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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
Deze scriptie handelt over de integratie van ruimte in een klassieke projectplanning. Dit is een nog vrij 

onbekend gebied binnen projectplanning en net daarom leek het een grote uitdaging om hierover een 

samenvattend werk te maken. In de klassieke projectplanning worden activiteiten doorgaans 

gedefinieerd in twee verschillende dimensies (duurtijd en resourcegebruik). In de praktijk (zoals 

bijvoorbeeld in de bouwnijverheid) zullen activiteiten en resources echter ook een beperking kennen op 

de locatie (als 3e dimensie). Vooral daar waar de ruimte op de projectsite beperkt is, zal dit een 

belangrijke rol spelen. 

 

In het eerste deel van deze scriptie wordt er een literatuurstudie uitgevoerd naar de daadwerkelijke 

integratie van ruimte in een projectplanning. Eerst wordt er bepaald wat ruimte is en op welke wijze 

hiernaar gekeken kan worden. De twee visies die hieruit afgeleid worden bepalen het verdere verloop 

van de studie in dit deel. De huidige toepassingen van integratie worden toegelicht volgens deze 

categorisatie, zoals ze in de theorie naar voor geschoven worden. Ook wordt er rekening gehouden met 

benaderingen die niet binnen deze twee gebieden passen maar eveneens kunnen helpen om rekening 

te houden met ruimte tijdens de planning. Voorgaande elementen worden besproken in hoofdstuk 3.  

 

Eenmaal de ruimte geïntegreerd wordt in de planning, kunnen  conflicten opgespoord worden via deze 

modellen. Om deze conflicten correct te behandelen kunnen deze onderverdeeld worden in een aantal 

soorten. Dit maakt het makkelijker om een conflict te definiëren en kan er ook voor zorgen dat 

conflicten sneller opgespoord worden. Dit wordt besproken in hoofdstuk 4.  

Wanneer ruimte geïntegreerd wordt is het vooral handig om na te gaan welke functie de ruimte vervult 

voor de conflicterende activiteiten. Afhankelijk hiervan kunnen prioriteiten worden toegekend aan de 

verscheidene conflicten . Hier worden ook een aantal persoonlijke bedenkingen opgenomen  die 

voortkomen uit ervaring met projectplanning in de bouwnijverheid.  
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 In hoofdstuk 5 wordt een oplossing gezocht voor de conflicten die in de vorige hoofdstukken besproken 

zijn. In de literatuur worden voornamelijk proactieve oplossingen besproken, die hier dan ook opgelijst 

en verder besproken worden. Echter, in de praktijk gebeurt het nog vaak dat problemen reactief 

opgelost worden. In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen beide manieren van aanpakken 

toegelicht. Een aantal criteria worden opgesteld waar de projectplanner best rekening mee houdt bij het 

oplossen van een conflict, om zo min mogelijk negatieve impact te hebben op de planning.  Verder 

worden er ook een aantal tips gegeven om conflicten zoveel mogelijk te vermijden.  

 

In het tweede deel van deze scriptie wordt een analyse gemaakt die de voorgaande literatuurstudies 

met elkaar verbindt. Deze analyse toont aan dat het correct categoriseren van conflicten tot een beter 

en sneller inzicht in de mogelijke oplossingen leidt.  

 

Het derde deel van de scriptie volgt het planningsproces van een project in de praktijk. Tijdens deze 

casestudie zijn alle plaatsproblemen die voorkomen tijdens de planning genoteerd en besproken 

volgens de literatuurstudie. Deze casestudie gaat na of er daadwerkelijk ruimteproblemen ontstaan in 

de praktijk en hoe deze opgelost worden. Verder illustreert deze ook de begrippen gezien in de 

literatuurstudie.  

 

Tot slot wordt in het algemeen besluit een overzicht gegeven van het resultaat van de literatuurstudie. 

Daarnaast wordt ook beschreven wat de resultaten zijn van de vergelijking van de theoretische 

concepten met de casestudie die uitgevoerd is. Als laatste worden er enkele suggesties gedaan voor 

toekomstig onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 

Wat is een projectplanning? 
Deze scriptie handelt over de integratie van het aspect “ruimte” in een klassieke projectplanning. In wat 

volgt zal eerst het begrip projectplanning gedefinieerd en verder gesitueerd worden binnen 

projectmanagement.  

2.1     Project management 

 

Project management bestaat uit vijf fasen. Als eerste is er de initiatie van het project, waarbij de 

doelstellingen beslist worden. Hierna volgt de planning van het project. Deze scriptie handelt 

voornamelijk over deze fase. Na de planning volgt de uitvoering en de controle van het project en 

wanneer het af is wordt het project beëindigd. (PMI) 

 

 

Figuur 1: Fasen projectmanagement (Bron: eigen werk) 

 

 

Een project is steeds een tijdelijke onderneming met een gedefinieerd begin en einde waarbij een 

bepaald doel gerealiseerd moet worden. Omdat een project slechts tijdelijk is moet de waarde ervan 

dus snel en efficiënt gerealiseerd worden. (PMI, 1/01/2013) 

Initiatie 

Planning 

Uitvoering 

Afsluiten 

Controleren 
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De doelstellingen binnen projectmanagement moeten gerealiseerd worden binnen een aantal 

beperkingen. De belangrijkste beperkingen van een project zijn de duur,  de kost en de vereiste kwaliteit 

en scope van het project. Deze beperkingen hebben allemaal invloed op elkaar: wanneer de kwaliteit of 

scope van het project gewijzigd wordt zal dit invloed hebben op de kost en de duur van het project, 

wanneer er slechts een zeer beperkt tijdsframe is zal dit verhoogde kosten en/of minder kwaliteit 

teweeg brengen en een beperkt budget kan ervoor zorgen dat het project langer duurt of minder 

kwaliteitsvol is. (Vanhoucke, 2012-2013) 

 

 

Figuur 2: Beperkingen project (Bron: eigen werk) 

 

 

Resources 

Tijd 

Kost Scope 
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2.2     Project planning 

 

Een project kan gezien worden als een eenmalig gebeuren, waarin verschillende activiteiten 

gedefinieerd zijn. Deze activiteiten beschikken over beperkte resources en kunnen afhankelijk zijn van 

elkaar. (Hans, Herroelen, Leus, & Wullink, 2005) 

Bij het ondernemen van een project zal er steeds een projectplanning gemaakt worden. In het geval van 

kleine projecten gebeurt dit vaak intuïtief, door na te denken over wat er moet gebeuren en in welke 

volgorde dit het best verwezenlijkt zou worden.  

