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Samenvatting
In een vroeg stadium in het voorbereidingsproces bij Hurks Bouw & Vastgoed bv wordt op
basis van het produkt, de betonwand, een elementenbegroting opgesteld. Hierbij wordt nog
geen plan gemaakt voor de uitvoering. De onderbouwing van de begroting is hierdoor
summier. Daarom zijn vaak op het laatste moment nog aanpassingen gedaan welke veel geld
gekost hebben (soms 100% bovenop de geraamde kosten) en voorkomen konden worden door
een doordacht plan. Dit vooruitdenken wordt alleen gedaan als er weinig tijd in gaat zitten.
Hierbij gaat het om de inzet van bekistingen en personeel. Hiervoor zijn in een vroeg stadium
geen onderbouwde uitspraken te doen.
Daarom is voor het afstuderen gekozen voor het ontwerpen van een methode voor de
aannemer om vanuit de tekening in de VO-fase het bekistingplan te maken voor in het werk
gestorte betonwanden in de woningbouw.
De methode levert veel onderbouwde informatie in een kort tijdsbestek en een standaard
output voor ieder project waardoor onderlinge vergelijking mogelijk is. Maar de grootste
kracht van de methode is dat er al in de fase van het Voorlopig Ontwerp wordt nagedacht over
de uitvoering van de betonwanden.
Het bekistingplan bestaat uit:
 bouwdeelbegroting op bouwdeelniveau
 bouwdeelbegroting op gespecificeerd niveau
 planning met bouwvolgorde
 planning van de personeelinzet
 overzicht bekisting
 overzicht beton
 overzicht wapening
 overzicht personeel
Het ideaalbeeld van de methode is dat de digitale tekening binnenkomt en dat met één druk op
de knop het bekistingplan uit de computer rolt. Bij dit afstudeerwerk is de afbakening
gemaakt om minimale tussenkomst van persoonsgebonden kennis toe te staan door de
projectcoördinator. Het principe van de methode is in dit afstudeerwerk beschreven, maar de
methode is nog niet geautomatiseerd.
Vanuit het bekistingplan is gekeken welke output je nodig hebt om tot het bekistingplan te
komen. Vervolgens is onderzocht welke input je daarvoor nodig hebt. Alle benodigde input is
samen in een relatie-schema geplaatst en hieruit komt welke informatie er nodig is om tot het
bekistingplan te komen. Deze informatie moet uit de tekening gehaald kunnen worden.
Voor de tekening zijn richtlijnen opgesteld waaraan hij moet voldoen om de methode te
kunnen gebruiken. Deze richtlijnen zijn:
 De tekening wordt digitaal aangeleverd
 Alleen de draagstructuur wordt weergegeven op de tekening
 Er wordt getekend in layers met een codering bestaand uit de NL/SfB-codering
gecombineerd met de bouwlaag
 De tekening is opgebouwd uit 3D-objecten
 De objecten hebben een label met alfanumerieke gegevens
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De alfanumerieke gegevens welke aan het object hangen zijn:
 netto-inhoud wand (in m3)
 bruto-hoogte wand (in m)
 bruto-lengte wand (in m)
 aantal sparingen (in stuks > 0,5 m2)
 aantal knikken (in stuks)
 netto-oppervlakte wand (in m2)
 oppervlaktekwaliteit (volgens NEN 6722 (VBU1988))
 hoeveelheid wapening (in kg/m3)
 betonsamenstelling
 binnenwand/buitenwand
Het geautomatiseerde proces voor de bepaling van het bekistingplan verloopt als volgt:
Stap A: Inladen van de tekening
Stap B: Bepalen stort-eenheid.
Dit is de stap waar persoonsgebonden ervaring en kennis wordt toegelaten in de methode. De
projectcoördinator bepaalt welke wand(en) als één geheel worden uitgevoerd. Iedere storteenheid krijgt een unieke wandcode en er wordt een type stort-eenheid aan toegekend. De
vloeren krijgen hier een unieke vloercode.
Stap C: Doorlopen schema.
Dit is de stap die geautomatiseerd kan worden. Voor het doorlopen van het schema is een
uitgebreid stappenplan opgesteld. Parallel aan het schema is een centrale database, waar
tussentijds de bepaalde gegevens in worden opgeslagen. Deze centrale database vormt het
bekistingplan. Als het schema is doorlopen en de database gevuld is, dan is het bekistingplan
klaar.
Voor de toetsing van de methode is het stappenplan gebruikt en is een papieren versie
gemaakt van de centrale database. De toetsing is uitgevoerd aan de hand van een
voorbeeldproject, het project Smuldersweg.
Hiermee is het principe van de methode getoetst en de betrouwbaarheid. De principe-toetsing
gaat over de volledigheid van de gegevens, de logica in de volgorde en de
uitvoerbaarheid/bruikbaarheid van het stappenplan en de centrale database. De
betrouwbaarheid-toetsing gaat over de realiteit van de resultaten van de methode en de
onderliggende getallen die in de toetsing worden gebruikt. Hiervoor worden de resultaten van
de proef met het project Smuldersweg vergeleken met de originele documenten van dit
project.
De conclusie van de toetsing is dat het principe van de methode juist is. Alle gegevens kunnen
worden bepaald met de methode en de methode is te volgen door de projectcoördinator. De
betrouwbaarheid van de methode is meer dan 90 %. Er zijn getallen die afwijken, maar
hiervoor is een goede verklaring. Als alle afwijkingen verklaard zijn en teruggerekend worden
dan komt het eindresultaat goed van de methode overeen met de realiteit.
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Hoofdstuk 1: Opzet van het afstudeerwerk
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het onderzoek beschreven, het probleem wordt uit de
doeken gedaan en de doelstelling van het onderzoek met de bijbehorende eisen worden
geformuleerd.

1.1 De aanleiding
Het bedrijfsleven wordt met de dag geavanceerder op het gebied van automatisering. De
communicatie tussen verschillende partijen verloopt tegenwoordig veelal via de computer;
gegevens en informatie worden digitaal uitgewisseld.
De bouwnijverheid houdt meer vast aan traditionele werkwijzen waardoor het proces van de
automatisering minder snel verloopt dan in andere sectoren. Dit komt omdat het
productieproces van ieder gebouw een nieuwe uitdaging is. Geen enkel gebouw heeft dezelfde
randvoorwaarde en interne als externe factoren. Terwijl in een gewone fabriek het proces
steeds hetzelfde is.
Veel afdelingen in het bouwbedrijf zijn al vergaand geautomatiseerd, maar er zijn
voorbeelden van werkzaamheden waarbij er nog vooruitgang geboekt kan worden. Het
uitwisselen van gegevens en het overbrengen van informatie in de bouwvoorbereiding gaat
hierdoor trager dan mogelijk zou zijn. Gegevens worden vaak niet digitaal opgeslagen
waardoor ze verloren gaan in de grote stapels papier. Bruikbare digitale informatie wordt niet
doorgegeven aan andere partijen.
Vrij vroeg in het proces komen de bovengenoemde problemen al naar voren. Tijdens de fase
van het voorlopig ontwerp moeten al ramingen voor het te realiseren project gemaakt worden.
In dit stadium van het ontwerpproces ontvangt de aannemer van de architect de V.O.
tekeningen op papier en een materialenboek van het project. Voor het opstellen van de
bijbehorende begroting, de voorlopige raming, moeten hoeveelheden uitgetrokken worden
aan de hand van de geleverde tekeningen. Dit gebeurt met behulp van een liniaal, waarbij
ieder bouwelement afzonderlijk bekeken en opgemeten moet worden (zie figuur 1.1). . Dit is
een erg arbeidsintensief proces waarbij vaak niet alle benodigde informatie aanwezig is.

Tekeningen op papier

Hoeveelhedenstaat
maken

Begroting in
KRAAN Bouwplus

Materialenboek
Liniaal
Figuur 1.1: huidige situatie, het uittrekken van hoeveelhedenstaten ten behoeve van de begroting
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Met behulp van het bouwdelenbestand wordt hieraan een prijs per eenheid gehangen en wordt
de kostenraming opgesteld. Het bouwdelenbestand is wel een goed voorbeeld van het gebruik
van automatisering in de werkvoorbereiding van Hurks Bouw & Vastgoed bv. In dit
bouwdelenbestand is namelijk gebruik gemaakt van ervaringen en bevindingen uit
voorgaande projecten. Deze zijn digitaal opgeslagen in het bestand en worden gebruikt als
basis voor volgende projecten.
De bouwdelen waarbij moeilijkere, arbeidsintensievere of uitzonderlijke situaties zich
voordoen worden wel duurder geprijsd en simpelere standaard situaties worden juist
afgeprijsd. Dit doet de projectcoördinator samen met de calculator op basis van kennis uit
voorgaande projecten en aannames met betrekking tot het nieuwe project. Deze raming is
bedoeld om een schatting van de kosten voor het bouwwerk te bepalen met behulp van de
weinige informatie die binnenkomt en zodoende een oordeel te kunnen vormen over de
haalbaarheid van het project.
Een van de bouwdelen welke arbeidsintensief is en waarbij er veel verschillende
mogelijkheden zijn om tot realisatie te komen zijn in het werk gestorte betonwanden en dan
met name de inzet van de bekisting en de inzet van personeel hierbij. Vandaar dat vanuit
Hurks Bouw & Vastgoed bv de vraag kwam dit eens te onderzoeken voor de betonwanden in
de woningbouw.
1.2 De huidige werkwijze
1.2.1 De huidige werkwijze voor de bepaling van de bekistinginzet

De hier beschreven methode is de huidige werkwijze binnen Hurks Bouw & Vastgoed BV
voor de bepaling van de bekistinginzet. De werkwijze is in figuur 1.2 op de volgende pagina
als een SADT-schema weergegeven.
Startdocumentatie.
In de huidige methode wordt als startdocumentatie gebruik gemaakt van het bestek, de
bestektekeningen en gegevens over de constructie, kortom het volledige calculatiepakket.
Hierdoor is een betrouwbaar beeld te krijgen voor de bekistinginzet, met weinig aannames die
in een later stadium wellicht gecorrigeerd moeten worden.
Stap 1:
Bepalen aantal stortcycli.
Een stort-cyclus is de volledige uitvoering van één stort van een betonwand, dus van
gereedmaken van de bekisting tot en met het lossen van de bekisting.
Om het aantal stortcycli te weten te komen wordt het aantal wanden geteld op de tekening.
Voor iedere wand wordt er een stortcyclus doorlopen. Soms worden kleine wanden
samengevoegd tot 1 stortcyclus.
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aantal wanden
overall planning

calculatiepakket

bestek en
constructiegegevens
documentatie /
prijzen
leveranciers

Bepalen
aantal
cycli
Stap 1

Bepalen
tijdsduur

Stap 2

Tekeningen
wanden
Bepalen
startdatum
Stap 3

Stellen eisen
aan bekisting

Stap 4

bouwdelenbestand

Bepalen
type
bekisting
Stap 5

Stap 2a

Bepalen
hoeveelheid
bekisting
Stap 6

Bepalen
personeelinzet

Aanvragen
offertes

Stap 7

Beoordelen
offertes
Stap 8

Opstellen
begroting

Stap 8

Bestellen
bekisting

calculator
Stap 9
projectcoördinator

Figuur 1.2: huidige werkwijze bepaling bekisting
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Stap 2:
Bepalen tijdsduur.
Voor de bepaling van de tijdsduur wordt veel gebruik gemaakt van kennis die is opgedaan bij
voorgaande projecten. Hierdoor is een standaard afgeleid die als richtlijn wordt gebruikt.
Deze standaard wordt hieronder weergegeven.
Bij standaard woningbouw: 2 wanden per werkbare dag.
Dit houdt in dat er dubbel materieel moet worden gebruikt, dus 4 kisten (2 per wand)
Standaard cyclus:
 ’s ochtends bekisten (deze moet rond 9 uur gesteld zijn)
 Vlechten (de vlechter loopt meestal vooruit in standaard omstandigheden)
 Installateur (rond 14 uur moet de kist gesloten zijn)
 Aan het einde van de middag (voor 15u) storten beton
 volgende ochtend ontkisten (meteen om 7 uur)
Bij temperaturen onder de 4 graden Celsius is er een extra dag nodig om het beton te laten
uitharden. Dan geldt dus een tempo van 1 wand per werkbare dag.
Voor het ombouwen van een bekisting wordt 1 dag gerekend
Voor het samenstellen van een paneelbekisting wordt 1 dag gerekend.
Voor het demonteren van de paneelbekisting dient ook 1 dag (met 2 man) te worden gerekend.
Dit is aan het einde van de gebruiksperiode. Dit is incl. de tijd voor schoonmaken etc.
Met deze gegevens is te bepalen hoeveel tijd (in werkbare dagen) er nodig is om de
betonwanden te maken.
Stap 3:
Bepalen startdatum
De benodigde tijdsduur (in werkbare dagen) wordt ingepland in de overallplanning. Vanuit de
voorgaande bouwdelen is de startdatum bekend. Vanaf hier kan het bouwdeel “in het werk
gestorte betonwand” worden ingepland aan de hand van de benodigde werkbare dagen. Als
dit wordt uitgezet tegen de prognoseschaal is bekend hoeveel kalendertijd er nodig is voor dit
bouwdeel. Zodoende kan worden bepaald voor hoeveel kalenderdagen/weken/maanden het
materieel moet worden gehuurd en welke periode er personeel moet worden ingepland.
Stap 4:
Stellen eisen/voorwaarden aan bekisting.
De randvoorwaarden met hoogste prioriteit:
 Gewenste oppervlaktekwaliteit. De contactbekisting en de naden tussen de
bekistingplaten zijn bepalend voor de oppervlaktekwaliteit die uiteindelijk behaald
wordt. De gewenste oppervlaktekwaliteit staat vermeld in het bestek.
 Repetitiefactor. Weinig ombouwen van bekisting ivm tijdverlies, het ombouwen kost
namelijk ongeveer 1 dag. Gegevens komen van tekening, het aantal gelijkwaardige
wanden.
 Hoeveelheid centerpennen. Centerpennen leveren veel nawerk om de gaten te
vullen/afwerken. Aantal hangt af van toe te passen type bekisting.
Stap 5:
Bepalen typen bekisting.
Gegevens hiervoor komen uit de gestelde voorwaarden. Met behulp van de gegevens van de
leveranciers betreffende hun leveringsgamma wordt de keuze gemaakt welke type(n) geschikt
is/zijn voor het project.
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Stap 6:
Bepalen hoeveelheid bekisting.
De bepaling van de hoeveelheid benodigde bekisting is een richtlijn voor de leveranciers. De
leveranciers bepalen vanaf de tekening en de standaard afmetingen van hun typen bekisting de
uiteindelijke oppervlakte van de bekisting in de offerte.
Uitgaande van 2 dezelfde kisten is de volgende berekening bruikbaar. Allereerst dient de
oppervlakte van de wand te worden bepaald. Vervolgens wordt deze oppervlakte
vermenigvuldigd met 2. Dit aangezien een wand aan 2 zijden een kist nodig heeft. Vervolgens
wordt dit nog vermenigvuldigd met 2 omdat er bij woningbouw standaard 2 wanden per dag
gestort moeten worden.
Bij 2 verschillende typen wanden wordt de oppervlakte bepaald van de afzonderlijke wanden
en deze vervolgens vermenigvuldigd met 2 ivm de twee zijden van de wanden die bekist
moeten worden. Zodoende krijg je per type wand de hoeveelheid benodigde bekisting.
Stap 7:
Aanvragen offertes.
Hiertoe worden de volgende gegevens geleverd aan de leveranciers.
- Tekeningen
- Gewenste oppervlaktekwaliteit
- Inzet kist
- Tijdsduur
De leverancier berekent de hoeveelheid bekisting die nodig is en bepaalt de prijs waarvoor zij
het kunnen aanbieden.
Stap 8:
Opstellen begroting.
De binnengekomen offertes worden inhoudelijk beoordeeld op basis van de specificaties die
ze bieden en wat het prijskaartje is. Nu is het mogelijk om de begroting op te stellen voor het
bouwdeel “betonwanden” met inachtneming van de kosten van de huur van de bekisting.
Stap 9:
Bestellen
Na overhandiging van de offertes en goedkeuring start bouw kan de bestelling worden
geplaatst voor de huur van de bekisting.
Stap 8 en 9 gebeuren pas in een veel later stadium in de voorbereiding, dus zijn in het kader
van het afstuderen niet relevant.
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1.2.2 De huidige werkwijze voor de bepaling van de personeelinzet

De uitgangsdocumentatie is dezelfde als bij de bekistinginzet, te weten de bestektekeningen,
het bestek en evt. gegevens van de constructeur, kortom de volledige calculatieset. De
personeelinzet wordt rechtstreeks gekoppeld aan de inzet van bekistingen. Standaard wordt
voor de personeelinzet 3 man per wand aangehouden. Bij een optimale stortcyclus wordt er 3
man per dag ingezet voor het storten van alle 2 de wanden. Het personeel gaat van de ene
wand naar de ander. Er wordt geen dubbele ploeg ingepland. Mocht de situatie minder ideaal
zijn, dan geldt een minimum van 3 man per wand. Voorbeeld van de ideale situatie in figuur
1.3 hieronder.
dagen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

3

3

2

3

3

3

2

samenstellen
2 wanden
2 wanden
2 wanden
ombouwen
2 wanden
2 wanden
2 wanden
demonteren

aantal man

Figuur 1.3: Voorbeeld personeelinzet

Voor het samenstellen van een paneelbekisting wordt 1 dag gerekend met 2 man. Voor het
tussentijds ombouwen van een bekisting wordt ook 1 dag gerekend met 2 man. Aan het einde
van de gebruiksperiode wordt voor het demonteren van een paneelbekisting ook weer 1 dag
gerekend met 2 man. Dit is inclusief de tijd voor het schoonmaken etc.
1.2.3 De huidige werkwijze voor de bepaling van het materiaal

Uitgangspunt hier zijn de tekeningen en eventueel bijgeleverde technische omschrijving.
Vaak zijn de tekeningen in de VO-fase erg beperkt en soms alleen een schets met de hand van
de vormen van het gebouw.
De tekeningen komen binnen op papier bij de afdeling calculatie. De calculator gaat
vervolgens met de liniaal de bouwdelen opmeten. Rekening houdend met de schaal van de
tekening worden de hoeveelheden bepaald van de benodigde materialen. Sinds kort wordt er
ook gebruik gemaakt van een digitizer, een soort geautomatiseerde liniaal waarin de
schaalverdeling meteen is verrekend.
De specificatie van het materiaal komt van de arcering op de tekening of uit het bijgevoegde
materialenboek. Indien hier geen gegevens over beschikbaar zijn gesteld dan vraagt de
calculator aanvullende informatie op bij de architect of constructeur of de calculator maakt
een aanname. Dit laatste gebeurt op basis van ervaring met soortgelijke situaties. Deze
aannames worden aangegeven bovenaan de begroting, aangezien de prijs op deze voorlopige
keuze is gebaseerd.
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1.2.4 De huidige werkwijze voor het maken van de planning

