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Inleiding 

Voor u ligt de gebruiksaanwijzing behorende bij het keuzemodel bouwmethodes en 
bouwmaterialen gemaakt in opdracht van Van Wanrooij en in samenwerking met de TU/e. 
Het keuzemodel moet de gebruiker de mogelijkheid bieden om een keuze te maken tussen 
bouwmethodes en bouwmaterialen aan de hand van concrete beslissingscriteria. De 
concrete beslissingscriteria zijn in dit geval de kosten en de bouwtijd van een bouwmethode 
en bouwmateriaal. 

Verschiflende keuzemodellen 
Om de verschillen in eisen van de diverse woningtypes op te vangen zijn er een drietal 
keuzemodellen opgesteld, elk voor een ander type woning . 

1. Keuzemodel voor goedkope grondgebonden eengezinswoningen 
Het eerste keuzemodel is geschikt voor goedkope grondgebonden woningen. Dit 
keuzemodel dient alleen gebruikt te worden voor grondgebonden eengezinswoningen die 
minder dan €160.000,- kosten. Dit keuzemodel houdt alleen rekening met de eisen uit het 
bouwbesluit. De aanvullende eisen die door GIW aan woningen worden gesteld, worden 
verder buiten beschouwing gelaten. Deze woningen worden dus ook niet onder garantie van 
GIW gebouwd. Als er besloten wordt deze goedkope woningen toch onder garantie van GIW 
te bouwen zal het keuzemodel voor middeldure tot dure eengezinswoningen gehanteerd 
moeten worden. 

2. Keuzemode/ voor middeldure tot dure grondgebonden eengezinswoningen 
Het tweede keuzemodel is gemaakt voor middeldure tot dure grondgebonden 
eengezinswoningen. Deze woningen zijn duurder dan €160.000,- en/of worden gebouwd 
onder de aanvullende eisen van GIW. Door de aanvullende eisen van GIW zijn alleen 
ankerloze woningscheidende wanden mogelijk. Dit sluit enkele bouwmethodes en 
bouwmaterialen uit. 

3. Keuzemode/ voor appartementen. 
Het laatste keuzemodel is speciaal gemaakt voor appartementen. Er wordt bij 
appartementen zowel rekening gehouden met de eisen uit het bouwbesluit als de eisen van 
GIW. 

Uitkomst van het keuzemodel 
Door het invullen van projectgebonden aspecten wordt een overzicht verkregen van de 
bouwkosten en bouwtijd van de bouwmethodes en bouwmaterialen die kunnen worden 
toegepast om het casco van de woning te realiseren. Hierbij moet worden opgepast dat de 
resultaten die uit het model rollen geen calculatiekosten zijn! Het model kan op dit moment 
dan ook niet worden gebruikt als calculatiemodel. Het model geeft wel een concreet 
overzicht van het verschil in kosten en bouwtijd van de verschillende bouwmethodes en 
bouwmaterialen. 

Door wie kan het keuzemodel warden qebruikt 
Het keuzemodel kan worden gebruikt om vast te stellen met welke bouwmethode en 
bouwmaterialen een project het beste kan worden gerealiseerd . Dit zal moeten worden 
gedaan als de tekeningen van het definitief ontwerp naar de besteksfase gaan. Kleine 
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aanpassingen op het ontwerp zijn dan nag mogelijk en eventueel te maken om een ander 
systeem toe te passen . Afhankelijk van de aannemingsvorm zal het keuzemodel bij Van 
Wanrooij gehanteerd moeten warden door de projectontwikkeling of door de 
werkvoorbereidi ng. 
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STAP 1 

Open het keuzemodel. 

KEUZEMOOEL BOUWMEll-IODES EN BOUWMA TIRIAUN Gehr. Van Wanrooij lx1 
Stap I I Stap 2 I Stap 3 I Stap 4 I Stap 5 I Stap 6 I 
ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

Projectnaam: 

Projectnurrrmer: 

Projectspecificatie : 

Gebruiker: 

Datum: 

Pare Ville, De Volgerlanden 

12.345 

30 eengezinswoningen 

Pieter Bongers 

01-01·2007 

Gehr. van Wanrooij 
Bouwbedri·ven 

Elk van de keuzemodellen opent met het bovenstaande scherm. In dit scherm kunnen de 
"Algemene projectgegevens" warden ingevoerd. Deze zullen later op de ka~ van de 
resultaten te zien zijn. 

Projectnaam[1J De naam van het project. 

Projectnummer[2l De nummer van het project. 

Projectspecificatiel3l Een omschrijving van het project. 

Gebruikerl4 J De persoon die het keuzemodel heeft ingevuld 

Datum[SJ De datum waarop het keuzemodel is ingevuld. 
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STAP 2 

Als de algemene projectgegevens zijn ingevuld kan het tweede tabblad warden ingevuld. 
Het tweede tabblad kan geselecteerd warden door met de muis op "Stap 2" te klikken. Het 
onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. 

KEUZ£MOO£L BOUWM£THOOES EN IJOUWMAT£RIALEN Gehr. Van Wanrooij ~ 
Stap I Stap 2 I st.3p 3 I Stap 4 I Stap 5 I Stap 6 I 
TOEPASSEN \IAM BOLJIJ..IMETHODES 

r Er is sprake van een split-level woning. 

[;;; Er zijn belendingen die het uittrel:ken van een tunnel~jst onmogebjk maken. 

r Er zitten sprongen in de woningscheidende wanden. 

X,~:~;~i~::t;j~~!~~:j~~::~~.~~~;:;·~;i~!;i;~~;~~~:~k~~~~~:~orden aangebr acht. 

r Het gebouw heeft meer dan 3 verdiepingen. 