 

Echter, bij grote projecten wordt de nood aan een echte projectplanning groter. Hierbij zullen alle 

activiteiten uitgezet worden en wordt er rekening gehouden met het feit dat sommige afhankelijk zijn 

van elkaar. De activiteiten zullen meestal bekomen worden door een work breakdown structure te 

maken van het project.  (Vanhoucke, 2012-2013)  

 

Een planning kan manueel gemaakt worden of via een project planning software, die de projectplanning 

uitzet in een Gantt chart en automatiseert. Door deze op te stellen kan er gezien worden hoelang een 

project zal duren, hoe veel resources er nodig zijn voor het project en wat de impact hiervan is op 

elkaar. Er wordt dus binnen de planning eigenlijk een afweging gemaakt van de doorlooptijd van het 

project tegenover de kosten die dit met zich zal meebrengen.  (Vanhoucke, 2012-2013) 

 

Ook zal er een kritisch pad ontstaan. Dit zijn de activiteiten die geen slack hebben binnen de planning. 

Wanneer deze activiteiten langer duren dan voorzien zal ook de duur van het project verlengen. 

(Vanhoucke, 2012-2013) 
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2.3     Kernbegrippen bij projectplanning verder uitgelicht 

 

Verder in de scriptie worden een aantal begrippen gebruikt om de integratie met ruimte te maken. Deze 

begrippen worden in deze sectie kort uitgelegd om de verwijzingen duidelijker te maken.  

2.3.1     Work breakdown structure 

 

Een WBS zal het werk dat moet gerealiseerd worden binnen een project onderverdelen in delen.  

Deze structuur wordt vaak later gebruikt voor het definiëren van de activiteiten die nodig zijn om de 

planning op te stellen. Het hoogste in de hiërarchie staat meestal het eindproduct, wat dan verder 

opgesplitst zal worden. Naarmate er meer opgesplitst wordt zullen de activiteiten of producten 

gedetailleerder worden en meer informatie verschaffen over wat er daadwerkelijk stap per stap gedaan 

moet worden om het overkoepelende resultaat te bereiken.  (Vanhoucke, 2012-2013) (Swiderski, 2012) 

 

Wanneer er bijvoorbeeld een huis gebouwd wordt moeten er funderingen gelegd worden, de 

verdiepingen moeten geplaatst worden, de technische voorzieningen  moeten geplaatst worden 

enzovoort. Op basis van deze hoofdactiviteiten kan het project dan verder opgesplitst worden tot het 

gewenste detail bereikt is dat nodig is om een planning op te stellen.  

 

Het is vaak ook overzichtelijk om in de planning dezelfde structuur te behouden, zodat bij een vertraging 

snel kan gezien worden in welk deel van het project er iets fout gelopen is. Dankzij deze structuur kan de 

planning ook gemakkelijk opgedeeld worden in verscheidene tijdsframes.  

2.3.2     Gantt Chart 

 

Een Gantt chart zet activiteiten die verwezenlijkt moeten worden in een project uit tegen de duur van 

het project. Elke activiteit wordt voorgesteld door een blok, de positie en lengte hiervan tonen de 

startdatum, einddatum en duur van de activiteit. (Vanhoucke, 2012-2013) 

 

De Gantt chart maakt het gemakkelijk om precies te weten wanneer welke activiteit doorgaat, hoe lang 

het project duurt en wanneer het gepland is om te eindigen, om overlap tussen activiteiten te zien en 

om na te gaan of het project in werkelijkheid de planning volgt.   
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2.3.3     Resources 

 

Een project heeft middelen nodig om de uitvoering ervan te verzekeren. Voorbeelden van resources zijn 

mensen, materiaal, machines en andere. Deze beschikbaarheid van deze resources heeft een invloed op 

de kost van het project, alsook op de duur ervan.  

 

Wanneer resources toegevoegd worden aan een projectplanning wordt de projectplanning complex 

(Vanhoucke, 2012-2013). De vraag van activiteiten naar resources kan groter zijn dan de 

beschikbaarheid ervan, wat zorgt voor een conflict. Wanneer een conflict tussen bepaalde resources 

opgelost wordt kan er tussen andere taken een nieuw veroorzaakt worden. (Vanhoucke, 2012-2013) 

 

Hieronder worden de belangrijkste resources volgens (Neumann, Schwindt, & Zimmermann, 2003) en 

(Vanhoucke, 2012-2013) samengevat: 

 Hernieuwbare resources: deze zijn beschikbaar in elke tijdsperiode van een projectplanning, 

onafhankelijk van hun gebruik in de periode ervoor. Enkel het totale gebruik op een gegeven 

tijdstip is beperkt.  

 Niet hernieuwbare resources: raken uitgeput door gebruik 

 Dubbel gelimiteerde resources: combinatie van de voorgaande 2, dus beperkt per periode en 

over het hele project.  

 Cumulatieve resources: stellen een inventaris voor met een maximum capaciteit 

 Synchroniserende resources: verwerken alle activiteiten in een familie gelijkertijd. Een familie 

zijn alle activiteiten met dezelfde eigenschappen.  

 Ruimtelijke resources:  een unit is bezet vanaf de start van de eerste activiteit in een familie tot 

de voltooiing van de laatste activiteit 
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Hoofdstuk 3 

Integratie van ruimte in een 

projectplanning 
 

Het integreren van ruimte in een projectplanning is een techniek die in de praktijk nog niet vaak wordt 

toegepast. Dit is ook een nog vrij onbekend gebied binnen de studie van het projectmanagement. Er 

wordt echter steeds meer onderzoek naar gedaan omdat dit voordelen kan opleveren en een goede 

planning voor een project kan verzekeren. 

