende woningen zal de geluidsoverdracht beperkt zijn. Een andere 
oplossing is het toepassen van een massieve wand, deze moet echter voldoende zwaar 
worden uitgevoerd om de gestelde geluidseis te halen. 

Nadelen stapelbouw 
Een van de nadelen van stapelbouw is dat het een arbeidsintensieve bouwmethode is. Ieder 
klein element moet apart door een metselaar of lijmer worden opgepakt en verwerkt. Bij 
stapelbouw is er de mogelijkheid grotere elementen of blokken toe te passen waardoor er 
sneller kan worden gewerkt. Het stapelbouw proces blijlt echter arbeidsintensief. Daarnaast 
komen er steeds minder mensen die kunnen metselen of lijmen. Er dreigt een tekort aan 
vakmensen wat de prijs van metselaars en lijmers doet oplopen . Dit heeft als gevolg dat de 
kosten voor een metselwerk of een lijmwerk muur nog steeds oplopen. Omdat de 
stapelbouwmethode zo arbeidsintensief is, is het bouwtempo met stapelbouw ook 
aanzienlijk lager dan bij gietbouw. 

Bij stapelbouw is er een redelijk grote bouwplaats nodig. Er moet een steiger rond het 
gebouw worden opgetrokken, en er is een opslagplek nodig voor de diverse bouwmaterialen 
die worden toegepast. Vaak is er bij grotere nieuwbouwprojecten echter voldoende 
opslagcapaciteit aanwezig om de bouwmaterialen op te slaan. 

Leidingen in de wanden worden pas in een later stadium aangebracht. Eerst wordt de wand 
gemetseld of gelijmd en daarna wordt de leidinggoot gefreesd of gezaagd. Dit heeft als 
voordeel dat kopers in een later stadium hun keuzes met betrekking tot de leidingen bekend 
kunnen maken. Het grote nadeel is echter dat het frezen van de leidingen slecht is voor de 
gezondheid. Het kwartsstof dat vrijkomt, is slecht voor de longen van de mensen die 
daarmee in aanraking komen. Daarnaast zijn de trillingen die tijdens het frezen voorkomen 
slecht voor de gewrichten. 

15 mei 2007 29 
P1r;>ter Bongers, 0513425 



·Een keuzemodel voor de bouwmethodes en bouwmaterialen van erie111at1ge wonmgcasco's • 
Construct1011 Technology TU/e 

Tijdens het metselen en lijmen is de houding van de metselaar en lijmer vaak verkeerd. De 
metselaar of lijmer staan regelmatig in een gebogen houding of boven hun macht te 
werken. Dit heeft tot gevolg dat veel van de metselaars en lijmers voor hun pensioen in de 
ziektewet terecht komen. 

Conclusie 
Stapelbouw is zeer geschikt voor kleinere prajecten of projecten waarbij veel variatie is 
tussen de verschillende woningen, met relatief lage kosten kan er grate variatie in woningen 
warden gerealiseerd. 

Een van de grate nadelen van stapelbouw is de lange bouwtijd. Omdat ieder element apart 
moet warden opgepakt en verwerkt is stapelbouw geen snelle bouwmethode. Oak komen er 
steeds minder mensen die metsel- en lijmwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Op het 
moment is er al een tekort aan deskundig personeel en dit zal naar verwachting de 
komende jaren een steeds grater probleem vormen. 

De stapelbouw is dus geschikt voor kleinere prajecten en prajecten met een grate 
diversiteit, de methode is minder geschikt voor grotere prajecten met veel regelmaat. 
[Boom - 2005; Bovelt - 2004; Xe/la cellenbeton Nederland -z.d.; Ytong - 2004] 

2.2.3 Montagebouw met prefab-beton elementen 
Bij montagebouw met prefab-beton elementen warden de elementen kant-en-klaar op de 
bouw aangeleverd en gemonteerd. Schoren zorgen voor de tijdelijke stabiliteit van de 
wanden en vloeren. Als de vloeren en wanden met elkaar gefixeerd zijn kunnen de schoren 
warden verwijderd. Bij de montagebouwmethode kan het complete casco van de woning, 
inclusief de gevel, uit prefab beton warden gerealiseerd. In figuur 2. 7 staat de 
montagebouw met prefab-beton elementen geschematiseerd. 

Figuur 2. 7: Schematisering montagebouw met prefab-beton elementen 
(www.hbobouwkunde.nl, 24 augustus 2006) 
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Bij montagebouw is het mogelijk de het complete casco inclusief de binnenwanden uit te 
voeren in prefab-beton. Het is oak mogelijk om in het prefab-betonnen casco, 
binnenwanden aan te brengen van een ander materiaal. Dit kan echter nadelige gevolgen 
hebben voor de bouwtijd van het project. 

De leidingen warden bij montagebouw al in de fabriek in de elementen aangebracht. Daarna 
kunnen er geen aanpassingen meer in warden aangebracht. Dit heeft als gevolg dat de 
kopers al in een vroeg stadium hun keuze met betrekking tot het elektranet kenbaar 
moeten maken. Kopers die na de start van de bouw hun woning kopen kunnen geen 
aanpassingen meer doorgeven. Dit is ongunstig in verband met het consument gericht 
bouwen. 

Naast wanden en vloeren kunnen oak kleinere elementen waar hoge eisen aan warden 
gesteld uitgevoerd warden in prefab-beton . Hierbij kan warden gedacht aan bijvoorbeeld 
prefab-betonnen trappen of prefab balkonplaten. 

Door het hoge gewicht van de prefab-betonnen elementen is er meestal een zware 
bouwkraan nodig. Oak bij het toepassen van lichtbeton prefab elementen zal het nag vaak 
nodig zijn een zware bouwkraan toe te passen. 

Voordelen montaqebouw met prefab-beton elementen 
Montagebouw met prefab-betonnen elementen heeft diverse voordelen. Het grootste 
voordeel is de snelheid waarmee kan warden gebouwd. Bij montagebouw met prefab-beton 
elementen is het mogelijk 2 tot 4 woningcasco's per dag te realiseren. Bij seriematige 
woningbouw kunnen de woningcasco's dus zeer snel warden gerealiseerd. 

Indien het betoncasco goed is gedetailleerd en uitgevoerd, voldoet het betoncasco 
ruimschoots aan de geluidsisolatie-eisen van het bouwbesluit. Door de massa van het beton 
zijn er normaliter geen extra voorzieningen nodig om deze geluidseis te halen. Oak is het 
eenvoudig de eisen voor de brandwerendheid te halen, door de wapening voldoende 
betondekking te geven. 

Het prefab-beton wordt in de fabriek onder beschermde omstandigheden gemaakt. 
Daardoor kunnen er bijzondere eisen aan vormgeving, betonoppervlak, dichtheid en 
kwaliteit van de uitvoering warden gerealiseerd. 

Montagebouw is uiterst geschikt voor bouwplaatsen met weinig ruimte. De elementen 
kunnen direct van de vrachtwagen in het project warden gesteld. Door het just-in-time 
leveren van de elementen is tussentijdse opslag niet nodig. Zo wordt er veel ruimte op de 
bouwplaats bespaard. 

Nadelen montaqebouw met orefab-beton elementen 
Naast de vele voordelen van prefab-beton heeft toepassen van prefab-betonnen elementen 
oak enkele nadelen. Het grootste nadeel van het toepassen van prefab-beton is de lange 
voorbereidingstijd. Voordat de elementen in de fabriek kunnen warden gemaakt moeten alle 
leidingen en sparingen die in de wanden komen bekend zijn. Dit geeft kopers geen vrijheid 
om tijdens de bouw nag aanpassingen te maken in het leidingverloop. Het is wel mogelijk 
laze leidingen in de wanden aan te brengen en deze in een later stadium in te vullen. 
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De betoncasco's worden in een zeer hoog tempo gerealiseerd. Om echter van deze snelheid 
te kunnen profiteren moet de afbouw eigenlijk in hetzelfde tempo volgen. Dit is lang niet 
altijd mogelijk met als gevolg dat de tijd die gewonnen werd met het toepassen van een 
prefab-betonnen casco, teniet wordt gedaan door de tijd die de afbouw in beslag neemt. 

Door het gewicht van de prefab-betonnen elementen moet er een zware bouwkraan worden 
toegepast. De bouwkraan is vaak een van de duurste stukken materieel op de bouwplaats, 
het toepassen van een zware bouwkraan is dus vaak ongunstig voor de bouwplaatskosten 
van het project. 

Conclusie 
Montagebouw met prefab-beton elementen zal meestal worden toegepast bij grotere 
woningbouwprojecten met veel regelmaat. De prefab-elementen worden in de fabriek 
gestort. Wanneer hier veel variatie in de wanden zit is montagebouw met prefab-elementen 
minder aantrekkelijk. De investeringkosten van de kist zal dan relatief hoog zijn, wat de 
kosten van het project negatief be'lnvloed. 

Bij montagebouw kan er een zeer hoge bouwsnelheid worden behaald. Het is mogelijk 2 tot 
4 woningcasco's per dag op te leveren. Daarna kan er meteen worden begonnen met het 
plaatsen van de gevel en het dak. Op die manier kan er snel worden begonnen met de 
afbouw van het project. 
[Boom - 2005; Bovelt - 2004; VB! - z.d.] 

2.2.4 Montagebouw met houtskeletbouw elementen 

Net als bij montagebouw met prefab-beton elementen worden de houtskeletbouw 
elementen kant-en-klaar op de bouw aangeleverd en gemonteerd. Het complete casco 
inclusief gevel kan van houtskeletbouw worden gemaakt. Toch bestaat in Nederland de 
begane grondvloer meestal uit een betonnen systeemvloer, bijvoorbeeld een ribbenvloer of 
een ge'lsoleerde kanaalplaat . Daarop worden de houtskeletbouw wandelementen geplaatst. 
Deze wandelementen bestaan uit houten stijlen en regels met daartussen isolatie . De 
stabiliteit van de wand wordt verkregen door het toepassen van een schoor of door 
plaatmateriaal tegen de stijlen en regels te bevestigen. Op de wandelementen worden de 
vloerelementen aangebracht. De vloerelementen bestaan uit vloerbalken, randbalken, 
kopbalken en vloerbeplating. De vloer en de wand kunnen met diverse 
bevestigingsmiddelen aan elkaar worden verbonden, zoals houtdraadbouten, stalen ankers, 
stalen strips en hechtplaten. Op afbeelding 2.8 staat de montagebouw met houtskeletbouw 
elementen geschematiseerd. 
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Figuur 2.8: Schematisering montagebouw met houtskeletbouw elementen 
(www.hbobouwkunde.nl, 24 augustus 2006) 

Een woning kan compleet, inclusief de binnenwanden warden opgebouwd uit 
houtskeletbouw elementen. Het is echter oak mogelijk houtskeletbouw met andere 
bouwmethodes te combineren. Een voorbeeld hiervan is een tunnelbouw casco met 
houtskelet gevelelementen. 

Houtskeletbouw elementen warden gemaakt in standaard formaten. Maatgevend is de 
plaatmaat van meestal 1220 x 2440 mm 2

. Hierachter kunnen 3, 4 of 5 stijlen word en 
toegepast. Bij afwijkende maten moeten passtukken warden gemaakt. Er moeten zo weinig 
mogelijk passtukken warden toegepast, deze passtukken zijn arbeidsintensiever en er gaat 
materiaal verloren. De passtukken zijn dus relatief duur. 

Leidingen warden in de fabriek in de wanden en vloeren aangebracht. Op de bouw kunnen 
er niet eenvoudig aanpass ingen warden gemaakt in het leidingnet. Wanneer nag niet alle 
woningen zijn verkocht bij het begin van de bouw, kunnen kopers die na het begin van de 
bouw hun woning kopen geen aanpassingen meer doorgeven. Dit is ongunstig voor het 
consument gericht bouwen . 

Voordelen houtskeletbouw 
Een van de voordelen van houtskeletbouw is de hoge bouwsnelheid die is te behalen . Het is 
mogelijk elke dag het casco van een complete woning op te trekken in houtskeletbouw. 
Wanneer er een houten gevel wordt toegepast is de woning zeer snel op te leveren. De 
enige afbouwhandeling na het stellen van de wanden en vloeren is het afstrijken van de 
naden tussen de gipsplaten . Met de houtskeletbouw methode is het dus mogelijk zeer snel 
een woning op te leveren . 
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Een ander voordeel is het lage eigengewicht van de constructie . Door het lage eigengewicht 
kan de fundering lichter warden uitgevoerd. Daarnaast is er geen groat en zwaar materieel 
op de bouwplaats nodig, metals gevolg lagere bouwplaatskosten . 