Door diverse omstandigheden (bv. beperl<ingen van een bouwfocatie of randvoorwaarden in een wijk) kan het zijn dat het r1iet mogelijk is een of 
meerdere van de onderstaande bouwmethodes toe te passen. Deze dienen in dat geval aan te warden gevinkt. 

r Stapelbouw 

r Gietbouw met wandl<isten 

r Gietbouw met tiJnnell<isten 

r Montagebouw 

Bij "Stap 2" is het mogelijk om bouwmethodes en -materialen van het keuzemodel uit te 
sluiten. Dit gebeurt door middel van stellingen. Wanneer er een vinkje voor een of meerdere 
van de stellingen wordt gezet, warden de bijbehorende bouwmethodes en -materialen 
uitgesloten. De stellingen die bij "Stap 2" staan kunnen verschillen per keuzemodel. Uitleg 
over deze stellingen volgt hieronder. 
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I/ Er is sprake van een split-level woning. [6] 

Wanneer de verdiepingen van de woning verspringen is er sprake van een split-level woning. Indien 
dat bij het huidige project het geval is dient deze stelling aan te warden gevinkt. De bouwmethodes 
die gebruik maken van een gestorte betonwand warden in het geval van een split-level woning 
uitgesloten. 

Uitleg: Wanneer er sprake is van een split-level woning is het niet gebruikelijk om een tunnelkist dan we/ 
wandkist toe te passen. Door het verschil in verdiepingshoogte zijn er verschillende de/en tunnelkist nodig waarbij 
er een probleem ontstaat om de overgang van de wanden en verdiepingen naar een hoger gelegen dee/ te 
realiseren . Ook bij de wandkist geeft deze overgang prob/emen, er dient een speciale kist te worden toegepast 
wat hoge kosten met zich meebrengt. Daarom is ervoor gekozen deze bouwmethodes uit te sluiten wanneer er 
een split-level woning wordt gerealiseerd. 

~· Er zijn belendingen die het uittrekken van een tunnelkist onrnogelijk rnaken. (SJ 

Indien er belendingen zijn die het uitrekken van de tunnelkist onmogelijk maken moet deze stelling 
warden aangevinkt. Bij belendingen kan er aan verschillende dingen warden gedacht als bomen, 
bebouwing of wegen. 

Uitleg : Voor het uitrekken van de tunnel is voor de woning minimaa/ een vrije ruimte nodig van een halve 
beukdiepte + 3 meter manoeuvreerruimte. Indien deze ruimte niet beschikbaar is moet deze stelling warden 
aangevinkt. Het bouwen met een tunnelkist wordt dan uitgesloten. 

W Er zitten sprongen in de woningscheidende wanden. [9] 

Als er sprongen in de woningscheidende wanden zitten moet deze stelling warden aangevinkt . In dat 
geval is het niet mogelijk om een tunnelkist toe te passen. Deze wordt dan ook uitgesloten wanneer 
deze stelling wordt aangevinkt. 

Uitleg: Wanneer er sprongen in de woningscheidende wanden zitten is het niet mogelijk om een tunnelkist toe te 
passen . In de meeste gevallen is het niet moge/ijk om de tunnelkist te lossen wanneer er sprongen zitten in de 
woningscheidende wand. Zelfs als de tunnel in meerdere de/en wordt opgesplitst is het niet mogelijk om de 
sprong in de wand te rea/iseren zonder het casco in meerdere de/en te storten. Met een wandkist is het we/ 
mogelijk om sprongen in wanden op te nemen. De wandkist moet dan echter speciaal voor deze wand worden 
gemaakt. Omdat de wand door zijn aparte vorm niet bij andere projecten kan worden ingezet moet de complete 
wandkist op dat project worden afgeschreven, waardoor het zeer kostbaar wordt. Daarom worden de wandkist en 
tunnelkist uitgesloten als er sprongen in de woningscheidende wanden zitten. 
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P De beuken van de woning hebben verschillende afmetingen. (10] 

Het is mogelijk dat de beuken van de woningen verschillende afmetingen hebben. Als dit het geval is, 
is het niet logisch om een tunnelkist bij dit project toe te passen. Wanneer deze stelling wordt 
aangevinkt wordt de tunnelbouwmethode uitgesloten. 

Uitleg: Wanneer de beuken van de woningen verschillende afmetingen hebben wordt de tunnelkist uitgesloten. a/s 
de woningen verschillende beukmaten hebben kan er niet een dezelfde tunnelkist warden toegepast. Er is een 
mogelijkheid om de tunnelkist om te bouwen, of er kunnen verschillende afmetingen tunnels warden toegepast. 
Beide oplossingen brengen hoge kosten met zich mee. Daarom is ervoor gekozen om de tunnelkist uit te sluiten 
wanneer er verschi/lende beukbreedtes zijn. 

P Er moeten tijdens de bauw nag leidingen in de wand kunnen warden aangebracht. [7] 

Het kan wenselijk zijn om de mogelijkheid te hebben om tijdens de bouw nog leidingen in de wanden 
aan te brengen. Bijvoorbeeld wanneer nog niet alle woningen bij aanvang van de bouw zijn verkocht. 
Wanneer er op een later stadium nog wijzigingen in het leidingverloop kan worden aangepast kan dit 
de verkoopbaarheid van de woningen vergroten. Als het leidingverloop in een later stadium nog moet 
kunnen worden aangepast dient deze stelling te worden aangevinkt. 

Uitleg : Deze stelling wordt aangevinkt als er tijdens de bouw nog leidingen in de wanden moeten warden 
aangebracht. Hier kan voor warden gekozen wanneer er bij aanvang van de bouw nog een groat dee/ van de 
woningen niet verkocht is. Dit kan warden vastgesteld in overleg met de ontwikkelaar en/of makelaar. Wanneer 
er tijdens de bouw nog leidingen in de wanden moeten kunnen warden aangebracht warden de betonwanden 
uitgesloten. Ondanks dat het bij de betonwanden we/ mogelijk is later leidingensleuven te frezen zijn de kosten 
daarvoor dusdanig hoog dat dit geen interessante oplossing is. 

~ Het gebauw heeft meer dan 3 verdiepingen. (13) 

Wanneer een gebouw meer dan 3 bouwlagen heeft is het niet mogelijk om alle bouwmethodes en 
bouwmaterialen toe te passen. Als deze stelling wordt aangevinkt, worden de cellenbetonwand en de 
Porisowand uitgesloten. 

Uitleg: Wanneer een gebouw meer dan 3 verdiepingen heeft moeten er materialen met voldoende draagkracht 
warden toegepast. Bij meer dan drie verdiepingen is het niet meer mogelijk om de cellenbetonwand en 
porisowand toe te passen. 