Vooral in de bouwnijverheid is dit een belangrijk aspect, aangezien er naast geld en tijd vaak ook slechts 

beperkte ruimte aanwezig is. De projectplanner moet hier dan rekening mee houden bij het inplannen 

van de activiteiten.  

 

In sectie 3.1 wordt een definitie gegeven aan het begrip ruimte. Deze is belangrijk om te weten welke 

eigenschappen ruimte heeft en hoe ruimte het beste geïntegreerd kan worden.  

In sectie 3.2 worden de visies op de integratie van ruimte voorgesteld, waarna  in sectie 3.3 een 

opsomming gemaakt wordt van de  benaderingen die momenteel in de literatuur voorkomen, 

gecategoriseerd volgens voorgaande visies.  

Aangezien er zich bij integratie van ruimte conflicten voordoen, wordt in sectie 3.4 besproken hoe deze 

opgespoord kunnen worden.  

Als laatste, in sectie 3.5, wordt besproken wat de positieve effecten zijn van het integreren van ruimte in 

een projectplanning.  
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3.1     Wat is ruimte? 

 

Ruimte bezit drie karakteristieken:  de nood ernaar, de timing en de locatie (Tommelein, Castillo, & 

Zouein, 1992). De nood ernaar duidt op de fysieke ruimte die voor een bepaalde activiteit nodig is, 

welke ingeschat kan worden door de vorm en het volume ervan te bepalen. De timing moet bekeken 

worden in de planning en is afhankelijk van de start en eindtijden van de activiteiten. De locatie duidt op 

de uiteindelijke plaatsing van deze ruimte en zal bekeken worden vanuit waar de nood zich situeert of, 

in het geval van resources, het mogelijke hergebruik, de afstand, de bereikbaarheid en het eventuele 

groeperen ervan. (Choo & Tommelein, 1999) 

 

Ruimte heeft een invloed op de andere beperkingen van een project: tijd, kost en kwaliteit.  

Een beperkte ruimte zal namelijk zorgen voor ruimteconflicten. Om deze te kunnen oplossen zal de duur 

van het project langer worden of zullen er extra kosten ontstaan.  

Dit kan echter soms vermeden worden, wanneer een activiteit verplaatst kan worden naar een andere 

ruimte zonder impact op de planning. Ruimte kan dus gezien worden als een element dat zich bevindt 

tussen een gewone resource en een beperkende factor. Dit wordt besproken in sectie 3.2. 
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3.2     Visies 

 

Eenvoudig gezien zijn er verscheidene manieren om ruimte te integreren in een klassieke planning. De 

ruimte kan opgedeeld worden in blokken en als resource toegewezen worden aan activiteiten. Een 

andere manier is om activiteiten toe te wijzen aan het plan van de ruimte. In dit hoofdstuk wordt er 

dieper ingegaan op de benaderingen die hieruit voortkomen. Deze benaderingen kunnen zowel apart als 

complementair gebruikt worden.  

 

In constructie bestaan er zes belangrijke elementen, die gecontroleerd moeten worden door de 

projectmanager: materialen, werktuigen, werkmensen, tijd, geld en ruimte. (Tommelein & Zouein, 1993) 

De eerste drie worden meestal in een planning daadwerkelijk verwerkt als resource en zodoende 

toegewezen aan de activiteiten. Dit is ook mogelijk met ruimte en staat beschreven in sectie 3.2.2.  

 

Daarentegen worden tijd en kosten op een andere manier bekeken. Deze  worden beïnvloed door elkaar 

en door de andere resources en bepalen het succes van een project. (Atkinson, 1999) (zie sectie 2.1) 

Hieraan worden activiteiten toegewezen, het omgekeerde van de andere resources.  Hoewel ze ook 

resources zijn worden zij dus op een andere manier behandeld en krijgen ze in deze scriptie de 

benaming “beperkende factoren”. Op deze wijze kan ook naar ruimte gekeken worden, dit wordt 

beschreven in sectie 3.2.1. 

 

 

Figuur 3: Visies (Bron: eigen werk) 
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3.2.1     Ruimte als beperkende factor 

 

De huidige beperkende factoren zijn tijd en geld. Tijd wordt in een planning uitgezet , waar de 

activiteiten in geplaatst worden en waardoor gezien kan worden of de gehele planning uiteindelijk 

binnen de opgegeven beperkte tijd ligt. Geld zal bepaald worden aan de hand van de kosten die 

veroorzaakt worden door de resources.  

Ruimte kan als derde dimensie beschouwd worden en ook zodoende uitgetekend worden in een 

planning. Dit wil zeggen dat de activiteiten uitgezet worden op de beschikbare ruimte en op deze 

manier conflicten opgespoord worden en de beschikbare ruimte verdeeld wordt over deze activiteiten. 

(Zouein & Tommelein, 2001) (Chau, Anson, & Zhang, 2004) 

 

3.2.2     Ruimte als resource 

 

Wanneer ruimte als resource gezien wordt , wordt deze ingepland zoals dit gebeurt bij alle andere 

resources. De ruimte wordt dus toegewezen aan de activiteiten en er wordt gecontroleerd of er geen 

conflicten ontstaan. (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) (Kolisch, 2000) (Winch & North, 2006) 

 

Ruimte wordt gedefinieerd als hernieuwbare resource. Dit omdat de ruimte meestal slechts bezet wordt 

gedurende een bepaald tijdsinterval en hierna opnieuw vrijkomt (Neumann, Schwindt, & Zimmermann, 

2003). 

 Ruimte stelt echter wel unieke uitdagingen die niet vergelijkbaar zijn met andere resources. 

Werknemers en materiaal bijvoorbeeld zullen enkel veranderen over tijd. Ruimte echter kan zowel 

veranderen in de tijd als in 3 dimensies. Ook zijn er verscheidene soorte ruimte en zal hier een 

onderscheid in moeten gemaakt worden (zie hoofdstuk 4). (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 

 

Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen ruimte als resource en een ruimtelijke resource. 

Een ruimtelijke resource is (zoals gedefinieerd in sectie 2.3.3) een resource waarvan meerdere 

activiteiten gebruik maken en die pas vrijkomt wanneer de laatste activiteit voltooid is. Ruimte kan een 

ruimtelijke resource zijn maar dit is niet noodzakelijk altijd het geval. Er mag dus geen verwarring 

ontstaan tussen deze termen. (Neumann, Schwindt, & Zimmermann, 2003) 
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3.3     Benaderingen 

 

Om ruimte te integreren in een planning zijn er verscheidene benaderingen. 