Bij montagebouw heeft het weer weinig invloed. Omdat het een droog bouwsysteem betreft 
heeft vorst geen gevolg voor de productie van het casco. Daarnaast kan er oak met regen 
door warden gewerkt. Alleen wanneer het harder waait dan windkracht 6 is het niet meer 
toegestaan elementen te hijsen. 

Montagebouw is uiterst geschikt voor bouwplaatsen met weinig ruimte. De elementen 
kunnen direct van de vrachtwagen in het project warden gesteld. Door het just-in-time 
leveren van de elementen, is tussentijdse opslag dan niet nodig. Zo wordt er veel ruimte op 
de bouwplaats bespaard. 

Nadeel houtskeletbouw 
Een van de nadelen is het negatieve imago van houtskeletbouw. Het wonen in een 
houtskeletbouw woning heeft enkele nadelige gevolgen voor de bewoners. Zo is het niet 
mogelijk spullen op een willekeurige plaats aan de muur op te hangen. Omdat de muren 
niet massief zijn kan er niet op iedere plek iets aan de wand warden bevestigd. Bij 
houtskeletbouw moet er alles direct aan een houten stijl warden bevestigd . Daarnaast wordt 
het lopen op een houten (verdiepings)vloer ervaren als onprettig. Door het geluid en de 
vering van de vloer krijgt men niet het gevoel dater op een stevige vloer wordt gelopen . 
Hoewel de vloer stevig genoeg is, wordt dit toch niet zo ervaren. 

Omdat de elementen in de fabriek warden gemaakt is er een langere voorbereidingstijd 
nodig dan bij bijvoorbeeld stapelbouw of gietbouw. Oak moeten de installaties al in een 
vroeg stadium warden aangebracht. De leidingen warden bij het vervaardigen van de 
elementen al mee genomen. Dat heeft als gevolg dater voor de gebruiker tijdens de bouw 
weinig keuzemogelijkheid over blijft met betrekking tot de locatie van de leidingen. Het is 
bij houtskeletbouw oak moeilijk om in een later stadium nag leidingen aan te brengen. 
Omdat het bij houtskeletbouw moeilijker is de brandwerendheidseis en de eis met 
betrekking tot de geluidsisolatie te halen, mogen er geen leidingen en leidingdozen in de 
woningscheidende wanden warden aangebracht. Dit levert veel beperkingen voor de 
bewoners met betrekking tot de indelingsvrijheid van de woning . 

De eis van de brandwerendheid is met houtskeletbouw te halen, maar hier moeten wel veel 
maatregels voor warden genomen. Zo moeten de wanden warden bekleed met gipsplaten 
met glasvezel, er moet speciale aandacht warden besteed aan de detaillering en op open 
plaatsen in de constructie moet brandkering warden aangebracht. Al deze maatregelen 
brengen extra kosten met zich mee. 

Houtskeletbouw is ongeveer 75 tot 80 % lichter dan een constructie van steen . Omdat de 
constructie zo licht is, is het lastiger te voldoen aan de geluidsisolatie. De geluidsisolatie 
moet warden gehaald uit de trillingsvrije detaillering in plaats van de massa van de 
constructie. Door de detaillering zo aan te passen dat de trillingen geen doorgang vinden 
naar de naastgelegen woning, wordt de eis gehaald. Door deze maatregelen wordt het 
toepassen van houtskeletbouw duurder. 

Conclusie houtskeletbouw 
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Houtskeletbouw is geschikt voor zowel losse woningen als seriematige woningbouw. De 
houtskeletbouw elementen warden in de fabriek gemaakt en op de bouw aangeleverd en 
gemonteerd . Met deze montagemethode is het mogelijk zeer snel complete woningen te 
realiseren. Montagebouw is zeer geschikt voor bouwplaatsen met een klein oppervlak. Door 
de just-in-time levering is er geen opslag op de bouwplaats nodig. 

Er zitten echter oak enkele grate nadelen aan houtskeletbouw. Zo wordt de houten 
verdiepingsvloer niet als prettig ervaren. Daarnaast moeten er veel maatregelen warden 
genomen om aan de eisen met betrekking tot de geluidsisolatie en de brandwerendheid te 
voldoen. Deze maatregelen brengen extra kosten met zich mee. 
[Boom - 2005; Bovelt - 2004; Blaazer - 2002] 

2.2.5. Montagebouw met prefab units 
Bij montagebouw met prefab units, oak wel unitbouw genoemd, warden complete units 
gestapeld en geschakeld. Door diverse units te koppelen wordt er een woning gecreeerd. De 
units bestaan meestal uit een stalen frame opgevuld door houtskeletbouwelementen. De 
units warden compleet in de fabriek gefabriceerd, en kant-en-klaar op de bouwplaats 
aangeleverd. Het vervoer over de weg, heelt als gevolg dater slechts beperkte maten 
beschikbaar zijn. In afbeelding 2.9 en 2.10 is het principe van unitbouw te zien. 

Fig. 2.9: Plaatsen unit 
(www.multihome .nl, 22 september 2006) 

Fig . 2.10: Woon- en behandelcentrum GGzE 
(www.multihome.nl, 22 september 2006) 

Unitbouw wordt vooral toegepast voor het creeren van tijdelijke ruimtes voor bijvoorbeeld 
kantoren of scholen. Het is echter oak mogelijk de units in te richten als tijdelijke woning. 
Op het moment zijn er nag geen projecten bekend waar unitbouw wordt gebruikt voor 
definitieve bewoning. De units hoeven niet altijd te warden gekoppeld om een woning te 
vormen. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke studentenhuisvesting op het TU/e terrein. 
Daar is iedere unit ingericht als complete studentenkamer met keuken en badkamer. Deze 
complete units zijn te zien op figuur 2.11 en 2.12 
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Fig. 2 .11 : Plaatsen spacebox 
(www.hollandcomposite .nl, 22 september 2006) 

Fig. 2.12 Tijdelijke studentenhuisvesting TU/e terrein 
(www.hollandcomposite.nl, 22 september 2006) 

Bij unitbouw heeft het weer weinig invloed op de bouw. Omdat het een droog bouwsysteem 
betreft heeft vorst geen gevolg voor de productie van de woningen . Daarnaast kan er ook 
met regen door worden gewerkt. Alleen wanneer het harder waait dan windkracht 6 is het 
niet meer toegestaan units te hijsen. 

Leidingen worden in de fabriek in de units aangebracht. Op de bouw kunnen er geen 
aanpassingen meer op het leidingnet worden gemaakt. Wanneer nog niet alle woningen zijn 
verkocht bij het begin van de bouw, kunnen kopers die na het begin van de bouw hun 
woning kopen, geen aanpassingen meer doorgeven. Dit is ongunstig voor het consument 
gericht bouwen. 

Voordelen unitbouw 
Unitbouw heeft diverse voordelen, zo kan er met unitbouw zeer snel worden gebouwd. 
Doordat units kant-en-klaar op de bouw aankomen, hoeven ze alleen naast en op elkaar te 
worden gezet en te worden geschakeld. De 84 tijdelijke studentenwoningen op het TU/e 
terrein in Eindhoven waren exclusief de fundering binnen 5 dagen compleet ge·lnstalleerd. 
Dat is een bouwsnelheid van 16,8 woning en per dag. 

Een ander groot voordeel is dat de units compleet in de fabriek zijn te maken. Omdat ze in 
geconditioneerde omstandigheden worden gemaakt zijn er geen problemen met slecht weer 
en onwerkbare dagen . 

Daarnaast is het mogelijk de units na een tijd te verplaatsen . Omdat de unit meestal 
worden toegepast als tijdelijke ruimte is het gunstig dat de units kunnen worden verplaatst. 
De units kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en op een ander project worden ingezet. 
Dit scheelt aanzienlijk in de kosten voor de tijdelijke units. 

Nadelen unitbouw 
Naast de voordelen heeft unitbouw ook enkele nadelen . Zo wordt het uiterlijk van de unit 
niet ervaren als mooi door de meeste gebruikers . De kans dat architecten in de nabije 
toekomst dan ook met unitbouw zullen gaan ontwerpen is klein. Daarnaast is de 
ontwerpvrijheid van de architect beperkt bij unitbouw . 
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Unitbouw moet ook voldoen aan de eisen van het bouwbesluit zoals de eisen voor de 
brandwerendheid en geluidsisolatie. Aan deze eisen kan met unitbouw minder makkelijk 
worden voldaan dan bij de andere bouwmethodes. De koppeling van de onderlinge units zijn 
kritieke details en wanden voldoen over het algemeen niet aan de gestelde geluidsisolatie. 

Omdat unitbouw in de woningbouw alleen wordt toegepast als tijdelijke woningbouw heeft 
unitbouw ook dat imago gekregen. Wanneer een woningbouw project wordt gemaakt in 
unitbouw zal dit door de gebruikers niet worden ervaren als nieuwe woningen die lang 
blijven staan. Dit geeft bij de verkoop van de woningen naar aller waarschijnlijkheid 
problemen. 

Omdat de units over de weg vervoerd worden, zijn slechts beperkte afmetingen mogelijk. 
Door deze geringe afmetingen wordt de architect beperkt in zijn ontwerpvrijheid. Dit heeft 
als gevolg dat de woningen niet vrij zijn in te delen door de gebruikers, dat met het oog op 
consument gericht bouwen niet wenselijk is. 

Daarnaast moeten alle voorzieningen in een vroeg stadium bekend zijn. Dit heeft als gevolg 
dat kopers die later hun woning kopen geen keuzevrijheid meer hebben met betrekking tot 
plaats van de installaties. 

Conclusie unitbouw 
Ondanks dat er zeer snel woningen gerealiseerd kunnen worden is unitbouw op het moment 
eigenlijk alleen geschikt als tijdelijke oplossing. Er zullen diverse aanpassingen aan de 
huidige methode van unitbouw moeten worden gedaan om het geschikt te maken voor 
permanente woningbouw. Er zou een tussenvorm toegepast kunnen worden waarbij de 
gevel wordt gemetseld maar het binnenwerk volledig is opgebouwd uit units. Ook hierbij 
moet de unitbouw echter nog worden verbeterd om het geschikt te maken voor permanente 
bewoning. Zelfs gespecialiseerde unitbouwers in Nederland hebben nog geen projecten 
gerealiseerd met units die geschikt zijn voor permanente bewoning. 
[Boom - 2005; Bovelt - 2004; Multihome -2006] 

2.2.6 Conclusie bouwmethodes 
Iedere bouwmethode is verschillend en heeft zijn eigen eigenschappen. Deze eigenschappen 
en de verschillende voor- en nadelen van de bouwmethodes staan uitgewerkt in Bijlage C. 
Na het vergelijken van de verschillende voor- en nadelen is in overleg met Gebr. van 
Wanrooij besloten om tijdens het verdere onderzoek de bouwmethodes montagebouw met 
houtskeletbouw elementen en unitbouw buiten beschouwing te laten. 

Bij houtskeletbouw zal het ontwerp van het gebouw moeten worden aangepast omdat er 
standaard maten worden toegepast. Daarnaast is er bij Gebr. van Wanrooij niet de 
capaciteit aanwezig om in de timmerfabriek complete houtskeletbouw woningen te 
realiseren. Ook het negatieve imago dat houtskeletbouw bij kopers heelt is in de 
overweging meegenomen. Het toepassen van een houtskeletbouw element, bijvoorbeeld als 
gevel in een gietbouw casco, kan wel. Hierbij worden de voordelen van houtskeletbouw toch 
benut terwijl de nadelen te verwaarlozen zijn. 

Unitbouw is op het moment nog niet geschikt voor permanente seriematige woningbouw. 
Aan de bouwmethode moeten te veel aanpassingen worden gemaakt om deze geschikt te 
maken voor seriematige woningbouw. Zelfs gespecialiseerde unitbouwers in Nederland 
hebben nog geen projecten opgeleverd waarbij units zijn gebruikt voor permanente 
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bewoning. Daarnaast moet de keuze voor de bouwmaterialen en bouwmethode geen invloed 
hebben op het ontwerp van de woning. Bij unitbouw zou dit naar aller waarschijnlijkheid wel 
het geval zijn. Dit betekent dat unitbouw niet geschikt is om bij de keuze van 
bouwmaterialen en bouwmethodes rekening mee te houden. Daarom wordt unitbouw in de 
rest van het onderzoeksverslag buiten beschouwing gelaten. 

