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Bijlage A: Van organisatiemodel naar contractvorm
Voor de totstandkoming van een project heeft BAM onderscheid gemaakt in vier organisatiemodellen. Het
type contract is de basis van voor de bepaling van het organisatiemodel (BAM Utiliteitsbouw, 2010).
1. Organisatiemodel ‘Ontwerp en realisatie’
Het organisatiemodel ‘Ontwerp en realisatie’ komt bij BAM Utiliteitsbouw het vaakst voor. Het
model komt voor uit een scheiding tussen ontwerp en realisatie. Binnen deze organisatievorm
wordt er een contract opgesteld tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf waarin de
verantwoordelijkheden ten aanzien van ontwerp en realisatie worden vastgelegd. Dit houdt in
dat de opdrachtnemer, BAM Utiliteitsbouw, ontwerp- en realisatierisico’s krijgt te dragen.
2. Organisatiemodel ‘Projectontwikkeling of koop’
Bij het organisatiemodel ‘Projectontwikkeling of koop’ is er sprake van een vergaande integratie
van ontwerp en uitvoering. Ten aanzien van het vorige model wordt het bouwbedrijf bij dit model
ook verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling en financiering. Hierdoor krijgt de uitvoerende
partij meer invloed op het resultaat. De opdrachtgever heeft slechts een toetsende rol op
uitgangspunten en resultaten en is alleen verantwoordelijk voor de exploitatie van een project.
Turnkey is een voorbeeld van een contractvorm die in dit organisatiemodel valt. Hierbij sluiten de
opdrachtgever en het bouwbedrijf een contract voor het realiseren van een geheel gebruiksklaar
gebouw.
3. Organisatiemodel ‘Totaalontwikkeling’
Wanneer de opdrachtgever het eindproduct leased tegen een vastgesteld tarief en periode van
het bouwbedrijf wordt er gesproken over het organisatiemodel ‘Totaalontwikkeling’. Hierbij blijft
het bouwbedrijf eigenaar en exploitant en draagt het de risico’s ten aanzien van financiering,
ontwikkeling, ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie.
4. Organisatiemodel ‘Strategische samenwerking’
Het laatste organisatiemodel is de ‘Strategische samenwerking’. Hierbij gaan de opdrachtgever
en het bouwbedrijf een duurzame relatie aan met het oog op een ‘win-win’ situatie. Het
organisatiemodel is projectoverschrijdend en er is vaak sprake van participatie in het project
zodat kosten en risico’s gedeeld kunnen worden. Een kenmerkend contract in deze
organisatievorm is het DBFMO contract. Hierbij wordt het bouwbedrijf verantwoordelijk voor het
ontwerpen (Design), het bouwen (Build), de financiering (Finance), het onderhoud (Maintain) en
de exploitatie (Operate).
Binnen het organisatiemodel ‘Ontwerp en Realisatie’ is er een onderscheid te maken tussen traditionele
contracten en geïntegreerde contracten. Bij traditionele contracten is er sprake van een strikte scheiding
tussen ontwerp en uitvoering. Hierbij voert het bouwbedrijf exact uit wat de opdrachtgever heeft gevraagd in
het bestek. Bij geïntegreerde contracten wordt de strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering opgeheven
en wordt het bouwbedrijf naast de uitvoering van de bouw ook verantwoordelijk voor het ontwerp of een deel
hiervan. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het formuleren van uitgangspunten in bijvoorbeeld een
Programma van Eisen. Kenmerkend voor geïntegreerde contracten is de wijze waarop een werk gegund wordt;
naast het criterium prijs is het criterium kwaliteit een belangrijk gunningscriterium geworden.
Doordat de ruimte die de opdrachtgever biedt, creatieve oplossingen mogelijk maakt, kunnen
aanbestedingsresultaten verbeteren en verlagen de levensduurkosten. Ze maken immers gebruik van de kennis
en ervaring van de markt. Opdrachtgevers gunnen op kwalitatieve (innovatieve) oplossingen die zich uitbetalen
op middellange en lange termijn. Prijsvechtergedrag, dat slechts winst op korte termijn oplevert, is veel minder
lonend.(Holst 2011)
Bovenstaand citaat van A. Holst (2011) geeft de positieve ontwikkeling aan die de bouw doormaakt door de
invoering van geïntegreerde contracten en het gunningcriteria kwaliteit. In de volgende paragraaf van dit
hoofdstuk wordt uitgebreid stil gestaan bij de geïntegreerde contractvorm Design&Build, de
aanbestedingsprocedure en de gunningprocedure. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de
verschillende contractvormen binnen het organisatiemodel ‘Ontwerp en Realisatie’ (BAM Utiliteitsbouw,
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2010). Per contractvorm staat aangegeven of de contractvorm valt onder traditionele of geïntegreerde
contracten.

Traditioneel model
Bouwteam
Engineer & Build
Design & Build
Management contracting
Engineering contracting
Construction management

Traditionele contractvorm
X
X
X

Geïntegreerde contractvorm

X
X
X
X
X

Tabel 1 Contractvormen binnen het organisatiemodel Ontwerp en Realisatie

Tabel 2 op de volgende bladzijde geeft een overzicht weer van de verdeling van de verantwoordelijkheden
voor de belangrijkste contractvormen in het organisatiemodel ‘Ontwerp en realisatie’. Het overzicht laat zien
dat het bouwbedrijf bij een D&B project een grotere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het
Traditioneel of Bouwteam model.
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Hoofdfase

Subfase / activiteit

Programma

Initiatief
Haalbaarheidsanalyse
Projectdefinitie
Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Productietekeningen
Werkvoorbereiding
Toezicht
Uitvoering
Oplevering
Onderhoud
Facilitaire dienstverlening

Ontwerp

Engineering
Realisatie

Beheer en gebruik

Traditioneel
Opdr. Bouw.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bouwteam
Opdr. Bouw.
X
X
X
X
X
O
X
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X

E&B
Opdr. Bouw.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabel 2 Totaal overzicht verdeling verantwoordelijkheid bij organisatiemodel Ontwerp en Realisatie (BAM Utiliteitsbouw 2011)

Legenda
Opdr.
Bouw.
X
X
O

Opdrachtgever
Bouwbedrijf
Verantwoordelijke rol opdrachtgever
Verantwoordelijke rol bouwbedrijf
Adviserende rol aannemer

Tabel 3 Legenda tabel 2
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D&B
Opdr. Bouw.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bijlage B: Algemene procesbeschrijving uit Afstudeerplan (7PR41)
Om het proces te beschrijven wordt in deze bijlage gebruik gemaakt van SADT-schema’s. Figuur 1 is het
basisschema, aan de hand van de eerste vier processtappen wordt het proces in deze bijlage verder
beschreven. Voor het beschrijven van het geobserveerde proces is gebruik gemaakt van observaties,
interviews en literatuur.

Figuur 1. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving Design & Build projecten

Uitgangspunt in deze bijlage waarin het proces wordt beschreven is dat de opdrachtgever naast een PvE een
structuurontwerp heeft opgesteld en de opdrachtgever de aanbiedingen beoordeelt op basis van een door de
verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf opgesteld schetsontwerp. Daarnaast is er sprake van een nietopenbare aanbestedingsprocedure waardoor er vooraf bouwbedrijven geselecteerd worden die een
inschrijving mogen doen.
A.1. Programmafase
In deze fase worden de wensen van de opdrachtgever vastgelegd, dit kan de opdrachtgever zelfstandig doen
of hij kan ervoor kiezen een externe partij in te schakelen die de rol van aanbestedende dienst op zich neemt.
In onderstaand SADT-schema van figuur 2 zijn de stappen van dit deelproces weergegeven.

1. Programma fase

1.1. Uitvoeren
Haalbaarheidsanalyse

1.2. Opstellen
outputspecificatie
1.3. Realiseren
Structuurontwerp

1.4. Opstellen
vraagspecificatie

1.5. Opstellen
gunningsleidraad

Figuur 2. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving programmafase

Elk plan begint met een haalbaarheidsanalyse, hierin wordt onderzocht of het voornemen van de
opdrachtgever realistisch en haalbaar is. Het resultaat van deze analyse zijn de grenzen waarbinnen een plan
gerealiseerd kan worden. Bij het opstellen van de outputspecificatie worden de wensen van de opdrachtgever
vastgelegd, veelal in een Programma van Eisen (PvE). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een ruimtelijk
6

1.6. Opstellen
basisovereenkomst

functioneel PvE en een technisch PvE. De opdrachtgever kan er voor kiezen om de ontwerpvrijheid van het
bouwbedrijf te beperken door het PvE aan te vullen met een ontwerp. Dit kan doormiddel van een
structuurontwerp, schetsontwerp of een voorlopig ontwerp. Wanneer de opdrachtgever de
verantwoordelijkheid neemt voor het definitief ontwerp en de engineeringfase en realisatiefase uitbesteed
wordt er gesproken over een E&B contract. In processtap 1.4 worden het PvE en het eventuele ontwerp
definitief en op elkaar afgestemd, dit vormt de vraagspecificatie voor de bouwbedrijven in de markt. Naast
deze vraagspecificatie wordt er aanvullende informatie beschikbaar gemaakt met aandachtspunten over
bijvoorbeeld de omgeving, het verkeer, de bodemgesteldheid, geluidseisen en de aanwezige riolering. De
opdrachtgever of de aanbestedende dienst stelt een gunningsleidraad of inschrijvingleidraad op om de
opdracht voor de markt te omschrijven en de daarbij behorende randvoorwaarden uiteen te zetten. Deze
randvoorwaarden hebben betrekking op de gekozen aanbestedingsprocedure, de inhoud en beoordeling van
de inschrijvingen en de samenhangenhangende en toe te passen documenten.
De volgende nationale aanbestedingsprocedures zijn beschikbaar waaruit de opdrachtgever kan kiezen om een
D&B opdracht aan te bieden:
a. Openbare procedure
b. Niet-openbare procedure
c. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
d. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
e. Concurrentiegerichte dialoog
f. Onderhandse aanbesteding
g. Concessieovereenkomst voor diensten
h. Raamovereenkomst met een enkele aannemer
i. Raamovereenkomst met meerdere aannemers
In de ARW 2005 zijn de nationale en Europese aanbestedingsprocedures uitgeschreven, daarnaast bevat het
praktische aanbestedingsregels en juridische aspecten. Op de Onderhandse procedure na zijn de nationale en
Europese aanbestedingsprocedures gelijk. Een aantal procedures, waaronder de niet-openbare procedure,
maken gebruik van voorafgaande selectie. Hierbij worden aannemers uitgenodigd om zich in te schrijven of
om deel te nemen aan een dialoog of onderhandelingen. De opdrachtgever of aanbestedende dienst is
versplicht objectief te selecteren; dit kan door loting of door transparante selectiecriteria. (Gribnau, Petit,
Doornbos, & Oehler, 2005, p. 283). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de beoordeling van de
inschrijvingen.
A.2. Aanbestedingsfase
In deze fase werken de geselecteerde of aangemelde bouwbedrijven een aanbieding uit en dienen deze op de
vooraf vastgestelde datum in. De aanbiedingen worden beoordeeld door de opdrachtgever en/of een
aanbestedende dienst. Wanneer de best beoordeelde aanbieding voldoet aan de vooraf opgestelde criteria
wordt het werk gegund. Deze paragraaf beschrijft het proces van aanbieden en gunning. In onderstaand SADTschema van figuur 3 is het proces van de aanbestedingsfase weergegeven.
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Figuur 3. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving aanbestedingsfase

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er voor een aantal aanbestedingprocedures, waaronder de niet-openbare
aanbestedingprocedure, een selectie plaats vindt van bouwbedrijven die een inschrijving mogen doen. Na een
aankondiging worden de bouwbedrijven geselecteerd en uitgenodigd. Indien de geselecteerde bouwbedrijven
bereid zijn een inschrijving te doen wordt hen de inschrijfstukken toegezonden. Dit proces is weergegeven in
onderstaand SADT-schema, figuur 4.

Figuur 4. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving selectie aannemers

Nadat de geselecteerde of aangemelde aannemers die inschrijfstukken hebben ontvangen hebben deze de
mogelijkheid om naar aanleiding van deze stukken vragen te stellen. Deze vragen dienen gesteld te worden
door gebruik te maken van een vragenformulier dat voor een vooraf opgestelde datum ingeleverd dient te
worden. De opdrachtgever en/of de aanbestedende dienst verzamelt de vragen en geeft doormiddel van een
nota van inlichtingen antwoord op deze vragen. Deze nota van inlichtingen wordt aan alle betrokken
inschrijvers verstrekt. In figuur 5 is een SADT-schema weergegeven dat het proces van de verwerkingen van de
nota van inlichtingen visualiseert.
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Figuur 5. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving verweking nota van inlichtingen

Het verwerken van de nota van inlichtingen is een processtap die parallel loopt met het uitwerken van de
aanbieding, de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de bouwbedrijven. Na het analyseren van de
basisovereenkomst, de vraagspecificatie en de gunningsleidraad bepaalt het bouw bedrijf op welke punten
haar aanbieding moet gaan scoren. Dit is afhankelijk van de gunningscriteria die de opdrachtgever heeft
opgesteld, verderop in deze paragraaf wordt hierbij stil gestaan. De vervolgstap in het proces is de vertaling
van de vraagspecificatie naar een ontwerp. Hierbij wordt een architect ingeschakeld die door de
opdrachtgever of door het bouwbedrijf is geselecteerd. Naast de architect worden er, afhankelijk van het
niveau waarop een ontwerp ingediend te worden, een aantal adviseurs ingeschakeld zoals de installateur en
de constructeur. Parallel aan de processtap van het ontwerp lopen de processtappen voor het ramen van de
bouwkosten, het opstellen van een Plan van Aanpak en het opstellen van de voorbereidings- en
realisatieplanning. In de praktijk loopt de processtap van het ontwerp voor op de overige drie processtappen
maar omdat er een constante terugkoppeling en afstemming tussen deze processen plaats vindt zijn ze in het
SADT-schema van figuur 5 parallel geplaatst. Deelproces 2.3 Uitwerken aanbieding wordt afgesloten met het
compleet maken van de aanbieding. Hiervoor worden documenten opgesteld en samengevoegd die de
opdrachtgever of aanbestedende dienst wenst te ontvangen. In het kader van figuur 6 op deze pagina is een
voorbeeld van de gewenste inhoud weergeven die is opgesteld in de inschrijvingleidraad van een D&B project.

Figuur 5. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving uitwerking aanbesteding
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A. Inschrijvingsbiljet
B. Specificatie van de aanneemsom
C. Structuurontwerp en ontwerpvisie MFA Zuid
D. Plan van aanpak omvattende:
- plan (omschrijving) projectorganisatie;
- kwaliteitsplan inclusief risicoanalyse;
- Planning.
E. Eigen visie GPR-scores omvattende:
- eigen beschrijving (visie) op gezond, veilig,
duurzaam en energiezuinig bouwen;
- ingevulde GPR-module.
F. Verklaring bestuurder rechtmatigheid
rerechtechtmatigheid inschrijving
G. Verklaring bereidheid afgeven bankgarantie
H. Gegevens ten behoeve van social return

Figuur 6. Inschrijvingsvereiste gemeente Veldhoven voor ‘Design&Build “MFA Zuid”
Het GPR-model is een middel om de duurzaamheidprestatie vast te leggen. De opdrachtgever geeft met dit
vereiste aan dat het de ambitie heeft een gebouw te realiseren met een hoge duurzaamheidprestatie. Een
bankgarantie is een contract waarin de bank aangeeft dat een partij vermogend genoeg is om zaken te doen
met een andere partij.
De aanbieding wordt op een vooraf door de opdrachtgever gestelde datum en tijd ingediend. Voor het gunnen
van een opdracht heeft de opdrachtgever of aanbestedende dienst twee mogelijke gunningscriteria; de laagste
prijs of de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De opdrachtgever is overigens niet verplicht om
de opdracht te gunnen, wel is de opdrachtgever verplicht om vooraf aan te geven welk gunningscriterium van
toepassing is. Met behulp van EMVI is de opdrachtgever of aanbestedende dienst in staat die aanbieding te
selecteren met de beste waarde-prijs verhouding. Wanneer er is gekozen voor het gunningscriterium EMVI is
de opdrachtgever verplicht vooraf het relatieve gewicht van elk van de toe te passen criteria dat deel uit maakt
van het gunningscriterium aan te geven. Het ligt voor de hand om bij de toepassing van een Design&Build
contract of andere geïntegreerde contracten voor de selectie en gunning gebruik te maken van de EMVI.
‘Gunnen op waarde’ betekent in de context van de aanbestedingsregelgeving ‘het vaststellen van de
Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’. (Jansen, et al., 2007, p.12).Voor het opstellen van de
gunningscriteria kan een opdrachtgever gebruik maken van de hoofdcriteria en subcriteria als weergeven in
figuur 7.


Productkwaliteit
•
Functionaliteit en flexibaliteit
•
Duurzaamheid
•
Esthetica en belevingswaarde
•
Beschikbaarheid
 Proceskwaliteit
•
Tijd
•
Risico management en –verdeling
•
Kwaliteitsborging
•
Omgeving, overlast, communicatie
 Kwaliteit aanbieder
•
Ervaring verleden
•
Competenties
•
Kwaliteit team
 Economische aspecten
•
Aanschafprijs
•
Levensduurkosten
Figuur 7. Mogelijke gunningscriteria bij een Design & Build project
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Er is een overlap tussen proceskwaliteit en aanbiederskwaliteit. Aanbiederskwaliteit moet bij een
aanbestedingsprocedure waarbij gebruikt gemaakt wordt van een voorselectie worden gescheiden van de
gunningscriteria. Wordt er voor een aanbestedingsprocedure gekozen zonder voorselectie, dan kan de
aanbiederskwaliteit wel in het gunningscriteria worden opgenomen. (Jansen, et al., 2007, p.12)
In figuur 8 is een praktijkvoorbeeld opgenomen van een gunningscriterium met hoofdcriteria, subcriteria,
onderliggende criteria en de wegingsfactoren. De inschrijvingen worden na die indiening beoordeeld door een
gunningcommissie die is samengesteld door de opdrachtgever. De subcriteria en onderliggende criteria
worden door de commissie gewaardeerd met een rapportcijfer tussen de 1 en 10 of vooraf opgestelde score
ratio. Ook de aanneemsom wordt gewaardeerd met een rapportcijfer of een score. Uitgangspunt bij een
beoordeling op basis van een rapportcijfer is dat de gemiddelde aanneemsom gesteld wordt op een 6 en
afwijkingen van 1% ten opzichte van dit gemiddelde een bijtelling of aftrek van 0,1 punt tot gevolg hebben. De
opdrachtgever of aanbestedende dienst is vrij om de criteria, wegingsfactoren en de manier waarop de criteria
worden beoordeeld vooraf vast te leggen.

Figuur 8. Gunningscriteria ‘Design&Build “MFA Zuid”’opgesteld door de gemeente Veldhoven

De inschrijving met de hoogste score wordt geselecteerd voor contractering en inhoudelijk door de
gunningcommissie beoordeeld op kwaliteit en prijs. De inschrijving wordt getoetst op de redelijkheid van de
opgegeven aanneemsom versus de geboden kwaliteit. Wanneer de commissie de inschrijving als onredelijk
beoordeeld zal het betreffende bouwbedrijf worden gevraagd een toelichting te geven. Hierbij heeft het
bouwbedrijf niet de mogelijkheid om de aanneemsom aan te passen. Na de toelichting van het bouwbedrijf
bepaalt de commissie of de inschrijving wel of niet wordt geaccepteerd en maakt de opdrachtgever of
aanbestedende dienst het voornemen tot gunning met onderbouwing schriftelijk kenbaar aan alle inschrijvers.
De afgewezen inschrijvers hebben de mogelijkheid om voor een vooraf bepaalde tijd een kort geding aan te
spannen tegen het voornemen. Nadat deze periode is verlopen wordt het werk definitief gegund en worden
de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf getekend. De opdrachtgever kan er voor
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kiezen om de afgewezen inschrijvers te voorzien van een tegemoetkoming voor de bewezen diensten. Dit
moet vooraf zijn opgenomen in de gunningsleidraad/inschrijvingsleidraad.
A.3 Ontwerpfase
Nadat de opdracht door of namens de opdrachtgever is gegund aan het bouwbedrijf start deze met de verdere
uitwerking van het ontwerp. Gedurende de ontwerpfase wordt het ontwerp dat is ingediend bij de aanbieding
uitgewerkt tot een DO. Het SADT-schema van figuur 9. geeft de processtappen van de ontwerpfase
schematisch weer.

3. Ontwerpfase

3.1 Uitwerken VO
3.2 Opstellen
fasedocument
VO-fase

3.3 Besluit en
afronden VO-fase
3.4 Uitwerken DO
3.5 Opstellen
fasedocument
DO-fase

3.6 Besluit en
afronden DO-fase

Figuur 9. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving ontwerpfase

Het ontwerpniveau waarop een opdracht gegund wordt is afhankelijk van het aanbiedingsvereiste. In de
beschrijving van dit hoofdstuk is een werk gegund op basis van een schetsontwerp dat onder de
verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf is opgesteld. De eerste stap in de ontwerpfase is het uitwerken van
dit schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp, zie figuur 10. Een kenmerk van het voorlopig ontwerp is dat er
keuzes worden gemaakt betreffende stramienmaten, gevelprincipes, plattegrond principes,
constructieprincipes en installatieprincipes. Om deze keuzes te maken werken verschillende disciplines aan het
ontwerp. In deze fase van het ontwerpstadium zijn dit veelal de architect, de constructeur en de installateur.
Een volgende stap in het proces is het afstemmen van de verschillende principes, dit gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf. Door het afstemmen van de principes worden keuzes ten aanzien
van plattegronden en gevels uitgewerkt op een voorlopig ontwerp niveau. Doordat het schetsontwerp nu
verder is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp kunnen de opgestelde planningen en eventuele
bouwplaatsinrichting worden bijgesteld aan de hand van de gemaakte keuzes. Daarnaast kan er op basis van
de elementenhoeveelheden een elementenbegroting worden opgesteld. De basis voor de elementenbegroting
is het voorlopig ontwerp waarin de elementenhoeveelheden uitgewerkt zijn. Deze processtap wordt aan het
eind van de voorlopige ontwerpfase afgesloten maar loopt in de praktijk parallel aan de processtappen 3.1.1
‘Uitwerken VO-opzet per discipline’ en 3.1.2. ‘Afstemmen verschillende opzetten’ omdat keuzes ten aanzien
van het voorlopig ontwerp gemaakt worden in overeenstemming met de elementenbegroting.
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3.1. Uitwerken VO

3.1.1. Uitwerken
VO-opzet per
discipline

3.1.2. Afstemmen
verschillende
opzetten

3.1.3. Uitwerken
gevels en
plattegronden

3.1.4. Bijstellen
planningen

Figuur 10. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving uitwerken VO

3.1.5. Bijstellen
bouwplaatsinrichting

3.1.6. Opstellen
elementenbegroting

De voorlopige ontwerpfase wordt afgesloten met een fasedocument waarin de belangrijkste keuze zijn
vastgelegd en het voorlopig ontwerp de definitieve status krijgt. Het is mogelijk dat de opdrachtgever een
aantal goedkeuringsmomenten heeft opgenomen in de ontwerp-, engineerings- en realisatiefase. Wanneer dit
het geval is kan het noodzakelijk zijn dat een ontwerp status pas definitief wordt na de besluitvorming van de
opdrachtgever.
De volgende stap in het proces is het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Dit
proces is weergegeven in figuur 11. Een kenmerk van deze fase is dat er op detailniveau wordt ontworpen; de
gemaakte keuzes en opgestelde principes van het voorlopig ontwerp worden in detail uitgewerkt. Net als in de
voorlopige ontwerpfase werken de betrokken disciplines eerst een opzet uit. De verschillende opzetten
worden hierna onder de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf met elkaar afgestemd. Op deze manier
worden geveltekeningen, doorsnedes, plattegronden, details, installatieschema’s en materiaalomschrijvingen
definitief. Doordat het ontwerp nu definitief is kunnen de eerder opgestelde planningen bijgesteld worden en
de definitieve status krijgen. Parallel aan het definitieve ontwerpproces worden de directe kosten bepaald.
Omdat met het bepalen van de directe kosten het proces 3.4 ‘Uitwerken DO’ wordt afgerond is deze
processtap serieel opgenomen in het SADT-schema. Net als de voorlopige ontwerpfase wordt de definitieve
ontwerpfase afgesloten met een fasedocument en een eventueel gewenste besluitvorming van de
opdrachtgever.
3.4. Uitwerken DO

3.4.1. Uitwerken
DO-opzet per
discipline

3.4.2. Afstemmen
verschillende
opzetten

3.4.3. Gevels,
plattegronden en
details def. maken

Figuur 11. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving uitwerken VO

3.4.4. Planningen
definitief maken

3.4.4. Bepalen
directe kosten

A.4 Engineeringsfase
De laatste fase die beschreven wordt in deze bijlage is de engineeringsfase. In deze fase wordt het definitief
ontwerp achtereenvolgens uitgewerkt naar een Technisch uitgewerkt en een Uitvoeringsontwerp. In het SADTschema van figuur 12 is het proces van de engineeringsfase visueel weergegeven.

13

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

Figuur 12. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving engineeringsfase

De eerste processtap n het SADT-schema van figuur 12 is het aanvragen van de omgevingsvergunning. Het
moment waarop het bouwbedrijf de omgevingsvergunning aanvraagt is afhankelijk van het moment waarop
de opdrachtgever een D&B contract afsluit met het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf wil het risico dat verbonden
is aan de vergunningsaanvraag niet dragen voordat het D&B contract is getekend. Bij de projectcase ZALV is
het D&B contract getekend aan het eind van de DO-fase. De eerste stap na de DO-fase was hierdoor het
aanvragen van de omgevingsvergunning.
Om tijd te besparen wordt er niet op de procedure gewacht maar start de volgende processtap. In het SADTschema is deze processtap serieel weergegeven; in de praktijk loop deze stap parallel. Voor het uitwerken van
het technische ontwerp wordt het DO op elementenniveau uitgewerkt. Hierbij worden er beslissingen
genomen over details, afwerkingen en technische eisen. Ondanks dat een bestek bij een D&B project niet
verplicht is kan een opdrachtgever eisen om deze wel op te stellen en/of gebruik te maken van een technische
beschrijving. Wanneer dit niet geëist wordt mag het bouwbedrijf zelf kiezen of zij gebruik maakt van een
dergelijke functionele en/of prestatie beschrijving. Bij de projectcase ZALV heeft het bouwbedrijf ervoor
gekozen om de TO-fase over te slaan en vanuit het definitief ontwerp te starten met het uitvoeringsgereed
ontwerp. Het bouwbedrijf heeft er wel voor gekozen om in de ontwerpfase een technische beschrijving op te
stellen welke gedurende deze fase en de daarop volgende engineeringsfase is geactualiseerd.
Nadat de DO-fase/TO-fase start de fase waarin het uitvoeringsgereed ontwerp wordt uitgewerkt. Tot het
uitvoeringsgereed ontwerp behoren werktekeningen en productietekeningen. Werktekeningen zijn technische
tekeningen die zijn opgesteld door de architect of constructeur waarop de plannen van de op bouwplaats te
vervaardigen productiedelen tot in detail zijn uitgewerkt met alle voor de uitvoering benodigde
maatvoeringen. Productietekeningen zijn tekeningen die zijn opgesteld door een onderaannemer en/of
leverancier van productiedelen die buiten de bouwplaats worden geproduceerd en op de bouwplaats door
dezelfde partij of door het bouwbedrijf worden gemonteerd of verwerkt. Productietekeningen zijn net als de
werktekeningen tekeningen waarbij de productiedelen tot in detail zijn uitgewerkt met alle voor de uitvoering
benodigde maatvoering. In figuur 13 is het proces waarin productiedelen worden uitbesteed visueel
weergegeven.
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Figuur 13 SADT-schema t.b.v. proces waarin productiedelen worden uitbesteed aan onderaannemers en/of leveranciers

Voor het uitbesteden van productiedelen werkt het bouwbedrijf voor een aantal onderdelen met vaste
partners, voor andere onderdelen vragen zij meerdere partijen een offerte uit te brengen. Nadat de
onderaannemers en/of leverancier de offerteaanvraag heeft ontvangen wordt deze aanvraag beoordeeld en
wordt er een offerte opgesteld en verstuurd naar het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf selecteert vervolgens
partijen uit voor een inkoopgesprek. Wanneer het bouwbedrijf overeenstemming bereikt met deze partijen
wordt de opdracht mondeling verstrekt, afhankelijk van de onderlinge afspraken wordt de opdracht op een
later tijdstip contractueel vastgelegd. De mondelinge opdracht verstrekking is voor de leveranciers en/of
onderaannemers het moment waarop zij starten met de engineering en het vervaardigen van
productietekeningen. In het SADT-schema van figuur 14 is dit proces weergeven.

Figuur 14.SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving realiseren productietekeningen

In het inkoopgesprek wordt de onderaannemer en/of leveranciers vertegenwoordigd door een werknemer van
de commerciële afdeling van het bedrijf. Indien deze de opdracht mondeling overeenkomt wordt de opdracht
overgedragen naar het bedrijfsbureau dat verantwoordelijk wordt voor de engineering van het productiedeel.
Het resultaat van de engineering zijn productietekeningen en berekeningen die door het bedrijfsbureau en het
bouwbedrijf worden gecontroleerd. Voor een aantal onderdelen schakelt het bouwbedrijf in de eerste
controleronde de architect en/of de constructeur in. Nadat de opmerkingen zijn verwerkt en de wijzigingen
zijn doorgevoerd vindt er een tweede controleronde plaats alvorens de productie start.
Na de engineeringfase start de realisatiefase. Deze fase kan onderverdeeld worden in de
werkvoorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. Doordat de productietekeningen en werktekeningen in de
werkvoorbereidingsfase worden gecontroleerd loopt deze fase deels parallel aan de engineeringsfase. Het
moment waarop het uitvoeringsteam in het project stroomt, is bij BAM UBehv verschillend; dit kan zijn tijdens
de ontwerpfase, tijdens de engineeringfase of bij de start van de werkvoorbereidingsfase.
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Bijlage C: De probleemanalyse
De opmerkingen van paragraaf 2.3.1. van het afstudeerrapport die de aanleiding vormden voor het
vooronderzoek ontstaan of doen zich voor in de ontwerp- en engineeringsfase. Hierdoor is vooronderzoek op
deze fasen van het project gericht, het project ZALV is hierbij als projectcase gebruikt.
Het vooronderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van literatuur en oriënterende gesprekken. Voor het
literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van projectdocumenten van de projectcase ZALV. Hierbij zijn
tekeningen, berekeningen, planningen, opdrachten, offertes en verslagen van het project ZALV bestudeerd. De
oriënterende gesprekken zijn afgenomen bij personen binnen het bouwbedrijf die deel maken van het
ontwikkel- en/of uitvoeringsteam en hadden als doel knelpunten te verzamelen die betrekking hebben op de
aanleiding van het vooronderzoek. Van het ontwikkelteam zijn de technische ontwikkelaar, de commerciële
ontwikkelaar, de projectorganisator, de kostendeskundige, de engineeringmanager en de inkoper
geïnterviewd. Van het uitvoeringsteam zijn de werkorganisator, de projectleider en de inkoper geïnterviewd.
Tijdens de oriënterende gesprekken zijn knelpunten verzameld die een betrekking hebben op de aanleiding
van het vooronderzoek. In tabel 1 zijn de verzamelde knelpunten weergegeven. Per knelpunt is aangegeven in
welke fase van de procesbeschrijving het knelpunt zich voordoet en op welke aanleiding(en) het knelpunt
betrekking heeft.
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Knelpunt doet zich voor in de volgende fase(n)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Knelpunten
Ontwerpwijzigingen in de DO-fase
Ontwerpwijzigingen in de Engineeringsfase
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
subjectieve afweging
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
onvoldoende beschikbare gegevens
Afwachtende houding/tunnelvisie onderaannemers en/of leveranciers in engineeringsfase
In de aanbiedingsfase wordt een opleverdatum bepaald terwijl er geen ontwerp ligt
Project wordt gekenmerkt door strakke datum start uitvoering
Het is niet bekend op basis waarvan in eerdere fases beslissingen zijn gemaakt ten aanzien
van de ontwikkeling en engineering van een D&B project en wat de gevolgen hiervan zijn
Werkzaamheden en beslissingen in ontwikkel- en engineeringsfase worden dubbel gedaan,
aangepast of overgeslagen
Wensenkader opdrachtgever wordt laat in proces aangepast
Engineering onderaannemers vertraagd
De uitvoeringstechnische detail uitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de
ontwerp- en engineeringsfase
DO-fase loopt uit
Opdrachtgever stelt beslissingen uit waaronder tekenen van een D&B contract
Druk op de organisatie van het bouwbedrijf
Interne ontevredenheid in het bouwbedrijf
Niet op tijd alle gegevens beschikbaar voor afstemmening onderdelen in engineeringsfase
Aanpassingen in het werk aan gerealiseerde staalconstructie noodzakelijk
Aanbrengen extra voorzieningen in het werk op gerealiseerde staalconstructie
Staalconstructie wordt niet correct afgestemd met andere engineeringsonderdelen
Extra kosten voor het bouwbedrijf door meerwerk staalleverancier
Kennis van onderaannemers en/of leveranciers wordt niet meegenomen in de
ontwikkelfase
Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie
Geen eenduidige beoordelingspunten aanwezig voor het maken van beslissingen in de
ontwikkel- en engineeringsfase
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden niet vastgelegd
Opdrachtgever D&B project heeft in huidige markt veel macht
Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in een D&B project

Ontwikkelfase
X

Engineeringsfase

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Realisatiefase

Knelpunt heeft betrekking op de volgende aanleiding(en) van het
vooronderzoek
A
B
C
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Tabel 1 Geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek. Per knelpunt staat aangegeven in welke fase het knelpunt zich voordoet en met welke aanleiding voor het uit te voeren vooronderzoek het een raakvlak heeft.
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X
X

X
X
X

X

X
X

Indeling knelpunten
Om het verband tussen de knelpunten aan te geven is een oorzaak - gevolg diagram opgesteld. Per
gesignaleerd knelpunt is aangegeven welke knelpunt(-en) hiervan het gevolg of de oorzaak van zijn. Een
knelpunt kan meerdere oorzaak- of gevolgrelaties hebben met andere knelpunten. Het oorzaak - gevolg
diagram is weergegeven in tabel 2.
De relaties die zijn gelegd in het oorzaak - gevolg diagram zijn visueel weergegeven in een Stream Diagnostic
Chart waarbij de knelpunten in hokjes zijn geplaatst en de relaties zijn weergegeven met pijlen. Met deze
weergave wordt het zichtbaar welke knelpunten andere knelpunten veroorzaken en welke knelpunten
weggenomen moeten worden om het probleem op te lossen. Met behulp van het Stream Diagnostic Chart is
het mogelijk om uit de knelpunten groepering de hoofdoorzaken aan te wijzen. Wanneer deze oorzaken
worden weggenomen vallen automatisch alle onderliggende knelpunten weg. Volgens de methode Porras zijn
de volgende soorten problemen aan te wijzen:
 Symptoom problemen
 Kernproblemen
 Fundamentele kernproblemen
Een symptoom probleem is een knelpunt dat zichtbaar wordt aan het eind van een proces. De kernproblemen
en fundamentele kernproblemen zijn de veroorzakers van het symptoom problemen. Hierbij is het
kernprobleem aan te wijzen als veroorzaker van het symptoom probleem. Het kernprobleem wordt op zijn
beurt veroorzaakt door fundamentele kernproblemen. Het Stream Diagnostic Chart is weergegeven in figuur 1.
In deze figuur is met kleuren aangegeven welke knelpunten als symptoom probleem, kernprobleem of
fundamenteel kernprobleem betiteld zijn. In totaal zijn er 6 knelpunten die geen dieper en dus veroorzakend
knelpunt hebben waardoor ze zijn ingedeeld als fundamenteel kernprobleem. Van deze 9 fundamentele
kernproblemen worden 2 buiten beschouwing gelaten in de formulering van een probleembeschrijving. In de
volgende paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.
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X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

27. Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in een D&B
project

26. Opdrachtgever D&B project heeft in huidige markt veel macht

25. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden niet vastgelegd

24. Geen eenduidige beoordelingspunten aanwezig voor het maken van beslissingen
in de ontwikkel- en engineeringsfase

23. Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie

22. Kennis van onderaannemers en/of leveranciers wordt niet meegenomen in de
ontwikkelfase

21. Extra kosten voor het bouwbedrijf door meerwerk staalleverancier

20. Staalconstructie wordt niet correct afgestemd met andere engineeringsonderdelen

19. Aanbrengen extra voorzieningen in het werk op gerealiseerde staalconstructie

18. Aanpassingen in het werk aan gerealiseerde staalconstructie noodzakelijk

17. Niet op tijd alle gegevens beschikbaar voor afstemmening onderdelen in
engineeringsfase

15. Druk op de organisatie van het bouwbedrijf

14. Opdrachtgever stelt beslissingen uit waaronder tekenen van een D&B contract

13. DO-fase loopt uit

12. De uitvoeringstechnische detail uitwerking wordt onvoldoende of niet
meegenomen in de ontwikkel- en engineeringsfase

11. Engineering onderaannemers vertraagd

10. Wensenkader opdrachtgever wordt laat in proces aangepast

gedaan, aangepast of overgeslagen

8. Het is niet bekend op basis waarvan in eerdere fases beslissingen zijn gemaakt ten
aanzien van de ontwikkeling en engineering van een D&B project en wat de gevolgen
hiervan
zijn
9. Werkzaamheden
en beslissingen in ontwikkel- en engineeringsfase worden dubbel

7. Project wordt gekenmerkt door strakke datum start uitvoering

6. In de aanbiedingsfase wordt een opleverdatum bepaald terwijl er geen ontwerp ligt

16. Interne ontevredenheid in het bouwbedrijf

X
X

Tabel 2 Oorzaak-gevolg diagram. In het diagram is doormiddel van kruisjes aangeven met welke knelpunten het een oorzaak of gevolg relatie heeft.
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5. Afwachtende houding/tunnelvisie onderaannemers en/of leveranciers in
engineeringsfase

X

12. De uitvoeringstechnische detail uitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwikkel- en engineeringsfase
13. DO-fase loopt uit
14. Opdrachtgever stelt beslissingen uit waaronder tekenen van een D&B contract
15. Druk op de organisatie van het bouwbedrijf
16. Interne ontevredenheid in het bouwbedrijf
17. Niet op tijd alle gegevens beschikbaar voor afstemmening onderdelen in engineeringsfase
18. Aanpassingen in het werk aan gerealiseerde staalconstructie noodzakelijk
19. Aanbrengen extra voorzieningen in het werk op gerealiseerde staalconstructie
20. Staalconstructie wordt niet correct afgestemd met andere engineeringsonderdelen
21. Extra kosten voor het bouwbedrijf door meerwerk staalleverancier
22. Kennis van onderaannemers en/of leveranciers wordt niet meegenomen in de ontwikkelfase
23. Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie
24. Geen eenduidige beoordelingspunten aanwezig voor het maken van beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase
25. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden niet vastgelegd
26. Opdrachtgever D&B project heeft in huidige markt veel macht
27. Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in een D&B project

4. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
onvoldoende beschikbare gegevens

3. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
subjectieve afweging

2. Ontwerpwijzigingen in de Engineeringsfase

1. Ontwerpwijzigingen in de DO-fase

waarin staat wanneer en door wie welke beslissingen gemaakt moeten worden

B. De voordelen van D&B projecten voor het bouwbedrijf worden niet optimaal benut:
het bouwbedrijf is niet niet in staat afstemming- en coordinatieverliezen als gevolg
van
ontwikkelen engineeringsfase
in devoor
uitvoering
te reduceren
en
C. Erde
is geen
standaard
procedure aanwezig
de ontwikkelen voorbereidingsfase

A. De huidige D&B projecten worden gekenmerkt door tijdsdruk in de ontwikkel- en
voorbereidingsdfase voor zowel het ontwikkel- als uitvoeringsteam

Gevolg
Oorzaak
A. De huidige D&B projecten worden gekenmerkt door tijdsdruk in de ontwikkel- en voorbereidingsdfase voor zowel het ontwikkel- als uitvoeringsteam
B. De voordelen van D&B projecten voor het bouwbedrijf worden niet optimaal benut: het bouwbedrijf is niet niet in staat afstemming- en coordinatieverliezen als gevolg van de ontwikkel- en
engineeringsfase in de uitvoering te reduceren en uitvoeringskennis in deze fases te implementeren
C. Er is geen standaard procedure aanwezig voor de ontwikkel- en voorbereidingsfase waarin staat wanneer en door wie welke beslissingen gemaakt moeten worden
1. Ontwerpwijzigingen in de DO-fase
2. Ontwerpwijzigingen in de Engineeringsfase
3. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van subjectieve afweging
4. Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van onvoldoende beschikbare gegevens
5. Afwachtende houding/tunnelvisie onderaannemers en/of leveranciers in engineeringsfase
6. In de aanbiedingsfase wordt een opleverdatum bepaald terwijl er geen ontwerp ligt
7. Project wordt gekenmerkt door strakke datum start uitvoering
8. Het is niet bekend op basis waarvan in eerdere fases beslissingen zijn gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling en engineering van een D&B project en wat de gevolgen hiervan zijn
9. Werkzaamheden en beslissingen in ontwikkel- en engineeringsfase worden dubbel gedaan, aangepast of overgeslagen
10. Wensenkader opdrachtgever wordt laat in proces aangepast
11. Engineering onderaannemers vertraagd

Figuur 1 Stream Diagnostic Chart met indeling knelpunten
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Beschrijving symptoom probleem
In de vorige paragraven is de probleemanalyse beschreven welke is uitgevoerd in het vooronderzoek en
waarbij de gevonden knelpunten in de ontwerp- en engineeringsfase van een D&B project zijn geanalyseerd.
Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat het bouwbedrijf niet in staat is om engineeringsonderdelen
correct af te stemmen met het ontwerp en de engineering van een staalconstructie in een D&B project.
Hierdoor ontstaan er afstemming- en coördinatieverliezen in de uitvoering die in de ontwikkel- en
engineeringsfase zijn ontstaan doordat het te doorlopen proces in deze fasen niet correct wordt ingevuld. Het
gevolg hiervan is dat het noodzakelijk wordt om aan de gerealiseerde productietekeningen in de
engineeringsfase of de gerealiseerde staalconstructie in de realisatiefase aanpassingen te doen en/of te extra
voorzieningen aan te brengen. Voor de aanpassingen en extra voorzieningen die niet zijn meegenomen in de
offerte worden door de staalleverancier als meerwerk gerekend. De meerwerken zijn kosten bovenop de
aanneemsom die in de opdrachtverstrekking tussen het bouwbedrijf en de staalleverancier is
overeengekomen en door het bouwbedrijf betaald moeten worden. De kosten van het meerwerk gaan af van
het rendement van het bouwbedrijf. Afstemmingsverliezen hebben betrekking op de productkwaliteit en
coördinatieverliezen hebben betrekking op de proceskwaliteit. De productkwaliteit wordt beheerst door de
aspecten tijd, geld en kwaliteit, de proceskwaliteit wordt beheerst door de aspecten communicatie,
organisatie en informatie.
Onderstaand zijn twee voorbeelden weergegeven van de afstemming- en coördinatieverliezen bij de
projectcase ZALV:
 Afstemming en coördinatie staalconstructie en kanaalplaatvloer
Op het moment dat de engineering van de kanaalplaten van de 1e verdieping in het kantoorgedeelte
was afgerond en de controle hiervan plaats vond bleken de stalen kolommen een grotere voet- en
kopplaat te hebben waardoor de sparingen in de kanaalplaatvloeren groter moesten worden en de
oplegging niet meer voldoende bleek te zijn. Omdat de staalconstructie van het kantoorgedeelte al in
productie was is ervoor gekozen om de sparingen in het werk vergroten en in het werk extra
staalvoorzieningen aan te brengen, zie figuur 2.
 Afstemming en coördinatie staalconstructie en montage sandwichpanelen en gasbetonwanden
In de controleronde van de productietekeningen van de staalleverancier en in de realisatiefase heeft
de staalleverancier opdracht gekregen voor het aanbrengen van extra staalprofielen voor de montage
van de sandwichpanelen in de gevel en de gasbeton binnenwanden. De informatie over deze
profielen was tijdens de opdrachtverstrekking van het bouwbedrijf aan de staalleverancier niet
bekend en is pas hierna uitgezocht. Figuur 2. geeft twee details weer waarop de stalen profielen ten
behoeve van de montage zijn weergegeven.
In het vooronderzoek is onderzoek gedaan naar de afstemming- en coördinatieverliezen ten aanzien van de
staalconstructie bij de projectcase ZALV. Bovenstaande voorbeelden zijn enkel ter illustratie van het probleem,
in totaal zijn er 9 verliezen vastgelegd. Deze zijn beschreven in bijlage D. Per opgestreden afstemming/coördinatieverlies is hierbij een koppeling gemaakt met de fundamentele kernproblemen.
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Figuur 2. Voorbeelden afstemming- en coördinatieverliezen t.a.v. staalconstructie bij de projectcase ZALV. Figuur links
toont de extra ondersteuning die in het werk is aangebracht. De twee figuren rechts tonen de stalen hoeklijnen die pas in
de controleronde van de staalproductietekeningen of in de realisatiefase zijn opgegeven en de montage van de
sandwichpanelen en gasbeton binnenwanden mogelijk maken

Naast de afstemming- en coördinatieverliezen ten aanzien van de staalconstructie leiden de knelpunten tot
interne ontevredenheid in het bouwbedrijf. Dit symptoom probleem is echter een subjectieve constatering en
wordt om deze reden achterwege gelaten in het verdere verloop van het onderzoek.
Om bovenstaande constatering, dat een beschrijving van het symptoomprobleem uit de probleemanalyse is,
op te lossen moet er voor de volgende fundamentele kernproblemen uit deze analyse een onderzoek worden
uitgevoerd en een oplossing voor worden ontworpen:
 In de aanbiedingfase wordt een opleverdatum bepaald zonder dat er een ontwerp bekend is.
 De opdrachtgever heeft in de huidige markt veel macht waardoor deze beslissingen uit kan stellen en
laat in het proces wijzigingen kan doorvoeren.
 Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project.
 Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie.
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase.
 De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerp/engineeringsfase.
In de probleemanalyse zijn de eerste twee fundamentele kernproblemen afgebakend van het vervolg
onderzoek omdat het bouwbedrijf hier geen directe invloed op heeft. In onderstaande subparagraaf wordt de
afbakening worden verklaard.
Afbakening fundamentele kernproblemen
Verschillende opdrachtgevers van BAM UBehv hebben voor een D&B contract gekozen omdat de
opleverdatum van het bouwwerk bij de initiatieffase al bekend was zonder dat er een ontwerp getekend was.
Door de keuze voor een D&B contract wordt de verantwoordelijkheid van de ontwerp- en realisatiefase
volledig bij het bouwbedrijf gelegd en is het mogelijk om fases in elkaar te schuiven en zo tijd te besparen.
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De opdrachtgever bij de projectcase ZALV heeft met het bouwbedrijf een overeenkomst afgesloten voor de
ontwerpfase van het project. In de overeenkomst is opgenomen dat het contract voor de engineeringsfase en
de realisatiefase wordt ondertekend nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met het DO. Omdat het
bouwbedrijf de opdracht voor het Build onderdeel niet wil verliezen heeft de opdrachtgever de macht om haar
wensenkader laat in het proces aan te passen of beslissingen uit te stellen. Ook de huidige
marktomstandigheden (april 2012) waarin nieuwe projecten schaars zijn dragen er toe bij dat de
opdrachtgever veel kan eisen.
In onderstaande figuur 3 is voor project ZALV een vereenvoudigd contractschema weergeven zoals vooraf
opgesteld. Figuur 4 toont voor hetzelfde project ZALV het werkelijke tijdschema. Het werkelijke schema laat
zien dat de DO-fase is uitgelopen doordat het DO van de architect, het DO van de constructeur en de
technische omschrijving zijn vertraagd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de opdrachtgever beslissingen
over deze stukken heeft uitgesteld en heeft willen wachten met het tekenen van het contract omdat ze wilde
wachten op de prijsaanbieding voor het inbouwpakket van het project en hier zekerheid over wilde hebben.
Deze opdracht heeft de opdrachtgever apart in de markt gezet omdat het een specialistisch onderdeel van de
bouw betreft. Het inbouwpakket bestaat uit specifieke bouwkundige en installatietechnische onderdelen die
de bedrijfsuitvoering mogelijk maken. Doordat het tijdstip van start realisatie gehandhaafd is en er een
vertraging van de DO-fase heeft plaatsgevonden is het interval tussen de start engineeringsfase, in
onderstaand schema aangeduid met UO-fase, en start uitvoering verkort van 11 naar 4 kalenderweken. Het
vooronderzoek heeft aangetoond dat het ook niet mogelijk was op het tijdstip van start uitvoering uit te
stellen. Hier zal in onderstaande alinea verder op worden ingegaan.
Tabel 2 overzicht van de productietempo’s die door het boek Bouwplanning (Flapper, Bouwplanning, 2004) als
indicatie worden gegeven bij het bepalen van de bouwtijd. Om het productietempo van het staalskelet te
bepalen kan er gekeken worden naar de vierkantenmeter vloeroppervlakte of het gewicht van de
staalconstructie. Wanneer de productietempo’s worden vergeleken met berekende productietempo’s van de
projectcase ZALV uit tabel 3 valt te concluderen dat bij de projectcase de bouwtijd is bepaald met een relatief
hoog productietempo. De productietempo’s uit de tabellen gelden voor één ploeg. Doordat het bouwbedrijf
gebonden is aan de productiecapaciteit van de leverancier/onderaannemer kan het niet zomaar beslissen om
met een dubbele bezetting te werken. Het is alleen mogelijk om met een dubbele bezetting het staalskelet te
monteren wanneer dit vroeg in het project worden gecommuniceerd met de constructeur en de
staalleverancier. Daarnaast is door het bouwbedrijf in de oriënterende gesprekken aangegeven dat het bij de
projectcase ZALV niet mogelijk was met een dubbele bezetting te werken omdat dit met de dubbele inzet van
kranen zou leiden tot onveilige situaties.