 In de volgende secties zullen deze besproken worden, onderverdeeld volgens de twee visies hierboven 

beschreven. De benaderingen waarbij de activiteiten toegedeeld worden aan de ruimte beschouwen de 

ruimte als beperkende factor en worden besproken in sectie 3.3.1. In sectie 3.3.2 worden de 

benaderingen beschreven waar de ruimte toegewezen wordt aan de activiteiten en dus gezegd kan 

worden dat deze als resource beschouwd wordt.  

In sectie 3.3.3 worden de benaderingen besproken die niet onder een van deze visies vallen.  

Deze benaderingen kunnen door een projectplanner zowel apart van elkaar als complementair gebruikt 

worden.  

De modellen kunnen onderverdeeld worden in vier algemene groepen: ten eerste is er de statische of 

dynamische site layout planning, ten tweede de line of balance benadering, ten derde de pad-planning 

en als laatste de space scheduling. (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) 

3.3.1     Ruimte als beperkende factor 

 

Vooreerst worden de benaderingen bekeken die in de visie passen waarin ruimte gebruikt wordt als 

beperkende factor. Dit betekent dat de activiteiten aan de ruimte toegewezen en erover verdeeld 

worden, net zoals bijvoorbeeld over de beperkende factor tijd.  

Er zijn twee benaderingen die hierin passen: de site layout planning en de line of balance benadering.  

3.3.1.1     Site Layout planning 

 

 

Figuur 4: Site layout planning – input en output (Gebaseerd op: (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000)) 
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Een site layout planning zal de ruimte van de site verdelen in verschillende stukken. Hiervoor wordt er 

gekeken naar de grootte van de ruimtes die nodig zijn en de afstanden ertussen. (zie figuur 4) 

Er wordt dus  op een macro-level bepaald hoe ver deze ruimtes van elkaar moeten liggen of hoe dicht ze 

bij elkaar moeten geplaatst worden. (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) 

In dit soort planning wordt niet gekeken naar de activiteiten die geplaatst moeten worden maar naar de 

resources die deze activiteiten nodig hebben en de plaatsing daarvan. 

 (Tommelein & Zouein, 1993) (Zouein & Tommelein, 1999) (Choo & Tommelein, 1999) 

(Riley & Sanvido, 1997) (Zouein & Tommelein, 2001) 

 

Wanneer een resource geplaatst kan worden zal er bepaald worden wat de mogelijke posities zijn voor 

deze resource. Hieruit wordt dan de optimale plaatsing van deze resource bepaald.  

Aan de resources worden een aantal beperkingen opgelegd om de relaties met de andere resources op 

de site te benadrukken. Voorbeelden van deze beperkingen zijn: geen overlap tussen 2 ruimtes waarop 

ze zich bevinden, limieten opleggen aan de grootte van de ruimte waarin een resource zich bevindt, de 

minimum of maximum afstand tussen 2 resources, de oriëntatie van een resource, het verplichte 

parallel liggen met een andere resource. (Zouein & Tommelein, 1999) (Sadeghpour, Moselhi, & Alkass, 

2006) (Easa & Hossain, 2008) 

 

De kwaliteit van de layout planning kan verbeterd worden door aan deze beperkingen gewichten toe te 

wijzen. Wanneer de afstand tussen 2 resources een groot gewicht heeft wil dit zeggen dat interactie 

ertussen belangrijk is. Wanneer zij echter niets met elkaar te maken hebben mag het gewicht nul zijn. 

Een ander soort gewicht is een verplaatsingsgewicht, wat erop duidt dat het verplaatsen van een 

resource een grote kost met zich meebrengt. (Zouein & Tommelein, 1999) 

 

Het is onmogelijk om een gedetailleerde layout planning te maken omdat er niet beschreven wordt welk 

soort ruimte er nodig is en welke activiteit hierop plaats zal vinden. De optimale layout wordt opgesteld 

maar bij conflicten zal de planning niet aangepast worden. (Zouein & Tommelein, 1999) 

 

De site layout planning kan zowel statisch als dynamisch opgesteld worden (Zouein & Tommelein, 1999). 

Bij een statische layout zal het tijdsframe de hele projectduur omvatten, waar een dynamische de duur 

van het project zal opsplitsen. Beide manieren worden hieronder besproken.  
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Statische layout planning 

 

Deze zal kijken naar het plan van de site en bepalen waar resources het best geplaatst kunnen worden, 

om een zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte  (Zouein & Tommelein, 1999). In dit geval 

zal meestal enkel gekeken worden naar resources, wat ervoor zorgt dat sommige activiteiten niet 

vertegenwoordigd worden op het plan. Dit kan problemen geven aangezien ook zij ruimte nodig 

hebben. 

 

Er wordt dus eenmalig een layout opgesteld voor de hele duur van de planning. Hierdoor zal het gebruik 

van de ruimte statisch en ongedetailleerd blijven (Tommelein & Zouein, 1993). Ook de mogelijkheid dat 

een ruimte doorheen de tijd gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden wordt genegeerd. 

Wanneer 2 activiteiten elkaar overlappen in deze layout zal er automatisch een productiviteitsverlies 

zijn, de planning wordt niet aangepast in deze benadering.  Deze benadering geeft de minst optimale 

integratie van ruimte.  

  

Dynamische layout planning 

 

De dynamische layout planning kijkt naar een volgorde van layouts, elk over een bepaald tijdsinterval. In 

dit geval zal het gebruik van de ruimte dus veranderen naargelang de activiteiten die zich voordoen en 

over de duur van de planning. Er wordt rekening gehouden met de assumptie dat de vraag naar ruimte 

niet voor elke activiteit constant is over de tijd. (Zouein & Tommelein, 1999) (Zouein & Tommelein, 

2001).   