Bij de huidige werkwijze van het maken van de planning wordt uitgegaan van de tekeningen
en van de hoeveelheden die door de calculatie-afdeling al zijn bepaald. De hoeveelheid van
een bouwdeel bepaalt via de toegekende norm in het bouwdelenbestand het aantal uren dat er
aan het bouwdeel kan worden besteed. Met een bepaling van de ploeggrootte wordt de
tijdsduur van het bouwdeel bepaald (de lengte van het balkje in de planning).
Vervolgens wordt vanuit de tekeningen bepaald wat de bouwvolgorde is. Dit gebeurt op basis
van ervaring en logica. Met logica wordt hierbij oa. bedoeld dat sommige bouwdelen nooit
kunnen worden uitgevoerd als een ander bouwdeel nog niet is voltooid.
Tevens wordt gekeken naar de vroegst mogelijke datum dat een fase kan worden begonnen.
Bij Hurks worden de volgende fases aangehouden:
 terreininrichting
 ruwbouw
 ruwe afbouw
 gevel/ dak
 afbouw
Het bepalen van de vroegst mogelijke datum gebeurt om de totale bouwtijd te verkorten door
activiteiten (gedeeltelijk) parallel uit te voeren.
Het resultaat is een strokenschema met de planning van het project.
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1.2.5 De huidige werkwijze voor het opstellen van de begroting

Hurks Bouw & Vastgoed b.v. maakt bij de VO-raming een Bouwdeelbegroting. Dit gebeurt
door de afdeling calculatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een standaard database, het
bouwdelenbestand. De gegevens zijn hierin gerangschikt in twee niveaus, te weten het
bouwdeelniveau en het analyseniveau (zie figuur 1.4).
Bouwdeelniveau

Analyseniveau

Figuur1.4: verband bouwdeel- en analyseregels

Voor het opstellen van de begroting moeten verschillende stappen doorlopen worden. De
stappen die doorlopen worden bij Hurks Bouw & Vastgoed b.v. zijn de volgende.
De startdocumentatie bestaat uit tekening en de bijbehorende technische omschrijving.
Allereerst wordt een inschatting gemaakt of er op basis van de gegevens een raming gemaakt
kan worden. Indien dit te weinig is wordt het pakket teruggestuurd naar de architect.
Vervolgens wordt bekeken uit welke bouwdelen het gebouw bestaat. Eventueel benodigde
extra informatie wordt opgevraagd bij de architect. Per bouwdeel wordt dan de volgende
procedure doorlopen.
Er wordt bekeken of er voldoende gegevens beschikbaar zijn van dit bouwdeel in de
startdocumentatie. Vervolgens wordt gekeken of er in de database de juiste begrotingsregel
staat. Hierbij wordt ook gekeken of de onderliggende onderbouwing aanwezig is en
overeenkomt met dit bouwproject. Is dit niet het geval dan worden projectgebonden regels
aangemaakt. Vervolgens wordt de begrotingsregel in de aangemaakte begroting toegevoegd.
De hoeveelheid van het bouwdeel wordt bepaald en ingevuld. Nadat alle bouwdelen op deze
wijze zijn behandeld zijn de directe kosten van het project bekend.
Dit stappenplan is in figuur 1.5 op de volgende pagina schematisch weergegeven.
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Tekeningen en technische omschrijving

Zijn er voldoende gegevens
beschikbaar?

nee

Aanvullende informatie opvragen bij
architect

nee

Offerte aanvragen bij
gespecialiseerde bedrijven.

nee

Begrotingsregel aanmaken.

nee

Analyseregels aanmaken

nee

Analyseregels aanpassen aan het
ontwerp.

ja
Analyseren welke bouwdelen
gebouwd moeten worden

Voldoende gegevens aanwezig
van bouwdeel X?

ja
Bestaat de
begrotingsregel?

ja
Bestaan bijbehorende
analyseregels?.

ja
Klopt de samenstelling
van de analyseregel met het
ontwerp?

ja
Invoegen begrotingsregel in de
begroting

Hoeveelheden bepalen uit de
tekeningen en materialenboek

Hoeveelheden invullen in
begrotingsregel

nee

Zijn alle bouwdelen
ingevoegd in begroting?

ja
Begroting van de directe kosten
Figuur 1.5: Het stappenplan voor de begroting
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Deze informatie wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Voor de binnenwanden,
betonbinnenwand d=250mm worden de analyseregels, de begrotingsregels en de bijbehorende
berekeningen (voor het ontstaan van de begrotingsregel) weergegeven. Zie figuur 1.6.

Figuur 1.6: Voorbeeld analyse- en bouwdeelregels
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De theoretische onderbouwing van het analyseniveau wordt hieronder beschreven. Het
bouwdeelniveau, welke overeenkomt met de begrotingsregels, wordt daarna toegelicht.
De analyseregels
Bij Hurks Bouw & Vastgoed b.v. is een database aanwezig waarin informatie is opgenomen
over bouwdelen. Per bouwdeel wordt een onderverdeling gemaakt in analyseregels. In
tabelvorm geven de regels de opbouw van de bouwdelen aan en de kolommen bevatten
gespecificeerde informatie over materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming.
De term “analyseregels” is in dit geval niet geschikt aangezien het hier niet om een analyse,
maar juist om een specificatie van de verschillende bouwdelen gaat. De term “analyseregels”
zal verder in het verslag gebruikt worden om de methode van Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
aan te houden.
De indeling van de analyseregels in de database is als volgt: allereerst wordt de naam van het
element genoemd. Per bouwdeel wordt een lange code toegekend, welke gekoppeld is aan de
bouwdeelomschrijving. Vervolgens komen de regels met de onderdelen en tot slot komt er
een totaalregel met de bouwdeelcode en de totaalgegevens van de kolommen: materiaal, uren,
arbeid, onderaannemers, prijs/eenheid en totaal (zie ook voorgaande figuur 1.6).
Hieronder wordt de betekenis en de herkomst van de begrippen uit de kolommen toegelicht.
BH

Bestekhoofdstuk. Opgebouwd volgens de STABU-methode.
Komt uit het bouwdelenbestand op analyseniveau.
BP
Bestekparagraaf. Opgebouwd volgens de STABU-methode.
Komt uit het bouwdelenbestand op analyseniveau.
Eenheid
De eenheid die hoort bij de hoeveelheid onderdeel op die regel.
Hoeveelheid
Hoeveelheid onderdeel per eenheid bouwdeel.
Komt uit database (wordt verder hoeveelheid analyse genoemd)
Materiaal
Materiaalkosten per eenheid onderdeel
Komt uit het prijs/norm-bestand
Norm
De uurnorm per eenheid onderdeel
Komt uit het prijs/norm-bestand
Uren
Aantal manuren per eenheid onderdeel
Norm x hoeveelheid analyse
Arbeid
De uurloonkosten
Uren x geldende tarief
Stelposten
Budgettering. Komt uit het prijs/norm-bestand
Onderaannemers
Budgettering. Komt uit het prijs/norm-bestand
Bouwdeelhoev.heid De hoeveelheid die in het huidige project voorkomt
Uit V.O.-tekeningen; afleiding op basis van ervaring
Prijs per eenheid
Hoeveelheid analyse x
of materiaal
of arbeid
of stelposten
of onderaannemers
Totaal
Totaalprijs per bouwdeel in het huidige project
Bouwdeelhoeveelheid x prijs / eenheid
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De bouwdelen worden in de analyseregels gecodeerd. De lange codering bestaat uit de
elementencode, variant-elementengroepcode, vorm en soort, bouwdeelcode en
activiteitencode. Als voorbeeld zie hieronder.
xx.x.xx.xxxx.xxxx
22.0.00.0052.0001
beton binnenwand d=250mm verd1
22

Elementencode volgens NL/SfB codering
Code voor binnenwanden
0
Variant-elementengroep
Deze wordt niet gebruikt bij Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
Deze is dan ook altijd 0
00
Vorm en soort
Deze wordt niet gebruikt bij Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
Deze is dan ook altijd 00
0052 Bouwdeelcode
Zit in database, eigen codering van Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
0001 Activiteitencode
Deze wordt niet gebruikt bij Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
Deze is dan ook altijd 0001

De begrotingsregels
De bouwdeelbegroting is opgebouwd uit verschillende regels en kolommen. De bovenste
regels (op iedere pagina van de begroting) geven de betekenis weer van de inhoud van de
kolommen. Sommige begrippen zijn met behulp van afkortingen opgenomen.
De indeling van de begroting is als volgt: eerst wordt de elementencode gegeven met de
elementennaam. Vervolgens komen de regels met de bouwdelen per element. Tot slot komt er
een regel met de totalen uit de kolommen: Materiaal, TotUren, Materieel, Onderaanneming,
Stelposten en Prijzen.
Hieronder worden de betekenis en de herkomst van de begrippen uit de kolommen toegelicht.
Voor de invulling van de kolommen wordt gebruik gemaakt van informatie uit analyseregels.
Indien dit het geval is wordt het hieronder gemeld.
EL
BouwdlCd
BouwdlOms
Ehd
Hoev.hd.
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Elementencode. Opgesteld volgens de Elementenmethode ’91.
Komt uit bouwdelenbestand op bouwdeelniveau
Bouwdeelcode
Eigen codering van Hurks Bouw & Vastgoed b.v.
Omschrijving van het bouwdeel
Komt uit tekeningen, materialenboek of bouwkundige ervaring van de
calculator
De eenheid die hoort bij de hoeveelheid bouwdeel op de regel
Hoeveelheid bouwdeel die in het huidige project voorkomt
Afgeleid uit V.O.-tekeningen op basis van ervaring, berekeningen of
tellen
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Materiaalkosten per bouwdeel
Komt uit kolom totaal uit analyseregels (zie bijlage 6 voor de
analyseregels)
(regels met materiaal: hoeveelheid analyse x materiaal x
bouwdeelhoeveelheid. Alle regels met materiaal samen tellen per
bouwdeel)
Aantal uren per bouwdeel
Uren uit analyseregels (per bouwdeel) x bouwdeelhoeveelheid
Deze kolom wordt niet gebruikt bij de bouwdeelbegroting
Budgettering van de kosten voor de onderaannemer voor een bepaald
bouwdeel.
Komt uit kolom totaal uit de analyseregels
(regels met onderaannemers: hoeveelheid analyse x onderaannemers x
bouwdeelhoeveelheid. Alle regels met onderaannemers samen tellen per
bouwdeel)
Budgettering
Komt uit kolom totaal in analyseregels (stelposten analyse x
hoeveelheid analyse x bouwdeelhoeveelheid).
Totaalprijs per bouwdeel
Bouwdeelhoeveelheid x prijs/eenheid uit de begroting
De prijs per eenheid bouwdeel
Samengesteld uit de analyse.

Meestal bekijkt de projectcoördinator tijdens het eindgesprek samen met de calculator welke
onderdelen van het gebouw arbeidsintensief, duur zijn. De begrotingsregels en analyseregels
behorende bij deze niet-standaard bouwdelen worden dan iets hoger geprijsd.

Björn Timmermans 445448

20

September 2006

Eindrapport

1.3 Het probleem

In een vroeg stadium in het voorbereidingsproces bij Hurks Bouw & Vastgoed bv wordt op
basis van het produkt, de betonwand, een elementenbegroting opgesteld. Hierbij wordt nog
geen plan gemaakt voor de uitvoering. De onderbouwing van de begroting is hierdoor
summier. Daarom zijn vaak op het laatste moment nog aanpassingen gedaan welke veel geld
gekost hebben (soms 100% bovenop de geraamde kosten) en voorkomen konden worden door
een doordacht plan. Dit vooruitdenken wordt alleen gedaan als er weinig tijd in gaat zitten.
Hierbij gaat het om de inzet van bekistingen en personeel. Hiervoor zijn in een vroeg stadium
geen onderbouwde uitspraken te doen.
De tijdsduur dat bekisting gehuurd moet worden wordt bepaald op basis van heel globale
gegevens en zonder rekening te houden met het type bekisting dat gebruikt wordt. Ook de
bepaling van de personeelinzet gebeurt op basis van globale gegevens waarbij geen rekening
gehouden wordt met het type bekisting. Het bepalen van de bouwdelenhoeveelheden kost veel
tijd en doordat er mensen werken is de kans op fouten aanwezig.
Er zijn projecten waarbij het type bekisting is veranderd in de loop van het
bouwvoorbereidingsproces, terwijl er plannen waren bedacht op basis van de oorspronkelijke
bekistingkeuze. De personeelinzet bleek in de realiteit anders te zijn dan vooraf op papier
bedacht was. Er is weinig deugdelijke documentatie van gegevens over bekistingen, de
bepaling hiervan en de uiteindelijke gegevens van de bekistingen met betrekking tot de inzet
en eventuele knelpunten bij toepassing van typen bekisting. De documenten zijn steeds anders
van opzet en hierdoor moeilijk te vergelijken met andere projecten.
Een deel van het werk in het traject van het opstellen van het bekistingplan kan
geautomatiseerd worden. Dit zijn de onderdelen waarbij geen/weinig persoonsgebonden
informatie nodig is. Op dit moment verloopt dit proces om het bekistingplan te maken steeds
verschillend. Echter om processen te kunnen automatiseren dient er een standaard te zijn voor
de gevraagde input en een standaard voor de gewenste output. Deze zijn er momenteel niet
voorhanden.
Tevens komt er veelal te weinig informatie binnen en/of verstorende informatie binnen. In
discussies over tekeningen altijd alleen gepraat wordt over degene die de tekening maakt, de
architect. Slechts zelden hoor je stemmen opgaan over de gebruiker van de tekeningen, de
aannemer. En dat terwijl deze de informatie vanuit de tekeningen moet vertalen naar het
daadwerkelijke gebouw in de verschijningsvorm zoals deze door de architect is bedacht. De
gebruiker zou wat dit betreft meer invloed moeten hebben op de wijze waarop de informatie
aangedragen wordt, zodat er minder interpretatieverschillen kunnen ontstaan en een
bruikbaarder product ontstaat als basis voor een volgende fase.
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1.4 Het doel

Vraag die naar voren komt bij de problemen is wat de mogelijkheden zijn om meer gebruik te
maken van de technologische ontwikkelingen en hoe hierdoor de gegevens in een standaard
procedure kunnen worden verkregen en per project op dezelfde wijze worden weergegeven.
Hoe kan er al in een vroeg stadium een uitspraak gedaan worden over de inzet van personeel
en materieel en wat zijn de hieruit voortvloeiende capaciteits- en kostenconsequenties?
Vanuit deze vraag komt het idee naar voren om een methode te ontwikkelen om vanuit een
tekening het bekistingplan voor de in het werk gestorte wanden te kunnen bepalen in een
vroeg stadium van het bouwproces. De methode wordt een standaard procedure en standaard
eind-documenten.
Er wordt een tekening gemaakt waarin de benodigde informatie wordt verwerkt om in een
vroeg stadium in het bouwontwikkelingstraject een uitspraak te kunnen doen over de inzet
van materieel, arbeid, materiaal en de tijd en kosten. Vanuit de tekening moeten de vijf
onderdelen bepaald kunnen worden (zie figuur 1.7). De tekening moet een output kunnen
genereren die als input dient om de vijf onderdelen te bepalen.

Materieel

Arbeid

Tekening

Materiaal

Tijd

Kosten
Figuur 1.7: Het globale idee

Afbakening
Zoals reeds vermeld kwam vanuit Hurks de vraag om het afstudeerwerk te richten op
bouwdelen die een substantieel onderdeel van een gebouw zijn en waarbij een belangrijke
bijdrage wordt geleverd door het toe te passen materieel. Hierbij werd aangedragen om dit te
doen voor het bouwdeel “in het werk gestorte betonwand”.
Dit is verder afgebakend naar de bovenbouw van de woningbouw vanwege de hogere mate
van repetitie van dit bouwdeel, waardoor systematiek beter inzetbaar is.
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Andere uitgangspunten voor het afstudeerwerk zijn:
Wat betreft het vroege stadium wordt gekeken naar de VO-fase.
Wat betreft materieel gaat het om de bekistinginzet.
Wat betreft arbeid gaat het om de personeelinzet bij de bekisting.
Wat betreft materiaal gaat het om de hoeveelheid beton en wapening en het overig materiaal.
Wat betreft de tijd gaat het om de tijdsduur van de stortgerelateerde activiteiten in de planning.
Wat betreft de kosten gaat het om de raming van de kosten van de in het werk gestorte
betonwanden.
De afbakening is in figuur 1.8 weergegeven. Dit is het onderzoeksveld van het afstuderen.
Ook hierbij geldt weer dat de tekening een output heeft die als input geldt voor de vijf
onderdelen. De vijf onderdelen zijn verder gespecificeerd naar onderdelen voor in de fase van
het Voorlopig Ontwerp.

Tekening

Materieel

Bekistinginzet

Arbeid

Personeelinzet

Materiaal

Hoeveelheden
en specificaties

Tijd

Planning

Kosten

Kostenraming

Bekistingplan

Figuur 1.8: Het onderzoeksveld

De doelstelling van het afstuderen luidt dan:
Het ontwerpen van een methode voor de aannemer om vanuit de tekening in de VO-fase
het bekistingplan te maken voor in het werk gestorte betonwanden in de woningbouw
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1.5 De eisen/kwaliteiten
1.5.1 Het ideaalbeeld
Het ideaalbeeld is dat er van de methode een computerprogramma wordt gemaakt. Hier wordt
de digitale tekening ingelezen. Een “leek” moet vervolgens de ‘druk op de knop’ geven en het
bekistingplan rolt uit de computer (zie figuur 1.9).
Met het bekistingplan wordt bedoeld het geheel van gegevens voor de uitvoering van de in het
werk gestorte wanden. Bestaande uit materiaal, materieel, onderaannemers, tijd en kosten.

Doorlopen
computerprogramma

3D Autocadtekening van
draagstructuur

Bekistingplan

Eén druk op de knop

Figuur 1.9: De ideale situatie

Dit computerprogramma zal niet worden gemaakt tijdens dit project. Hier wordt wel het
ontwerp gemaakt, maar zal het programma zelf niet gemaakt worden. Het ontwerp van de
methode wordt volledig nieuw ontwikkeld, alleen het bouwdelenbestand van Hurks Bouw &
Vastgoed bv wordt als bestaand element hierin meegenomen.

1.5.2 De eisen aan het ontwerp
Wat wordt gemaakt?
Een methode, die klaargemaakt kan worden om op digitale wijze met minimale tussenkomst
van de projectcoördinator alle gevraagde gegevens te kunnen genereren (zie figuur 1.10). En
die inzetbaar is bij veel projecten in de praktijk. Er moet animo voor zijn om er mee te gaan
werken, zowel van de kant van de tekenaar als van de kant van de projectcoördinator.