2.3 Samenvatting 

In de eerste paragraaf zijn de eisen duidelijk geworden die betrekking hebben op de 
verschillende constructieonderdelen. Daarnaast is het ruimtelijke plan van een woning en de 
constructie behandeld . Hierbij werd het duidelijk dat de balken en kolommenstructuur niet 
geschikt was voor seriematige woningbouw, en daarom de rest van dit verslag buiten 
beschouwing wordt gelaten. 

In de tweede paragraaf zijn de verschi llende bouwmethodes behandeld. Iedere 
bouwmethode is anders en heeft verschillende voor- en nadelen. Nadat de verschillende 
methodes met elkaar zijn vergeleken bleek dat montagebouw met houtskeletbouw en 
unitbouw bij het verder onderzoek buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 
Montagebouw met houtskeletbouw elementen is voor Van Wanrooij niet aantrekkelijk 
wegens het negatieve imago dat houtskeletbouw heeft in Nederland. Woningen die met de 
houtskeletbouwmethode worden gerealiseerd zijn daardoor moeilijker te verkopen dan 
woningen die met bijvoorbeeld de stapelbouwmethode zijn gerealiseerd. Unitbouw is 
afgevallen omdat deze methode op het moment nog niet geschikt is voor permanente 
woningbouw. 
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3. LITERATUURSTUDIE KEUZEASPECTEN, 
UITVOERINGSMETHODES EN BOUWMATERIALEN 

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken tussen de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen wordt er een literatuurstudie gedaan naar de bouwmaterialen en 
uitvoeringsmethode van de verschillende bouwdelen. Voordat het onderzoek wordt verricht 
moet eerst bekend zijn welke informatie relevant is bij het maken van een keuze tussen de 
verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen. Voor deze keuzeaspecten worden zowel 
die van Van Wanrooij gehanteerd als de keuzeaspecten die uit de literatuur volgen. 
Uiteindelijk moet voor alle bouwmethodes en bouwmaterialen de gegevens bekend zijn, die 
nodig zijn voor het maken van een goede keuze. 

3.1 Keuzeaspecten 

Voordat er een keuze tussen de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen kan 
worden gemaakt is het van belang om te definieren waar de keuze van de bouwmaterialen 
van af hangt. Deze keuzeaspecten vormen de beslissingscriteria om een beslissing voor een 
bepaald bouwmateriaal te maken. Daarbij telt niet ieder keuzeaspect even zwaar. 

3.1.1 Keuzeaspecten uit de literatuur 
Er zijn diverse afstudeerverslagen geschreven om de keuze van de bouwmethode en 
bouwmaterialen te structureren. Daarbij worden er verschillende keuzeaspecten 
gehanteerd. De keuzeaspecten van drie afstudeerverslagen ("Waarom wordt er niet voor 
een alternatieve bouwmethode gekozen?" van M. Donkersloot, "Traditioneel of 
geprefabriceerd metselwerk" van D. Kierkels en "Keuzemodel Bouwmethode" van M.P. 
Triepels) zijn met elkaar vergeleken. De keuzeaspecten die gehanteerd worden in de 
afstudeerverslagen staan hieronder vermeld . 

Donkersloot: 
kosten; 
projectg rootte; 
type woning; 
bouwsnelheid; 
kwaliteit; 
locatie; 
ontwerpvrijheid; 
ervaring / traditie / gewoonte; 
organisatie aannemer; 
risico vermijden; 
esthetica; 
tevredenheid. 

Kierkels: 
kosten (werkkosten, bedrijfskosten, bouwplaatskosten rekening houdend met 
seriegrootte). 
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Triepels: 
kosten (huur, ombouwen, m 2 prijzen); 
mogelijkheid om een systeem toe te passen (belendingen), 

Keuzeaspecten kunnen warden opgedeeld in objectieve en subjectieve keuzeaspecten. In 
het Koenen Woordenboek staan de onderstaande definities voor objectief en subjectief: 

Ob.jec.tief bn, zonder door zich door eigen gevoel of voorkeur te laten be.lnvloeden; 
onbevooroordeeld; onbevangen. 

Sub.jec.tief bn, betrekking hebbende op; uitgaande van; behorende tot de persoonlijkheid 
zelf; volgens eigen mening. 

In tabel 3.0 staan de keuzeaspecten die vernoemd warden in de literatuur opgedeeld in 
objectieve en subjectieve keuzeaspecten. 

Objectieve keuzeaspecten Subjectieve keuzeaspecten 
Kosten Ontwerpvrijheid 
Projectgrootte Ervarinq / traditie/ qewoonte 
Woninqtype Orqanisatie aannemer 
Bouwsnelheid Risico vermiiden 
Locatie Esthetica 
(de moqeliikheid een svsteem toe te passen) 
Bouwfysische eiqenschappen Tevredenheid 
Tabel 3.0: De objectieve en subjectieve keuzeaspecten voor bouwmaterialen en bouwmethodes. 

De keuze voor het toepassen van een bouwmateriaal moet warden gemaakt op basis van 
objectieve keuzeaspecten. Alleen dan kan er een onbevooroordeeld vergelijk warden 
gemaakt tussen de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen. Bij een vergelijking 
van de afstudeerverslagen valt op dat bij alle keuzemodellen de kosten een belangrijke rol 
spelen bij het maken van een keuze. De objectieve keuzeaspecten projectgrootte, 
woningtype en bouwsnelheid zijn alien in principe terug te voeren naar kosten. 

Daarnaast zijn er nag twee objectieve keuzeaspecten van belang. De bouwlocatie, en met 
name de beperkingen van die locatie, is van belang om een bepaald bouwmateriaal of 
bouwmethode toe te kunnen passen. Bij een fundering op staal of een vloer op zand is het 
van belang dat de grand voldoende draagkracht heeft. Bij het toepassen van een tunnelkist 
moet de tunnel uit de woning kunnen warden getrokken. Wanneer er belendingen zijn die 
dit uittrekken van de kist onmogelijk maken moet een andere bouwmethode warden 
toegepast. Daarnaast kan er nag warden gedacht aan de bereikbaarheid van een locatie en 
de eisen die in de omgeving warden gesteld zoals eisen met betrekking tot geluid of 
trillingen. 

Het laatste objectieve keuzeaspect is de bouwfysische eigenschappen van een 
bouwmateriaal. Iedere woning zal aan de eisen die warden gesteld aan het bouwbesluit 
moeten voldoen. Daarnaast moet er bij de middeldure endure woningen warden voldaan 
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aan de eisen die warden gesteld door GIW. Het maakt niet uit welke bouwmethode of 
bouwmaterialen warden toegepast, deze zullen alien aan de eisen moeten voldoen. 

Naast de objectieve keuzeaspecten zijn er oak nag subjectieve keuzeaspecten. Op het 
moment is de keuze van de bouwmaterialen alleen gebaseerd op subjectieve 
keuzeargumenten. Het hulpmiddel moet het mogelijk maken om deze keuze te maken op 
basis van objectieve keuzeaspecten in plaats van subjectieve keuzeaspecten. 

De ontwerpvrijheid en esthetica zijn subjectieve begrippen. Terwijl de ene architect zich niet 
geremd voelt door het ontwerpen met betonwanden, vind de ander dat zijn ontwerpvrijheid 
wordt weggenomen. Hetzelfde geldt voor de esthetica van een woning, wat de een prachtig 
vindt, vindt de ander er niet uit zien. Dit behoort bij de persoonlijkheid van de architect en 
bewoners en is dus niet in het hulpmiddel te toetsen of op te nemen. 

Wanneer de subjectieve keuzeaspecten als ervaring/ traditie/ gewoonte, organisatie van de 
aannemer of tevredenheid over een bouwmateriaal zouden warden meegenomen is de kans 
aanzienlijk dat de oude standaard bouwmethode wordt toegepast. Deze zaken gaan over 
het gevoel en de voorkeur van de aannemer. Dit is gebaseerd op de bouwmethode die de 
aannemer in het verleden heeft toegepast . Oak dit zijn begrippen die niet kwantificeerbaar 
zijn en dus oak niet in het keuzemodel kunnen warden meegenomen. 

De subjectieve keuzeaspecten zullen in het keuzemodel niet warden meegenomen. Deze 
subjectieve keuzeaspecten zijn niet kwantificeerbaar en dus oak niet in een 
geautomatiseerd hulpmiddel mee te nemen . 

Voordat de keuze voor bouwmethode en bouwmaterialen wordt gemaakt is er een voorlopig 
of definitief ontwerp. Als het keuzemodel wordt ingevuld en er komt een bouwmethode uit 
die niet met het ontwerp kan warden toegepast kan het ontwerp warden aangepast. Als het 
ontwerp niet kan warden aangepast zal er een andere keuze van bouwmethode en 
bouwmaterialen moeten komen. Vaak zullen echter, in overleg met de architect, kleine 
aanpassingen in het ontwerp nag mogelijk zijn. 

Het vermijden van risico is een subjectief keuzeaspect waar wel rekening mee gehouden 
dient te warden. Dit risico is echter in iedere situatie apart te beoordelen door de technische 
projectontwikkeling. Factoren als omgeving, ervaring en de bouwmethode hebben alle 
invloed op het risico van het project. Deze kunnen echter per situatie anders zijn en na 
verloop van tijd veranderen. Daarom wordt het risico niet meegenomen in het hulpmiddel. 

3.1.2 Keuzeaspecten van Van Wanrooij 
In overleg met Van Wanrooij is bepaald welke keuzeaspecten zij van belang achten. Hierbij 
kwam naar voren dat de kosten van het project vaak het belangrijkste keuzeaspect is. Dit is 
echter niet het enige keuzeaspect waarmee rekening gehouden dient te warden. In 
sommige projecten is juist een kritieke bouwtijd, of de beperkingen van een bouwlocatie 
van belang bij de keuze. Van Wanrooij is hierbij dus niet alleen opzoek naar het 
goedkoopste proces maar vooral naar het meest effectieve proces. 

Bij de kosten van het project moet er niet alleen warden gekeken naar de directe kosten, 
oak de tijdsgebonden bouwplaatskosten moeten bij dit kostenvergelijk warden 
meegenomen. De tijdsgebonden bouwplaatskosten zijn gekoppeld met de bouwtijd van het 
project. Hierbij is bepaling van de bouwtijd van belang. Wanneer een project sneller 
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gerealiseerd wordt is de omloopsnelheid van het personeel oak hoger. Dit betekent dat met 
hetzelfde personeel meerdere projecten gerealiseerd kunnen warden . Als de bouwtijd wordt 
berekend gaat het om de intervallen van de verschillende bouwdelen en de doorlooptijd van 
de bewerkingen. Deze zorgen samen voor de totale bouwtijd en dus oak voor de 
tijdsafhankelijke bouwplaatskosten. 

De beperkingen van de bouwplaats moeten oak warden meegenomen bij het maken van 
een keuze voor een bouwmethode of bouwmateriaal. Hierbij gaat het om de mogelijkheid 
om een product toe te passen bij die locatie. Wanneer er belendingen zijn is het 
bijvoorbeeld niet mogelijk om een tunnelkist uit de beuk te trekken. Dan moet er een 
andere bouwmethode warden gekozen. 

Als laatste moet de compatibiliteit van de verschillende bouwmaterialen warden onderzocht, 
zo kunnen niet alle bouwmaterialen zomaar in combinatie met elkaar warden toegepast. Om 
tot de beste bouwmaterialen en bouwmethode te komen moet er wel bekend zijn of de 
producten oak daadwerkelijk in combinatie met elkaar kunnen warden toegepast. 

3.1.3 Keuzeaspecten opgenomen in het hulpmiddel 
Nu de keuzeaspecten uit de literatuur en de wensen van Van Wanrooij bekend zijn kan er 
warden bepaald welke keuzeaspecten oak daadwerkelijk moeten warden meegenomen in 
het hulpmiddel. Deze keuzeaspecten kunnen warden opgedeeld in keuzeaspecten die een 
voorwaarde vormen voor de keuze, en de keuzeaspecten waar aan hand van de keuze 
wordt gemaakt. De keuzeaspecten die een voorwaarde vormen staan vast. Deze zijn 
afhankelijk van bijvoorbeeld de eisen uit het bouwbesluit of de eisen van GIW. De woningen 
zullen onafhankelijk van de bouwmethode of toegepaste bouwmaterialen moeten voldoen 
aan deze eisen. Daarnaast zijn er keuzeaspecten die de keuze van een bouwmethode of 
bouwmateriaal bepalen. Het resultaat van het hulpmiddel moet het mogelijk maken de 
keuze aan hand van deze keuzeaspecten te maken. 