 

Ook bij deze aanpak geldt dat er voor een gegeven planning een optimale layout zal opgesteld worden, 

ditmaal per tijdsinterval. Ook hier zal de planning niet aangepast worden wanneer er zich conflicten 

voordoen. Ook dit geeft niet de meest optimale resultaten maar zal reeds beter zijn dan een statische 

planninng. (Tommelein & Zouein, 1993) (Zouein & Tommelein, 1999) 

 

Aangezien het project opgedeeld zal worden in verschillende tijdsintervallen, moet ook beslist worden 

welke tijdsintervallen eerst bekeken moeten worden. Dit omdat het vastzetten van een ruimte in het 

ene tijdsinterval invloed kan hebben op een volgend tijdsinterval.  

Er bestaan verschillende strategieën om te bepalen welke tijdsintervallen eerst bekeken moeten worden 

(Tommelein & Zouein, 1993). 
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 Allereerst kan er gekeken worden naar de volgorde van voorkomen in het project maar dit zal niet 

steeds de optimale oplossing geven omdat resources met hoge prioriteit eventueel pas later in het 

project geleverd worden en dus niet op de optimale plaats zullen terechtkomen (Tommelein & Zouein, 

1993). 

Een andere manier is om eerst uit te zoeken welke resources prioriteit hebben, doordat ze bijvoorbeeld 

moeilijk te verplaatsen zijn, lang aanwezig zijn of gebruikt worden door verschillende activiteiten. De 

tijdsintervallen waarin deze resources voorkomen zullen dan eerst ingepland worden en de andere 

layouts zullen hiervan afhangen. Door eerst de moeilijkste situaties in te plannen kunnen conflicten ook 

gemakkelijker opgespoord en opgelost worden. (Tommelein & Zouein, 1993) 

3.3.1.2     Line of balance 

  

Een andere methode om activiteiten te verdelen over de beschikbare ruimte is de line of balance 

methode. Deze is voornamelijk visueel verschillend van de klassieke Gantt-chart. (zie sectie 2.3.2). 

 

 De Line of balance methode is een voorbeeld van location based scheduling. Dit staat tegenover action 

based scheduling, wat gebruikt wordt bij een klassieke projectplanning.  

Deze aanpak is vooral nuttig bij repetitief werk op verschillende locaties, wat vaak voorkomt bij  

constructieprojecten (Jongeling & Olofsson, 2007). Wanneer er teveel afwijkende activiteiten 

voorkomen zal deze benadering onoverzichtelijk worden.  

 

Het optimaliseren van de planning verloopt op een andere manier dan bij de kritische pad methode.  

Deze methode verdeelt de beschikbare ruimte in verschillende zones, bijvoorbeeld verdiepingen, 

waaraan de activiteiten worden toegewezen.  

 

Een zone wordt steeds bezet door dezelfde ploegen die zich gelijktijdig door het project voortbewegen. 

De continuïteit van de activiteiten tussen de verschillende verdiepingen blijft behouden. 

Visueel is dit een goede benadering om ruimte te integreren in een planning. De ruimte wordt niet apart 

op een plan beschouwd maar werkelijk in de planning verwerkt, waardoor snel kan gezien worden 

welke activiteiten zich waar bevinden. (zie figuur 5) 

Dit is ook positief voor een verantwoordelijke, die snel kan zien waar een werkploeg zich bevindt en 

welk effect een vertraging zal hebben op de andere werkploegen en de ruimte. (Akinci, Fischer, Kunz, & 

Levitt, 2000) 
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Congestie kan snel, maar minder gedetailleerd opgespoord worden. Dit hangt ook af van de mate van 

detail van de zones die bepaald worden voor de planning. 

Er wordt niet gekeken naar de functie die de activiteiten hebben en dus ook niet naar het soort 

ruimteconflict dat zich voordoet wanneer twee activiteiten gelijk zouden doorgaan in dezelfde zone en 

hier niet voldoende ruimte voor hebben. (Jongeling & Olofsson, 2007) 

 

Deze methode kan gebruikt worden om de planning aan te passen. Wanneer er vastgesteld wordt dat 

een activiteit onderbroken wordt zal er geprobeerd worden om deze te doen verdwijnen. Er wordt 

steeds naar zoveel mogelijk continuïteit van de activiteiten gestreefd, omdat dit een vlotte uitvoering 

van het project zou teweegbrengen. Wanneer congestie opgespoord wordt, kan deze opgelost worden 

door een activiteit alsnog kort te onderbreken, om op deze manier het conflict te vermijden.  

  

Figuur 5: Line of Balance – input en output (Gebaseerd op: (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000)) 
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3.3.2     Ruimte als resource 

 

Wanneer de ruimte toegewezen wordt aan activiteiten zal deze bekeken worden als een beperkte 

resource.  

In sectie 3.3.2.1 staat beschreven hoe ruimte geïntegreerd kan worden in een klassieke planning. Dit kan 

zonder een werkelijke integratie te maken met een plan van het project. 

In sectie 3.3.2.2 staat een benadering beschreven die momenteel door veel theoretici onderzocht 

wordt: space scheduling. Hierbij wordt wel een integratie gemaakt met een ruimtelijk plan en wordt er 

rekening gehouden met meer elementen dan in de eerste sectie.  

3.3.2.1     In een klassieke planning 

 

Ruimte kan op dezelfde manier benaderd worden als werkploegen of machines. Een beperkte 

hoeveelheid is beschikbaar en deze moet verdeeld worden over de activiteiten die er gebruik van 

maken. Dit kan verwezenlijkt worden door de totale beschikbare oppervlakte in te geven. Deze kan dan 

het maximum zijn voor het gebruik van oppervlakte door de activiteiten.  (Kolisch, 2000) 

Er kan ook een verschil gemaakt worden tussen een aantal categorieën van ruimte die toegewezen 

worden, bijvoorbeeld constructieruimte en opslagruimte. (Thabet & Beliveau, 1997) 

Wanneer meerdere activiteiten gelijk gebruik willen maken van een bepaalde ruimte, en er niet 

voldoende beschikbaar is, zal er een conflict ontstaan.  

Doordat activiteiten over de tijd veranderen, zal automatisch ook het gebruik van de ruimte dynamisch 

bekeken worden.  