Tekening
(bestand)

Doorlopen
van de te
ontwerpen
methode

Bekistingplan

Projectcoördinator
Figuur 1.10: De te ontwerpen situatie
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Voor wie wordt het gemaakt?
o Hurks Bouw & Vastgoed bv. De projectcoördinator van Hurks is degene die met het
systeem aan de gang gaat.
o Architect/Constructeur. Deze krijgt vanuit Hurks de opdracht om de tekeningen (het
tekeningenbestand) te maken.
Welke eisen worden er gesteld aan de tekening(bestand)?
- Alle benodigde gegevens moeten er uit te halen zijn
- Geen overbodige informatie
- Tekenaar- en tekenbureau-onafhankelijk
- Met minimale en eenvoudige regels
- Er moet animo zijn van de kant van de tekenaar om op deze wijze te werken
Welke eisen worden er gesteld aan de methode?
- Moet digitaal gemaakt kunnen worden
- Minimale tussenkomst projectcoördinator
- Persoonsonafhankelijk (met uitzondering van de projectcoördinator)
- Betrouwbaar
- Er moet animo zijn van de kant van de projectcoördinator om met de methode te werken.
- Moet alle gegevens genereren voor de gevraagde documenten.
Welke eisen worden er gesteld aan het bekistingplan?
- Eenduidig
- Aansluiten op bedrijfsvoering van Hurks, gegevens moeten op hetzelfde niveau kunnen
worden gegenereerd als er door Hurks gebruikt wordt
- Moet voldoen aan het beoogde doel, namelijk een betrouwbaar en onderbouwd beeld geven
van de kosten en tijd
Wanneer moet de methode worden gebruikt?
Dit afstuderen vindt plaats in de fase van het Voorlopig Ontwerp. Uit vooronderzoek is
gebleken dat de fasebepaling van Hurks, het architectenbureau “architecten ׀en ׀en” en de
vakliteratuur verschillen vertonen, namelijk:
1. De architect heeft op de aangeleverde tekening al DO-fase staan, terwijl de aanwezige
gegevens (volgens de literatuur) van het niveau VO-fase zijn.
2. Hurks wil in de VO-fase al een bouwdeelbegroting kunnen maken, terwijl dit (volgens
de literatuur) vaak pas gebruikelijk is in de DO-fase.
Door deze verschillende interpretaties is het heel belangrijk om de definiëring goed te stellen
voor het afstuderen. Hierbij wordt de fasebepaling van Hurks
aangehouden. Kortom, de gewenste output wordt gesteld op
het niveau dat door Hurks gevraagd is.
invloed
De reden dat er gekozen is voor de VO-fase is de invloed van
beslissingen op de kosten, die vroeg in het ontwerpproces
aanzienlijk groter is dan gaandeweg, zie figuur 1.11 hiernaast.
Aangezien er veel in eigen ontwikkeling plaatsvindt bij
Hurks Bouw & Vastgoed b.v. is hiermee een groot voordeel
te behalen.

op kosten

Figuur 1.11:
invloed op kosten
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1.6 Aanpak van het afstudeerwerk
Allereerst is per onderdeel bekeken waarom het bepaald moet worden, het doel, welke output
hiervoor gegeneerd moet worden en welke input nodig is om deze output te kunnen krijgen.
De chronologie bij dit onderzoek is omgedraaid. In hoofdstuk 2 wordt er gekeken naar het
waarom van de kennisvraag, welk doel het dient. Vervolgens welke output hiervoor nodig is
en daarna pas komt de vraag wat er daarvoor bekend moet zijn. Zie figuur 1.12 hieronder.

bepaalt

Het doel

bepaalt

Gevraagde output

Benodigde input

Verschillende
offertes

Gegevens voor de
leveranciers

Voorbeeld:

Kostenvergelijking

Figuur1.12: chronologie afstudeerwerk

Het doel is hierbij wat er met de vergaarde gegevens gedaan wordt. De gevraagde output zijn
de documenten die Hurks Bouw & Vastgoed bv als eindproduct wil zien en de benodigde
input zijn alle gegevens die hiervoor nodig zijn.
Ook wordt in hoofdstuk 2 alle benodigde input van de verschillende onderdelen
samengevoegd om de onderlinge samenhang te bepalen en te bekijken welke informatie er in
de tekening moet staan om het bekistingplan te kunnen maken.
In hoofdstuk 3 is vervolgens gekeken hoe de benodigde informatie in de tekening moet staan
om bruikbaar te zijn. Verder is een ontwerp gemaakt voor de methode en is de methode
getoetst aan de hand van de opgestelde eisen.

Björn Timmermans 445448

26

September 2006

Eindrapport

Hoofdstuk 2: Verzamelen en combineren van informatie
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek per onderdeel aangegeven. Het
doel van de bepaling, de gewenste output en vervolgens de informatie die hiervoor nodig is.
Vervolgens worden de verbanden en relaties van de verschillende variabelen (de benodigde
informatie-eenheden) weergegeven. In de laatste paragraaf worden alle schema’s
samengevoegd tot één grote en worden alle verbanden en relaties zichtbaar.

2.1 Bepalen van de bekistinginzet
2.1.1 Het doel
De reden dat in een vroeg stadium de bekistinginzet graag bekend is, is om een werkwijze
vast te kunnen leggen die in het bouwtraject verder aangehouden kan worden. Op basis van de
bepaling van de bouwvolgorde van het bouwwerk (door de projectcoördinator) kan de
planning worden vastgelegd voor de ruwbouw. De vorderingen in de betonnen draagstructuur
zijn namelijk bepalend voor de planning van de ruwbouw, en deze geeft weer een basis voor
de planning van de afbouw.
Vanuit de benodigde bekisting moet een kostenplaatje worden opgesteld voor huur/ koop/
afschrijving van het materieel.

2.1.2 Gewenste output
De gegevens die gevraagd worden om aan het doel te voldoen zijn:
- Kosten van de bekisting
- Tijdsduur dat de bekisting gehuurd moet worden
- Het type bekisting, evt. meerderen per project
- Hoeveelheid bekisting
- Bouwvolgorde van de betonwanden
Dit is de bekistinginzet van figuur 1.8 op pagina 22.
Dit wordt weergegeven in een overzichtstabel met de gegevens van het hele project er in.
type bekisting

hoeveelheid
m2

Björn Timmermans 445448
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2.1.3 Benodigde informatie
Om te achterhalen hoe de gewenste ouput is te verkrijgen, is een open gesprek gehouden met
de projectcoördinator en is het afstudeerverslag van P. van der Horst: ‘wandsysteembekisting
keuzemodel’ [Lit.1] geraadpleegd. De variabelen die hieruit naar voren kwamen om de
gewenste output te kunnen genereren zijn de volgende:









Welk type bekisting
1. oppervlakte per wand
2. oppervlaktekwaliteit
3. repetitiefactor
4. aantal sparingen
5. aantal knikken
Hoeveelheid bekisting
1. oppervlakte per wand
2. standaard afmetingen
Hoelang
1. aantal wanden
2. aantal cycli parallel
3. tijdsduur per cyclus
Eigen/ huur
1. type bekisting
2. hoeveelheid bekisting
3. beschikbaarheid
4. kostenvergelijking
Kosten
1. prijs per m2 bekisting
2. hoeveelheid bekisting
3. tijdsduur

2.1.4 Verbanden en relaties
Allereerst wordt er een nieuwe variabele belangrijk. Deze is de “stort-eenheid”. Hier wordt
onder verstaan: het deel wand/de wand/de wanden dat/die in 1 stort wordt/worden uitgevoerd.
Deze ‘stort-eenheid’ wordt gebruikt omdat er soms wanden worden samengevoegd tot één
stort. Als er dan steeds over wanden wordt gesproken dan kan dit verwarring opleveren.
De bepaling van de bekisting is vervolgens per stort-eenheid. Het relatieschema voor de
bepaling van de bekisting en de bijbehorende kosten is in figuur 2.1 op de volgende pagina
weergegeven. Key-items in het schema zijn de “stort-eenheid” en de bepaling van het “type
bekisting”.
De betekenissen van de variabelen staan in de tabellen weergegeven in Bijlage 1.1. Ook zijn
hier de relaties in aangegeven via de noemer ‘input’. Het type antwoord dat gegeven kan
worden staat in de laatste kolom.
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Voor de bepaling van het type bekisting wordt een Database (Database bekisting) gebruikt
zoals weergegeven in figuur 2.2.
Input
Oppervlakte wand
Oppervlakte kwaliteit
Repetitiefactor
Aantal sparingen
Aantal knikken

Database bekisting
Type bekisting

Output
Standaard afmetingen
Kosten per eenheid
Tijdsduur van activiteiten
Activiteiten stortcyclus
Relaties tussen activiteiten
Vereiste vakmanschap

Figuur 2.2 Database 1

Tevens zit er in het schema een externe bron (EXT1). De beschikbaarheid van bekistingen in
zowel de eigen materieeldienst als bij een extern bedrijf kan van dag tot dag veranderen.
Daarom dient er bij iedere doorloop van het schema up-to-date informatie hierover
beschikbaar te zijn via EXT1.
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2.2 Bepalen van de personeelinzet
2.2.1 Het doel
Het doel van het bepalen van de personeelinzet in dit stadium is een optimale inzet van
personeel op de bouwplaats. Een zodanige planning opstellen dat personeel steeds effectief
kan worden ingezet en dat de toegekende tijden ook overeenkomen met de werkelijkheid, dus
controle of de normen een betrouwbaar hulpmiddel zijn voor de manuren. Zoniet dan kan met
deze gegevens een norm worden bepaald in manuren/m2 voor een wand of bekisting.
Tevens het bijbehorende kostenplaatje voor de toekenning van arbeidskosten aan het
bouwdeel “in het werk gestorte betonwanden”.
2.2.2 Gewenste output
Dit is de personeelinzet van figuur 1.8 op pagina 22.
De personeelsplanning is direct gekoppeld aan de planning van de draagstructuur. Het aantal
personeel is bekend per wand die gestort moet worden, dus de koppeling met de planning
draagstructuur is het makkelijkst op niveau B. Echter kan de computer zelf de vertaalslag
maken van niveau B naar niveau A, al naar gelang het gewenste detailniveau van de gegevens.
Voor een voorbeeld zie figuur 2.3.

niveau A

niveau B

w1

w1.1
w1.2
w1.3
v2

v2

w2

w2.1
w2.2
w2.3
v3

v3

aantal storten

1

2

1

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

0

0

aantal man

3

6

3

3

3

0

0

0

3

6

3

3

3

0

0

0

3

6

3

3

3

0

0

0

3

6

3

3

3

0

0

0

manuren
manuren/m2

Figuur 2.3: voorbeeld planning personeel

Voor het gehele project is ook een overzicht van de mankrachten die nodig zijn voor de in het
werk gestorte betonwanden met het bijbehorende kostenplaatje.
bekw. personeel tijdsduur
manuren

prijs/eenheid kosten
€/manuur
€

TOTAAL
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2.2.3 Benodigde informatie
Uit een open gesprek met de projectcoördinator en raadplegen van het afstudeerverslag van P.
van der Horst ‘wandsysteembekisting keuzemodel’ [Lit. 1] kwamen de vogende variabelen
naar voren:







Welke bekwaamheid personeel
1. vereiste opleiding
2. vereiste ervaring
Hoeveel man
1. type bekisting
2. vereiste aantal man
Hoelang
1. tijdsduur per cyclus
Eigen/ huur
1. bekwaamheid personeel
2. hoeveelheid personeel
3. beschikbaarheid
4. kostenvergelijking
Kosten
1. loonkosten per uur
2. hoeveelheid personeel
3. tijdsduur

2.2.4 Verbanden en relaties
In figuur 2.4 op de volgende pagina is de samenhang van de variabelen behorende bij de
personeelinzet weergegeven. Ook in dit schema zijn enkele variabelen bijgekomen en/of in de
plaats gekomen voor anderen.
In het schema zit weer de database bekisting, welke de aansturing is voor de bepaling van het
type bekisting. De database personeel is een koppeling tussen opleidings- en ervaringsniveau
van het personeel met de loonkosten per uur. Ook is hier een externe bron (EXT2), te weten
de beschikbaarheid van personeel. Net als met de bekisting is dit behoorlijk wisselend, dus
ook hier dient steeds een externe check plaats te vinden.
De betekenissen van de variabelen en de verbanden staan weergegeven in de tabellen in
Bijlage 1.2. Van belang is ook het type antwoord dat gegeven moet worden op de variabele.
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2.3 Bepalen van het materiaal
2.3.1 Het doel
Het doel van materiaal is het bepalen van de juiste materialen met specificaties en de
hoeveelheden die aangeschaft en gebruikt worden en de bijbehorende kosten.
Wat betreft het materiaal is de afbakening gemaakt naar wapening en beton. Dit aangezien de
bedragen in het bouwdelenbestand van Hurks Bouw & Vastgoed bv van de overige materialen
bij de betonnen buitenwanden steeds gelijk zijn en ook bij de binnenwanden steeds gelijk zijn,
of slechts een verwaarloosbaar bedrag schelen. Per m2 wand kan er een vast bedrag aan
‘overige’ materialen worden berekend. Het is op dat moment alleen van belang of het gaat om
een binnenwand of een buitenwand.
2.3.2 Gewenste output
De output die bij dit onderdeel nodig is zijn de hoeveelheden en de specifieke gegevens van
het beton en de wapening en het kostenplaatje dat hierbij begroot is. De afdeling inkoop kan
hiervan gebruik maken bij het bestellen van de materialen voor het bouwproces.


betonsamenstelling:
hoeveelheid * prijs/eenheid = kosten

beton soort

hoeveelheid prijs/eenheid kosten
m3
€/m3
€

TOTAAL



wapening:
hoeveelheid wapening * prijs/eenheid = kosten
Dit zijn de hoeveelheden en specificaties van figuur 1.8 op pagina 22.
2.3.3 Benodigde informatie
Uit bestudering van het bouwdelenbestand van Hurks kwamen de volgende variabelen naar
voren die bepaald moeten worden:
 Welke materialen
1. soorten materiaal
2. specificatie
 Hoeveelheid materiaal
1. aantal m3 beton
2. hoeveelheid wapening kg/m3
 Kosten
1. prijs per eenheid materiaal
2. hoeveelheid materiaal
3. oppervlakte wand
 Overig materiaal
1. oppervlakte wand
2. binnenwand/buitenwand
3. kosten per m2 wand
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2.3.4 Verbanden en relaties
Hieronder in figuur 2.5 is schematisch weergegeven wat de verbanden zijn tussen de
verschillende variabelen met betrekking tot het materiaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
database betonprijzen. Deze database heeft de gegevens in zich van de verschillende
betonsamenstellingen en de eenheidsprijzen hiervan. De bepaling van de betonsamenstelling
komt van de hand van de constructeur. Evenals de hoeveelheid wapening in kg/m3 wand.
Tevens zijn er vaste bedragen voor de overige kosten van materiaal per m2 wand. Deze zijn
gescheiden in kosten voor binnenwanden en buitenwanden, aangezien hier andere bedragen
voor staan.

Figuur 2.5: verbanden tussen variabelen voor het materiaal
De vakjes zijn de variabelen die bepaald moeten worden en de pijlen zijn de verbanden hiertussen.
Met rood is de database betonprijzen aangegeven die deel uitmaakt van de te ontwerpen methode

De betekenissen van de variabelen en de onderlinge relaties staan in de tabellen in Bijlage 1.3.
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2.4 Bepalen van de tijd
2.4.1 Het doel
Het doel van de factor tijd in dit afstudeeronderzoek is een betrouwbare, reële tijdsplanning
kunnen maken die de leidraad is tijdens het bouwproces. Deze dient als controle op de
voortgang van het bouwproces en als controle op de normen bij nacalculatie. Door in een
vroeg stadium een goede planning te maken kunnen de verschillende afdelingen binnen de
werkvoorbereiding hier op inspringen.
Ook geldt de planning als bouwvolgorde van de draagstructuur.
2.4.2 Gewenste output
Het resultaat van het bepalen van de factor tijd is een betrouwbare planning, gebaseerd op de
bouwvolgorde die wordt toegepast met de gekozen bekisting. Dit is de planning uit figuur 1.8
op pagina 22.
Een strokenschema met daarin de tijdsduren van de wanden.
Dit kan op 2 niveaus worden gedaan:
A: tijdsduur wanden per bouwlaag en tijdsduur vloeren
B: tijdsduur van alle wanden apart en tijdsduur vloeren
Zie figuur 2.6 hieronder.

niveau A

niveau B

w1

w1.1
w1.2
w1.3
v2

v2
w2

w2.1
w2.2
w2.3
v3

betekenissen:
w1= wanden bouwlaag 1
v2= vloer bouwlaag 2
w2 = wanden bouwlaag 2

v3

w1.1= wand 1 van bouwlaag 1
w1.2= wand 2 van bouwlaag 1
w2.1= wand 1 van bouwlaag 2

Figuur 2.6: Voorbeeld planning draagstructuur

Deze planning van de draagstructuur wordt ingevoegd in de overall-planning. Hieruit kan dan
de werkelijke tijdsduur worden bepaald dat de bekisting aanwezig is op de bouw en dat er
voor betaald moet worden.
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2.4.3 Benodigde informatie
Vanuit een gesprek met de projectcoördinator kwamen de volgende variabelen die bepaald
moeten worden om de gewenste output te kunnen genereren:







Tijdsduur cyclus
1. activiteitenlijst
2. relaties tussen activiteiten
3. tijdsduur per activiteit
Aantal cycli
1. aantal wanden
Aantal cycli parallel
Hoeveelheid personeel
1. Aantal ploegen
2. Aantal man per ploeg
Productietijd vloeren
1. Oppervlakte vloer
2. Type vloer

2.4.4 Verbanden en relaties
Het schema in figuur 2.7 op de volgende pagina toont de relaties tussen de variabelen van de
factor tijd. Een aantal van de variabelen in het schema wordt aangestuurd vanuit de database
bekisting, nadat de keuze is gemaakt welk type bekisting gebruikt wordt. Resultaat van dit
deelschema is de planning voor de uitvoering van het betonskelet.
De betekenissen van de variabelen en de verbanden staan in de tabellen in Bijlage 1.4. Ook is
hierbij het type antwoord weer belangrijk. Dit is namelijk meestal de aansturing voor de
bepaling van een volgende variabele.
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2.5 Bepalen van de kosten
2.5.1 Het doel
Het is gewenst om snel een beeld te krijgen van de kosten die horen bij de gekozen werkwijze.
Zo kan al in een vroeg stadium bepaald worden of een bepaalde bouwwijze haalbaar is op
financieel gebied of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden.
Belangrijk is het om te weten welke kosten toegekend moeten worden aan welk stukje van dit
bouwdeel. Alles moet toegespitst zijn om zo een betrouwbaar beeld te hebben en een goede
controlemethode voor de nacalculatie.
2.5.2 Gewenste output
Er moet een goed onderbouwde kostenraming komen voor het totaal aan kosten van het
bouwdeel “in het werk gestorte betonwand”. Zodanig dat de werkelijke kosten een zo gering
mogelijke afwijking vertonen van de raming. Duidelijk moet zijn welke kosten aan welk
onderdeel toebedeeld zijn. Op deze wijze kan de begroting ook dienen als controlemiddel
achteraf of de gebruikte eenheidsprijzen en normen wel reëel zijn. Dit is de kostenraming uit
figuur 1.8 op pagina 22.
Per wand wordt een bouwdeelbegrotingsregel gekozen met bijbehorende analyseregels zoals
gebruikt in de huidige werkwijze bij Hurks Bouw & Vastgoed bv, met als verandering dat
voor de prijzen van beton en wapening de getallen uit het systeem komen, evenzo met het
type bekisting. Zie het voorbeeld in figuur 2.8 op de volgende pagina. De overige prijzen
kunnen gewoon uit het bouwdelenbestand worden overgenomen.
De groene hokjes moeten de input krijgen vanuit de methode. De blauwe hokjes kunnen na
invulling van de groene worden berekend. In totaal moet dit een begroting opleveren met een
splitsing naar wandtypen, dus op bouwdeelniveau. Echter om op dit niveau de kosten goed te
kunnen onderbouwen moeten de analyseregels van de betreffende bouwdeelregels worden
ingevuld. De analyseregels moeten worden bepaald om uiteindelijk de bouwdeelregel in te
kunnen vullen.