Me12007 
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Bij een appartementengebouw is het mogelijk dat het gebouw meer dan 8 verdiepingen heeft. 
Wanneer dat het geval is, kunnen enkele bouwmethodes en bouwmaterialen niet meer worden 
toegepast. Als deze stelling wordt aangevinkt, worden de kalkzandsteenwand, cellenbetonwanden, 
Porisowand en het Flexcasco uitgesloten. 

Uitleg: wanneer een gebauw meer dan 8 verdiepingen heeft maeten de taegepast bauwmaterialen valdaende 
draagkracht hebben. Wanneer een gebauw meer dan 8 verdiepingen heeft kunnen al/een de tunnelkist en 
wandkist warden taegepast. De averige bauwmethades val/en af. 

~ Stapelbouw 

~ Gietbouw met wandkisten 

~ Gietbouw met tunnell<jsten 

!;; Montagebouw 

[nJ Door de stapelbouwmethode aan te vinken wordt deze uitgesloten. 

Uitleg: Er zijn diverse redenen waaram de stapelbauwmethade niet kan warden taegepast. In averleg met het 
bauwbedrijf en de canstructeur maet deze vraag warden beantwaard. Magelijke redenen zijn : het gebrek aan 
metselaars/lijmers, taepassen van een andere methade dan de standaard methade, het ontwerp kan niet geschikt 
zijn vaar de stapelbauwmethade, de canstructie kan niet met de stapelbauwmethade stabiel warden gemaakt, 
enz. 

r12J Door de gietbouwmethode met wandkisten aan te vinken wordt deze uitgesloten. 

Uitleg: Er zijn diverse redenen waaram de gietbauwmethade met wandkist niet kan warden taegepast. In averleg 
met het bauwbedrijf en de canstructeur maet deze vraag warden beantwaard. Magelijke redenen zijn: het gebrek 
aan bekisting, wanneer er vee/ verschillende wanden zijn maet de kist vaak warden aangepast waardaar de 
kasten vaar de bekisting te haag warden, er is geen betanplaeg beschikbaar, enz. 

r14l Door de gietbouwmethode met tunnelkist aan te vinken wordt deze uitgesloten. 

Uitleg: Er zijn diverse redenen waaram de gietbauwmethade met tunnelkist niet kan warden taegepast. In averleg 
met het bauwbedrijf en de canstructeur maet deze vraag warden beantwaard. Magelijke redenen zijn: het gebrek 
aan bekisting, geen geschikt persaneel, veel verschil/ende type waningen, enz. 

[lSJ Door de montagebouwmethode aan te vinken wordt deze uitgesloten . 

Uitleg: Er zijn diverse redenen waaram de mantagebauwmethade niet kan warden taegepast . In averleg met het 
bauwbedrijf en de canstructeur moet deze vraag warden beantwaard. Mogelijke redenen zijn : hage prefab kasten, 
gebrek aan voorbereidingstijd, enz. 
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STAP 3 

Als het tabblad twee volledig is doorlopen kan het derde tabblad warden geselecteerd door 
met de muis op "Stap 3" te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. 

KEUZEMODEL BOUWMElHOO[S [N BOUWMATFRIAl.EN Gehr . Van Wanrooij lxl 
Stap 1 I stap 2 st.~p 3 I Stap 4 I Stap 5 I Stap 6 I 
INVOEREN GEGEVENS [113J 

I. ALGEMEEN 

Aantal woningen 30 ;t. 

Aantal Bouwlagen st. 

II. FUNOERING 

Lengte 690 ml 

Aantal beul<en 30 

Tijdsgebonden bouwplaatskosten 2600 

FUNDER.ING OP STAAL FUNDER.ING OP PALEN 

r SOOx lSOmm r 600x 1 SOmrn 

r 500x200mrn r 600x200mm 

r 500x250rnm r 600x250mm 

III. BEGANE GRONO 

Oppervlakte BG 1800 

r 800x200mm 

r 800x250mm 

mZ 

r 350x400mm 

r 350x500mm 

r 350x600mm 

r 400x400mm 

r 400x500mm 

400x600mm 

st. 

EI week 

r SOOxSOOmm 

r 500x600mm 

r 500x700mm 

Bij "Stap 3" warden de eerste technische projectgegevens ingevuld. "Stap 3" bestaat uit 3 
delen. In het eerste deel kunnen algemene gegevens warden ingevoerd, deel twee gaat 
over de fundering van de woningen en deel drie gaat over de begane grand . Hieronder 
wordt per onderdeel uitgelegd water in de verschillende vakjes moet warden ingevuld en 
hoe keuzes gemaakt kunnen warden. 
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I. Al MEEN 

A<1otal woriinge-r1 [30 st. Aantal beuken I :30 st . 

Adrtl:al Bouwf.~n 

' 
:J st. Tijdsgebonden bouwpla.~tskosten I 2600 ~I week 

Aantal woningen [l6 l Hier wordt aangegeven uit hoeveel woningen het project 
bestaat. 

Aantal bouwlagen [l 7J Hier wordt aangegeven uit hoeveel bouwlagen het gebouw 
bestaat. Hierbij warden alleen lagen bedoeld met zowel wanden 
als een verdiepingsvloer. Dus: EXCLUSIEF KELDER EN LAGEN 
DIRECT ONDER DE KAP. 

Aantal beuken [lSJ Hier wordt aangegeven uit hoeveel beuken het project bestaat. 

Tijdsgebonden Hier wordt een schatting gegeven van de tijdsgebonden 
bouwplaatskosten [l9 J bouwplaatskosten. Hierbij kan warden gedacht aan 

tijdsgebonden kosten als de uitvoerder, keten, hekwerk, enz . 
De eventuele hijskra(a)n(en) warden hier echter niet bij 
meegenomen, deze staan verrekend in de kostprijs van de 
diverse bouwdelen. 

Indien deze kosten nog niet bekend zijn kan standaard 
C 2600,- warden ingevuld. 

Uitleg : Bij de kosten van €:2600, - per week is rekening gehouden met 
de loon en reiskosten van een uitvoerder en voorman, een 
uitvoerderskeet, een schaftkeet, een keet met toiletten, een stroomkast 
en 200m 1 hekwerk. 

Me120V7 10 
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II. FUNDERING 

Lengte 690,0 

Lengte [2oJ 

FUNDERING OP STAAL 

Bouwbedrljven 

ml 

Hier moet de totale funderingslengte van alle woningen in strekkende meters 
[m 1

] worden ingevoerd. 