Dagproductie utiliteitslaagbouw volgens literatuur
Vloeroppervlakte bij bedrijfs- en sporthallen
Vloeroppervlakte bij kleine utiliteitsbouw
Vloeroppervlakte bij grotere paviljoenbouw
Staalskelet monteren per ploeg

100 - 200m²
50 - 100m²
100 - 200m²
5 -10 ton

Tabel 2. Productietempo’s utiliteitslaagbouw (Flapper, Bouwplanning, 2004)

Omrekening productietempo staalconstructie project ZALV
Vloeroppervlakte: 2600m² in 11 dagen
Gewicht: 115 ton in 11 dagen

236 m²/dag
10,5 ton/dag

Tabel 3 Productietempo monteren staalconstructie project ZALV

Het gevolg van de twee buiten beschouwing gelaten fundamentele kernproblemen is dat er tijdsdruk ontstaat
in de ontwerp- en engineeringsfase. Deze tijdsdruk is, zo blijkt uit de probleemanalyse, ook de oorzaak dat de
staalconstructie niet correct wordt afgestemd met andere engineeringsonderdelen. In de oplossing die tijdens
het afstuderen wordt ontworpen voor het wegnemen van het probleem moet daarom ook aandacht worden
geschonken aan de tijdsdruk die in het proces ontstaat en waarbij het bouwbedrijf geen directe invloed op
heeft.
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Project ZALV

2011
2012
Augustus
September
Oktober
November December
Januari
Februari
Maart
Juli
maand Juni
weeknummer 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
datum 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19

DO fase
UO fase
D&B contract
Bouwvoorbereiding
Omgevingsvergunning
Beoordelen aanvraag
Bezwaarperiode
Realisatie
11 weken
Interval start werkvoorbereiding/uo-realisatie
Figuur 3 Vereenvoudigt contractschema project ZALV
2011
2012
Augustus
September
Oktober
November December
Januari
Februari
Maart
maand Juni
Juli
weeknummer 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
datum 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19

Project ZALV werkelijk

DO fase
DO architect definitief
Technische omschrijving definitief
DO constructeur definitief
UO fase
D&B contract
Bouwvoorbereiding
Omgevingsvergunning
Beoordelen aanvraag
Bezwaarperiode
Realisatie
4 weken
Interval start werkvoorbereiding/uo-realisatie
Figuur 4 Werkelijk contractschema project ZALV
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Fundamentele kernproblemen
In de vorige subparagraven is de probleemanalyse beschreven en zijn vanuit deze analyse twee fundamentele
kernproblemen afgebakend van het onderzoek omdat het bouwbedrijf hier geen direct invloed op heeft. Het
gevolg van de twee afgebakende fundamentele kernproblemen is dat het ontwerp- en engineeringsproces
wordt gekenmerkt door tijdsdruk. Deze constatering wordt om deze reden opgenomen in de lijst van de
fundamentele kernproblemen. Naast deze aanvulling is tijdens het uitvoeren van het onderzoek de lijst met
fundamentele kernproblemen aangevuld met een opmerking vanuit de verschillende onderaannemers en/of
leverancier die aangeven dat het tekenwerk van de constructeur en architect onvoldoende op elkaar is
afgestemd. De lijst met fundamentele kernproblemen is hierdoor opgebouwd uit zes onderdelen. In deze
paragraaf worden de zes fundamentele kernproblemen beschreven.

Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project (knelpunt 27)
Bij de projectcase ZALV zijn de eerste en belangrijkste onderaannemers en/of leveranciers geselecteerd in de
engineeringsfase. Nadat offerteaanvraag is verzonden, de onderaannemers en/of leveranciers een offerte
hebben opgesteld en de offertes door het bouwbedrijf zijn ontvangen en vergeleken zijn partijen geselecteerd
op basis van de laagste prijs. Het engineeringproces is hierbij gestuurd op het inkoopproces dat op haar beurt
weer is gestuurd op het uitvoeringsproces. Hierdoor zijn de onderdelen die als eerste in de uitvoering
gerealiseerd dienen te worden als eerste uitgeëngineerd. Deze manier van selecteren komt overeen met de
selectie binnen een traditioneel project, hierbij wordt echter wel gebruik gemaakt van een bestek. Doordat de
onderaannemers en/of leveranciers niet in de ontwerpfase betrokken zijn wordt het ontwerp dat is opgesteld
in deze fase in de engineeringsfase gewijzigd naar eigen voorkeuren en ervaringen. De wijzigingen worden
doorgevoerd op basis van financieel voordeel. Daarnaast nemen de onderaannemers en/of leveranciers een
afwachtende houding aan in de engineeringsfase doordat ze zijn geselecteerd op de laagste prijs en niet
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp. Het uiteindelijke gevolg van het traditioneel gestuurde
engineeringproces, de tunnelvisie en de ontwerpwijzigingen in de engineeringsfase is dat gegevens niet
beschikbaar zijn voor het tijdig afstemmen van de staalconstructie met andere engineeringsonderdelen.
Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie (knelpunt 23)
De werkorganisatie heeft in de engineeringfase van een D&B project een coördinerende en controlerende rol.
De coördinerende activiteiten bestaan uit het aanvragen van offertes, het tijdig toezenden van de juiste
informatie naar de betrokken onderaannemers en/of leveranciers en het toezien dat de engineering en/of
productie van de onderaannemers en/of leveranciers tijdig start. De controlerende activiteiten bestaan uit het
controleren van de offertes en het controleren van de productietekeningen op de uitgangspunten van de
architect, de uitgangspunten van de constructeur, de technische beschrijving en de overige
engineeringsonderdelen. Onvoldoende ervaring van de werkorganisatie in de controlerende activiteiten van de
staalconstructie heeft er toe geleid dat er afstemming- en coördinatieverliezen zijn opgetreden waardoor de
staalconstructie in het werk is aangepast en voorzien is van extra voorzieningen. Een meer ervaren
werkorganisatie kent de kritische punten die gecontroleerd moeten worden in de controle ronde en vult
eventueel ontbrekende engineeringsonderdelen aan de staalconstructie ten behoeve van bijvoorbeeld de
gevel naar eigen inzicht aan.
Geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase
(knelpunt C)
Binnen het bouwbedrijf is geen standaard procedure aanwezig waarin is bepaald wie verantwoordelijk is voor
welke werkzaamheden en beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase en wanneer deze plaats moeten
vinden. Doordat niet wordt vastgelegd welke werkzaamheden en beslissingen in het proces zijn gemaakt is het
bij de overdracht van het project van het ontwikkelteam naar het uitvoeringsteam niet bekend welke
werkzaamheden en beslissingen nog gedaan en gemaakt moeten worden. Naast een stappenplan voor de te
maken beslissingen en de te voltooien werkzaamheden ontbreekt het ook aan eenduidige beoordelingspunten
voor het maken van beslissingen ten aanzien van het ontwerp en de engineering van een staalconstructie.
Hierdoor worden beslissingen gemaakt met onvoldoende beschikbare gegevens of op subjectieve afwegingen.
De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerp/engineeringsfase (knelpunt 12)
In de ontwikkel- en engineeringsfase van een project evolueert een ontwerp van grof naar fijn. Voor de
detailuitwerking houdt dit in dat er in de VO-fase details worden ontworpen op basis van aannames en/of
vuistregels waarmee de globale locatie en vorm van de hoofddraagconstructie en overige materialen bepaald
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wordt. In de daaropvolgende DO-, TO- en UO-fase worden deze details uitgewerkt naarmate er meer
informatie beschikbaar is. Onderstaande opsomming geeft aan waar deze informatie uit kan bestaan en door
wie de informatie wordt aangeleverd:
 Specifieke productinformatie van leveranciers
 Adviezen van ingeschakelde adviseurs zoals constructeur of bouwfysicus
 Informatie met betrekking tot uitvoeringsvolgorde en uitvoeringstechniek vanuit het uitvoeringsteam of
onderaanneming
Doordat het voor de hand ligt dat het detail dat in de VO-fase is ontworpen een of meerdere malen wordt
aangepast of aangevuld brengt deze werkwijze veel risico met zich mee. Dit risico kan in D&B projecten
worden ondervangen doordat het bouwbedrijf verantwoordelijk wordt gesteld voor zowel de ontwikkeling als
de uitvoering van het project. Hierdoor wordt het mogelijk om de informatie uit de bovenstaande opsomming
eerder in het proces te implementeren. Het vooronderzoek heeft aangetoond dat het bouwbedrijf dit voordeel
onvoldoende of niet meeneemt in de ontwikkel- en engineeringsfase van een D&B project en hierdoor
beslissingen maakt met onvoldoende beschikbare gegevens.

De ontwerp- en engineeringsfase van een D&B project worden gekenmerkt door tijdsdruk
In de probleemanalyse zijn twee fundamentele kernproblemen afgebakend van het onderzoek omdat hier het
bouwbedrijf geen invloed op heeft. Het gevolg van de twee afgebakende en fundamentele kernproblemen is
dat het ontwerp- en engineeringsproces wordt gekenmerkt door tijdsdruk. De tijdsdruk is op haar beurt een
van de oorzaken van de afstemming- en coördinatieverliezen ten aanzien van de staalconstructie.
Het tekenwerk van de verschillende actoren in het proces is onvoldoende met elkaar afgestemd
Verschillende onderaannemers en/of leveranciers hebben in het onderzoek aangegeven dat het tekenwerk
van de verschillende actoren in het proces onvoldoende op elkaar is afgestemd. De onderaannemers en/of
leveranciers geven aan dat wanneer het tekenwerk correct op elkaar is afgestemd de afstemming- en
coördinatieverliezen gereduceerd worden.

27

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

Bijlage D: Afstemming- en coördinatieverliezen t.a.v. het staalskelet bij de
projectcase ZALV
In de probleemanalyse wordt gesproken over afstemming- en coördinatieverliezen tussen de staalconstructie
en de gerelateerde engineeringsonderdelen. In deze bijlage wordt inhoudelijk ingegaan op de verliezen die zijn
opgetreden bij de projectcase ZALV en is een link gelegd met de fundamentele kernproblemen.
1. Kanaalplaatvloer: bouwkundige staalvoorzieningen
Aan de hand van het uitvoeringsgereed ontwerp van de constructeur en het definitief ontwerp van de
architect is de staalleverancier in de UO-fase gestart met het uitvoeren van de detailberekeningen en het
realiseren van de productietekeningen. Met de detailberekeningen zijn de verbindingen tussen de
staalprofielen ontworpen en getoetst. Op het moment dat de staalconstructie in productie ging waren de
productietekeningen van de kanaalplaatvloer nog niet definitief en zijn bouwkundige staalvoorzieningen ten
behoeve van de kanaalplaatvloer niet meegenomen in de productie van de hoofddraagconstructie. De
volgende voorzieningen zijn in het werk door de staalleverancier aangebracht aan de hoofddraagconstructie:
 Extra ondersteuningen ter plaatse van Kopsparingen die zijn vergroot door de ontworpen verbinding
tussen kolom en ligger of de ontworpen verbinding van windverbanden. Het detail van de extra
stalen ondersteuningsvoorziening is weergegeven in figuur 1. De vergrootte kopsparingen in de plaat
zorgde ervoor dat de ontworpen oplegging van de kanaalplaat niet meer voldeed.
 Gaten en wapeningsstaven aan de hoofddraagconstructie voor het realiseren van de constructieve
koppeling in Kopsleufsparingen en Hamerkopsparingen

Figuur1. Extra stalen ondersteuning t.b.v. oplegging Kanaalplaatvloer toegepast bij de projectcase ZALV

De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 De ontwerp- en engineeringsfase van een D&B project worden gekenmerkt door tijdsdruk
Door het uitlopen van de DO-fase en de strakke datum van start uitvoering werd de UO-fase
gekenmerkt door tijdsdruk. Het was niet mogelijk om de start van de staalproductie uit te stellen tot
het moment dat de productietekeningen van de kanaalplaatvloer definitief waren en de exacte
positie van de bouwkundige staalvoorzieningen overgenomen en verwerkt konden worden.
 Het tekenwerk van de verschillende actoren in het proces in onvoldoende met elkaar afgestemd
De productietekeningen van de staalconstructie zijn onvoldoende afgestemd met de
productietekeningen van de kanaalplaatvloer
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase
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Er is in het proces geen moment gepland waarop de productietekeningen van de staalconstructie
afgestemd konden worden met de definitieve productietekeningen van de kanaalplaatvloer
waardoor de exacte positie van de bouwkundige staalvoorzieningen overgenomen konden worden
en verwerkt.
2. Kanaalplaatvloer: controle productietekeningen kanaalplaatvloer
In de realisatiefase bleek tijdens het leggen van de kanaalplaten dat er bij het opstellen van het legplan en de
controle hiervan een stalen ligger over het hoofd is gezien. Deze stalen ligger aan het eind van het vloerveld
bleek in het vloerveld te liggen waardoor de kanaalplaat in het werk is aangepast.
De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase
Tijdens de controleronde van de productietekeningen van de kanaalplaatvloer heeft de
werkorganisator geen checklist tot zijn beschikking gehad waarmee stap-voor-stap staat
geformuleerd welke aspecten er gecontroleerd dienden te worden.
 Werkorganisatie is onervaren met de engineering van staalconstructie
De stalen ligger in het vloerveld is door de werkorganisator over het hoofd gezien.
 Het tekenwerk van de verschillende actoren in het proces in onvoldoende met elkaar afgestemd
De productietekeningen van de kanaalplaatvloer zijn niet correct afgestemd met het
uitvoeringsgereed ontwerp van de constructeur.
3. Gevelmetselwerk: controle productietekeningen staalleverancier
Voor het ondersteunen van het gevelmetselwerk boven sparingen en de horizontale dilatatievoeg heeft de
constructeur in de DO-fase een stalen opvangconstructie ontworpen en in de UO-fase getoetst. De
staalleverancier heeft de verbinding van de opvangconstructie in de UO-fase ontworpen en getoetst en de
opvangconstructie verwerkt in de productietekeningen. De productietekeningen zijn in de eerste
controleronde gecontroleerd door het bouwbedrijf en de constructeur. In de controleronde is niet
geconstateerd dat de opvangconstructie aan alle gevelzijde is gepositioneerd met eenzelfde horizontale
ontwerpmaat ten opzichte van het gevelstramien terwijl deze maat in de werktekeningen van de architect per
gevelzijde verschild. Het gevolg is dat de stalen opvangconstructie in het werk is gedemonteerd, aangepast,
opnieuw is geconserveerd en gemonteerd.
De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 Werkorganisatie is onervaren met de engineering van staalconstructie
Het is de werkorganisator tijdens de controleronde van de productietekeningen van de
staalleverancier niet opgevallen dat de stalen opvangconstructie met eenzelfde ontwerpmaat ten
opzichte van het gevelstramien is uitgetekend.
 De ontwerp- en engineeringsfase van een D&B project worden gekenmerkt door tijdsdruk
Door het uitlopen van de DO-fase en de strakke datum van start uitvoering werd de UO-fase
gekenmerkt door tijdsdruk. Dit heeft tot gevolg gehad dat er voor het controleren van de
productietekeningen van de staalleverancier door de werkorganisator slechts een dagdeel
beschikbaar was waardoor de controle onvoldoende is uitgevoerd.
 Het tekenwerk van de verschillende actoren in het proces in onvoldoende met elkaar afgestemd
De productietekeningen van de staalconstructie zijn niet correct afgestemd met het
uitvoeringsgereed ontwerp van de architect.
4. Sandwichpanelen gevel: bouwkundige staalvoorzieningen
Voor het monteren van de verticale sandwichpanelen is de hoofddraagconstructie in het werk voorzien van
stalen hoekprofielen ter plaatste van de horizontale ondersteuningspunten en zijn op de plaatsten waar de
gevellijn eindigt of een hoek maakt verticale profielen geplaatst. De ontworpen staalprofielen van de
hoofddraagconstructie maakte het niet mogelijk om de panelen te fixeren of een bouwkundig aansluiting te
realiseren. De bouwkundige staalprofielen ten behoeve van de sandwichpanelen zijn niet getekend op de
werktekeningen van de architect of constructeur en om deze reden ook niet verwerkt in de
productietekeningen van de staalleverancier. De profielen zijn in de controleronde van de
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productietekeningen handmatig aangegeven door de werkorganisator of op voordragen van de
gevelleverancier als aanvullende opdracht verstrekt aan de staalleverancier. Doordat deze profielen niet zijn
meegenomen in de basisopdracht met de staalleverancier heeft deze partij dit als meerwerk gerekend.
De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project
De onderaannemers en/of leveranciers zijn door het bouwbedrijf in de UO-fase geselecteerd waarbij
de laagste prijsaanbieding over het algemeen maatgevend is in de keuze tussen partijen die een
aanbieding hebben gedaan. Het engineeringsproces is gestuurd op het inkoopproces dat op haar
beurt weer is gestuurd op het uitvoeringsproces. Hierdoor zijn de onderdelen die als eerste in de
uitvoering gerealiseerd dienen te worden als eerste uitgeëngineerd. Het gevolg van deze traditionele
uitbesteding is dat productspecifieke kennis van onderaannemers en/of leverancier niet wordt
meegenomen in de ontwerpfase en hierdoor niet tijdig informatie beschikbaar is voor de engineering
van de staalconstructie. Het bouwkundig staal ten behoeve van de montage van de sandwichpanelen
is pas in de controleronde van de productietekeningen van de staalleverancier uitgezocht door de
werkorganisator en voorgelegd door de gevelleverancier.
 De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerpen engineeringsfase
De bouwkundige staalvoorzieningen zijn pas na de opdrachtbevestiging in de controleronde van de
productietekeningen van de staalleverancier opgegeven door de werkorganisator of opgemerkt door
de onderaannemer/leverancier van de sandwichpanelen en hierdoor als meerwerk gerekend. In
eerdere fasen van het ontwerpproces is onvoldoende aandacht geweest voor de
uitvoeringstechnische detailuitwerking waardoor de bouwkundige staalvoorzieningen niet zijn
verwerkt in de documentatie die voor de opdrachtverstrekking is verzonden naar de staalleverancier.
 De ontwerp- en engineeringsfase van een D&B project worden gekenmerkt door tijdsdruk
Door het uitlopen van de DO-fase en de strakke datum van start uitvoering werd de UO-fase
gekenmerkt door tijdsdruk. Op het moment dat het projectteam in het proces betrokken werd was er
onvoldoende tijd om het bouwkundig staal uit te zoeken voor de opdrachtverstrekking. Het tijdstip
van opdrachtverstrekking is gebaseerd op het uitvoeringsproces, de productietijd van het staal en de
gereserveerde tijd voor de engineering.
5. Sandwichpanelen: sparingen + achterconstructie
Voor het fixeren van de panelen ter plaatste van sparingen in het paneel en voor het realiseren van de
bouwkundige aansluiting aan de rand van deze sparing wordt een stalen achterconstructie aangebracht. In de
DO-fase heeft de architect een detail ontworpen waarbij deze achterconstructie bestaat uit een kader van
UNP-profielen welke in de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd en gefixeerd. Omdat deze kaders geen
onderdeel zijn van de hoofddraagconstructie zijn ze niet verwerkt op de werktekeningen van de constructeur
en hierdoor niet uitgewerkt in aanzichten of plattegronden van de constructeur. Om deze reden zijn de stalen
raamkaders ook niet verwerkt in de productietekeningen van de staalleverancier maar pas door de
werkorganisator in de controleronde handmatig op de hardcopy productietekeningen ingetekend.
De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project
De onderaannemers en/of leveranciers zijn door het bouwbedrijf in de UO-fase geselecteerd waarbij
de laagste prijsaanbieding over het algemeen maatgevend is in de keuze tussen partijen die een
aanbieding hebben gedaan. Het engineeringsproces is gestuurd op het inkoopproces dat op haar
beurt weer is gestuurd op het uitvoeringsproces. Hierdoor zijn de onderdelen die als eerste in de
uitvoering gerealiseerd dienen te worden als eerste uitgeëngineerd. Het gevolg van deze traditionele
uitbesteding is dat onderaannemers en/of leverancier werken met een bepaalde tunnelvisie en niet
bereid zijn mee te denken in het project. Het raamkader achter de sparingen in de gevel van
sandwichpanelen is alleen aangegeven in de principedetails van de architect maar niet uitgewerkt in
aanzichten en plattegronden waardoor de staalleverancier het niet heeft verwerkt in haar
productietekeningen.
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Het tekenwerk van de verschillende actoren in het proces in onvoldoende met elkaar afgestemd
Het raamkader van UNP-profielen achter de sparingen in de gevel van sandwichpanelen is door de
architect in de DO-fase verwerkt in de principedetails. De UNP-profielen zijn niet uitgewerkt in de
werktekeningen van de constructeur of de eerste opzet van de staalproductietekeningen.

6. Sandwichpanelen: uitvoeringsvolgorde
Voor het fixeren van de sandwichpanelen zijn door de werkorganisator in de controleronde van de
staalproductietekeningen bouwkundige staalvoorzieningen opgenomen. Op de begane grondvloer van in het
werk gestort beton en tussen de gevelkolommen is voor het fixeren van de sandwichpanelen een stalen
hoeklijn bepaald. Nadat de productietekeningen van de staalleverancier definitief zijn verklaard voor productie
is door het uitvoeringsteam bepaald om de begane grond vloer pas te storten op het moment dat het gebouw
wind- en waterdicht was. De hoeklijn is hierdoor gelast tussen de gevelkolommen maar bleek onvoldoende
stijf waardoor in het werk extra steunen zijn geplaatst onder de hoeklijnen. Dit heeft geresulteerd in meerwerk
voor de staalleverancier.
De volgende fundamentele kernproblemen ligt hieraan ten grondslag:
 De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerpen engineeringsfase
De keuzes en beslissingen ten aanzien van de uitvoeringsvolgorde en –techniek zijn te laat in het
proces genomen of gewijzigd waardoor productiedelen zijn geëngineerd met verkeerde aannames
over het uitvoeringsproces.
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase
Er is in het ontwerp- en engineeringsproces vooraf geen moment ingepland waarop keuzes en
beslissingen ten aanzien van het uitvoeringsproces gemaakt dienden te worden.
7. Gastbeton binnenwand: bouwkundige staalvoorzieningen
Voor het fixeren van de gasbeton binnenwandpanelen dient het profiel van de stalen achterconstructie te zijn
uitgerust met een flens of strip waarachter het wandplaatanker, de kikkerplaat of het smeltanker
gepositioneerd kan worden. Aangezien de staalprofielen van de achterconstructie deze eigenschap niet
hadden zijn de staalprofielen van de hoofddraagconstructie/achterconstructie in de realisatiefase voorzien van
bouwkundige staalprofielen die de fixatie mogelijk maakte. De bouwkundige staalprofielen ten behoeve van
de gasbeton binnenwanden zijn niet getekend op de werktekeningen van de architect of constructeur en om
deze reden ook niet verwerkt in de productietekeningen van de staalleverancier. De profielen zijn in de
controleronde van de productietekeningen handmatig aangegeven door de werkorganisator of op voordragen
van de leverancier van de binnenwanden als aanvullende opdracht verstrekt aan de staalleverancier. Doordat
deze profielen niet zijn meegenomen in de basisopdracht met de staalleverancier heeft deze partij dit als
meerwerk gerekend.
De volgende fundamentele kernproblemen liggen hieraan ten grondslag:
 Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project
De onderaannemers en/of leveranciers zijn door het bouwbedrijf in de UO-fase geselecteerd waarbij
de laagste prijsaanbieding over het algemeen maatgevend is in de keuze tussen partijen die een
aanbieding hebben gedaan. Het engineeringsproces is gestuurd op het inkoopproces dat op haar
beurt weer is gestuurd op het uitvoeringsproces. Hierdoor zijn de onderdelen die als eerste in de
uitvoering gerealiseerd dienen te worden als eerste uitgeëngineerd. Het gevolg van deze traditionele
uitbesteding is dat productspecifieke kennis van onderaannemers en/of leverancier niet wordt
meegenomen in de ontwerpfase en hierdoor niet tijdig informatie beschikbaar is voor de engineering
van de staalconstructie. Het bouwkundig staal ten behoeve van de montage van het gastbeton is pas
in de controleronde van de productietekeningen van de staalleverancier uitgezocht door de
werkorganisator en voorgelegd door de gevelleverancier.
 De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerpen engineeringsfase
De bouwkundige staalvoorzieningen zijn pas na de opdrachtbevestiging in de controleronde van de
productietekeningen van de staalleverancier opgegeven door de werkorganisator of opgemerkt door
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de onderaannemer/leverancier van de gasbetonbinnenwanden en hierdoor als meerwerk gerekend.
In eerdere fasen van het ontwerpproces is onvoldoende aandacht geweest voor de
uitvoeringstechnische detailuitwerking waardoor de bouwkundige staalvoorzieningen niet zijn
verwerkt in de documentatie die voor de opdrachtverstrekking is verzonden naar de staalleverancier.
8. Staalplaatvloer: uitvoeringsvolgorde
Uit het oogpunt van veiligheid zijn in de realisatiefase voor het monteren van de staalplaatvloeren
veiligheidsnetten in de vloervelden gehangen. Deze netten zijn geknoopt om de stalen vloer- en randliggers.
Parallel aan het proces van het monteren van de staalplaatvloeren werden de sandwichpanelen gemonteerd.
De verbinding van de veiligheidsnetten om de randligger maakte het niet mogelijk om de panelen tegen de
randligger te positioneren en te fixeren. Om de veiligheidsnetten als nog te fixeren aan de
hoofddraagconstructie en gelijktijdig de sandwichpanelen te monteren zijn in de onderflens van de randligger
gaten geboord.
De volgende fundamentele kernproblemen ligt hieraan ten grondslag:
 De uitvoeringstechnische detailuitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de ontwerpen engineeringsfase
De keuzes en beslissingen ten aanzien van de uitvoeringsvolgorde en –techniek zijn te laat in het
proces genomen of gewijzigd waardoor productiedelen zijn geëngineerd met verkeerde aannames
over het uitvoeringsproces.
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase
Er is in het ontwerp- en engineeringsproces vooraf geen moment ingepland waarop keuzes en
beslissingen ten aanzien van het uitvoeringsproces gemaakt dienden te worden.
9. Staalplaatvloer: sparingen + raveelconstructie
Nadat het staalskelet was gemonteerd en de staalplaatvloeren waren gemonteerd kwam de installateur met
de opgave van de sparingen in de staalplaat voor de doorvoer van technische installaties op het dak. In het
werk zijn hierdoor sparingen aangebracht in de gemonteerde staalplaat. Doordat de afmetingen van deze
sparingen groter zijn dan de maximale toelaatbare afmetingen van sparingen in de staalplaat zijn stalen
raveelconstructies aangebracht door de staalleverancier. Het produceren, leveren en monteren van de stalen
raveelconstructies is door de staalleverancier als meerwerk opgegeven aan het bouwbedrijf.
De volgende fundamentele kernproblemen ligt hieraan ten grondslag:
 Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in D&B project
De onderaannemers en/of leveranciers zijn door het bouwbedrijf in de UO-fase geselecteerd waarbij
de laagste prijsaanbieding over het algemeen maatgevend is in de keuze tussen partijen die een
aanbieding hebben gedaan. Het engineeringsproces is gestuurd op het inkoopproces dat op haar
beurt weer is gestuurd op het uitvoeringsproces. Hierdoor zijn de onderdelen die als eerste in de
uitvoering gerealiseerd dienen te worden als eerste uitgeëngineerd. Het gevolg van deze traditionele
uitbesteding is dat productspecifieke kennis van onderaannemers en/of leverancier niet wordt
meegenomen in de ontwerpfase en hierdoor niet tijdig informatie beschikbaar is voor de engineering
van de staalconstructie. De staalprofielen van de raveelconstructie zijn ontworpen, getoetst en
geproduceerd nadat het staalskelet van de hoofddraagconstructie was gemonteerd.
 Er is geen standaard procedure aanwezig voor de te maken beslissingen in de ontwerp- en
engineeringsfase
Er is in het ontwerp- en engineeringsproces vooraf niet vastgelegd wanneer welke activiteiten,
beslissingen en keuzes uitgevoerd dan wel gemaakt moeten worden om de staalleveranciers opdracht
te geven een staalskelet te produceren en te monteren waarbij later in het uitvoeringsproces geen
onderdelen hoeven te worden aangepast of worden toegevoegd.
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Bijlage E: Onderzoeksopzet
In deze onderzoeksopzet is de opzet voor het uitgevoerde onderzoek weergegeven. In de eerste paragraaf is
het doel van de taakstelling geformuleerd en is er per onderzoeksvraag het type antwoord, de
dataverzamelingsmethode en de bron weergegeven. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is het plan van
aanpak opgesteld voor de onderzoeksfase. In de derde en laatste paragraaf is het interviewplan uitgewerkt.

1. Uitwerking naar onderzoeksvragen
In onderstaande subparagraven is per taakstelling het doel geformuleerd en zijn de onderzoeksvragen
uitgewerkt
1.1 Taakstelling1: Uitwerken van het ontwerp- en engineeringproces van een staalconstructie in een D&B
project.
De uitwerking van de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden voor deze taakstelling is
weergegeven in tabel 1.

Uitwerken onderzoeksvragen taakstelling 1
Onderzoeksvraag 1.1:
Welke actoren zijn betrokken in het ontwerp- en
engineeringsproces van de projectcase ZALV?
Type antwoord:
Overzicht met welke actoren in de verschillende fasen van de
projectcase zijn betrokken
Dataverzamelingsmethode:
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie
Onderzoeksvraag 1.2:
Type antwoord:
Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 1.3:

Type antwoord:
Dataverzamelingsmethode:
Onderzoeksvraag 1.4:
Type antwoord:
Dataverzamelingsmethode:
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Welke uitgangspunten zijn van toepassing bij het maken van
keuzes t.a.v. de staalconstructie?
Overzicht met welke uitgangspunten van de actoren een rol kunnen
spelen in de ontwerp- en engineeringsfase van een staalconstructie.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Literatuurstudie
Welke processtappen voor de verschillende fasen van het
ontwerp- en engineeringsproces worden door de literatuur
voorschreven?
Literatuurstudie naar de processtappen die de literatuur
voorschrijft voor het ontwerp- en engineeringsproces
- Literatuurstudie
Welke processtappen zijn bij de projectcase ZALV in de
verschillende fasen doorlopen?
Overzicht met welke processtappen bij de projectcase in de
verschillende fasen zijn doorlopen.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie
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Onderzoeksvraag 1.5:
Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 1.6:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 1.7:
Type antwoord:
Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 1.8:
Type antwoord:
Dataverzamelingsmethode:

Welke projectdocumenten zijn er bij de projectcase ZALV in het
ontwerp- en engineeringsproces opgesteld?
Overzicht en inhoudelijke beschrijving van de projectdocumenten
die in het ontwerp- en engineeringsproces van de projectcase ZALV
zijn opgesteld
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie
Op welke manier is de informatie uit het ontwerp- en
engineeringsproces van de staalconstructie in de projectcase ZALV
vastgelegd verwerkt?
Beschrijving en visuele weergave van de informatieverwerking t.a.v.
het ontwerp en de engineering van de staalconstructie bij de
projectcase ZALV
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie
Welke invloedsfactoren zijn toepassing op de verschillende
processtappen en wie is hier verantwoordelijk voor?
Overzicht welke invloedsfactoren/gegevens er per processtap nodig
zijn en wie of wat hier verantwoordelijk voor is.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat is de tijdsduur van de verschillende processtappen in het
ontwikkel- en engineeringproces?
Overzicht met daarin per processtap de tijdsduur die voor deze
processtap gereserveerd moet worden
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Projectdocumentatie
- Literatuurstudie

Tabel 1. Uitwerking onderzoeksvragen t.b.v. taakstelling 1

1.2 Taakstelling 2: Het in kaart brengen van de benodigde informatie van de gerelateerde
engineeringsonderdelen.
De uitwerking van de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden voor deze taakstelling is
weergegeven in tabel 2.

Uitwerken onderzoeksvragen taakstelling 2
Onderzoeksvraag 2.1:
Wat moet er tussen de staalconstructie en de vloeren worden
afgestemd en gecoördineerd en wat zijn hierbij de
invloedsfactoren?
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Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 2.2:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 2.3:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 2.4:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 2.5:
Type antwoord:
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En beschrijving en een overzichtelijke weergave met wat er tussen
de staalconstructie en de vloeren afgestemd en gecoördineerd
moet worden. In de analyse is een afbakening gemaakt naar de
kanaalplaatvloer, de staalplaatvloer en de Slimline-vloer.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat moet er tussen de staalconstructie en de gevel worden
afgestemd en gecoördineerd en wat zijn hierbij de
invloedsfactoren?
En beschrijving en een overzichtelijke weergave met wat er tussen
de staalconstructie en de vloeren afgestemd en gecoördineerd
moet worden. In de analyse is een afbakening gemaakt naar de
gemetselde gevel, de sandwichpaneelgevel, de gevel opgebouwd
uit binnendozen en de gevel met cellenbetonpanelen.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat moet er tussen de staalconstructie en de binnenwanden
worden afgestemd en gecoördineerd en wat zijn hierbij de
invloedsfactoren?
En beschrijving en een overzichtelijke weergave met wat er tussen
de staalconstructie en de vloeren afgestemd en gecoördineerd
moet worden. In de analyse is een afbakening gemaakt naar de
gemetselde gevel, de sandwichpaneelgevel, de gevel opgebouwd
uit binnendozen en de gevel met gasbetonpanelen.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat zijn de vereiste informatiegegevens per gerelateerd
engineeringsonderdeel voor een correcte afstemming en
coördinatie?
Een overzicht met de informatiebehoefte voor een correcte
afstemming en coördinatie tussen de staalconstructie en de
gerelateerde engineeringsonderdelen.
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat zijn de wensen van de verschillende onderaannemers en/of
leveranciers t.a.v. het afstemmingsproces?
Een overzicht met de wensen van de verschillende partijen
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Dataverzamelingsmethode:

(onderaannemers en/of leveranciers) en personen (intern het
bouwbedrijf)
- Interviews met personen (intern en extern) die betrokken zijn in
het ontwerp- en engineeringsproces

Tabel 1. Uitwerking onderzoeksvragen t.b.v. taakstelling 2

1.3 Taakstelling 3: Onderzoeken op welke manier de gerelateerde engineeringsonderdelen en de
staalconstructie op elkaar afgestemd kunnen worden.
De uitwerking van de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden voor deze taakstelling is
weergegeven in tabel 3.

Uitwerken onderzoeksvragen taakstelling 3
Onderzoeksvraag 3.1:
Op welke manier dienen de informatieonderdelen die de vereiste
informatiegegevens vormen vastgelegd te worden?
Type antwoord:
Onderzoek naar op welke manier gegevens/informatie van de
staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen
vastgelegd dient te worden.
Dataverzamelingsmethode:
- Interviews met partijen
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Onderzoeksvraag 3.2:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Onderzoeksvraag 3.3:

Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Wanneer in het proces dienen de informatieonderdelen die de
vereiste informatiegegevens vormen vastgelegd te worden en/of
beschikbaar te zijn?
Uitgewerkt processchema voor de ontwerp- en engineeringsfase
van een staalconstructie waarin de informatie-/gegevensbehoefte
voor de afstemming met de gerelateerde engineeringsonderdelen
is opgenomen.
- Interviews met partijen
- Productdocumentatie
- Literatuurstudie
Wat zijn de oorzaken van de afstemming- coördinatieverliezen bij
de projectcase ZALV wanneer de verwerking van de
informatieonderdelen wordt onderzocht en wordt vergeleken met
de antwoorden op onderzoeksvraag 3.1 en 3.2?
Met onderzoeksvraag 3.1. en 3.2 is vastgelegd op welke manier en
wanneer de informatieonderdelen uit de informatiebehoefte
vastgelegd dienen te worden. Door met deze gegevens opnieuw
naar de afstemming- en coördinatie verliezen van de projectcase
ZALV te kijken kan geconcludeerd worden welke defecten er zijn
opgetreden in de verwerking van de informatieonderdelen.
- Projectdocumentatie
- Uitwerking onderzoeksvraag 3.1 en 3.2

Tabel 2. Uitwerking onderzoeksvragen t.b.v. taakstelling 3

1.4 Taakstelling 4: Onderzoeken op welke manier het ontwerp- en engineeringproces in een zo kort mogelijk
tijdsbestek kan plaats vinden en hoe de coördinatie tussen de verschillende processtappen moet geschieden.
Taakstelling 4 heeft als doel om te onderzoeken op welke manier de tijdsduur van de ontwikkel- en
engineeringsfase in een zo kort mogelijk tijdsbestek kan plaats vinden en op welke manier de coördinatie
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tussen de verschillende processtappen moet geschieden. De uitwerking van de onderzoeksvragen die
beantwoord moeten worden voor deze taakstelling is weergegeven in tabel 4.

Uitwerken onderzoeksvragen taakstelling 4
Onderzoeksvraag 4.1:
Hoe ziet het kritieke pad van de ontwikkel- en engineeringsfase
eruit waarbij processtappen zijn opgenomen voor een correcte
afstemming tussen de staalconstructie en de gerelateerde
engineeringsonderdelen?
Type antwoord:
Per gerelateerd engineeringsonderdeel dient een kritiek pad van de
processtappen opgesteld te worden waarmee een correcte
afstemming en coördinatie met het staalskelet kan plaats vinden.
Dataverzamelingsmethode:
- Projectdocumentatie
- Uitwerking eerdere onderzoeksvragen
Onderzoeksvraag 4.2:
Type antwoord:

Dataverzamelingsmethode:

Op welke manier kan het bouwbedrijf de voortgang van de
proceskwaliteit en de productkwaliteit bewaken en bijsturen?
Overzicht met mogelijkheden op welke manier het bouwbedrijf de
voortgang van de proces- en productkwaliteit in het ontwerp- en
engineeringproces kan bewaken en bijsturen
- Projectdocumentatie
- Uitwerking eerdere onderzoeksvragen

Tabel 3 Uitwerking onderzoeksvragen t.b.v. taakstelling 4

2. Plan van aanpak
Uit de uitwerking van de taakstellingen in de vorige paragraaf blijkt dat er verwacht wordt dat er met behulp
van literatuuronderzoek en interviews antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. Om gericht
antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is het volgende stappenplan opgesteld:
 Stap 1: literatuuronderzoek
Om tijdens de interviews gerichter vragen te kunnen stellen is er voor gekozen om eerst een
literatuuronderzoek uit te voeren. Met behulp van verschillende literatuur kan op een groot deel van
de onderzoeksvragen antwoord worden gegeven en wordt er een theoretische basis opgebouwd
waar de interviews een aanvulling op zullen zijn. De projectdocumentatie van de projectcase ZALV
valt ook onder de noemer Literatuuronderzoek.