Figuur 2.8: voorbeeld Analyseregels en bouwdeelregel
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2.5.3 Benodigde informatie
Uit het bouwdelenbestand blijkt dat de volgende variabelen bepaald moeten worden om de
gewenste output te kunnen genereren:
 Kosten materieel
1. aantal m2 bekisting
2. prijs per eenheid
3. tijdsduur bekisting
 Kosten arbeid
1. loonkosten per uur
2. aantal manuren
 Kosten materiaal
1. hoeveelheden materiaal
2. prijzen per eenheid
2.5.4 Verbanden en relaties
In dit laatste deelschema in figuur 2.9 worden alle databases gebruikt. Deze worden alle
aangestuurd vanuit beslissingen in andere variabelen. Het eindresultaat van dit deelschema is
het totaal aan kosten dat berekend is voor het bouwdeel.

Figuur 2.9: verbanden tussen de variabelen voor de kosten
De vakjes zijn de variabelen die bepaald moeten worden en de pijlen zijn de verbanden hiertussen.
Met rood is de database bekisting aangegeven die deel uitmaakt van de te onwerpen methode

De betekenissen staan in de tabellen in Bijlage 1.5. Zowel de input die nodig is, de definitie
van de variabele als ook het type antwoord dat nodig is.
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2.6 Combineren van alle variabelen tot één schema
In deze paragraaf zijn alle variabelen uit de paragraaf 2.1 t/m 2.5 samengevoegd om ook de
verbanden en relaties te laten zien tussen de verschillende onderdelen en zodoende een overall
beeld te krijgen van het geheel om tot het bekistingplan te komen. Het resultaat hiervan staat
in figuur 2.10 op de volgende pagina.
Alle variabelen en hun relaties uit de voorgaande deelschema’s zijn hierin aanwezig.
Toegevoegd zijn de relaties die tussen de verschillende deelschema’s bestaan. Dit schema is
globaal en alleen bedoeld om de onderlinge relaties aan te geven. Er zitten namelijk tussen de
variabelen nog verschillen wat betreft de kwantiteit. De ene variabele gaat over 1 wand en de
andere gaat over alle wanden.
De drie onderliggende databases en de twee externe bronnen zijn in het schema niet
aangegeven om het overzichtelijk te houden.
Het schema geeft aan welke gegevens vanuit de tekening moeten worden gehaald. Deze
variabelen zijn vanuit de tekening met een rode pijl verbonden. Dit zijn de volgende:
 Stort-eenheid,
Hiermee wordt de wand(en) bedoeld die in een stort wordt gemaakt.
Deze wordt bpaald door de projectcoördinator op basis van de tekening
 Netto-inhoud wand (in m3),
hiermee wordt bedoeld de totale inhoud minus de inhoud van evt. sparingen.
 Bruto-hoogte wand (in m1),
hiermee wordt bedoeld de grootste hoogte van de wand.
 Bruto-lengte wand (in m1),
hiermee wordt bedoeld de grootste lengte van de wand.
 Aantal sparingen (als getal),
hierbij gaat het om sparingen van deuren, ramen, puien, etc.
 Aantal knikken (als getal),
Hierbij gaat het om iedere knik of hoek die wordt gemaakt binnen een stort-eenheid,
onafhankelijk van het aantal graden.
 Bruto-vloeroppervlak (in m2)
 Netto-oppervlakte wand (in m2),
hiermee wordt bedoeld het bruto-oppervlak verminderd met de oppervlakte van de
sparingen.
 Oppervlaktekwaliteit wand (in klasse-aanduiding, volgens NEN6722)
 hoeveelheid wapening (in kg/m3)
 betonsamenstelling (sterkteaanduiding, evt toevoegingen)
 type vloer (kanaalplaat, breedplaat, staal-betonvloer, etc)
 binnenwand/buitenwand (22-binnenwand of 21-buitenwand)
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Figuur 2.10: verbanden tussen de variabelen voor het bekistingplan
De vakjes zijn de variabelen die bepaald moeten worden en de pijlen zijn de verbanden hiertussen.
De rode pijlen en vakjes geven de variabelen aan die vanuit de tekening moeten komen.
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2.7 De tekening
De gegevens die volgens het schema van paragraaf 2.6 uit de tekening moeten komen staan in
schril contrast met de werkelijke aanlevering van de tekeningen.
Wat er per fase op de tekeningen staat verschilt heel erg per architect. Soms is de VOtekening niet meer dan een schetsontwerp dat met de hand getekend is. Zonder een
materialisatie en een dikte van de elementen. Voor een voorbeeld hiervan zie bijlage 2.1. De
calculator heeft hier vervolgens aannames bij gedaan voor de constructieve opzet en dikte
wanden aan de hand van berekeningen en ervaring. Tekeningen van de constructeur zijn in
deze fase zeer zeldzaam.
Er zijn ook projecten waarbij de VO-tekeningen wel met de computer zijn getekend en dus al
deels een materialisatie bevatten en afmetingen van de bouwdelen.
De calculatie-afdeling heeft een checklist welke tekeningen minimaal aanwezig moeten zijn
om een VO-raming te maken:
1. plattegronden van alle verdiepingen
2. gevels
3. doorsnede
4. materialisering
5. situatietekening
6. aanvraagbrief VO-raming met overzicht ter beschikking gestelde stukken.
Schaal van de aangeleverde tekeningen 1:100
Hier staat geen eis met betrekking tot constuctieve informatie. Dit wordt pas in de DO-fase
gevraagd.
De DO-tekeningen zijn wel altijd met de computer getekend. De constructeur neemt als basis
de tekening van de architect op papier en geeft hierop de constructieve gegevens aan. Voor
een voorbeeld hiervan zie bijlage 2.2.
De calculatie-afdeling heeft een checklist welke tekeningen minimaal aanwezig moeten zijn
om een DO-raming te maken:
1. situatietekening
2. plattegronden van alle verdiepingen
3. gevels
4. doorsneden
5. prinipe detaillering
6. constructieve opzet (fundering, skelet en details)
7. materialisering
8. afwerkingsniveau klasse
9. uitgangspunten bouwput (bemaling, damwand etc)
schaal van de aangeleverde tekeningen 1:100, details 1:5
De constructieve gegevens van de betonwanden zijn belangrijk om mee te nemen in de
methode. Voor de methode wordt dus informatie naar voren geschoven in de fase-indeling
van de bouwontwikkeling. Hier zal nog een belangrijke vertaalslag moeten worden gemaakt
tussen huidige tekeningen en de tekening die voor de methode gebruikt kan worden. Deze
vertaalslag valt buiten het kader van dit afstudeerwerk.
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Hoofdstuk 3: De methode voor het maken van het bekistingplan
In dit hoofdstuk wordt de methode besproken die in het afstudeerwerk is ontwikkeld. Eerst is
in paragraaf 3.1 het schema aangepast om bruikbaar te zijn voor een systematische aanpak.
Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 aangegeven hoe de methode er uit ziet en daarna is dit in
paragraaf 3.3 t/m 3.5 per stap uitgewerkt.

3.1 Het schema
Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.6 zijn de kwantiteiten in het gehele schema niet hetzelfde.
De ene variabele gaat over één wand en de andere variabele gaat over alle wanden.
Om het schema te kunnen gebruiken moeten de variabelen op elkaar worden afgestemd.
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een centrale database (zie figuur 3.1). Deze deelt het
schema eigenlijk in drie delen. De eerste twee delen worden per stort-eenheid doorlopen. Het
derde deel gaat over het totale project.

Tekening
volgens te
bepalen
richtlijnen

Schema
deel 1
- Materiaal
- Voorwaarden
bekisting per
stort-eenheid

I

Schema
deel 2
- type en
hoeveelheid
bekisting
- tijdsduur per
stortcyclus
- personeel

II

Schema
deel 3

III

- kosten
bekisting
- planning

CENTRALE DATABASE

Bekisting
plan

Computerprogramma
Figuur 3.1: Indeling van het schema
Per deel van het schema worden gegevens bepaald en berekend.
Bij I, II en III worden deze gegevens in de centrale database opgeslagen.
Schema deel 1 wordt voor iedere stort-eenheid een keer doorlopen.
Schema deel 2 wordt voor de tijdsduur per cyclus en de hoeveelheid bekisting voor
iedere stort-eenheid een keer doorlopen, voor personeel per type bekisting.
Schema deel 3 wordt maar 1 keer doorlopen, voor het hele project.

Al gedurende het doorlopen van het schema wordt verkregen informatie in de database
toegevoegd en aan het einde van het doorlopen van het schema zijn de analyseregels en de
bouwdeelbegrotingregels volledig ingevuld. Ook de andere tabellen zijn dan volledig
ingevuld.
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Om dit alles in het schema in te voegen zijn er variabelen bijgekomen die in het vorige
schema niet aanwezig waren. Dit zijn de volgende variabelen:
 Hoeveelheid wapening (kg/m2 wand)
 Hoeveelheid beton (m3/m2 wand)
 Type bekisting gewenst
 Hoeveelheid bekisting per project
 Hoeveelheid bekisting per stort-eenheid
 Prijs per m2 bekisting per week
 Kosten bekisting per type bekisting
 Kosten bekisting per m2 wand
Opvallend hierbij is de toevoeging ‘per m2 wand’. Deze is belangrijk omdat de analyseregels
zijn opgebouwd per m2 wand.
Verder is het ‘type bekisting gewenst’ belangrijk. Per stort-eenheid wordt gekeken welke
soort bekisting voldoet en uiteindelijk wordt op basis van al deze infomatie voor het hele
project bepaalt welk type(n) bekisting wordt/worden gebruikt.
Op basis van gegevens van standaard opslagpercentage per type bekisting wordt de benodigde
hoeveelheid bekisting bepaald per project en per stort-eenheid.
Er is nog een verandering. De kosten voor de wapening gaan naar de kosten voor de
onderaannemer. De wapening wordt bij Hurks namelijk altijd uitgevoerd door een
onderaannemer. De prijs voor de wapening is de prijs voor het leveren èn het verwerken van
de wapening.
Stonden de kosten voor de huur en afschrijving van de bekisting in het bouwdelenbestand van
Hurks nog bij de kolom materiaal, hier is gekozen om deze kosten onder te brengen bij de
kosten materieel.
Het schema staat in figuur 3.2 op de volgende pagina.
Dit is het schema dat doorlopen moet worden, dit is de methode.
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3.2 Het grotendeels geautomatiseerde ontwerp
In paragraaf 1.5.1 is beschreven dat het ideaalbeeld van het afstudeerwerk is dat de tekening
wordt aangeleverd, vervolgens moet een willekeurig persoon een druk op de knop doen en het
bekistingplan rolt uit de computer. Dit is niet haalbaar in het kader van het afstuderen.
In het afstuderen wordt een methode ontwikkeld om de procedure voor het maken van het
bekistingplan zover mogelijk te automatiseren. Hier wordt wel het ontwerp gemaakt, de eisen
waaraan het moet voldoen en de methode zelf worden ontworpen en beschreven, maar het
computerprogramma wordt niet gemaakt.
De procedure is als volgt:
A. de tekening volgens de richtlijnen wordt ingeladen in het computerprogramma
B. de projectcoördinator bepaalt de stort-eenheid door het toekennen van een unieke code,
de wandcode, en het type stort-eenheid. De vloeren krijgen ook een unieke code, de
vloercode. Hierdoor ligt de bouwvolgorde vast.
C. het computerprogramma doorloopt het schema en vult de database met de verkregen
gegevens.
Schematisch staat dit in figuur 3.3:

Doorlopen
van de te
ontwerpen
methode

Tekening
(bestand)

Bekistingplan

Projectcoördinator

Digitale
tekening
gebouwmodel

Stap A
Inladen
tekening in
programma

Computer-programma
Stap B
Bepalen storteenheid
Stap C
Doorlopen
schema

Bekistingplan

Projectcoördinator

Figuur 3.3: SADT van het gewenste proces
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Hiervoor is nodig:
o Duidelijke, goed georganiseerde/ingedeelde tekeningen met de resultaten van
paragraaf 2.6 (m.u.v. de stort-eenheid) erin verwerkt. Hiertoe moeten
richtlijnen/randvoorwaarden worden opgesteld om bij iedere tekening dezelfde
indeling te hebben. Deze randvoorwaarden zijn voor de architect/constructeur. Het
aantal randvoorwaarden moet wel geminimaliseerd te worden, aangezien er veel
verschillende partners zijn en er wel mee gewerkt moet kunnen worden, er moet wel
animo voor zijn.
o Een diepere uitwerking van het schema uit paragraaf 3.1 om dit in een digitaal
programma te kunnen vastleggen. Hierbij is minimale keuze mogelijk. Alleen de
projectcoördinator heeft invloed door het bepalen van de stort-eenheden en de
bouwvolgorde door middel van het toekennen van de wandcodes, vloercodes en het
type stort-eenheid.
o Eenduidige bepaling van de inhoud van het bekistingplan. Zo heeft ieder project
eenzelfde output en is vergelijking tussen projecten mogelijk.
Om de methode te kunnen toetsen is er ook een papieren methode gemaakt. Deze bestaat uit
de beschrijving van de geautomatiseerd methode, aangevuld met papieren invullijsten voor de
gegevens die in de geautomatiseerde versie worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van
het programma en invullijsten voor de gegevens van de centrale database.
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3.3 Stap A: Inladen digitale tekening gebouwmodel
Hier wordt beschreven welke informatie op de tekening moet staan en op welke wijze deze
informatie georganiseerd moet zijn op de tekening. Dit is een voorwaarde om digitaal te
kunnen werken met de methode. Het daadwerkelijke inladen is hier niet relevant, aangezien
het programma geen onderdeel is van dit afstuderen.
3.3.1 De getekende informatie
De gegevens die in het tekeningbestand moeten staan zijn de variabelen die uit paragraaf 2.6
komen en dan uitgezonderd de stort-eenheid. Deze gegevens moeten uit dit ene
tekening(bestand) gehaald kunnen worden. Deze benodigde gegevens zijn de volgende:













Netto-inhoud wand (in m3),
hiermee wordt bedoeld de totale inhoud minus de inhoud van evt. sparingen.
Bruto-hoogte wand (in m1),
hiermee wordt bedoeld de grootste hoogte van de wand.
Bruto-lengte wand (in m1),
hiermee wordt bedoeld de grootste lengte van de wand.
Aantal sparingen (als getal),
hierbij gaat het om sparingen van deuren, ramen, puien, etc.
Aantal knikken (als getal),
Hierbij gaat het om iedere knik of hoek die wordt gemaakt binnen een stort-eenheid,
onafhankelijk van het aantal graden.
Bruto-vloeroppervlak (in m2)
Netto-oppervlakte wand (in m2),
hiermee wordt bedoeld het bruto-oppervlak verminderd met de oppervlakte van de
sparingen.
Oppervlaktekwaliteit wand (in klasse-aanduiding, volgens NEN6722)
hoeveelheid wapening (in kg/m3)
betonsamenstelling (sterkteaanduiding, evt toevoegingen)
type vloer (kanaalplaat, breedplaat, staal-betonvloer, etc)
binnenwand/buitenwand (22-binnenwand of 21-buitenwand)

Hieruit kan worden afgeleid dat alleen de wanden en de vloeren op de tekening hoeven te
staan. Het volstaat om alleen de tekening te hebben van de constructie. Sterker nog, het is het
beste als alleen de vloeren en de betonwanden op de tekening zijn weergegeven. Andere
informatie is alleen vervuiling en zorgt in een geautomatiseerde omgeving voor verwarring.
Hierbij wordt de aanname gedaan dat bij de woningbouw alle constructieve wanden van
hetzelfde materiaal worden gemaakt. Of alle, of geen constructieve wanden worden gemaakt
van in het werk gestort beton.

3.3.2 Basis
Een belangrijke eis vanuit Hurks Bouw & Vastgoed B.V. ten aanzien van de tekening(bestand)
is dat de tekening is gemaakt in AutoCad, aangezien er binnen de bedrijfsvoering van Hurks
met AutoCad wordt gewerkt.
Vandaar dat hier de mogelijkheden van AutoCad worden bekeken.
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Allereerst is het van belang dat de wanden en de vloeren afzonderlijk herkenbaar zijn. Tevens
moet er verschil worden gemaakt tussen binnenwanden en buitenwanden. De reden voor het
splitsen van de binnenwanden en buitenwanden is de bepaling van de “kosten overig” (zie
hiervoor het schema van paragraaf 2.6).
Deze twee soorten van onderscheid zijn te ondervangen door de koppeling van de NL/SfBcodering aan de tekening. Bij Hurks Bouw & Vastgoed B.V. wordt namelijk veel gebruik
gemaakt van deze codering, zoals bij het bouwdelenbestand en de begrotingen. De keuze voor
de codering van de NL/SfB sluit goed aan bij de werkwijze van Hurks.
Het meest duidelijke hierbij is om in verschillende lagen (layers) te tekenen en de layer de
naam te geven van de NL/SfB-code en omschrijving.
Voor het bepalen van de stort-eenheden, de wandcodes, en hiermee ook de bouwvolgorde
dient er met de layer-indeling ook een scheiding te zijn bij de wanden naar de verdieping
waarop ze staan. Zo kan de projectcoördinator in het 3D-model een goed overzicht krijgen
van de wanden op een verdieping. Hetzelfde geldt voor de vloeren. Deze moeten ook per
verdieping te krijgen zijn vanuit het 3D-model.
Layers die gebruikt moeten worden om dit mogelijk te maken zijn bv:




21.01 Buitenwanden 1e verdieping
22.05 Binnenwanden 5e verdieping
23.04 Vloeren 4e verdieping

Bij de layer-codering zijn de eerste twee cijfers de code volgens NL/SfB en de volgende twee
cijfers de verdieping waarop het object staat.
Van de vloeren zijn alleen het type vloer en het bruto-vloeroppervlak van belang.
De andere benodigde gegevens uit paragraaf 3.3.1 hebben betrekking op de wanden.
Ten tweede is het van belang dat de tekening is opgebouwd uit objecten. Hiermee wordt
bedoeld dat er met driedimensionale vormen getekend wordt. Zodoende heeft het object al
alle afmetingen in de drie basisdimensies in zich verenigd. Dit in tegenstelling tot een
tweedimensionaal object, welke visueel de derde dimensie mist, en deze hooguit gekoppeld
met zich meedraagt.
Het tekenen met de 3D-objecten geeft de volgende benodigde gegevens van de wanden:
 netto-inhoud wand
 bruto-hoogte wand
 bruto-lengte wand
 netto-oppervlakte wand
En het volgende gegeven van de vloeren:
 bruto-vloeroppervlak
Deze gegevens worden vanuit de tekening meteen in het schema ingepast.
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3.3.3 Overige benodigde informatie
Aantal sparingen:
Het aantal sparingen is van belang voor de bepaling van de tijdsduur van de stortcyclus.
Hierbij gaat het alleen om sparingen voor deuren, ramen of puien, kortom sparingen van
minimaal 0,5 m2.
Het aantal sparingen komt als label aan de wand.
Oppervlaktekwaliteit wand:
De gevraagde oppervlaktekwaliteit is van belang voor de bepaling van het type bekisting dat
ingezet wordt. De oppervlaktekwaliteit is bepaald door de architect en is volgens NEN 6722.
Hier wordt nog gebruik gemaakt van NEN 6722 (VBU1988) [lit. 2] omdat hier meer
onderscheid door wordt verkregen en omdat veel documentatie niet voorhanden is volgens de
NEN 6722 (2002).
De oppervlakte-kwaliteit komt als label aan de wand.
Hoeveelheid wapening:
De hoeveelheid wapening is van belang voor de bepaling van de kosten van de wapening. De
hoeveelheid wapening is bepaald door de constructeur. Dit is in kg/m3 wand.
De hoeveelheid wapening in kg/m3 komt als label aan de wand.
Betonsamenstelling:
De betonsamenstelling is van belang voor het bepalen van de kosten per eenheid van een
kubieke meter beton. De betonsamenstelling is bepaald door de constructeur (evt. ook n.a.v.
architectonische eisen). Deze betreft de sterkte van het beton, de milieuklasse en evt. nog
bepaalde toeslagen.
De betonsamenstelling komt als label aan de wand.
Type vloer:
Het type vloer is van belang voor het bepalen van de tijdsduur tussen het einde van de laatste
wand van de ene bouwlaag en het begin van de eerste wand op de volgende bouwlaag. Dit
hangt af van het materiaal waarvan de vloer wordt gemaakt en de bijpassende
uitvoeringsmethode. Ieder type vloer heeft een eigen tijd die er voor staat om uitgevoerd te
worden en weer klaar te zijn voor verdere bebouwing.
Het type vloer staat in een label dat aan de vloer hangt.
Binnenwand/buitenwand:
Dit is belangrijk voor het bepalen van de overige kosten. Hierin wordt alleen onderscheid
gemaakt tussen de binnenwanden en de buitenwanden. De bepaling binnenwand/buitenwand
gebeurt via de layer-codering. 21 voor de buitenwanden en 22 voor de binnenwanden volgens
de NL/SfB-codering.
De bepaling binnenwand/buitenwand komt als label aan de wand.
Aantal knikken:
Dit is belangrijk voor de keuze van het type bekisting en de tijdsduur van de cyclus. De
grootte (aantal graden) van de hoek is hierbij niet van belang. De bepaling van het aantal
knikken gebeurt via de geometrische gegevens in het tekeningbestand zelf. De pc moet zelf
bepalen of er knikken zijn.
Het aantal knikken komt als label aan de wand.
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3.3.4 visualisatie
In de tekening kan de wand met de rechtermuisknop worden aangeklikt. Dan komt de tabel
zichtbaar met de gegevens die als label aan de wand hangen. In eerste instantie zijn de
wandcode en het type stort-eenheid hier nog blanco. De projectcoördinator moet deze invullen
bij de bepaling van de stort-eenheid. Zie figuur 3.4 voor een voorbeeld.

Figuur 3.4: visualisatie gegevenstabel in tekening
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3.4 Stap B: Bepalen stort-eenheid
In deze stap wordt bepaald wat de stort-eenheden zijn. Dat wil zeggen welke wand of
combinatie van wanden in één stort wordt uitgevoerd. Bij het aangeven van de stort-eenheid
door de projectcoördinator krijgt de stort-eenheid een type toegekend en een unieke code, de
wandcode.
De verschillende typen stort-eenheden zijn:
 Type 1: woningscheidende wanden hoog ( hoogte > 3m)
 Type 2: woningscheidende wanden normaal (hoogte < 3m)
 Type 3: kern
 Type 4: wanden (lengte = 6-10m)
 Type 5: wanden (lengte tot 6 m)
De wandcode bestaat uit 2 cijfers, dan een punt en dan weer 2 cijfers (zie figuur 3.5). Aan
deze code worden alle gegevens gekoppeld en op basis van deze code kunnen de gegevens
ook opgehaald worden. De wandcode wordt ingevoegd in de tabel met gegevens van de
tekening.

XX.XX

De codering voor de
verdieping

nummer van de wand
n.a.v. bouwvolgorde
op de verdieping

vb: 07.13 = de wand op de 7e verdieping die als 13e wand gestort wordt
12.01 = de wand op de 12e verdieping die als 1e wand gestort wordt

Figuur 3.5: De wandcode

De vloeren krijgen van de projectcoördinator ook een unieke code, de vloercode. Deze bestaat
uit 2 cijfers, dan een punt en dan een letter (zie figuur 3.6). Deze code wordt gebruikt voor de
bouwvolgorde van de vloeren.

XX.Y

De codering voor de
verdieping

letter van de vloer
n.a.v. bouwvolgorde
op de verdieping

vb: 00.C = het derde (C) deel van de begane grondvloer
05.A = het eerste (A) deel van de vloer van de 5 verdieping

Figuur 3.6: De vloe-code
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De coderingen van de wanden en vloeren zijn op elkaar afgestemd aangezien op basis van
deze coderingen de planning voor de draagstructuur wordt opgebouwd. Bijv. wanden met
code 03.XX staan dus op vloer 03.Y. Er zal dus in ieder geval een deel van de wanden 02.XX
klaar moeten zijn alvorens vloer 03.Y kan worden ingepland. Tevens kunnen er ook geen
wanden 03.XX worden gemaakt als er nog geen vloer 03.Y klaar is.
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3.5 Stap C: Doorlopen schema
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.1 is het schema onderverdeeld in drie delen. Deze
delen worden afzonderlijk behandeld voor het doorlopen van het schema. Voor ieder deel is er
een stappenplan opgesteld om het schema te doorlopen en de centrale database te voorzien
van de verkregen gegevens.
Dit stappenplan is de beschreven uitwerking van hetgeen geautomatiseerd kan worden. Als
basis hiervoor geldt de tekening die is opgesteld volgens de richtlijnen aangegeven in
paragraaf 3.3. Voor het stappenplan zijn enkele stappen verder uitgewerkt met tabellen en
methodes. Hier wordt in het stappenplan naar verwezen. In de laatste kolom van het
stappenplan (positie output) wordt verwezen naar de tabellen van de invullijsten. Voor de
papieren versie van het ontwerp zijn deze invullijsten gemaakt (zie Bijlage 3).
Alle stappen uit het stappenplan zijn ook aangegeven in het bijbehorende deelschema. Dit is
het betreffende deel van het schema met de bijbehorende database.
In de database staan de documenten die uit dit deel van het schema worden gehaald. De
groene vakjes zijn de gegevens die vanuit het schema in de documenten worden ingevoerd.
De blauwe vakjes worden berekend op basis van de gegevens van de groene vakjes. De rode
vakjes kunnen op het betreffende moment nog niet bepaald of berekend worden. De grijze
vakjes zijn gegevens die al in een eerdere database zijn bepaald.

3.5.1 Stappenplan en schema deel 1
Op de volgende pagina in figuur 3.7 staat het stappenplan voor het eerste deel van het schema
en de gegevens voor de database die hierbij horen. Op de pagina daarna staat in figuur 3.8 het
schema met de database. Hierin staan de afzonderlijke stappen uit het stappenplan visueel
weergegeven.
Vervolgens zijn er nog enkele stappen verder uitgewerkt met tabellen of methodes.
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Activiteit

Omvang

Input

Berekening

Positie output

Bepalen stort-eenheid via het toekennen van type storteenheid en wandcodes hieraan. Dit doet de
projectcoördinator
Bepalen bouwdeelbegrotingsregel door bepaling
binnenwand/buitenwand
Bepalen hoogte wand (m)
Bepalen analyseregels bij de bouwdeelbegrotingsregel
Bepalen oppervlakte wand netto (m2) (de
bouwdeelhoeveelheid)

Per stort-eenheid

Wanden op de tekening

Per stort-eenheid

Tekening, binnenwand/buitenwand
Bouwdelenbestand Hurks
Tekening, hoogte wand (m)
Bouwdelenbestand Hurks
Tekening, oppervlakte wand netto (m2)

Keuze maken bouweelbegrotingsregel binnenwand/buitenwand
met bijbehorende analyseregels
Keuze maken analyseregels. Indien h>3m dan incl. binnensteiger,
indien h<3m dan niet de analyseregels voor de binnensteiger.
Opnemen in systeem

Stap 5
Stap 6
Stap 7

Bepalen inhoud wand (m3)
Bepalen hoeveelheid wapening (kg/m3)
Berekenen hoeveelheid wapening (kg)

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Stap 8

Berekenen hoeveelheid wapening (kg/m2 wand)

Per stort-eenheid

Stap 9

Berekenen hoeveelheid beton (m3)

Per stort-eenheid

Tekening, inhoud wand (m3)
Tekening, hoeveelheid wapening (kg/m3)
Hoeveelheid wapening (kg/m3) (stap 6)
Inhoud wand (m3) (stap 5)
Hoeveelheid wapening (kg) (stap 7)
Oppervlakte wand netto (m2) (stap 4)
Inhoud wand (m3) (stap 5)

Stap 10

Berekenen hoeveelheid beton (m3/m2 wand)

Per stort-eenheid

Stap 11

Bepalen betonsamenstelling

Per stort-eenheid

Hoeveelheid beton (m3) (stap 9)
Oppervlakte wand netto (m2) (stap 4)
Tekening, betonsamenstelling

Opnemen in systeem
Opnemen in systeem
Hoev. Wapening (kg/m3) x inhoud wand (m3)
Stap 6 x stap 5
Hoeveelheid wapening (kg) / oppervlakte wand netto (m2)
Stap 7 / stap4
Inhoud wand = hoeveelheid beton
Hoeveelheid beton (m3) = Stap 5
Hoeveelheid beton (m3) / oppervlakte wand netto (m2)
Stap 9 / stap 4
Opnemen in systeem

Stap 12

Bepalen prijs per m3 beton (€/m3)

Per stort-eenheid

Stap 13
Stap 14

Bepalen lengte wand (m)
Berekenen oppervlakte wand bruto (m2)

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Stap 15
Stap 16

Bepalen oppervlakte-kwaliteit
Bepalen aantal sparingen

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Betonsamenstelling (stap 11)
Database betonprijzen (€/m3)
Tekening, lengte wand (m)
Hoogte wand (m) (stap 3)
Lengte wand (mm) (stap 13)
Tekening, oppervlakte-kwaliteit
Tekening, aantal sparingen

Kiezen prijs per m3 van beton op basis van de betonsamenstelling
(zie uitleg stap 12 na deelschema)
Opnemen in systeem
Hoogte wand (m) x lengte wand (m)
Stap 3 x stap 13
Opnemen in systeem
Opnemen in systeem

Stap 17

Bepalen aantal knikken

Per stort-eenheid

Tekening, aantal knikken

Opnemen in systeem

Stap 18
Stap 19
Stap 20

Bepalen aantal zelfde storten
Bepalen repetitiefactor
Bepalen type bekisting gewenst

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Optellen aantal stort-eenheden van hetzelfde type
Aantal zelfde storten = repetitiefactor = stap 18
Gebruiken database bekisting (zie uitleg stap 20 na deelschema)

Stap 21
(hoeft maar 1x)

Berekenen oppervlakte vloer bruto (m2) per verdieping
Bepalen type vloer per verdieping

Per hele project

Type stort-eenheid (stap 1)
Aantal zelfde storten (stap 18)
Oppervlakte wand bruto (m2) (stap 14)
Oppervlakte-kwaliteit (stap 15)
Aantal knikken (stap 17)
Repetitiefactor (stap 19)
Tekening, vloer-codes
Tekening, oppervlakte vloer bruto (m2)
Tekening, type vloer

Optellen oppervlakten van alle vloeren met dezelfde twee
begincijfers, staande voor de verdieping

Invullen in overzicht vloeren

Stap 22

Berekenen kosten wapening per m2 wand (€/m2 wand)

Per stort-eenheid

Hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) (stap 8)

Invullen in analyseregel wapening bij kolom prijs/ehd

Stap 23
Stap 24

Berekenen kosten wapening per stort-eenheid
Berekenen kosten beton per m2 wand (€/m2 wand)

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Stap 25
Stap 26

Berekenen kosten beton per stort-eenheid
Berekenen kosten totaal per analyseregel waar alleen de
bouwdeelhoeveelheid is ingevuld.
Berekenen totaal kosten materiaal voor in
bouwdeelbegrotingsregel
Berekenen totaal kosten onderaannemers voor in
bouwdeelbegrotingsregel

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Oppervlakte wand netto (m2) (stap 4)
Hoeveelheid beton (m3/m2 wand) (stap 10)
Prijs per m3 beton (stap 12)
Oppervlakte wand netto (m2) (stap 4)
Oppervlakte wand netto (m2) (stap 4)

Hoeveelheid wapening (kg/m2 wand) x prijs (€/kg)
AR: Kolom hoevh x kolom onderaannemer
Bouwdeelhoeveelheid x prijs/ehd
Hoeveelheid beton (m3/m2 wand) x prijs per m3 beton (€/m3)
AR: Kolom hoevh x kolom materiaal
AR: Bouwdeelhoeveelheid x prijs/ehd
AR: Bouwdeelhoeveelheid x prijs/ehd

Invullen in analyseregel beton bij kolom totaal
Invullen in analyseregel bij kolom totaal

Optellen totaal kosten van al deze analyseregels

Invullen in bouwdeelbegrotingsregel kolom materiaal

Optellen totaal kosten van al deze analyseregels

Invullen in bouwdeelbegrotingsregel kolom onderaannemers

Schema
deel 1
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Invullen in tussentabel 1
Invullen in analyseregels en bouwdeelbegrotingsregel
Invullen in invulijst stappenplan
De bouwdeelbegrotingsregel en analyseregels
De correcte analyseregels
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in analyseregels bij bouwdeelhoeveelheid
Invullen in bouwdeelbegrotingsregel bij hoeveelheid
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in tussentabel 1
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in analyseregel wapening kolom hoeveelheid
Invullen in overzicht beton
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in analyseregel betonsamenstelling kolom hoev.heid
Invullen in analyseregel storten beton kolom hoev.heid
Invullen in analyseregel beton bij kolom omschrijving
Invullen in overzicht beton
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in overzicht beton
Invullen in analyseregel beton bij kolom materiaal
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in tussentabel 1
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in tussentabel 1
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in tussentabel 1
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in invulijst stappenplan
Invullen in tussentabel 1

Database I

Stap 27
Stap 28

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Totaal kosten analyseregels met
materiaalkosten
Totaal kosten analyseregels met
onderaannemers

Figuur 3.7: stappenplan voor schema deel 1
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Stap 6

Stap 7

hoeveelheid
wapening
(kg/m3)

hoeveelheid
wapening
(kg)

Stap 5

T

hoeveelheid
wapening
(kg/m2 wand)

Stap 9

inhoud
wand

Stap 4

hoeveelheid
beton
(m3/m2 wand)

betonsamen
stelling
Stap 12

oppervlakte
wand netto

D

Stap 10

hoeveelheid
beton (m3)

Stap 11

E

Stap 8

Prijs per
m3 beton

A

Stap 2

binnenwand/
buitenwand

K

T

Stap 3

hoogte
wand
Stap 13

E

Stap 1

STORTStap 1
EENHEID

A

lengte
wand
Stap 14

oppervlakte
wand bruto
Stap 15

N

oppervlakte
kwaliteit

Analyseregels en bouwdeelbegrotingsregel per stort-eenheid

Stap 20

B

type
bekisting
gewenst

Stap 16

aantal
sparingen

I

aantal
hoeken
Stap 18

N

A

Stap 17

aantal zelfde
storten

Stap 19

repetitie
factor

S

Stap 21

Soort antwoord
XX.XX

verdieping
stap 1
stap 1

In m2
In m2

stap 4

In stuks
In stuks
In kg

stap 16

stap 14
stap 20

01
02
etc
overzicht vloeren

stap 17
stap 7

E

type vloer
Stap 22

betonsamenstelling

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

Stap 11

Stap 9

Stap 12

Stap 25

Overzicht beton

I
per stort-eenheid een cyclus
Figuur 3.8: schema en database stappenplan deel 1
De rode pijlen en vakjes geven aan welke gegevens uit de tekening komen.
De blauwe pijlen geven aan welke gegevens in database I worden opgeslagen en worden gebruikt in het vervolg.
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Oppervlakte vloer bruto
(m2)

Tussentabel 1

oppervlakte
vloer bruto

G

Wandcode
Type stort-eenheid
Netto-wandoppervlakte
Bruto-wandoppervlakte
Type bekisting gewenst
Aantal sparingen
Aantal knikken
Hoeveelh wapening

De groene vakjes zijn gegevens die uit het schema komen.
De blauwe vakjes worden berekend met behulp van de groene vakjes.
De rode vakjes zijn in dit stadium nog niet te bepalen.
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Stap 21

Stap 21

Stap 21

Stap 21

Stap 21
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Stap 12
De kosten per m3 voor de meest gebruikte soorten beton staan hieronder vermeld in de tabel
en zijn overgenomen uit het jaarcontract van Hurks Bouw & Vastgoed bv met Transportbeton
BV. Voor overige samenstellingen inzake betonsterkte, milieu- en consistentieklassen zie
bijbehorende tabel in figuur 3.9 voor toeslagen in €/m3. Deze staat op de volgende pagina.
Oude benaming
B15-mk1, c.g. 3
B25-mk1, c.g. 3
B25-mk2, c.g. 3
B25-mk VA, c.g. 3
B25-mk VB, c.g. 3
B25-mk VC, c.g. 3
B25-mk VD, c.g. 3
B35-mk 2, c.g. 3
B35-mk VC, c.g. 3
B35-mk VD, c.g. 3

Nieuw
C12/25
C20/25
C20/25
C20/25
C20/25
C20/25
C20/25
C28/35
C28/35
C28/35

Prijs in €/m3
62,20
63,55
64,00
64,95
66,95
70,60
71,05
67,20
71,50
71,95

De toeslagprijzen voor andere samenstellingen staan in onderstaande tabel.
Portlandcementklasse A
Portlandcementklasse B
Portlandcementklasse C
Grind nom. 16mm
Plastificeerder
Superplastificeerder

Björn Timmermans 445448

Prijs in €/m3
2,50
6,50
13,00
5,50
3,50
4,50
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Stap 20
Input van de database bekisting is:
 oppervlakte wand bruto, hiermee wordt bedoeld de opp in m2, maar ook de
afzonderlijke lengte en hoogte van de wand.
 oppervlakte kwaliteit, in klasse-aanduiding volgens NEN 6722 (VBU 1988)
 aantal knikken, het aantal knikken/hoeken dat in de stort-eenheid is.
 repetitiefactor, het aantal keren dat dezelfde bekisting gebruikt kan worden zonder
ombouwen.
De keuze voor het type bekisting is vierledig:
 kleinpaneelbekisting (KP)
Dit is een systeem opgebouwd uit kleine panelen, welke terplekke worden
samengesteld tot een wandbekisting
 grootpaneelbekisting (GP)
Dit is een systeem opgebouwd uit grote panelen, welke terplekke worden
samengesteld tot een wandbekisting
 grootwand wandbekisting (GW)
Dit is een systeem dat als grootvlakwand vast wordt geleverd.
 grootwand wandbekisting samengesteld (GWS)
Dit is een systeem dat deels als vaste eenheid wordt geleverd en deels wordt aangevuld
met panelen. Gerekend moet worden op GW + GP
Stap A:
Het bepalen van type bekisting vanuit de repetitiefactor. Hierbij zijn meerdere antwoorden
mogelijk. [Lit.3]
repetitiefactor
1-3
1-10
25-300
5-50