--, ~ 
FUNDERING OP PALEN 

I 500x150mm r 600x 150mm 350x400mm r 400x400mm r 500x500mm 

r 500x200mm r 600x200mm r 800x200mm r 350x500mm r 400x500mm r 500x600mm 

r 500x250mm r 600x250mm r 800x250mm r 350x600mm P 400x600mm r 500x700mm 
~ --

Fundering op staal/ Hier kan worden gekozen tussen een fundering op palen of een fundering op 
Fundering op palen staal. De keuze wordt gemaakt door een vinkje voor een van de afmetingen 
[21] van de fundering te zetten. 

Er maq slechts een van de twee funderingstypen worden aanqevinkt. 

Mer 2007 11 
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III. BEGANE GRONO 

Oppervlakte BG 

Oppervlakte BG 
[22] 

Mei 2007 
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1800,0 m2 

Hier maet de tatale appervlakte van de begane grand van alle waningen in 
vierkante meters [m 2

] warden ingevuld. 
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Als het "Stap 3" volledig is ingevoerd kan het vierde tabblad warden geselecteerd door met 
de muis op "Stap 4" te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. 

INVOEREN GEGEVENS (2/3] 

IV. EASEO 

Totale treukdiepte tussenwoningen BG 

T otale beukdiepte tussenwoningen VD 

Inzet aantal tunnels 

V. WONINGSEHEIDENDE WAND 

Tot. opp. Woningscheidende w.3nd BG 

Tot. opp. Woningscheidende wand VD 

Wandlengte 

Hoeveel-ieid leidingen 

Productiesnelheid 

(let op! dat er bij oen ho9e"' bouw,nelheid, 
afhar1kelijk van he1 b43uws·v$leem, voldoende 
c-3padleit dient te zijnQ 

240,0 

480,0 

624,0 

1248,0 

r < 7200rnm 

r Weinig 

I 1,0 

ml Totale beukdiepte eindwoningen BG 60,0 ml 

ml Totale beukdiepte eindwoningen l/D 120,0 ml 

m2 Tot . opp. Kopwand BG 156,0 m2 

m2 Tot. opp. Kopwand l/D 312,0 m2 

r 7200mm - 8400mm r 8400mm - 9600rnm ~ :> 9600 mm 

P Gemiddeld r \/eel 

woning/dag 

"Stap 4" is het tweede tabblad met technische gegevens. Tabblad 4 bestaat uit 2 delen. In 
het eerste deel kunnen gegevens van het casco warden ingevoerd. Deel twee gaat over de 
woningscheidende wanden van de woningen. Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat 
er in de verschillende vakjes moet warden ingevuld en hoe keuzes gemaakt kunnen warden. 
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IV.CASCO 

Totale beukdepte tussenwonilgen [I(; 240,0 ml Totale belJdepl:e mdwooiogeo BG 60,0 ml 

Totale beukdiepte 
tussenwoningen 
BG 
[24] 

Totale beukdiepte 
tussenwoningen 
VD 
[25] 

Mei 2007 
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ml m1 

Hier wordt de som van de beukdieptes van alle tussenwoningen op de begane 
grond in strekkende meters [m 1

] ingevoerd . 

t 

Hier wordt de som van de beukdiepte van alle tussenwoningen op de 
verdiepingen in strekkende meters [m 1

] ingevoerd. 
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'Gebru1ksaanwljzing keuzemodel bouwmethodes Pn bouwmaterialen" 
Gebr. van Wanroo•J BV ""' Gcbc-. van Wanroolj 

Totale beukdiepte 
eindwoningen BG 
[26] 

Totale beukdiepte 
eindwoningen VD 
[27] 

Inzet aantal tunnels 

Inzet aantal tunnels 
[28] 

Me12007 
AuteUI · Pieter Bongerc: 

Bouwbedrijven 

Hier wordt de som van de beukdiepte van alle eindwoningen op de begane 
grond in strekkende meters [m 1

) ingevoerd. 

Hier wordt de som van de beukdiepte van alle eindwoningen op de 
verdiepingen in strekkende meters [m 1

) ingevoerd. 

r i r. 2 r 3 r 4 

Hier kan worden aangegeven hoeveel tunnels u wilt inzetten om het project 
te realiseren. De keuze van de bekisting is van invloed op zowel de kosten als 
de bouwtijd van het project 

Indien u nog niet weet hoeveel tunnels u in wilt zetten kunt u standaard 2 
aanvinken. 

15 



""' 
"Gebniiksaanwl1zing keuzemodel bouwmethodes eri Llouwmatenalen" 
Gebr van Wanrool) BV 

Gehr. van Wanroolj 
Bouwbedrljven 

Y. WONINGSCHEIDENDE WAND 

Tot. opp. Woningscheidende wand BG 810,0 m2 Tot. opp. Kopwand BG 180,0 

Tot . opp. Woningscheidende wand VD 1620,0 m2 Tot. opp. Kopwand VD 360,0 

Totaal oppervlak 
woningscheidende 
wand BG [29l 

Totaal oppervlak 
Kopwand BG [3iJ 

Mei 2007 
Auteur· Pieter Bongers 

De som van het oppervlak van de woningscheidende wand op de begane 
grond van alle woningen kan hier warden ingevoerd. 

De som van het oppervlak van de kopwanden op de begane grond van alle 
woningen kan hier warden ingevoerd. 

m2 

m2 
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"Gebrnlksaanw1jzlng keuLemodeJ bouwrnethodes en bouwma erlale11 " 
Gebr van Wanroo11 BV ""' 
Totaal oppervlak 
woningscheidende 
wand VD [3oJ 

Me12007 
Aut2w . Plete1 Bongers 

Gcbr. van Wanroolj 
Bouwbedrljven 

De som van het oppervlak van de woningscheidende wand op de verdieping 
van alle woningen kan hier warden ingevoerd. 

Indien de woning op de verdieping deels een schuine wand heeft 
wordt de oppervlakte van dat gedeelte opgenomen bij de topwand en 
niet bij het oppervlak van de woningscheidende wand verdieping. 
Alleen het gedeelte dat recht is wordt opgenomen bij het "totaal 
oppervlak woningscheidende wand VD" (het groen gearceerde 
gedeelte, het rood gearceerde gedeelte wordt opgenomen bij de 
topwand). 