Stap 2: Interviews deel 1
Voor de eerste interviewronde zullen de leveranciers/onderaannemers van de gerelateerde
engineeringsonderdelen worden geïnterviewd. Er is voor gekozen om de partijen die als laatste in het
proces van een D&B project betrokken zijn als eerste te interviewen zodat er in de daaropvolgende
interviews teruggekoppeld kan worden naar deze interviews. In het onderzoeksplan is een afbakening
gemaakt naar een aantal productiedelen binnen de volgende gebouwdelen: vloer, gevel en
binnenwand. Van elk gebouwdeel zullen een aantal onderaannemers/leveranciers geïnterviewd
worden.
o Leveranciers/onderaannemers vloer
o Leveranciers/onderaannemers gevel
o Leveranciers/onderaannemers binnenwanden



Stap 3: Interviews deel 2
In de tweede interviewronde zal er een interview worden afgenomen met de staalleverancier die
verantwoordelijk is voor de productie en montage van het staalskelet.
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Stap 4: Interviews deel 3
In de laatste interviewronde zullen partijen worden geïnterviewd die deel uit maken van het ontwerp/uitvoeringsteam.
o Technisch ontwikkelaar bouwbedrijf
o Projectleider bouwbedrijf
o Werkorganisator bouwbedrijf
o Inkoper bouwbedrijf



Stap 5: Opstellen onderzoeksrapport
De laatste stap in de onderzoeksfase is het opstellen van het onderzoeksrapport. Het
literatuuronderzoek en de interviews moeten het mogelijk maken om antwoord te kunnen geven op
de onderzoekvragen. Deze antwoorden zullen worden verwerkt in een rapport. De
projectdocumentatie van de projectcase ZALV valt ook onder de noemer Literatuuronderzoek.

3. Het interviewplan
In de vorige paragraaf is het plan van aanpak voor de onderzoeksfase van het afstudeertraject beschreven. In
de stappen 2 tot en met 4 wordt informatie verzameld door het afnemen van interviews. In bijlag F is de brief
opgenomen welke is verstuurd naar de personen/bedrijven die zijn benaderd voor een interview.
De interviews zijn afgenomen in drie rondes. In de eerste ronde zijn de onderaannemers/leverancier van de
gerelateerde engineeringsonderdelen geïnterviewd. Hierbij zijn de volgende personen geïnterviewd:
 De heer Ad van Dongen van Dycore Systeemvloeren. In dit interview zijn vragen gesteld over de
engineering van de kanaalplaatvloer.
 De heer Robbie Engelen van ZND Nedicom. Tijdens dit interview zijn vragen gesteld over de
engineering van de sandwichpanelen, de binnendozen en de staalplaatvloer.
Niet alle productiedelen die voor het onderzoek zijn afgebakend zijn aanbod gekomen tijdens de eerste
interviewronde. Dit heeft als reden dat er tijdens het literatuuronderzoek al voldoende informatie was
gevonden over het ontwerp- en de engineering van dit productieonderdeel.
In de tweede interviewronde is de staalleverancier geïnterviewd. Tijdens het interview bleek dat de
staalleverancier het tekenwerk en de berekeningen heeft uitbesteed aan een technisch tekenbureau. Om deze
reden is deze interviewronde aangevuld met een interview met de directeur van het technisch tekenbureau.
Tijdens de tweede interviewronde zijn de volgende personen geïnterviewd:
 Deel 2A: de heer Fred Koppes van Koppes Groep.
 Deel 2B: de heer Berry Moll van Van Moll Engineering
In de laatste interviewronde zijn personen binnen het bouwbedrijf geïnterviewd die deel uit maken van het
ontwerpteam of het projectteam bij de projectcase ZALV. Hierbij zijn de volgende personen geïnterviewd:
 De heer Marcel van de Loo; inkoper bij BAM Utiliteitsbouw
 De heer Peter Soethout; projectleider bij BAM Utiliteitsbouw
 De heer Marcel Sanders, werkorganisator bij BAM Utiliteitsbouw
 De heer Gerard Meijvogel, technisch ontwikkelaar bij BAM Utiliteitsbouw
In bijlage G zijn de uitwerkingen van de interviews terug te lezen.
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Bijlage F: Introductie t.b.v. interviews
Geachte heer/mevrouw,
Als eerste wil ik u bedanken voor uw medewerking aan mijn afstudeeronderzoek. Met behulp van een
interview wil ik gebruik maken van uw kennis. De titel van mijn afstuderen luidt als volgt:

Ontwerp en engineering staalconstructie in een Design & Build project
Op deze pagina zal ik u een inleiding geven van mijn afstudeertraject en mijn afstudeeronderwerp.

Inleiding
Voor het afronden van mijn studie ben ik in december 2011 gestart met mijn afstuderen in de
richting Construction Technology (uitvoeringstechniek) aan de faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven. BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven fungeert hierbij als het
gastbedrijf. Vanuit dit gastbedrijf word ik begeleid door Hugo Bijnen (hoofd bedrijfsbureau) en
Gerard Meijvogel (technisch ontwikkelaar).
Het afstudeertraject kan grofweg opgedeeld worden in 3 fasen:
 De analyse fase:
In deze fase wordt een vooraf gekozen object of proces geobserveerd en geanalyseerd. Het
doel van deze analyse is om een probleem- en doelstelling te formuleren waarmee het
verdere afstudeertraject richting krijgt. Het doel van het verdere afstudeertraject is om voor
het probleem een oplossing te ontwikkelen.
 De onderzoeksfase:
Het doel van deze fase is om informatie en gegevens te vergaren die noodzakelijk zijn voor
het ontwikkelen van een oplossing.
 De ontwerpfase:
In deze fase wordt met de informatie en gegevens uit de tweede fase een oplossing
ontwikkeld voor het geconstateerde probleem uit de eerste fase.
Het afnemen van dit interview behoort tot de tweede fase van het afstudeertraject.
Introductie onderwerp en probleem
Het afstudeeronderwerp waarmee de analysefase is uitgevoerd is het geïntegreerde Design & Build
contract. Het is een contract dat tussen een opdrachtgever en het bouwbedrijf wordt opgesteld voor
de totstandkoming van een bouwproject. Kenmerkend aan dit contract is dat de opdrachtnemer
naast de realisatie ook verantwoordelijk wordt voor het ontwerp van het project. Het onderzoek is
afgebakend door het specifiek te richten op projecten met een staalskelet als draagconstructie. Uit
de analyse is geconcludeerd dat het bouwbedrijf niet in staat is om in de ontwerp- en
engineeringfase van een D&B project het staalskelet correct af te stemmen met gerelateerde
engineeringsonderdelen. Hierdoor ontstaan er in de uitvoering afstemming- en coördinatieverliezen
die het noodzakelijk maken om aan het staalskelet aanpassingen en/of extra voorzieningen aan te
brengen. Gerelateerde engineeringsonderdelen zijn gedefinieerd als alle bouw- en/of
productiedelen die met het staalskelet een fysieke relatie hebben. Daarnaast is er behoefte aan een
nieuwe procesinrichting van de ontwerp- en engineeringsfase waarmee de activiteiten en
beslissingen die tot deze fase behoren in een zo kort mogelijk tijdsbestek plaats kunnen vinden.
Tot de ontwerpfase behoren alle activiteiten en beslissingen die noodzakelijk zijn voor de
totstandkoming van het voorlopig- en definitief ontwerp. Tot de engineeringsfase behoren alle
activiteiten en beslissingen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het technisch- en
uitvoeringsgereed ontwerp.
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Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt met mij contact opnemen via onderstaande
contactgegevens:
Joost Klaasen
06-19748172
j.h.klaasen@student.tue.nl
j.klaasen@bamutiliteitsbouw.nl
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Bijlage G: Uitwerking interviews
De uitwerking van interviews bestaat uit een opzet van de vragenlijsten en een verslaglegging van de
gehouden interviews. In de eerste paragraaf worden de vragen geïntroduceerd welke aanbod zijn gekomen bij
de afgenomen interviews. In de tweede paragraaf is aan de hand van notulen verslaglegging gedaan van de
interviews.

1. Opzet vragenlijst
In deze paragraaf zijn de vragen opgenomen welke aanbod zijn gekomen bij de afgenomen interviews. Hierbij
is een opdeling gemaakt in drie interviewrondes.
Deel 1 Onderaannemers/leveranciers gerelateerde engineeringsonderdelen
1. Wat is uw functie binnen uw bedrijf?
2. Kunt u aangeven welke processtappen ten aanzien van het ontwerp en engineering van uw product er
doorlopen moeten worden nadat er door het bouwbedrijf een offerteaanvraag is verstuurd?
3. Kunt u aangeven wat de tijdsduur is van de verschillende processtappen? Wanneer de tijdsduur bepaald
wordt door projectspecifieke factoren kunt u dan aangeven welke vuistregels u hanteert voor het bepalen van
de tijdsduur per processtap?
4. Welke minimale informatie moet uw bedrijf tot haar beschikking hebben voor de engineering van uw
product?
5. Wat moet er tussen uw product en de staalconstructie worden afgestemd?
6. Welke informatie moet hiervoor bij u bekend zijn?
7. Welke invloedsfactoren zijn van toepassing in de afstemming tussen uw product en de staalconstructie?
8. Wat zijn de wensen van uw bedrijf ten aanzien van het engineeringsproces?
9. Wat is in uw ogen de oplossing om:
- in de ontwerp- en engineeringsfase de staalconstructie correct af te stemmen met andere
engineeringsonderdelen
- de tijdsduur van het ontwerp- en engineeringsproces te verkorten
Deel 2A Onderaannemer/leverancier staalconstructie
1. Wat is uw functie binnen uw bedrijf?
2. Kunt u aangeven welke processtappen ten aanzien van het ontwerp en engineering van uw product er
doorlopen moeten worden nadat er door het bouwbedrijf een offerteaanvraag is verstuurd?
3. Kunt u aangeven wat de tijdsduur is van de verschillende processtappen? Wanneer de tijdsduur bepaald
wordt door projectspecifieke factoren kunt u dan aangeven welke vuistregels u hanteert voor het bepalen van
de tijdsduur per processtap?
4. Bij het project ZALV heeft u aan de hand van de werktekeningen van de constructeur en het definitief
ontwerp van de architect de opdracht verworven. Op welke onderdelen van het verdere ontwerp en
engineering van de staalconstructie heeft uw bedrijf invloed?
5. Welke uitgangspunten gelden er voor uw bedrijf voor het verdere ontwerp en engineering van de
staalconstructie?
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5. Wat is in uw ogen de oorzaak dat er bij het project ZALV afstemming- en coördinatieverliezen zijn ontstaan
doordat de gerealiseerde staalconstructie in de uitvoering is aangepast en/of er extra voorzieningen zijn
aangebracht?
5. Welke informatie moet uw bedrijf tot haar beschikking hebben om productietekeningen te vervaardigen
waarmee een staalskelet kan worden geproduceerd en gemonteerd waarbij geen afstemming en
coördinatieverliezen met andere engineeringsonderdelen?
8. Op welke manier wordt de stabiliteit gewaarborgd in het montageproces als de kanaalplaatvloer nog niet
afgestort is?
9. Zou het voor de projectcase ZALV een oplossing zijn geweest om de realisatiefase te verkorten, en hiermee
de engineeringsfase te verlengen, door met een dubbele bezetting het staalskelet te monteren? Wanneer in
het proces moet doe keuze voor een dubbele bezetting gemaakt worden?
10. Wat zijn de wensen van uw bedrijf ten aanzien van het engineeringsproces?
11. Wat is in uw ogen de oplossing om:
- in de ontwerp- en engineeringsfase de staalconstructie correct af te stemmen met andere
engineeringsonderdelen zodat er geen afstemming- en coördinatieverliezen als gevolg van de ontwerp- en
engineeringsfase in de uitvoering ontstaan?
- de tijdsduur van het ontwerp- en engineeringsproces te verkorten?
Deel 2B Bouwkundige technisch tekenbureau
1. Welke activiteiten voor uw bedrijf uit en wat is uw functie?
2. Op welke manier was u of uw bedrijf betrokken bij het project ZALV?
3. Welke input is u ter beschikking gesteld voor de engineering van de staalconstructie?
4. Welke software gebruikt uw bedrijf voor het vervaardigen van de productietekeningen?
5. Hebben de tekeningen van de constructeur en de architect gefungeerd als digitale onderlegger tijdens het
vervaardigen van de productietekeningen?
6. Welke voordelen heeft het voor u en uw bedrijf wanneer u digitale 3D tekeningen van de constructeur
aangeleverd krijgt die als digitale onderlegger gebruikt kunnen worden?
7. Op de bouwkundige tekeningen van de architect staat bouwkundig staal getekend als UNP profielen ter
plaatse van raamkozijnen en stalen hoeklijnen ten behoeve van de montage van de sandwichgevel. Waarom is
dit bouwkundig staal niet verwerk in de eerste ronde van de productietekeningen?
Deel 3 Personen van het ontwerp en uitvoeringsteam binnen het bouwbedrijf
1. Vanaf welk moment in het ontwerp- of engineeringproces bent u betrokken geweest bij het project ZALV?
2. Kunt u aangeven welke taken/processtappen u verricht in de ontwerp- en engineeringsfase? Op het Bam
Management System (BMS) ben ik een Taken- en bevoegdhedenschema tegengekomen voor de ontwerp- en
engineeringsfase, zie bijlage. Welke taken en bevoegdheden per fase zijn voor de projectcase ZALV uitgevoerd.
Bent u hierbij verantwoordelijk of betrokken geweest?
3. Zijn er taken en/of bevoegdheden die aan de lijst toegevoegd moeten worden?
4. Aan de hand van projectdocumenten is het doorlopen proces in kaart gebracht. Wat opvalt is dat de UO fase
relatief kort is ten opzichte van de VO en DO fase terwijl er in de UO fase het meeste werk wordt verricht. Wat
bepaald de tijdsduur van de VO, DO en UO fase?
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5. Volgens de literatuur moeten achtereenvolgens de volgende fasen doorlopen worden: VO, DO, TO en UO.
Bij het project ZALV is de TO-fase overgeslagen, wat is hier de gedachte achter? Heeft dit tot nadelige gevolgen
geleidt? Is het de overweging om dit bij nieuwe projecten weer te doen?
6. Een aantal onderaannemers en/of leveranciers geeft aan eerder in het proces betrokken te willen worden?
Waarom wordt dit niet gedaan? Wat is hier het nadeel van?
7. Wat is in uw ogen de oorzaak van het geconstateerde probleem?
8. Wat is in uw ogen de oplossing om:
- in de ontwerp- en engineeringsfase de staalconstructie correct af te stemmen met andere
engineeringsonderdelen zodat er geen afstemming- en coördinatieverliezen als gevolg van de ontwerp- en
engineeringsfase in de uitvoering ontstaan?
- de tijdsduur van het ontwerp- en engineeringsproces te verkorten?

2. Uitwerking interviews deel 1
Interview gevel- en dakbeplating leverancier
Naam:
Robbie Engelen
Bedrijf:
ZND Nedicom
Datum:
20-6-2012
Locatie:
Kantoor ZND Nedicom Asten
Robbie Engelen is Hoofd bedrijfsbureau van ZND Nedicom dat is gespecialiseerd in het leveren en monteren
van de gevel- en dakbeplating van een gebouw. ZND Nedicom koopt de geprofileerde producten in en heeft
een eigen werkplaats waarin het zetwerk wordt geproduceerd. De producten die tijdens het interview zijn
besproken zijn de Staalplaat-betonvloer, de sandwichpanelen en de binnendozen. Voor de verwerking van
deze productie in de realisatiefase is het bedrijf verantwoordelijk voor de engineering.
ZND Nedicom doorloopt nadat het de offerteaanvraag van het bouwbedrijf heeft ontvangen de volgende
processtappen:
1. Beoordelen aanvraag door de commerciële afdeling
2. Calculeren van de opdracht door de afdeling calculatie
3. Indienen offerte door de afdeling verkoop
4. Nabellen offerte door afdeling verkoop
5. Inkoopgesprek tussen het bouwbedrijf en de afdeling verkoop waarin de basisafspraken worden
vastgelegd
6. Overdracht tussen de afdeling verkoop en het bedrijfsbureau waarin het resultaat van het
inkoopgesprek wordt beoordeeld
7. Uitwerken engineering (tekenwerk en berekeningen)
8. Controle van tekenwerk en berekeningen door het bedrijfsbureau
9. Controleronde door het bouwbedrijf
10. Verwerken opmerkingen en doorvoeren wijzigingen naar aanleiding van de controleronde
11. Start productie zetwerk en inkoop geprofileerde producten
12. Montage op de bouwplaats
Voor processtap 5 en 6 reserveert ZND Nedicom 2 kalenderweken, hierna zijn er gemiddeld 4 kalenderweken
nodig waarin de engineering plaats vind, de controlerondes worden uitgevoerd en productie van het zetwerk
en de inkoop van de geprofileerde plaats vindt. Voor de controleronde door het bouwbedrijf reserveert ZND
Nedicom 7 kalenderdagen. Wanneer er naar de engineeringwerkzaamheden wordt gekeken rekent het bedrijf
1 uur voor het tekenwerk van een detail en 4 uur voor een overzichttekening.
Voor de engineering van de gevel- en/of dakbeplating moet ZND Nedicom de volgende onderdelen tot haar
beschikking krijgen van het bouwbedrijf
- De technische specificatie
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- De statische berekeningen van de constructeur
- De tekeningen van de staalconstructie. Hierbij hebben de tekeningen van de staalleverancier de voorkeur
boven de tekeningen van de constructeur
- Het definitief ontwerp van de architect
De belangrijkste afstemming tussen de producten van ZND Nedicom en de staalconstructie is de mogelijkheid
op het product aan de staalconstructie te positioneren en te fixeren.
Voor de Staalplaat-betonvloer geldt dat deze 4-zijdig bevestigd dient te worden doormiddel van een
hardstalen schietnagel om de 500mm1. Uitgangspunt voor de veiligheid is dat de staalconstructie aan de rand
van de vloervelden wordt voorzien van kokers (rond 60 x 3 mm, lg 100) voor het aanbrengen van
randbeveiliging. Indien het niet mogelijk is om rond de vloerliggers de banden van veiligheidsnetten te binden
moeten er in de onderflens gaten worden aangebracht.
Voor de montage van verticale binnendozen of sandwichpanelen dienen er horizontale
montagemogelijkheden aanwezig te zijn. Bij een montage van horizontale elementen moet er een verticale
montageconstructie worden gerealiseerd. Daarnaast moeten eindvelden in de gevel verticaal worden voorzien
van een montageconstructie. Indien de horizontale elementen in het dakdetail een overstek hebben moet de
staalconstructie worden voorzien van stripstaal. Aandachtspunten voor de engineering van binnendozen en
sandwichpanelen zijn de overspanningen, de eisen t.b.v. bouwfysica, de eisen t.b.v. de esthetica, de
montagemogelijkheden en de veiligheidsvoorzieningen.
Bij het project ZALV is voor de montage van de sandwichelementen bepaald dat er op de begane grond vloer
een hoeklijn aanwezig moest zijn. In de uitvoering is besloten om de begane grondvloer pas te storten nadat
het bedrijfsgebouw wind- en waterdicht was. De hoeklijn is hierdoor gemonteerd tussen de kolommen en niet
op de begane grondvloer. Het gevolg was dat de hoeklijn onvoldoende stijf was om de elementen tegen de
positioneren en te fixeren. Het was beter geweest om een voorziening in de vorm van een UNP-profiel tussen
de kolommen aan te brengen.
Voor het positioneren en fixeren van elementen tegen de staalconstructie worden doorgaans hoeklijnen
aangebracht op de staalconstructie. ZND Nedicom heeft t.b.v. de montage echter een voorkeur voor
kokerprofielen of UNP-profielen. Daarnaast blijft de schroef uit het zicht. Bij binnedozen worden de elementen
geschoten tegen de staalconstructie. Bij sandwichelementen worden de elementen gefixeerd met geboorde
schroeven.
Volgens de heer Engelen ligt het geconstateerde probleem bij de architect en de constructeur die onvoldoende
praktisch/technisch zijn onderlegt waardoor voorzieningen t.b.v. de gerelateerde engineeringsonderdelen niet
worden opgenomen in het tekenwerk. Daarnaast werkt de staalleverancier met een bepaalde tunnelvisie door
het ontwerp van de constructeur een op een over te nemen en geen voorzieningen op te nemen voor de
gerelateerde engineeringsonderdelen.
Een oplossing voor het geconstateerde probleem is meer tijd reserveren voor de engineeringsfase. Daarnaast
is het eerder betrekken van partijen in het proces als ZND Nedicom en mogelijke oplossing. Deze kunnen dan
aan de hand de tekeningen van de constructeur of staalleverancier de voorzieningen aangeven voordat de
staalconstructie in productie gaat. Wanneer ZND Nedicom weet dat zij verantwoordelijk worden voor de
montage van de gevel- en dakplaten zijn zij bereid vroeg in het proces technisch advies te geven. De heer
Engelen adviseerde de kwaliteitsrichtlijn van Dumebo waarin voor de ontwerper en de verwerker van metalen
gevels en daken uitgangspunten staan geformuleerd.
BAM Utiliteitsbouw Maastricht heeft met een aantal leveranciers/onderaannemers het concept Moduspace
opgesteld waarmee in korte tijd duurzame bedrijfsruimtes aan de hand van standaard oplossingen en
detaillering ontworpen, geëngineerd en gebouwd kunnen worden. Het concept staat echter nog in haar
kinderschoenen en is in de praktijk nog niet toegepast.
Interview vloerenleverancier
Naam:
Ad van Dongen
Bedrijf:
Dycore systeemvloeren
Datum:
3-7-2012
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Locatie:

Kantoor Dycore systeemvloeren

Ad van Dongen is de engineeringsmanager binnen Dycore. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor de
tekenkamer, bestaande uit circa 50 medewerkers. Naast het aansturen van de tekenkamer is Ad van Dongen
verantwoordelijk voor de productontwikkeling en de technische uitwerking van het product naar de
eindtoepassing.
Nadat Dycore de offerteaanvraag heeft ontvangen start te calculatie. Deze bestaat uit twee onderdelen; een
studie naar de haalbaarheid en het opstellen van een offerte. Nadat de offerte naar het bouwbedrijf is
gestuurd en deze de offertes heeft beoordeeld volgt er een inkoopgesprek. Na een eventuele mondelinge
opdrachtverstrekking start de tekenkamer met de engineering. Hierbij fungeren de digitale werktekeningen
van de constructeur als onderlegger. Uit de werktekeningen van de constructeur volgen de profielafmetingen
de principedetails. De hoofdconstructeur van het project is verantwoordelijk voor de constructieve koppeling.
Vaak wordt de engineering van de staalconstructie eerder opgestart dan die van de kanaalplaatvloer. Dit wordt
als een knelpunt ervaren doordat engineering van de staalconstructie afgestemd moet worden met die van de
kanaalplaatvloer. De tekenkamer stelt eerst het legplan voor het project op dat ter controle naar het
bouwbedrijf gestuurd wordt. Op het legplan dient het bouwbedrijf en/of de constructeurs de sparingen en de
belastingen aan te geven. Nadat het legplan retour is gestuurd worden de wijzigingen doorgevoerd en worden
de berekeningen en de productietekeningen vervaardigd. Nadat de productietekeningen en de berekeningen
zijn gecontroleerd door het bouwbedrijf en de hoofdconstructeur en eventuele opmerkingen of wijzigingen
zijn verwerkt start de productie.
De tijdsduur van de verschillende processtappen is klant- en projectspecifiek. Dycore geeft aan snel te kunnen
schakelen maar afhankelijk te zijn van andere partijen. Standaard moet er elf weken worden gereserveerd
voor de engineering en productie van de kanaalplaten. Deze elf weken zijn als volgt te verdelen:
 Opstellen legplan door Dycore: 2 weken
 Controle legplan en opgave sparingen en belastingen door bouwbedrijf/constructeur: 1 week
 Verwerking sparingen en opstellen berekeningen en productietekeningen door Dycore: 2 weken
 Controle berekeningen en productietekeningen door bouwbedrijf: 2 weken
 Verwerking opmerkingen door Dycore: 1 week
 Produceren kanaalplaten en leveren op bouwplaats door Dycore: 3 weken
Dycore start haar engineering aan de hand van de werktekeningen van de constructeur, deze moet zijn
voorzien van details. Productietekeningen van de staalleverancier dienen niet las basis voor de
kanaalplaatvloeren. Doordat de staalprofielen zijn bepaald door de constructeur heeft de staalleverancier
alleen invloed op de verbindingen. In de afstemming tussen kanaalplaatvloer en de staalconstructie ligt hier
het spanningsveld. Indien er een verbinding wordt ontworpen dat buiten de profiel breedte valt moet dit
worden afgestemd met de kanaalplaatvloer.
De belangrijkste afstemmingen tussen de kanaalplaatvloer en de staalconstructie zijn:
 De deuvels van de staalconstructie en de kanalen van de kanaalplaatvloer
 Staalverbindingen die buiten de profielbreedte vallen waardoor de kanaalplaten voorzien moeten
worden van sparingen
 De oplegging van de kanaalplaat op de staalconstructie
 Sparingen in de kanaalplaatvloer t.b.v. de staalconstructie: windverbanden en kolommen door het
vloerveld.
Indien de kanaalplaatvloer meedoet in de stabiliteit is het van belang de deuvels aan het staalskelet af te
stemmen met de kanalen van de systeemvloer. De dammen van de vloer moeten uit constructieve
overwegingen zoveel mogelijk in takt worden gehouden. De staalleverancier en Dycore werken beide uit
dezelfde basis; de werktekeningen van de constructeur. Doordat de staalleverancier invloed heeft op de
verbindingen moeten verbindingen die buiten de profielbreedte van de liggers en/of kolommen vallen wordt
afgestemd met de kanaalplaten.
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Voor het engineeren en produceren van de kanaalplaatvloeren is het van belang dat het ontwerp niet meer
gewijzigd wordt. Wijzigingen verstorten het engineering- en productieproces. Het is hierdoor de taak van het
bouwbedrijf om bij een D&B project de eisen en wensen van de opdrachtgever direct te verwerken in het
ontwerp zodat wijzigingen worden uitgesloten. Een tweede wens van Dycore is een volledige opdracht voor de
hoofdconstructeur zodat deze de verantwoordelijkheid draagt voor de constructie. Indien een constructeur
door het bouwbedrijf wordt ingeschakeld voor adviestaken voor de verschillende ontwerpfasen blijven er ten
aanzien van de constructie teveel onbekendheden in het ontwerp en durft geen partij hierover
verantwoordelijkheid te nemen.
Om het geconstateerde probleem op te lossen moet er in de ogen van Dycore de werkvoorbereiding van de
versschillende partijen op elkaar afgestemd worden zodat processen gelijk lopen. Een andere oplossing zou
zijn om te werken met concepten/standaardoplossingen, dit kan echter wel leiden tot conflicten met het
esthetisch ontwerp. Dycore is er niet bij gebaad om vroegtijdig in het proces betrokken te worden. In het
ontwerpproces kunnen adviezen ten aanzien de vloeren uitgebracht worden door de hoofdconstructeur,
hiervoor hoeft Dycore niet in het proces betrokken te worden.
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3. Uitwerking interviews deel 2A
Interview staalleverancier
Naam:
Fred Koppes
Bedrijf:
Koppes Groep
Datum:
3-7-2012
Locatie:
Kantoor Koppes Groep Bergen
Het interview is afgenomen met Fred Koppen, directeur van de Koppes Groep. Dit bedrijf is verantwoordelijk
geweest voor de productie en de montage van het staalskelet van de projectcase ZALV. In het verleden heeft
het bedrijf al meerdere projecten uitgevoerd voor BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven.
Nadat Koppes Groep door offerteaanvraag heeft ontvangen van het bouwbedrijf worden de volgende
processtappen doorlopen:
1. Beoordelen aanvraag door bedrijfsbureau
2. Offerte opstellen door afdeling calculatie
3. Offerte indienen en nabellen door bedrijfsbureau
4. Mondelinge opdrachtbevestiging door bedrijfsbureau en het bouwbedrijf
5. Opstellen planning t.b.v. productie en montage door bedrijfsbureau
6. Engineering (berekeningen en tekenwerk) door engineeringafdeling
7. Controle berekeningen en tekenwerk door het bouwbedrijf
8. Verwerken opmerkingen en wijzigingen door afdeling engineering
9. Controle door het bouwbedrijf
10. Produceren constructieonderdelen
11. Montage op de bouwplaats
De tijdsduur voor het beoordelen, opstellen en indienen van een offerte is projectspecifiek. Deze
processtappen liggen echter nooit op het kritieke pad van het totale proces doordat de offertes vaak een tijdje
‘de kast ingaan’ alvorens de volgende processtap plaats vindt. Gemiddeld moet er voor deze processtappen 2
weken worden uitgetrokken. Nadat de mondelinge opdrachtbevestiging heeft plaats gevonden start Koppes
met de engineering van de staalconstructie. De tijdsduur voor deze processtap is ook weer afhankelijk van de
projectomvang. Voor een bedrijfsgebouw in de omvang van de projectcase ZALV is dit 2 tot 3 werkweken.
Voor het controleren van de berekeningen en tekening door het bouwbedrijf reserveert Koppes gemiddeld 1,5
werkweek. Ook de tijdsduur voor de productie en de montage van het staalskelet is afhankelijk van de
projectomvang.
Koppes start met de engineering nadat het de werktekeningen van de architect en de constructeur heeft
ontvangen. Volgens Koppes ontstaan er bij de werktekeningen van de architect en de constructeur als de
eerste problemen. Deze zijn vaak kwalitatief onvoldoende en zijn niet op elkaar afgestemd. Doordat de
profielen al zijn bepaald door de constructeur heeft de staalleverancier alleen invloed op de verbindingen. Het
wijzigen van de profielkeuze is wel mogelijk alleen moet de staalleverancier dan aantonen dat deze voldoen
aan de opgestelde wensen en eisen. Voor de verbindingen heeft Koppes een voorkeur voor boutverbindingen
omdat dit productieproces geautomatiseerd is.
Volgens Koppes ligt de oorzaak van het geconstateerde probleem bij de ervaring van de werkorganisatie van
het bouwbedrijf, het gebrek aan de juiste informatie en de interne communicatie binnen het bouwbedrijf. Een
meer ervaren werkorganisator zou het geconstateerde probleem deels hebben kunnen voorkomen door naar
eigen inzicht voorzieningen op te nemen voor de gerelateerde engineeringsonderdelen. Koppes geeft aan dat
het in haar eigen voor de projectcase ZALV beter was geweest om later te starten met de engineeringsfase
zodat alle benodigde informatie voor deze fase bekend was. Deze uitloop zou in de realisatiefase opgevangen
kunnen worden waardoor het project geen vertraging hoeft op te lopen. Met de interne communicatie binnen
het bouwbedrijf geeft Koppes het voorval aan dat de uitvoering had besloten de begane grond vloer pas te
storten nadat de gevel wind- en waterdicht was terwijl dit niet voorgelegd was aan de werkorganisatie.
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Koppes start haar engineering aan de hand van de werktekeningen van de architect en de constructeur. Voor
de start van de engineering van de staalconstructie heeft het bedrijf geen behoefte aan informatie van de
gerelateerde engineeringsonderdelen, deze informatie kan opgegeven worden in de controle ronde van de
staalproductietekeningen.
Voor de projectcase ZALV was het geen optie geweest om met een dubbele bezetting (arbeid + materieel) de
staalconstructie te monteren. Het monteren van een staalconstructie blijft stapelen en de relatief geringe
oppervlakte van het project ZALV maakt het niet mogelijk om met een dubbele bezetting te werken. Door met
een dubbele bezetting te werken moeten er twee kranen worden ingezet; bij het projectcase zou dit tot
gevaarlijke situaties leiden. Voor andere projecten is het wel mogelijk om met een dubbele bezetting de
montage te starten. Hierbij moet het project verdeeld worden in fasen die los van elkaar gemonteerd kunnen
worden waarbij geen onveilige situaties optreden. Deze keuze moet in de DO-fase gemaakt worden.
In de realisatiefase wordt de stabiliteit gewaarborgd door druk- en trekstempels die afsteunen op op de vloer
of op stelconplaten. Daarnaast worden er spanbanden en of triforkabels gespannen tussen de kolommen en
het vloerveld. Triforkabels zijn voorzien van een voorziening waarmee de kolommen gepositioneerd kunnen
worden. De spanbanden en de kabels worden aangebracht op basis van ervaring en in overleg met de
uitvoering.
Het eerder betrekken van de staalleverancier in het proces is een wens maar in de ogen van Koppes niet
realistisch. Om het geconstateerde probleem op te lossen moet er meer tijd worden gereserveerd aan de
voorkant; hiermee worde de engineeringsfase bedoeld.
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4. Uitwerking interviews deel 2B
Interview (staal) bouwkundig technisch tekenbureau
Naam:
Berry van Moll
Bedrijf:
van Moll Engineering
Datum:
op 27-9-2012 zijn via e-mail vragen gesteld; op 2-10-2-2012 antwoord ontvangen
Locatie:
n.v.t.
De heer van Moll is eigenaar van het technisch tekenbureau van Moll Engineering. Dit bureau is
gespecialiseerd in het maken van gedetailleerde berekeningen en tekeningen van allerlei bouwkundige
constructies. Bij het project ZALV is het bedrijf door de staalleverancier Koppes ingeschakeld voor het
vervaardigen van productietekeningen en detailberekeningen van de staalconstructie.
Voor het realiseren van de productietekeningen en detailberekeningen heeft het tekenbureau de
bouwkundige tekeningen van de architect en de constructieoverzichten met hoofdberekening van de
hoofdconstructeur ontvangen.
Van Moll Engineering gebruikt de BIM software Tekla Structures voor het vervaardigen van
productietekeningen. Met deze software is het mogelijk gedetailleerde 3D modellen van iedere staalsoort te
maken en vervolgens bijhorende productie- en montagedata te genereren. De uitvoer van van de software
zijn overzichtstekeningen, onderdeel- en merktekeningen, stuklijsten en merklijsten. De overzichtstekeningen
worden ter controle naar het bouwbedrijf gestuurd. De onderdeel- , merktekeningen en lijsten worden
automatisch door de software gegenereerd en zijn afgestemd met de productie van Koppes. De digitale 2D
werktekeningen van de constructeur zijn door het tekenbureau als digitale onderlegger in het programma
geladen.
Als de 3D file juist is kan van Moll Engineering de profielen omzetten naar Tekla profielen over ze
‘overtrekken’. Dit levert een tijdwinst en dus een kostenbesparing op. In de meeste gevallen echter, laat de
aangeleverde 3D informatie te wensen over en moet het tekenbureau zelf de staalconstructie opnieuw
opzetten met de juiste informatie van de overige partijen. Daarnaast komen de tekeningen van de architect en
de constructeur vaak niet met elkaar overeen.
In de eerste versie van de productietekeningen opgesteld door van Moll Engineering is het bouwkundig staal
niet meegenomen. Het bouwkundig staal is aangegeven in de controleronde door het bouwbedrijf. Vaak is het
zo dat er al met het uitwerken van het staal van de hoofddraagconstructie begonnen moet worden in verband
met de tijdsdruk, dat tegenwoordig veel te hoog is, terwijl verschillen partijen nog niet op een lijn zitten qua
uitvoering. De kosten voor het aanpassen van het tekenwerk vallen in het niet bij de bouwkosten of de kosten
voor en te late oplevering. Het wijzigen van het staalbouwkundig tekenwerk gaat relatief snel. Vaak is het zo
dat er een prijs is bepaald op de constructieoverzichten. Bouwkundig staal evenals overige bouwkundige
voorzieningen worden vaak als meerwerk gerekend.
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5. Uitwerking interviews deel 3
Interview inkoper BAM Utiliteitsbouw
Naam:
Marcel van de Loo
Bedrijf:
Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven
Datum:
5-7-2012
Locatie:
Kantoor Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven
Als inkoper wordt je bij BAM U-bouw regio Eindhoven in de laatste fase van de engineeringsfase betrokken bij
een D&B project. Het projectteam, de werkorganisatie en de projectleiding, verzorgen de offerte aanvraag en
het onderling spiegelen van de verschillende offertes. Nadat de spiegels zijn opgesteld en bepaald is welke
partijen uitgenodigd worden voor een inkoopgesprek wordt de inkoper bij het project betrokken.
Een aantal leveranciers en/of onderaannemers hebben aangegeven eerder in het proces betrokken te willen
worden. Volgens Marcel van de Loo heeft dit maar een reden; vroegtijdig zekerheid dat ze deel mogen nemen
aan het project. Doordat er vroeg in het proces nog veel onbekend is, is de risicofactor voor
onderaannemer/leverancier groter waardoor deze met een hogere prijs zal schrijven. De voorkeur van de
inkoper is om pas partijen te selecteren wanneer volledig bekend is wat er geproduceerd en/of uitgevoerd
moet worden. De zuiverheid van de prijs is recht evenredig met de informatieomvang.
Het bouwbedrijf heeft de mogelijkheid om in het inkoopgesprek aan te geven wanneer de
onderaannemer/leverancier haar engineering (tekeningen en berekeningen) moet indienen voor de eerste
controleronde. In het huidige proces wordt aan de hand van de realisatieplanning teruggepland en een
inkoopplanning opgesteld. Deze planning bepaald wanneer offertes moeten worden aangevraagd, wanneer
offertes moeten worden ingediend voor het opstellen van de spiegels en wanneer uiterlijk de opdracht
mondeling verstrekt moet worden aan de onderaannemer en/of leverancier zodat de producten en/of
diensten tijdig worden geleverd of uitgevoerd op de bouwplaats.
In een ideaal proces verloopt de engineering van de verschillende onderaannemers/leveranciers gelijk tijdig
zodat onderdelen onderling afgestemd en gecoördineerd kunnen worden. Het is echter lastig vooraf op de dag
te bepalen wanneer de opdracht mondeling verstrekt moet worden aan de onderaannemers en/of leverancier
zodat deze kunnen starten met de engineering. De inkoper en de projectleider hebben namelijk tijd nodig om
met de verschillende partijen te onderhandelen over de prijs. Daarnaast komt het voor dat offertes moeten
worden aangevuld en de inkoper en de projectleider zijn ingezet op meerdere projecten.
De oorzaak van het geconstateerde probleem ligt volgens Marcel van de Loo bij het verschillende
onderaannemers en/of leveranciers. Deze partijen werken met een bepaalde tunnelvisie waardoor er niet
verder wordt gekeken dan het produceren, uitvoeren en/of leveren van hun eigen product en/of dienst. Dit
maakt het onderling afstemmen en coördineren moeilijk. Wanneer het bouwbedrijf tekeningen van de
architect en constructeur aanlevert die niet compleet zijn ziet de onderaannemer en/of leverancier hier
kansen in waardoor het in de uitvoering meerwerk kan indienen. Marcel van de Loo hecht tijdens een
inkoopgesprek meer waarde op een onderaannemer/leverancier die het bouwbedrijf wijst op risico’s en of
onvolkomenheden in de aangeleverde tekeningen dan een partij die puur de laagste prijs indient. Hierdoor kan
het voorkomen dat een onderaannemer/leverancier de opdracht krijgt zonder dat deze de laagste prijs heeft
ingediend maar op het feit dat de aanbieder open kaart speelt waardoor er vertrouwen ontstaat.
Om het geconstateerde probleem op te lossen adviseert Marcel van de Loo een constructeur in het D&B
proces te betrekken die doormiddel van een uitgebreide opdracht volledig verantwoordelijk wordt gesteld
voor de constructie. Door deze constructeur actief te betrekken in het proces kunnen afstemming- en
coordinatieverliezen ten aanzien van de staalconstructie beperkt worden. Daarnaast wordt er geadviseerd om
toe te zien en te investeren in tekenwerk dat kwalitatief voldoet aan de eisen waardoor onvolledigheden in de
aan te leveren tekeningen richting onderaannemers en/of leveranciers worden uitgesloten.
Interview projectleider BAM Utiliteitsbouw
Naam:
Peter Soethout
Bedrijf:
Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven
Datum:
9-7-2012
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Locatie:

Kantoor Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven

Peter Soethout is projectleider binnen BAM Utiliteitsbouw Eindhoven. In deze functie is hij ook betrokken
geweest bij het project ZALV waar hij deel uit maakte van het projectteam. Op het moment dat het
bouwbedrijf met de opdrachtgever het ontwerp definitief verklaarde en de overeenkomst werd getekend voor
de realisatiefase is het projectteam bij het project betrokken.
Cruciaal bij de projectcase ZALV is dat er tijd in de VO- en DO-fase is blijven liggen doordat de processen niet
zijn bewaakt en dat het projectteam uit deze fase stukken ontving die onvoldoende technisch waren
uitgewerkt. De TO-fase is bij dit project overgeslagen doordat de strakke opleverdatum het moment van start
uitvoering vast stond, deze kon ook niet meer gewijzigd worden omdat er geeen mogelijkheden waren om de
planning voor de realisatiefase te verkorten. Door het uitlopen van de DO-fase en de strakke datum voor start
uitvoering was de beschikbare tijd voor de engineeringsfase gering. Hierdoor is het projectteam op het
moment dat ze bij het project werden betrokken begonnen met het opstarten van de voor engineering voor
het grondwerk, de wapening, de vloeren en het staal.
Het geconstateerde probleem heeft volgens Peter Soethout een aantaal oorzaken. Doordat er goede
voorbereidingschema’s waren opgesteld kan er als eerste afgevraagd worden of de werkorganisatie voldoende
tijd heeft gehad voor haar activiteiten in de engineeringsfase. Een tweede oorzaak is de onervarenheid van de
werkorganisatie. Als derde oorzaak wordt het uitwerkingsniveau van de eerdere fases aangehaald; deze was
onvoldoende doordat staalvoorzieningen ten behoeve van gerelateerde engineeringsonderdelen niet op de
tekeningen van de constructeur zijn opgenomen.
De DO-fase is de maatgevende fase in het totale proces, doordat er met de UO-fase pas wordt gestart wanneer
de uitvoering bijna start. In de DO-fase moeten de belangrijke keuzes ten aanzien van de relatie tussen de
staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen gemaakt worden. Hierdoor moeten
staalvoorzieningen/hulpstaal voor de gerelateerde engineeringsonderdelen in de DO-fase opgegeven worden
door een bouwkundige van het bouwbedrijf of de architect. Wanneer dit niet gebeurd is moet die expliciet in
de opdracht voor de onderaannemers/leveranciers worden opgenomen. Daarnaast moeten de begrotingen
voor de VO- en DO-fase specialistischer zijn zodat staalvoorzieningen voor de gerelateerde
engineeringsonderdelen ook worden begroot.
Een aantal onderaannemers/leveranciers heeft aangegeven eerder in het proces betrokken te willen worden.
Peter Soethout geeft echter aan dat het in deze tijd van belang is om de markt goed uit te zoeken. Hierdoor is
het noodzakelijk tijd te reserveren om het beste aanbod uit de markt te halen. Een andere proceswens van de
onderaannemers/leveranciers is een volledige opdracht voor de constructeur zodat er sprake is van een
hoofdconstructeurschap. De geïnterviewde staat achter deze wens maar merkt daarbij op dat dit een
proceswens is van onderaannemers/leveranciers uit zelf bescherming.
De geïnterviewde heeft een aantal oplossingen aangedragen om het geconstateerde probleem aan te passen.
Een mogelijkheid is om met checklisten te werken waarmee gekeken kan worden of tekeningen voldoen aan
de gestelde eisen of waarmee de werkorganisatie productietekeningen mee kan controleren. Daarnaast is het
voor de technische uitwerking van een ontwerp van belang dat personen die deel uit maken van het
projectteam (uitvoerder, projectleider en werkorganisator) eerder in het proces te betrekken.
Tijdens het interview is de engineering van de kanaalplaatvloer en de staalconstructie apart besproken. Bij de
engineering van de kanaalplaatvloer is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheid om te
platen in de constructie te leggen. Indien er in het midden van de plaat een sparing is opgenomen voor
kolommen/windverbanden is het van belang deze sparing door te trekken naar de rand van de vloer zodat in
de realisatiefase de vloer gemakkelijk gelegd kan worden zonder dat er schuin gehesen hoeft te worden. Het
gevolg van het vergroten van de sparing is dat er extra voorzieningen ten behoeve van de oplegging
aangebracht dient te worden. Voor de engineering van de staalconstructie is het belangrijk om rekening te
houden met de stabiliteit tijdens de realisatiefase. De staalleverancier neemt voorzieningen op voor de
stabiliteit tijdens het monteren van het staalskelet, deze voorzieningen moeten echter worden uitgebreid
zodat het staalskelet stabiel blijft tijdens het verdere verloop van de realisatiefase wanneer bijvoorbeeld de
kanaalplaten worden gelegd.
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Interview technisch ontwikkelaar BAM Utiliteitsbouw
Naam:
Gerard Meijvogel
Bedrijf:
Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven
Datum:
10-7-2012
Locatie:
Kantoor Bam Utiliteitsbouw regio Eindhoven
Gerard Meijvogel is technisch ontwikkelaar bij BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven. In deze functie is hij ook
betrokken geweest bij het project ZALV. Het project is opgestart door de regio Maastricht maar is tijdens de
DO-fase overgedragen aan regio Eindhoven. Hierbij is de technisch ontwikkelaar direct betrokken geweest.
Tijdens het interview is een lijst van het BAM Management System voorgelegd met taken en bevoegdheden in
het proces van een D&B project. Aan de geïnterviewde is gevraagd welke taken en bevoegdheden bij het
project ZALV zijn uitgevoerd. Op de volgende bladzijde is de lijst opgenomen met opmerkingen voor het wel of
niet uitvoeren van de taken en bevoegdheden.
De voorkeur van het bouwbedrijf is om bij een D&B project op basis van een schetsontwerp de prijs te bepalen
en een opdracht te krijgen voor de verdere uitwerking en realisatie van dit ontwerp. Bij de projectcase ZALV is
er voor het ontwerp een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwerp van het project. De
opdrachtgever wilde pas teken voor de bouw wanneer het DO definitief bekend was. Tot de definitief hoorde
ook het inbouwpakket van de hal. Hiervoor had de opdrachtgever een aparte vraag in de markt gezet;
uiteindelijk heeft BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven deze opdracht verworven waardoor het volledig
verantwoordelijk was voor het project. In dergelijke trajecten, waarbij de klant laat in het proces tekent voor
de realisatiefase, is het van belang om committent met de klant te krijgen. Dit houdt in dat wanneer er een
ontwerp ligt de klant enige tijd moet krijgen om het ontwerp te beoordelen en wijzigingen voor te stellen. Het
gevolg is dat voor het VO en het DO er op voordracht van het bouwbedrijf een groot aantal keuzes gemaakt
moeten worden door de opdrachtgever. Om deze reden was het niet mogelijk om de tijd voor het VO en het
DO te verkorten.
Om tijd te besparen in het ontwerp- en engineeringsproces en op tijd te starten met de realisatiefase is de TOfase in het proces overgeslagen. De geïnterviewde geeft aan dat het geconstateerde probleem deels
ondervangen had kunnen worden wanneer deze fase niet overgeslagen was omdat er dan meer tijd was voor
het technisch uitwerken van het ontwerp. De ontwerpactiviteiten van de TO-fase zijn wel uitgevoerd in de DOfase of de UO-fase. Zo is in het DO de materialisatie uitgewerkt en is er een technische omschrijving opgesteld.
De geïnterviewde ziet mogelijkheden om bij nieuwe D&B projecten de TO-fase opnieuw over te slaan, mits er
van te voren wordt nagedacht in welke fase de ontwerpactiviteiten van de TO worden ondergebracht.
Het geconstateerde probleem heeft volgens de geïnterviewde een aantal oorzaken. Een belangrijke oorzaak is
dat er te weinig tijd beschikbaar was voor de engineeringsfase doordat de ontwerpfase is uitgelopen. Hier
heeft het bouwbedrijf beperkte invloed op gehad omdat het in deze fase afhankelijk was van de opdrachtgever
die het contract moest tekenen. De onervarenheid van de werkorganisatie is een andere oorzaak voor het
geconstateerde probleem. Als laatste oorzaak van het geconstateerde probleem noemt de geïnterviewde het
feit dat het proces vooraf niet inhoudelijk gepland was; er is geen plan wanneer welke keuzes en beslissingen
gemaakt moeten worden.
Een aantal onderaannemers/leveranciers heeft aangegeven eerder in het proces betrokken te willen worden.
De geïnterviewde ziet hier door voordelen van maar merkt op dat er wel afspraken gemaakt moeten worden
over de prijs. Het eerder betrekken van onderaannemers/leveranciers in het proces komt overeen met de
doelstelling van BAM Utiliteitsbouw om projecten samen te werken met preferred suppliers.
In eerdere interviews is er aangegeven dat er meer geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van het
tekenwerk zodat de afstemming en coördinatie tussen de staalconstructie en de gerelateerde
engineeringsonderdelen eerder in het proces plaats vindt. De geïnterviewde is het eens met deze stelling maar
merkt op dat voor de technische uitwerking van details je afhankelijk bent van de
onderaannemers/leveranciers en de uitvoeringstechniek welke wordt bepaald door het projectteam.
In de ideale situatie werken de onderaannemers/leveranciers de productietekeningen uit met als basis de
werktekeningen van de architect en constructeur. Bij de projectcase ZALV zijn productietekeningen opgesteld
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met het DO als onderlegger en zijn de werktekeningen en productietekeningen door elkaar gaan lopen
waardoor communicatie erg belangrijk wordt.
Om het geconstateerde probleem op te lossen is er volgens de geïnterviewde behoefte aan een tool waarmee
de ‘Strategy to win’ bepaald kan worden. Deze tool moet aangeven wanneer welke beslissingen en keuzes
gemaakt moeten worden en hoe het proces beheerst kan worden in tijd, geld en risico’s. De keuzes en
beslissingen hebben betrekking op detail- en uitvoeringsniveau. De balkenplanning die nu voor de ontwerp- en
engineeringsfase wordt opgesteld is te globaal en dekt niet heel de lading.
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Taken en bevoegdheden volgens het BAM Management System