Type bekisting
Kleinpaneelbekisting
Grootpaneelbekisting
Grootwand wandbekisting
Grootwand wandbekisting samengesteld

Stap B:
Het bepalen van het type bekisting vanuit de oppervlakte kwalieit volgens NEN6722 (VBU
1988). Hierbij zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Oppervlakte kwaliteit
≤IC
≤IB
≤IA
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Type bekisting
Kleinpaneelbekisting
Grootpaneelbekisting
Grootwand wandbekisting hout
Grootwand wandbekisting staal
Grootwand wandbekisting samengesteld
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Stap C:
Het bepalen van het type bekisting vanuit het type stort-eenheid. Hierbij zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
Type stort-eenheid
1 woningscheidende wand (h>2,90m)

Type bekisting
Grootwand wandbekisting
Grootwand wandbekisting samengesteld
Grootwand wandbekisting
Grootwand wandbekisting samengesteld
Grootwand wandbekisting samengesteld
Grootpaneelbekisting
Grootpaneelbekisting
Grootpaneelbekisting
Kleinpaneelbekisting

2 woningscheidende wand normaal (h≤2,9m)
3 kern
4 wand (lengte 6-10m)
5 wand (lengte tot 6m)

Stap D:
Het bepalen van het type bekisting vanuit de wandhoogte. Hierbij zijn meerdere antwoorden
mogelijk. [Lit. 4]
Wandhoogte (m)

kleinpaneel

< 2,0
2,0 - 2,7
2,7 - 3,6
> 3,6
Oppervlakte
kwaliteit

grootpaneel

+
o
-

o
+
+
+
Niet voor klasse I A

grootwand
o
+
+
+

Grootwand
samengesteld
o
+
+
+
Klasse I en II

Stap E:
Het bepalen van het type bekisting vanuit het aantal knikken. Hierbij zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
Aantal knikken
0
1 of meer

Type bekisting
Grootwand wandbekisting
Grootwand wandbekisting samengesteld
Grootpaneelbekisting
Kleinpaneelbekisting
Grootpaneelbekisting
Grootwand wandbekisting samengesteld

3.5.2 Stappenplan en schema deel 2
Op de volgende pagina in figuur 3.10 staat het stappenplan voor het tweede deel van het
schema en de gegevens voor de database die hierbij horen. Op de pagina daarna staat in figuur
3.11 het schema met de database. Hierin staan de afzonderlijke stappen uit het stappenplan
visueel weergegeven.
Vervolgens zijn er nog enkele stappen verder uitgewerkt met tabellen of methodes.
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Activiteit

Omvang

Input

Berekening

Positie output

Stap 29
(hoeft maar 1x)

Bepalen typ(n) bekisting geschikt is/zijn voor dit
project

Per hele project

Type bekisting gewenst van alle stort-eenheden
Database bekisting

Gebruiken database bekisting (zie uitleg stap 29 na deelschema)

Stap 30
(hoeft maar 1x)
Stap 31
(hoeft maar 1x)
Stap 32

Bepalen aantal cycli dat tegelijk wordt uitgevoerd

Per hele project

Standaard 2

Kan eventueel op veranderd worden, maar is standaard 2

Invullen in analyseregels
Invullen in tussentabel 2
Invullen in overzicht bekisting
Invullen in ????

Bepalen hoeveelheid bekisting per project

Per hele project

Bepalen hoeveelheid bekisting per stort-eenheid

Per stort-eenheid

Bepaling hoeveelheid bekisting per type dat op het project aanwezig moet
zijn. (zie uitleg stap 31 na deelschema)
Bepaling hoeveelheid bekisting dat per stort-eenheid wordt gebruikt. (zie
uitleg stap 32 na deelschema)

Invullen in tussentabel 2
Invullen in invullijst stappenplan

Stap 33
(hoeft maar 1x)
Stap 34
(hoeft maar 1x)
Stap 35

Checken beschikbaarheid bekisting

Per hele project

Check met externe bron of bekisting beschikbaar is

Invoeren in stap 34

Uitvoeren kostenvergelijking leveranciers (incl.
eigen materieeldienst)
Bepalen prijs per m2 bekisting per week en de
eenmalige kosten per bekisting
Bepalen aantal man per ploeg

Per hele project

Oppervlakte wand bruto van alle stort-eenheden
Standaard afmetingen uit database bekisting
Oppervlakte wand bruto per stort-eenheid
Standaard afmetingen uit database bekisting
Hoeveelheid bekisting per project (stap 31)
Type bekisting (stap 29)
Hoeveelheid bekisting per project (stap 31)
Type bekisting (stap 29)
Hoeveelheid bekisting per project (stap 31)
Type bekisting (stap 29)
Leveranciers (stap 34)
Type bekisting (stap 29)

Zie uitleg stap 34 na deelschema

Invoeren in stap 35

Zie uitleg stap 35 na deelschema

Benodigde activiteiten uit database bekisting
Aantal knikken (stap 17)
Aantal sparingen (stap 16)
Relevante relaties uit database bekisting

Zie uitleg stap 37 na deelschema

Invullen in tussentabel 2
Invullen in invullijst stappenplan
Invullen in tussentabel 2
Invullen in invullijst stappenplan
Invullen in invullijst stappenplan

Zie uitleg stap 38 na deelschema

Invullen in invullijst stappenplan
Invullen in analyseregel wandkist stellen en lossen
Invullen in analyseregel storten betonwand
Invullen in invullijst stappenplan
Invullen in tussentabel 2
Invullen in invullijst stappenplan

Schema deel 2

Stap 36

Per hele project
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Zie uitleg stap 36 na deelschema

Stap 37

Bepalen welke activiteiten er in de cyclus worden
uitgevoerd

Per stort-eenheid

Stap 38

Per stort-eenheid

Stap 39

Bepalen welke relaties er tussen de actviteiten
bestaan
Berekenen tijdsduur per activiteit

Per stort-eenheid

Benodigde activiteiten (stap 37)
Aantal man per ploeg (stap 36)

Berekenen van de tijdsduren van de verschillende activiteiten

Stap 40

Bepalen tijdsduur cyclus

Per stort-eenheid

urenplanning maken per stort-cyclus
zie uitleg stap 40 na deelschema

Stap 41

Bepalen benodigd aantal man

Per stort-eenheid

Stap 42

Berekenen aantal manuren

Per stort-eenheid

Stap 43 (maar 1x)
Stap 44 (maar 1x)
Stap 45
(hoeft maar 1x)
Stap 46
(hoeft maar 1x)
Stap 47
(hoeft maar 1x)
Stap 48
(hoeft maar 1x)

Bepalen vereiste opleiding
Bepalen vereiste ervaring
Bepalen bekwaamheid personeel

Per project
Per project
Per project

Checken beschikbaarheid personeel

Per project

Uitvoeren kostenvergelijking eigen personeel en
extern personeel
Bepalen loonkosten per manuur

Per project
Per project

Activiteiten per cyclus (stap 37)
Relaties tussen activiteiten (stap 38)
Tijdsduur per activiteit (stap 39)
Aantal cycli tegelijk (stap 30)
Aantal man per ploeg (stap 36)
Tijdsduur cyclus (stap 40)
Relevante activiteiten (stap 37)
Benodigd aantal man (stap 41)
Eisen uit database bekisting
Eisen uit database bekisting
Vereiste opleiding (stap 43)
Vereiste ervaring (stap 44)
Bekwaamheid personeel (stap 45)
Benodigd aantal man (stap 41)
Bekwaamheid personeel (stap 45)
Benodigd aantal man (stap 41)
Gekozen personeel (intern of extern) (stap 47)

Stap 49
Stap 50
Stap 51
Stap 52
Stap 53
Stap 54
Stap 55

Berekenen arbeid wandkist stellen en lossen
Berekenen prijs/ehd wandkist stellen en lossen
Berekenen totaal kosten wandkist stellen en lossen
Berekenen arbeid storten betonwand
Berekenen prijs/ehd storten betonwand
Berekenen totaal kosten storten betonwand
Berekenen totaal uren analyse

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Stap 56

Berekenen totaal uren voor in
bouwdeelbegrotingsregel
Berekenen kosten personeel per bekwaamheid

Per stort-eenheid

Berekenen kosten personeel totaal

Per hele project

Als aantal cycli tegelijk =2, dan 1 ploeg
Als aantal cycli tegelijk =3, dan 2 ploegen
Per activiteit tijdsduur x aantal man

Invullen in overzicht bekisting

Zie uitleg stap 43 na deelschema
Zie uitleg stap 44 na deelschema
Zie uitleg stap 45 na deelschema

Invullen in overzicht personeel
Invullen in invullijst stappenplan
Per activiteit invullen in analyseregel kolom uren
Totaal aantal manuren invullen in tussentabel 2
Totaal invullen in overzicht personeel
Invoeren in stap 45
Invoeren in stap 45
Invullen in overzicht personeel

Controleren bij externe bron of benodigd personeel beschikbaar is

Invoeren in stap 47

Zie uitleg stap 47 na deelschema

Invoeren in stap 48

Loonkosten per manuur van alle personen optellen en dan delen door aantal
personen

Invullen in overzicht personeel

Loonkosten per manuur (stap 48)
Analyseregel arbeid (stap 49)
Prijs/ehd (stap 50)
Loonkosten per manuur (stap 38)
Analyseregel arbeid (stap 52)
Prijs/ehd (stap 53)
Uren wandkist stellen en lossen (stap 39)
Uren storten betonwand (stap39)
Totaal uren analyseregels (stap 55)

Analyseregel uren x loonkosten per manuur
AR: hoeveelheid x arbeid
AR: Bouwdeelhoeveelheid x prijs/ehd
Analyseregel uren x loonkosten per manuur
AR: hoeveelheid x arbeid
AR: Bouwdeelhoeveelheid x prijs/ehd
AR: Optellen kolom uren

Invullen in analyseregel bij kolom arbeid
Invullen in analyseregel bij kolom prijs/ehd
Invullen in analyseregel bij kolom totaal
Invullen in analyseregel bij kolom arbeid
Invullen in analyseregel bij kolom prijs/ehd
Invullen in analyseregel bij kolom totaal
Invullen in analyseregels in totaal kolom uren

BBR: Bouwdeelhoeveelheid x totaal uren analyseregels

Invullen in bouwdeelbegrotingsregel bij totaal uren

Benodigd aantal man (stap 41)
Aantal manuren (stap 42)
Loonkosten per manuur (stap 48)
Kosten personeel per bekwaamheid (stap 57)

Aantal man x tijdsduur x loonkosten per manuur

Invullen in overzicht personeel bij kolom kosten

Optellen kolom kosten in overzicht personeel

Invullen in overzicht personeel als totaal bij kolom kosten

Database II

Stap 57
(hoeft maar 1x)
Stap 58

Per hele project

Figuur 3.10: stappenplan voor schema deel 2
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D

D

A

A

T

T

Stap 30

aantal cycli
tegelijk

Stap 31

Stap 32

hoeveelheid
bekisting
per project

hoeveelheid
bekisting per
stort-eenheid

A

Stap 35

Stap 33

B

Beschikbaarheid
bekisting

Stap 29

type
bekisting

Stap 34

kostenvergelijking leveranciers

Stap 35

Eenmalige
kosten bekisting

Stap 37

activiteiten per
cyclus

A

Stap 38

Stap 36

aantal man
per ploeg

S

Prijs per m2
bekisting per
week

relaties tussen
activiteiten

A
B

Stap 40

tijdsduur
cyclus

A

Stap 42

tijdsduur per
activiteit

aantal
manuren

Stap 39

S

Stap 41

benodigd
aantal man

E
vereiste
opleiding
vereiste
ervaring

Stap 45

bekwaamheid
personeel

beschikbaarheid
personeel

Stap 47

kostenvergel.
personeelsdiensten

Soort antwoord
XX.XX
al in database I
stap 29

In m2

stap 32

In €/m2 /week

stap 35

In uren
Getal
In manuren
In kg

stap 40

verdieping

Oppervlakte vloer bruto
(m2)

01
02
etc

al in database I

al in database I

al in database I

al in database I

al in database I

overzicht vloeren

stap 36
stap 42
al in database I

Tussentabel 2

type bekisting

hoeveelheid (m2)

Stap 29
Stap 29

Stap 31
Stap 31

tijdsduur (weken)

Prijs/eenheid (€/m2)

Kosten (€)

Overzicht bekisting

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

al in database I

al in database I

al in database I

Stap 48

loonkosten
per manuur

bekw. personeel

aantal man

tijdsduur (manuren)

prijs/eenheid (€/uur)

Kosten (€)

Stap 45
Stap 45

Stap 41
Stap 41

Stap 42
Stap 42

Stap 48
Stap 48

Stap 57
Stap 57
Stap 58

II

Overzicht personeel

per stort-eenheid een cyclus

De grijze vakjes zijn al bepaald in een eerder stadium.
De groene vakjes zijn gegevens die uit het schema komen.
De blauwe vakjes worden berekend met behulp van de groene vakjes.
De rode vakjes zijn in dit stadium nog niet te bepalen.

Figuur 3.11: schema en database stappenplan deel 2
De groene pijlen geven aan welke gegevens bepaald worden vanuit de verzameling van gegevens in database I.
De paarse pijlen geven aan welke gegevens in database II worden opgeslagen en worden gebruikt in het vervolg.
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Type vloer

al in database I

al in database I
Overzicht beton

Stap 44
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Wandcode
Type bekisting
Hoeveelheid bekisting voor
deze wand
Prijs per m2 bekisting per
week
Tijdsduur cyclus
Ploeggrootte
Aantal manuren
Hoeveelh. Wapening

betonsamenstelling

Stap 46
Stap 43

I

E

Analyseregels en bouwdeelbegrotingsregel
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Stap 29
Per type stort-eenheid is bekeken welk type bekisting mogelijk is.
Vanuit deze inventarisatie wordt bepaald welk type(n) bekisting er voor het project worden
gebruikt. Hierbij wordt zoveel mogelijk hetzelfde type aangehouden, zodat de kosten beperkt
zijn.
Stort-eenheid type 1 kan vaak een combinatie worden gemaakt van de bekisting van storteenheid 2 met stort-eenheid 4 en 5
Stort-eenheid type 2 is een vaste bekisting op zich, zodat hiervoor niet omgebouwd hoeft te
worden.
Stort-eenheid type 3 wordt meestal als vast element toegepast, zodat hiervoor niet
omgebouwd hoeft te worden.
Stort-eenheid type 4 kan meestal gecombineerd worden met stort-eenheid type 5
Stort-eenheid type 5 kan meestal gecombineerd worden met stort-eenheid type 4

Stap 31, 32, 36, 37, 38, 39, 43, 44
Kleinpaneelbekisting
Standaard afmetingen
Tijdsduur van activiteiten

Relaties tussen activiteiten
Vereiste vakmanschap

Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 5%
Ombouwen
Zit in stellen
Stellen
8 min/m2
Knikken
Geen extra tijd
Sparingen
8 min/stuk
Storten
0,2 uur/m3
Lossen
4 min/m2
Alles na elkaar
Droogtijd beton 1 nacht
Geen vakmanschap
1 zelfstandig timmerman
1 assistent timmerman
1 hulp

Grootpaneelbekisting
Standaard afmetingen
Tijdsduur van activiteiten

Relaties tussen activiteiten
Vereiste vakmanschap

Björn Timmermans 445448

Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 4%
Zit in stellen
Ombouwen
6 min/m2
Stellen
8 min/stuk
Knikken
8 min/stuk
Sparingen
0,15 uur/m3
Storten
3 min/m2
Lossen
Alles na elkaar
Droogtijd beton 1 nacht
Geen vakmanschap
1 zelfstandig timmerman
2 assistent timmermannen
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Grootwand wandbekisting
Standaard afmetingen
Tijdsduur van activiteiten

Relaties tussen activiteiten
Vereiste vakmanschap

Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 1%
n.v.t.
Ombouwen
3 min/m2
Stellen
n.v.t.
Knikken
8 min/stuk
Sparingen
0,1 uur/m3
Storten
2 min/m2
Lossen
Alles na elkaar
Droogtijd beton 1 nacht
Geringe vakmanschap
2 zelfstandig timmermannen
1 assistent timmerman

Grootwand wandbekisting samengesteld
Standaard afmetingen
Tijdsduur van activiteiten

Relaties tussen activiteiten
Vereiste vakmanschap

Berekenen: bruto oppervlakte wand (x2) + 2%
1 dag
Samenstellen
4 min/m2
Stellen
n.v.t.
Knikken
8 min/stuk
Sparingen
0,1 uur/m3
Storten
3 min/m2
Lossen
Alles na elkaar
Droogtijd beton 1 nacht
Enige vakmanschap
1 assistent uitvoerder
1 zelfstandig timmerman
1 assisent timmerman

Stap 31
Per type bekisting:
Max. bruto wandoppervlak x 2 x aantal cycli tegelijk x opslagpercentage van outputtabel (zie
vorige stap)

Stap 32
Bruto wandoppervlak x 2 x opslagpercentage van outputtabel (zie uitleg stap 31, 32, etc)
Bij de wanden waarbij de grootwand wandbekisting wordt gebruikt is de hoeveelheid
bekisting het vaste aantal m2 berekend in stap 31. Het kan voorkomen dat een kleinere wand
ook hiermee wordt gestort, maar het volledige aantal m2 bekisting wordt gebruikt.
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Stap 34, 35
Het is erg moeilijk hier vaste prijzen te noemen. Iedere offerte is anders opgebouwd en iedere
leverancier heeft andere toebehoren wel of juist niet inbegrepen in de prijs. De prijzen in
figuur 3.12 hieronder zijn de richtprijzen. In de vaste prijzen zijn meestal tekenkosten,
transportkosten, handlingkosten, centerpennen, etc. opgenomen.
Leverancier

prijs per m2 per week

vaste prijzen

6,50/m2
750
6,00/m2
500

Kleinpaneelbekisting

Doka

Frami

2,76

Cometal

Alcom

2,50

Doka

Framax

2,97

Hünnebeck

Manto

1,85

Cometal

Bimet

4,00

Miver

Titan M

3,95

NOE

Top paneel

2,25

Doka

H20/Top 50

1,40

NOE

Top-70

2,95

Grootpaneelbekisting

5,00/m2
1500
9,25/m2
1300
8,00/m2
500
3,00/m2
1000
8,80/m2
500

Grootwand wandbekisting

22,75/m2
1500
12,15/m2
500

Grootwand wandbekisting samengesteld

Doka

Framax

2,97

Hünnebeck

Manto XXL

3,00

Cometal

Bimet

4,00

Miver

Titan M

3,95

5,00/m2
1500
11,25/m2
1300
7,00/m2
500
3,00/m2
1000

Figuur 3.12: prijzen bekistingen per leverancier
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Stap 40
Voor het bepalen van de tijdsduur per cyclus wordt een strokenschema gemaakt op basis van
werkbare uren volgens de volgende stappen:
Stap A: bepalen of de bekisting moet worden omgebouwd.
hiervoor moet worden teruggekeken naar de voorgaande wand met deze bekisting.
met 2 cycli tegelijk is dit 2 wanden terug.
met 3 cycli tegelijk is dit 3 wanden terug.
Gekeken wordt dan naar type stort-eenheid. Is het type stort-eenheid dezelfde en van
type 1, type 2, type 3 of type 5, dan wordt er geen tijd gerekend voor ombouwen. Bij
type 4 wel indien de wanden niet dezelfde afmeting bekisting nodig heeft..
Stap B: alle activiteiten onder elkaar zetten.
ombouwen
is bij stap 1 bepaald of dit nodig is
stellen bekisting
knikken stellen
in tussentabel 1 staat hoeveel knikken de stort-eenheid heeft
sparingen stellen
in tussentabel 1 staat hoeveel sparingen de stort-eenheid heeft
storten beton
lossen bekisting
Stap C: tijdsduur per activiteit toevoegen als strook.
Stap D: relaties tussen activiteiten toepassen.
Hieronder in figuur 3.13 staat een voorbeeld van een strokenschema van de tijdsduur van een
cyclus.