Bij het maken van de keuze voor een bouwmethode of bouwmateriaal is het belangrijkste 
keuzeaspect de kosten . Hiervoor moeten de verschillende bouwmaterialen goed met elkaar 
warden vergeleken. Zo zullen er producten zijn die aanvankelijk goedkoper lijken, maar 
door bijkomende handelingen toch duurder zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een betonwand 
wordt toegepast is deze met beperkte afwerking behangklaar te maken. Een 
metselwerkwand zal daarentegen nag gestukadoord moeten warden om deze behangklaar 
op te leveren. Om hier een goed kostenvergelijk van te kunnen maken moeten de kosten 
van zowel het metselwerk als het stucwerk bij het bouwdeel "de wand" warden gerekend. 
Bij de betonwand zijn de kosten om de wand af te werken beperkt. Daarnaast warden de 
leidingen voor de installaties bij beide wanden op een andere manier aangebracht. In de 
betonwand warden de leidingen op de bekisting bevestigd en meegestort. In de metselwerk 
wand moet er eerst een sleuf in de gemetselde wand warden gezaagd, daarna kan de 
leiding in de sleuf warden vastgezet, en dan moet de sleuf weer warden afgewerkt. Oak 
deze kosten moeten bij de wand warden meegenomen om een goede vergelijking te kunnen 
maken. Daarom warden de kosten berekend per bouwdeel, dus bijvoorbeeld voor het 
bouwdeel "wand". 

Naast de kosten is het oak belangrijk om te kijken naar de productienorm van de 
verschillende bouwdelen. Het toepassen van een bouwmethode of bouwmateriaal kan 
aanvankelijk goedkoper lijken, maar wanneer het project daardoor langer duurt, lopen de 
tijdsgebonden bouwplaatskosten op. Daarom kan het toepassen van een aanvankelijk 
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duurdere maar wel snellere bouwmethode door de besparing op de tijdsgebonden 
bouwplaatskosten toch goedkoper uitvallen. Oak hier kan weer het voorbeeld van de 
metselwerkwand en de betonwand warden gebruikt. De betonwand is na het ontkisten klaar 
om afgewerkt te warden. De metselwerk wand wordt eerst gemetseld, dan kunnen er 
leidingsleuven warden gezaagd, de leidingen warden aangebracht en de wand kan warden 
afgewerkt. Dit heeft als gevolg dat de bouw bij het toepassen van de metselwerkwand 
langer duurt dan bij het toepassen van een betonwand. Het is mogelijk dat de betonwand 
duurder is om te maken, maar door de tijdswinst die wordt behaald en de bouwplaatskosten 
die daarmee warden bespaard toch de beste en goedkoopste oplossing is. 

Hierbij is het wel van belang dat de overige bewerkingen de snelheid van het casco kunnen 
volgen. Het is mogelijk dat de betoncasco's van twee woningen per dag warden 
gerealiseerd, maar er slechts een woning per dag kan warden voorzien van geveldelen. De 
winst die is verkregen door het snel realiseren van het casco, wordt dan teniet gedaan door 
de lagere productie van de gevelelementen. Er moet gezorgd warden dat de overige 
bewerkingen aangepast warden op de maatgevende bewerking. Dit betekent, als het maken 
van het betoncasco de maatgevende bewerking is, dat de overige bewerkingen met dezelfde 
snelheid moeten volgen. Dit zorgt ervoor dat de intervallen van de overige onderdelen 
interessanter zijn dan de productienorm. De lengte van de maatgevende bewerking, met de 
intervallen van de overige bewerkingen bepalen de lengte van de planning. Bij seriematige 
woningbouw is het realiseren van het woningcasco, bestaande uit de verdiepingsvloeren en 
woningscheidende wanden, de maatgevende bewerking. De overige bewerkingen moet in 
hetzelfde prod uctietem po volgen. 

Ongeacht welke bouwmethode of bouwmateriaal wordt toegepast, moet deze aan de 
gestelde eisen van het bouwbesluit en de diverse normen voldoen. Om de materialen goed 
te kunnen vergelijken moeten de bouwfysische eigenschappen bekend zijn. Zo kan het zijn 
dat een product voldoende draagkracht heeft, maar omdat deze niet voldoet aan de eis van 
de geluidisolatie, er toch een zwaardere versie van het product moet warden toegepast. 
Hetzelfde geldt bij de eis van de brandwerendheid. 

Als laatste wordt er rekening mee gehouden met de compatibiliteit van de verschillende 
bouwmaterialen. Wanneer er bijvoorbeeld een in het werk gestorte betonwand wordt 
toegepast is het niet logisch daar een kanaalplaatvloer bij toe te passen. Omdat de 
kanaalplaatvloer over een breedte van 70 a 80 mm vlak moet opliggen op de betonwand, 
moet hier erg veel aandacht aan warden besteed. Er kan daarentegen wel een 
breedplaatvloer warden toegepast, deze heeft slechts een vlakke oplegging nodig van 
lOmm. Dit heeft als gevolg dat wanneer er een betonnen wand wordt toegepast, er geen 
kanaalplaatvloer meer kan warden gekozen. 

De bovenstaande gegevens zullen bekend moeten zijn voordat er tussen de bouwmethodes 
en bouwmaterialen kan warden gekozen. Hier volgt een samenvatting van de gegevens die 
bekend moeten zijn: 

de kosten van het product; 
de productienorm; 
de bewerkingsinterval; 
de bouwfysische eigenschappen (geluidsisolatie, brandwerendheid, thermische 
isolatie, constructieve eigenschappen); 
het proces op de bouwplaats; 
de compatibiliteit met andere bouwdelen. 
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De kosten van de bouwdelen zijn zoveel mogelijk verkregen uit www.bouwkosten.ni 13
. 

Indien op www,bouwkosten.nl onvoldoende gegevens beschikbaar zijn warden de kosten uit 
www.bouwkosten-online.ni gehanteerd. De productienormen en intervallen zijn in overleg 
met Van Wanrooij vastgesteld. De overige gegevens zijn afkomstig uit de beschikbare 
literatuur en productinformatie van de verschillende leveranciers. 

De keuze voor het bouwsysteem heeft alleen betrekking op de keuze van de bouwmethode 
en bouwmaterialen van het casco, Hierbij zal het uiterlijk van de woning niet of nauwelijks 
wijzigen. De onderstaande bouwdelen kunnen warden aangepast zonder dat dit grate 
gevolgen heeft voor het uiterlijk van het gebouw: 

de fundering; 
de begane grondvloer; 
de woningscheidende wanden; 
de verdiepingsvloer; 
de gevelvulling , 

In bijlage E warden alle bouwdelen apart behandeld. Per bouwdeel wordt beschreven water 
precies onder dat bouwdeel valt en welke uitvoeringsmethode en bouwmaterialen er kunnen 
warden toegepast. Daarnaast zijn de kosten, productienorm, bewerkingsinterval, 
bouwfysische eigenschappen, het proces en de compatibiliteit van de verschillende 
bouwmethodes en bouwmaterialen behandeld. In paragraaf 3.2 wordt een korte 
beschrijving gegeven van de bouwdelen en omschreven welke bouwmethodes en 
bouwmaterialen kunnen warden toegepast. 

In bijlage D is voor elk bouwdeel een kostenoverzicht opgenomen. Om de omvang van dit 
verslag toch enigszins te beperken is dat gedaan voor slechts een van de mogelijke 
afmetingen I overspanningen. Op deze manier is de opbouw van de verschillende 
kostprijzen zichtbaar en kan deze later eventueel warden aangepast 

3.2 Bouwdelen 

In paragraaf 3.1 .3 is bepaald welke bouwdelen er in het hulpmiddel moeten warden 
meegenomen. Hierbij kwam naar voren dat de fundering, de begane grondvloer, de 
woningscheidende wanden, de verdiepingsvloer en de gevelvulling in het keuzemodel 
opgenomen moesten warden, om de verschillende casco's goed met elkaar te kunnen 
vergelijken, Per bouwdeel is onderzocht welke bouwmethode en bouwmaterialen geschikt 
zijn om door Van Wanrooij te warden toegepast bij het realiseren van een woningcasco. Dit 
complete onderzoek is verwerkt in bijlage E, hierin staan de verschillende bouwdelen met de 
mogelijke bouwmethodes en bouwmaterialen. In deze paragraaf is een samenvatting 
gegeven met de bouwmethodes en bouwmaterialen die door Van Wanrooij kunnen warden 
toegepast. 

3.2.1 Fundering 
De fundering is het bouwdeel dat er voor zorgt dat het gewicht van het gebouw wordt 
overgedragen naar de ondergrond. Er zijn verschillende soorten funderingen te 
onderscheiden . De bekendste zijn de fundering op palen, de fundering op grondverbetering 

13 Bouwkosten .nl is een onderdeel van Reed Business Information. De marktgroep Bouw & Infra biedt objectieve en 
toepassingsgerichte vakinformatie voor professionals in de sectoren bouw en infra . (www.bouwkosten .nl, 2006) 
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en de fundering op staal. De fundering op palen wordt uitgevoerd als balkenfundering. De 
fundering op grondverbetering en de fundering op staal wordt uitgevoerd als 
strokenfundering. Voorwaarde is dan dat de ondergrond draagkrachtig genoeg is. 

Bij Van Wanrooij kunnen er een vijftal type funderingen warden toegepast, namelijk: 
- Verloren Funderingskist (palen); 
- Trad itionele fu nderi ngsbekisti ng ( staalj grondverbetering/pa len); 
- Kleinpaneelkist (palen); 
- Stalen bekisting met kraanjuk (palen); 
- Prefab funderingsbalk (palen). 

3.2.2 De begane grondvloer 
De begane grondvloer kan op twee manieren warden uitgevoerd, vrijdragend en op staal. 
Bij de begane grondvloer op staal wordt er isolatie op een schone laag zand aangebracht, 
en daarop wordt een betonvloer gestort. Voorwaarde is dat de ondergrond voldoende 
draagkrachtig is. De vrijdragend begane grondvloer ligt direct of indirect op de fundering. 
Onder een vrijdragende begane grondvloer is het mogelijk om een kruipruimte toe te 
passen. Op die manier zijn leidingen onder de vloer nag in een later stadium te bereiken bij 
lekkage of ontstoppingen. 

Bij van Wanrooij kunnen er vier types begane grondvloeren warden toegepast, namelijk: 
- Begane grondvloer op grondslag; 
- Ge'lsoleerde kanaalplaatvloer (vrijdragend); 
- Rib-cassettevloer (vrijdragend); 
- Breedplaatvloer (vrijdragend). 

In bijlage E staan alle gegevens van de begane grondvloeren uitgewerkt. Als er een 
vergelijking wordt gemaakt van de verschillende begane grondvloeren vallen diverse dingen 
op. Zo kan er niet zomaar een willekeurige begane grondvloer bij een gebouw warden 
toegepast. De vloeren hebben alien aparte eigenschappen die geschikt zijn voor een 
bepaald type gebouw. Hieronder staan een overzicht welke type vloeren er voor 
grondgebonden woningen en woongebouwen kunnen warden toegepast. 

Grondgebonden woningen: 
- Vloer op grondslag; 
- Ge'lsoleerde kanaalplaatvloer; 
- Rib-cassettevloer. 

Woongebouwen: 
- Vloer op grondslag; 
- Ri b-cassettevloer; 
- Ge'lsoleerde kanaalplaatvloer; 
- Breedplaatvloer (alleen bij kelder). 

3.2.3 Complete woningcasco's 
Bij gietbouw met een tunnelkist warden de wanden en vloer van een beuk in een keer 
gestort. Daardoor is het mogelijk om zeer snel woningbouwcasco's te realiseren. 
Tunnelgietbouw wordt regelmatig toegepast in de woningbouw. Dit gebeurt voornamelijk bij 
grotere woongebouwen of projecten met veel soortgelijke grondgebonden woningen. 
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Tunnelgietbouw is dus zowel geschikt voor appartementengebouwen als grondgebonden 
woningen. Bij appartementengebouwen wordt een massieve betonwand toegepast. Bij 
grondgebonden woningen wordt er echter meestal gebruik gemaakt van een spouwkist . 
Deze maakt het mogelijk om met een tunnelkist een spouwmuur te realiseren. 

3.2.4 De dragende wanden 
In een woning zijn verschillende dragende wanden te onderscheiden. De woningscheidende 
wand is vrijwel altijd dragend uitgevoerd. Afhankelijk van de bouwmethode kan het 
benodigd zijn de gevel en/of stabiliteitswanden dragend uit te voeren. Daarnaast zijn er 
verschillende mogelijkheden om een woningscheidende wand uit te voeren . Zo kan een 
woningscheidende wand warden uitgevoerd als massieve wand, maar er kan oak een 
spouwmuurconstructie warden toegepast. 