Opmerkingen n.a.v. projectcase ZALV

Voorontwerp-fase
Opstellen Projectplan Ontwikkeling

Niet uitgevoerd

Gegevens behoefteschema/ actualiseren planning

Uitgevoerd

Contractvorming adviseurs

Uitgevoerd

Voorlopig-ontwerp en materiaalstaat

Uitgevoerd

Vervaardigen voorlopig-ontwerp en materiaalstaat

Uitgevoerd

Vaststellen voorlopig-ontwerp

Uitgevoerd

Vervaardigen constructieve en installatie voorlopig-ontwerp

Onvoldoende uitgevoerd

Bouwbesluittoets voorlopig-ontwerp

Toets op de meest belangrijke punten

Inschakelen co-makers / preferred suppliers

Niet uitgevoerd

Elementenraming

Uitgevoerd

Vervaardigen elementenraming voorlopig ontwerp

Uitgevoerd

Bezuinigingsvoorstellen

Uitgevoerd

Vaststellen elementenraming

Uitgevoerd

Veiligheid en gezondheidsplan voor ontwerp V&G (Coördinator ontwerpfase)

Niet uitgevoerd

Technische Omschrijving

Uitgevoerd

Vervaardigen technische omschrijving

Uitgevoerd

Vaststellen technische omschrijving

Uitgevoerd

Risicoanalyse

Uitgevoerd
actualiseren Kansen&Bedreigingenoverzicht

Stichtingskostenopzet

Uitgevoerd
Uitgevoerd

Opstellen bouwkostenraming

Uitgevoerd

Actualiseren stichtingskostenopzet

Uitgevoerd

Vaststellen stichtingskostenopzet

Uitgevoerd

Verslag voor ontwerp opstellen
Vaststellen verslag voor ontwerp

Uitgevoerd in faseverslag
Uitgevoerd in faseverslag

Vergunningen

Niet uitgevoerd

Presentatie aan klant

Uitgevoerd
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Ontwikkel- c.q. bouwpdrachtbevestiging klant

Na de DO-fase

Faseverslag VO inclusief evaluatie VO-fase

Uitgevoerd

Definitief ontwerp-fase
Opstellen/actualiseren Projectplan Ontwikkeling

Uitgevoerd

Gegevens behoefteschema / actualiseren planning

Uitgevoerd

Verstrekken vervolgopdracht adviseurs

Een volledige opdracht in VO-fase verstrekt

Definitief ontwerp en materiaalstaat

Uitgevoerd

Vervaardigen definitief-ontwerp en materiaalstaat

Uitgevoerd

Vaststellen definitief-ontwerp

Uitgevoerd

Vervaardigen constructieve en installatie definitief-ontwerp

Onvoldoende uitgevoerd

Vaststellen constructieve en installatie definitief-ontwerp

Onvoldoende uitgevoerd

Bouwbesluittoets defintief-ontwerp

Uitgevoerd

Inschakelen co-makers / preferred suppliers

Alleen de installatie adviseur

Bouwkostenraming

Uitgevoerd

Opstellen bouwkostenraming

Uitgevoerd

Bezuinigingsvoorstellen

Uitgevoerd

Vaststellen raming

Uitgevoerd

Veiligheid en gezondheidsplan defintief-ontwerp (Coördinator ontwerpfase)

Niet uitgevoerd

Risicoanalyse

Uitgevoerd
actualiseren Kansen&Bedreigingenoverzicht

Uitgevoerd

(Stichtings-)kostenopzet (bouwkostenraming door Bedrijfsbureau)

Uitgevoerd

Actualiseren (stichtings-)kostenopzet

Uitgevoerd

Vaststellen (stichtings-)kostenopzet

Uitgevoerd

Verslag definitief ontwerp
Vaststellen verslag definitief-ontwerp

Uitgevoerd
Uitgevoerd

Vergunningen

Uitgevoerd

Meer- en minderopdrachten definitief ontwerp

Uitgevoerd

Aanvullende opdracht meer- en minderwerken
Technisch ontwerp-fase
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Uitgevoerd

Opstellen/actualiseren Projectplan Ontwikkeling

Niet uitgevoerd

Gegevens behoefteschema/ actualiseren planning

Niet uitgevoerd

Verstrekken vervolgopdracht adviseurs

Een volledige opdracht in VO-fase verstrekt

Bouwvoorbereidingstekeningen

In andere fase uitgevoerd

Vervaardigen bouwkundige bouwvoorbereidingstekeningen

In andere fase uitgevoerd

Vervaardigen constructieve en installatie voorbereidingstekeningen

In andere fase uitgevoerd

Vaststellen bouwvoorbereidingstekeningen

In andere fase uitgevoerd

Bouwbesluittoets bestekset

In andere fase uitgevoerd

Inschakelen co-makers / preferred suppliers

In andere fase uitgevoerd

Bestek

In andere fase uitgevoerd
Vervaardigen bestek
Vaststellen bestek

Begroting

In andere fase uitgevoerd
In andere fase uitgevoerd
Niet uitgevoerd

Vervaardigen begroting (door Bedrijfsbureau)
Bezuinigingen

Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd

Definitief veiligheid en gezondheidsplan (coördinator ontwerpfase)

Niet uitgevoerd

Risicoanalyse

Niet uitgevoerd
actualiseren Kansen&Bedreigingenoverzicht

Niet uitgevoerd

(Stichtings-)kostenopzet (bouwkostenraming door Bedrijfsbureau)

Niet uitgevoerd

Actualiseren (stichtings-)kostenopzet

Niet uitgevoerd

Vaststellen (stichtings-)kostenopzet
Verslag bouwvoorbereiding bestek

Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd

Vervaardigen verslag bouwvoorbereiding / bestek

Niet uitgevoerd

Vaststellen verslag bouwvoorbereiding / bestek

Niet uitgevoerd

Bouwvergunning aanvraag
Vervaardigen bouwaanvraag

Uitgevoerd

Vaststellen bouwaanvraag en ondertekenen opdrachtgever

Uitgevoerd

Indienen bouwaanvraag

Uitgevoerd

Bouwveiligheidsplan

Uitgevoerd
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Uitvoeringsgereed ontwerp
Actualiseren Projectplan Ontwikkeling

Uitgevoerd

Gegevens behoefteschema/ actualiseren planning

Uitgevoerd

Verstrekken vervolgopdracht adviseurs

Een volledige opdracht in VO-fase verstrekt

Vervaardigen uitvoeringsgereedontwerp ( architekt/ konstrukteur/ installaties)

Uitgevoerd

Beoordeling uitvoeringsgereedontwerp ( op uitgangspunten)

Uitgevoerd

RIE beheersfase (input voor V&G Dossier)

Uitgevoerd in projectplan

Definitief veiligheid en gezondheidsplan (uitvoeringsfase) (Projectplan)

Uitgevoerd in projectplan

Meer- en minderwerk

Uitgevoerd

Contractwijzigingen

Uitgevoerd

Startwerk bespreking

Uitgevoerd, echter onvoldoende gecommuniceerd

Overleg wijzigingsvoorstellen ( commerciele toetsing)

Niet uitgevoerd

Melding startbouw I-SZW dienst (V en G Plan)

Uitgevoerd, onduidelijk wie verantwoordelijk

Vertegenwoordiging in bouw- en werkvergaderingen.

Uitgevoerd

Directievoering

Uitgevoerd

Oplevering

Uitgevoerd

Fasedocument UO - afsluiting realisatiefase

Uitgevoerd

Vervaardigen Fasedocument UO

Uitgevoerd

Vaststellen Fasedocument UO

Uitgevoerd

Evaluatie Ontwikkelfase
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Bijlage H: Literatuurstudie processtappen
Voor het onderzoek naar de processtappen voor de ontwerp- en engineeringsfase is gebruik gemaakt van twee
bronnen. De eerste bron is de regeling gebruikt die de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen,
adviseren en organiseren van de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer beschrijft. Deze regeling
draagt de naam DNR-STB 2009. Als tweede bron is het BAM Management Systeem (BMS) dat terug te vinden is
op de intranet browser van BAM Utiliteitsbouw; een intranet pagina is een privaat netwerk binnen een
organisatie.
DNR-STB 2009
De Nieuwe Regeling (DNR) is een regeling die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende vragen en
aanbiedingen in de markt en is bedoeld voor alle disciplines die betrokken zijn bij het ontwerp, de advisering
en het management van een bouwproject. De DNR kan van toepassing worden verklaard in contracten tussen
opdrachtgevers en architecten en adviseurs, dit is echter niet verplicht. De DNR2005 is de eerste versie van de
regeling, deze regeling is in 2011 herzien omdat enkele bepalingen beter geformuleerd moesten worden. Bij
de introductie van de DNR2005 verscheen ook de Standaardtaakbeschrijving (STB) dat een hulpmiddel is
waarmee ontwerp- en adviestaken in de totstandkoming van bouwprojecten kunnen worden verdeeld,
geoffreerd en gecontracteerd. De STB heeft het ontwerpproces van gebouwen in hun directe omgeving
uitgesplitst in taken. De takenlijst is multidisciplinair waardoor de taken van de relevante ontwerpdisciplines
op elkaar zijn afgestemd en niet elke discipline werkt met een eigen takenlijst. De STB heeft een ‘taak’
gedefinieerd als een hoeveelheid werk, die de opdrachtgever ongedeeld aan één partij in het proces dient op
te dragen.
De STB heeft alle taken gerangschikt naar fasen van het bouwproces. In onderstaande tabel 1 zijn de fases van
het bouwproces volgens de STB weergegeven met het bijhorende doel van desbetreffende fase.

Fase
1. Initiatief/haalbaarheid

2. Projectdefinitie

3. Structuurontwerp (SO)

4. Voorontwerp (VO)

5. Definitief ontwerp (DO)

6. Technisch ontwerp (TO)

7. Prijs- en contractvorming
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Doel van de fase
Het inventariseren en analyseren van de huisvestingsbehoefte of
marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een
project om in die behoefte of marktvraag te voorzien
Het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen,
wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever
en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een
ontwerpproces kan worden gestart
Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project,
zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossing op
stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en
hoofdindeling van de bebouwing.
Het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk,
zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de
functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruik
voorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de
integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.
Het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het
bouwwerk zodanig dat deze een goed beeld geeft van de
verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het
materiaalgebruik, de afwerking, en detaillering, de constructieve
opbouw en aard en capaciteit van de installaties.
Het zodanig – in technische zin - uitwerken en specificeren van
het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve
prijsvorming voor de uitvoering kan plaats vinden.
Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor
de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al
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8. Uitvoeringsgereed ontwerp
(UO)

9. Uitvoering – Directievoering
10. Gebruik/exploitatie

dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of
exploitatie.
Het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand
daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten,
alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de
bouwplaats kan plaatsvinden.
Het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de
uitvoering van het werk.
Het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en
gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q.
facility management van de huisvesting.

Tabel 1. Fasen in het bouwproces volgens DNR-STB 2009

Binnen de fasen van het bouwproces zijn in de STB de taken verdeeld naar thema’s. Deze thema’s zijn onder te
verdelen in drie categorieën en keren in iedere fase in dezelfde volgorde terug. In tabel 2 zijn de categorieën
en thema’s weergegeven.

Opdrachtgeverthema’s
1. Opdrachtgeving
2. Contracten
3. Programma van Eisen

Ontwerpthema’s
4. Architectuur/bouwkunde
5. Interieur
6. Landschap
7. Bouwfysica en akoestiek
8. Constructie
9. Installaties
10. Geotechniek
11. Ontwerpintegratie

Projectmanagementthema’s
12. Geld
13. Organisatie/procesintegratie
14. Tijd
15. Informatie en communicatie
16. Kwaliteitszorg en risico’s
17. Vergunningen

18.Geintegreerde contracten
Tabel 2. Thema’s in het bouwproces volgens DNR-STB 2009

De initiatiefnemers van STB hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van een elektronisch systeem door
een online computerprogramma te ontwikkelen. Het programma maakt het mogelijk om snel participanten,
taken en fasen te selecteren. Daarnaast kan er een taakverdeling worden opgezet en kan de inhoud per taak
worden geraadpleegd. De verschillende taken zijn in de STB op een uniforme wijze beschreven. Een
taakbeschrijving bestaat uit een aantal gerangschikte activiteiten, documenten (resultaten) en
inhoudsomschrijving. Bijlage H.1 is een overzicht van alle taken waarvan een beschrijving is opgenomen in de
STB2009. De taken zijn gerangschikt per fase en thema. In figuur 1 is een fragment uit deze bijlage opgenomen
waarin de fase , het thema en de taken zijn opgenomen.

Figuur 1. Fragment bijlage H.1. waarin de taken volgens de STB 2009 zijn opgenomen

BMS: BAM Management Systeem
Een onderdeel van het BAM Management Systeem van BAM Utiliteitsbouw is het projectmodel. Dit model
beschrijft aan de hand van bedrijfsonderdelen en projectfasen de verschillende procedures die doorlopen
moeten worden. Naast een weergave van de procedures in schema’s geeft het model instructies,
handreikingen voor op te zetten projectdocumenten en verwijst het naar documenten in de kennisbox van het
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BMS. De kennisbox is een onderdeel van het BMS waarin informatie naar werksoort terug te vinden is, de
documentatie kan bestaan uit werkplannen, ervaringen of instructies.
BAM Utiliteitsbouw heeft in het BMS onderscheid gemaakt in de volgende vijf bedrijfsonderdelen:
 Commercieel ontwikkelen
 Technisch ontwikkelen
 Realisatie
 Beheer & Onderhoud
 Restauratie
Voor het onderzoeksdoel zijn de bedrijfsonderdelen technisch ontwikkelen en realisatie de onderdelen die van
toepassing zijn. Naast een indeling in bedrijfsonderdelen heeft het BMS het bouwproces verdeeld in
hoofdfasen en sub-fasen als weergeven in tabel 3.

Hoofdfase
Acquisitie
Initiatief / haalbaarheid

Ontwerp

Uitvoering
Gebruik

Sub-fase
Acquisitie
Initiatief
Haalbaarheid
SO / Project definitie
VO
DO
TO / Bestek
UO
Productie
Exploitatie

Tabel 3. Verdeling door bouwproces door BAM

Op de startpagina van het BMS is een schema opgesteld waarin horizontaal de fasen van het bouwproces zijn
uitgezet en verticaal de bedrijfsonderdelen. Binnen deze kaders zijn verschillende processen uitgezet die
doorlopen moeten worden bij de totstandkoming van een bouwwerk. Figuur 2 is een verkorte versie van dit
schema met de bedrijfsonderdelen en projectfasen die van toepassing zijn voor het onderzoek. De groen
gekleurde kaders zijn hoofdprocessen die tot het bedrijfsonderdeel technisch ontwikkelen behoren. De oranje
gekleurde kaders zijn processen die behoren bij het bedrijfsonderdeel realisatie.

Figuur 2. De verhouding van bedrijfsonderdelen en fasen van het bouwproces binnen BAM Utiliteitsbouw
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Het hoofdproces planvoorbereiding is onderverdeeld in de processen voor de totstandkoming van het
voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en het technisch ontwerp. Deze processen beginnen met de
processtap waarin het Programma van Eisen wordt opgemaakt of bijgesteld. Hierna wordt ontwerp onder de
verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf uitgewerkt in een voorlopig, definitief of technisch ontwerp. Het
bouwbedrijf verricht hierbij werkzaamheden die betrekking hebben op de duurzaamheidtoets, de planning van
het proces, de wet- en regelgeving, de afspraken met publieke instelling, de bouwkostenraming en het
veiligheid- & gezondheidsplan. Het planvoorbereidingsproces wordt per ontwerpniveau afgesloten met
achtereenvolgens inventariseren van kansen en bedreigingen, het maken of bijstellen van de
haalbaarheidsstudie en het opstellen van het faseverslag.
Het kenmerk van het hoofdproces planuitwerking is dat het ontwerp wordt uitgewerkt naar een
Uitvoeringsgereed ontwerp. Het proces start met het vaststellen van de uitgangspunten en het maken of
bijstellen van het Plan van aanpak en de planning. Hierna wordt het ontwerp onder de verantwoordelijkheid
van het bouwbedrijf uitgewerkt naar een Uitvoeringsgereed ontwerp. Het bouwbedrijf verricht hierbij
werkzaamheden die betrekking hebben op ontwerpoptimalisaties, het toetsen van de wet- en regelgeving, de
contractwijzigingen en het veiligheid- & gezondheidsplan. Het proces wordt afgesloten met het actualiseren
van het kansen- en bedreigingenoverzicht.
In het proces van de prijs- en contractvorming vindt de prijsvorming plaats, wordt de inschrijfbegroting
opgesteld en wordt een prijsaanbieding ingediend. Indien de uitvoering van het werk gegund wordt aan het
bouwbedrijf wordt het proces afgesloten met de contractvorming en het overdragen van de
projectdocumenten aan het uitvoeringsteam. De processtap prijsvorming bestaat uit het begroten van de
directe bouwkosten, de algemene bouwplaats kosten, het aanvragen van offertes en het inventariseren van de
kansen en bedreigingen. De processtap prijsvorming wordt afgesloten met het verwerken van mutaties en het
vaststellen van de kostprijs.
Nadat het uitvoeringsteam/projectteam is samengesteld en de projectgegevens en –documenten zijn
overgedragen verricht het projectteam een aantal seriële processtappen in het bouwvoorbereidingsproces.
Deze processtappen hebben betrekking op de bouwplaatsinrichting, de verschillende planningen, het
projectplan, de werkbegroting, de inkoop, de gegevens verstrekking en de contractwijzigingen. Voor het
onderzoek kenmerkende processtappen in de bouwvoorbereiding zijn de inkoop en de gegevens verstrekking.
Voor het inkopen/uitbesteden van productiedelen werkt BAM UBehv met vaste onderaannemers en/of
leveranciers of zet het een vraag uit in de markt. Wanneer het projectteam besluit een vraag in de markt te
zetten worden partijen aangeschreven die met een offerte aan aanbieding mogen doen. Wanneer de offertes
zijn opgesteld door de onderaannemers en/of leveranciers en zijn beoordeeld door het projectteam worden
partijen uitgenodigd voor een inkoopgesprek. Indien in dit gesprek een overeenstemming wordt bereikt tussen
de onderaannemer en/of leverancier wordt de opdracht mondeling verstrekt en op een later tijdstip
contractueel vastgelegd. De niet gecontracteerde partijen worden schriftelijk bedankt.
Figuur 2 laat zien dat het bouwvoorbereidingsproces van het bedrijfsonderdeel realisatie parallel loopt aan het
proces planuitwerking van het bedrijfsonderdeel technisch ontwikkelen. In het bouwvoorbereidingsproces
realiseren onderaannemer en/of leveranciers productietekeningen. Deze productietekeningen moeten
afgestemd en gecoördineerd worden met het Uitvoeringsgereed ontwerp van de architect en de constructeur
welke in het proces van de planuitwerking worden gerealiseerd. Doordat de processen van de
productietekeningen en de Uitvoeringsgereed ontwerpen deels parallel lopen in het proces van gegevens
verstrekking een proces dat goed beheerst moet worden. Voor dit proces wordt de gegevensbehoefte
vastgelegd en afgestemd met de onderaannemers en/of leveranciers en de ontwerpende partijen. Nadat de
productietekeningen en de uitvoeringsdocumenten zijn opgesteld worden deze beoordeeld door de betrokken
actoren en worden aanvullingen en of wijzigingen opgemerkt in de controleronde. Het bouwbedrijf is hierbij
verantwoordelijk voor de voortgang en ontvangst. In de tweede controlerende worden de tekeningen en
documenten opnieuw beoordeeld en vrijgegeven voor productie/realisatie.
Het verschil tussen het BMS en de STB 2009 is dat bij het BMS het proces wordt weergegeven aan de hand van
documenten. Bij de STB 2009 is het proces vormgegeven aan de hand van taken die uitgevoerd dienen te
worden. In tabel 4 is aan de hand van de processen van figuur 3.2. weergegeven welke projectdocumenten het
BMS voorschrijft en welke handreikingen het biedt voor het betreffende proces.
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Projectdocumenten per hoofdproces volgens het BMS
Planvoorbereiding
Programma van eisen
Projectplan
Taakverdeling ontwikkelteam
Uitgewerkt VO, DO of TO (tekeningen, omschrijving, berekeningen)
Duurzaamheidtoets
Tijdschema’s
Bouwaanvraag 1e en 2e fase
Afspraken publieke instellingen
Elementenbegroting (VO), bouwkostenraming (DO), Kostprijsbegrtoing (TO)
Veiligheid- en gezondheidsplan
Risicoanalyse (kansen en bedreigingen)
Haalbaarheidsanalyse
Faseverslag VO, DO, TO
Planuitwerking
Projectplan
Uitgewerkt Uitvoeringsgereed ontwerp/werktekeningen
Veiligheid- en gezondheidsplan
Risicoanalyse (kansen en bedreigingen)
Prijs-/contractvorming Directe bouwkostenraming (DBK)
Begroting Algemene Bouwplaatskosten (ABK)
Aangevraagde offertes
Prijsspiegels
Risicoanalyse (kansen en bedreigingen)
Bouwvoorbereiding
Projectbeleid
Taakverdeling projectteam
Bouwplaatsinrichting
Tijschema’s
Werkbegroting
Inkoopschema
Offerteaanvraag
Offertevergelijking
Inkoopcontract
Bedankbrieven
Evaluatie leveranciers
Gegevens behoefteschema
Tekening roulatieschema
Productietekeningen
Tekeningenlijsten
Tabel 4. Projectdocumenten per hoofdproces uit het BMS
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Bijlage H.1: Taken per fase in het bouwproces volgens DNR-STB 2009
Op de volgende bladzijde is een uittreksel opgenomen van de DNR-STB 2009. In dit uittreksel is een takenlijst
opgesteld waarin de taken zijn gerangschikt naar fasen en thema’s.
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Bijlage I: processtappen volgens de DNR STB 2009 uitgevoerd bij de
projectcase ZALV
Tijdens het afstuderen is onderzocht welke processtappen volgens de DNR STB 2009 zijn uitgevoerd bij de
projectcase ZALV. Dit is per fase uitgewerkt in een tabel 1 t/m 4 van dit hoofdstuk. In de tabellen zijn de taken
opgenomen die volgens de STB worden aangeduid als noodzakelijk in het proces. De taken worden in de STB
2009 verdeeld naar fasen en thema’s binnen het bouwproces. Per taak staat aangeven welke partij de taak
heeft uitgevoerd. In de tabel zijn de volgende afkortingen gebruikt:
 Opdr:
Opdrachtgver
 Bouw:
Bouwbedrijf
 Arch:
Architect
 Cons:
Constructeur
 Geot:
Geotechnisch adviseur
 Inst:
Installatie adviseur
 Bfys:
Bouwfysisch adviseur
 Oa/l:
Onderaannemer en/of leverancier
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Noodzakelijke taken volgens STB 2009 in de VO-fase uitgevoerd bij de projectcase ZALV
Thema
Taak
Opdrachtgeving
Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
Voorbereiden contracteren van participanten
Contracteren van participanten
Programma van eisen
Herijken en uitwerken PvE per vakgebied
Herijken en uitwerken integraal PvE
Architectuur/Bouwkunde
Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving
Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw
Maken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie architectuur/bouwkunde
Presenteren voorontwerp architectuur/bouwkunde
Maken schriftelijke toelichting voorontwerp architectuur/bouwkunde
Interieur
Opstellen visie voorontwerp interieur
Maken voorontwerp interieur
Maken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie interieur
Landschap
Maken voorontwerp landschap
Maken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie landschap
Bouwfysica en akoestiek
Ondersteunen/sturen VO-ontwikkelingen op aspecten bouwfysica
Ondersteunen/sturen VO-ontwikkelingen op aspecten akoestiek
Constructie
Maken voorontwerp constructies:
- Opstellen conceptuele uitgangspunten constructies
- Ontwikkelen ontwerpvarianten voorontwerp constructies
- Maken voorontwerp constructies
- Maken schriftelijke toelichting voorontwerp constructies
Maken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie constructies
Installaties
Maken voorontwerp installaties
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Opdr
X
X

Bouw

X
X
X
X

Arch

Cons

X
X
X
X
X

X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
n.v.t. bij projectcase ZALV

Geot

Maken voorontwerp installaties landschap
Bepalen installatiegeluid t.g.v. installaties
Maken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie installaties
Geotechniek
Uitbrengen vooradvies fundering
Ontwerpintegratie
Coördineren adviezen van participanten
Onderling beoordelen voorontwerp per deelontwerp
Maken voorlopige EPC-berekening
Uitvoeren V&G coördinatie voor het ontwerp
Integreren deelontwerp in integraal voorontwerp
Ontwikkelen en integreren brandveiligheidsconcept per projectdeel
Geld
Bewaken fasebudget
Ramen bouwkosten per projectdeel
Ramen investeringskosten
Adviseren kosten-kwaliteit
Organiseren/procesintegratie Organiseren project
Sturen en bewaken project
Tijd
Plannen doorlooptijd per projectdeel
Informatie/communicatie
Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase voorontwerp
Voeren overleg met opdrachtgever
Voeren overleg met financiering en subsidies
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
Deelnemen aan ontwerpteamvergadering
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Voeren overleg met externe specialisten, bevoegde instanties en nutsbeheerder
Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)
Beheren van projectdocumenten
Kwaliteit en risico’s
Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel
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n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Vergunningen

Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel: integreren RI&E per
projectdeel
Opstellen kwantitatieve analyse van het voorontwerp
Toetsen voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regels
Analyseren en behandelen milieu-effecten
Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
Inventariseren benodigde vergunningen
Plannen, sturen en bewaken vergunningen
Analyseren en behandelen planologische haalbaarheid

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Tabel 1. Uitgevoerde taken in de VO-fase bij de projectcase ZALV volgens de STB 2009. De opgenomen taken in de tabel worden door de STB als noodzakelijk aangeduid.

Noodzakelijke taken volgens STB 2009 in de DO-fase uitgevoerd bij de projectcase ZALV
Thema
Taak
Opdrachtgeving
Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten
Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
Voorbereiden contracteren van participanten
Contracteren van participanten
Programma van Eisen
Herijken en uitwerken PvE per vakgebied
Herijken en uitwerken integraal PvE
Architectuur/Bouwkunde
Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing in omgeving
Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw
Ontwerpen globale materialisatie gebouw
V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie architectuur/bouwkunde
Presenteren Definitief ontwerp architectuur/bouwkunde
Maken schriftelijke toelichting definitief ontwerp architectuur
Interieur
Maken definitief ontwerp interieur
V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie interieur
Landschap
Maken definitief ontwerp landschap
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Opdr
X
X

Bouw

X
X
X
X

Arch

Cons

X
X
X
X
X
X

X
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV

Geot

Inst

Bfys

V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie landschap
Bouwfysica en akoestiek
Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten
Adviseren bouwfysische maatregelen
Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten
Adviseren akoestische maatregelen
Constructie
Maken Definitief ontwerp constructies:
- maken ontwerpberekeningen constructies
- maken definitief ontwerp constructies
- maken schriftelijke toelichting definitief ontwerp constructies
- verwerken wijzigingen definitief ontwerp constructies
Installaties
Maken definitief ontwerp installaties
Maken definitief ontwerp installaties landschap
Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. installaties
V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie installaties
Geotechniek
Uitbrengen vooradvies fundering
Ontwerpintegratie
Coördineren adviezen van participanten
Onderling beoordelen definitief ontwerp per deelontwerp
Maken definitieve EPC-berekening
Uitvoeren V&G- coördinatie voor het ontwerp
Integreren deelontwerpen in integraal definitief ontwerp
Opstellen brandveiligheidadvies
Integreren en coördineren brandveiligheidadviezen per projectdeel
Geld
Bewaken fasebudget
Opstellen begroting bouwkusten per projectdeel
Adviseren investeringskosten
Adviseren kosten-kwaliteit
Organiseren/procesintegratie Organiseren project
Sturen en bewaken project
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n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
X
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Tijd
Informatie/communicatie

Kwaliteit en risico’s

Vergunningen

Plannen doorlooptijd per projectdeel
Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase DO
Voeren overleg met opdrachtgever
Voeren overleg met financiering en subsidies
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen
Deelnemen aan ontwerpteamvergadering
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Voeren overleg met externe specialisten, bevoegde instanties en
nutsbeheerder
Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en
besluiten)
Beheren van projectdocumenten
Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel
Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel: integreren
RI&E per projectdeel
Analyseren en behandelen milieu-effecten
Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
Toetsen definitief ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke
wettelijke regels
Plannen, sturen en bewaken vergunningen
Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen
Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Tabel 2. Uitgevoerde taken in de DO-fase bij de projectcase ZALV volgens de STB 2009. De opgenomen taken in de tabel worden door de STB als noodzakelijk aangeduid.

Taken TO-fase volgens de STB 2009 uitgevoerd bij de projectcase ZALV
Thema
Taak
Architectuur/bouwkunde
Opstellen technische specificatie (‘bestekomschrijving’) bouwkunde
Constructies
Maken technisch ontwerp constructies:
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Fase
VO-/DO-/UO-fase

Bouw
X

Arch
X

Cons

Inst

Installaties
Ontwerpintegraties

- Maken technisch ontwerp constructies
- Maken hoofdberekening technisch ontwerp constructies
- Maken schriftelijke toelichting technisch ontwerp constructies
- Verwerken van wijzigingen technisch ontwerp constructies
Opstellen technische specificaties (‘bestekomschrijving’) constructies
Opstellen technische specificaties (‘bestekomschrijving’) installaties
Integreren technische specificaties (‘bestekomschrijving’)

n.v.t. bij projectcase ZALV
UO-fase
n.v.t. bij projectcase ZALV
UO-fase
VO-/DO-/UO-fase
X
DO-/UO-fase
X
DO-/UO-fase
X

X
X
X
X

Tabel 3. Uitgevoerde taken uit TO-fase volgens de STB 2009. Taken zijn uitgevoerd in andere fasen. De overige taken die de STB 2009 voor de TO-fase voorschrijft als noodzakelijk zijn niet
uitgevoerd

Noodzakelijke taken volgens STB 2009 in de UO-fase uitgevoerd bij de projectcase ZALV
Thema
Taak
Opdrachtgeving
Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten
Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
Voorbereiden contracteren van participanten
Contracteren van participanten
Programma van Eisen
Herijken en uitwerken PvE per vakgebied
Herijken en uitwerken integraal PvE
Architectuur/Bouwkunde
Uitvoeringsgereed maken TO architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw
Uitvoeringsgereed maken TO architectuur/bouwkunde tijdens de bouw
Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen
bouwkundige componenten
Controleren gedetailleerde uitwerking van bouwpartners op bouwkundige
constructies
Interieur
Uitvoeringsgereed maken technisch ontwerp interieur
Landschap
Uitvoeringsgereed maken technsich ontwerp landschap
Bouwfysica en akoestiek
Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten
Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten
Constructie
Opstellen uitgangspunten detailontwerp constructies
Opstellen overzicht belastingen
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Opdr
X
X

Bouw

X
X
X
X

Arch

Cons

Inst

Oa/L

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
n.v.t. bij projectcase ZALV
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X

Uitvoeringsgereed maken palenplannen, dan wel overzichten fundering
op staal
Bewaken constructieve samenhang verschillende constructies
Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies
Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)
Herijken hoofdberekening casco (staalconstructies)
Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies
(staalconstructies)
Maken berekeningen interne samenhang deelconstructies
(staalconstructies)
Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)
Maken berekening samenhang elementen onder directe belasting
Maken detailberekeningen verbindingen en verankeringen
(staalconstructies)
Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)
Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)
Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
Installaties
Maken detailberekeningen installaties
Maken van werk- en/of sparingstekeningen installaties
Ontwerpintegratie
Coördineren adviezen van participanten
Onderling beoordelen definitief ontwerp per deelontwerp
Afstemmen uitvoeringstekeningen
Geld
Bewaken fasebudget
Bewaken begroting bouwkosten per projectdeel
Bewaken bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel
Organiseren/procesintegratie Organiseren project
Sturen en bewaken project
Tijd
Bewaken planning doorlooptijd per projectdeel
Bewaken planning projectdoorlooptijd
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X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Informatie/communicatie

Kwaliteit en risico’s

Vergunningen
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Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase DO
Voeren overleg met opdrachtgever
Voeren overleg met financiering en subsidies
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen
Deelnemen aan ontwerpteamvergadering
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Voeren overleg met externe specialisten, bevoegde instanties en
nutsbeheerder
Voeren overleg met leveranciers
Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)
Beheren van projectdocumenten
Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel
Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel: integreren RI&E
per projectdeel
Herijken en behandelen milieu-effecten
Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid
Toetsen uitvoeringsgereed ontwerp per projectdeel aan PvE en
toepasselijke wettelijke regels
Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden
Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk
Controleren interieurtekeningen van derden
Controleren tekeningen, berekeningen en staten landschap van derden
Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhand
Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden
Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen installaties van
derden
Uitvoeren vergunningenplan
Plannen, sturen en bewaken vergunningen
7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
n.v.t. bij projectcase ZALV
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen
Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v.
vergunningen

X
X

Tabel 4 Uitgevoerde taken in de UO-fase bij de projectcase ZALV volgens de STB 2009. De opgenomen taken in de tabel worden door de STB als noodzakelijk aangeduid.
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Bijlage J: SADT-schema ontwerp- en engineering staalskelet volgens de
literatuur
Op de volgende bladzijde zijn de SADT-schema’s weergegeven die het ontwerp- en engineeringsproces van het
staalskelet volgens de literatuur visueel weergeven.
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Nivo 0
Ontwerp- en
engineeringsproces
staalconstructie Literatuur

VO-fase

DO-fase

TO-fase

1. Realiseren VO
constructie

UO-fase
4. Realiseren UO
constructie

2. Realiseren DO
constructie
3. Realiseren TO
constructie
5. Realiseren productietekeningen
en detailberekening

Nivo 1

1. Realiseren VO
constructie

1.1. Opstellen
conceptuele
uitgangspunten
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1.2. Ontwikkelen
ontwerpvarianten

1.3. Maken
voorontwerp

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

1.4. Maken
schriftelijke
toelichting

2. Realiseren DO
constructie

2.1. Maken
ontwerpberekeningen
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2.2. Maken
definitef ontwep

2.3. Maken
schriftelijke
toelichting
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2.4. Verwerken
wijzigingen
definitief ontwerp
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Nivo 2
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Nivo 3
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Bijlage K: SADT-schema ontwerp- en engineeringsproces staalskelet
projectcase ZALV
Op de volgende bladzijde zijn de SADT-schema’s weergegeven die het ontwerp- en engineeringsproces van het
staalskelet bij de projectcase visueel weergeven.
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Nivo 0
Ontwerp- en
engineeringsproces
staalconstructie
projectcase ZALV

VO-fase

DO-fase

UO-fase

1. Realiseren VO
constructie
2. Realiseren DO
constructie
3. Toetsen
hoofdopzet
4. Realiseren UO
constructie

Nivo 1
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5. Realiseren productietekeningen
en detailberekening
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Nivo 2
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Nivo 3
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Bijlage L: Informatieverwerking projectdocumenten
Op de volgende bladzijde is een tabel opgesteld die weergeeft op welke manier informatie met betrekking tot
de ontwerp- en de engineeringsfase is vastgelegd in de projectdocumenten van de projectcase ZALV.
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Informatieoverdracht projectdocumenten projectcase ZALV
Actoren
Architect

Constructeur

Bouwbedrijf

Voorlopige ontwerpfase

Definitieve ontwerpfase

Uitvoeringsgereed ontwerpfase

1. Projectdocument:
2. Inhoud projectdocument:

Voorlopig ontwerp architect
Ontwerpen stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving
Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw

Werktekeningen architect
Uitvoeringsgereed maken van het definitief ontwerp t.b.v. de uitvoering
Vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige
componenten

3. Documenttype:
4. Input vooraf aan het opstellen document:
5. Input tijdens het opstellen document:

Digitale 2D tekeningen: plattegronden, gevels en situatie
Outputspecificatie / Programma van eisen opdrachtgever
Ontwerp voorlopige hoofdopzet constructie (constructeur)
Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Projectdocumenten bouwbedrijf

6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

-

Definitief ontwerp architect
Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving
Definitieve functionele en ruimtelijke indeling gebouw
Definitieve architectonische verschijningsvorm gebouw
Globale materialisatie gebouw
Digitale 2D tekeningen: plattegronden, gevels , doorsneden, situatie en details
Vastgesteld voorlopig ontwerp
Uitwerking hoofdopzet constructies (constructeur)
Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Projectdocumenten bouwbedrijf
Projectdocumenten installateur
Rapporten bouwfysisch adviseur
Voorlopig ontwerp architect (digitaal tekenwerk)

1. Projectdocument:

Voorontwerp constructies

Definitief ontwerp constructies

2. Inhoud projectdocument:

Ontwerp voorlopige hoofdopzet constructie

Uitgewerkte hoofdopzet constructies

3. Documenttype:

Handmatige schetsen; plattegronden

Handmatige schetsen; plattegronden

4. Input vooraf aan het opstellen document:

Eerste opzet voorlopig ontwerp architect

5. Input tijdens het opstellen document:

Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Projectdocumenten bouwbedrijf

Voorontwerp constructies
Voorlopig ontwerp architect
Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Projectdocumenten bouwbedrijf
Rapporten bouwfysisch adviseur

6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

-

Vastgesteld voorlopig ontwerp (hardcopy)

Wertekeningen cosntructeur
Hoofdberekening staalconstructie, ankers en wapening
Uitgewerkte definitieve constructie
Toetsing van de ontworpen staalprofielen, ankers en fundering
Bepaling wapening van de in het werk gestorte betonconstructies
Digitale 2D tekeningen: plattegronden, gevels , doorsneden, en details
Rapporten
Vastgesteld definitief ontwerp
Constructieve rapporten
Werktekeningen architect
Werktekeningen installateur
Projectdocumenten bouwbedrijf
Productietekeningen staalleverancier
Productietekeningen/vormtekeningen overige onderaannemers/leveranciers
-

1. Projectdocument:

1. Elementenraming
2. Veiligheids- en gezondheidsplan
3. Technische omschrijving
4. Kansen en bedreigingen overzicht
5. Stichtingskostenopzet
6. Gegevens behoefte schema/planning
7. Agenda's en notulen
1. Kosten-calculatie gebasseerd op hoeveelheden van gebouwdelenm2, m3 e.d.)
2. Afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid tussen partijen
3. Opsomming van de te verwerken materialen, inclusief kwaliteitsomschrijving
4. Overzicht en kwalificatie van kansen en bedreigingen t.a.v. product en proces
5. Som van alle kosten voor het oprichten van het bouwproject
6. Ontwikkelschema: fase VO, DO, UO en realisatie
7. Agenda's en notulen ontwerpteamvergaering + stuurgroepvergadering
Digitale rapporten/bestanden. Wordt niet verstrekt aan overige actoren
Eerste opzet voorlopig ontwerp architect
Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Ontwerp voorlopige hoofdopzet constructies (constructeur)
Uitwerking voorlipig ontwerp architect

1. Bouwkostenraming (geacutaliseerd)
2. Veiligheids- en gezondheidsplan (geacutaliseerd)
3. Technische omschrijving (geacutaliseerd)
4. Kansen en bedreigingen overzicht (geacutaliseerd)
5. Stichtingskostenopzet (geacutaliseerd)
6. Gegevens behoefte schema/planning (geacutaliseerd)
7. Agenda's en notulen
1. Kosten-calculatie gebasseerd op hoeveelheden van productiedelen(m2, m3 e.d.)
2. Afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid tussen partijen
3. Opsomming van de te verwerken materialen, inclusief kwaliteitsomschrijving
4. Overzicht en kwalificatie van kansen en bedreigingen t.a.v. product en proces
5. Som van alle kosten voor het oprichten van het bouwproject
6. Ontwikkelschema, uitvoeringsschema, werkvoorbereidingsschema
7. Agenda's en notulen ontwerpteamvergaering + stuurgroepvergadering
Digitale rapporten/bestanden. Wordt niet verstrekt aan overige actoren
Projectdocumenten voorgaande fase
Geotechnisch advies rapport (geotechnisch adviseur)
Definitief ontwerp constructies
Installatie advies
Bouwfysisch adviesrapport
Dfinitief ontwerp architect
-