Figuur 3.13: voorbeeld tijdsduur van een cyclus

Björn Timmermans 445448
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Stap 45, 47
De database personeel bepaalt de loonkosten van het benodigde personeel.
Bij het eigen personeel wordt hierin onderscheid gemaakt per opleidingsniveau en per
ervaringsschaal. Bij het externe personeel is alleen het opleidingsniveau van belang.
Een assistent uitvoerder wordt echter nooit van buitenaf ingehuurd.
opleiding:

niveau 1: hulp
niveau 2: assistent timmerman
niveau 3: zelfstandig timmerman
niveau 4: assistent uitvoerder

ervaring:

0-5 jaar
6-15 jaar

Loonkosten eigen personeel in € per uur
Ervaring\opleiding
0-5 jaar
6-15 jaar
Dit bedrag wordt
aangehouden

Niveau 1
18
23
20

Niveau 2
23
28
26

Niveau 3
30
35
33

Niveau 4
35
40
38

Niveau 3
37

Niveau 4
n.v.t.

Loonkosten extern personeel in € per uur
opleiding

Niveau 1
25

Niveau 2
31

Gemiddelde loonkosten per manuur vanuit de ploegsamenstelling berekend:
Kleinpaneelbekisting
Eigen personeel:
1 x 20 + 1 x 26 + 1 x 33 = 79
79/3 = 26,33 euro gemiddeld als loonkosten per manuur
Extern personeel:
(25 + 31 + 37)/3 = 31 euro
Grootpaneelbekisting
Eigen personeel:
(2 x 26 + 33)/3 = 28,33 euro
Extern personeel:
(2 x 31 + 37)/3 = 33,00 euro
Grootwand wandbekisting
Eigen personeel:
(26 + 2x 33)/3 = 30,67 euro
Extern personeel:
(31 + 2x 37)/3 = 35,00 euro
Grootwand wandbekisting samengesteld
Eigen personeel:
(26 + 33 + 38)/3 = 32,33 euro
Extern personeel:
(31 + 37 + 38)/3 = 35,33 euro
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3.5.3 Stappenplan en schema deel 3
Op de deze pagina in figuur 3.4 staat het stappenplan voor het derde deel van het schema en
de gegevens voor de database die hierbij horen. Op de volgende pagina staat in figuur 3.15
het schema met de database. Hierin staan de afzonderlijke stappen uit het stappenplan
visueel weergegeven.
Vervolgens zijn er nog enkele stappen verder uitgewerkt met tabellen of methodes.
Activiteit

Omvang

Input

Berekening

Positie output

Stap 59

Berekenen aantal wanden per bouwlaag

Per hele project

Wandcodes

Invoeren in stap 69

Stap 60
Stap 61
Stap 62
Stap 63

Bepalen aantal cycli
Bepalen aantal cycli tegelijk
Bepalen tijdsduur cyclus
Bepalen tijdsduur wanden per bouwlaag

Per hele project
Per hele project
Per stort-eenheid
Per hele project

Stap 64

Berekenen productietijd vloeren

Per hele project

Aantal wanden per bouwlaag (stap 59)
Tussentabel 2, aantal cycli tegelijk
Tussentabel 2, tijdsduur cyclus
Aantal cycli (stap 60)
Aantal cycli tegelijk (stap 61)
Tijdsduur per cyclus (stap 62)
Oppervlakte vloer bruto (m2) (stap 21)
Type vloer (stap 22)

Optellen alle wanden met dezelfde twee begincijfers, staande voor de
verdieping
Aantal wanden per bouwlaag = aantal cycli

Stap 65

Maken planning voor de ruwbouw wanden

Per hele project

Stap 66
Stap 67

Berekenen tijdsduur bekisting (weken)
Berekenen kosten bekisting per type bekisting

Per hele project
Per hele project

Stap 68

Berekenen kosten bekisting per m2 wand

Per hele project

Stap 69

Berekenen materieel in analyseregel bekisting

Per stort-eenheid

Stap 70

Berekenen totaal kosten bekisting per stort-eenheid

Per stort-eenheid

Stap 71

Berekenen prijs/eenheid per stort-eenheid

Stap 72
Stap 73
Stap 74
Stap 75
Stap 76
Stap 77

Schema
deel 3

In dagenplanning de wanden per bouwlaag inplannen
Zie uitleg na deelschema

Invoeren in stap 72
Opnemen in het systeem
Opnemen in het systeem
Invoeren in stap 74

Indien oppervlakte vloer bruto > 400m2, dan productietijd niet van
toepassing. Er wordt trapsgewijs gebouwd. Wandbekisting kan
steeds door.
Indien oppervlakte vloer bruto < 400m2, dan kijken in tabel bij type
vloer
Zie uitleg stap 64 na deelschema
Maken weekplanning voor de betonnen ruwbouw wanden
Zie uitleg stap 65 na deelschema
1 week voor eerste stort t/m 1 week na laatste stort
tijdsduur bekisting x prijs per m2 x hoeveelheid

Invoeren in stap 74

Kosten bekisting per type / aantal m2 wand met dit type bekisting

Invullen in analyseregel type bekisting bij kolom prijs/ehd

AR: Kosten bekisting per m2 wand / hoeveelheid bekisting

Per stort-eenheid

Kosten bekisting per m2 wand (stap 68)
Hoeveelheid analyseregel bekisting
Bouwdeelhoeveelheid (stap 4)
Prijs/ehd
Kolom prijs/ehd van analyseregels

Berekenen totaal kosten per stort-eenheid

Per stort-eenheid

Kolom totaal van analyseregels

AR: Alles bij elkaar optellen

Berekenen totaal kosten bekisting voor project
Berekenen totaal kosten beton voor project
Berekenen totaal kosten wapening voor project
Maken bouwdeelbegroting
Maken planning personeel

Per hele project
Per hele project
Per hele project
Per hele project
Per hele project

Overzicht bekisting kolom kosten
Alle overzichten beton
Tussentabel 2, hoeveelheid wapening
Alle bouwdeelbegrotingsregels
Planning (stap 65)
Aantal manuren per stort-eenheid (stap 42)
Ploeggrootte (stap 36)
Tijdsduur activiteiten (stap 39)
Oppervlake wand netto (m2) (stap 4)

Optellen kolom kosten
Alles optellen per betonsamenstelling
Alle hoeveelheden wapening optellen, dan x prijs/ehd
Zie uitleg stap 76 na deelschema
Gekoppeld via wand-code in planning aantal man, aantal manuren en
aantal storten per dag aangeven en ook aantal manuur/m2 berekenen.
Zie uitleg stap 77 na deelschema

Invullen in analyseregel type bekisting bij kolom materieel
Invullen in analyseregels totaal kolom materieel
Invullen in analyseregel type bekisting bij kolom totaal
Invullen in bouwdeelbegrotingsregel bij materieel
Invullen in analyseregels bij totaal in kolom prijs/ehd
Invullen in bouwdeelbegrotingsregel bij kolom prijs/eenheid
Invullen in analyseregels bij totaal in kolom totaal
Invullen in bouwdeelbegrotingsregel bij kolom totaal
Invullen in totaal kolom kosten in overzicht bekisting
Invullen in totaal kolom kosten overzicht beton
Invullen in kolom kosten overzicht wapening
Alles samenvoegen tot begroting
Invullen in planning personeel

Tijdsduur wanden per bouwlaag (stap 63)
productietijd vloeren (stap 64)
Planning (stap 65)
Tijdsduur bekisting (stap 66)
Prijs per m2 bekisting per week (stap 35)
Hoeveelheid bekisting (stap 31)
Type bekisting (stap 29)
Kosten bekisting per type (stap 67)
aantal m2 wand met dit type bekisting

Invullen in planning
Invullen in overzicht bekisting
Invullen in overzicht bekisting

Database
III

Figuur 3.14: stappenplan voor schema deel 3
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D

D

A

A
Stap 68

Kosten
bekisting per
m2 wand

T

T

Stap 67

Kosten
bekisting per
type bekisting

A

A
Analyseregels en bouwdeelbegrotingsregel

Stap 62

B

tijdsduur per
cyclus
Stap 59

aantal
wanden per
bouwlaag

A

Stap 63

Stap 60

tijdsduur wanden
per bouwlaag

aantal cycli

Stap 65

planning

B

Stap 66

tijdsduur
bekisting

type bekisting

aantal cycli
tegelijk
Stap 61

hoeveelheid (m2)

A

Stap 64

productietijd
vloeren

tijdsduur (weken)

Prijs/eenheid (€/m2/week)

Stap 66
Stap 66
Overzicht bekisting

S

S

betonsamenstelling

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

Stap 74
Stap 74

Stap 74
Stap 74

Stap 74
Stap 74

Stap 74
Stap 74
Stap 74

Overzicht beton

E

E

II

III

Figuur 3.15: schema en database stappenplan deel 3
De gele pijlen geven aan welke gegevens bepaald worden vanuit de verzameling van gegevens in database II.
De turqoise pijlen geven aan welke gegevens in database III worden opgeslagen.
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Hoeveelheid wapening (kg)

Prijs/eenheid (€/kg)

Kosten (€)

Stap 75

Stap 75

Stap 75

Overzicht wapening

bekw.
personeel

aantal
man

tijdsduur
(manuren)

prijs/eenheid (€/uur)

Overzicht personeel

De grijze vakjes zijn al bepaald in een eerder stadium.
De groene vakjes zijn gegevens die uit het schema komen.
De blauwe vakjes worden berekend met behulp van de groene vakjes.
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Stap 63
Voor het bepalen van de tijdsduur wanden per bouwlaag wordt een strokenschema gemaakt in
werkbare dagen. Hiervoor doorloopt men de volgende stappen:
Stap 1: Verzamelen alle wandcodes met dezelfde eerste twee cijfers.
Stap 2: In volgorde zetten onder elkaar.
Stap 3: Toevoegen tijdsduur per cyclus als strook.
Stap 4: Het aantal cycli tegelijk toepassen voor zover mogelijk.
Voor een voorbeeld zie figuur 3.16 hieronder.

Figuur 3.16: voorbeeld tijdsduur per bouwlaag
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Stap 64
De productietijd voor vloeren in de planning tussen de laatste wand van de onderliggende
bouwlaag en de eerste wand van de bovenliggende bouwlaag hangt ten eerste af van het
bruto-vloeroppervlak.
Is dit >400m2 dan maakt de productietijd van de vloer niet uit. Er wordt dan trapsgewijs
gebouwd om een optimale invulling van de wandbekisting te hebben. Het maakt dan niet uit
wanneer de vloer gemaakt wordt.
Indien het bruto-vloeroppervlak < 400m2, dan moeten de onderstaande tabellen worden
gebruikt om de productietijd van de vloeren te bepalen. Hierbij kan worden omgerekend
indien de ploeggrootte verschilt.
Hierbij worden richtlijnen aangehouden die komen uit het boek ‘Bouwplanning’ van H.A.J.
Flapper. [Lit.5]
Leggen systeemvloeren
Type vloer
Datocombinatievloer
Datocombinatievloer groot
Milder combinatievloer
Milder combinatievloer groot
Flevo strokenvloer
Flevo strokenvloer groot
Kwaaitaalstroken vloer
Kwaaitaalvloer groot
Kanaalplaatvloer
Kanaalplaatvloer groot
Dubbel T-vloer groot
Breedplaatvloer kort
Breedplaatvloer lang
Breedpl.vl. kort groot
Breedpl.vl.lang groot

ploeggrootte
3 stellers
5 stellers
3 stellers
5 stellers
3 stellers
5 stellers
3 stellers
5 stellers
4 stellers
7 stellers
7 stellers
4 stellers
4 stellers
7 stellers
7 stellers

Oppervlak per dag (m2)
98
206
74
155
120
260
120
260
160
350
410
100 (dit is alleen het stellen van de vloer)
160 (dit is alleen het stellen van de vloer)
220 (dit is alleen het stellen van de vloer)
350 (dit is alleen het stellen van de vloer)

Storten van vloeren
Dit gebeurt steeds met een ploeggrootte van 4 hulpvakmannen
Vloer op kist

Betonbreedplaat

Björn Timmermans 445448

Dikte te storten beton
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
30 cm
40 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

Oppervlak per dag (m2)
290
390
400
380
400
375
320
300
290
290
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Stap 65
Voor het maken van de planning wordt eerst een planning gemaakt in werkbare dagen.
Hiermee wordt bedoeld dat wordt bepaald hoeveel dagen werk het inhoudt. Voor een
voorbeeld zie figuur 3.17.
Vervolgens wordt dit met behulp van het boek ‘Bouwplanning’ van H.A.J. Flapper [Lit.5]
omgerekend naar een schaal met kalenderdagen. Flapper gebruikt hiervoor een onderscheid
voor ruwbouw en afbouw, aangezien afbouw minder hinder ondervindt van weersinvloeden.
Het samenstellen van de planning in werkbare dagen:
Stap A: Verzamelen tijdsduren wanden per bouwlaag onder elkaar.
Stap B: Tussenvoegen productietijden vloeren.
Stap C: Toekennen stroken aan tijdsduren wanden en productietijden vloeren.
Voor het omrekenen naar kalenderdagen wordt voor de ruwbouwfase aangenomen dat er 3,7
werkbare dagen per week zijn. Om het aantal kalenderweken te bepalen moet het aantal
werkbare dagen door 3,7 worden gedeeld.

Figuur 3.17: Voorbeeld planning draagstructuur

Bij vergelijking van deze planning met de werkelijke uitvoering kunnen
fouten/tekortkomingen in de methode naar voren komen. Ook kan het aangeven dat de
uitvoering van de wanden niet of juist wel efficiënt is gebeurd.
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Stap 76
De bouwdeelbegroting kan op verschillende niveau’s worden gemaakt.
 Per verdieping (zie figuur 3.18)
 Per wandcode (zie figuur 3.19 voor een deel van de begroting)

Figuur 3.18: begroting per verdieping

Figuur 3.19: begroting per wandcode
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Stap 77
De planning personeel is een planning die parallel loopt aan de planning van de wanden en
vloeren. Vanuit de planning wordt de koppeling gebruikt met de wandcodes van de storteenheden. Op deze wijze kan de planning personeel worden bepaald. Voor een gedeelte van
de planning personeel zie figuur 3.20 hieronder. In deze planning is te zien hoeveel man er
per dag moet worden ingezet en voor hoeveel uur. Ook is de verhouding manuren en het
aantal gemaakte m2 wand te zien. Bij vergelijking met de werkelijke uitvoering komen
fouten/tekortkomingen in de methode van de personeelsplanning aan het licht, of de conclusie
is dat de uitvoering niet efficiënt was.
De planning personeel is per dag en bestaat uit de bepaling van:
Stap A: het aantal storten
- optellen vanuit stroken met wandcode.
Stap B: het aantal man
- indien 2 storten: 1ploeg x ploeggrootte=aantal man
- indien 3 storten: 2ploegen x ploeggrootte =aantal man
- ploeggrootte komt uit tussentabel 2
Stap C: het aantal manuren
- optellen vanuit stroken met wandcode uit tussentabel 2
Stap D: het aantal manuren/m2 wand
- optellen vanuit stroken met wandcode de
oppervlakte wand netto
- aantal manuren / oppervlakte wanden netto.

Figuur 3.20: voorbeeld planning personeel
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Hoofdstuk 4: De toetsing van de methode
In dit hoofdstuk wordt de toetsing van de methode behandeld. Voor de toetsing van het
ontwerp is gebruik gemaakt van het project Smuldersweg. Dit is een gebouw met
parkeerkelder commerciële ruimten, atelierwoningen en appartementen. De kelder is
onderbouw en wordt daarom niet meegenomen in de toetsing, aangezien dit systeem geldt
voor de bovenbouw.
Getoetst wordt:
 het principe van de methode:
o Worden alle aspecten behandeld?
o Is de volgorde logisch?
o Zijn de stappen uit te voeren zoals beschreven?
 de betrouwbaarheid van de methode:
o komt het eindresultaat (bekistingplan) in de buurt van de realiteit?
o Zijn de onderliggende getallen uit de methode reëel?
De projectcoördinator heeft het principe van de methode getoetst. Hieruit zijn enkele
aanpassingen voortgekomen. Vervolgens zijn deze meegenomen in de toetsing van de
betrouwbaarheid. Voor de toetsing van de betrouwbaarheid zijn alle betonwanden van de
bovenbouw van het project Smuldersweg gebruikt. Hiervoor is de ontwikkelde methode
doorlopen zoals beschreven in de volgende paragraaf met als eindresultaat het bekistingplan.
De vergelijking van dit bekisingplan met de bestaande documenten van de Smuldersweg (zie
bijlage 4) geeft een beeld van de juistheid van de getallen die in de methode worden gebruikt.

4.1 Uitvoering van de toetsing
Bij de uitvoering van de toetsing worden dezelfde stappen aangehouden als in paragraaf 3.3
t/m 3.5 bij de uitwerking van de methode.
Stap A: ‘Inladen van de tekening’
Het uitgangspunt van de toetsing zijn de tekeningen van de constructeur. Dit zijn tekening op
papier. De tekening zijn ook digitaal beschikbaar, maar niet volgens de richtlijnen van de
methode.
Voor iedere wand is de tabel ingevuld van gegevens die vanuit de tekening te halen moeten
zijn. Voor een voorbeeld hiervan zie figuur 4.1.
Wandcode
Type stort-eenheid
inhoud wand (m3)
hoogte wand (m)
lengte wand (m)
aantal sparingen
aantal knikken
netto-oppervl.wand (m2)
oppervl.kwaliteit
hoev. Wapening (kg/m3)
betonsamenstelling
binnen-/buitenwand

5,98
2,720
8,800
0
2
23,94
Klasse I B
50
B25-mk1
binnen

Wandcode
Type stort-eenheid
inhoud wand (m3)
hoogte wand (m)
lengte wand (m)
aantal sparingen
aantal knikken
netto-oppervl.wand (m2)
oppervl.kwaliteit
hoev. Wapening (kg/m3)
betonsamenstelling
binnen-/buitenwand

7,81
2,720
11,490
0
0
31,25
Klasse I B
50
B25-mk1
binnen

Figuur 4.1: voorbeeld tabellen gegevens van tekening
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Stap B: Bepalen stort-eenheid
Op basis van de tekeningen heeft de projectcoördinator de bouwvolgorde aangegeven door de
wanden de wandcode te geven en het type stort-eenheid er aan toe te kennen. Zie figuur 4.2.
Alle ingevulde tabellen voor de Smuldersweg staan in deel 1 van het toetsingrapport op CDRom.