Voor Van Wanrooij zijn de onderstaande wanden geschikt om toe te passen: 
- Betonwand in het werk gestort; 
- Kalkzandsteen lijmelement; 
- Cellenbetonelement; 
- Lichtgewicht keramische metselstenen; 
- Prefab lichtbetonnen wanden . 

Het is niet mogelijk elk type wand bij elk woningtype toe te passen. Hieronder is een 
overzicht gegeven welke wanden er bij welke woningtypes kunnen warden toegepast. 

Goedkope grondgebonden woningen: 
- Betonwand in het werk gestort (spouw/massief); 
- Kalkzandsteen (spouw/massief); 
- Cellenbeton wand (spouw); 
- Lichtgewicht keramische metselsteen (spouw); 
- Flexcasco (massief). 

Middeldure endure grondgebonden woningen: 
- Betonwand in het werk gestort (spouw); 
- Kalkzandsteen (spouw); 
- Cellenbeton wand (spouw); 
- Lichtgewicht keramische metselsteen (spouw). 

Woongebouwen : 
- Betonwand in het werk gestort (massief); 
- Kalkzandsteen (massief); 
- Flexcasco ( massief) . 

3.2.5 De verdiepingsvloer 
Een verdiepingsvloer kan verschillende functies hebben, zo kan hij ruimtescheidend zijn, 
maar het is oak mogelijk dat hij woningscheidend is zoals bij woongebouwen. Afhankelijk 
van de functie warden er andere eisen aan de vloeren gesteld. 

Voor Van Wanrooij zijn er twee type verdiepingsvloeren interessant om toe te passen: 
- Breedplaatvloer; 
- Kanaalplaatvloer. 
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De verschillende verdiepingsvloeren kunnen niet zomaar in combinatie met elke wand 
warden toegepast. Bij de keuze van de wand is soms de keuze van de vloer al vastgelegd. 
De wandkeuze heeft dus direct invloed op de vloerkeuze en vice versa . Bij de uiteindelijke 
keuze kan dus niet van alle onderdelen de goedkoopste warden gepakt, maar moet er oak 
warden gekeken naar de samenhang van de producten. De verschillende vloeren zijn, 
eventueel in aangepaste versie, wel voor zowel grondgebonden woningen als 
woongebouwen te gebruiken. 

3.2.6 Niet-dragende gevelvulling 
Met gevelvulling wordt de ruimte tussen de vloeren en de woningscheidende wand(en) of 
eindwand bedoeld. Afhankelijk van de bouwmethode moet deze gevelvulling dragend dan 
wel niet-dragend warden uitgevoerd. Wanneer de gevelvulling dragend moet warden 
uitgevoerd zal dit vrijwel altijd warden gedaan met hetzelfde materiaal dat is gebruikt voor 
de woningscheidende wanden. De niet-dragende gevelvulling wordt juist vaak uitgevoerd in 
een ander materiaal dan de dragende wanden. Voor de niet-dragende gevelvulling is er voor 
Van Wanrooij de keuze uit drie varianten: 
- Houtskeletbouwgevel; 
- Cellenbeton gevelvulling; 
- Kalkzandsteen gevelvulling. 

3.2.7 Installaties 
Er is voor gekozen om de cascogebonden installaties niet mee te nemen in het keuzemodel . 
De keuze om het een of ander systeem toe te passen zal vrijwel geen invloed uitoefenen op 
de keuze van de bouwmethode of bouwmateriaal. De werkzaamheden of 
materiaalaanpassingen die nodig zijn om de installaties op te nemen, zoals leidingsleuven of 
leidingvloeren, warden echter wel meegenomen in het keuzemodel. Hiervoor is gekozen na 
overleg met een installateur. De kosten van de cascogebonden installaties zelf verschillen 
minimaal bij het toepassen van andere materialen of bouwmethodes. De kosten voor het 
aanbrengen van de voorzieningen kunnen echter wel dusdanig verschillen dat een keuze 
voor een ander bouwsysteem aantrekkelijker wordt. Daarom is ervoor gekozen de 
installaties zelf niet mee te nemen in het keuzemodel, maar alleen de kosten om deze 
installaties toe te passen. Deze kosten staan dan oak in bijlage E opgenomen bij de 
verschillende bouwdelen. 

3.3 Conclusie literatuurstudie keuzeaspecten, uitvoeringsmethodes 
en bouwmaterialen 

Voordat er een keuze kan warden gemaakt tussen de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen, moet er eerst bekend zijn aan hand van welke keuzeaspecten deze keuze 
moet warden gemaakt. In paragraaf 3.1 zijn de verschillende keuzeaspecten behandeld. 
Hieruit bleek dat de keuzeaspecten op te delen waren in objectieve en subjectieve 
keuzeaspecten. Op het moment wordt bij Van Wanrooij de keuze gemaakt op basis van 
subjectieve keuzeaspecten. De keuze kan echter het beste op basis van objectieve 
keuzeaspecten gemaakt warden. Deze aspecten moeten dan oak warden meegenomen in 
het keuzemodel. 
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Daarnaast kunnen de keuzeaspecten worden opgedeeld in keuzeaspecten die een 
voorwaarde vormen voor de keuze, en de keuzeaspecten waar aan hand van de keuze 
wordt gemaakt. De keuzeaspecten die een voorwaarde vormen staan per project vast en 
zijn zaken als projectgrootte, woningtype en bouwfysische eigenschappen. De 
keuzeaspecten waar aan hand van een keuze moet worden gemaakt staan echter nog niet 
vast. Dit zijn bijvoorbeeld de bouwkosten en bouwtijd van het project. 

De gegevens die nodig zijn voor het maken van een keuze tussen de diverse bouwmethodes 
en bouwmaterialen zijn bekend. Sommige bouwmaterialen zijn op basis van onderling 
vergelijk afgevallen. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat het hulpmiddel is 
bedoeld voor seriematige woningbouw en niet voor een enkele woning. Bij Van Wanrooij 
wordt er onderscheid gemaakt in drie woningtypes. Voor elke van deze woningtypes kan er 
uit verschillende bouwmaterialen en bouwmethodes worden gekozen. 

Het eerste woningtype is de goedkope grondgebonden woning. Bij dit woningtype kunnen 
de meeste bouwmethodes en bouwmaterialen worden toegepast. De woningen kunnen 
worden gebruikt als huurwoning of verkocht als koopwoning dat niet worden gebouwd onder 
de garantie van GIW. De bouwmethodes en bouwmaterialen die kunnen worden toegepast 
bij de goedkope grondgebonden woningen staan vermeld in afbeelding 3.34. Bij de bouw 
van de goedkope woning kan er tussen de groen gearceerde bouwmethodes en 
bouwmaterialen worden gekozen. 

ue tundermg De begane grond Casco 
1. Verloren fundennask1st 1. Beqane qrond op qrondslaq t . Tunnelqietbouw (mass1ef) 
2. Traditionele funderinaskist 2. Geisoleerde kanaalolaatvloer 2. Tunnelaietbouw (snouwJ 
13. Kleinoaneelkist 3. Rib-cassettevloer 
~ . Stalen bekistinq met kraaniuk 4. Combinatievloer 
5. Prefab fundenng I 

uraqende wanden Verdiepingsvloer Niet dragende gevelvulling 
1. 1:3etonwana 1n l1et werk qestort (rnasstetJ 1. v1oeroeK1stmq 1 . Houtskeletbouwqevel 
2. Betonwand in het werk qestort (spouw) 2. Breedplaatvloer 2. Cellenbeton qevelvullinq 
3. Hollewandelementen 3. Kanaalplaatvloer 3. Kalkzandsteen gevelvutlmg 
4. Kalkzandsteenliimelement (massief) 
5. Kalkzandsteenlijmelement (spouw) I 

6. Cellenbetonelement 
7. Lichtqewicht kerarnische metselstenen I 

8. Prefab lichtbetonnen wanden 

Fig. 3.34: Overzicht geschikte bouwmethodes en bouwmaterialen goedkope grondgebonden woningen 
(< €160.000,-). 

De middeldure en dure grondgebonden woningen worden wel gebouwd onder garantie van 
GIW. De woningscheidende wanden worden, in verband met de geluidoverdracht, altijd 
uitgevoerd als ankerloze spouwmuurconstructie. De bouwmethodes en bouwmaterialen die 
kunnen worden toegepast bij de middeldure tot dure grondgebonden woningen staan met 
groen gearceerd in afbeelding 3.35. 
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ue tunderlng ue oegane grond Casco 
1. Verloren tundennqskist 1. Beqane Qrond op qrondslaQ 1. Tunnelqietbouw (massief) 
2. Traditionele funderinQskist 2. Geisoleerde kanaalolaatvloer 2. Tunnelaietbouw lsoouwl 
3. Kleinoaneelkist ~- Rib-cassett~ 
4. Stalen bekistiro met kraaniuk 4. Combinatievloer 
5. Prefab tunaering 

Oragende wanden Verdiepingsvloer Niel dragende aevelvulling 
1. l:letonwand in het werl< qestort (mass1et) 1. v1oerbek1st1nq 1 . Houtskeletbouw<:iE!Vel 
2. Betonwand m het werk Qestort (spouw) 2. Breedplaatvloer 2. Cellenbeton gevelvulhng 
3. Hollewandelementen 3. Kanaalplaatvloer 3. Kalkzandsteen gevelvulhng 
4. Kalkzandsteenlijmelement (massief) 
5. Kalkzandsteenliimelement (spouw) 
6. Cellenbetonelement 
7. Lichtqewicht keramische metselstenen 
8. Prefab lichtbetonnen wanden 

Fig. 3.35: Overzicht geschikte bouwmethodes en bouwmaterialen voor middeldure tot dure grondgebonden 
woningen (> €160.000,-). 

Naast de grondgebonden woningen zijn er ook nog woongebouwen . In tegenstelling tot de 
grondgebonden woningen worden alle appartementen uitgevoerd met een massieve wand. 
Dit heeft te maken met de stabiliteit van het woongebouw. De bouwmethodes en 
bouwmaterialen die kunnen worden gekozen voor het woongebouw staan met groen 
gearceerd in figuur 3.36. 

uetundenng De oegane grond Casco 
1. Verloren funderingskist 1. Begane arond oo arondslaq 1. Tunnelaietbouw (mass1ef) 
2. Traditionele funderinaskist 2. Geisoleerde kanaalolaatvloer 2. Tunnelaietbouw (spouw) 
3. Kleinoaneelkist 3. Rib-cassettevloer 
4. Stalen bekistina met kraaniuk 4. Combinatievloer 
5. Prefab fundering 5. Breedplaatvloer 

Dragende wanden Verd1epingsvloer Niet dragende gevelvulling 
1. l:letonwand 1n Mt werk qestort (mass1etJ 1. Vloerbek1st1nq 1 . Houtskeletbouwqevel 
2. Betonwand in het werk !'.]estort (spouw) 2. Breeao1aatvloer 2. Cellenbeton gevelvulhnQ 
3. Hollewandelementen 3. Kanaalplaatvloer 3. Kalkzandsteen gevelvulling 
4. Kalkzandsteenliimelement (rnassief) 
5. Kalkzandsteenlijmelement (spouw) 
6. Cellenbetonelement 
7. Lichtqewicht keramische metselstenen 
8. Prefab lichtbetonnen wanden 

Fig. 3.36: Overzicht geschikte bouwmethodes en bouwmaterialen voor woongebouwen. 

Wanneer alle combinaties van bouwmethodes en bouwmaterialen met elkaar zouden 
worden vergeleken zou dit een onoverzichtelijk geheel geven . Daarom is onderzocht welke 
bouwdelen wel en geen invloed op elkaar hebben. Hierbij kwam naar voren dat de keuze 
voor de fundering en de begane grand onafhankelijk kunnen worden gemaakt ten opzicht 
van de overige bouwdelen. De keuze voor de dragende wanden, de verdiepingsvloeren en 
de gevelvulling zijn echter wel afhankelijk van elkaar. Lang niet alle combinaties zijn hierbij 
mogelijk, en ook hier zit er weer verschil tussen de verschillende woningtypes. In bijlage F 
staan de verschillende relatieschema's aangegeven. Alie mogelijke combinaties staan per 
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woningtype aangegeven. Dit schema moet warden gebruikt bij het maken van een keuze 
tussen de verschillende bouwmaterialen. 
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4. HET KEUZEMODEL BOUWMETHODES EN 
BOUWMATERIALEN. 