1. Werkbegroting (geacutaliseerd)
2. Veiligheids- en gezondheidsplan (geacutaliseerd)
3. Technische omschrijving (geacutaliseerd)
4. Kansen en bedreigingen overzicht (geacutaliseerd)
5. Stichtingskostenopzet (geacutaliseerd)
6. Gegevens behoefte schema/planning (geacutaliseerd)
7. Agenda's en notulen
1. Kosten-calculatie gebasseerd op hoeveelheden bewerkingen (m2, m3 e.d.)
2. Afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid tussen partijen
3. Opsomming van de te verwerken materialen, inclusief kwaliteitsomschrijving
4. Overzicht en kwalificatie van kansen en bedreigingen t.a.v. product en proces
5. Som van alle kosten voor het oprichten van het bouwproject
6. Ontwikkelschema, uitvoeringsschema, werkvoorbereidingsschema
7. Agenda's en notulen ontwerpteamvergaering + stuurgroepvergadering
Digitale rapporten/bestanden. Wordt niet verstrekt aan overige actoren
Projectdocumenten voorgaande fase
Werktekeningen architect
Werktekeningen constructeur
Werktekeningen installateur
Productietekeningen staalleverancier
Productietekeningen/vormtekeningen overige onderaannemers/leveranciers
-

2. Inhoud projectdocument:

3. Documenttype:
4. Input vooraf aan het opstellen document:
5. Input tijdens het opstellen document:

6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:
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Digitale 2D tekeningen: plattegronden, gevels , doorsneden, situatie en details
Vastgesteld definitief ontwerp
Werktekeningen constructeur
Werktekeningen installateur
Projectdocumenten bouwbedrijf
Productietekeningen staalleverancier
Productietekeningen/vormtekeningen overige onderaannemers/leveranciers
Definitief ontwerp architect (digitaal tekenwerk)

Informatieoverdracht projectdocumenten projectcase ZALV
Actoren
Geotechnische adviseur

Installatie adviseur

Voorlopige ontwerpfase

Definitieve ontwerpfase

Uitvoeringsgereed ontwerpfase

1. Projectdocument:
2. Inhoud projectdocument:
3. Documenttype:
4. Input vooraf aan het opstellen document:

Geotechnisch adviesrapport
Funderingsadvies
Digitaal rapport; hardocpy verstrekt aan overige actoren
Eerste opzet voorlopig ontwerp architect

-

5. Input tijdens het opstellen document:
6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

Uitgangspunten constructeur
-

Geotechnisch adviesrapport
Funderingsadvies herzien
Digitaal rapport; hardocpy verstrekt aan overige actoren
Vastgesteld voorlopig ontwerp
Uitgangspunten + ontwerp voorlopige constructie constructeur
Installatie advies
Ontwerp afvoer VWA en HWA
Ontwerp luchthoeveelheden
Berekening en beschrijving installaties t.b.v. verwarming, ventilatie en koeling
Berekening en beschrijving infiltratie
Digitale 2D plattegronden; hardcopy verstrekt aan overige actoren
Digitale aantekening; hardcopy verstrekt aan overige actoren
Definitief ontwerp architect
Projectdocumenten bouwbedrijf
Bouwfysisch adviesrapport (bouwfysisch adviseur)
Definitief ontwerp architect

Werktekeningen installateur
Armaturenplan, brandveiligheidsvoorzieningen, E-installaties, inductie,
kabelgoten, riool, sanitair, sparingen

1. Projectdocument:
2. Inhoud projectdocument:

3. Documenttype:
4. Input vooraf aan het opstellen document:
5. Input tijdens het opstellen document:
6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

Bouwfysisch adviseur

Onderaannemer/leverancier staalconstructie

Onderaannemer/leverancier overige engineeringsonderdelen
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1. Projectdocument:
2. Inhoud projectdocument:

-

3. Documenttype:
4. Input vooraf aan het opstellen document:
5. Input tijdens het opstellen document:
6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

-

Digitale 2D tekeningen; plattegronden, aanzichten en details
Hardcopy verstrekt aan overige factoren
Werktekeningen architect en constructeur
Projectdocumenten bouwbedrijf
Werktekeningen architect en constructeur
-

-

Bouwfysisch adviesrapport
Rapport brandveiligheid
Rapport gevelgeluidwering / toetsing bouwbesluit
Rapport EPC
Digitiaal rapport; hardcopy verstrekt aan overige actoren
Definitief ontwerp architect
-

1. Projectdocument:

-

-

Productietekeningen staalconstructie
Detailberekeningen staalconstructie; voetplaten en bovenbouw

2. Inhoud projectdocument:

-

-

3. Documenttype:

-

-

4. Input vooraf aan het opstellen document:

-

-

5. Input tijdens het opstellen document:

-

-

6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

-

-

1. Projectdocument:

-

-

2. Inhoud projectdocument:

-

-

3. Documenttype:

-

-

4. Input vooraf aan het opstellen document:

-

-

5. Input tijdens het opstellen document:

-

-

6. Gebruikte onderlegger tekenwerk:

-

-
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Defintief ontwerp architect
Eerste opzet uitvoeringsgereed ontwerp constructeur
Opmerkingen n.a.v. uitvoeringsgereed ontwerp en controle architect
Opmerkingen n.a.v. uitvoeringsgereed ontwerp en controle constructeur
Opmerkingen n..a.v. controle bouwbedrijf
Eerste opzet uitvoeringsgereed ontwerp constructeur
Productietekeningen
Detailberekeningen

Digitale 2D tekeningen: plattegronden, aanzichten en details
Rapport detailberekeningen
Defintief ontwerp architect
Eerste opzet uitvoeringsgereed ontwerp constructeur
Opmerkingen n.a.v. uitvoeringsgereed ontwerp en controle architect
Opmerkingen n.a.v. uitvoeringsgereed ontwerp en controle constructeur
Opmerkingen n..a.v. controle bouwbedrijf
Eerste opzet uitvoeringsgereed ontwerp constructeur

Bijlage M: Richtlijn Kwalitatief Tekenwerk 2010
Op de volgende bladzijde vanuit de richtlijn Kwalitiatief Tekenwerk 2010 van BAM Utiliteitsbouw is een
overzicht opgesteld met tekeningsoorten per fase die relevant zijn voor het onderzoeksonderwerp. Per
tekeningsoort zijn het doel, de vereiste informatie en de aandachtspunten in een schema uitgezet.
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Voorlopig ontwerp
Bouwkundig

Constructief

96

Tekeningsoort
Situatie

Doel
Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

Plattegrond

Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Doorsneden

Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Gevels

Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw

Plattegronden

Ontwerpen voorlopige hoofdopzet constructie

Doorsneden

Ontwerpen voorlopige hoofdopzet constructie

Aanzichten

Ontwerpen voorlopige hoofdopzet constructie
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Postionering gebouw op locatie
Orientatie gebouw
Hoofdmassa gebouw
Hoofd- en neventoegangen
Belendingen
Straatnamen
Postionering van gebruikersfuncties in onderling verband
Globale ruimtelijke indeling en compositie
Ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructie
Ruimtelijke reservering voor installaties
Verwijzing naar doorsnedes
Trappen en hellingbanen
Specifieke installatieonderdelen (sanitair, trafo, meterkast, etc.)
Postionering van gebruikersfuncties in onderling verband
Globale ruimtelijke indeling en compositie
Ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructie
Ruimtelijke reservering voor installaties
Globale aanduiding materiaalgebruik
Globale indeling en verschijningsvorm gevel
Stramienplan
Vorm en globale locatie van constructie-elementen
Niveau en niveauverschillen
Veranderlijke belasting
Aantal palen
Vorm en globale locatie van constructie-elementen
Niveau en niveauverschillen
Constructiehoogtes
Type, vorm en globale locatie contructie-elementen
Niveau en niveauverschillen
Constructiehoogtes

Definitief ontwerp
Bouwkundig
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Tekeningsoort
Situatie

Doel
Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw

Plattegronden

Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Doorsneden

Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Definitieve positionering gebouw op locatie
Definitieve orientatie (noordpijl)
Definitieve bouwmassa en bouwblokgrenzen
Definitieve hoofd- en neventoegangen
Erfgrens en rooilijnen
Terreinontsluiting
Kadastrale gegevens en perceelafmetingen
Belendingen
Straatnamen
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
Afmetingen bebouwd oppervlak
Inrichting parkeervoorzieningen
Definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband
Ruimtelijke structuur en vastige inrichtingselementen
Plaats en afmetingen van bouwdelen
Ruimtelijke integratie van constructies en installaties
Ruimtebenamingen en nummering
Draairichting deuren
Verwijzing naar doorsneden, fragmenten en details
Leidingschachten
Trappen en hellingbanen
Gebouwdilataties
Specifieke installatie-onderdelen (sanitair, hwa, riolering, etc.)
Voor dakplattegrond: opstorting, verhogingen, roosters, daklichten, afschot, spuwers, installaties en afvoeren
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
Aanduiding oppervlakte van bestemmingen
Bruto oppervlakte en inhoud volgens NEN 2580
Definitieve postionering van gebruikersfuncties in onderling verband
Ruimtelijke structuur en vastige inrichtingselementen
Plaats en afmetingen van bouwdelen
Ruimtelijke integratie van constructies en installaties
Doorsneden in de meest relevante richtingen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Verwijzing naar details
Plafonds
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
Hoogte bouwwwerk t.o.v. straatpeil
Aantal bouwlagen

Definitief ontwerp

Constructief

98

Tekeningsoort
Gevels

Doel
Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw

Deeldoorsneden

Ontwerp globale materialisatie gebouw

Gevelfragmenten

Ontwerp globale materialisatie gebouw

Principedetails

Ontwerp globale materialisatie gebouw

Palenplan

Uitwerken hoofdopzet palenplan
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Aanzicht met plaats en afmeting van bouwdelen
Indeling gevel
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
Draairichting kozijnen
Verwijzing naar doorsneden, fragmenten en details
Geveldilataties
HWA en spuwers
Gevel van belendende bebouwing
Kenmerkende fragmenten in doorsnede
Maatvoering en aanduiding van materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen afwerkingen
Verwijzing naar doorsneden, fragmenten en details
Aanduiding plafondniveau
Kenmerkende fragmenten in aanzicht
Maatvoering en aanduiding van materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen afwerkingen
Geveldilataties
Brandwerendheid gevelonderdelen
Verwijzing naar doorsneden en details
Kenmerkende details
Maatvoering en aanduiding van materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Maakbaarheid
Verdraagzaamheid materialen onderling
Onderhoudsgevoeligheid
Rc-waarde
Lucht- en kierdichting
Waterdichting
Brandwerendheid
Toleranties
Globale locatie palen
Paalweergave middels symbolen
Palenstaat; paaltype, doorsnede/diameter, aantal, globaal onheiniveau t.o.v. NAP, maximale belasting
Locatie sonderingen/borignen
Bestaande bebouwing

Definitief ontwerp
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Tekeningsoort
Plattegronden

Doel
Uitwerken hoofdopzet constructie

Doorsneden

Uitwerken hoofdopzet constructie

Details

Uitwerken hoofopzet constructie

Aanzichten

Uitwerken hoofdopzet constructie
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Niveau- en niveauverschillen
Principe details
Veranderlijke belasting
Principe knooppuntverbindingen
Plattegronden en details combineren op tekening
Materiaalaanduidingen
Stabilitiet in de bouwfase
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Niveau- en niveauverschillen
Materiaalaanduidingen
Stabilitiet in de bouwfase
Principe details
Materiaalaanduidingen
Indicatie knooppuntverbindingen
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Niveau- en niveauverschillen
Materiaalaanduidingen
Stabilitiet in de bouwfase

Technisch ontwerp/bestek
Bouwkundig

100

Tekeningsoort
Situatie

Doel
Uitwerken technisch ontwerp

Plattegronden

Uitwerken technisch ontwerp

Doorsneden

Uitwerken technisch ontwerp
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Definitieve positionering gebouw op locatie
Definitieve orientatie (noordpeil)
Definitieve bouwmassa en bouwblokgrenzen
Parkeervoorzieningen
Definitieve terreinindeling
Definitieve hoofd- en neventoegangen
Terreinontsluiting
Groenvoorzieningen
Straatwerk
Terreinverlichting en -meubilair
Belendingen
Eventuele indeling in bouwblokken
Omvang bouwterrein
Straatnamen
Terreinindeling (inc. Nutsleidingen)
Aanvullende informatie t.b.v. reguliere bouwaanvraag 2e fase
Definitieve indeling
Definitieve inrichting
Specificaties van ruimtes en bouwdelen
Ruimtebenaming, -nummering en oppervlak
Ruimtelijke reservering voor constructies en installaties
Draairichting deuren
Verwijzingen naar doorsneden, fragmenten, trappen en details
Leidingschachten
Trappen, hellingbanen, vloerranden en balustraden
Kozijnkenmerken
Afwerking vloeren, wanden, plafonds en trappen
Gebouwdilataties
Specifieke installatie-onderdelen (sanitair, hwa, riolering, etc.)
Voor dakplattegrond: opstorting, verhogingen, roosters, daklichten, dakluiken, liftmachinekamer,
glazenwasinstallatie, afschot, spuwers, afvoeren, dakrandbreedte en hoogte, hijsluiken, tegelpaden
Aanvullende informatie t.b.v. reguliere bouwaanvraag 2e fase
Definitieve indeling
Definitieve inrichting
Specificaties van ruimtes en bouwdelen
Ruimtelijke reservering voor constructies en installaties
Doorsneden in meest relevante richtingen
Omschrijving op tekening toe te passen materialen
Ruimtebenaming, -nummering en oppervlak
Verwijzingen naar deeldoorsneden en details
Plafonds
Aanvullende informatie t.b.v. reguliere bouwaanvraag 2e fase

Technisch ontwerp/bestek
Tekeningsoort
Gevels

Doel
Uitwerken technisch ontwerp

Deeldoorsneden

Uitwerken technisch ontwerp

Gevelfragmenten

Uitwerken technisch ontwerp

Trappen(huizen) + details Uitwerken technisch ontwerp
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Specificaties van bouwdelen
Definitieve indeling gevel
Omschrijving op tekening toe te passen materialen
Omschrijving op tekening toe te passen kleuren
Draairichting deuren
Metselwerkondersteuningen
Kozijnkenmerken
Verwijzingen naar doorsneden en details
Geveldilataties
HWA en spuwers
Aanvullende informatie t.b.v. reguliere bouwaanvraag 2e fase
Kenmerkende fragmenten in doorsnede
Specificaties van ruimtes en bouwdelen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen afwerkingen
Verwijzing naar doorsneden en details
Plafonds
Metselwerkondersteuningen
Brandwerendheid
Kenmerkende fragmenten in aanzicht
Maatvoering en aanduiding van materialen
Omschrijving op tekening toe te passen materialen
Omschrijving op tekening toe te passen kleuren
Geveldilataties
Brandwerendheid gevelonderdelen
Verwijzing naar doorsneden en details
Metselwerkondersteuningen
Kozijnkenmerken
Zonwering
Ventilatie
Kenmerkende details
Materialisatie van de onderdelen
Looprichting van de trappen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Maakbaarheid
Maatvoering volgens bouwbesluit
Brandwerendheid
Eisen m.b.t. vluchtroutes
Ventilatievoorzieningen
Portalen en sluizen

Technisch ontwerp/bestek

Constructief
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Tekeningsoort
Bestekdetails

Doel
Uitwerken technisch ontwerp

Palenplan

Uitwerken hoofdopzet palenplan

Bouwpuntoverzicht

Uitwerken hoofdopzet bouwput
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Kenmerkende details
Specificaties materialen
Omschrijving op tekeningen van toe te passen materialen
Maakbaarheid
Verdraagzaamheid materialen onderling
Onderhoudsgevoeligheid
Rc-waarde
Luchtdichting, kierdichting
Waterdichting
Brandwerendheid
Toleranties
Gegevens moeten overeenkomen met geschreven bestek
Afmeting naden
Stramienplan
Globale locatie palen
Paalnummering
Paalweergave middels symbolen
Locatie sonderingen/boringen met nummering
Principe detail aansluiting paal met fundering
Palenstaat met paalsymbolen: paaltype, doorsnede/diameter, aantal, globaal onheiniveau t.o.v. NAP, belasting
Legenda
Bestaande bebouwing
Aardingsvoorzieningen
Verwijzing naar grondmechanisch rapport
Bestaande leidingtrace
Startpunt heiwerk
Stramienplan
Type bouwputomgrenzing
Doorsnede/diameter/afmeting/locatie van anker-/stempelelementen
Type verankering/stempeling
Doorsnede/diameter/afmeting/loactie van bouwputomgrenzingselementen
Fasering/werkvolgorde
Peil t.o.v. NAP
Ontgravingniveau
Grondwaterniveau
Verkeersbelasting aan buitenzijde put
(voorspan)krachten ankers/stempels
Bestaande bebouwing
Verwijzing naar geotechnisch bemalingrapport
Materiaalaanduidingen
Positie bemaling

Technisch ontwerp/bestek
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Tekeningsoort
Plattegronden

Doel
Uitwerken hoofdopzet constructie

Doorsneden

Uitwerken hoofdopzet constructie

Details

Uitwerken hoofdopzet constructie

Aanzichten

Uitwerken hoofdopzet constructie
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Dilataties, krimpstroken
Locatie van doorsneden en details
Veranderlijke belasting
Sparingen vanuit installaties welke invloed hebben op de constructie
Indicatie knooppuntverbindingen
Plattegrond en details combineren
Materiaalaanduidingen
Overgang in constructies
Toog
Stabiliteit in de bouwfase
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Materiaalaanduidingen
Situering in bouwplan
Stabiliteit in de bouwfase
Principe details
Indicatie knooppuntverbindingen
Materiaalaanduidingen
Type, vorm en globale locatie constructieve elementen
Verwijzing naar bijbehorende tekeningen
Materiaalaanduidingen
Situering in bouwplan
Stabiliteit in de bouwfase

Uitvoeringsgereed ontwerp
Bouwkundig
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Tekeningsoort
Terreininrichting

Doel
Uitvoeringsgereed maken van technisch ontwerp t.b.v. uitvoering

Matenplannen

Uitvoeringsgereed maken van technisch ontwerp t.b.v. uitvoering

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

Vereiste Informatie / aandachtspunten
Uit de tekening moet de maatvoering van alle afzonderlijke componenten kunnen worden afgeleid
Orientatie (noordpeil)
Parkeervoorzieningen
Materialisatie straatwerk
Terreinindeling
Hoofd- en neventoegangen
Terreinontsluiting
Kadastrale gegevens en perceelafmetingen
Groenvoorzieningen
Terreinverlichting en -meubilair
Belendingen
Eventuele indeling in bouwblokken/type
Straatnamen
Terreinleidingen
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
Brandhydranten
Opstelplaats brandweerauto
Aansluiting droge blusleiding
Sleutelkleuisjes
Leidingtrace
Uit de tekening moet de maatvoering van alle afzonderlijke componenten kunnen worden afgeleid
Definitieve inrichting
Afwerking van vloeren, wanden, plafonds en trappen
Specificaties van ruimten en bouwdelen
Ruimtebenaming, -nummering en oppervlak
Draairichting deuren
Verwijzing naar doorsneden, fragmenten, trappen en details
Leidingschachten
Trappen, hellingbanen, vloerrandne en balustraden
Kozijnkenmerken
Gebouwdilataties
Specifieke installatie-onderdelen (sanitair, hwa, riolering, etc.)
Voor dakplattegrond: opstorting, verhogingen, roosters, daklichten, afschot, spuwers, installaties en afvoeren
Onderscheid tussen bestaande en nieuwe situatie
Brand- en rookcompartimentering
Brandwerendheid en rookwerendheid
Noodverlichting, vluchtwegaanduiding met loopafstanden
Noodstroomvoorzieningen
Blusvoorzieningen
Brandmeldinstallatie en rookmelders
Voorzieningen integrale toegankelijkheid
Brandweerlift
Opstelplaats kooktoestel, stooktoestellen, warmwatertoestel
Materialisatie wanden
Verwijzing naar doorsneden en details

Uitvoeringsgereed ontwerp
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Tekeningsoort
Doorsneden

Doel
Uitvoeringsgereed maken van technisch ontwerp t.b.v. uitvoering

Aanzichten

Uitvoeringsgereed maken van technisch ontwerp t.b.v. uitvoering
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Uit de tekening moet de maatvoering van alle afzonderlijke componenten kunnen worden afgeleid
Omschrijving op de tekening van toe te passen materialen en afwerking
Omschrijving op de tekening van toe te passen kleuren
Indeling
Inrichting
Specificaties van ruimten en bouwdelen
Constructies en installaties
Inpassing van bouwkundige elementen
Ruimtebenaming, -nummering en oppervlak
Verwijzing naar doorsneden/aanzichten en details
Draairichting deuren
Metselwerkondersteuningen
Kozijnkenmerken
Geveldilataties
Plafonds
Onderscheid tussen bestaande en nieuwe situatie
Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil
Eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
Brandwerendheid
Ventilatievoorzieningen
Waterslagen
Zonwering
Noodoverlopen
Uit de tekening moet de maatvoering van alle afzonderlijke componenten kunnen worden afgeleid
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen en afwerking
Omschrijving op tekening van toe te passen kleuren
Indeling
Inrichting
Specificaties van ruimten en bouwdelen
Constructies en installaties
Inpassing van bouwkundige elementen
Ruimtebenaming, -nummering en oppervlak
Verwijzing naar doorsneden/aanzichten en details

Uitvoeringsgereed ontwerp
Tekeningsoort

Doel

Trappenhuis

Vormtekening t.b.v. buiten de bouwplaats te vervaardigen van
bouwkundige componenten

Trapdetails

Vormtekening t.b.v. buiten de bouwplaats te vervaardigen van
bouwkundige componenten

Prefab beton-, kunststeen- Vormtekening t.b.v. buiten de bouwplaats te vervaardigen van
, natuursteenelementen bouwkundige componenten
en metaalwerken

Vereiste Informatie / aandachtspunten
Draairichting deuren
Metselwerkondersteuningen
Kozijnkenmerken
Geveldilataties
Plafonds
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie
Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil
Aantal bouwlagen
Eisen m.b.t. geluidsisolatie en thermische isolatie
Brandwerendheid
Ventilatievoorzieningen
Waterslagen
Zonwering
Noodoverlopen
Kenmerkende details
Materialisatie van de onderdelen
Merken en aantallen
Looprichting van de trappen
Oppervlaktebehandeling
Trapelementen moet door derden buiten de bouwplaats kunnen worden vervaardigd
Branwerendheiseisen en rookwerendheidseisen
Bevestiging/verankering
Kenmerkende details
Materialisatie van de onderdelen
Merken en aantallen
Looprichting van de trappen
Oppervlaktebehandeling
Trapelementen moet door derden buiten de bouwplaats kunnen worden vervaardigd
Brandwerendheiseisen en rookwerenheiseisen
Bevestiging/verankering
Kenmerkende details

Materialisatie van de onderdelen
Merken en aantallen
Materialisatie van de onderdelen
Oppervlaktebehandeling
Elementen moet door derden buiten de bouwplaats kunnen worden vervaardigd
Brandwerendheidseisen
Voegdichtingen
Bevestiging/verankering
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Uitvoeringsgereed ontwerp
Tekeningsoort
Kozijnoverzichten en
details

Constructief
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Doel
Vormtekening t.b.v. buiten de bouwplaats te vervaardigen van
bouwkundige componenten

Uitvoeringsdetails

Uitvoeringsgereed maken van technisch ontwerp t.b.v. uitvoering

Palenplan

Uitwerken definitief palenplan
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Materiaalkeuze van alle onderdelen t.b.v. de kozijnen
Brandwerendheiseisen
Geluidwerendseisen
Luchtdichtheidseisen
Inbraakwerendheidseisen
Draairichtingen
Glassoort
Sluitvolgorde
Aantallen
Merken
Positioneringen
Kleuren en oppervlaktebehandeling
Glansgraad
Doorvalbeveiliging
Ventilatieroosters
Dorpels en neuten
Voorzieningen als schopplaten, brievenbus, etc.
Vensterbanken
Hang- en sluitwerk
Electravoorzieningen
Deurenstaat
Ventilatie op de deur
Zonwering
Waar nodige details hang- en sluitwerk
Kenmerkende details
Specificatie materialen
Omschrijving op tekening van toe te passen materialen
Maakbaarheid
Verdraagzaamheid materialen onderling
Onderhoudsgevoeligheid
Rc-waarde
Luchtdichting
Waterdichting
Brandwerendheid materialen
Tolereanties
Afmeting naden
Locatie palen
Paalnummering
Paalweergave middels symbolen
Locatie sonderingen/boringen
Principe detail aansluiting paal met fundering
Palenstaat en legenda; paaltype, doorsnede/diamter, aantal, inheiniveau t.o.v. NAP, belasting, afkaphoogte af te
leiden van plattegrond fundering, verwijzing naar grondmechansich rapport
Bestaande bebouwing
Aardingvoorzieningen
Leidingtrace
Startpunten heien

Uitvoeringsgereed ontwerp
Tekeningsoort
Bouwputoverzicht

Doel
Uitwerken definitieve vorm bouwput

Plattegronden staal

Uitwerken definitieve constructie

Doorsneden/aanzichten
staal

Uitwerken definitieve constructie

Details staal
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Vereiste Informatie / aandachtspunten
Type bouwputomgrenzing
Doorsnede/diameter/afmetingen/locatie van anker-/stempelementen
Type verankering/stempeling
Doorsnede/diameter/afmetingen/locatie van bouwputomgrenzingselemten
Fasering en werkvolgorde
Verwijzing naar grondmechanisch-/bemalingsrapport
Ontgravingniveau
Grondwaterniveau
Verkeersbelastingen aan buitenzijde put
Krachten ankers/stempels
Legenda
Bestaande bebouwing
Materiaalaanduidingen
Positie stempels
Bemaling
Aanvulhoogte buitenzijde damwand
Type, vorm en locatie constructieelementen
Dilataties
Principe details
Indicatie knooppuntverbindingen
Locatie van doorsneden en details
Staalstempel met opgave: staalkwaliteit, boutenkwaliteit, minium lasdikte, conservering
Veranderlijke belasting
Verwijzing naar bijhorende tekeningen
Situering in het bouwplan
Toog
Aanduiding hoofddraagconstructie
Sparingen met name door het staal
Bouwvolgorde
Stabiliteit in de bouwfase
Type, vorm en locatie constructieelementen
Dilataties
Principe details
Indicatie knooppuntverbindingen
Staalstempel met opgave: staalkwaliteit, boutenkwaliteit, minium lasdikte, conservering
Verwijzing naar bijhorende tekeningen
Situering in het bouwplan
Stabiliteit in de bouwfase
Detailvorming van constructie-elementen
Dilataties
Principe details
Indicatie knooppuntverbindingen
Afmetingen kop- en voetplaten/verstijvingsplaten
Staalstempel met opgave: staalkwaliteit, boutenkwaliteit, minium lasdikte, conservering
Verwijzing naar bijhorende tekeningen
Situering in het bouwplan
Verankering vloer-staal
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Bijlage N: Invloedsfactoren en tijdsduur proces(-sen)
In het afstudeerrapport zijn deze invloedsfactoren opgesomd in paragraaf 3.8. In dit hoofdstuk zijn de
invloedsfactoren omschreven.

1. Invloedsfactoren
In het afstudeerrapport zijn deze invloedsfactoren opgesomd in paragraaf 3.8. In deze paragraaf zijn de
invloedsfactoren omschreven.
Staalsoort
Tijdens de staalbereiding worden aan het vloeibare ijzer legeringelementen toegevoegd. Deze elementen
geven het staal de gewenste eigenschappen waardoor er een onderscheid te maken is in verschillende
staalsoorten. Staalsoorten kunnen alfanumeriek of numeriek worden aangeduid. Bij een alfanumerieke
aanduiding heeft het eerste symbool betrekking op de staalsoort. De overige symbolen hebben betrekking op
de kenmerken waarmee binnen de staalsoort elementen onderling zijn te onderscheiden. Binnen de
bouwsector worden de volgende staalsoorten toegepast:
 Constructiestaal
Draagconstructies van utiliteits- en woningbouwprojecten worden in hoofdzaak uitgevoerd met
warmgewalst constructiestaal. Naast warmgewalste profielen zijn er koudgewalste profielen, dit zijn
warmgewalste profielen die op kamertemperatuur zijn uitgewalst waardoor de sterkte
eigenschappen zijn verbeterd. Constructiestaal kan worden onderverdeeld in meerdere soorten en
kwaliteiten. De onderverdeling op soort wordt gemaakt op basis van de sterkte.
 Gietstaal
Door staal te smelten en in een vorm te gieten ontstaat gietstaal. Gietstaal biedt de mogelijkheid om
ingewikkelde knooppunten en bijzondere vormen te fabriceren.
 Roestvast staal
Roestvrij staal wordt gekenmerkt door een dunne laag met een metallische glans die het
staaloppervlak beschermt tegen corrosie.
 Weervast staal
Door een hoger percentage koper toe te voegen aan de ijzerlegering ontstaat weervast staal.
Opvallend aan deze staalsoort is de roodbruine roestlaag die ontstaat welke verdagend werkt op
corrosievorming. Deze staalsoort is beperkt leverbaar in de vorm van platen.
 Gietijzer
Gietijzer wordt vanwege zijn hardheid en vormgevingsvrijheid toegepast in knooppunten in
verbindingen en als gevelbekleding.
 Betonstaal en Voorspanstaal
Deze staalsoort wordt geproduceerd in staven en wordt gekenmerkt door de hoge treksterkte.
Doordat de staven worden in het werk volledig worden bedekt door beton worden er geen eisen
gesteld aan de corrosiebestendigheid.
De staalsoorten verschillen van elkaar op basis van de mechanische, productietechnische, fysische en
chemische eigenschappen. De eigenschappen zijn opgesomd in tabel 1.

Mechanisch
Sterkte
Stijfheid
Taaiheid
Vermoeiingssterkte

Productietechnisch
Gietbaarheid
Verspaanbaarheid
Omvormbaarheid
Lasbaarheid

Fysisch
Thermisch gedrag
Soortelijke massa
Geluid

Chemisch
Corrosievastheid
Duurzaamheid

Tabel 1. Eigenschappen staalsoorten (Bal, Basisboek overspannend staal, 2004)
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Conservering
Een kenmerk van het materiaal staal is dat het corrodeert wanneer het in contact komt met vocht, om dit te
voorkomen wordt staal geconserveerd. Ondanks dat het staalskelet in veel utiliteitsgebouwen niet in contact
komt met de buitenlucht wordt het toch geconserveerd omdat de onderdelen tijdens de realisatiefase wel in
contact komen met de buitenlucht. Dit is geen bezwaar voor de constructieve eigenschappen van de
staalonderdelen maar het roestwater kan wel ongewenste invloeden hebben. Om deze reden worden de
constructieonderdelen die in de gevelzone komen te staan en/of in het zich blijven geconserveerd met een
primer. Staalonderdelen kunnen geconserveerd worden met een metallische deklaag, een verfcoating of een
combinatie van beide.
Als metallische deklaag wordt er vaak gekozen voor zink. Omdat zink vooral wordt toegepast bij constructies
die bloot staan aan agressieve klimatologische omstandigheden voldoet in de utiliteitsbouw in de meeste
gevallen een verf laag. Een metallische deklaag in de utiliteitsbouw wordt enkele toegepast uit esthetische
overwegingen.
Een stalen constructieonderdeel wordt thermisch verzinkt door het in een bak met vloeibaar zink te dompelen.
Bij de toepassing van verzinkte stalen onderdelen is het van belang dat er ook verzinkte bouten worden
gebruikt om ervoor te zorgen dat de verbinding niet alsnog gaat corroderen. Het aanbrengen van een verflaag
op de constructieonderdelen zorgt ervoor dat het staal wordt afgesloten van stoffen water, zuurstof en
chemicaliën. Deze stoffen bevorderen het corrosieproces van het staal. De verflaag wordt in de fabriek
aangebracht omdat hier de meest optimale omstandigheden zijn.De beschadigingen aan de verflaag die de
staalconstructie oploopt door transport en montage worden op de bouwplaats bijgewerkt of er wordt voor
gekozen om de laatste laag volledig op de bouwplaats aan te brengen omdat zichtbare reparaties niet gewenst
zijn.
Ruimtelijke en functionele indeling gebouw
De ruimtelijke en functionele indeling van een gebouw wordt ontworpen door de architect of is onder
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitgewerkt in een schetsontwerp. Deze indeling is bepalend voor
het constructief ontwerp omdat de indeling de plaatsing van de kolommen en daarmee de grootte van de
overspanningen en de stramienindeling bepaald. Uiteraard hebben de verschillende actoren van in het
ontwerp- en engineeringsproces, zoals uitgeschreven in paragraaf 4.4, invloed op de ruimtelijke en functionele
indeling van een gebouw.
Belastingen
Om de stalen constructieonderdelen te toetsen op sterkte, stijfheid en stabiliteit moet bekend zijn welke
belastingen erop de constructie werken. Belastingen veroorzaken krachten en moment op de constructie en
kunnen als volgt onderverdeeld worden:
 Permanente belastingen: dit is een belasting die gedurende de levensduur van een bouwwerk
aanwezig is en wordt veroorzaakt door het eigen gewicht van materialen en grond- en waterdruk.
 Veranderlijke belastingen: dit is een belasting die tijdens de levensduur van een bouwwerk niet altijd
aanwezig is maar wel kan optreden. De veranderlijke belasting wordt veroorzaakt door personen,
machines, opslag van goederen, voertuigen, wind, sneeuw en regenwater.
 Bijzondere belasting: dit zijn belastingen die worden veroorzaakt door botsing, brand, explosies.
 Uitvoeringsbelasting: dit is een belasting die veroorzaakt wordt door het gewicht van materialen en
materieel in de realisatiefase.
Doordat de belastingen gelijktijdig kunnen optreden worden er voor de berekeningen belastingcombinaties
gevormd. Daarnaast worden de belastingen vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor waardoor er een
rekenwaarde wordt verkregen waarmee een voldoende veilige constructie kan worden berekend.
Esthetische eisen
Wanneer de staalconstructie in de gebruiksfase in het zicht blijft kan de architect en/of de opdrachtgever
esthetische eisen aan de constructie stellen. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de profielkeuze en/of
de conservering van de profielen.
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Stabiliteit
Voor het opnemen van horizontale belastingen of belastingen als gevolg van initiële scheefstand moeten er in
een bouwwerk met een staalskelet als draagstructuur stabiliteitsvoorzieningen worden opgenomen.
Horizontale belasting wordt veroorzaakt door wind. Er zijn drie mogelijkheden om een gebouw stabiel te
maken, een combinatie hiervan is ook mogelijk:
 Het realiseren van een geschoorde constructie door het opnemen van windverbanden in de gevel en
het dak
 Het realiseren van een ongeschoorde constructie door de verbindingen tussen kolom en ligger stijf te
ontwerpen
 Het realiseren van een gesteunde constructie door de staalconstructie te verbinden met een
bestaand gebouw of andere bouwdelen zoals betonnen kernen.
Door kolommen en liggers met elkaar scharnierend te verbinden ontstaat er een constructie waarbij aparte
stabiliteitsvoorzieningen moeten worden opgenomen voor het opnemen van horizontale belastingen die
ontstaan door wind en initiële scheefstand. Een stabiliteitsvoorziening kan bestaan uit windverbanden
(geschoorde constructie) die opgebouwd zijn uit diagonalen of schijven en kernen in gewapend
beton(gesteunde constructie). Wanneer deze stabiliteitsvoorzieningen niet gewenst zijn kan er gekozen
worden om de verbindingen tussen kolom en ligger momentvast worden uitgevoerd (ongeschoorde
constructie). Door het realiseren van momentvaste verbindingen ontstaan er portalen. In vergelijking met
scharnierende verbindingen zijn momentvaste verbindingen duur en arbeidsintensief, het voordeel is echter
dat de gevel vrij indeelbaar is.
Een constructie met scharnierende verbindingen tussen kolom en liggers kan stabiel worden gemaakt door het
opnemen van drie afzonderlijke stabiliteitsconstructies. Deze moeten zo zijn gepositioneerd dat alle
systeemlijnen niet evenwijdig lopen en er ook geen gemeenschappelijk snijpunt hebben. Indien er
stabiliteitsconstructies in het staalskelet zijn opgenomen brengen de vloeren de horizontale belasting over op
deze constructies. Om ervoor te zorgen dat er in het vlak van de vloer en/of het dak geen windverbanden
aangebracht hoeven te worden moeten de vloeren en de liggers van het staalskelet constructief worden
verbonden en mogen er geen grote vides of trapgaten in de plattegrond aanwezig zijn.
Type en afmetingen staalprofielen
Afhankelijk van de functionele en ruimtelijke indeling van het bouwwerk dat is opgesteld door de architect
wordt door de constructeur een constructief ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp de typen, de afmetingen en
de posities van de staalprofielen bepaald. Deze eigenschappen dienen afgestemd te worden met de overige
invloedsfactoren die in deze paragraaf opgesomd zijn.
Brandveiligheid
De sterkte van een staalconstructie neemt af bij temperaturen boven de 400 graden Celsius. Staal is extra
gevoelig voor deze sterkte afname doordat de hoge sterkte van het staal ten opzichte van andere materialen
de constructies relatief slank zijn. Bij brand is er dus minder materiaal nodig om op te warmen. In het
Bouwbesluit zijn prestatie eisen opgenomen op het gebied van veiligheid. Deze eisen zijn ingedeeld in de
volgende vier gebieden: constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, brandveiligheid en sociale veiligheid. De
eisen met betrekking tot de brandwerendheid van een gebouw vallen onder de constructieve veiligheid. De
brandwerendheid van een gebouw wordt uitgedrukt in een vastgestelde tijdsperiode waarin de
hoofddraagconstructie van een gebouw niet bezwijkt nadat er een brand is ontstaan. Tot de
hoofddraagconstructie behoren de constructiedelen van een gebouw die wanneer je ze zou weghalen een
(gedeeltelijke) bezwijking van het gebouw veroorzaken.
Tot de brandveiligheidseisen behoren de eisen met betrekking tot het voorkomen van brand, de weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo), het vluchten en het bestrijden van brand. De
brandwerendheidseisen die worden gesteld aan de hoofddraagconstructie kan op twee manier worden
gereduceerd:
- bij een geringe permanente vuurbelasting
- bij gebruik van een sprinklerinstallatie
Een staalconstructie kan op de volgende twee manieren brandveilig worden gemaakt:
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- brandveiligheidsconcept op basis van vroegtijdige blussing, hierbij wordt vlamoverslag voorkomen.
- brandveiligheidsconcept op basis van bouwkundige maatregelen, hierbij wordt vlamoverslag geaccepteerd:
- dimensioneren op brand:
- toepassen van dikkere profielen
- toepassen van staal met hogere treksterkte
- constructie buiten het gebouw plaatsen
- vullen met water
- vullen of omhullen met beton
- bouwkundig integreren
- warmte-isolerend bekleden; plaatmateriaal of spuitmateriaal.
- aanbrengen van een brandwerende coating; de verf schuimt op bij brand
Gerelateerde engineeringsonderdelen
Voor het positioneren en fixeren van gevel, de binnenwanden en verschillende vloeren moet de stalen
draagconstructie worden voorzien van secundaire staalvoorzieningen. Deze worden door de staalleverancier
gefabriceerd en gemonteerd. Figuur 1 t/m 3 geeft een aantal voorbeelden van secundaire staalvoorzieningen
die opgenomen zijn in de constructie van de projectcase ZALV. De secundaire staalvoorzieningen worden in de
hoofddraagconstructie opgenomen voor de koppeling van de gerelateerde engineeringsonderdelen aan het
staalskelet en voor de bouwtechnische detaillering ter plaatse van gevelopeningen.
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Figuur 1. Horizontale doorsnede aansluiting cellenbeton
aan staalconstructie. Aan de hoofddraagconstructie zijn
stalen hoeklijnen gemonteerd voor de montage van de
brandwerende cellenbetonwanden

Figuur 2 Verticale doorsnede aansluiting sandwichpaneel
aan staalconstructie. Aan de hoofddraagconstructie zijn
stalen hoeklijnen bevestigd voor het positioneren en fixeren
van de sandwichpanelen

Figuur 3 Verticale doorsnede aansluiting raam/deur op
staalconstructie. Ten behoeve van raam- en
deurkozijnen in de gevel zijn kaders van UNP-profielen
gemonteerd
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Uitvoeringsvolgorde
Het monteren van de staalconstructie behoort tot de ruwbouwfase van een project. Kenmerkend aan de
ruwbouwfase is dat de draagstructuur van een bouwwerk wordt gerealiseerd. De draagstructuur van een
utiliteitslaagbouw project heeft een fysieke relatie met de verschillende gebouwdelen. Voor dit onderzoek is
een afbakening gemaakt naar de volgende gebouwdelen: vloeren, binnenwanden en gevel. De
uitvoeringsvolgorde van de staalconstructie in relatie tot de gebouwdelen en de uitvoeringsvolgorde van de
gebouwdelen onderling heeft invloed op het ontwerp en de engineering van de staalconstructie. De
uitvoeringsvolgorde bepaald of vaste en tijdelijke staalvoorzieningen ten behoeve van de montage van
gebouwdelen en veiligheid in de realisatiefase aan het staalskelet of op andere gebouwdelen worden
gemonteerd. In het vooronderzoek zijn de volgende twee knelpunten geconstateerd die betrekking hebben op
de uitvoeringsvolgorde en hierbij aantonen dat de uitvoeringsvolgorde invloed heeft op het ontwerp- en de
engineering van een staalconstructie.
Geconstateerd knelpunt 1 n.a.v. uitvoeringsvolgorde bij de projectcase ZALV
In de definitieve ontwerpfase is door de architect een detail ontworpen waarin op de begane grondvloer
een hoeklijn tussen de kolommen is bevestigd voor de montage van de sandwichpanelen. In de
realisatiefase is besloten om de begane grondvloer pas te storten nadat de gevel was gemonteerd. De
hoeklijn tussen de kolommen werd hierdoor tijdens de montage van de sandwichpanelen niet
ondersteund door de begane grondvloer en bleek hierdoor onvoldoende stijf voor de montage waardoor
er extra voorzieningen getroffen moesten worden.

Geconstateerd knelpunt 2 n.a.v. uitvoeringsvolgorde bij de projectcase ZALV
Uit het oogpunt van veiligheid zijn in de realisatiefase tijdens het leggen van de staalplaatvloeren in het
vloerveld veiligheidsnetten gehangen. Deze netten zijn rondom de randliggers vastgebonden. De
bewerking van het leggen van de staalplaten liep parallel aan de bewerking voor het monteren van de
sandwichpanelen in de gevel. De bevestiging van de netten rondom de randliggers de montage van de
sandwichpanelen. De heer Engelen gaf in het interview aan dat het beter was geweest om in de
onderflens van de randliggers ronde sparingen op te nemen voor de bevestiging van de
veiligheidsnetten.
Voor het uitvoeren van de verdiepingsvloer en de dakvloer zijn met betrekking tot de uitvoeringsvolgorde de
volgende mogelijkheden:
 Optie 1: vloer aanbrengen in het montageproces van de staalconstructie
 Optie 2: systeemvloer of staalplaat aanbrengen in montageproces staalconstructie en de vloeren
afstorten nadat de montage van het staalskelet gereed is
 Optie 3: vloer aanbrengen nadat staalconstructie volledig is gemonteerd. Aandachtspunt hierbij is dat
systeemvloeren en staalplaten gemanoeuvreerd moeten worden tussen de gemonteerde
staalconstructie.
Wanneer de verdiepingsvloer en de dakvloer invloed hebben op de stabiliteit van een bouwwerk in de
eindsituatie maar worden uitgevoerd volgens optie 2 of 3 moeten er in de realisatiefase tijdelijke
stabiliteitsvoorzieningen getroffen worden.
Kosten
Een belangrijke invloedsfactor in het ontwerp- en engineeringsproces van een staalconstructie zijn de kosten
voor het produceren en monteren van het staalskelet. De staalconstructie bedraagt voor een
verdiepingsgebouw 5% van de totale bouwkosten (Eldik, Verdiepingsbouw met staal, 2005). Voor een
bedrijfshal ligt dit percentage rond de 7,5% (Eldik, Optihalisatie, 2007).
In het afstudeerrapport van G.M.M. Buisman (2005) waarin onderzoek is gedaan naar de montagetijd van
staalconstructies bij Koreman Staalbouw valt te lezen dat de staalleverancier voor de calculatie van het leveren
en monteren van een staalconstructie een aanneemsom bepaalt die is opgebouwd uit de volgende zeven
kostenposten:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Inkoop
De eerste subpost begroot de materiaalkosten van de staalprofielen welke worden ingekocht bij een
staalfabriek. De kosten worden begroot door de hoeveelheden uit de uittrekstaat die is opgesteld
door de staalleverancier te vermenigvuldigen met de kiloprijs welke is overeengekomen met de
fabrikant. De eerste subpost wordt verhoogd met een percentage dat de kosten voor ankers, bouten,
moeren, elektroden en andere stalen hulpmiddel die tijdens de fabricage en montage benodigd zijn
begroot. Dit percentage ligt gemiddeld rond de 5%.
Magazijntoeslag
Deze post wordt berekend door een percentage te rekenen over de post Inkoop en omvat de kosten
die de staalleverancier moet maken voor het inruimen en opslaan van het materiaal.
Conservering
Deze post is opgebouwd uit subposten voor de verschillende conserveringsmogelijkheden die intern
of extern worden uitgevoerd. De posten worden berekend door een hoeveelheid te vermenigvuldigen
met een eenheidsprijs.
Transport
De staalleverancier maakt kosten voor transport naar de bouwplaats en vanuit de eigen werkplaats
naar externe werkplaatsen voor bewerkingen die ze zelf niet uitvoert. Het is ook mogelijk dat de
leverancier kosten moet maken voor speciaal transport wanneer het te vervoeren materiaal de
maximale transportafmetingen overschrijdt en het transport uitbesteed moet worden. De subposten
worden berekend door een vastgesteld aantal uur te vermenigvuldigen met een eenheidsprijs. Het
totaal aantal uur is afhankelijk van het aantal vrachten en de tijd die daarvoor benodigd is. Het
maximale laadvermogen per oplegger is hierbij bepalend voor het aantal vrachten.
Voorbereiden
Deze post is opgebouwd uit subposten voor het tekenwerk, rekenwerk en de begeleiding in het
proces. De subposten worden berekend door een hoeveelheid ingeschatte uren te vermenigvuldigen
met een uurloon.
Werkplaats
In deze kostenpost worden de kosten begroot die in de eigen fabriek worden gemaakt. Binnen de
post zijn subposten opgesteld voor het bewerken van de profielen en het samenstellen van een
staalconstructie, het lassen van kop- en voetplaten en klein ijzerwerk op balken en liggers. De
subposten worden berekend door een hoeveelheid uren te vermenigvuldigen met een eenheidsprijs.
Voor het bepalen van de hoeveelheid uren beschikt de staalleverancier over tijdsnormen.
Montage
In de post montage worden de kosten begroot voor het monteren van de staalconstructie. De post
bevat subposten voor arbeid en materieel en wordt berekend door een tijdseenheid te
vermenigvuldigen met een aantal en een eenheidsprijs.