17 



1'Gebrutksaanw1jzing keuzemodel bouwmethn.des en bouwmaterialen" 
Gebr. van Wanrooij BV ~ 

Gcbr. van W ;mrooij 
Bouwbedrljve n 

Totaal oppervlak 
kopwand VD r32J 

Met 2007 
Auteur. P1ete1 Bongers 

De som van het oppervlak van de kopwanden de verdieping van alle 
woningen kan hier worden ingevoerd. 

Indien de woning op de verdieping deels een schuine wand heeft 
wordt de oppervlakte van dat gedeelte opgenomen bij de topwand en 
niet bij het oppervlak van de woningscheidende wand verdieping. 
Alleen het gedeelte dat recht is wordt opgenomen bij het "totaal 
oppervlak kopwand VD" (het groen gearceerde gedeelte, het rood 
gearceerde gedeelte wordt opgenomen bij de topwand). 

18 



"Gebru1ksaanwijzlng keuzemodel bouwmethodes en bouwmaterialen" 
Geor. van Wanroo1J B """"' G\::br. van u -anroolj 

Wandlengte 
[33] 

[34] 

Hoeveelheid leidingen 

Weinig 

Gemiddeld 

Vee I 

Productiesnelheid 

Productiesnelheid 
(35] 

Mei 2007 
Aute111 . Preter Bonge ·s 

Bouwbcdrljven 

r < 7200mm r 7200mm • S<tOOmm r e~oomm · 9600mrn " >9600 nvn 

Hier kan de wandlengte van de woningscheidende wand in de woningen 
worden aangegeven. 

r Weinig P Gemiddeld r Veel 

Weinig leidingen kan worden geselecteerd voor een woning met minder dan 
12 stopcontacten in de woonkamer en slaapkamers. 

De gemiddelde hoeveelheid leidingen kan worden geselecteerd wanneer een 
woning tussen de 12 en 18 stopcontacten heeft in de woonkamer en 
slaapkamers. 

Veel leidingen kan worden geselecteerd wanneer een woning meer dan 18 
stopcontacten in de woonkamer en slaapkamers heeft. 

I 1,0 woning/dag 

Hier kan de productiesnelheid die in het project moet worden gehanteerd 
worden ingevoerd. Let er hierbij wel op dat de productiesnelheid ook 
daadwerkelijk behaald dient te worden en vul hier dus niet een te kleine of te 
hoge waarde in. 

In de meeste gevallen zal de productiesnelheid liggen tussen de 0,5 en 2,0 
woningen/dag. 

19 



"'"' 
'Gebru1ksaanw1Jzrng keuiemodel bouwmethodes en bouwmatenalen" 
Gebr van Wanrooij BV 

Gcbr. van Wan.-oolj 
Bouwbedrljven 

STAP 5 

Als het stap 4 volledig is ingevoerd kan het vijfde tabblad warden geselecteerd door met de 
muis op "Stap 5" te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. 

KELJL[MOD[L BOUWMfTHODES EN BOUWMA I £RIALEN Gehr Van Wanrooij ~ 
Stap I I Stap 2 I Stap 3 I Stap 4 Stap 5 I Stap 6 I 
INVOEREN GEGEVENS [3/3] 

YI. TOPWAND 

Totaal Opp . Woningscheidende wand 0,0 

Wandlengte P' < 4800mm 

m2 Totaal Oppervlak Kopwand 0,0 m2 

r 6000mm - 7200mm r 8400mm - 9600mm 

r 4800mm - 6000mm r 7200mm - 8400mm r > 9600mm 

YII. GEYELYULLING 

Oppervlakte gevelvulling 

YIII. YERDIEPINGSYLOER 

Oppervlakte verdiepingsvloer 

Beul<breedte 

Hoeveelheid leidingen 

3240,0 m2 

5400,0 m2 Aant.~1 verdiepingsvloeren 3 st. 

r < 4800mm r SIOOmm - 5400mm ~ 5700mm - 6000mm r 6300mm - 7200mm 

r 4800mm - SIOOmm r 5400rnm - 5700mm r 6000mm - 6300mm r > 7200mrn 

r Weinig P' Gerniddeld r Veel 

"Stap 5" is het laatste van de drie tabbladen met technische gegevens. Tabblad 5 bestaat 
uit 3 delen. In het eerste deel kunnen gegevens van de topwanden warden ingevoerd, deel 
twee gaat over de gevelvulling en het laatste deel gaat over de verdiepingsvloeren. 
Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat er in de verschillende vakjes moet warden 
ingevuld en hoe keuzes gemaakt kunnen warden. 

Mei 2007 20 
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"Gebru1ksaanwijz1ng keuzemodel bouwmethodes en bouwmaterlalen'' 
Gebr, van W nroo1J BV """' Gcbr. ''an w-anruulf 

Bouwbedrljven 

¥1. TOPWAND 

Tot.~al Opp. Woningscheidende wand 0,0 m2 T otaal Oppervlak Kopwand ra,ij m2 

Totaal oppervlak 
woningscheidende 
topwand r36l 

Mel 2007 
Autew . Pieter Bongers 

Hier moet de som van het oppervlak van de woningscheidende 
topwand van alle woningen warden ingevoerd. 

Indien de woning op de verdieping deels een schuine wand heeft 
wordt de oppervlakte van dat gedeelte opgenomen bij de topwand en 
niet bij het oppervlak van de woningscheidende wand verdieping. Het 
groen gearceerde gedeelte wordt opgenomen bij het totaal oppervlak 
woningscheidende topwand, het rood gearceerde gedeelte wordt 
opgenomen bij de totaal oppervlakte woningscheidende wand VD. 

21 



"Gebru1ksaanwi1z1ng keuzernodel bouwmethodes en bouwrnaterialen" 
Gebr va n Wanroo1j BV ""' Gc..·br. van Wanroolj 

Totaal oppervlak 
kopwand topwand 
[37] 

Mei2007 
Autew: Pieter Bongers 

Bouwbedrljve.n 

Hier moet de som van het oppervlak van de topwanden op de kop 
van alle woningen warden ingevoerd. 