Bij het optimale keuzeproces werd er gebruik gemaakt van een hulpmiddel dat het maken 
van de keuze makelijker moet maken. Er zijn in de literatuur meerdere hulpmiddelen 
bekend die het maken van een keuze tussen bouwmethodes of bouwproducten structuren. 
In de meeste gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van een keuzemodel. Het keuzemodel 
moet ervoor zorgen dat de keuze van bouwmethodes en bouwmaterialen wordt 
gestructureerd en geoptimaliseerd. 

In hoofdstuk 2 en 3 is onderzoek gedaan naar de bouwmethodes en bouwmaterialen die 
kunnen warden toegepast om casco's van seriematig geproduceerde woningen te realiseren. 
Daarnaast zijn de keuzeaspecten die bij het maken van een keuze tussen de bouwmethodes 
en bouwmaterialen een rol spelen onderzocht. Al deze gegevens moeten in een keuzemodel 
warden gegoten die het mogelijk maakt eenvoudig aan hand van de objectieve 
keuzeaspecten de keuze voor bouwmethodes of bouwmaterialen te maken. 

4.1 Het keuzemodel 

Op het moment wordt de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen bij Van Wanrooij 
gemaakt op basis van ervaring. Het keuzemodel moet er voor zorgen dat deze keuze wordt 
gestructureerd en geoptimaliseerd. Dit kan warden gedaan door de keuze te maken op basis 
van de keuzeaspecten die genoemd zijn in paragraaf 3.1.3. 

Het keuzemodel kan warden gebruikt wanneer de tekeningen in een voorlopige of 
definitieve ontwerpfase zijn. Kleine aanpassingen op het ontwerp zijn dan nag mogelijk, 
indien dit noodzakelijk zou zijn om een bepaalde bouwmethode of bouwmateriaal toe te 
passen. Afhankelijk van de aannemingsvorm zal het keuzemodel bij Van Wanrooij 
gehanteerd moeten warden door de projectontwikkeling of werkvoorbereiding. 

Het is eventueel oak mogelijk om nag in een later stadium het keuzemodel toe te passen. 
Wanneer het werk via een aanbesteding binnenkomt, kan er warden gekeken of er niet 
voordeliger een andere bouwmethode kan warden toegepast. Wanneer dit het geval is kan 
er na overleg met architect en constructeur eventueel de andere (voordeligere) 
bouwmethode warden toegepast. 

Natuurlijk heeft Van Wanrooij diverse eisen gesteld aan het keuzemodel en deze staan 
hieronder opgesomd: 

het model moet het mogelijk maken om gestructureerd een keuze te maken voor 
bouwmethodes en bouwmaterialen; 
de keuze moet gebaseerd zijn op de keuzeaspecten van Van Wanrooij; 
het model moet "eenvoudig" te gebruiken zijn voor een werkvoorbereider, calculator 
of projectontwikkelaar. 
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4.1.1 Keuzeaspecten opgenomen in het keuzemodel 
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De keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen moet warden gemaakt op basis van de 
keuzeaspecten die genoemd zijn in paragraaf 3.1.3. Hierbij moeten de volgende objectieve 
keuzeargumenten word en meegenomen: 

Kosten; 
Bouwtijd; 
Woningtype; 
Compatibiliteit; 
Situatie; 
Bouwfysische eigenschappen. 

Aan hand van de gegevens van hoofdstuk 3 kunnen er diverse zaken warden berekend. De 
kosten per bouwdeel kunnen warden bepaald en het is mogelijk om de intervallen en de 
bouwtijd te bepalen. Aan de bouwtijd moeten echter ook weer kosten warden verbonden, 
de tijdsgebonden bouwplaatskosten. Wanneer een bouw langer duurt, heeft deze hogere 
tijdsgebonden bouwplaatskosten. De bouwkosten zijn dus ook afhankelijk van de bouwtijd. 

Naast de bouwkosten en bouwtijd is ook het woningtype van belang. Er zit een verschil in 
de bouwmethodes en bouwmaterialen die kunnen warden toegepast en de verschillende 
woningtypes. Daarom zijn er drie verschillende keuzemodellen opgesteld. Als eerste het 
keuzemodel voor de goedkope grondgebonden woningen. Deze woningen mogen niet meer 
kosten dan €160.000,- en warden niet gebouwd onder garantie van GIW. Indien deze 
"goedkope" woningen toch onder garantie van GIW moet warden gebouwd, moet het 
keuzemodel van de middeldure tot dure grondgebonden woningen warden gebruikt. Het 
keuzemodel voor middeldure tot dure grondgebonden woningen is geschikt voor 
grondgebonden woningen die duurder zijn dan €160.000,- of grondgebonden woningen die 
word en gebouwd onder garantie van GIW. Als laatste is er nog een apart keuzemodel 
gemaakt voor appartementengebouwen. Per keuzemodel zijn de bouwmethodes en 
bouwmaterialen aan het type woning aangepast. 

Wanneer elke combinatie van fundering, begane grondvloer, verdiepingsvloer, 
woningscheidende wanden en gevelvulling zou moeten warden berekend, zou er een 
dusdanig lange lijst gegenereerd warden dat deze niet meer overzichtelijk zou zijn. Daarom 
is er een analyse uitgevoerd naar welke bouwdelen invloed op elkaar uitoefenen. Hieruit 
bleek dat zowel de fundering als de begane grondvloer los van de overige bouwdelen kon 
warden gekozen zonder hierop invloed uit te oefenen. De woningscheidende wanden, 
verdiepingsvloeren en gevelvulling kunnen echter niet onafhankelijk van elkaar warden 
gekozen. In bijlage F staat een overzicht met de mogelijke combinaties van bouwmethodes 
en bouwmaterialen. Al deze mogelijkheden zullen met het keuzemodel warden 
doorgerekend en in een overzichtelijk lijst warden gezet. 

4.1.2 Resultaat van het keuzemodel 
De keuze voor de bouwmethodes en bouwmaterialen wordt gemaakt op basis van 
objectieve keuzeaspecten. Hierbij zijn de bouwkosten en bouwtijd de belangrijkste 
keuzeaspecten. Het uiteindelijk resultaat is een kosten en tijd overzicht voor de mogelijk toe 
te passen bouwmethodes en bouwmaterialen. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen 
fundering, begane grondvloer en de combinatie van woningscheidende wanden, 
verdiepingsvloeren en gevelvulling. Het resultaat is een lijst met combinaties van 
bouwmaterialen die kunnen warden toegepast met daarachter de bouwkosten en bouwtijd. 
Hierbij is er een apart overzicht voor de fundering en de begane grand en er volgt een 
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overzicht met combinatiemogelijkheden van de woningscheidende wanden, 
verdiepingsvloeren en gevelvulling, 

TU/e 

Doordat de bouwmethodes en bouwmaterialen in een lijst staan met de kosten en bouwtijd 
erachter is het eenvoudig de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen te 
vergelijken. Het is eenvoudig te bepalen welke bouwmethode en bouwmaterialen het 
goedkoopste zijn en hoe de bouw het snelste kan warden gerealiseerd. De tijdsgebonden 
bouwplaatskosten en de elementkosten zijn gesplitst zodat het mogelijk is om snel te zien 
wat de gevolgen voor de kosten zijn bij een langere of kortere bouwtijd. 

Alie keuzeaspecten uit paragraaf 3.1.3 zijn door het keuzemodel meegenomen bij het 
eindresultaat. De kosten en bouwtijd zijn zichtbaar op de door het keuzemodel gegeneerde 
lijst. De woningtype wordt meegenomen door de drietal verschillende keuzemodellen ieder 
voor een ander woningtype. De compatibiliteit van de verschillende onderdelen wordt 
meegenomen door alleen een overzicht te genereren met de verschillende mogelijke 
combinaties die volgde uit bijlage F. De mogelijkheid een bepaalde bouwmethode of 
bouwmaterialen mee te nemen bij de keuze wordt in het keuzemodel gedaan door enkele 
stellingen die moeten warden beantwoord. Als laatste warden de bouwfysische 
eigenschappen meegenomen door alleen bouwmethodes en bouwmaterialen mee te nemen 
die oak voldoen aan de diverse eisen, zie hiervoor bijlage E. Op deze manier is het mogelijk 
om een gestructureerde en optimale keuze tussen de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen te maken. 

In paragraaf 4.2 zijn voorbeeldprojecten in de keuzemodellen ingevoerd. De resultaten 
hiervan zijn te zien in bijlage H, I en J. Het keuzemodel zal warden voorzien van een 
gebruiksaanwijzing dat stap voor stap uitlegt hoe het keuzemodel moet warden gehanteerd 
en de resultaten zullen word en uitgelegd. 

4.1.3 Benodigde gegevens 
Om de berekening van de bouwkosten en bouwtijd mogelijk te maken zijn er per bouwdeel 
diverse projectgebonden gegevens nodig. In tabel 4.1 staat per bouwdeel omschreven 
welke gegevens benodigd zijn. Wanneer deze gegevens gekoppeld warden aan de gegevens 
die opgenomen zijn in het keuzemodel kunnen de bouwkosten en bouwtijd warden 
berekend. Omdat diverse gegevens, zoals de beukbreedte van de woningen, voor meerdere 
bouwdelen van toepassing zijn hoeven deze in het keuzemodel slechts een keer te warden 
ingevoerd. 
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Bouwdeel Geqevens 
Algemeen Aantal woninqen 

Aantal verdiepinqsvloeren 
Tiidsqebonden bouwplaatskosten (in € / wk) 

Fundering Afmetinq (hooqte x breedte in mm 1
) 

Lenqte (in m 1
) 

Aanwezigheid draagkrachtige grand (fundering op staal 
moqeliik?) 

Begane grand Beukbreedte (in m 1
) 

Oooervlakte (in m 2
) 

TU/e 

Aanweziqheid draaqkrachtiqe qrand (vloer op staal moqeliik?) 
Casco Aantal beuken 

Beukdiepte van de woning (in m 1
) 

Oversoanninq van de vloer (in m 2
) 

Woningscheidende wand Lenqte van de wand (in m 1
) 

Oooervlakte (in m 2
) 

Hoeveelheid leidinqen (weiniq qemiddeld veel) 
Verdiepingsvloer Beukbreedte (in m 1

) 

Oooervlakte (in m 2
) 

Hoeveelheid leidinqen (weiniq qemiddeld veel) 
Gevelvulling Oppervlakte (in m 2

) 

Draqend I niet-draqend 
Tabel 4.1: Overzicht van gegevens die per bouwdeel bekend moeten zijn om een keuze tussen de bouwmethodes 
en bouwmaterialen te kunnen maken. 

4.1.4 Stroomschema keuzemodel 
Om het keuzemodel op te stellen dient eerst vast te staan hoe het geheel gestructureerd 
wordt. Dit wordt gedaan in een stroomschema. In dit straomschema staat stap voor stap 
weergegeven water exact in het keuzemodel gebeurt, de beslissingsmomenten staan 
aangeven, er staat aangeven wat er moet warden ingevoerd en er is zichtbaar wat de 
uitkomst is. Aan had van dit straomschema is het keuzemodel warden opgesteld. In het 
straomschema staan getallen, deze corresponderen met getallen uit de gebruiksaanwijzing 
van het keuzemodel. 

4.1.5 Conclusie 
Met de gegevens uit dit verslag zijn er een drietal keuzemodellen ontwikkeld. Deze zijn 
respectievelijk voor de goedkope grandgebonden woningen, middeldure tot dure 
grandgebonden woningen en appartementen. De keuzemodellen werken niet exact 
hetzelfde als in het straomschema van de keuzemodellen staat weergegeven. De modellen 
zijn gemaakt in Excel met Visual Basic. Dit maakt het onmogelijk om enkele van de functies 
die staan weergegeven in het straomschema zodanig te verwerken in de keuzemodellen. 
Wanneer het straomschema echter aan een programmeur zou warden gegeven zou deze dit 
wel kunnen realiseren. Dit is echter vanwege de hoge kosten hiervan niet gedaan. Ondanks 
dat het keuzemodel niet exact volgens het straomschema is opgesteld, is het een bruikbaar 
model en kan het zonder veel prablemen binnen Van Wanraoij toegepast warden. 
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4.2 Voorbeeldprojecten 
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Er is voor elk keuzemodel een representatief project gekozen en dit is ingevoerd in het 
keuzemodel. Op deze manier zijn de keuzemodellen getest en er is gekeken of er verschillen 
zitten in de bouwmethode en bouwmaterialen die zijn toegepast door Van Wanrooij en de 
bouwmethode en bouwmaterialen die bij het keuzemodel als beste eruit komen. Indien er 
verschillen zijn wordt er gekeken welke gevolgen dit heeft gehad voor de kosten van het 
project en de bouwtijd. 