De kostenposten worden door de staalleverancier bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigt met een toeslag voor
algemene kosten en een factor winst/risico. Op de offerte die naar het bouwbedrijf gestuurd word vermeldt
de leverancier de hoeveelheid staal dat is uitgetrokken, de totale aanneemsom en de voorwaarden waarmee
de begroting is gemaakt. Tijdens het spiegelen van de offertes door het bouwbedrijf worden de hoeveelheden
die zijn uitgetrokken door de staalleverancier en zijn uitgedrukt in tonnages, de aanneemsom en de
voorwaarden waarmee is begroot met elkaar vergeleken. In een onderzoek dat is uitgevoerd door R. de Jonge
(2006) naar het ontvangen van vergelijkbare offertes voor het metaalconstructiewerk is geconcludeerd dat de
staalleverancier niet bereid is om de prijsopbouw van de begroting voor te leggen aan het bouwbedrijf.
Stabiliteit en veiligheid in de realisatiefase
Om de stabiliteit van de constructie en de veiligheid van de werknemers in de realisatiefase te kunnen
waarborgen worden er aan het staalskelet extra voorzieningen aangebracht. Voor de stabiliteit van de
constructie gedurende de montage van het staalskelet wordt het staalskelet uitgerust met verbanden in het
gevel- en het vloer-/dakvlak. Deze verbanden kunnen deel uitmaken van het staalskelet of bestaan uit een
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ander materiaal waarvoor aan de staalconstructie voorzieningen moeten worden gelast. Uit
veiligheidsoverwegingen worden de liggers voorzien van kokers (met een hoogte van circa 10cm1) waarop
randbeveiliging kan worden aangebracht. Voor het aanbrengen van veiligheidsnetten worden er in de
onderflens van de liggers gaten aangebracht of worden de liggers voorzien van lipjes waaraan de netten
kunnen worden bevestigd.
Constructieve eisen
Het overdragen van belastingen is de primaire functie van een staalskelet. De minimale benodigde afmetingen
en/of dimensies van een constructieonderdeel worden bepaald door de constructieve eisen. Deze eisen zijn te
verdelen in drie onderdelen; sterkte, stijfheid en stabiliteit. In het ontwerp- en engineeringsproces van een
staalconstructie worden in de voorlopige ontwerpfase de globale afmetingen en dimensies bepaald aan de
hand van ontwerpregels. In de daarop volgende fases worden de afmetingen en dimensies van de
constructieonderdelen getoetst en word het ontwerp uitgewerkt tot uiteindelijk werktekeningen. Voor het
toetsen van de sterkte, stijfheid en stabiliteit zijn er voorschriften opgesteld die zijn opgenomen in richtlijnen
en/of normen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zowel de Nederlandse als de Europese voorschriften.
Naast de constructieve eisen moet een bouwwerk ook voldoen aan bouwtechnische eisen, deze zijn net als de
constructieve eisen vastgelegd in voorschriften. Een verschil met de constructieve eisen is dat voor de
bouwtechnische eisen uitsluitend Nederlandse voorschriften van toepassing zijn. Omdat de brandveiligheid bij
een staalconstructie een belangrijk onderwerp is wordt de brandveiligheid in deze paragraaf als aparte
invloedsfactor genoemd.
De Nederlandse voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit dat alle bouwkundige eisen omvat waaraan
een bouwwerk in Nederland aan moet voldoen. De eisen in het bouwbesluit kunnen worden onderverdeel in 5
categorieën; veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De eisen die in het
bouwbesluit zijn opgenomen kunnen worden aangetoond als prestatie-eisen. Met behulp van
bepalingsmethoden kan er aangetoond worden of een gebouw, ruimte of bouwdeel voldoet aan de prestatie
eis. De bepalingsmethoden worden door het Nederlands Normalisatie-instituut vastgelegd in normen (NEN).
De NEN 6700 t/m NEN 6707 vormen de basis voor alle bouwconstructies. De NEN 6770 t/m NEN 6774 en de
NEN 6786 t/m 6788 omschrijft de bepalingsmethodes voor staalconstructies. Naast de rekenregels uit de NENnormen kan er in Nederland gebruik worden gemaakt van richtlijnen voor het ontwerpen van een constructie.
Met hetGelijkwaardigheidbeginsel uit het bouwbesluit kan de ontworpen constructie als nog beoordeeld
worden door met een andere methode aan te tonen dat er wordt voldaan aan de voorgeschreven prestatie
eisen.
Naast de Nederlandse voorschriften kan er voor de constructieve eisen gebruik worden gemaakt van de
Europese voorschriften. De Eurocode kan verdeeld worden in 10 categorieën. Categorie 3 richt zich specifiek
op staalconstructies; categorie 4 op staal-beton constructies. De Europese voorschriften (Eurocode) worden in
Nederland uitgebracht als NEN-EN.
Bouwtechnische eisen
Naast de constructieve eisen moet een bouwwerk ook voldoen aan bouwtechnische eisen, ook deze eisen zijn
opgenomen in het Bouwbesluit dat in de vorige subparagraaf is toegelicht. Omdat de brandveiligheid bij een
staalconstructie een belangrijk onderwerp is wordt de brandveiligheid in deze paragraaf als aparte
invloedsfactor genoemd.
De bouwtijd
Een belangrijke invloedsfactor voor het ontwerp en de engineering van een project met een staalconstructie is
de te reserveren bouwtijd. Voor een bouwtijdberekening wordt het project opgedeeld in de volgende fasen
(Flapper, Bouwplanning, 2004 ):
 Aanloopfase
(meetpunt: start bouw)
 Onderbouwfase
(meetpunt: start betonfundering)
 Ruwbouwfase / Bovenbouwfase
(meetpunt: start eerste wand/kolom)
 Gevel-/dakfase
(meetpunt: start omhulling)
 Afbouwfase
(meetpunt: start dekvloer/binnenwanden)
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De bouwtijd per fase kan berekend worden door de intervaltijd op te tellen bij het productietempo van deze
fase. De intervaltijd is de tijdsduur tussen de start van de eerste en de start van de laatste bewerking in de
fase. De productietijd is de tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende bewerking in de fase (Flapper,
Bouwplanning, 2004). Wanneer de verschillende bouwfasen worden uitgevoerd met een zelfde
productietempo kan de totale bouwtijd als volgt berekend worden:
Totale bouwtijd = Totaal interval + Productietijd
Bij een project met een staalconstructie ligt het productietempo aanzienlijk hoger dan het productietempo van
de onderbouw. Hierdoor moet onderbouwfase volledig zijn afgerond voordat er begonnen kan worden met de
ruwbouw. De totale bouwtijd wordt dan berekend met de volgende formule:
Totale bouwtijd = Interval onderbouw + Productietijd onderbouw + Interval
(startruwbouw <- ->eind afbouw) + productietijd
De productietijd wordt berekend door een hoeveelheid productie te delen door een productietempo. Door
met een dubbele bezetting (materieel en arbeid) te werken kan de productietijd verkort worden. Om de
productietijd van een project met een staalconstructie te verkorten moet er in de VO-fase door het
bouwbedrijf en de staalleverancier bepaald worden of het staalskelet opgedeeld kan worden in twee
bouwstromen die onafhankelijk van elkaar opgebouwd kunnen worden met een eigen kraan en waarbij geen
onveilige situaties optreden.
Op het moment dat de architect een ontwerp heeft uitgewerkt in een SO of VO maakt het bouwbedrijf een
bouwtijdberekening. Indien de productiehoeveelheden waarmee de bouwtijd berekent wordt wijzigen wordt
de bouwtijd opnieuw berekend. Indien deze hoeveelheden niet wijzigingen wordt de bouwtijdberekening in de
ontwerp- en engineeringsfase gedetailleerder uitgewerkt tot een productieschema.

2. Tijdsduur in het ontwerp- en engineeringsproces.
In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar wat de tijdsduur is geweest van de
doorlopen processtappen bij de projectcase ZALV. In paragraaf 3.2 van het rapport is terug te lezen dat het
proces van een D&B project achtereenvolgens ingedeeld kan worden in de kenmerkende fasen als
weergegeven in tabel 1.

Hoofdfase
Acquisitie
Initiatief / haalbaarheid

Ontwerp

Uitvoering
Gebruik

Sub-fase
Acquisitie
Initiatief
Haalbaarheid
Schetsontwerp (SO) / Project definitie
Voorlopig ontwerp (VO)
Definitief ontwerp (DO)
Technisch ontwerp (TO) / bestek
Uitvoeringsgereed ontwerp (UO)
Realisatie
Exploitatie

Tabel 1. Verdeling bouwproces in hoofd- en sub-fasen

Parallel aan de ontwerpfase loopt de procedure voor de omgevingsprocedure. In het literatuuronderzoek naar
het ontwerp- en engineeringsproces zijn de processtappen ten aanzien van de omgevingsvergunning
ondergebracht in een van de bovenstaande fasen. In deze paragraaf wordt het tijdsaspect van de
omgevingsprocedure apart toegelicht omdat deze procedure door het bouwbedrijf apart wordt ingepland in
het ontwerp- en engineeringsproces. Voor het beschrijven van het tijdsaspect in de procesbeschrijving van dit
hoofdstuk worden de volgende fasen toegelicht:
 Voorlopige ontwerpfase (VO)
 Definitieve ontwerpfase (DO)
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Technische ontwerpfase (TO)
Uitvoeringsgereed ontwerpfase (UO)
Realisatiefase
Omgevingsprocedure

Voorlopige ontwerpfase (VO)
Het bouwbedrijf start de VO-fase met het opstellen of actualiseren van het projectplan, het gegevens
behoefteschema, het algemeen tijdschema en het contracteren van de adviseurs/participanten. Voor de
projectcase ZALV zijn dit de architect, de constructeur en de geotechnische adviseur. In de VO-fase wordt een
ontwerp uitgewerkt dat voldoet aan de output specificatie van de opdrachtgever. Deze specificatie bestaat uit
een (PvE) dat eventueel is aangevuld met een schetsontwerp waardoor de ontwerpvrijheid wordt beperkt. Het
bouwbedrijf is verantwoordelijk dat het resultaat van het ontwerpproces voldoet aan de vooraf opgestelde
en/of gewenste productkwaliteit waarmee het proces gestuurd wordt op de factoren tijd, geld en kwaliteit.
Daarnaast is het bouwbedrijf ook verantwoordelijk dat ontwerpproces voldoet aan de proceskwaliteit. Om het
ontwerpproces te sturen op de productkwaliteit en de proceskwaliteit worden de volgende documenten door
het bouwbedrijf opgesteld:
 Algemeen tijdschema en gegevens behoefteschema
 Elementenraming
 Veiligheid en gezondheidsplan
 Technische omschrijving
 Kansen en bedreigingenoverzicht/risicoanalyse
 Stichtingskostenopzet
 Agenda’s en notulen (ontwepteamvergaderingen en stuurgroepvergaderingen)
In het ontwerpproces van het Voorlopige ontwerp vindt er een constante terugkoppeling plaats naar de eerste
opzet van de architect totdat er een Voorlopig ontwerp is uitgewerkt dat is afgestemd met de verschillende
ontwerpdisciplines, dat de goedkeuring heeft van de opdrachtgever en dat voldoet aan de vooraf opgestelde
en/of gewenste productkwaliteit.
De ontwerpfase wordt afgesloten met een faseverslag en een bevestiging van de opdrachtgever. In figuur 4 is
het ontwerpproces aan de hand van de projectdocumenten die tot de VO-fase behoren visueel weergegeven.
De tekeningen van de architect, de tekeningen en berekeningen van de constructeur en het rapport van de
geotechnische adviseur zijn documenten die vallen onder de noemer ‘Documenten Voorlopig ontwerp’.

Figuur 4 Ontwerpproces VO-fase aan de hand van projectdocumenten

De tijdsduur van de Voorlopige ontwerpfase bij de projectcase ZALV bedroeg 19 kalenderweken. In tabel 2 is
deze tijdsduur uitgezet tegen de tijdsduur van andere D&B projecten die door BAM UBehv zijn gerealiseerd en
waarbij de draagconstructie bestaat uit een staalskelet.

Project
Projectcase: ZALV
Polikliniek en hoofdentree TweeSteden ziekenhuis Tilburg
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Besteedde tijd voor VO-fase
19 kalenderweken
13 kalenderweken
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Hotel Heppie Mierlo (inclusief SO)

8 kalenderweken

Tabel 2. Besteedde tijdsduur VO-fase D&B projecten bij BAM UBehv

De tijdsduur voor de Voorlopige ontwerpfase is sterk afhankelijk van het moment waarop de opdrachtgever
het D&B contract tekent en of het ontwerp deel uit maakt van de aanbieding door het bouwbedrijf. Hierbij zijn
de volgende scenario’s te onderscheiden:
 Scenario 1: het Voorlopig ontwerp maakt deel uit van de aanbieding. Hierbij wordt de beschikbare tijd
bepaald door de vooraf opgestelde datum waarop de aanbieding ingediend te worden. (Project:
Polikliniek en hoofdentree TweeSteden ziekenhuis Tilburg’)
 Scenario 2: Het ontwerp bevindt zich in een fase waarbij de opdrachtgever een D&B contract heeft
afgesloten met het bouwbedrijf. De eisen en wensen van de opdrachtgever zijn al vertaald in de
aanbieding die is ingediend voor het D&B contract; in de uitwerking van het Voorlopige ontwerp is de
invloed van de opdrachtgever beperkt. (Project: Hotel Heppie Mierlo)
 Scenario 3: Het ontwerp bevindt zich in een fase waarbij er een samenwerkingsovereenkomst is
afgesloten voor de ontwikkeling van het bouwwerk maar er nog geen D&B contract is afgesloten.
Doordat er nog geen D&B contract is getekend heeft de opdrachtgever veel invloed in de uitwerking
van het Voorlopig ontwerp. Het bouwbedrijf geeft de opdrachtgever de ruimte om invloed uit te
oefen op het ontwerp om zo het D&B contract te verwerven. (Project: bedrijfsgebouw ZALV)
Definitieve ontwerpfase (DO)
Het proces van de Definitieve ontwerpfase heeft veel overeenkomsten met die van de Voorlopige
ontwerpfase. Een verschil met de vorige fase is dat er meerdere partijen deel uitmaken van het ontwerpteam
en dat de opgestelde documenten worden aangevuld met nieuwe informatie die tot stand komt in de
uitwerking van het Definitieve ontwerp. De partijen die deel uitmaken van het ontwerpteam zijn de architect,
het bouwbedrijf, de installateur en het bouwbedrijf. In figuur 5 is het ontwerpproces aan de hand van de
projectdocumenten die tot de DO-fase behoren visueel weergegeven. De tekeningen van de architect, de
tekeningen en berekeningen van de constructeur, de tekeningen en berekeningen van de installateur en het
rapport van de geotechnische adviseur zijn documenten die vallen onder de noemer ‘Documenten Definitief
ontwerp’.

Figuur 5 Ontwerpproces DO-fase aan de hand van projectdocumenten

Voor de Definitieve ontwerpfase was een tijdsduur van 12 kalenderweken gepland. Deze fase is echter
uitgelopen naar 21 kalenderweken doordat de opdrachtgever heeft gewacht met het ondertekenen van het
D&B contract. De reden hiervoor was dat de opdrachtgever heeft willen wachten op een andere aanbesteding
die in de markt was gezet. Zonder een ondertekend D&B contract was het een risico voor het bouwbedrijf om
te starten met de volgende fase omdat het mogelijk was dat de opdrachtgever zou afhaken of over zou
stappen naar een ander bouwbedrijf.
In onderstaande 3 is de tijdsduur van de DO-fase bij de projectcase uitgezet tegen de tijdsduur van andere
D&B projecten die door BAM UBehv zijn gerealiseerd en waarbij de draagconstructie bestaat uit een
staalskelet.
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Project
Projectcase: ZALV
Polikliniek en hoofdentree TweeSteden ziekenhuist Tilburg
Innovacomplex Venlo
Hotel Heppie Mierlo (inclusief SO)

Besteedde tijd voor DO-fase
21 kalenderweken
10 kalenderweken
14 kalenderweken
9 kalenderweken

Tabel 3. Besteedde tijdsduur DO-fase D&B projecten bij BAM UBehv Technische ontwerpfase (TO)

Uitvoeringsgereed ontwerpfase (UO)
In de UO-fase wordt het Definitief ontwerp uitgewerkt naar werktekeningen en productietekeningen.
Werktekeningen zijn technische tekeningen die zijn opgesteld door de architect of constructeur waarop de
plannen van de op bouwplaats te vervaardigen productiedelen tot in detail zijn uitgewerkt met alle voor de
uitvoering benodigde maatvoeringen. Productietekeningen zijn tekeningen die zijn opgesteld door een
onderaannemer en/of leverancier van productiedelen die buiten de bouwplaats worden geproduceerd en op
de bouwplaats door dezelfde partij of door het bouwbedrijf worden gemonteerd of verwerkt. Net als de
werktekeningen zijn het tekeningen waarbij de productiedelen tot in detail zijn uitgewerkt met alle voor de
uitvoering benodigde maatvoering. In onderstaande tabel 4 is de tijdsduur van de UO-fase bij de projectcase
uitgezet tegen de tijdsduur van andere D&B projecten die door BAM UBehv zijn gerealiseerd en waarbij de
draagconstructie bestaat uit een staalskelet. Naast de besteedde tijdsduur voor de totstandkoming van de
werktekeningen is het interval tussen start UO-fase en start uitvoering weergegeven.

Project
Projectcase: ZALV
Polikliniek en hoofdentree TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Innovacomplex Venlo

Besteedde tijd voor UO-fase
21 kalenderweken; interval tot start
uitvoering: 4 kalenderweken
25 kalenderweken; interval tot start
uitvoering: 10 kalenderweken
15 kalenderweken; interval tot start
uitvoering: 6 kalenderweken

Tabel 4. Besteedde tijdsduur UO-fase D&B projecten bij BAM UBehv

Voor het uitbesteden van productiedelen aan onderaannemers en/of leverancier werkt BAM Ubehv met vaste
onderaannemers en/of leveranciers (preferred suppliers) of zet het de vraag uit in de markt waarin de
geselecteerde partijen doormiddel van een offerte een aanbieding kunnen doen. In paragraaf 3.5 van het
rapport zijn processchema’s opgesteld van het ontwerp- en engineeringsproces van een staalconstructie.
Indien productiedelen doormiddel van een offerteaanvraag worden uitbesteed aan onderaannemers en/of
leveranciers wordt de tijdsduur voor het realiseren van productietekeningen bepaald door de intervallen A, B
en C van figuur 6 bij elkaar op te tellen.

Figuur 6 Tijdlijn Uitbesteden productie tot het moment dat productietekeningen definitief zijn
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In onderstaande tabel 5 is voor de projectcase ZALV de tijdsduur van de intervallen naar aanleiding van
bovenstaande figuur weergeven. Voor een aantal productiedelen is de engineering opgedeeld in
gebouwonderdelen.

Dycore (Kanaalplaatvloer)
Begane grond kantoor + kantine
1e verdieping kantoor + kantine
1e verdieping hal 1
1e verdieping hal 2
Dak kantoor + kantine

Interval A
13
-

Interval B
1
-

Interval C
13
22
18
20
21

Xella (Gasbeton binnenwanden)

12

12

32

Koppes (Staalconstructie)
Detailberekening voetplaten
Detailberekening bovenbouw
Ankerplan
Staalconstructie kantoor + kantine
Staalconstructie hal 2
Staalconstructie hal 1
Staalconstructie trappen

11
-

1
-

17
21
9
30
32
44
47

Maars kozijnen (Systeemwanden)

13

3

12

ZND Nedicom (Dak- en gevelbeplating)

11

10

43

Thermo (Buitenkozijnen)
Kozijnen hal
Kozijnen kantoor

26
-

7
-

34
38

Tabel 5 Besteedde tijdsduur n.a.v. figuur x. Tijdsduur is uitgedrukt in werkdagen

Realisatiefase
Voor de bouwtijdberekening wordt de realisatiefase opgesplitst in bouwfasen. Door de verschillende
bouwfasen ten opzichte van elkaar in de tijd uit te zetten ontstaat er een planning voor de totale
realisatiefase. Per fase kan de tijd bepaald worden door het interval van de bewerkingen op te tellen bij de
productietijd. BAM Ubehv heeft een aantal standaard intervallen opgesteld waarmee verschillende
tijdschema’s opgesteld kunnen worden. Deze intervallen bestaan uit onderling gerangschikte bewerkingen die
tot een bepaalde fase behoren. De productietijd wordt bepaald door de maatgevende productiehoeveelheid
te delen door een productietempo. In onderstaande tabel 6 zijn de productietempo’s weergegeven waarmee
de bouwtijd van een project met een staalconstructie berekend kan worden.

Dagproductie utiliteitslaagbouw
Vloeroppervlakte bij bedrijfs- en sporthallen
Vloeroppervlakte bij kleine utiliteitsbouw
Vloeroppervlakte bij grotere paviljoenbouw
Staalskelet monteren per ploeg
Stalen dakplaten monteren per ploeg
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100 - 200m²
50 - 100m²
100 - 200m²
5 -10 ton
400 - 600 m²
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Stalen gevelbeplating monteren per ploeg
Afbouwwerkzaamheden

50 - 60 m²
100 m²

Tabel 6 Productietempo’s utiliteitslaagbouw (Flapper, Bouwplanning, 2004)

Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden (Wabo). De Wabo
bundelt de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte en natuur. Tot de datum waarop de
Wabo in werking is getreden moesten er voor een te bouwen bouwwerk verschillende vergunningen worden
aangevraagd. Met de omgevingsvergunning kunnen de verschillende soorten vergunningen met één
aanvraagformulier aangevraagd worden waaruit een besluit volgt. Ondanks dat er een nieuwe bepaling is
opgesteld zijn de wetten en verordeningen blijven bestaan en is het toetsingskader hetzelfde gebleven. Na het
indienen van de aanvraag worden de activiteiten getoetst aan de toetsingskaders die van toepassing zijn.
Indien er voor alle toetsingskaders geen weigeringsgronden zijn wordt de omgevingsvergunning veleend.
Een eerste uitzondering binnen Wabo zijn de aangehaakte toestemmingen. Dit zijn wetten en verordeningen
die los van de Wabo aangevraagd kunnen worden. De Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingwet zijn
hier de belangrijkste voorbeelden van. De tweede uitzondering is de gebruiksmelding op basis van het besluit
brandveilig gebruik bouwwerken en de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Deze twee meldingen zijn
niet opgenomen in de Wabo maar dienen wel, indien noodzakelijk, gelijktijdig met de Wabo worden
aangevraagd. Voor de omgevingsvergunning zijn er twee mogelijke procedures:
 De reguliere procedure
 De uitgebreide procedure
In beginsel wordt uitgegaan van de reguliere procedure, indien het project complex van omvang is met
ingrijpende maatschappelijke gevolgen wordt er overgestapt op de uitgebreide procedure. Voor het indienen
van een aanvraag wordt door de overheid geadviseerd een vooroverleg te voeren met een bevoegd gezag
binnen de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend. Voor het indienen van de aanvraag heeft de overheid
een website ( www.omgevingsloket.nl )ontwikkeld waarmee de aanvraag digitaal ingediend kan worden. De
website genereert, nadat de aanvrager een aantal vragen heeft doorlopen, het formulier dat ingevuld dient te
worden en een overzicht van de documenten die de aanvrager moet aanleveren. Op het moment dat het
aanvraagformulier is ontvangen bij de gemeente start de procedure. Hiervan wordt door het bestuursorgaan
een bewijs van ontvangst afgegeven. Naast dit bewijs aan de aanvrager moet het bestuursorgaan bij een
reguliere procedure kennis geven van de aanvraag in dag- en nieuwsbladen en op het internet. Deze
publicatieplicht geldt niet voor de uitgebreide procedure.
Voor de reguliere procedure geldt een beslistermijn van 8 weken nadat het ontvangst van de aanvraag is
bevestigd. De beslistermijn kan eenmalig binnen de 8 weken worden verlengd met maximaal 6 weken.
Daarnaast kan het bevoegd gezag de beslistermijn opschorten door een aanvulling op de gegevens en of
documenten te vragen. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Na bekendmaking van
het besluit kan binnen 6 weken een bezwaar worden aangetekend. Op dit bezwaar moet het bevoegd gezag
binnen 18 weken een beslissing nemen. Voor de uitgebreide procedure is de beslistermijn vastgesteld op 26
weken. Ook hierbij heeft het bevoegd gezag om binnen 8 weken de beslistermijn te verlengen met 6 weken.
Kenmerkend aan de uitgebreide procedure is dat het bevoegd gezag een ontwerpbesluit opstelt dat aan de
aanvrager wordt opgestuurd en ter inzage wordt gelegd. Voor de inzage is binnen de procedure een termijn
van 6 weken gereserveerd, hierna wordt een besluit genomen over de omgevingsvergunning.
Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning loopt het bouwbedrijf het risico dat de vergunning niet
verleend wordt. Om dit risico zo vroeg mogelijk te elimineren heeft het bouwbedrijf er belang bij om de
vergunning aan te vragen aan de hand van het voorlopig ontwerp. Het bouwbedrijf zal echter nooit een
vergunning aanvragen voordat er een D&B contract is getekend. Zonder een contract is het risico volledig voor
het bouwbedrijf. Bij de projectcase ZALV had de opdrachtgever een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
voor de ontwerpfase. Pas na dat ontwerpfase is het D&B contract getekend met het bouwbedrijf. Na het
tekenen van het contract is hierdoor op basis van het definitief ontwerp de omgevingsvergunning
aangevraagd.
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Een verschil tussen de reguliere en uitgebreide procedure is dat er bij de reguliere procedure bij een
overschrijding van de beslistermijn een vergunning van rechtswege ontstaat zoals deze is aangevraagd. Na de
bezwaarperiode uit de reguliere procedure of het beslistermijn uit de uitgebreide procedure kunnen
belanghebbende binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Binnen een jaar moet de rechtbank
hierbij een uitspraak doen. Ook op deze uitspraak kunnen belanghebbende een beroep doen door binnen 6
weken na de uitspraak te stappen naar de Raad van State.
Naast de twee verschillende procedures zijn er drie verschillende aanvraagmogelijkheden voor het verkrijgen
van de omgevingsvergunning. De eerste mogelijkheid is het aanvragen in één fase, hierbij wordt ook maar één
procedure opgestart. De tweede mogelijkheid is het aanvragen in twee fasen. De vergunning wordt pas
verleend indien de procedure van de tweede fase is afgerond. Het aanvragen in twee fasen geeft de aanvrager
de mogelijkheid om op basis van de eerste fase de aanvraag te wijzigen. De laatste aanvraagmogelijkheid is
een aanvraag in deelprojecten. Het nadeel van deze mogelijkheid is de lange proceduretijd; deze wordt
bepaald door de som van de proceduretijd van de afzonderlijke deelvergunningen. De belangrijkste reden voor
het kiezen van een aanvraag in deelprojecten is de mogelijkheid dat activiteiten afzonderlijk binnen de
reguliere procedure vallen en hierdoor sneller kunnen worden verkregen dan bij het aanvragen van één
omgevingsvergunning.
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Bijlage O: Beschrijving afstemming en coördinatie
In deze bijlage is per engineeringsonderdeel de afstemming en coördinatie met het staalskelet beschreven.
Kanaalplaatvloer
Kanaalplaatvloeren zijn liggervormige voorgespannen
betonnen elementen die in de langsrichting zijn
voorzien van cirkel- of ovaalvormige ruimtes, zie figuur
1. De verschillende leveranciers werken met standaard
dikte- en breedtematen van de platen. Naast de
standaard breedte wordt er voor veel vloervelden een
apart passtuk geproduceerd om zo het veld dicht te
kunnen leggen met de platen. De lengte van de
kanaalplaten wordt beperkt door de
transportmogelijkheden. Voordat de afwerkvloer
aangebracht wordt dient de voeg tussen twee platen
gedicht te worden met vloeibaar beton. Doordat de
kanaalplaten rechthoekig van vorm zijn komen ze
voornamelijk in aanmerking voor gebouwen met
kolommen in een orthogonaal raster.
Bij toepassing van kanaalplaten in een staalskelet
worden de kanaalplaten op de onderflens of
bovenflens van een ligger geplaatst. Wanneer de
kanaalplaat op de onderflens wordt geplaatst wordt er
gesproken over een geïntegreerde ligger. Als algemene
ontwerpregel kan aangehouden worden een vloerveld
zo ontworpen moet worden dat de kanaalplaten in de
langste richting overspannen en de stalen liggers in de
kortste richting.

Figuur 1 Kanaalplaatvloer in staalconstructie
(www.bouwenmetstaal.nl)

Om de horizontale belasting die ontstaat door wind af te voeren naar stabiliteitsconstructies worden de
kanaalplaten onderling verbonden met koppelwapening en wordt vloerveld constructief gekoppeld aan het
staalskelet. Op deze wijze ontstaat er in de vloer een druk- en trekboog. De sparingen ten behoeve van de
constructieve koppeling aan de langszijde van de kanaalplaat met een andere plaat of met het staalskelet
worden Hamerkopsparingen genoemd. In de sparing van de plaat wordt een beugel aangebracht die twee
platen verbind of aan een zijde is gelast aan de
staalconstructie. Kopsleufsparingen zijn sparingen voor
de constructieve koppeling aan de kopzijde van de
plaat. Hierbij wordt koppelwapening verankerd aan de
stalen liggers en wordt via een sparing aan de
bovenzijde van de kanaalplaat constructief verbonden
met de vloer. De Hamerkopsparingen (zie figuur 2) en
de Kopsleufsparingen (zie figuur 3) in de platen ten
behoeve van de koppelwapening worden nadat de
wapening is aangebracht gedicht met vloeibaar beton.

Figuur 2. Detail principe Hamerkopsapring toegepast
bij projectcase ZALV
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Figuur 3 Kopsleuven in de Kanaalplaatvloer t.b.v. aanbrengen koppelwapening (www.bouwenmetstaa.nl). Het rechtste
detail is toegepast bij de projectcase ZALV

Een andere oplossing voor het afvoeren van de horizontale windbelasting is het toepassen van een gewapende
druklaag van 70mm1. Deze oplossing heeft een positief effect op de mogelijke kruipvorming van de vloer en
voorkomt lokale scheurvorming in de afwerklaag boven de stalen liggers. Een negatief effect van de druklaag is
dat de constructiehoogte en het eigen gewicht hoger wordt. Bij de toepassing van een druklaag of
koppelwapening in samenwerking met vloeibaar beton moet er rekeningen worden gehouden met de
verhardingstijd van het beton. Hierdoor moeten er in de realisatiefase tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen
worden ingezet in de vorm van stempels en schoren. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de vereiste
afstemming en coördinatie met bijhorende invloedsfactoren tussen de kanaalplaatvloer en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en kanaalplaatvloer met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van de plaat
- Lengte afmeting: afhankelijk van de overspanningslengte van het vloerveld en de minimale
voorgeschreven opleglengte op de stalen ligger
- Breedte afmeting: afhankelijk van de standaardbreedte leverancier en de afmetingen van het
vloerveld
- Hoogteafmeting: afhankelijk van de constructieve eisen, de overspanningslengte, de bouwfysische
eisen en de standaarddikte van de leverancier
2. Constructieve koppeling tussen draagconstructie en vloer
Wanneer er ten behoeve van de stabiliteit een constructieve koppeling moet worden gemaakt
tussen de kanaalplaat en de staalconstructie worden er aan de liggers van de staalconstructie
koppelstaven en/of beugels gelast. De koppelstaven komen in de sleuven van de kanaalplaat welke
na het aanbrengen van de platen volgestort worden met beton. De beugels aan het staalskelet
dienen gepositioneerd te worden in de aangebrachte sparingen van de kanaalplaat. Voor het
afstemmen van de kanaalplaat en de staalconstructie is het van belang dat de positie van de
staven/beugels overeenkomt met de in de fabriek vervaardigde sleuven en sparingen in de
kanaalplaat.
3. Oplegging van de vloer
Oplegging op de bovenzijde van een ligger of op de onderflens van een geïntegreerde ligger in
overeenstemming met de minimale opleglengte die wordt voorgeschreven. De minimale oplegging
in een staalskelet bedraagt 70mm1.
4. Sparingen
- sparingen ten behoeve van windverbanden in het staalskelet
- sparingen ten behoeve van stalen kolommen
- sparingen ten behoeve van bouwkundige staalvoorzieningen voor het positioneren en fixeren van
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gerelateerde engineeringsonderdelen
- sparingen ten behoeve van installatievoorzieningen of trapgaten waardoor een raveelconstructie
ontworpen dient te worden
- sparingen ten behoeve van een verbinding tussen kolom en ligger die buiten de profielbreedte van
deze profielen vallen
5. Veiligheid in de realisatiefase
- Sparingen in de kanaalplaatvloer:
Indien de platen worden ingehesen in een volledig
gemonteerde staalconstructie dienen eventuele
Kopsparingen in de kanaalplaat ten behoeve van kolommen
te worden doorgetrokken naar de rand van de plaat zodat
er tijdens de montage niet schuin gehesen hoeft te worden.
– (Tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van veiligheid:
Uit veiligheidsoverwegingen worden de randliggers voorzien
van stalen kokers waarin in de realisatiefase randbeveiliging
kan worden aangebracht, de foto in dit kader is hier een
voorbeeld van (Project nieuwbouw Polikliniek en entreehal
TweeSteden Ziekenhuis Tilburg). Daarnaast worden er in
het vloerveld voor het leggen van de platen
veiligheidsnetten gehangen. Deze netten worden aan de
randliggers bevestigd door ronde sparingen in de flenzen op
te nemen of door de netten te binden rondom een ligger.
- Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de
kanaalplaatvloer (leggen vloer, aanbrengen wapening,
aanbrengen installaties en het afstorten van de vloer) in relatie tot de bewerkingen van andere
productiedelen. Door met het ontwerp en de engineering van de kanaalplaatvloer en de
staalconstructie rekening te houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er
onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke
staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt
ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking van
andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 1. Vereiste afstemming en coördinatie tussen kanaalplaatvloer en staalconstructie

Staalplaat-(beton)vloer
Een belangrijk kenmerk van staalplaatvloeren is dat in tegenstelling tot de kanaalplaatvloeren dit type vloer
ook zeer geschikt is voor een gebouw met een driehoekig of willekeurige kolomraster. Doordat de staalplaten
met de hand moeten worden gelegd zijn ze geschikt voor vloervelden die in de uitvoering worden ervaren als
moeilijk en complex. Door de staalplaten in het werk te voorzien van een betonnen laag ontstaat er een
staalplaat-betonvloer. Wanneer de staalplaat op de bovenflens van een vloerligger wordt geplaatst wordt er
gesproken over een lage staalplaat-betonvloer, zie figuur 4. Indien de staalplaat wordt geïntegreerd met de
stalen vloerligger zoals weergegeven in dezelfde figuur spreekt men over een hoge staalplaat-betonvloer.

Figuur 4. Hoge staalplaat-betonvloer (links) en lage staalplaat-betonvloer (rechts). (www.bouwenmetstaal.nl)
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Staalplaatvloeren worden ook toegepast in het dakpakket van een gebouw; hierbij is het niet noodzakelijk om
de vloer te voorzien van een betonnen laag maar volstaat een afwerking met isolatie en een
dakbedekkingpakket. De staalplaat-betonvloer is in het verleden ontwikkeld om de bouwsnelheid te verhogen,
hierbij werd de staalplaat gezien als een verloren bekisting. Tegenwoordig worden staalplaten ontwikkeld
waarbij de staalplaat de wapeningsfunctie overneemt en er enkel een licht wapeningsnet hoeft worden
toegepast om scheurvorming van het beton door krimp te voorkomen. Voor het monteren van de staalplaten
worden de platen in pakketten door de hijskraan op de constructie geplaatst waarna de montageploeg de
platen uitlegt en vast schiet aan de constructie. Door het vast schieten van de platen aan de staalconstructie
ontstaat er een schijfwerking van de constructie. Wanneer een staalplaat-betonvloer wordt toegepast in een
bouwwerk kan deze vloer een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het bouwwerk. Door op de
stalen liggers deuvels te monteren en deze te verbinden met de wapening van de staalplaat-betonvloer
ontstaat een staalbetonligger doordat het staalskelet gaat samenwerken met de betonnen vloer. Op deze
wijze gaat de vloer als een schijf werken. In figuur 5 is de toepassing van de deuvels in een staalskelet met een
staalplaatvloer weergegeven.

Figuur 5. Toepassing deuvels en staalplaatvloer in staalskelet (www.dutchengineering.nl/downloads/brochure_staalplaatbetonvloeren.pdf)

Doordat de staalplaat-betonvloeren met minder beton worden uitgevoerd dan volledig in het werk gestorte
vloeren heeft de vloerconstructie een lichter eigen gewicht. Een nadeel van dit lichte eigen gewicht is dat de
geluidsisolatie beperkt en is en de vloer hierdoor niet geschikt is als woningscheidende vloer zonder plafond.
Een voordeel van de staalplaat-betonvloer is dat er gemakkelijk sparingen kunnen worden aangebracht met
een houten bekisting of een polystereen blok. Na het verharden van het beton kan de staalplaat ter plaatse
van de gewenste sparing eenvoudig weggeslepen worden. Op deze manier kan de uitvoering van de staalplaatbetonvloer starten zonder dat alle sparingen bekend zijn. Indien de sparingen niet of niet volledig worden
gebruikt kunnen deze worden gedicht met vloeibaar beton. Om de vloer te plaatse van de sparingen te
versterken moeten er wel wapeningsstaven worden ingestort.
De lage staalplaat-betonvloer kan ongestempeld worden toegepast bij een overspanning tot 3,6m1. Wanneer
de overspanning groter is moet de vloer onderstempeld worden. Voor de hoge staalplaat-betonvloeren geldt
dat de vloeren tot 5,4 m1 overspanning geen stempels nodig hebben. De maximale overspanning van de hoge
staalplaat- betonvloer is 10m1
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Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen de staalplaat-betonvloer en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en staalplaat-(beton)vloer met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van de plaat
In de engineeringsfase wordt er uit het assortiment van de leverancier een type staalplaat gekozen.
De plaattypen verschillen van elkaar op basis van de profilering, de standaard breedte en de hoogte.
Binnen een plaattype zijn de overspanningslengte, het aantal ondersteuningspunten per plaat, de
plaatdikte en het draagvermogen de variabelen. Het is ook mogelijk dat er aan de hand van de
variabelen een plaattype wordt bepaald. Bij het vaststellen van de afmetingen van de plaat moet er
rekening worden gehouden met de minimale overlap tussen de staalplaten onderling. Afhankelijk
van de vorm van het vloerveld worden de platen in de realisatiefase op maat geknipt.
2. Constructieve koppeling tussen draagconstructie en vloer
De staalplaten worden in elk dal aan de onderconstructie bevestigd met behulp van schietnagels.
Aangrenzende platen dienen maximaal 500mm1 hart-op-hart worden bevestigd. Door op de stalen
liggers deuvels te monteren en deze te verbinden met de wapening van de staalplaat-betonvloer
ontstaat een staalbetonligger doordat het staalskelet gaat samenwerken met de betonnen vloer. Op
deze wijze gaat de vloer als een schijf werken.
3. Oplegging van de vloer
De minimale oplegging van een staalplaat op een eindoplegging bedraagt 40mm1. Hierbij worden de
schietnagels in het dal van de plaat op 20mm1 van de rand bevestigd.
4. Sparingen
Bij sparingen kleiner dan 300mm1 x 300mm1 kan worden volstaan met het aanbrengen van een
verstijving van de verzwakte plaat rondom de sparing in de vorm van een stijve vlakke plaat en/of
wapening. Indien de sparingen groter is dan 300mm1 x 300mm1 moeten er voorzieningen worden
opgenomen in de onderconstructie. Hierbij wordt gesproken over een raveelconstructie.
5. Veiligheid in de realisatiefase
– (Tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van veiligheid:
Uit veiligheidsoverwegingen worden de randliggers voorzien van stalen kokers waarin in de
realisatiefase randbeveiliging kan worden aangebracht, Daarnaast worden er in het vloerveld voor
het leggen van de platen veiligheidsnetten gehangen. Deze netten worden aan de randliggers
bevestigd door ronde sparingen in de flenzen op te nemen of door de netten te binden rondom een
ligger.
- Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de staalplaat-(beton)vloer (leggen vloer, aanbrengen
wapening, aanbrengen installaties en het afstorten van de vloer) in relatie tot de bewerkingen van
andere productiedelen. Door met het ontwerp en de engineering van de staalplaat-(beton)vleor en
de staalconstructie rekening te houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er
onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke
staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt
ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking van
andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 2. Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalplaatvloer en staalconstructie

Slimline-vloer
De Slimline-vloer is de productnaam voor het vloersysteem dat bestaat uit stalen IPE-liggers waarvan de
onderflens is ingestort in een betonnen schil van 70mm1 dik, zie figuur 6. Na het positioneren van de
elementen fungeert de betonnen schil als werkvloer. Door het gebruik van zelfdragende prefabdelen wordt
onderstempeling in de realisatiefase overbodig. De bovenflens kan worden voorzien van een topvloer naar
keuze. Er zijn twee mogelijkheden voor de topvloer; een mogelijkheid is om de topvloer op te bouwen uit een
geprofileerde staalplaat met een dekvloer, een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een
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computervloer. De ruimte tussen de boven- en onderflens en de sparingen in het lijf van de IPE-liggers biedt de
mogelijkheid om de verschillende leidingen in de vloer op te nemen. De Slimline-vloer maakt het mogelijk om
de indeling van gebouwen gemakkelijk aan te passen doordat het eenvoudig is om het leidingenverloop in de
1
vloer aan te passen. De vloerelementen kunnen worden toegepast bij overspanningen tot 7,6m . Wanneer er
1
gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde liggers is er een overspanning mogelijk tot 14,4m .

Figuur 6. De Slimline-vloer (brochure Slimline Constructie, www.slimelinebuidlings.nl)

Wanneer de Slimline-vloer wordt toegepast in een staalconstructie worden de liggers voorzien van
opleghandjes waardoor de elementen aan de liggers van de draagconstructie kunnen worden verbonden. Voor
het overdragen van de horizontale belasting worden de betonschijven onderling gekoppeld met zogenaamde
‘spinnetjes’. Deze koppeling bestaat uit ingestorte voorzieningen op de betonschil die met behulp van een
koppelplaat aan elkaar worden verbonden. Op deze wijze ontstaat een constructieve schijf die de horizontale
belasting overbrengt op de hoofddraagconstructie door liggers constructief te verbinden met de
hoofddraagconstructie. Deze constructieve verbinding bestaat uit een gelaste plaat of staaf tussen de ligger en
de hoofddraagconstructie. Figuur 7 en 8 geven de constructieve koppeling van de Slimline-vloer visueel weer.