 

De programma’s die dit realiseren zijn planningsinstrumenten, bijvoorbeeld Protrack en MS Project. Er 

wordt gekeken naar een typische planning en de opvolging van de activiteiten hierin. De projectplanner 

voert ruimte in als resource met een beperkte hoeveelheid.  

Bij deze benadering zal een groot deel van de conflicten niet opgespoord worden. Dit omdat het 

programma enkel de totale hoeveelheid beschikbare ruimte bekijkt en niet de plaatsing van een 

activiteit of de functie van de ruimte. Ook wordt hier geen rekening gehouden met activiteiten die 

ruimte creëren voor anderen.  
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3.3.2.2     Space scheduling 

 

 

Figuur 6: Space scheduling – input en output (Gebaseerd op: (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000)) 

 

Bij Space scheduling (Tommelein & Zouein, 1993) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) wordt er eerst een 

planning opgesteld zonder beperkingen. Hierna wordt er op het ruimtelijke plan gekeken waar de 

activiteiten zich zullen bevinden. De ruimte die een activiteit inneemt kan dan toegewezen worden aan 

deze activiteit. Wanneer meerdere activiteiten dezelfde ruimte innemen zal er een conflict ontstaan. De 

ruimte wordt meestal bepaald door blokken die toegewezen worden, of met de coördinaten van de 

ruimte (zie figuur 6). (Thabet & Beliveau, 1997) (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) (Choo & 

Tommelein, 1999) (Winch & North, 2006) 

 

Het grootste verschil met de dynamische layout planning is het effect op de planning. Indien er 

conflicten ontstaan zullen er aanpassingen in de planning gemaakt worden om deze conflicten te 

vermijden. Het gaat in dit geval niet enkel om de optimale toewijzing van activiteiten aan de ruimte 

maar ook om het opstellen van een zo goed mogelijke planning rekening houdende met de beschikbare 

plaats.  (Tommelein & Zouein, 1993) (Chua, Nguyen, & Yeoh, 2013) 

 

Net zoals bij andere resources kan hier de ruimte er dus voor zorgen dat activiteiten verschuiven in de 

planning, wanneer er niet voldoende beschikbaar is om alle activiteiten gelijktijdig te laten doorgaan. 

(Zouein & Tommelein, 2001) 
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Een ander verschil met de eerdere benaderingen is dat er bij space scheduling rekening gehouden wordt 

met de functie van de ruimte voor het bepalen van de conflicten.  

 Afhankelijk van de functies kan het namelijk zijn dat er meerdere conflicten ontstaan, conflicten niet 

onmiddellijk op een plan te zien zijn of een schijnbaar conflict er toch geen blijkt te zijn. Om dit visueel 

duidelijk te maken kunnen de verschillende functies van de activiteiten op een plan ook aangeduid 

worden met verschillende symbolen. (Winch & North, 2006) (Guo, 2002) 

De resource kan dan ook gespecificeerd worden wanneer deze toegewezen wordt aan een activiteit, om 

zo te zien welke soorten ruimtes er betrokken zijn in een conflict.(Akinci, Fischer, Levitt, Carlson, 2002) 

  

Space scheduling is een voorbeeld van activity based scheduling. Dit is taakgebaseerd en zorgt er dus 

voor dat repetitieve activiteiten opgebroken worden in stukken, die elk apart een ruimte toegewezen 

krijgen. Er wordt gekeken naar het kritische pad om een optimalisatie te bekomen en er ontstaat een 

uitgebreide Gantt chart. (Jongeling & Olofsson, 2007) 

 

Space scheduling kan zowel automatisch als handmatig gebeuren.  

Wanneer gekozen wordt voor de automatische aanpak zal AutoCAD geïntegreerd worden met 

planningsprogramma’s zoals Protrack of Microsoft Project. De precieze locaties van de ruimtes die 

activiteiten innemen worden dan, via coördinaten, toegewezen aan de activiteiten in de planning.  

Het programma zal meerdere iteraties doorlopen om conflicten tussen deze locaties op te sporen. 

Telkens wanneer er een conflict opgespoord is zal dit opgelost worden en zal het programma op zoek 

gaan naar nieuwe conflicten. (Guo, 2002) (Winch & North, 2006) 

Deze wijze van planning vereist een grote mate van detail, aangezien de resource vrij specifiek bepaald 

moet worden, en neemt veel tijd in beslag. 

 

Handmatig kan gekeken worden naar de activiteiten die gebruik maken van dezelfde ruimte. Hierbij kan 

het helpen om de activiteiten uit te tekenen op het CAD plan. Ook kan er rekening gehouden worden 

met een classificatie van de ruimte naar de functie die deze vervult (zie sectie 4.4.1). Echter, omdat de 

projectplanner alle ruimtes zelf zal moeten definiëren, volgens de 3 ruimtelijke assen,  zal dit zeer 

tijdsrovend zijn of weinig gedetailleerd gebeuren.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 
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3.3.3     Andere benaderingen 

 

Buiten de visies die in sectie 3.2 beschreven staan zijn er nog enkele benaderingen om rekening te 

houden met ruimte in een planning, die hieronder beschreven zullen worden.  

3.3.3.1     Padplanning 

 

 

 

Het is belangrijk om bij het verwerken van ruimte niet enkel te kijken naar de uiteindelijke plaatsing van 

activiteiten. Een padplanning zorgt ervoor dat een planning gegenereerd wordt waarin alle activiteiten 

vrije doorgang hebben wanneer ze zich voortbewegen (zie figuur 7). Deze benadering vereist dus zeer 

veel detail. (Winch & North, 2006) (Riley & Sanvido, 1997) (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) (Soltani 

& Fernando, 2004) 

 

Er wordt gekeken naar de bewegingen die nodig zijn om alle activiteiten te verwezenlijken maar ook 

naar wat er tussen de activiteiten gebeurt. Wanneer materialen voorbereidend aan een activiteit 

geplaatst worden, wordt dit niet steeds verwerkt in een planning, hoewel ook zij een doorgang nodig 

hebben. Het is belangrijk om rekening te houden met de doorgang van werkploegen, materialen en 

andere omdat obstructie hiervan het project aanzienlijk kan vertragen. (Guo, 2002) 

 