Indien de woning op de verdieping deels een schuine wand heeft 
wordt de oppervlakte van dat gedeelte opgenomen bij de topwand en 
niet bij het oppervlak van de woningscheidende wand verdieping. Het 
groen gearceerde gedeelte wordt opgenomen bij het totaal oppervlak 
kopwand topwand, het rood gearceerde gedeelte wordt opgenomen 
bij de totaal oppervlak kopwand VD. 

(indien er in het project geen topwand wordt toegepast kan hier "O" 
warden in evoerd 
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"Gebn.11ksaanwtjztng keuzemodel bo\Mmerhodes en bouwmaterial2n" 
Geb1· van Wanrooij BV """' Gc-br. van Wao.roolJ 

Wandlengte 

Wandlengte [3s1 

VII. GEYELYULLING 

Oppervlakte gevelvulling 

Oppervlakte 
gevelvulling C39l 

Mel 2007 
Auteu1 : Pieter Bonge.-s 

Bouwbt:drijven 

W < 4800mm r 6000mm - 7200mm r 8400mrn - 9600mm 

r 4800mrn - 6000mrn r 7200rnm - 8400mm > 9600rnm 

Hier kan de wandlengte van de kopwand word en ingevoerd. De 
wandlengte van de topwand wordt gemeten aan de basis van de 
topwand. 

(indien er geen topwand in het project wordt toegepast dient hier 
voor de wandlen te "<4800mm" eselecteerd te warden 

3240,0 m2 

Hier kan het totale oppervlak van de gevelvulling warden ingevoerd. 
Het gaat hierbij om de gevelvulling van zowel de voor- als 
achtergevels van alle woningen. 

1 111 ~ 
' -"'- ·.-. -_, 

-/ - I 

~·- .•, 
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"Gebru1ksaanwljz1ng keuzemodel bouwinethodes e11 bouwm<1terialen" 
Gebr . van Wanrooq BV 

._.,,.. 
Gcbr. van \~'auroo lJ 
Bouwl>cdrljven 

VIII. YERDIEPINGSYLOER 

Oppervlakte verdiepingsvloer 

Oppervlakte 
verdiepingsvloer [4oJ 

Aantal 
verdie in svloeren 

Beul<lireedte 

Beukbreedte [23l 

Net 2007 
Auteur · Pieter Bongers 

5400,0 m2 Aantal verdiepingsvloeren 3 

Hier kan het totale oppervlak van de verdiepingsvloeren warden 
ingevoerd van alle woningen, inclusief de eventueel aanwezige 
dakvloer. 

Hier kan het aantal verdiepingsvloeren per woning worden ingegeven . Ook 
hier moet een eventuele dakvloer als verdie in svloer worden eteld. 

st . 

r <4800mm r SlOOmm - 5400mm 5700mm - 6000mm r 6300mm - 7200mm 

r 4800mm - SIOOmm r 5400mm - 5700mrn r 6000mm - 6300mm r > 7200mm 

Hier kan de beukbreedte van de woning warden aangegeven. 

24 



"Gebn.lik.saanwljzlng keuzemodel bouwmet~1odes en bouwmatenalenN 
Gebr_ van Wanrooq BV ~ 

Gcbr. \'all Wanroolj 
Bonwbedrljvcn 

[41] 

Hoeveelheid leidingen r Weinig ~ Gemiddeld r Veel 

Weinig Als er in een woning 3 of minder leidingvloeren nodig zijn per 
verdieoinqsvloer kan hier "weiniq" worden aanqevinkt. 

Gemiddeld Als er in een woning 4 t/m 6 leidingvloeren nodig zijn per verdiepingsvloer 
kan hier "qemiddeld" worden aanqevinkt. 

Vee I Als er in een woning 7 of meer leidingvloeren nodig zijn per verdiepingsvloer 
kan hier "veel" worden aangevinkt. 

Mei 2007 25 
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"" 
''Gebrutksaanwijzlng keuz.emodel oouwrnethodes en bouwmaterla ten" 
Gebr. van Wanrooij BV 

Gdu. van Wanrovlj 
Bouwbedrljven 

STAP 6 

Als "Stap 5" volledig is ingevoerd kan het laatste tabblad warden geselecteerd door met de 
muis op "Stap 6" te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan zichtbaar. 

KEUZ£MODEL BOUWMfll-IOD£S £N BOUWMAT£RIALEN Gehr . Van Wanrooij ~ 
Stap I I Stap 2 I Stap 3 I Stap 4 I Stap 5 Stap 6 I 
OVERZICHT BOUWMETHODES EN BOUWMATERIALEN 

Nu de gegevens zijn verwerkt is het mogelijk om de gegevens op te slaan als een apart 
Excelbestand of er kan een overzicht worden geprint. 

Resultaat exporteren naar apart Excel bestand Printen van de resultaten 

"Stap 6" is het laatste tabblad. Hier kunnen de resultaten warden berekend en bekeken . Dit 
kan warden gedaan door middel van het exporteren van de gegevens naar een apart Excel
bestand of door het printen van de resultaten . 

Resultaat exporteren naar apart Excel bestand 

Resultaat exporten Als er op deze knop wordt gedrukt worden de gegevens die ingevuld zijn in 
naar apart Excel het keuzemodel en de uitkomst van het keuzemodel gekopieerd naar een 
bestand [42J apart excel -bestand. Deze wordt standaard gezet in: 

"D: \My Documents\Resultaat keuzemodel.xls". 

Mei2007 26 
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"Gebruiksaanwljzing keuzemodel bouwmethodes en bouwrnaterialen" 
Gebr. van Wanroo1J BV 

...,, 
Gcbr. van \\'an..roolj 
Bouwbedrljven 

Printen van de resultaten 

Printen van de Als er op deze knop wordt gedrukt worden de gegevens die ingevuld zijn in 
resultaten l43l het keuzemodel en de uitkomst van het keuzemodel geprint op de printer die 

als standaard staat ingesteld. Wanneer "CutePDF writer" als standaard printer 
wordt ingesteld is het mogelijk om de resultaten als PDF-bestand op te slaan. 

Mei 2007 27 
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"" 
·'Gebru1ksaanw1Jz1ng keuzemodel bouwmetnodes en bouwmaterialen " 
Gebr van WanrooiJ BV 

Gehr. van \lo'a.nroolj 
Bouwbedrljven 

HET RESULTAAT VAN HET KEUZEMODEL 

Hier volgt een korte uitleg over het resultaat van het keuzemodel. 