Figuur 7 Opleghandjes aan de liggers (boven) en de in het werk
gelaste koppelplaat (beneden) aan de Slimeline-vloer (brochure
Slimline Constructie, www.slimelinebuidlings.nl)

Figuur 8 Constructieve koppeling (brochure
Slimline Constructie,
(www.slimelinebuidlings.nl)

Onderstaande tabel 3 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen de Slimline-vloer en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en Slimline-vloer met invloedsfactoren
1. Afmetingen van de plaat
Lengte afmeting: de standaard plaatlengte bedraagt 7,2m1. Afhankelijk van het liggertype en de
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liggerafstand kan de lengte worden aangepast aan de overspanningslengte van het ontwerp.
Breedte afmeting: de standaard breedte bedraagt 2,4m1. Deze kan aangepast worden naar de
afmetingen van het vloerveld.
Hoogte: afhankelijk van het liggertype en de topvloer. Het liggertype wordt bepaald door de
belastingcombinaties, de overspanningslengte en het sparingenpatroon in de liggers.
2. Constructieve koppeling tussen draagconstructie en vloer
De verticale belasting wordt door de liggers van de Slimline-vloer overgedragen aan het staalskelet.
Voor het afdragen van de horizontale belasting worden de platen met een koppelplaat onderling
gekoppeld (zie figuur 8). Op deze wijze ontstaat er een schijf die de belasting af draagt aan de
stabiliteitselementen in het staakskelet. Door de stalen liggers met een in het werk gelaste
koppelstaaf/-plaat te koppelen aan het staalskelet kan de schijf de belastingen overdragen.
3. Oplegging van de vloer
Voor de oplegging van de Slimline-vloer worden de stalen liggers voorzien van ‘handjes’ welke
afsteunen op de stalen vloerliggers van het staakskelet. Ter plaatse van de oplegging van de
‘handjes’ moet de ligger vrij zijn.
4. Sparingen
- sparingen ten behoeve van windverbanden in het staalskelet
- sparingen ten behoeve van stalen kolommen
- sparingen ten behoeve van bouwkundige staalvoorzieningen voor het positioneren en fixeren van
gerelateerde engineeringsonderdelen
- sparingen ten behoeve van installatievoorzieningen of trapgaten waardoor een raveelconstructie
ontworpen dient te worden
- sparingen ten behoeve van een verbinding tussen kolom en ligger die buiten de profielbreedte van
deze profielen vallen
5. Veiligheid in de realisatiefase
– (Tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van veiligheid:
Uit veiligheidsoverwegingen worden de randliggers voorzien van stalen kokers waarin in de
realisatiefase randbeveiliging kan worden aangebracht, Daarnaast worden er in het vloerveld voor
het leggen van de platen veiligheidsnetten gehangen. Deze netten worden aan de randliggers
bevestigd door ronde sparingen in de flenzen op te nemen of door de netten te binden rondom een
ligger.
- Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de Slimline-vloer (leggen vloer, aanbrengen
installaties, realiseren constructieve koppeling en aanbrengen topvloer) in relatie tot de
bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de engineering van de Slimlinevloer en de staalconstructie rekening te houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen
dat er onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of
tijdelijke staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder
wordt ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking
van andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 3. Vereiste afstemming en coördinatie tussen Slimline-vloer en staalconstructie
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Gemetselde gevel
Een gemetseld buitenblad kan afhankelijk van het type gevelsteen maximaal doorlopen over twee of drie
bouwlagen. Om metselwerk dat niet gedragen worden door een funderingsbalk op te vangen moet er aan het
staalskelet een hulpconstructie worden bevestigd. In de meeste gevallen wordt hierbij gekozen voor een
hoeklijn en een kokerkprofiel, dat aan de vloerrand of de ligger wordt gefixeerd. Het is echter ook mogelijk om
de hulpconstructie aan de kolommen te bevestigen. De ruimte tussen het gemetselde buitenblad en de
1
verticale stalen constructieonderdelen moet minimaal 30mm bedragen in verband met de vorming van
mortelbaarden. Het is van belang dat de hulpconstructie welke het metselwerk opvangt maatafwijkingen in
het staalskelet of de vloerrand kan opvangen zodat deze niet worden doorgezet in de gevel. Onderstaand
detail in figuur 9 is toegepast bij de projectcase ZALV.

Figuur 9. Detail hulpconstructie t.b.v. het opvangen van het metselwerk toegepast bij de projectcase ZAL V

In de Utiliteitslaagbouw wordt de gemetselde buitengevel uitgevoerd met een binnenblad van kalkzandsteen,
gastbeton of houtskeletbouwelementen. Bij steenachtige binnenbladen wordt de isolatie aangebracht op het
binnenblad; bij houtskeletbouwelementen wordt de isolatie aangebracht tussen de stijlen en regels. Tussen
het metselwerk en het binnenblad worden spouwankers aangebracht om de windebelasting op de gevel over
te dragen en vervormingen op te vangen. Onderstaande tabel 4 geeft een overzicht van de vereiste
afstemming en coördinatie met bijhorende invloedsfactoren tussen de gemetselde gevel en de
staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en de gemetselde gevel met
invloedsfactoren
1. Afmetingen opvangconstructie
Het metselwerk in het gevelvlak boven sparingen en horizontale dilataties dient opgevangen te
worden. Afhankelijk van het type gevelsteen en de grote van de sparing in het gevelvlak kunnen er
voorzieningen in het buitenblad worden opgenomen die door het buitenblad zelf ondersteund
worden. Wanneer de sparing een omvang heeft waarbij de ondersteuningsvoorziening niet door het
buitenblad ondersteund kan worden dient er een stalen hulpconstructie ontworpen te worden
welke de belastingen afdraagt aan de hoofddraagconstructie. Ook voor het realiseren van een
132

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

horizontale dilatatievoeg wordt een stalen draagconstructie aangebracht die het metselwerk
ondersteunt. Het metselwerk boven een sparing of een horizontale dilatatie wordt aangebracht op
een hoeklijn dat onderdeel uitmaakt van de opvangconstructie. Deze hoeklijn wordt met of zonder
tussenprofiel gefixeerd aan de kolommen of randliggers.
2. Veiligheid in de realisatiefase
Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan gemetselde gevel (aanbrengen hulpconstructie en
optrekken metselwerk) in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het
ontwerp en de engineering van de gemetselde gevel en de staalconstructie rekening te houden met
de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren
van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk
maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaalof materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 4. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de gemetselde gevel en staalconstructie

Sandwichpanelen
Een sandwichpaneel bestaat een isolatiemateriaal dat doormiddel van een schuimvormingsproces is
aangebracht tussen twee metalen huiden. De metalen huid kan plat zijn of voorzien van een profilering. De
dikte van de panelen varieert tussen de 50 en 150mm1, de standaardbreedte is 1m1. Tot een overspanning van
6m1 zijn de panelen zelfdragend waarbij de panelen zowel horizontaal als verticaal kunnen worden
aangebracht. Horizontaal gemonteerde panelen overspannen van spant naar spant of van kolom naar kolom
en dragen hierop ook de belasting over. Verticaal gemonteerde panelen overspannen van regel naar regel en
dragen de belasting over op deze regels. De kolommen en regels maken deel uit van de staalconstructie.
Indien deze profielen niet grenzen aan het gevelvlak of wanneer de overspanning verkleint dient te worden is
het een optie om in het gevelvlak extra kolommen of regels te plaatsen. Daarnaast moet het profiel van de
kolommen en regels het mogelijk maken om de panelen te bevestigen.
De panelen kunnen in de voeg blind worden vastgezet aan de achterconstructie met schroeven of door een
klemconstructie, zie figuur 10. De voegen van de panelen zijn uitgerust met een afdichtingsconstructie en
dienen als een inklemming voor het aangrenzende paneel doordat de voeg is ontworpen een als messing en
groefverbinding. Hierbij wordt de groef ingeklemd in de messing van een paneel dat al gemonteerd is.

Figuur 10. Verticaal detail toegepast bij de projectcase ZALV: blinde aansluiting sandwichpaneel op staalconstructie
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Onderstaande tabel 5 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen de gevel van sandwichpanelen en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en het sandwichpaneel met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van het paneel
Afhankelijk van de variabele windbelasting, het aantal ondersteuningspunten per plaat en de
overspanningslengte wordt er in de engineeringsfase een type plaat uit het assortiment van de
leverancier bepaald. De platen versschillen van elkaar in lengte, breedte, hoogte, plaatdikte,
profilering, voegconstructie en isolatie. Als vuistregel voor de lengte van uitkragingen kan
aangehouden worden dat dit niet meer mag bedragen dan een kwart van het aangrenzende vlak
met een maximum van 1500mm1.
2. Constructieve koppeling tussen draagconstructie en sandwichpaneel
De sandwichpanelen worden nadat ze tegen de staalconstructie zijn gepositioneerd met schroeven
gefixeerd tegen staalprofielen. Voor horizontaal gepositioneerde panelen dienen verticale profielen
aanwezig te zijn; voor verticaal gepositioneerde panelen dienen horizontale profielen aanwezig te
zijn. De staalprofielen moeten een contactvlak hebben met voldoende oppervlak voor het borgen
van de schroeven. In het interview met het hoofd bedrijfsbureau van de onderaannemer van de daken gevelbeplating geeft de heer Engelsen aan dat voor het positioneren en fixeren van de panelen
tegen de staalprofielen een kokerprofiel of een UNP-profiel de voorkeur heeft. Naast de relatieve
stijfheid van deze profielen blijft de schroef waarmee het paneel gefixeerd wordt uit het zicht.
3. Contactvlak staalprofiel
De profielen waartegen de sandwichpanelen worden gepositioneerd en gefixeerd moeten een
minimale breedte van 40mm1 hebben. Bij een tussensteunpunt houden de leveranciers van de
panelen rekening met een minimale breedte van het profiel van 100mm1.
4. Sparingen
Indien er in een gevel van sandwichpanelen sparingen zijn opgenomen dienen de paneelranden van
de sparing te worden ondersteund door een achterconstructie. De achterconstructie maakt het in de
eerste plaats mogelijk om de panelen te positioneren en te fixeren. Daarnaast kan er op deze
achterconstructie een bouwkundig detail worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld de aansluiting van
een raam- of deurkozijn. Figuur 11 toont een horizontaal detail van de aansluiting van een
raamkozijn in een sandwichpaneel zoals toegepast bij de projectcase ZALV. Op plaatsen waar de
gevellijn van het gevelvlak opgebouwd uit sandwichpanelen eindigt of waar de gevellijn een hoek
maakt moet een verticaal profiel als achterconstructie aanwezig zijn om de dozen te positioneren en
te fixeren en om een bouwtechnisch detail te realiseren.
5. Veiligheid in de realisatiefase
Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan gevel opgebouwd uit sandwichpanelen (aanbrengen
bouwkundige staalvoorzieningen, positioneren en fixeren panelen en realiseren bouwkundige
aansluiting) in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de
engineering van de gevel opgebouwd uit sandwich panelen en de staalconstructie rekening te
houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens
het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de
bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of
tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk
maken.
Tabel 5. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de sandwichpanelen en staalconstructie
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Figuur 11 Horizontaal detail toegepast bij projectcase ZALV: aansluiting raamkozijn in sandwichpaneel

Binnendoossystemen
Binnendozen bestaan uit dunne gezette platen van enkele millimeters dik die zowel horizontaal als verticaal
kunnen worden aangebracht. Na de montage van de binnedozen aan de staalconstructie worden deze
voorzien van een isolatiemateriaal, een eventuele dampdichting met behulp van een kunststoffolie en een
buitenbeplating. Om koudebruggen te voorkomen wordt er tussen de binnendoos en de buitenbeplating een
tussenprofiel in de vorm van een omegaprofiel toegepast. Dit tussenprofiel heeft ook een positief effect op de
ventilatie van de spouw. Figuur 12 is een 3D plaatje van het binnendoossysteem.

Figuur 12. 3D weergave toepassing binnendoossyteem (www.isover.nl/producten/gevel/metaalbouw)
1

Horizontaal gemonteerde binnendozen overspannen standaard 5 a 6m van spant naar spant of van kolom
naar kolom en dragen hierop ook de belasting over. Verticaal gemonteerde panelen overspannen van regel
naar regel en dragen de belasting over op deze regels. De kolommen en regels maken deel uit van de
staalconstructie. Indien deze profielen niet grenzen aan het gevelvlak of wanneer de overspanning verkleint
dient te worden is het een optie om in het gevelvlak extra stijlen of regels te plaatsen. De binnedozen worden
tegen de achterconstructie vast geschoten met stalen nagels. De buitenbeplating en het eventuele
tussenprofiel worden met zelf tappende schroeven op de felsen van de binnendoos gefixeerd. Afhankelijk van
de toepassing en de eisen worden de binnendozen onderling gekoppeld met schroeven en wordt er in de
naden tussen de dozen en de tussen dozen met de achterconstructie een afdichtingmateriaal aangebracht in
de vorm van een band of kit.
Onderstaande tabel 6 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen de gevel opgebouwd uit een binnendoossysteem en de staalconstructie.
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Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en de binnendozen met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van de binnendoos
Afhankelijk van de variabele windbelasting, het aantal ondersteuningspunten per plaat en de
overspanningslengte wordt er in de engineeringsfase een type plaat uit het assortiment van de
leverancier bepaald. De platen versschillen van elkaar in lengte, breedte, hoogte, plaatdikte en
profilering.
2. Constructieve koppeling tussen draagconstructie en het binnendoossysteem
De binnedozen worden nadat ze tegen de staalconstructie zijn gepositioneerd met schietnagels
gefixeerd tegen de staalprofielen. Voor horizontaal gepositioneerde dozen dienen verticale profielen
aanwezig te zijn; voor verticaal gepositioneerde dozen dienen horizontale profielen aanwezig te zijn.
De staalprofielen moeten een contactvlak hebben met voldoende oppervlak voor het borgen van de
nagels. In het interview met het hoofd bedrijfsbureau van de onderaannemer van de dak-en
gevelbeplating geeft de heer Engelsen aan dat voor het positioneren en fixeren van de dozen tegen
de staalprofielen een kokerprofiel of een UNP-profiel de voorkeur heeft. Naast de relatieve stijfheid
van deze profielen blijven de nagels waarmee de dozen gefixeerd worden uit het zicht.
3. Contactvlak staalprofiel
De profielen waartegen de binnendozen worden gepositioneerd en gefixeerd moeten een minimale
breedte van 40mm1 hebben. Per contactvlak tussen de binnendoos en een staalprofiel van de
achterconstructie moeten minimaal drie nagels worden bevestigd.
4. Sparingen
Indien er in een gevel opgebouwd uit binnendozen sparingen zijn opgenomen dienen de randen van
de sparing te worden ondersteund door een achterconstructie. De achterconstructie maakt het in de
eerste plaats mogelijk om de binnendozen te positioneren en te fixeren. Daarnaast kan er op deze
achterconstructie een bouwkundig detail worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld de aansluiting van
een raam- of deurkozijn. Op plaatsen waar de gevellijn van het gevelvlak opgebouwd uit
binnendozen eindigt of waar de gevellijn een hoek maakt moet een verticaal profiel als
achterconstructie aanwezig zijn om de dozen te positioneren en te fixeren en om een
bouwtechnisch detail te realiseren.
5. Veiligheid in de realisatiefase
Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan gevel opgebouwd uit binnendozen (aanbrengen
bouwkundige staalvoorzieningen, positioneren en fixeren dozen en realiseren bouwkundige
aansluiting) in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de
engineering van de gevel opgebouwd uit binnedozen en de staalconstructie rekening te houden met
de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren
van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk
maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaalof materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 6. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de binnendozen en staalconstructie

Cellenbetonplaten
Cellenbeton staat ook wel bekend onder de naam gasbeton en wordt geproduceerd door een fijn granulaat
dat bestaat uit kalk, cement, aluminiumpoeder, kwartszand en water te malen en in een mal te storten. Nadat
het granulaat is gerezen en verstijft wordt het cellenbeton uit de mal gehaald en op maat gesneden met een
staaldraad. In een verhardingsketel worden de elementen vervolgens verhard onder toevoeging van stoom.
Het materiaal wordt gekenmerkt door cellen die gevuld zijn met stilstaande lucht. Dit heeft een positief effect
op de bouwfysische eigenschappen. Cellenbeton kan worden geproduceerd in blokken en panelen en kan
worden toegepast als buitenwanden, dragende en niet-dragende binnenwanden.
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Voor de toepassing als buitenwand worden in de utiliteitsbouw panelen van cellenbeton toegepast. Deze
panelen worden in de fabriek gefabriceerd naar standaard afmetingen met een messing- en groefverbinding
voor de aansluiting van de panelen onderling. In de fabriek worden uit de standaardpanelen pasplaten
gemaakt en worden eventuele sparingen aangebracht zodat de panelen op de bouwplaats niet meer bewerkt
hoeven te worden. In de realisatiefase worden de panelen met een platenklem gemonteerd waarbij de platen
zelfdragend zijn of worden gemonteerd in een staalskelet tussen de staalprofielen. De panelen worden aan het
staalskelet gefixeerd met wandplaatankers zoals weergegeven in figuur 13. Het rechtse detail laat een
oplossing zien waarbij ten behoeve van de fixatie van de cellenbetonpanelen een stalen hoeklijn is ontworpen
waarop twee kokers met een lengte van circa 5 cm1 zijn gelast waarin de buisjes van de wandplaatankers
gepositioneerd dienen te worden. Het is ook mogelijk om de panelen met een kikkerplaat te bevestigen tegen
de staalconstructie, hiervan is het detail van figuur 14 een voorbeeld.

Figuur 13 Horizontale details van de aansluiting van cellenbeton buitenwand op
de staalconstructie m.b.v. wandplaatankers.

Figuur 14 Horizontaal detail aansluiting
cellenbeton buitenwand tegen
staalconstructie met kikkeranker.

Bron: Brochure Hebel; Functionele en mooie buitenwanden met cellenbeton

De panelen kunnen onafgewerkt worden uitgevoerd of worden voorzien van isolatie en een gevelbekleding.
Wanneer de panelen zonder isolatie worden uitgevoerd worden er geen eisen gesteld aan de
warmteweerstand van de gevel. Onderstaande tabel 7 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en
coördinatie met bijhorende invloedsfactoren tussen cellenbeton buitenwand en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en de cellenbeton buitenwand met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van de cellenbetonpanelen
De panelen worden in de fabriek gefabriceerd naar standaard afmetingen. Uit deze standaard
afmetingen worden panelen met project specifieke afmetingen vervaardigd en worden sparingen
aangebracht. Bepalend voor de lengte afmetingen is de hart-op-hart afstand van de staalprofielen
van de achterconstructie, de onderlinge aansluiting van de panelen, de architectonische visie van de
architect met betrekking tot de indeling van de gevel en indien de panelen tussen staalprofielen
geplaatst worden de stelruimte tussen het paneel en het lijf van het staalprofiel. Deze laatste twee
invloedsfactoren hebben ook invloed op de hoogte afmetingen van de panelen. De bouwfysische
eisen aan de gevel zijn bepalend voor de dikte afmeting van de panelen.
2. Koppeling tussen de cellenbetonpanelen en het staalskelet
De panelen worden met wandplaatankers of kikkerplaten gefixeerd tegen de staalconstructie. Voor
het fixeren van de cellentonpanelen met wandplaatankers dient het buisje van het anker aan te
grijpen achter een flens of strip van de stalen achterconstructie of dient het buisje te worden
gepositioneerd in een kokertje dat is aangelast op de staalconstructie. Bij de toepassing van een
kikkerplaat dient de plaat aan te grijpen achter een stalen flens of strip. Die wijze van fixeren tegen
de hoofddraagconstructie is voor panelen die tussen de verticale staalprofielen worden
gepositioneerd hetzelfde als voor de panelen die tegen het staalskelet worden gepositioneerd.
3. Sparingen
De leveranciers/producenten van de cellenbetonpanelen hebben richtlijnen opgesteld met de
maximale afmetingen van sparingen die in de panelen aangebracht kunnen worden zonder dat er
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een opvangconstructie hoeft te worden gerealiseerd. Wanneer er een stalen opvangconstructie
moet worden gerealiseerd worden de panelen boven de sparing aangebracht op een stalen hoeklijn
die wordt gepositioneerd en gefixeerd tegen de hoofddraagconstructie.
4. Veiligheid in de realisatiefase
Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan cellenbetongevel (aanbrengen bouwkundige
staalvoorzieningen, positioneren en fixeren panelen en realiseren bouwkundige aansluiting) in
relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de engineering van
de gevel opgebouwd cellenbeton panelen en de staalconstructie rekening te houden met de
uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren
van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk
maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaalof materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 7. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de cellenbetongevel en staalconstructie

Kalkzandsteenwanden
Kalkzandsteen wordt vervaardigd uit de stoffen zand, kalk en water. Nadat de bestandsdelen zijn
samengevoegd tot een specie maakt de kalkzandsteenpers er vormelingen van die in een verhardingsketel
verwarmd worden. Het materiaal wordt geleverd als metselstenen, metselblokken, lijm- en vellingblokken en
lijm- en vellingelementen. Vellingblokken of –elementen zijn aan twee kanten voorzien van een vellingkant en
hierdoor geschikt om schoonwerk te realiseren. De stenen, blokken en elementen worden toegepast in
funderingen, binnenwanden, binnenspouwbladen, schoonwerk en als brandwanden. De stenen, blokken en
elementen kunnen zowel gelijmd als gemetseld worden.
Kalkzandsteenelementen worden in de realisatiefase mechanisch verwerkt met behulp van een
elemententelmachine en volgens een vooraf opgestelde wanduitslag. Deze wanduitslag wordt opgesteld door
de leverancier en goed gekeurd door de aannemer. Op de uitslag staan de elementen, de passtukken, de
kimblokken en de dilataties voor het opvangen van vormverandering met bijhorende maatvoering
uitgetekend. De passstukken worden in de fabriek op maat gezaagd. In het fabricagetraject van de
kalkzandsteenelementen worden er hijs- en dookgaten aangebracht voor de mechanische en nauwkeurige
verwerking in de realisatiefase. Verticale belasting op niet-dragende wanden van kalkzandsteenelementen
wordt overgedragen aan het staalskelet door de inzet van plafondveerankers aan de bovenzijde van de wand
en dilaterende wandankers aan de zijkant van de wand.
Figuur 14 geeft een voorbeeld van een
plafondveeranker en een windanker. Deze worden in de
realisatiefase vast geschoten aan de constructie.
De stenen en blokken van kalkzandsteen worden in de
realisatiefase handmatig of mechanisch geplaatst. In
tegenstelling tot de elementen worden de stenen en
blokken niet verwerkt volgens een wanduitslag en
Figuur 14. Wandanker (links) en plafondveeranker
(rechts). Bron: Brochure Silka Elementen van
worden passtukken in het werk geknipt of gezaagd uit
Kalkzandsteen
de standaard afmetingen van de leverancier. Niet
dragende wanden van kalkzandsteenblokken en -stenen dienen flexibel aangesloten te worden aan de
hoofddraagconstructie. Hechting met de constructie aan de onderzijde van de wand wordt voorkomen door
tussen de wand en de wand een folie of kunststofprofiel op te nemen. In de aansluiting van de wand aan de
bovenzijde en de zijkanten worden voor de flexibele aansluiting kunststofprofielen opgenomen zoals
weergegeven in figuur 15 of veerankers zoals weergegeven in figuur 16.
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Figuur 15. Verticaal detail flexibele aansluiting bovenzijde wand met een
kunststof U-profiel. Bron: Brochure Silka Lijmblokken van kalkzandsteen

Figuur 16. Horizontaal detail; flexibele aansluiting aan zijkant
van de wand met een veeranker. Bron: Brochure Silka
Lijmblokken van kalkzandsteen

Onderstaande 8 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen kalkzandsteen binnenwand en de staalconstructie.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en de kalkzandsteen binnenwand met
invloedsfactoren
1. Afmetingen van de kalkzandsteenelementen, -blokken en - stenen.
Voor het opstellen van de wanduitslag van de kalkzandsteenelementen moeten de exacte
afmetingen van de wand bekend zijn. Wanneer de kalkzandsteenelementen aan de bovenzijde of
aan de zijkant worden begrensd door de profielen van de staalconstructie heeft de staalconstructie
en de minimale stelruimte/voeg tussen het element en het profiel invloed op de afmetingen van de
wanduitslag. De kalkzandsteenblokken en –stenen worden in werk op maat geknipt of gezaagd
waardoor de afmetingen vooraf niet afgestemd hoeven te worden met het staalskelet.
2. Koppeling tussen de kalkzandsteen en het staalskelet
In een bouwwerk met een staalskelet als draagconstructie hebben de kalkzandsteen binnenwanden
geen dragende functie waardoor de wanden flexibel aangesloten dienen te worden aan het skelet.
Hiervoor worden veerankers of kunststof U-profielen in combinatie met een minerale wol of een
schuimband aangebracht tussen de kalkzandsteenwand en het staalskelet. De staalsoort en de
eventuele conservering of brandwerende bekleding dienen het mogelijk te maken dat de veerankers
of kunststofprofielen vast geschoten kunnen worden.
3. Sparingen
De kalkzandsteenelementen, -stenen of -blokken boven sparingen worden opgevangen door lateien
die afdragen aan de wand en geleverd worden door de leverancier van het materiaal of door een
stalen opvangconstructie. Deze opvangconstructie bestaat uit een hoekprofiel welke direct of met
een tussenprofiel aan de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd en gefixeerd. De afmetingen
van de sparingen en het gewicht van het materiaal zijn bepalend voor de keuze tussen een latei of
een stalen opvangconstructie en de dimensionering hiervan.
4. Veiligheid in de realisatiefase
Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kalkzandsteen binnenwand (maatvoeren wand,
aanbrengen veerankers en/of kunststof profielen, optrekken wand en realiseren bouwkundige
aansluiting) in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de
engineering van de kalkzandsteen binnenwand en de staalconstructie rekening te houden met de
uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens het uitvoeren
van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk
maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaalof materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk maken.
Tabel 8. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de kalkzandsteenwand en staalconstructie
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Cellenbetonwanden
Cellenbeton is een materiaal dat is gefabriceerd uit kalk, cement zand en aluminium. In het productieproces
ontstaan een grote hoeveelheid gesloten cellen die zijn gevuld met stilstaande lucht, deze eigenschap en het
productieproces is beschreven in paragraaf 5.4 De fysieke relatie tussen de staalconstructie en de gevel.
Binnenwanden van cellenbeton worden zowel dragend als niet-dragend uitgevoerd opgebouwd uit blokken of
panelen.
Een wand van cellenbetonblokken wordt in de realisatiefase opgebouwd uit blokken met standaard
afmetingen van de leverancier. De blokken worden onderling verlijmd en passtukken worden in het werk
geknipt of gezaagd. Voor niet-dragende wanden moet aan de boven- en zijkanten een flexibele aansluiting
worden gerealiseerd met de draagconstructie. Hiervoor worden een zelfde type ankers toegepast als bij een
kalkzandsteenwand. Figuur 17 is een horizontaal detail van de aansluiting van de cellenbetonblokken op de
staalconstructie waarbij een veeranker de flexibele aansluiting verzorgd. De ankers worden tegen de
staalconstructie aangeschoten.

Figuur 17. Horizontaal detail aansluiting cellenbetonwand op staalconstructie met veerankers. Bron: Brochure Ytong;
Blokken en lateien: een wereld aan mogelijkheden

Naast blokken van cellenbeton worden binnenwanden in de utiliteitsbouw ook opgebouwd uit panelen van
cellenbeton. Deze panelen kunnen zowel dragend als niet-dragend worden uitgevoerd. De cellenbetonplaten
worden in de fabriek gefabriceerd tot panelen met standaard afmetingen en voor de verwerking in de
realisatiefase in de fabriek op maat gezaagd. De panelen worden voor de onderlinge aansluiting voorzien van
een messing- en groefverbinding en in de realisatiefase verlijmd of koud op elkaar aangebracht. Horizontaal
gepositioneerde panelen worden tussen of tegen de kolommen geplaatst; verticale panelen worden
gepositioneerd tussen twee liggers. De panelen worden gepositioneerd tegen of tussen de staalprofielen en
worden gefixeerd met wandplaatankers dat aan de panelen met draadnagels worden gefixeerd en aangrijpen
achter een flens of lip van een staalprofiel. In figuur 18 is een voorbeeld van horizontaal en een voorbeeld van
verticaal gemonteerde panelen opgenomen.
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Figuur 18 Horizontaal (links) en verticaal (rechts) gemonteerde cellenbetonpanelen met wandplaatankers die aangrijpen
achter een staalprofiel. Bron: Brochure Hebel; Onderscheidende binnenwanden met cellenbeton.

Naast de wandplaatankers als weergegeven in figuur 18 is het ook mogelijk
om de panelen te fixeren met een Kikkerplaat zoals weergegeven in figuur
19. Deze figuur laat ook zien dat het niet altijd mogelijk is de panelen te
fixeren aan de hoofddraagconstructie en er voor het fixeren van de panelen
extra staalprofielen moeten worden toegepast. In het detail van figuur 19
gekozen voor een stalen hoekprofiel onder de ligger van de
hoofddraagconstructie. De Kikkerplaat wordt met een anker gefixeerd aan
het cellenbetonpaneel.
In paragraaf 4.7 Invloedsfactoren op het ontwerp en engineering van een
Figuur 19. Aansluiting Cellenbetonpaneel
staalconstructie is geïntroduceerd dat de brandveiligheid invloed heeft op
op hoofddraagconstructie met Kikkerplaat.
het ontwerp en engineering van een staalconstructie. De eisen in het
bouwbesluit zijn gericht op het veilig en snel vluchten waarbij overslag moet Bron: Brochure Hebel; Onderscheidende
binnenwanden met cellenbeton
worden voorkomen. Om deze reden dienen bouwwerken ingedeeld te
worden in compartimenten met een brandwerende scheidingsconstructie.
Doordat cellenbeton onbrandbaar is en niet bijdraagt aan de voorplanting van een brand is mogelijk de
scheidingsconstructies tussen de brandcompartimenten te realiseren met cellenbetonpanelen. Om overslag
tussen de compartimenten te voorkomen worden de cellenbetonpanelen verwerkt tegen een staalconstructie
die brandwerend bekleed is of worden de compartimenten opgebouwd met een afzonderlijke constructie
waardoor deze onafhankelijk van elkaar zijn. De brandwand tussen de compartimenten wordt aan een
weerszijde gefixeerd met smeltankers die het mogelijk maken dat de constructie aan de brandzijde van de
cellenbetonwand deformeert zonder dat dit consequenties heeft voor het compartiment aan de andere zijde
en de brandwand. Figuur 20 is een foto van een smeltverankering tussen een stalen kolom en het
cellenbetonpaneel. Het horizontale detail van figuur 21 toont de oplossing voor de brandcompartimentering
bij de projectcase ZALV. De brandcompartimenten zijn hierbij gerealiseerd met onafhankelijke
staalconstructies waarbij de brandwand tussen de compartimenten met smeltankers is gefixeerd aan de
kolommen.
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Figuur 20. Foto van smelverankering tussen
staalconstructie en cellebetonpaneel. Bron Brochure
Hebel; veilig compartimenteren met brandwanden

Figuur 21. Horizontaal detail toegepast bij de projectcase
ZALV; smeltverankdering tussen cellenbetonpaneel en
staalconstructie

Onderstaande tabel 9 geeft een overzicht van de vereiste afstemming en coördinatie met bijhorende
invloedsfactoren tussen een binnenwand opgebouwd uit cellenbetonpanelen en de staalconstructie. De
vereiste afstemming en coördinatie met cellenbetonblokken komt overeen met afstemming en coördinatie
met kalkzandsteenblokken.

Vereiste afstemming en coördinatie tussen staalconstructie en een binnenwand opgebouwd uit
cellenbetonpanelen met invloedsfactoren
1. Afmetingen van de cellenbetonwand
De panelen worden in de fabriek gefabriceerd naar standaard afmetingen. Uit deze standaard
afmetingen worden panelen met projectspecifieke afmetingen vervaardigd en worden sparingen
aangebracht. De panelen worden geleverd met een standaard dikte welke bepaald wordt door de
bouwfysische eisen aan de binnenwanden. Op de paselementen na hebben de panelen ook een
standaard hoogte; de standaard hoogte van de panelen wordt aangepast wanneer de
architectonische visie van de architect met betrekking tot de indeling van de binnenwanden dit
vraagt. Voor panelen welke worden gepositioneerd voor de staalprofielen is dat hart-op-hart
afstand van de profielen van de achterconstructie en de afmetingen van de verticale voeg tussen de
panelen bepalend voor de lengte afmeting. De lengte afmeting van de panelen die tussen de
staalprofielen worden geplaatst wordt bepaald door de hart-op-hart afstand van de profielen, het
profieltype en de stelruimte/voeg tussen de panelen het staalprofiel. Verticaal gemonteerde
panelen hebben alleen een voeg aan de bovenzijde van paneel.
2. Koppeling tussen de cellenbetonwand en het staalskelet
De panelen worden met wandplaatankers of met een kikkerplaat gefixeerd tegen de
staalconstructie. Voor het fixeren van de cellentonpanelen dient het buisje van het anker of de
kikkerplaat aan te grijpen aan een flens of strip van de stalen achterconstructie. Dit geldt zowel voor
panelen die tussen de staalprofielen worden gepositioneerd als voor de panelen die tegen de
profielen worden gepositioneerd. Wanneer de cellenbetonwand fungeert als brandwand en het
staalskelet niet brandwerend wordt bekleed maar ieder compartiment wordt opgebouwd met een
afzonderlijke constructie worden de panelen met smeltankers gefixeerd aan beide staalconstructies.
Voor de smeltankers geldt hetzelfde als voor de wandplaatankers of de kikkerplaat; de ankers
dienen aan te grijpen achter een flens of lip van een staalprofiel.
3. Sparingen
De blokken en panelen van cellenbeton boven sparingen worden opgevangen door lateien die
afdragen aan de wand en geleverd worden door de leverancier van het materiaal of door een stalen
opvangconstructie. Deze opvangconstructie bestaat uit een hoekprofiel welke direct of met een
tussenprofiel aan de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd en gefixeerd. De afmetingen van
de sparingen en het gewicht van het materiaal zijn bepalend voor de keuze tussen een latei of een
stalen opvangconstructie en de dimensionering hiervan.
4. Veiligheid in de realisatiefase
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Uitvoeringsvolgorde:
Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan cellenbetonwand (maatvoeren wand aanbrengen
bouwkundige staalvoorzieningen, positioneren en fixeren panelen en realiseren) bouwkundige
aansluiting) in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door met het ontwerp en de
engineering van de binnenwand opgebouwd cellenbeton panelen en de staalconstructie rekening te
houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tijdens
het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke staalvoorzieningen die de
bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt ondervonden van vaste en/of
tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking van andere productiedelen mogelijk
maken.
Tabel 9. Vereiste afstemming en coördinatie tussen de cellenbetonwand en staalconstructie
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Bijlage P: Vereiste informatiegegeven voor afstemming en coördinatie
In de tabel op de volgende bladzijde is per engineeringsonderdeel aangegeven welke informatiegegevens er
tussen het engineeringsonderdeel en de staalconstructie vereist zijn voor een correct afstemming en
coördinatie.
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Engineeringsonderdeel
Kanaalplaatvloer

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen plaat

Constructieve koppeling

Oplegging van de vloer

Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase

Staalplaat-betonvloer

Afmetingen plaat

Constructieve koppeling

Oplegging van de plaat
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Informatiebehoefte
- Lengte: de overspanningslengte van hart ligger tot hart ligger
- Lengte: de profielbreedte van de ligger waarop plaat wordt gelegd
- Lengte: de minimale voorgeschreven oplegging vloer op ligger door de constructeur
- Lengte: de minimale voorgeschreven oplegging vloer op ligger door de leverancier
- Breedte: de standaardbreedte van de leverancier, pasplaat-breedte afhankelijk van afmetingen vloerveld
- Dikte: de permanente en variabele belasting op de kanaalplaat
- Dikte: de overspanningslengte van de vloer
- Dikte: de standaarddikte van de leverancier
- Dikte: de eisen m.b.t. de brandwerendheid
- Dikte: de bouwfysische eisen
- De toepassing en de afmeting van constructieve voorziening in Hamerkopsparing
- De positie en afmeting van de Hamerkopsparing
- De toepassing en de afmeting van constructieve voorziening in kopsleufsparing
- De positie en afmeting van de Kopsleufsparingen
- De minimale oplegging die de leverancier voorschrijft
- De minimale oplegging die de constructeur voorschrijft
- De profielbreedte van de ligger waarop kanaalplaat afsteunt
- De afmetingen kop- en hoeksparing ter plaatse van oplegging
- De maximale toelaatbare afmeting van kop- en hoeksparingen
- De aanwezigheid en afmetingen sparing van windverband in vloerveld
- De aanwezigheid en afmetingen sparingen van kolommen in vloerveld
- De afmetingen van verbinding van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de plaat veroorzaakt
- De afmetingen van sparingen ten behoeve van installatie- of bouwkundige voorzieningen welke de maximale toelaatbare afmeting van de sparing overschrijdt
waardoor een raveelconstructie ontworpen dient te worden
- De maximale toelaatbare afmeting van sparingen in de plaat
- De kopsparingen in de kanaalplaat in relatie tot de uitvoeringsvolgorde van het staalskelet en de kanaalplaatvloer (doorzetten kopsparing tot rand plaat i.v.m.
veiligheid tijdens het hijsen)
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kanaalplaatvloer in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- Het profieltype (de profilering, de profielhoogte, de breedte van de plaat)
- De plaatdikte van de staalplaat
- De permanente en variabele belasting
- De veiligheidsklasse
- Het aantal ondersteuningspunten per plaat
- De overspanningslengte; hart-op-hart afstand ondersteuningspunten
- Het profieltype van het ondersteuningspunt
- Afmetingen vloerveld
- De minimale voorgeschreven oplegging op het ondersteuningspunt
- De maximale overlap met aangrenzende platen
- Het maximale draagvermogen van de plaat bij gekozen profieltype, aantal ondersteuningspunten, overspanningslengte en plaatdikte.
- De minimale voorschreven oplegging op ondersteuningspunt
- Het bevestigingsmiddel
- De maximale overlap van de platen onderling
- De minimale oplegging die de leverancier voorschrijft
- De profielbreedte
- De afmetingen kop- en hoeksparing ter plaatse van oplegging

7RR37 Afstudeerproject – Bijlagen afstudeerrapport – Joost Klaasen

Sparingen
Veiligheid in de realisatiefase

Slimline-vloer

Afmetingen plaat

Constructieve koppeling

Oplegging van de vloer
Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase

Gemetselde gevel

Afmetingen opvangconstructie

Veiligheid in de realisatiefase
Sandwichpanelen
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Afmetingen van de panelen

- De maximaal toelaatbare afmetingen kop- en hoeksparingen
- De afmetingen van de sparingen in de staalplaat
- De maximale toelaatbare afmetingen van de sparingen
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kanaalplaatvloer in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- Lengte: de overspanningslengte van hart ligger tot hart ligger
- Lengte: de profielbreedte van de ligger waarop plaat afsteunt
- Lengte: de standaard lengte van de leverancier
- Breedte: de standaardbreedte van de leverancier, pasplaat-breedte afhankelijk van afmetingen vloerveld
- Dikte: bepaald door het liggertype dat afhankelijk is van belastingcombinaties, de overspanningslengte en het sparingspatroon in de ligger
- De positie van de liggers van de vloer in het vloerveld
- Toepassing koppelplaat of -staaf
- De positie van de koppelplaat of –staaf
- De positie van voorzieningen op de ligger waar tegen te koppelplaat of –staaf wordt gelast
- De positie van de liggers van de vloer (opleghandjes) in het vloerveld
- De positie van voorzieningen op de ligger
- De aanwezigheid en afmetingen sparing van windverband in vloerveld
- De aanwezigheid en afmetingen sparingen van kolommen in vloerveld
- De afmetingen van verbindingen van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de betonplaat veroorzaakt
- De afmetingen van sparingen ten behoeve van installatie- of bouwkundige voorzieningen welke de maximale toelaatbare afmeting van de sparing overschrijdt
waardoor een raveelconstructie ontworpen dient te worden
- De positie van de liggers van de vloer in het vloerveld
- De maximale toelaatbare afmeting van sparingen in de plaat
- De kopsparingen in de Slimline-vloer in relatie tot de uitvoeringsvolgorde van het staalskelet en de vloer (doorzetten kopsparing tot rand plaat i.v.m. veiligheid
tijdens het hijsen)
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de Slimline-vloer in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- De afmetingen van de gevel boven sparingen of horizontale dilatatie waarvoor een opvangconstructie geplaatst dient te worden
- De positie van horizontale dilatatie
- De belasting van het gevelmetselwerk boven de sparingen of horizontale dilatatie
- De afmetingen van de opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant metselwerk boven sparing of horizontale dilatatie
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant metselwerk tot stramien waarop profiel van de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan
opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmeting verbinding opvangconstructie aan hoofddraagconstructie
- De afmetingen en positie staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gemetselde gevel in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- De bouwfysische eisen aan de panelen
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. paneelbreedte en voegconstructie
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. profilering paneel
- De afmetingen gevelvlak opgebouwd uit sandwichpanelen
- De overspanningsrichting panelen
- Het aantal ondersteuningspunten hoofddraagconstructie
- De overspanningslengte tussen de ondersteuningspunten
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Constructieve koppeling

Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase
Binnendoossysteem

Afmetingen van de binnendoos

Constructieve koppeling

Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase
Cellenbetonpanelen

Afmeting platen

Constructieve koppeling

Sparingen
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- De maximale windbelasting
- De producteigenschappen van de leverancier
- De aanwezigheid van achterconstructie ter plaatse van de bepaalde ondersteuningspunten
- De aanwezigheid van verticale achterconstructie ter plaatse van gevelbeëindiging of waar de gevellijn een hoek maakt
- Het profieltype van de achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
- De afmetingen van de sparing
- De bouwkundige detaillering aan de rand van de sparing
- De aanwezigheid van achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de sandwichpaneel gevel in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- De afmetingen van de gevel opgebouwd uit binnendozen
- De bouwfysische eisen aan de gevel
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. breedte van de doos
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. profilering van de doos
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. de interieurcoating
- De overspanningsrichting binnendozen
- Het aantal ondersteuningspunten hoofddraagconstructie
- De overspanningslengte tussen de ondersteuningspunten
- De maximale windbelasting
- De producteigenschappen van de leverancier
- De aanwezigheid van achterconstructie ter plaatse van de bepaalde ondersteuningspunten
- De aanwezigheid van verticale achterconstructie ter plaatse van gevelbeëindiging of waar de gevellijn een hoek maakt
- Het profieltype van de achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
- De afmetingen van de sparing
- De bouwkundige detaillering aan de rand van de sparing
- De aanwezigheid van achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gevel opgebouwd uit binnendozen in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- De afmetingen van de gevel opgebouwd uit cellenbetonpanelen
- De bouwfysische eisen aan de gevel
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. hoogte van de panelen
- De hart-op-hart afstand van de staalprofielen van de achterconstructie
- Indien de panelen voor de achterconstructie worden geplaatst: de breedte van de voeg tussen twee panelen
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: het profieltype
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: de stelruimte tussen het lijft van het profiel en het paneel
- De producteigenschappen van de leverancier
- Het staalprofiel van de achterconstructie
- Fixatie met kikkerplaat: aanwezigheid flens of strip aan staalprofiel waarachter kikkerplaat gepositioneerd kan worden
- Fixatie met wandplaatanker: aanwezigheid flens, strip of koker aan staalprofiel waarachter of waarin het buisje van het anker gepositioneerd kan worden.
- De afmetingen van de sparingen
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant buitenwand boven sparing
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Veiligheid in de realisatiefase
Kalkzandsteenwanden

Afmetingen van de elementen

Koppeling met staalconstructie
Sparingen

Veiligheid
Cellenbetonwanden

Afmetingen van de elementen

Koppeling met staalconstructie

Sparingen

Veiligheid

150

- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant buitenwand tot stramien waarop profiel van de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan
opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmetingen verbinding tussen opvangconstructie en hoofddraagconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gevel opgebouwd uit cellenbeton in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de definitieve afmeting van dit profiel
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de stelruimte/voeg tussen het kalkzandsteenelement en
het lijf van het staalprofiel
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de mogelijkheid om veeranker of kunststof U-profiel te
fixeren t.b.v. flexibele aansluiting
- De afmetingen van de sparing
- De afmetingen van verbinding van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de wand veroorzaakt
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant binnenwand boven sparing
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant binnenwand tot stramien waarop profiel van de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan
opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmetingen verbinding tussen hoofdraagconstructie en opvangconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kalkzandsteen binnenwand in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
- De bouwfysische eisen aan de binnenwand
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. hoogte van de panelen
- De hart-op-hart afstand van de staalprofielen van de achterconstructie
- Indien de panelen voor de achterconstructie worden geplaatst: de breedte van de voeg tussen twee panelen
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: het profieltype
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: de stelruimte tussen het lijft van het profiel en het paneel
- De producteigenschappen van de leverancier
- De eisen m.b.t. brandcompartimentering
- Het staalprofiel van de achterconstructie
- Fixatie met kikkerplaat of smeltanker: aanwezigheid flens of strip aan staalprofiel waarachter kikkerplaat gepositioneerd kan worden
- Fixatie met wandplaatanker: aanwezigheid flens, strip of koker aan staalprofiel waarachter of waarin het buisje van het anker gepositioneerd kan worden.
- De afmetingen van de sparing
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant binnenwand boven sparing
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant binnenwand tot stramien waarop profiel van de hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan
opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmetingen verbinding tussen de hoofddraagconstructie en opgvangconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gasbeton binnenwand in relatie tot de bewerkingen van andere productiedelen
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Bijlage Q: Wijze waarop informatieonderdelen vastgelegd dienen te worden
In onderstaande tabellen 1 tot en met 9 is per engineeringsonderdeel vastgelegd op welke wijze de vereiste
informatieonderdelen vastgelegd dienen te worden
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Kanaalplaatvloer