Wanneer ruimtes veranderen over de tijd en beïnvloed worden door andere activiteiten is het echter 

zeer complex en tijdrovend om de padplanning voor het hele project op te stellen. Daarom wordt deze 

vaak enkel opgesteld voor de activiteiten van het kritische pad. Door ervoor te zorgen dat de 

benodigdheden voor deze activiteiten geen congestie ondervinden, zullen zij op tijd aanwezig zijn. Dit 

maakt dat de activiteiten op tijd kunnen starten en dus niet het hele project zullen vertragen. (Akinci, 

Fischer, Kunz, & Levitt, 2000) 

 

Figuur 7: Padplanning – input en output (Gebaseerd op: (Akinci, Fischer, Kunz, & Levitt, 2000)) 
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Een pad wordt zo goed als nooit in enkele richting doorlopen. Werknemers moeten vaak materiaal 

ophalen maar zelf ook eerst naar de ruimte waar dit materiaal zich bevindt, zonder iets te dragen. Het is 

belangrijk om ook hiermee rekening te houden. (Choo & Tommelein, 1999) 

 

Een manier waarop paden op een site bekeken kunnen worden is door een process flow model op te 

stellen. Hierbij wordt er gekeken welke bewegingen materialen, werktuigen en werknemers maken over 

de ruimte. Aan de hand van dit schema kunnen dan de kortste paden bepaald worden en kan beslist 

worden of er zich conflicten voordoen. De activiteiten zelf zijn nog niet gepland en het gaat dus enkel 

om de bewegingen die gemaakt worden om deze mogelijk te maken. De planning van de activiteiten 

achteraf kan dan rekening houden met de conclusies die uit deze analyse gemaakt zijn. (Choo & 

Tommelein, 1999) (Soltani & Fernando, 2004) 

 

3.3.3.2     Work breakdown structure 

 

Zoals reeds gezien in sectie 2.3.1(supra, p.8) kunnen de activiteiten in een project bepaald worden door 

het opstellen van een work breakdown structure.  

 

De integratie van ruimte kan ook gebeuren door ruimte toe te wijzen aan de overkoepelende 

componenten van deze WBS, zonder deze reeds om te zetten in activiteiten. Bij het bepalen van de 

activiteiten is er dan reeds rekening gehouden met de toewijzing aan de ruimtelijke planning. Ook 

kunnen deze overkoepelende ruimtes reeds toegewezen worden aan een plan, om een idee te krijgen 

van de plaatsing van de componenten.   (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & 

Zabelle, 1998) 

 

 Echter, doordat bij de WBS nog geen rekening gehouden wordt met de finale activiteiten wordt bij deze 

benadering de ruimte niet daadwerkelijk in de planning geïntroduceerd.  

Deze methode werkt dus het beste in combinatie met de andere modellen en is eerder bedoeld om een 

minder gedetailleerd maar snel overzicht te krijgen van het gebruik van de ruimte.  
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3.3.3.3     4D planning 

 

Zoals reeds gezien in sectie 3.3.2.2(supra, p.21) kan er een integratie gemaakt worden tussen een 

planning en een CAD plan. Hier wordt dit echter gedaan om de ruimte aan de activiteiten toe te wijzen, 

door middel van blokken te definiëren in het plan of coördinaten vast te stellen.  

In sectie 3.3.1.1(supra, p.15) wordt een activiteit uitgetekend op een ruimte, wat de omgekeerde 

aanpak is. 

 

Echter, er zijn programma’s ontwikkeld die een hybride vorm van voorgaande gemaakt hebben. Hierbij 

worden per activiteit de precieze coördinaten gedefinieerd, en de activiteit wordt uitgezet op het CAD 

plan. Ook hier kan rekening gehouden worden met de functies van de ruimtes (Ma, Shen, & Zhang, 

2005) (Chau, Anson, & Zhang, 2005) (Jongeling & Olofsson, 2007).  

 

Deze aanpak gaat dus zowel bij de activiteiten opslaan waar ze plaatsvinden (ruimte als resource) als de 

activiteiten uitzetten op een plan (ruimte als beperkende factor). Er zal een dubbele integratie 

plaatsvinden, waarbij de planning gewijzigd wordt wanneer er zich een conflict voordoet. Ook zullen 

wijzigingen in de planning doorgetrokken worden naar het CAD plan en vice versa.  Conflicten kunnen 

opgespoord worden via de coördinaten van activiteiten, die dan weer  in 3D weergegeven worden op 

het CAD plan. (Bansal & Mahesh, 2009) 

 

Hier kan ook nog verder in gegaan worden door een simulatie te maken van de planning. Hierbij wordt 

per activiteit bepaald welke resources en paden gebruikt worden, alsook het gebruik van de ruimte van 

de activiteit. De activiteiten worden dan uitgezet in een Gantt chart en in die volgorde gesimuleerd op 

een CAD plan. Op deze wijze wordt een virtueel prototype opgesteld van de ruimte en de plaatsing van 

de activiteiten en kunnen conflicten opgespoord worden tijdens de simulatie. Dit vergt echter veel input 

en detail, en zal veel tijd kosten om te implementeren. (Li, Chan, Huang, Guo, Lu, & Skitmore, 2009) 

 

Deze aanpak kan enkel gerealiseerd worden door een automatische integratie via programma’s, die nog 

in volle ontwikkeling zijn tijdens het schrijven van deze scriptie. Deze programma’s worden momenteel 

in de praktijk nog niet gebruikt.  
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3.3.4     Samenvatting benaderingen 

 

 

Tabel 1: Samenvatting benaderingen (Bron: eigen werk) 

 

In tabel 1 wordt een samenvatting gegeven van de mogelijke benaderingen en hun kenmerken.  

Hierbij wordt nagegaan of de benaderingen deze kenmerken bezitten. Op deze manier kan een 

projectplanner een snelle keuze maken tussen de modellen, aan de hand van de gewenste kenmerken. 

Een overzicht van de kenmerken: 

 Gedetailleerd: Wordt er een inzicht gegeven in de volledige planning en alle activiteiten? 

Worden de ruimtes gedetailleerd bekeken en geïntegreerd?  