Wandcode
Type stort-eenheid
inhoud wand (m3)
hoogte wand (m)
lengte wand (m)
aantal sparingen
aantal knikken
netto-oppervl.wand (m2)
oppervl.kwaliteit
hoev. Wapening (kg/m3)
betonsamenstelling
binnen-/buitenwand

03.17
4
5,98
2,720
8,800
0
2
23,94
Klasse I B
50
B25-mk1
binnen

Wandcode
Type stort-eenheid
inhoud wand (m3)
hoogte wand (m)
lengte wand (m)
aantal sparingen
aantal knikken
netto-oppervl.wand (m2)
oppervl.kwaliteit
hoev. Wapening (kg/m3)
betonsamenstelling
binnen-/buitenwand

03.18
2
7,81
2,720
11,490
0
0
31,25
Klasse I B
50
B25-mk1
binnen

Figuur 4.2: voorbeeld tabellen gegevens met wandcode en type stort-eenheid

Stap C: Doorlopen schema
Bij het doorlopen van het schema is het stappenplan gevolgd uit paragraaf 3.5. Tussentijds is
dit aangepast als de beschreven methode onduidelijk of onjuist was. Voor het doorlopen van
het schema is gebruik gemaakt van de invullijsten uit bijlage 3. Voor een voorbeeld van de
invullijst stappenplan zie figuur 4.3 op de volgende pagina.

Björn Timmermans 445448

77

September 2006

Eindrapport

Wandcode: 03.18
Activiteit

Omvang

Output

Bepalen stort-eenheid via het toekennen van een type
stort-eenheid en wandcodes hieraan. Dit doet de
projectcoördinator
Bepalen hoogte wand (m)
Bepalen analyseregels bij de bouwdeelbegrotingsregel
Bepalen oppervlakt wand netto (m2) (de
bouwdeelhoeveelheid)
Bepalen inhoud wand (m3)
Bepalen hoeveelheid wapening (kg/m3)
Berekenen hoeveelheid wapening (kg)
Berekenen hoeveelheid beton (m3)
Bepalen betonsamenstelling
Bepalen lengte wand (m)
Berekenen oppervlakte wand bruto (m2)
Bepalen oppervlakte-kwaliteit
Bepalen aantal sparingen
Bepalen aantal knikken
Bepalen aantal zelfde storten
Bepalen repetitiefactor

Per stort-eenheid

03.18
type 2

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

2,720
AR zonder binnensteiger
31,25

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

7,81
50
390,5
7,81
B25-mk1
11,490
31,25
IB
0
0
121
121

Schema
deel 1
Stap 1
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 9
Stap 11
Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16
Stap 17
Stap 18
Stap 19

Activiteit

Omvang

Output

Bepalen hoeveelheid bekisting per stort-eenheid
Bepalen prijs per m2 bekisting per week
Bepalen aantal man per ploeg
Bepalen welke activiteiten er in de cyclus worden
uitgevoerd
Bepalen welke relaties er tussen de actviteiten
bestaan
Berekenen tijdsduur per activiteit
Bepalen tijdsduur cyclus
Bepalen benodigd aantal man

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

66
1,4 (vaste kosten 4899)
3
Stellen, storten, drogen, lossen

Per stort-eenheid

Achter elkaar

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

99min, 47 min, 1 nacht, 66min.
3,53 uur
3

Schema
deel 2
Stap 32
Stap 35
Stap 36
Stap 37
Stap 38
Stap 39
Stap 40
Stap 41

Figuur 4.3:voorbeeld ingevulde invullijst stappenplan
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Vanuit het stappenplan en de invullijst stappenplan is de centrale database ingevuld. In de
papieren versie van de methode zijn dit de invullijsten per stort-eenheid en de invullijst per
project. Voor een voorbeeld van de invullijst per stort-eenheid zie figuur 4.4. Voor alle
invullijsten per stort-eenheid zie deel 2 van het toetsingrapport.

Figuur 4.4: Invullijst per stort-eenheid
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De invullijst van het hele project Smuldersweg staat hieronder in figuur 4.5
overzicht vloeren
verdieping
01
02
03
04
05
06
07

Oppervlakte vloer bruto (m2)
2712,28
2637,85
2637,85
1562,39

Type vloer
Breedplaat
Breedplaat
Breedplaat
Breedplaat

overzicht bekisting
type bekisting
(GW) Doka H20/Top
(GP) Doka Framax
(GWS-lift) Doka Framax

Hoeveelheid(m2)
132
90
23

tijdsduur (weken)
28
28
28

Prijs/eenheid (€/m2/week)
1,40 (vaste kosten 4899)
2,79 (vaste kosten 1950)
2,79 (vaste kosten 500)

Kosten (€)
10.073
9.434
2.528
22.035

overzicht personeel
bekw. personeel
Ass. Uitvoerder (eigen)
Zelfst. Timmerman (eigen)
Ass. Timmerman (eigen)

aantal man
1
2
2

tijdsduur (manuren)
85
1111
859

prijs/eenheid (€/uur)
38,00
33,00
26,00

Kosten (€)
3.230
36.663
22.334
62.227

overzicht beton
betonsamenstelling
B25-mk1
B25-mk2

Hoeveelheid beton (m3)
867,83
254,65

Prijs/eenheid (€/m3)
63,55
64,95

Kosten (€)
55.151
16.540

71.691

overzicht wapening
Hoeveelheid wapening (kg)
56.124

Prijs/eenheid (€/kg)
1,10

Kosten (€)
61.736

Figuur 4.5: Invullijst per project

De bouwdeelbegroting, de planning en de planning personeel van het project Smuldersweg
staan alledrie in deel 3 van het toetsingrapport. Delen hiervan zijn al eerder als voorbeeld
aangedragen in dit eindrapport, te weten:
- Planning in figuur 3.13
- Bouwdeelbegroting in figuur 3.14 en 3.15
- Planning personeel in figuur 3.16

Björn Timmermans 445448

80

September 2006

Eindrapport

4.2 Vergelijking uitkomsten met originele documenten
De resultaten van de toetsing worden vergeleken met de originele documenten. Deze originele
documenten van het project Smuldersweg, te weten de contractbegroting, de planning en het
plan van aanpak, staan in bijlage 4.
Hoeveelheid bekisting
Origineel:
200 m2 (uit plan van aanpak)
Methode:
245 m2 (uit overzicht bekisting)
Verschil:
45 m2 (+22,5%)
Reden: de aparte liftschachtbekisting van 23 m2 wordt relatief weinig ingezet. Wellicht is een
aparte liftkern meer rendabel bij een bouwwerk dat een hogere aantal bouwlagen/oppervlakteverhouding heeft.
Kosten bekisting
Origineel:
21.759 euro (uit contractbegroting)
Methode:
22.035 euro (uit overzicht bekisting)
Verschil:
276 euro (+1,27%)
Reden: ondanks de afwijking bij de hoeveelheid bekisting hier een minimale afwijking. Reden
kan zijn dat het prijspeil in de methode laag is. Andere reden kan zijn dat het voordeel van de
grootwand wandbekisting hier goed duidelijk wordt.
Kosten bekisting(2)
Origineel:
21.759 euro (uit contractbegroting)
Methode:
41.792 euro (uit bouwdeelbegroting)
Verschil:
20.033 euro (+92,1 %)
Reden: aangezien de kosten via het overzicht bekisting de daadwerkelijke prijs is die betaald
moet worden moet dit een fout zijn bij het berekenen van de kosten in de analyseregels. Er is
iets fout gegaan met de factor 2 tussen m2 wand en m2 bekisting. Het bedrag dat berekend is
is in de kolom materieel gezet, terwijl het eigenlijk de kosten voor de bekisting per m2 wand
zijn en dus in de kolom prijs/eenheid had moeten staan. Vandaar de factor 2 verschil.
Hoeveelheid beton
Origineel:
1209 m3 (uit contractbegroting)
Methode:
1123 m3 (uit overzicht beton)
Verschil:
86 m3 (-7,11%)
Reden: dit verschil zal aan verschillende meetmethoden liggen. Dit moet door de pc
nauwkeurig gedaan kunnen worden.
Kosten beton
Origineel:
86.439 euro (uit contractbegroting)
Methode:
71.691 euro (uit overzicht beton)
Verschil:
14.748 euro (-17,1%)
Reden: een belangrijke oorzaak is de keuze van de eenheidsprijs voor het beton. Er is geen
reden om een hogere prijs per m3 te nemen dan het jaarcontract, want er zijn geen gegevens
bekend voor toeslagpercentages op de prijs. Echter de contractbegroting is een commerciële
begroting. Vandaar dat hier het prijspeil hoger ligt voor het beton.
Verschil in prijs: 1123 x (71,50-64,00) = 8423 euro
Natuurlijk speelt ook de grotere hoeveelheid beton hier een rol.
Verschil in hoeveelheid: 86 x 71,50 = 6149 euro
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Tot. Uren personeel
Origineel:
5055 uur (uit contractbegroting)
Methode:
2055 uur (uit overzicht personeel)
Verschil:
3000 uur (-59,3%)
Reden: bij het overzicht personeel in de methode zijn alleen de uren geteld van de activiteiten
die op het kritieke pad liggen: ombouwen, stellen, storten, ontkisten. Dit kan niet zo’n groot
verschil teweeg brengen. Hoogstwaarschijnlijk zit er een factor 2 verschil ergens in de
omrekening van manuur/m2 bekisting naar manuur/m2 wand.
Tot. Uren personeel(2)
Origineel:
5055 uur (uit contractbegroting)
Methode:
2561 uur (uit bouwdeelbegroting)
Verschil:
2494 uur (-49,3%)
Reden: bij de bouwdeelbegroting in de methode zijn wel de uren van alle activiteiten
meegerekend. Nu komt die factor 2 verschil duidelijker naar voren.
Bij de werkelijke urenregistratie is gebleken dat er 5 % minder uren zijn gebruikt ten opzichte
van de contractbegroting. Dit kom neer op een werkelijk aantal uren van 4802. Hieruit blijkt
dat de factor 2 verschil een fout is in de methode en dus aangepast zal moeten worden. In het
plan van aanpak (bijlage 4.1) is uitgegaan van 2 ploegen van 3 man, in de methode ploeg van
3 man. Hier is de factor 2 verschil ook goed zichtbaar.
Hoeveelheid wapening
Origineel:
63.369 kg (uit contractbegroting)
Methode:
56.124 kg (uit overzicht wapening)
Verschil:
7.245 kg (-7,8%)
Reden: dit verschil zal aan verschillende meetmethoden liggen. Zie ook de hoeveelheid beton
met ong.-7%. De hoeveelheid wapening en beton zijn rechtevenredig aan elkaar gerelateerd.
De pc kan de hoeveelheden heel nauwkeurig uitrekenen in de geautomatiseerde methode.
Kosten wapening
Origineel:
0,90 euro/kg (uit contractbegroting)
Methode:
1,10 euro/kg (uit bouwdelenbestand)
Verschil:
0,20 euro/kg (+22,2%)
Reden: waarschijnlijk is besloten om de wapening af te prijzen aangezien het bouwwerk veel
eenvoudige wapening zal bevatten en dus goedkoper uit zal vallen. Hieruit volgt het idee om
de prijs van de wapening toch ook mee te nemen in de methode om in te spelen op verschillen
in prijzen.
Planning:
Origineel:
18 werkbare weken (uit planning) 26 kalenderweken huur bekisting
Methode:
19 werkbare weken (uit planning) 28 kalenderweken huur bekisting
Verschil:
1 week (+5,6 %)
2 weken (+7,7%)
Reden: Dit verschil is waarschijnlijk ontstaan omdat op de deelplanning van het plan van
aanpak de kleine wandjes niet mee zijn genomen in de planning, deze worden wel tussendoor
gemaakt, is de filosofie. In een gestandaardiseerde procedure is dit niet mogelijk, vandaar dat
er misschien een strakkere planning mogelijk is dan de planning van de methode. De 1e en 2e
verdieping, welke veelal uit de grote wandvlakken bestaan komen heel goed overeen met de
gewenste situatie. Zodra de wanden minder standaard worden, wordt het lasiger om ze in de
strakke planning te krijgen.
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Kosten totaal
Origineel:
342.300 euro (uit contractbegroting)
Methode:
466.356 euro (uit bouwdeelbegroting)
Verschil:
124.056 euro (+36,2%)
Reden: In de contractbegroting staan posten vermeld onder een andere paragraaf dan de
vergelijkende regels die hier gebruikt zijn voor de toetsing.
In de contractbegroting zijn geen buitenwanden aangegeven. Bij de methode zijn de
binnenspouwbladen als buitenwanden aangemerkt.
Verschil:
29,08 euro/m2 wand x 759,78 m2 wand =
22.094,40 euro
In de contractbegroting is het behangklaar maken van de wanden opgenomen in paragraaf 40.
Verschil:
buitenwanden: 5,85 euro/m2 wand x 759,78 m2 wand =
4.444,71 euro
binnenwanden: 11,70 euro/m2 wand x 4.49,65 m2 wand =
48.550,91 euro
In de contractbegroting staat de kraaninzet in paragraaf 05.
Verschil:
26,34 euro/m2 wand x 4.909,43 m2 wand =
129.314,39 euro
Deze 3 posten geven een verschil van 204.04,41 euro
De factor 2 verschil in de kosten voor de bekisting in de bouwdeelbegroting van de methode
geeft nog eens 22.000 euro verschil.
De kosten wapening geeft een verschil van:
Methode:
56.124 x 1,1 = 61.736,40
Contr.begr. 63.369 x 0,9 = 57.032,10 4.704,30 euro
De kosten beton geeft een verschil van: -14.748 euro
Bouwdeelbegroting methode:
Geen buitenwanden
Geen behangklaar maken
Geen kraanuren
Bekisting
Wapening
Beton

466.356 euro
22.094,40 –
52.995,62 –
129.314,39 –
22.000,00 –
4.704,30 –
14.748,00 +
249.995,29 euro
Verschil met contractbegroting: 342.300-249.995,29 = -92.304,71 euro
Dit bedrag zal het verschil in kosten voor personeel zijn.
Totaal kosten personeel contractbegroting: 5055 x 32,50 =
164.287,50
Werkelijk besteed aantal uren 5 % minder:
156.073
Overzicht personeel (alleen activiteiten kritieke pad):
62.227
Overige activiteiten; 0,06 manuur/m2 wand x 4.909,43 m2 wand
9.572,55
Gerekend met de factor 2 (geldt alleen voor overzicht personeel) die uit de vergelijking totaal
uren naar voren is gekomen:
(62.227 x 2) + 9.572,55 = 134.026,55 euro
werkelijk - methode = 156.073 – 134.027 = 22.046 euro
Dit verschil zou kunnen komen door de berekening van manuren in de methode op basis van
minuten, terwijl in werkelijkheid de hele dag wordt geboekt.
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4.3 Conclusie
De toetsing van het principe van de methode geeft:
 Alle aspecten worden behandeld, het volledige bekistingplan kan worden gegenereerd.
 De logica van de volgorde van de stappen is goed.
 De stappen zijn eenduidig beschreven en uitvoerbaar.
De toetsing van de betrouwbaarheid geeft:
 Het bekistingplan komt na de vermelde aanpassingen op ongeveer 94 % van de
originele documenten van de Smuldersweg. Aangenomen mag worden dat de methode
een betroubaarheid van meer dan 90%.
 De onderliggende getallen voor de berekening van de kosten van de bekisting in de
analyseregels moet worden aangepast en de factor 2 in de manuren.
De getallen kunnen betrouwbaarder worden door vergelijking van projecten met elkaar,
de verschillen analyseren en terugvoeren tot reëlere getallen in de methodeberekeningen.
De verdere eisen aan de methode gesteld in paragraaf 1.5.2:
 er is geen reden om aan te nemen dat de methode in de huidige papieren versie niet
geautomatiseerd kan worden
 de projectcoördinator heeft alleen invloed op de bouwvolgorde en de bepaling van de
stort-eenheid. Alle andere gegevens worden door de methode bepaald vanuit de
tekening of afgeleide hiervan, eventueel met behulp van keuzetabellen.
 het animo is hierbij ook niet getoetst. Het werk van de projectcoördinator met
betrekking tot de bepaling van de bekistinginzet word zodanig veranderd, dat de kans
bestaat dat het animo gematigd is.
In totaliteit kan worden gesteld dat de methode veel onderbouwde informatie levert in een
kort tijdsbestek en een standaard output voor ieder project waardoor onderlinge vergelijking
mogelijk is. Maar de grootste kracht van de methode is dat er al in de fase van het Voorlopig
Ontwerp wordt nagedacht over de uitvoering van de betonwanden.
Het is lastig gebleken om een standaard aan te brengen voor het maken van het bekistingplan.
Moeilijkheden zitten hem vooral in de steeds weer andere randvoorwaarden van de ‘fabriek’
waar de uiteindelijke uitvoering van de betonwanden plaats moet vinden. Steeds zijn er weer
‘nieuwe produkten’ die moeten worden gemaakt en die ieder hun eigen eisenpakket met zich
meedragen. Vandaar dat de methode die hier is ontworpen alsmaar verder ontwikkeld dient te
worden en de database bekisting vollediger moet worden gemaakt om deze methode in de
praktijk te gebruiken.
De verwarring/onduidelijkheid die misschien is ontstaan door de papieren versie van de
methode zal met de grotendeels geautomatiseerde versie worden afgezwakt. Dit dankzij de
geheugencapaciteit van de computer, dat de onoverzichtelijkheid van vele stapels papierwerk
kan wegnemen.
De methode kan worden uitgebreid door meer verscheidenheid aan te brengen in de
prijsvorming van de wapening. Ook zou de hoeveelheid bekisting in de analseregels mee
kunnen worden genomen in de methode. Er staat standaard 2 m2 bekisting per m2 wand. Als
een wand in verhouding veel sparingen heeft dan kun je op 4 m2 bekisting per m2 wand
uitkomen. Dit zijn ideeën om de methode completer te maken.
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Nawoord
Na een verandering in het doel van het afstuderen (was eerst de ideale tekening beschrijven
voor de aannemer om in de VO-fase het bekistingplan te kunnen opstellen) is het lastig
gebleken om alle gegevens in de juiste volgorde te krijgen om een logisch verhaal te maken.
Na een duidelijke verhaallijn te hebben gemaakt en een stappenplan te hebben ontworpen om
tot het bekistingplan te komen is het ontwerp van de methode getoetst. Hierin kwamen toch
nog wat knelpunten naar voren, die moeilijk in een standaard format te zetten zijn. Door toch
keuzes te maken om gegevens in te delen in categorieën is een methode ontstaan welke een
goede basis legt om tot een duidelijk bekistingplan te komen en snel een onderbouwd beeld
kan worden gevormd van de inzet van de bekisting op een bouwwerk.
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