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen plaat

Constructieve koppeling

Oplegging van de vloer

Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase

Informatieonderdeel
- Lengte: de overspanningslengte van hart ligger tot hart ligger
- Lengte: de profielbreedte van de ligger waarop plaat wordt gelegd
- Lengte: de minimale voorgeschreven oplegging vloer op ligger door de constructeur
- Lengte: de minimale voorgeschreven oplegging vloer op ligger door de leverancier
- Breedte: de standaardbreedte van de leverancier, pasplaat-breedte afhankelijk van afmetingen vloerveld
- Dikte: de permanente en variabele belasting op de kanaalplaat
- Dikte: de overspanningslengte van de vloer
- Dikte: de standaarddikte van de leverancier
- Dikte: de eisen m.b.t. de brandwerendheid
- Dikte: de bouwfysische eisen
- De toepassing en de afmeting van constructieve voorziening in Hamerkopsparing
- De positie en afmeting van de Hamerkopsparing
- De toepassing en de afmeting van constructieve voorziening in kopsleufsparing
- De positie en afmeting van de Kopsleufsparingen
- De minimale oplegging die de leverancier voorschrijft
- De minimale oplegging die de constructeur voorschrijft
- De profielbreedte van de ligger waarop kanaalplaat afsteunt
- De afmetingen kop- en hoeksparing ter plaatse van oplegging
- De maximale toelaatbare afmeting van kop- en hoeksparingen
- De aanwezigheid en afmetingen sparing van windverband in vloerveld
- De aanwezigheid en afmetingen sparingen van kolommen in vloerveld
- De afmetingen van verbinding van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de plaat
veroorzaakt
- De afmetingen van sparingen ten behoeve van installatie- of bouwkundige voorzieningen welke de maximale
toelaatbare afmeting van de sparing overschrijdt waardoor een raveelconstructie ontworpen dient te worden
- De maximale toelaatbare afmeting van sparingen in de plaat
- De kopsparingen in de kanaalplaat in relatie tot de uitvoeringsvolgorde van het staalskelet en de
kanaalplaatvloer (doorzetten kopsparing tot rand plaat i.v.m. veiligheid tijdens het hijsen)
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen
hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kanaalplaatvloer in relatie tot de bewerkingen van andere
productiedelen

Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (UO)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Hoofdberekening constructeur
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (DO, UO)
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (DO, UO)
- Ontwerp constructeur (UO)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur (UO)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur (UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO), Ontwerp installateur (DO en UO)
- Productspecificatie (vloer)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staalskelet)
- Ontwerp architect (DO en UO), ontwerp installateur (DO en UO)
- Productspecificatie leverancier (vloer)
- Productietekeningen leverancier (vloer)
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 1. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de kanaalplaatvloer vastgelegd dienen te worden

Staalplaatvloer

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen plaat
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Informatieonderdeel
- Het profieltype (de profilering, de profielhoogte, de breedte van de plaat)
- De plaatdikte van de staalplaat
- De permanente en variabele belasting
- De veiligheidsklasse
- Het aantal ondersteuningspunten per plaat
- Afmetingen vloerveld
- De overspanningslengte; hart-op-hart afstand ondersteuningspunten
- Het profieltype van het ondersteuningspunt
- De minimale voorgeschreven oplegging op het ondersteuningspunt
- De maximale overlap met aangrenzende platen
- Het maximale draagvermogen van de plaat bij gekozen profieltype, aantal ondersteuningspunten,
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Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Productietekening leverancier (vloer)
- Hoofdberekening constructeur
- Hoofdberekening constructeur
- Productietekening leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- 40 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier (vloer)
- 500 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier (vloer)
- Productspecificatie leverancier (vloer)

Constructieve koppeling

Oplegging van de plaat

Sparingen
Veiligheid in de realisatiefase

overspanningslengte en plaatdikte.
- De minimale voorschreven oplegging op ondersteuningspunt
- Het bevestigingsmiddel
- De maximale overlap van de platen onderling
- De minimale oplegging die de leverancier voorschrijft
- De profielbreedte
- De afmetingen kop- en hoeksparing ter plaatse van oplegging
- De maximaal toelaatbare afmetingen kop- en hoeksparingen
- De afmetingen van de sparingen in de staalplaat
- De maximale toelaatbare afmetingen van de sparingen
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen
hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kanaalplaatvloer in relatie tot de bewerkingen van andere
productiedelen

- 40 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier (vloer)
- Productietekening leverancier (vloer)
- 500 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier (vloer)
- 40 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO), Ontwerp installateur (DO en UO)
- 300x300 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier
- Ontwerp architect (DO en UO), Ontwerp installateur (DO en UO)
- 300x300 mm1, tenzij anders vermeld door leverancier
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 2. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de staalplaatvloer vastgelegd dienen te worden

Slimline-vloer

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen plaat

Informatieonderdeel
- Lengte: de overspanningslengte van hart ligger tot hart ligger
- Lengte: de profielbreedte van de ligger waarop plaat afsteunt
- Lengte: de standaard lengte van de leverancier
- Breedte: de standaardbreedte van de leverancier, pasplaat-breedte afhankelijk van afmetingen vloerveld
- Dikte: bepaald door het liggertype dat afhankelijk is van belastingcombinaties, de overspanningslengte en het
sparingspatroon in de ligger

Constructieve koppeling

- De positie van de liggers van de vloer in het vloerveld
- Toepassing koppelplaat of -staaf
- De positie van de koppelplaat of –staaf
- De positie van voorzieningen op de ligger waar tegen te koppelplaat of –staaf wordt gelast
- De positie van de liggers van de vloer (opleghandjes) in het vloerveld
- De positie van voorzieningen op de ligger
- De aanwezigheid en afmetingen sparing van windverband in vloerveld
- De aanwezigheid en afmetingen sparingen van kolommen in vloerveld
- De afmetingen van verbindingen van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de
betonplaat veroorzaakt
- De afmetingen van sparingen ten behoeve van installatie- of bouwkundige voorzieningen welke de maximale
toelaatbare afmeting van de sparing overschrijdt waardoor een raveelconstructie ontworpen dient te worden
- De positie van de liggers van de vloer in het vloerveld
- De maximale toelaatbare afmeting van sparingen in de plaat
- De kopsparingen in de Slimline-vloer in relatie tot de uitvoeringsvolgorde van het staalskelet en de vloer
(doorzetten kopsparing tot rand plaat i.v.m. veiligheid tijdens het hijsen)
- Het gebruik van randbeveiliging op de randen van het vloerveld in de realisatiefase en de wijze van bevestigen
hiervan.
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de wijze van bevestigen hiervan.
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de Slimline-vloer in relatie tot de bewerkingen van andere
productiedelen

Oplegging van de vloer
Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase

Tabel 3. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de Slimline-vloer vastgelegd dienen te worden
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Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Productspecificatie leverancier (vloer0
- Productspecificatie / productietekeningen leverancier (vloer)
- Hoofdberekening constructeur, Productspecificatie leverancier (vloer),
Ontwerp constructeur ( VO, DO en UO) en het ontwerp van de installateur
(DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur (UO)
- Productietekeningen leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur(UO) en productietekeningen leverancier (staal)
- Productietekening leverancier (vloer)
- Ontwerp constructeur(UO) en productietekeningen leverancier (staal)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staalconstructie)
- Ontwerp architect (DO en UO), ontwerp installateur (DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (vloer)
- Productspecificatie leverancier (vloer)
- Productietekeningen leverancier (vloer)
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- V&G plan en principe schets bouwbedrijf, verwerkt op overzichten
constructeur
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Gemetselde gevel

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen opvangconstructie

Veiligheid in de realisatiefase

Informatieonderdeel
- De afmetingen van de gevel boven sparingen of horizontale dilatatie waarvoor een opvangconstructie
geplaatst dient te worden
- De positie van horizontale dilatatie
- De belasting van het gevelmetselwerk boven de sparingen of horizontale dilatatie
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant metselwerk boven sparing of horizontale dilatatie
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant metselwerk tot stramien waarop profiel van de
hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmeting verbinding opvangconstructie aan hoofddraagconstructie
- De afmetingen en positie staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gemetselde gevel in relatie tot de bewerkingen van andere
productiedelen

Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Dilatatieadvies, overgenomen in ontwerp architect (DO en UO)
- Hoofdberekening constructeur
- Ontwerp constructeur (UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staal)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 4. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de gemetselde gevel vastgelegd dienen te worden

Sandwichpanelen

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen van de panelen

Constructieve koppeling

Informatieonderdeel
- De bouwfysische eisen aan de panelen
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. paneelbreedte en voegconstructie
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. profilering paneel
- De afmetingen gevelvlak opgebouwd uit sandwichpanelen
- De overspanningsrichting panelen
- Het aantal ondersteuningspunten hoofddraagconstructie
- De overspanningslengte tussen de ondersteuningspunten
- De maximale windbelasting
- De producteigenschappen van de leverancier
- De aanwezigheid van achterconstructie ter plaatse van de bepaalde ondersteuningspunten

- De aanwezigheid van verticale achterconstructie ter plaatse van gevelbeëindiging of waar de gevellijn een hoek
maakt
- Het profieltype van de achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
Sparingen

- De afmetingen van de sparing
- De bouwkundige detaillering aan de rand van de sparing
- De aanwezigheid van achterconstructie

- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
Veiligheid in de realisatiefase

- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gevel opgebouwd uit sandwichpanelen in relatie tot de
bewerkingen van andere productiedelen

Tabel 5. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de sandwichpaneelgevel vastgelegd dienen te worden
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Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Hoofdberekening constructeur
- Productspecificatie leverancier (panelen)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- 40mm1 en 100mm1 bij tussenpunt, tenzij anders vermeld door
leverancier
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- 40mm1 en 100mm1 bij tussenpunt, tenzij anders vermeld door
leverancier
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Binnendozen

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen van de binnendoos

Constructieve koppeling

Informatieonderdeel
- De afmetingen van de gevel opgebouwd uit binnendozen
- De bouwfysische eisen aan de gevel
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. breedte van de doos
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. profilering van de doos
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. de interieurcoating
- De overspanningsrichting binnendozen
- Het aantal ondersteuningspunten hoofddraagconstructie
- De overspanningslengte tussen de ondersteuningspunten
- De maximale windbelasting
- De producteigenschappen van de leverancier
- De aanwezigheid van achterconstructie ter plaatse van de bepaalde ondersteuningspunten

- De aanwezigheid van verticale achterconstructie ter plaatse van gevelbeëindiging of waar de gevellijn een hoek
maakt
- Het profieltype van de achterconstructie
- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
Sparingen

- De afmetingen van de sparing
- De bouwkundige detaillering aan de rand van de sparing
- De aanwezigheid van achterconstructie

- De mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie; voldoende contactvlak
Veiligheid in de realisatiefase

- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gevel opgebouwd uit binnendozen in relatie tot de
bewerkingen van andere productiedelen

Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Hoofdberekening constructeur
- Productspecificatie leverancier (dozen)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (dozen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (dozen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- 40mm1 en 100mm1 bij tussenpunt, tenzij anders vermeld door
leverancier
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- 40mm1 en 100mm1 bij tussenpunt, tenzij anders vermeld door
leverancier
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 6. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de binnendoosgevel vastgelegd dienen te worden

Cellenbetonpanelen

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmeting platen

Constructieve koppeling

Informatieonderdeel
- De afmetingen van de gevel opgebouwd uit cellenbetonpanelen
- De bouwfysische eisen aan de gevel
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. hoogte van de panelen
- De hart-op-hart afstand van de staalprofielen van de achterconstructie
- Indien de panelen voor de achterconstructie worden geplaatst: de breedte van de voeg tussen twee panelen
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: het profieltype
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: de stelruimte tussen het lijft
van het profiel en het paneel
- De producteigenschappen van de leverancier
- Het staalprofiel van de achterconstructie
- Fixatie met kikkerplaat: aanwezigheid flens of strip aan staalprofiel waarachter kikkerplaat gepositioneerd kan
worden
- Fixatie met wandplaatanker: aanwezigheid flens, strip of koker aan staalprofiel waarachter of waarin het buisje
van het anker gepositioneerd kan worden.
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Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Productspecificatie leverancier (panelen)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in

Sparingen

Veiligheid in de realisatiefase

- De afmetingen van de sparingen
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de
leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant buitenwand boven sparing
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant buitenwand tot stramien waarop profiel van de
hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmeting verbinding opvangconstructie aan hoofddraagconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gevel opgebouwd uit cellenbeton in relatie tot de
bewerkingen van andere productiedelen

overzicht/aanzicht constructeur
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Hoofdberekening constructeur
- Productspecificatie leverancier (panelen)

- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Productietekening leverancier (staalskelet)
- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 7. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de cellenbetongevel vastgelegd dienen te worden

Kalkzandsteenwand

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen van de elementen

Koppeling met staalconstructie
Sparingen

Veiligheid

Informatieonderdeel
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de
definitieve afmeting van dit profiel
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de
stelruimte/voeg tussen het kalkzandsteenelement en het lijf van het staalprofiel
- Indien de binnenwand aan de zijkant of boven- en/of onderzijde begrensd wordt door een staalprofiel: de
mogelijkheid om veeranker of kunststof U-profiel te fixeren t.b.v. flexibele aansluiting
- De afmetingen van de sparing
- De afmetingen van verbinding van staalprofielen dat buiten de profielbreedte valt en een sparing in de wand
veroorzaakt
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de
leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant binnenwand boven sparing
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant binnenwand tot stramien waarop profiel van de
hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmetingen verbinding tussen opvangconstructie en hoofddraagconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de kalkzandsteen binnenwand in relatie tot de bewerkingen
van andere productiedelen

Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staalskelet)
- Hoofdberekening constructeur
- Productspecificatie leverancier (wand)

- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staalskelet)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Tabel 8. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de kalkzandsteenwand vastgelegd dienen te worden

Cellenbetonwand

Afstemming- en coördinatieonderdeel
Afmetingen van de elementen
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Informatieonderdeel
- De bouwfysische eisen aan de binnenwand
- De eisen vanuit architectonische visie m.b.t. hoogte van de panelen
- De hart-op-hart afstand van de staalprofielen van de achterconstructie
- Indien de panelen voor de achterconstructie worden geplaatst: de breedte van de voeg tussen twee panelen
- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: het profieltype
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Wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient te worden
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)

Koppeling met staalconstructie

- Indien de panelen tussen de profielen van de achterconstructie worden geplaatst: de stelruimte tussen het lijft
van het profiel en het paneel
- De producteigenschappen van de leverancier
- De eisen m.b.t. brandcompartimentering
- Het staalprofiel van de achterconstructie
- Fixatie met kikkerplaat of smeltanker: aanwezigheid flens of strip aan staalprofiel waarachter kikkerplaat
gepositioneerd kan worden
- Fixatie met wandplaatanker: aanwezigheid flens, strip of koker aan staalprofiel waarachter of waarin het buisje
van het anker gepositioneerd kan worden.

Sparingen

Veiligheid

- De afmetingen van de sparing
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- De producteigenschappen van lateien die afdragen aan de binnenwand en geleverd worden door de
leverancier
Indien er stalen opvangconstructie ontworpen dient te worden:
- Afmetingen opvangconstructie
- De positie (peilmaat) onderkant binnenwand boven sparing
- De afstand (ontwerpmaat) van achterkant binnenwand tot stramien waarop profiel van de
hoofddraagconstructie wordt gepositioneerd waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- Afmetingen verbinding tussen de hoofddraagconstructie en opgvangconstructie
- De afmetingen staalprofiel hoofddraagconstructie waaraan opvangconstructie wordt gefixeerd
- De uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen aan de gasbeton binnenwand in relatie tot de bewerkingen van
andere productiedelen

Tabel 9. Wijze waarop informatieonderdelen t.b.v. de afstemming en de coördinatie tussen staalconstructie en de cellenbetonwand vastgelegd dienen te worden
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- Ontwerp architect (DO en UO)
- Productspecificatie leverancier (wand)
- Bouwfysisch rapport, verwerkt in ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Controle en principe detaillering bouwkundige voorzieningen door
bouwbedrijf, architect en leverancier (panelen), verwerking in
overzicht/aanzicht constructeur
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Hoofdberekening constructeur
- Productspecificatie leverancier (wand)

- Ontwerp constructeur (DO en UO)
- Ontwerp architect (VO, DO en UO)
- Ontwerp architect (DO en UO)
- Productietekeningen leverancier (staalskelet)
- Ontwerp constructeur (VO, DO en UO)
- Ontwikkelschema en uitvoeringsplanning bouwbedrijf

Bijlage R: Vereiste informatiegegevens in het proces en verantwoordelijke
actoren
In deze bijlage is per engineerigsonderdeel een tabel opgesteld waarin is vastgelegd wanneer in het proces de
informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn en wie verantwoordelijk is voor dit informatieonderdeel. De
cijfers voor de informatieonderdelen in onderstaande tabellen komen overeen met de cijfers uit onderstaande
opsomming van afstemming- en coördinatieonderdelen:
1. Ameting
2. Koppeling
3. Oplegging
4. Sparingen
5. Veiligheid
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Kanaalplaatvloer

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Constructeur – Architect/Installateur – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier staalplaat – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 1. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie kanaalplaatvloer en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
Staalplaatvloer

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Constructeur – Architect/Installateur – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier staalplaat – Productinformatie – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 2. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie staalplaatvloer en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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Slimline-vloer

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Constructeur – Architect/Installateur – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier vloer – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 3. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie Slimline-vloer en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren

Sandwichpaneel

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur – Architect/Bouwbedrijf/Onderaannemer of leverancier panelen – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier panelen – Prodcutinformatie
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 4. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie sandwichpaneel en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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Binnendoos

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur – Architect/Bouwbedrijf/Onderaannemer of leverancier dozen – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier dozen – Productinformatie
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 5. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie binnendoos en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren

Gevelmetselwerk

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur –– Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 6. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie gevelmetselwerk en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Cellenbeton

1. Realiseren VO constructie
1.

2.
4.

5.

- Voorlopige afmetingen van de gevel
opgebouwd uit cellenbeton
- Overspanningsrichting panelen
- Voorlopige hart op hart afstand profielen
achterconstructie
- Het voorlopige profieltype van de
achterconstructie (panelen tussen de
profielen geplaatst)
- Voorlopige profielkeuze achterconstructie
- Voorlopige afmetingen sparingen in gevel
- Indien opvangconstructie: voorlopige positie
(peilmaat) boven- en onderkant sparing
- Indien opvangconstructie: voorlopige afmeting
tussen achterkant paneel en stramien profiel
hoofddraagconstructie waaraan constructie
wordt gemonteerd
- Toepasssing opvangconstructie
- Voorlopgie afmetingen en positie profiel
hoofddraagconstructie
- Uitvoeringsvolgorde productiedelen

2. Realiseren DO constructie
1.

2.

4.

5.

- Definitieve afmetingen van de gevel
opgebouwd uit cellenbeton
- De bouwfysische eisen aan de gevel
- Definitieve hart op hart afstand profielen
achterconstructie
- Breedte van de voeg (panelen voor
achterconstructie)
- Het ontworpen profieltype van de
achterconstructie (panelen tussen de
profielen geplaatst)
- De ontworpen voeg tussen paneel en profiel
- Ontworpen profielkeuze achterconstructie
- Aanwezigheid flens of strip (kikkerplaat)
- Aanwezigheid flens, strip of koker
(wandplaatanker)
- Definitieve afmetingen sparingen in gevel
- Indien opvangconstructie: definitieve positie
(peilmaat) boven- en onderkant sparing
- Indien opvangconstructie: definitieve afmeting
tussen achterkant paneel en stramien profiel
hoofddraagconstructie waaraan constructie
wordt gemonteerd
- Indien opvangconstructie: afmetingen
sparingen t.o.v. horizontale en verticale
stramienen
- Indien opvangconstructie: ontwerp
opvangconstructie
- Indien opvangconstructie: ontworpen positie
en afmetingen profiel hooddraagconstructie
- Uitvoeringsvolgorde productiedelen

3. Toetsen hoofdopzet
1.
2.
4.

- Exacte afmetingen en profieltype
achterconstructie
- Exacte afmetingen en profieltype
achterconstructie
- Eigen gewicht binnenwand boven sparing
- Indien opvangconstructie: exacte afmetingen
en profieltype
- Indien opvangconstructie: afmetingen en
positie profiel hoofddraagconstructie waaraan
opvangconstructie wordt gemonteerd

4. Realiseen UO constructie
1.

2.

4.

5.

- Exacte afmetingen van de gevel
opgebouwd uit cellenbeton
- Eisen vanuit architect m.b.t. indeling panelen
- Exacte hart op hart afstand profielen
achterconstructie
- Exacte afmeting breedte van de voeg (panelen
voor achterconstructie)
- Exacte afmeting stelruimte tussen profiel en
paneel (panelen tussen profielen)
- Aanwezigheid flens of strip (kikkerplaat)
- Aanwezigheid flens, strip of koker
(wandplaatanker)
- Exacte afmetingen sparingen in gevel
- Indien opvangconstructie: exacte positie
(peilmaat) boven- en onderkant sparing
- Indien opvangconstructie: exacte afmeting
tussen achterkant paneel en stramien profiel
hoofddraagconstructie waaraan constructie
wordt gemonteerd
- Indien opvangconstructie: exacte positie
opvangconstructie t.o.v. horizontale en
verticale stramienen
- Uitvoeringsvolgorde productiedelen

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen
1.
4.

- Producteigenschappen van de leverancier
- Producteigenschappen van de leverancier
m.b.t. opneenmbare afmetingen sparingen
- Afmetingen verbinding tussen
opvangconstructie en hoofddraagconstructie

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur – Architect/Bouwbedrijf/Onderaannemer of leverancier panelen – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier panelen – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 7. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie cellenbetongevel en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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Kalkzandsteenwand

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier wand – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 8. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie kalkzandsteenwand en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Cellenbetonwand

1. Realiseren VO constructie

2. Realiseren DO constructie

3. Toetsen hoofdopzet

4. Realiseen UO constructie

5. Realiseren productietekeningen en
detailberekeningen

Legenda:
Architect – Architect/installateur - Constructeur – Architect/Bouwbedrijf/Onderaannemer of leverancier panelen – Bouwbedrijf – Onderaannemer/leverancier panelen – Onderaannemer/leverancier staalskelet
1. Afmetingen – 2. Koppeling – 3. Oplegging – 4. Sparingen – 5. Veiligheid
Tabel 9. Informatieonderdelen t.b.v. afstemming en coördinatie cellenbetonwand en staalconstructie in proces en verantwoordelijkheid actoren
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Bijlage S: Defecten ten aanzien van de informatieonderdelen bij de verliezen
van de projectcase ZALV
In de onderzoeksfase is vastgelegd wat de vereiste informatiegegevens zijn en op welke wijze, wanneer en
onder wiens verantwoordelijkheid deze vastgelegd dienen te worden. Met deze resultaten is onderzoek
gedaan naar de oorzaken van de afstemming- coördinatieverliezen van de projectcase ZALV. In bijlage D zijn
de afstemming- en coördinatieverliezen die zijn opgetreden bij de projectcase omschreven. In onderstaande
subparagraaf wordt per verlies uit deze opsomming ingezoomd op wat er verkeerd is gegaan bij de verwerking
van de vereiste informatiegegevens. De opsomming van de verliezen uit deze bijlage komt overeen met
onderstaande opsomming van de verliezen.
1.1. Kanaalplaatvloer: bouwkundige staalvoorzieningen
In de realisatiefase zijn aan het staalskelet extra ondersteuningen aangebracht doordat de kopsparingen in de
kanaalplaten zijn vergroot door de verbinding tussen de kolom en de ligger van het vloerveld. De sparing
overschreed de maximale toelaatbare afmetingen van sparing ter plaatse van de oplegging. Op het moment
dat de productietekeningen van het staalskelet definitief waren verklaard en de productie startte was de
informatie met betrekking tot de sparingen als gevolg van de verbinding tussen kolom en ligger in relatie tot
de maximaal toelaatbare afmetingen ter plaatse van de oplegging onvoldoende afgestemd en gecoördineerd
met de leverancier van de kanaalplaatvloer. Doordat de kopsparingen de maximaal toelaatbare sparingen
overschreden is door de leverancier van de kanaalplaatvloer opgemerkt dat er extra ondersteuningen
aangebracht moesten worden. Deze afstemming en coördinatie heeft doordat de staalproductietekeningen al
definitief waren verklaard te laat in het proces plaats gevonden.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen heeft niet op het juiste moment in het
proces plaats gevonden:
- De afmetingen van verbindingen staalprofielen dat buiten profielbreedte en
sparing in plaat veroorzaakt (staalleverancier)
- De maximale toelaatbare afmeting van sparingen in de plaat (leverancier kanaalplaten)
1.2. Kanaalplaatvloer: bouwkundige staalvoorzieningen
Ten behoeve van de constructieve koppeling tussen de kanaalplaatvloer en het staalskelet worden Hamerkopen Kopsleufsparingen toegepast. Hierbij wordt wapeningstaal aan het staalskelet en in de sparingen van de
kanaalplaat gefixeerd. Deze constructieve voorziening wordt door de constructeur ontworpen en getoetst. De
exacte positie van de voorzieningen aan het staalskelet wordt bepaald door de positie van de sparingen in de
vloer. Deze posities worden bepaald door de leverancier van de kanaalplaten. De posities van de Hamerkopen Kopsleufsparingen zijn niet tijdig afgestemd en gecoördineerd met het staalskelet waardoor de
voorzieningen op het staalskelet zijn aangebracht nadat het skelet was gemonteerd. Hierbij zijn gaten geboord
en is wapening aan het staalskelet gelast.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen heeft niet op het juiste moment in het
proces plaats gevonden:
- De positie en afmeting van de Hamerkopsparingen (leverancier kanaalplaten)
- De positie en afmeting van de Kopsleufsparingen (leverancier kanaalplaten)
2. Kanaalplaatvloer: controle productietekeningen kanaalplaatvloer
In de controleronde van de productietekeningen van de kanaalplaatvloer en het staalskelet is niet opgemerkt
dat het de laatste eindplaat van het vloerveld conflicteerde met een stalen ligger van het skelet. In de
realisatiefase bleek deze ligger in het legplan te liggen waardoor het legplan is aangepast.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen is niet correct verwerkt en
gecontroleerd:
- Afmetingen vloerveld (constructeur)
- Afmetingen en positie liggers (constructeur)
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- Standaard breedte leverancier (leverancier platen)
- Legplan platen (leverancier platen)
3. Gevelmetselwerk: controle productietekeningen staalleverancier
De geveldragers zijn in de realisatiefase gedemonteerd, aangepast en opnieuw gemonteerd omdat in de
controleronde van de staalproductie tekeningen niet was opgemerkt dat stalen geveldragers waren uitgewerkt
met een foutieve horizontale positie t.o.v. het stramien van de hoofddraagconstructie waaraan de
geveldragers zijn gemonteerd. De staalleverancier heeft voor alle gevelzijde eenzelfde maat aangehouden
voor de afstand tussen de achterkant van het metselwerk en het stramien van de hoofddraagconstructie
waaraan de geveldrager gemonteerd wordt. In het UO van de architect is deze maat per gevelzijde echter
verschillend.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen is niet correct verwerkt en
gecontroleerd:
- De voorlopige afstand tussen achterkant metselwerk en stramien profiel hoofddraagconstructie waaraan
opvangconstructie wordt gemonteerd (architect)
- De definitieve afstand tussen achterkant metselwerk en stramien profiel hoofddraagconstructie waaraan
opvangconstructie wordt gemonteerd (architect)
- De exacte afstand tussen achterkant metselwerk en stramien profiel hoofddraagconstructie waaraan
opvangconstructie wordt gemonteerd (architect)
4. Sandwichpanelen gevel: bouwkundige staalvoorzieningen
Voor het monteren van de sandwichpanelen zijn bij de projectcase verticale en horizontale hoeklijnen
toegepast. De toepassing en de positie van deze bouwkundige staalvoorzieningen zijn door de architect
beperkt aangegeven in detail en niet verwerkt in overzichten/aanzichten waardoor de positie en lengte van
het profiel niet bekend was bij de staalleverancier. Op advies van de leverancier van de panelen zijn de
hoeklijnen door de werkorganisator uitgewerkt in de controleronde van de staalproductietekeningen nadat
een gedeelte van het staalskelet al was gemonteerd. De afstemming en coördinatie van de volgende
informatieonderdelen is niet correct verwerkt en heeft niet op het juiste moment in het proces plaats
gevonden:
- Aanwezigheid achterconstructie t.p.v. de bepaalde ondersteuningspunten (bouwbedrijf/architect/leverancier
panelen)
- Aanwezigheid verticale ondersteuningsconstructie ter plaatse van gevelbeëindiging of waar gevellijn een
hoek maakt (bouwbedrijf/architect/leverancier panelen)
- Ontworpen profieltype achterconstructie (constructeur)
- Exacte positie en afmeting profiel achterconstructie (constructeur)
5. Sandwichpanelen: sparingen + achterconstructie
Voor het monteren en realiseren van een bouwkundige aansluiting worden de sandwichpanelen ter plaatse
van sparingen ondersteunt door een stalen kader. In de bouwkundige details is door de architect een kader
van UNP-profielen ontworpen. Doordat deze kaders geen onderdeel zijn van de hoofddraagconstructie zijn ze
niet verwerkt in de constructieoverzichten van de constructeur. Om deze reden was bij de staalleverancier bij
het realiseren van de productietekeningen niet bekend wat de exacte positie en afmetingen van de kaders
was. Hierdoor zijn de positie en afmetingen pas bepaald door de werkorganisator in de controleronde van de
staalproductietekeningen.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen is niet correct verwerkt:
- Definitieve afmeting van de sparingen (architect)
- De ontworpen detaillering van de rand van de sparing (architect)
- Aanwezigheid van de achterconstructie (architect /bouwbedrijf/leverancier panelen)
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- Mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie (architect/bouwbedrijf/ leverancier
panelen)
6. Sandwichpanelen: uitvoeringsvolgorde
Voor de montage van de sandwichpanelen zijn stalen hoeklijnen opgenomen in het staalskelet. Ter plaatste
van de begane grondvloer is deze hoeklijn opgenomen tussen de kolommen en gepositioneerd op de in het
werk gestorte betonvloer. In de realisatiefase is door het uitvoeringsteam besloten de begane grond vloer pas
te storten nadat de dak- en gevelbeplating was gemonteerd en het bouwwerk wind- en waterdicht was.
Tijdens de montage van de sandwichpanelen bleken de hoeklijnen ter hoogte van de begane grondvloer
onvoldoende stijf waardoor er in de realisatiefase ondersteuningen zijn aangebracht.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen is niet correct verwerkt:
- Aanwezigheid achterconstructie t.p.v. bepaalde ondersteuningspunten (architect/ bouwbedrijf/leverancier
panelen)
- Profieltype achterconstructie (constructeur)
- Mogelijkheid tot het fixeren van de panelen tegen de achterconstructie architect/ bouwbedrijf/leverancier
panelen)
- Uitvoeringsvolgorde van de productiedelen (bouwbedrijf)
7. Gastbeton binnenwand: bouwkundige staalvoorzieningen
Voor de fixatie van de kikkerplaten en de smeltankers dient de achterconstructie te zijn voorzien van een flens
of strip. Doordat de achterconstructie bij de projectcase bestaat uit buisprofielen zijn aan deze profielen
verticale hoeklijnen aangebracht. Dit is echter pas uitgezocht door de werkorganisator nadat het principe was
aangegeven door de leverancier van de cellenbetonpanelen. De verticale hoeklijnen zijn om deze reden pas
opgegeven in de controleronde van de staalproductietekeningen en nadat de een deel van de
hoofddraagconstructie was gemonteerd.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen heeft niet op het juiste moment in het
proces plaats gevonden:
- De eisen m.b.t. brandcompartimentering (architect)
- Profielkeuze achterconstructie (constructeur)
- Aanwezigheid flens of strip voor kikkerplaat (architect/bouwbedrijf/ leverancier wand)
- Aanwezigheid flens, strip of koker voor wandplaatanker (architect/bouwbedrijf/leverancier wand)
8. Staalplaatvloer: uitvoeringsvolgorde
In de ontwerp- en engineeringsfase van de projectcase is met het oog op de veiligheid in de realisatiefase
besloten om voor het monteren van de vloeren de vloervelden te voorzien van vangnetten. Hierbij is de keuze
gemaakt om de netten rondom de randliggers te binden. Dit is echter niet afgestemd met de planning voor de
realisatiefase waarbij de processen voor het monteren van de sandwichpanelen en de staalplaten parallel
gepland zijn. De montagewijze van de vangnetten verhinderde de montage van de sandwichpanelen in de
gevel waardoor ten behoeve van de montage van de vangnetten in de realisatiefase gaten zijn geboord in de
onderflens van de randliggers.
De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen is niet correct verwerkt:
- Het gebruik van vangnetten in de realisatiefase en de montagewijze hiervan (bouwbedrijf)
- De uitvoeringsvolgorde van de productiedelen (bouwbedrijf)
9. Staalplaatvloer: sparingen + raveelconstructie
In de realisatiefase zijn nadat het staalskelet en de staalplaten waren gemonteerd sparingen aangebracht ten
behoeve van installatievoorzieningen op het dak. Voor het opvangen van de sparingen zijn aan het staalskelet
en onder de staalplaat raveelconstructies aangebracht. De informatieonderdelen met betrekking tot de
sparingen voor installatievoorzieningen was te laat in het proces beschikbaar.
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De afstemming en coördinatie van de volgende informatieonderdelen heeft niet op het juiste moment in het
proces plaats gevonden:
- De afmetingen van sparingen in de staalplaat (installateur)
- De standaard toelaatbare afmetingen van sparingen in de staalplaat (leverancier staalplaat)
- De positie en afmetingen van de raveelconstructie (constructeur)
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Bijlage T: Kritieke pad afstemming en coördinatie gerelateerd
engineerigsonderdeel en staalskelet
Op de volgende bladzijden is per gerelateerd engineeringsonderdeel het kritieke pad weergegeven van de
processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project met een staalskelet. In het kritieke
pad zijn de processtappen afgestemd op een correcte afstemming en coördinatie van het staalskelet en de
gerelateerde engineeringsonderdelen. Daarnaast wordt er in het kritieke pad en verwijzing gemaakt naar
projectdocumenten, vereiste informatiegegevens en controlelijsten voor een correcte verwerking van de
informatieonderdelen. De controlelijsten zijn in dit rapport opgenomen achter de kritieke paden.
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Bijlage U: Verslag expert meeting
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Aanwezig:

6-3-2013
Kantoor BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven
10:00 – 13:00
Gerard Meijvogel, technisch ontwikkelaar BAM Utiliteitsbouw
Marcel Sanders, werkorganisator BAM Utiliteitsbouw
Joost Klaasen, afstudeerder Technische Universiteit Eindhoven

Tijdens de expert meeting is aan het expertpanel het ontworpen hulpmiddel gepresenteerd. Aan de hand van
fictieve waarde in de gebruikersfuncties van het hulpmiddel is hierbij de vormgeving, het doel en de structuur
van het hulpmiddel getoetst.

Aanpak expert meeting
Het expertpanel werd tijdens de meeting gevormd door twee actoren van het bouwbedrijf die betrokken zijn
geweest bij de projectcase ZALV. Gerard Meijvogels is de technisch ontwikkelaar van de projectcase en was
hierdoor met het ontwerpteam betrokken bij de ontwerpfase en de engineeringsfase van het project. Marcel
Sanders was als werkorganisator en lid van het uitvoeringsteam betrokken bij de engineeringsfase en de
realisatiefase. De expert meeting is opgedeeld is twee fasen. In de eerste fase zijn aan de hand van de
presentatie van het tussencolloquium de resultaten van de onderzoeksfase gepresenteerd. Op deze manier is
het doel en de structuur van het hulpmiddel geïntroduceerd. In de tweede fase is de vormgeving, het doel ,de
structuur en het principe getoetst door het hulpmiddel te doorlopen en in de gebruikersfuncties fictieve
waarde in te vullen.
De expert meeting is ingevuld als een interactieve sessie waarbij de afstudeerder is zijn presentatie
momenten had ingelast waarbij aan de experts een mogelijkheid werd geboden om op- of aanmerkingen te
plaatsen. Tijdens de presentatie van de onderzoeksfase is na de presentatie van de resultaten van iedere
afzonderlijke taakstelling naar de visie van de experts gevraagd. Voor de toetsing van het hulpmiddel zijn de
verschillende pagina’s van het hulpmiddel doorlopen waarbij met behulp van fictieve waarden de
gebruiksfuncties zijn getoetst op de vormgeving, het doel, de structuur en het principe van het hulpmiddel. Bij
de toetsing van het hulpmiddel werd er na elke pagina naar de visie van de experts gevraagd.

Opmerkingen vanuit expert meeting
De op- en aanmerkingen vanuit de expert meeting zijn verzameld en in dit verslag opgesomd in twee
categorieën. Achter de onderdelen van de opsomming staat vermeld op welk onderdeel van de
onderzoeksfase of het hulpmiddel de op- of aanmerking betrekking heeft. Uit de presentatie van de
onderzoeksfase zijn de volgende punten op- en aangemerkt door het expert panel:
 In de onderzoeksfase is het kritieke pad bepaald voor het ontwerp- en engineeringsproces van het
staalskelet. Hierbij is doordat de TO-fase overgeslagen dient te worden de hoofdberekening van de
constructeur als eerste processtap in de UO-fase geplaatst. Het expert panel heeft aangegeven dat
het beter is om met de hoofdberekening van de constructeur de DO-fase af te sluiten zodat indien
deze fase is afgesloten de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. De hoofdberekening is een
projectdocument dat bij de aanvraag ingediend te worden. In het ideale proces dient de
hoofdberekening in de DO-fase opgesteld te worden en moet deze in de UO-fase getoetst worden.
(Presentatie taakstelling 4 onderzoeksfase: beheersing en coördinatie van het ontwerp- en
engineeringsproces)
 De structuur van het hulpmiddel is bepaald voor achtereenvolgens de VO-fase, de DO-fase en de UOfase. De TO-fase wordt ook in het hulpmiddel overgeslagen zodat het hulpmiddel toepasbaar wordt
voor de praktijk. Het expert panel heeft aangegeven dat in principe bij nieuwe D&B projecten de TOfase opnieuw overgeslagen wordt. Wanneer er voor gekozen wordt om de TO-fase opnieuw over te
slaan moet het uitvoeringsteam bij de start van de engineeringsfase volledig inzetbaar zijn. Deze
opmerking dient verwerkt te worden in de onderzoeksresultaten. (Presentatie opzet hulpmiddel)
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Tijdens het doorlopen van de pagina’s van het hulpmiddel en het invullen van de gebruikersfuncties met
fictieve waarde zijn de volgende op- en aanmerkingen door het expert panel geplaatst:
 Wanneer het D&B contract tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf wordt getekend op basis van
een VO is het bouwbedrijf niet verantwoordelijk voor deze fase. Het hulpmiddel dient dan aan te
geven dat deze fase niet tot het ontwerp- en engineeringsproces behoort. (Hulpmiddel pagina 1.3
Invoer startgegevens)
 In het hulpmiddel wordt de tijdsduur van de VO-fase, de DO-fase, de UO-fase en de realisatiefase
bepaald. De bouwvoorbereidingsfase loopt gedeeltelijk parallel met de UO-fase en de realisatiefase.
In het hulpmiddel zijn de taken van de bouwvoorbereidingsfase geplaatst in de UO fase. Het expert
panel heeft aangegeven dat dit bij het hulpmiddel nog niet duidelijk was. Daarnaast adviseerde ze om
bij het bepalen van de UO-fase een controle op te nemen of er wel voldoende tijd voor de
bouwvoorbereidingsfase beschikbaar was. Het expert panel gaf aan dat voor deze fase een tijdsduur
van 8 tot 10 weken voor start uitvoering gereserveerd dient te worden. (Hulpmiddel pagina 1.5
Bepalen tijdsduur overige fasen)
 Bij het bepalen van de tijdsduur van de verschillende fasen moet het in het hulpmiddel mogelijk
worden om een buffertijd (buffer realisatie) op te nemen waarmee het mogelijk wordt om de uitloop
van een van de fase op te vangen. (Hulpmiddel 1.5 Bepalen tijdsduur overige fasen)
 Bij het bewaken van de tijdsduur van de processtappen dient een functie opgenomen te worden in
het hulpmiddel waarmee het mogelijk wordt een ‘standlijn’ te trekken om te kijken of het proces
doorlopen wordt als vooraf bepaald. (Hulpmiddel 2.2.1/3.2.1/4.2.1 Bewaken tijdsduur processtappen)
 Bij de opgenomen processtappen van het bouwbedrijf in de UO-fase dient de processtap ‘Opstellen
bezuinigingsvoorstellen’ vervangen te worden door ‘Opstellen mogelijke keuze/optimalisaties’.
(Hulpmiddel 4.1 Bepalen tijdsduur processtappen)
 In het hulpmiddel zijn door de ontwerper alle processtappen aan elkaar gekoppeld zodat op deze
manier het kritieke pad bepaald kan worden. Het expert panel heeft de ontwerper geadviseerd op bij
de opgenomen processtappen van het bouwbedrijf in de UO-fase te kijken of het mogelijk is enkele
processtappen (Opstellen projectplan, Opstellen Overdrachtsdocument) los te maken van het
kritieke-pad-schema zodat deze processtappen het kritieke pad nooit zullen beïnvloeden.

Conclusie
De vormgeving, het doel, de structuur en het principe van het hulpmiddel zijn door het expert panel positief
beoordeeld. Het panel heeft daarbij geadviseerd om bovenstaande op- en aanmerkingen te verwerken in het
rapport en/of het hulpmiddel. Het hulpmiddel is nu specifiek opgesteld voor het ontwerp en de engineering
van het staalskelet. Het expert panel heeft aangegeven dat de lay-out, structuur en principe een goede basis is
voor het uitwerken naar een groter geheel. In het hulpmiddel wordt in een vroeg stadium de tijdsduur van de
fasen en de processtappen bepaald. Deze aanpak komt overeen met de Lean-filosofie die het bouwbedrijf wil
doorvoeren in haar organisatie. Doordat het in het hulpmiddel mogelijk is om per engineeringsonderdeel aan
te vinken of de vereiste informatiegegevens aanwezig zijn en/of correct zijn verwerkt is het hulpmiddel
geschikt voor toepassing in de praktijk waarbij verschillende actoren van het bouwbedrijf elkaar opvolgen in
het totale proces.

Aanbevelingen
Nadat de onderzoeksresultaten en het hulpmiddel waren besproken en beoordeel met en door het panel is de
expert meeting afgesloten met een korte brainstormsessie over mogelijke aanbevelingen naar aanleiding van
het onderzoek. Hierbij zijn de volgende punten besproken:
 Zowel het expert panel als de afstudeerder geven aan dat het zinvol is om onderzoek te doen naar de
optie van het overslaan van de TO-fase. Vragen als ‘wat levert het op’ en ‘wanneer is het mogelijk’
kunnen waardevolle resultaten van een mogelijk onderzoek zijn.
 Het hulpmiddel is nu specifiek opgesteld voor het ontwerp en de engineering van het staalskelet. Een
aanbeveling naar aanleiding van het uitgevoerde afstudeerproject is om de vormgeving, de lay-out,
de structuur en het principe te gebruiken voor een uitbreiding van het bestaande hulpmiddel.
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Tijdens de expert meeting is het principe van het hulpmiddel getoetst. Er wordt door het expert panel
en de afstudeerder aanbevolen het hulpmiddel te toetsen in een praktijksituatie waarbij het volledige
ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project wordt doorlopen.
Binnen het bouwbedrijf verschilt het per project wanneer en in welke bezetting het
projectteam/uitvoeringsteam in het project betrokken wordt. Het heeft de aanbeveling om namens
het bouwbedrijf te onderzoeken wanneer en in welke bezetting een projectteam in het project
betrokken moet worden.
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