Project gegevens: 

Projectnaam: 
Projectnummer: 
Projectspecificatie 
Gebrulker: 
Datum: 

Gehr. van Wanrooij 
Bou-wbedrijven 

23 woninaen Hendrik ldo Ambacht 
123.009 
23 woninqen aan de Laan van de Welhorst en het Tussenstraatje 
PB 
25-01-2007 

Het voorblad van het resultaat ziet er uit zoals het plaatje hierboven. De gegevens die in 
Tabblad 1 zijn ingevoerd zijn hier zichtbaar. 

Mei 2007 
Auteur: Pieter Bongers 
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"Gebrulk5aanw1JZlng keuze1T1od~t bouwrnethndes en bouwmaterialert " 
Gebr. van Wanroo11 BV 

I. ALGEMEEN 
AANTAL WONINGEN 
AANTAL BEUKEN 
AANTAL BOUWLAGEN 

II. FUNDERING 
TOTALE LENGTE FUNOERING 

Ill. BEGANE GROND 
TOTALE OPPERVLAKTE BEGANE GROND 

IV. CASCO 
TOTALE BEUKDIEPTE TUSSENWONINGEN BG 
TOTALE BEUKDIEPTE TUSSENWONINGEN VD 
TOTALE BEUKDIEPTE EINDWONING BG 
TOTALE BEUKDIEPTE EINDWONING VD 

V. WONINGSCHEIDENDE WAND 
TOT ALE OPPERVLAKTE WONINGSCHEIDENDE WANDEN 81 
TOT ALE OPPERVLAKTE WONINGSCHEIDENDE WAND EN VI 
TOT ALE OPPERVLAKTE KOPWANDEN BG 
TOT ALE OPPERVLAKTE KOPWANDEN VD 

VI. TOPWAND 
TOT ALE OPPERVLAKTE WONINGSCHEIDENDE TOPWAND 
TOT ALE OPPERVLAKTE KOPWAND TOP 

VII. GEVELVULLING 
TOTALE OPPERVLAKTE GEVELVULLING 

VIII. VERDIEPINGSVLOER 
TOT ALE OPPERVLAKTE VERDIEPINGSVLOEREN 
AANTAL VERDIEPINGSVLOEREN 

TIJDSGEBONDEN BOUWPLAATSKOSTEN 
WONINGEN PER DAG 
AANT AL TUNNELKISTEN TOEGEPAST 

23 st. 
23 st. 

3 st. 

469,1 m1 

1027,0 m2 

165,3 ml 
165,3 ml 
35,5 ml 
35,5 ml 

484,2 m2 
484,2 m2 

94 ,1 1112 
94,1 m2 

315,1 m2 
61 ,5 m2 

636,2 m2 

2053,9 rn2 
2 st. 

2600 € i wk 
1 ,O st.ldag 

2 

Op het tweede blad staan de gegevens die in het keuzemodel zijn ingevoerd. 

Mel 2007 
AuteLJJ · Pieter Bongers 

~ 
Gehr. ,·an Womrooij 
Bouwbedrljvcn 
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"GcbrulksaanwiJzlng keuz.emodel bouwmetliodes en bouwniaterlalen" 
Gebr. van Wanroo11 BV "'"' Gehr. van Wauroolj 

Bouwl>cdrljven 

"De Fundering" 

FUNUt::Hlml'. Kosten I otaal 'Kosten I otaal 111asgeoonden ll~osten l:louwdeel I Kosten l:louwdeel 
Bouwkosten.nl Van Wanrooi' Interval bouwplaatskosten Bouwkosten.nl Van Wanrooii 

Strokentunderina (trad1tioneel) nvt nvt nvt nv1 nvt nvt 
Verlornn funderinaskist t::I"::; € 40.808,20 € 40.808,20 5 € 2.600,00 € 38.208,20 € 38.208.20 
T rad1t1onele lunderinqskist € 54.924,60 € 54.924,60 10 € 5.200,00 € 49.724.60 € 49.724.60 
Kleinoaneelkis1 € 39_._6.~2.36 € 39.682.36 5 € 2.600,00 € 37.082.36 i§ 37.082,.36 
Stalen bekistinq. met kraaniuk € 34.967,90 € -34.967,90 5 € 2.600.00 ' € 32.367,90 € 32.367,90 
Prefab lunderina € 42.813,36 . € 42.813,36 2 € 1.040,00 € 41.773,36 € 4 t.773,36 

"De Begane Grond" 

n.,L l.:IMUl'IU '. l\os1en I otaal I Kosten I otaal 111osgeoonden l\osten 1:1ouwoee1 !Kosten l:louwdeel 
Bouwkosten.nl Van Wanrooij Interval bouwplaatskosten Bouwkosten.nl Van Wanrooii 

Vloer op qrondslaq nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
Geisoleerde kanaalplaatvloer € 42.42 1,60 € 42.421 ,60 1 € 520.00 €41.901,60 € 41.901,60 
Hit>- cassenev1oer € 40.624.35 € 40.624 .35 1 € 520,00 € 40. 104,35 € 40.104,35 

Op het derde en vierde blad volgt een overzicht van de fundering en begane grond. 

In de linker kolom (FUNDERING/BEGANE GROND) staan de verschillende 
funderingsmethode en begane grondvloeren . 

Toeoassen 

nee 
a 
a 
a 
a 
a 

Toeoassen 

nee 
a 
a 

In de meest rechtse kolom (Toepassen) staat of een funderingstype of begane grondvloer 
kan worden toegepast. In dit voorbeeld is de ondergrond niet draagkrachtig genoeg om een 
strokenfundering of een vloer op grondslag toe te passen. 

In de kolommen "Kosten Bouwdeel Bouwkosten.nl" en "Kosten Bouwdeel Van 
Wanrooij" staan de kosten van de bouwdelen rekening houden met de kosten van 
respectievelijk Bouwkosten.nl en Van Wanrooij. 

In de kolom "Tijdsgebonden bouwplaatskosten" staan de tijdsgebonden 
bouwplaatskosten (excl. kraankosten). Deze kosten zijn afhankelijk van de 
bouwplaatskosten per week en het interval. 