In bijlage G, H en I zijn voor respectievelijk het "keuzemodel goedkope woningen", 
"keuzemodel middeldure tot dure woningen" en "keuzemodel appartementen" de resultaten 
van een voorbeeldproject uitgewerkt. Indien er onduidelijkheid bestaat over deze resultaten 
is het mogelijk de gebruiksaanwijzing van het keuzemodel te raadplegen. In de 
gebruiksaanwijzing wordt stap voor stap uitgelegd welke gegevens moeten warden 
ingevoerd en hoe de gegevens kunnen word en berekend. De kosten in de ta be I van 
bouwkosten.nl en Van Wanrooij zijn in deze voorbeelden gelijk gehouden. Dit is gedaan om 
de vertrouwelijke gegevens van Van Wanrooij te beschermen. Het keuzemodel dat bij Van 
Wanrooij wordt gebruikt hanteert echter wel hun calculatieprijzen. 

(Bij het keuzemodel is er voor de "Prefab lichtbetonnen wand" de productnaam "FlexCasco" 
aangehouden en voor de "lichtgewicht keramische baksteen" de productnaam "Poriso 
aangehouden . Dit is gedaan om de namen hetzelfde te houden zoals Van Wanrooij deze 
intern hanteert.) 

4.2.1 Keuzemodel goedkope grondgebonden woningen 
Voor het keuzemodel van de goedkope grondgebonden woningen is er een project in 
Hendrik Ida Ambacht geanalyseerd. Dit project is echter gebouwd onder garantie van GIW, 
dat betekend dat eigenlijk het keuzemodel voor de middeldure tot dure grondgebonden 
woningen gebruikt zou moeten warden. Op het moment warden echter alle woningen onder 
garantie van GIW gebouwd en deze woningen waren, van de lopende projecten, het meest 
representatief voor het keuzemodel van de goedkope grondgebonden woningen. Daarom is 
desondanks toch dit project gekozen. 

De woningen maken onderdeel uit van het projectdeel "Parcville" dat op zijn beurt weer 
onderdeel uit maakt van het project "De volgerlanden". De Volgerlanden is een grate 
nieuwbouwwijk tussen Hendrik Ida Ambacht en Zwijndrecht. Daar warden aan de Laan van 
de Welhorst en het Tussenstraatje 23 grondgebonden rijwoningen gerealiseerd. De 23 
woningen warden realiseert in twee rijtjes bestaande uit een rij van 11 woningen en een rij 
van 12 woningen, verdeeld in 4 verschillende woningtypes. 

De gegevens van de woningen zijn ingevoerd in het keuzemodel voor goedkope 
grondgebonden woningen en de resultaten daarvan zijn te zien in Bijlage G. 

Fundering 
De fundering is door Van Wanrooij gerealiseerd als traditioneel bekistte fundering. Uit het 
keuzemodel blijkt dat de traditioneel bekistte fundering met €54 .924,60 het duurste 
funderingstype is, die met een interval van 10 dagen oak nag eens het langste duurt. Alie 
andere funderingstypes zijn voordeliger dan degene die gehanteerd wordt door Van 
Wanrooij. Wanneer er wordt gekeken naar de kosten kan het beste de stalen bekisting met 
kraanjuk warden gekozen, deze is met€ 34.967,90 het goedkoopste. Als er wordt gekeken 
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naar de bouwtijd kan het beste de prefab fundering worden gekozen, deze is echter wel 
weer duurder. 

Begane grand 
Op de begane grond is er door Van Wanrooij een rib-cassettevloer toegepast. In het 
keuzemodel komt deze er als het voordeligste uit. Zowel qua kosten als qua bouwtijd kan 
het beste de rib-cassettevloer worden gekozen. 

Wanden, vloeren en gevelvulling 
De woningen zijn gerealiseerd met een woningscheidende kalkzandsteen spouwmuur, 
breedplaat vloeren en een dragende kalkzandsteen gevelvulling. Volgens het keuzemodel 
komt dat neer op €236.629,18 en een bouwtijd van 44 dagen. 

Het casco kan niet worden gerealiseerd met een tunnelkist en dit is ook uitgesloten door het 
keuzemodel. Als de resultaten worden bekeken valt het op dat de massieve kalkzandsteen 
wand met kanaalplaatvloer en dragende kalkzandsteen gevelvulling zowel het goedkoopste 
als snelste is. De kosten van het casco bedragen dan €213.147,36 en het casco heeft een 
bouwtijd van 36 dagen. 

Op dit moment worden er bij dit project door Van Wanrooij breedplaatvloeren toegepast in 
plaats van kanaalplaatvloeren. Wanneer Van Wanrooij deze breedplaatvloeren perse zou 
willen hanteren kan er beter voor een betonwand worden gekozen dan voor een 
kalkzandsteenwand. Dit scheelt bij het toepassen van een massieve wand€ 18.564,- en bij 
een ankerloze spouwmuur € 12.204,- terwijl de bouwtijd hetzelfde blijft. 

Moqe!i;ke besoaring 
Wanneer er bij de fundering een stalen kist wordt toegepast, de woningscheidende wand 
wordt uitgevoerd in massief kalkzandsteen en de verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als 
kanaalplaatvloer kan er een besparing ten opzicht van de huidige bouwkosten worden 
gerealiseerd van € 43.438,52. Daarnaast wordt de bouwtijd met 13 dagen verkort. 

Om de bouwtijd te verkorten is het ook mogelijk om een prefab fundering toe te passen in 
plaats van de fundering met stalen kist. De besparing op de bouwkosten komt dan uit op € 
35.593,06 en de bouwtijd wordt dan met 16 dagen verkort . 

4.2.2 Keuzemodel middeldure tot dure grondgebonden woningen 
Voor het keuzemodel van de middeldure tot dure grondgebonden woningen is een ander 
deel van het project "Parcville" in Hendrik Ido Ambacht geanalyseerd. Het deelproject 
bestaat uit 35 woningen onderverdeel in 4 woningtypes. Het plan bestaat uit 5 dezelfde 
blokken van 7 woningen. 

De gegevens van de woningen zijn ingevoerd in het keuzemodel voor middeldure tot dure 
grondgebonden woningen en de resultaten daarvan zijn te zien in Bijlage H. 

Fundering 
De fundering van het project is door Van Wanrooij uitgevoerd als een traditioneel bekistte 
fundering. Uit het keuzemodel blijkt dat dit zowel de duurste oplossing is als de oplossing 
die het langste duurt. Eigenlijk is de traditionele fundering, gekeken naar de kosten en 
bouwtijd, de slechtst mogelijke keuze. De traditionele fundering kost € 106.260,40 en heeft 
een interval van 10 dagen. 
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De oplossing die door het keuzemodel als goedkoopste wordt aangewezen is de stalen 
funderingskist met kraanjuk. Deze kost € 68.384,60 en heeft in interval van 5 dagen . Het is 
ook mogelijk de bouwtijd nog verder te verkorten door een prefab fundering toe te passen. 
De kosten zijn dan echter met€ 85.940,25 weer hoger. 

Beqane qrondvloer 
Er is door Van Wanrooij een rib-cassettevloer toegepast. Ook in het keuzemodel komt deze 
er als het voordeligste uit. Zowel qua kosten als qua bouwtijd kan het beste de rib
cassettevloer worden gekozen . 

Wanden, vloeren en qevelvullinq 
Op dit moment zijn de woningen uitgewerkt met een kalkzandsteen spouwmuur, 
breedplaatvloer en een dragende kalkzandsteen gevelvulling, dit systeem kost € 398 .018,51 
en heeft een bouwtijd van 56 dagen. 

Ook bij deze woningen is het casco realiseren met de tunnelkist niet mogelijk door het 
verschil in beukmaat en omdat het ontwerp van de woning hier niet geschikt voor is. De 
goedkoopste en snelste bouwmethode is de kalkzandsteen spouwmuur met 
kanaalplaatvloeren en een dragende kalkzandsteen gevelvulling. Deze methode komt neer 
op €354.095,91 en een bouwtijd van 48 dagen. Wanneer het om een bepaalde reden 
wenselijk is om een breedplaatvloer toe te passen kan in verband met de kosten beter een 
betonnen spouwmuur worden toegepast. 

Besparinq 
Wanneer er bij de fundering een stalen kist wordt toegepast, de woningscheidende wand 
wordt uitgevoerd als kalkzandsteen ankerloze spouwmuur en de verdiepingsvloer wordt 
uitgevoerd als kanaalplaatvloer kan er een besparing ten opzicht van de huidige bouwkosten 
worden gerealiseerd van € 77. 798,40. Daarnaast wordt de bouwtijd met 13 dagen verkort. 

4.2.3 Keuzemodel appartementen 
Voor het keuzemodel van de appartementen is een plan in Bergen op Zoom geanalyseerd. 
Er is voor gekozen om een appartementengebouw te analyseren van dat deel uit maakt van 
het Project ""t fort Belvedere". De huidige gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van 
tegenwoordig en daarom was besloten deze te slopen en er nieuwe te bouwen. Op deze 
plek worden 3 appartementengebouwen gerealiseerd waarvan "Le Belvedere" het grootste 
is. In het appartementengebouw zijn 39 appartementen gerealiseerd, verdeelt over 8 
bouwlagen en 8 beuken. 

De gegevens van de woningen zijn ingevoerd in het keuzemodel voor appartementen en de 
resultaten daarvan zijn te zien in Bijlage I. 

Funderinq 
Ook bij dit project is er door Van Wanrooij gekozen voor een traditionele funderingskist. De 
fundering kost dan € 34 .572,90 en heeft een interval van 10 dagen. Wanneer er was 
gekozen voor de goedkoopste methode, een stalen funderingskist met kraanjuk, had de 
funderingsbalk slechts € 22 .153,14 gekost en een interval van 5 dagen gehad. 
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Begane grondvloer 
In het plan is de begane grondvloer uitgevoerd als breedplaatvloer met daaronder (in de 
kelder) isolatie. De begane grondvloer kost dan ( 34.389,51 en hee~ een interval van 7 
dagen. Wanneer er echter een ge·lsoleerde kanaalplaatvloer was toegepast had deze slechts 
€ 23.035,92 gekost. 

Wanden, vloer en gevelvulling 
Het project wordt momenteel getunneld, dit kost ( 432.567,95 en heeft een bouwtijd van 
49 dagen. Uit het keuzemodel blijkt dat tunnelen de voordeligste bouwmethode is, zowel 
wanneer er wordt gekeken naar de kosten van het project als er wordt gekeken naar de 
bouwtijd. 

Normaliter zou dit project door Van Wanrooij warden uitgevoerd met kalkzandsteen wanden 
en breedplaat vloeren. Dit is in dit geval niet gebeurd omdat er is onderzocht of het gebouw 
niet beter in beton kon warden uitgevoerd. Wanneer echter net als normaal voor de 
standaard bouwmethode zou zijn gekozen waren de kosten van het casco opgelopen naar 
( 475.629,18 terwijl de bouwtijd was verlengd naar 86 dagen. 

Besparinq 
Het is mogelijk om op de fundering en de begane grondvloer te besparen door de fundering 
uit te voeren met een stalen kist en de vloer uit te voeren met ge·lsoleerde kanaalplaten. Dit 
had een bes paring opgeleverd van €23. 773,35 had de bouwtijd met 11 dagen verkort. 

De besparing is beperkt omdat Van Wanrooij zelf al onderzoek had gedaan naar de ideale 
bouwmethode. Hier kwam uit dat het project het best kon warden uitgevoerd met een 
tunnelkist. Dit had als gevolg dat niet de standaard bouwmethode van kalkzandsteen 
wanden en breedplaatvloeren werd toegepast. Normaliter wordt deze vergelijking echter 
niet gemaakt. 