De kolommen "Kosten Totaal Bouwkosten.nl", "Kosten Totaal Van Wanrooij" en 
"Interval" zijn het belangrijkste. Hier staat een overzicht wat de daadwerkelijke kosten zijn 
van de bouwdelen, inclusief de tijdsgebonden bouwplaatskosten, en het verschil in bouwtijd 
van de verschillende methodes is zichtbaar. 

Met2007 30 
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"De Wanden, V/oeren en Gevelvu/ling" 

IA'atKifm VIOOfer> GO¥elv:tli1rnr 

T unn&I massief tmnel HoutskeletbOLIW (N.D.) 
unl"le-1 mass1ef tt.nnel Cellenbeton fN.D. l 
unrt€ol mas.slef tunnel Kalkzandsteen 1N.D.1 

un~I SPOUW tu1nel Houtskeletbouw (N.D.i 
unnel soouw tmnel ,,ellenbeton (N.D.) 
unrli!-1 soouw tLnnel Kelkzandsteen •.N.D.) 

Betonwand massief Breedplaat Houtskeletb0uw iN.lJ.) 
Betonwand massief Breedplaat Cellenbeton (N.D.j 
~etomo11and massief l:lfe0dplaat Kalkzandst~n ,~J.D.l 

Betonwand spouwmuur Bfeedplaat Houtskeletbouw (N.D.) 
~etonwand ;:,pOl..N{flluur tlreedplaat 1<.;ellenbeton (N.D.) 
Betonwand spouwmuur Breedplaat Kalkzandsteen (N.D.:1 

Kalkzandst~n massioaof Breed DI a at Kalkzandsteen ID.) 
Kalkzandst..,n massief Kanaa1Dlaa1 Kalkzandsteen (D. \ 

Kalkzandsteen soouw Bfeedolaat Kalkzandsteen ID. l 
Kalkzandst~n SI uw Kanaalolaat Kalkzandsleen 1D.l 

C..lonb<M""'and Kanaalolaat Cellenbeton iO. i 

on so Bresdplaat IPonsv (D.) 
IPoriso Kanaalplaat IPvriso (D.) 

LFlexCasco Kanaalplaat FlexCasco (D.) 

rosten T otaal 
Bouwkoswn.nl 

rv~sten T ota~I 
an Wanrooii lsouwtiid 

~~abonden !Kosten BolMldelen 'Kosten !lou.vdeel 
u~laatskosten Bouwkosten.nl Van V./ anrooil IT oe-oassen 

nee 
nee 
nee 

nee 
llt?t 

nee 

t 228.459,53 € 228.458,63 42 € 21.840,00 ~ 206.616,63 € 206.6 I 8,63 lia 
€ 223.413.19 € 223.413, 19 46 € 23.920,00 € 199.493,19 ~ 199.-493, 19 lia 
€ 216.510,42 € 216.510,42 46 € 23.920,00 € 192.591),42 ~ 192590,42 Ila 

€ 237.395,96 € 237.395.96 42 € 21.840,00 € 21.5.555,96 ~ 215.555,96 ·a 
€ 232.:?,f.0.52 € 232.350,52 46 € 23.920.00 € 208.430.52 I! 208.430 .-52 a 
€ 225.447,75 € 225.447,75 46 € 23.920,00 € 201.527,75 ,; 201.527 ,75 ·a 

€ 235.068.61 € 235.068.61 46 € 23.920.00 €211.148 61 €211.14861 lia 
€ 214."165.64 € 214.165,64 3S € 19.760,00 € 1 94 .405 ,64 € 194.405,64 lia 

€ 237.646.74 €237.646.74 46 € 23.920.00 € 21~~.726.74 € 213.726.74 ·a 
€ 216.743,78 € 216.743.78 36 € "19.760.00 € 196.983.78 t 196.9837.,S .• 

ii! 282.819.52 ~ 282.8 19.52 JS € 19.760,00 € 263.059.52 ~ 263.059 52 ·a 

€ 291.576.71 € 291.576,71 58 € 30 160,00 € 261.416,71 €261.416,71 .• 
€ 270.673,75 € 270.673,75 50 € 26.000.00 ~ 244.673,75 ~ 244.1373,75 ·a 

€ 306.931,45 € 306.931,45 38 € 19.760,00 € 287.171,45 €287.171 .. 45 la 
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"" 
"Gebrulksaanwl]z111g keu2emodel bouwmethodes en bouwrnaterialen'' 
Gebr. van WanrooiJ BV 

Gcbr. \'Ull \'\-·anruulj 
Bouwbedrljven 

In de drie linker kolommen (Wanden/Vloeren/Gevelvulling) staan de verschillende 
bouwmethodes en bouwmaterialen die in combinaties met elkaar kunnen warden toegepast 
weergegeven. 

In de meest rechtse kolom (Toepassen) staat of een combinatie wel of niet kan warden 
toegepast. Indien deze niet kan warden toegepast staat in deze kolom "nee" en de 
resultaten zijn grijs gemaakt. De getallen zijn echter nog wel zichtbaar, dit is gedaan om de 
methode toch te kunnen vergelijken met de overige methodes. Misschien is het mogelijk om 
met een kleine aanpassing deze methode toch toe te passen. Doordat de getallen nog 
steeds zichtbaar zijn is te zien of het aantrekkelijk is deze aanpassing te maken. 

In de kolommen "Kosten Bouwdeel Bouwkosten.nl" en "Kosten Bouwdeel Van 
Wanrooij" staan de kosten van de bouwdelen rekening houden met de kosten van 
respectievelijk Bouwkosten.nl en Van Wanrooij. 

In de kolom "Tijdsgebonden bouwplaatskosten" staan de tijdsgebonden 
bouwplaatskosten (excl. kraankosten). Deze kosten zijn afhankelijk van de 
bouwplaatskosten per week en het interval. 

De kolommen "Kosten Totaal Bouwkosten.nl", "Kosten Totaal Van Wanrooij" en 
"Interval" zijn het belangrijkste. Hier staat een overzicht wat de daadwerkelijke kosten zijn 
van de bouwdelen, inclusief de tijdsgebonden bouwplaatskosten, en het verschil in bouwtijd 
van de verschillende methodes is zichtbaar. 

Met 20tJ7 32 
Autew . Pieter Bongers 