4.2.4 Ervaring gebruikers 
Twee onafhankelijke mensen hebben de keuzemodellen getest, een van deze personen was 
een inkoper de andere was een projectontwikkelaar. Tijdens de test kwamen enkele 
verbeterpunten naar voren: 

- Het programma werk alleen goed als de correcte handelingen na elkaar warden gedaan. 
Wanneer de volgorde niet wordt gehanteerd is er een grate kans op fouten. Dit komt mede 
doordat het keuzemodel in Excel met Visual Basic is gemaakt. Dit is echter niet zomaar op 
te lossen voor een leek op programmeurgebied. 
- Er moet bij een van de stappen het aantal tunnels dat wordt toegepast geselecteerd 
warden. Het is echter niet mogelijk om dit aantal in een later stadium aan te passen. De 
gevolgen van het inzetten van meer of minder tunnels is dus alleen te bekijken door het 
model meerdere malen in te voeren. 
- Hetzelfde geldt voor de productiesnelheid. Deze moet in warden gegeven en kan later niet 
meer gewijzigd warden. Oak hierbij zou het interessant zijn wat de gevolgen zijn van een 
andere productiesnelheid. Dit kan echter oak weer alleen warden bepaald door het model 
meerdere malen in te voeren. 

Daarnaast waren er nag enkele kleine opmerkingen die meteen in het keuzemodel gewijzigd 
zijn. De bovengenoemde opmerkingen zijn echter nag niet in het huidige keuzemodel 

15 me• 2007 58 
Pieter BDngero;, 0573425 



"Een keuzemodel voor d€ bouwmethodes en bouwmatenalen van senemat1ge woningcasco's" 
Construction Technology TU /e 

opgenomen. Wanneer deze aanpassingen moeten warden gemaakt zal er door een 
programmeur naar moeten warden gekeken. 

4.3 Conclusie keuzemodel 

Zoals in paragraaf 4.2 is te zien kunnen er kosten en bouwtijd warden bespaard door het 
toepassen van andere bouwmethodes en bouwmaterialen dan die Van Wanrooij standaard 
hanteert. Bij het voorbeeldproject van de goedkope woningen kon per woning ( 1.888,63 
warden bespaard en kon de totale bouwtijd met 13 dagen warden verkort. Door een andere 
fundering en verdiepingsvloer toe te passen bij de middeldure tot dure woningen kon 
( 2.222,81 per woning warden bespaard en kon de bouwtijd met 13 dagen warden verkort. 
Bij het voorbeeldproject van de appartementen werd slechts ( 679,24 per appartement 
bespaard. Bij het appartementencomplex werd echter afgeweken van de standaard 
bouwmethode van Van Wanrooij. In dit geval was ervoor gekozen om het 
appartementencomplex te maken met de tunnelbouwmethode. Wanneer de standaard 
bouwmethode van Van Wanrooij echter wel was gehanteerd had dit geresulteerd in een 
meerprijs van ( 1.104, 13 per appartement ten opzicht van de tunnelbouwmethode. 

Bij het vergelijken van de keuzes van Van Wanrooij met de resultaten uit het keuzemodel 
viel op dat op elk project besparingen in zowel de bouwtijd als op de bouwkosten waren te 
maken. Door het toepassen van een andere bouwmethode of andere bouwmaterialen is op 
eenvoudige wijze de bouw goedkoper te maken en de bouwtijd te verkorten. 

Dit keuzemodel biedt de mogelijkheid snel en eenvoudig verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen te vergelijken. Door het overzicht kunnen de gevolgen van een keuze 
warden geanalyseerde. Daarbij kunnen de voordelen van lagere kosten of een snellere 
bouwtijden tegen elkaar warden afgewogen. Door het keuzemodel is het nu bij Van 
Wanrooij mogelijk om snel op basis van objectieve keuzecriteria een keuze te maken tussen 
de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen. 

Hiermee zijn de eisen die Van Wanrooij aan het model stelde alien gerealiseerd. Het model 
maakt het mogelijk om gestructureerd een keuze te maken voor de bouwmethodes en 
bouwmaterialen. Daarbij zijn alle keuzeaspecten van Van Wanrooij gehanteerd. Daarnaast is 
het keuzemodel redelijk gebruikersvriendelijk, alleen is het belangrijk dat de volgorde van 
het model wordt gehanteerd. In de gebruiksaanwijzing staat alles eenvoudig uitgelegd. Dit 
maakt het mogelijk dat oak mensen die het model niet kennen ermee kunnen werken. 

Omdat er een lijst wordt gegenereerd met alle mogelijke combinaties biedt dit nieuwe 
mogelijkheden: 

Wanneer de bouwtijd van een project kritisch is kan ervoor warden gekozen om een 
duurdere maar snellere methode toe te passen. Met het overzicht is het eenvoudig 
om te bepalen welke bouwtijd er kan warden gewonnen door het toepassen van een 
andere bouwmethode. Hierbij is dan ook meteen de meerprijs voor de bouwkosten 
inzichtelijk. Er kan dan een afweging warden gemaakt naar de tijd die wordt 
gewonnen en de kosten die de tijdswinst met zich meebrengt. 
Het is met het overzicht eenvoudig te zien wat een kwaliteitsverhoging van het casco 
voor gevolgen heeft op zowel de bouwtijd als de kosten van het project. Zo kunnen 
bijvoorbeeld de kosten en bouwtijd van een spouwmuur eenvoudig warden 
vergeleken met die van een massieve wand. 
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Doordat zowel de kosten van Van Wanrooij als de kosten van bouwkosten.nl warden 
gehanteerd in het keuzemodel, kunnen er ook bouwmethodes warden vergeleken 
waar Van Wanrooij geen representatieve calculatieprijzen voor heeft. In dat geval 
warden de bouwkosten van bouwkosten.nl met elkaar vergeleken. Als daaruit blijkt 
dat een bepaalde bouwmethode het voordeligste is, moet er een berekening warden 
gemaakt wat de kosten voor Van Wanrooij zouden zijn waneer zij deze zouden 
toepassen. Aan hand van deze berekening kan er warden gekeken of deze oplossing 
ook voor Van Wanrooij het voordeligste is. 
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

TU/e 

De doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat het mogelijk 
maakt de keuze voor bouwmethodes en bouwmaterialen te baseren op objectieve 
keuzeaspecten. Hiervoor is een keuzemodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt om snel op 
basis van objectieve keuzeaspecten een keuze te maken uit, de voor Van Wanrooij 
geschikte, bouwmethodes en bouwmaterialen. 

Keuzesvstematiek 
Het probleem met de huidige methode is dat de keuze voor bouwmethodes en 
bouwmaterialen nag gemaakt wordt op basis van ervaring. Er wordt niet naar alternatieven 
gekeken en de standaard bouwmethodes en bouwmaterialen warden gehanteerd. Dit heeft 
als gevolg dat vrijwel altijd dezelfde bouwmethode en bouwmaterialen warden toegepast. 
De keuze wordt gemaakt op basis van subjectieve keuzeargumenten in plaats van 
objectieve keuzeargumenten. Om deze keuze te optimaliseren en structureren is de 
optimale keuzesystematiek voor Van Wanrooij vastgesteld. Hierbij kwam naar voren dat 
met behulp van een hulpmiddel de keuze kan warden gestructureerd. Dit hulpmiddel moet 
helpen bij het baseren van de keuze op basis van objectieve keuzeaspecten. 

Keuzeaspecten 
Voordat het hulpmiddel vorm kon krijgen, moesten eerst de keuzeaspecten die moeten 
warden meegenomen in het keuzemodel bekend zijn. Na analyse van keuzemodellen uit de 
literatuur en overleg met Van Wanrooij zijn de belangrijkste objectieve keuzeaspecten 
geselecteerd. Hierbij kwam naar voren dat de bouwkosten, bouwtijd, woningtype, 
compatibiliteit, situatie en bouwfysische eigenschappen in ieder geval bij het keuzemodel 
aan bod moesten komen. 

Keuzemodel 
Het keuzemodel is ontwikkeld aan hand van de belangrijkste objectieve keuzeaspecten en 
rekening houden met de bouwmethodes en bouwmaterialen die kunnen warden toegepast. 
Er zijn een drietal keuzemodellen opgesteld elk voor een ander type woning. In het 
keuzemodel kunnen diverse projectgebonden gegevens, zoals de oppervlakte van de 
begane grondvloer, de beukbreedte, de beuklengte, enz., warden ingevoerd. Het resultaat 
is een overzicht met bouwmethodes en bouwmaterialen die in combinatie met elkaar 
kunnen warden toegepast met daarachter de bouwkosten en bouwtijd. Bij de bouwkosten is 
oak rekening gehouden met de tijdsgebonden bouwplaatskosten. Wanneer een bouw langer 
duurt, zullen deze kosten oplopen. 
Doordat er een overzicht is met de verschillende bouwmethodes en bouwmaterialen kunnen 
deze eenvoudig met elkaar warden vergeleken. Het voordeel daarvan is dat de gevolgen 
voor een keuze van bepaalde bouwmethodes en bouwmaterialen direct zichtbaar zijn. 
Daarnaast kan er warden gekeken wat de gevolgen voor de kosten en bouwtijd zijn bij een 
kwaliteitsverhoging van de woning. 
Er zijn een drietal voorbeeldprojecten geanalyseerd. Hieruit bleek dat bij elk van de 
projecten besparingen waren te realiseren door andere bouwmethodes of bouwmaterialen 
toe te passen. Dat betekent dat door de huidige keuzemethode niet altijd de optimale 
bouwmethode en bouwmaterialen warden gekozen, metals gevolg dat er geld en tijd 
verloren gaat. Door het toepassen van het keuzemodel kan er een analyse warden gemaakt 
welke bouwmethode en bouwmaterialen er het beste kunnen warden toegepast voor dat 
specifieke project. Door toepassing van het keuzemodel kan er tijd en kosten warden 
bespaard. 
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6. EVALUTATIE, (BELEIDS)AANBEVELINGEN EN 
SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Evaluatie van het onderzoek 
Het onderzoek is verricht naar aanleiding van Masterproject 4. Hieruit bleek dat de keuze 
voor bouwmethodes en bouwmaterialen werd gemaakt op basis van ervaring in plaats van 
op objectieve keuzeaspecten. Bij Van Wanrooij was de vraag gerezen of de huidige 
keuzesystematiek wel de beste was en of wel altijd de optimale bouwmethode en 
bouwmaterialen werden toegepast. 

Het doel van het onderzoek was het structureren en optimaliseren van de keuzesystematiek 
van Van Wanrooij. Dit is uiteindelijk gedaan door het ontwikkelen van een keuzemodel voor 
bouwmethodes en bouwmaterialen. Aan hand van dit keuzemodel kan de huidige 
keuzesystematiek warden aangepast en kan de keuze beter warden gebaseerd op basis van 
objectieve keuzeaspecten. 

Hoewel er op de universiteit al diverse onderzoeken waren gedaan naar de keuze van een 
bouwmethode of bouwmaterialen is een onderzoek in deze hoedanigheid nag niet 
uitgevoerd. De reeds gedane onderzoeken richtte zich vooral op het vergelijken van twee 
verschillende methodes terwijl dit onderzoek alle, voor Van Wanrooij interessante, 
bouwmethodes met elkaar vergelijkt. 

Beleidsaanbevelinqen naar aan/eidinq van het onderzoek 
De huidige keuzesystematiek van het toepassen van standaard bouwmethodes en 
bouwmaterialen is verre van optimaal. Daarom adviseer ik de directie van Van Wanrooij de 
huidige keuzesystematiek te wijzingen en meer de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen met elkaar te vergelijken zodat er specifiek per project een keuze komt 
voor de bouwmethode en bouwmaterialen. Deze keuze moet dan warden gebaseerd op 
basis van objectieve keuzeaspecten. Het ontwikkelde keuzemodel voor bouwmethodes en 
bouwmaterialen is zeer geschikt om een snelle vergelijking van de verschillende 
bouwmethodes en bouwmaterialen te maken. Aan hand van het genereerde overzicht zijn 
eenvoudig de voor- en nadelen van de diverse bouwmethodes en bouwmaterialen te 
analyseren, en kan er een keuze warden gemaakt op basis van de objectieve 
ke u zea s pecte n. 

Suqqesties voor verder onderzoek 
Op het moment is het keuzemodel nag niet geschikt als calculatiemodel. Het kan alleen 
warden gebruikt om het verschil in kosten en tijd van de verschillende bouwmethodes te 
vergelijken. In vervolgonderzoek kan geanalyseerd warden of het mogelijk is het 
keuzemodel oak geschikt te maken als calculatiemodel. 

Daarnaast zijn er nag niet voor alle bouwdelen juiste calculatiekosten beschikbaar voor het 
model. Dit komt doordat Van Wanrooij nag niet alle, in het keuzemodel vernoemde 
bouwmethodes, heeft toegepast. De bruikbaarheid van het model kan aanzienlijk warden 
verbeterd door de gegevens in het model aan te blijven vullen. 
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