 Dynamisch: Worden de voortgang van de activiteiten en eventuele veranderingen in de 

planning opgenomen in de benadering? 

 Impact op planning: Indien er een ruimteconflict opgespoord is, zal de planning aangepast 

worden? 

 Visueel: Zullen de benodigde ruimtes weergegeven worden op de ruimtelijke planning?  

 Tijdsrovend: Zal deze benadering de projectplanner veel tijd kosten om te implementeren? 

 Manueel: Kan de integratie op een manuele wijze gebeuren, zonder aangepaste software? 

 Functies ruimtes: Wordt er rekening gehouden met de functies die de ruimtes vervullen voor de 

activiteiten? 

 

Enkele bemerkingen: 

(a) Dit is afhankelijk van het aantal tijdsintervallen die gedefinieerd worden door de gebruiker. 

(b) Geeft enkel de functies weer voor de verplaatsingen, niet voor constructieactiviteiten.   
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3.4     Opsporen van conflicten 

 

Om conflicten op te sporen moeten er een aantal stappen doorlopen worden. Deze kunnen uitgevoerd 

worden aan de hand van de benaderingen besproken in sectie 3.3(supra, p.15) . Hieronder volgt een 

algemene beschrijving van de opsporing van een conflict bij een projectplanning. (Riley & Sanvido, Space 

Planning Method for Multistory Building Construction, 1997) (Zouein & Tommelein, 2001) 

 

3.4.1     Plan van het project 

 

Om een conflict op te sporen moet eerst de algemene layout van het project bepaald worden. Hiervoor 

is er een ruimtelijk plan van het project nodig, alsook een constructieplanning. De constructieplanning 

wordt opgesteld vanuit een logische volgorde van de activiteiten, rekening houdende met eventuele 

extra beperkingen die opgelegd zijn. (Zouein & Tommelein, 2001) 

 

3.4.2      Activiteitsruimte 

 

Ook moet er op voorhand nagegaan worden welke grootte de materialen, werkploegen en werktuigen 

hebben, alsook welke bouwmethoden er zullen gebruikt worden. Deze kunnen later nog aangepast 

worden maar dienen als vertrekpunt om eventuele conflicten op te sporen.  

De ruimtes die elke activiteit nodig heeft worden gedefinieerd. Ook wordt er gekeken naar de manier 

waarop een activiteit een ruimte nodig heeft. Wanneer een activiteit bijvoorbeeld als een spiraal door 

een ruimte loopt kunnen er in diezelfde ruimte ook nog andere activiteiten doorgaan zolang deze maar 

niet botsen, de activiteit neemt niet de hele ruimte in beslag (infra, p.39).  (Riley & Sanvido, 1995) (Riley 

& Sanvido, 1997) 

 

Vaak worden deze ruimtes opgedeeld in 2 soorten blokken: activiteitsblokken en opslagblokken. Dit 

omdat de opslag van materiaal vaak niet als aparte activiteit beschouwd wordt maar wel zeer belangrijk 

is voor de beschouwing van de ruimte. Hiervoor kan het zeer handig zijn om ook de leveringsdata in de 

projectplanning op te nemen, zodat het geweten is wanneer iets op de site aankomt en dus ruimte in 

beslag zal nemen. (Thabet & Beliveau, 1997) (Riley & Sanvido, 1997) 
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3.4.3     Layout van de activiteiten 

 

Wanneer geweten is welke ruimte de activiteiten nodig hebben kan er een layout opgesteld worden. 

Hier wordt er rekening gehouden met het feit dat er verschillende functies bestaan voor de ruimtes en 

dat deze allen op een andere manier de ruimte zullen bezetten. Elke activiteit kan gepositioneerd 

worden in het project, hoe ze voortbeweegt en eventuele paden die voor deze activiteit nodig zijn.  

(Riley & Sanvido, 1997) 

 Eerst worden de beschikbare plaatsen geïdentificeerd op de ruimtelijke planning waar elk van de 

activiteiten zou kunnen doorgaan. Deze beschikbare plaatsen zijn de ruimtes die overblijven nadat de 

vaste componenten worden afgetrokken van de totale ruimte. (Winch & North, 2006) 

 

Vaak zullen dan ook eerst de vaste installaties geplaatst worden in de ruimte om de totale beschikbare 

ruimte te bekomen. Echter, dit is niet steeds de meest optimale oplossing aangezien het verplaatsen van 

installaties er soms voor kan zorgen dat er minder conflicten voorkomen. In de meeste modellen wordt 

dit echter wel gedaan omdat dit het optimalisatieprobleem overzichtelijker maakt. (Zouein & 

Tommelein, 2001) 

3.4.4     Conflicten detecteren 

 

Door te kijken naar de volgorde van de activiteiten en deze volgorde uit te zetten op het layout plan 

kunnen conflicten gedetecteerd worden. (Riley & Sanvido, 1997) 

Er moet rekening gehouden worden met het type van de activiteiten die zich op de ruimte bevinden. 

Ook is het belangrijk om te bepalen welke activiteiten op het kritische pad liggen. (Thomas, Riley, & 

Sinha, 2006) (Riley, Sanvido, 1997) (Guo, 2002) (Winch & North, 2006) 

  

Hierbij kan ook gekeken worden naar hoeveel percent van de ruimte daadwerkelijk conflicteert. 

Wanneer slechts 50% van de activiteiten overlappen is het volume van het conflict ook maar de helft 

van de ruimte die de activiteiten nodig hebben.  

Hierop gebaseerd kan er een conflictratio berekend worden, die bepaald wordt door de verhouding van 

het volume van het conflict tegenover de ruimte die de activiteit in het totaal nodig heeft.  

Uit de conflictratio kan bepaald worden of er zware of lichte congestie ontstaat. Bij twee conflicterende 

activiteiten zal de ruimte van het conflict weliswaar gelijk zijn maar kan de conflictratio verschillen 

naargelang het percentage dat het conflict inneemt in de totale ruimte. (Guo, 2002) (Akinci, Fischer, 

Levitt, & Carlson, 2002) 

 



3.4 Opsporen van conflicten 29 

 

In de paper van (Akinci et al., 2002) wordt een conflictratio kleiner dan 30% gedefinieerd als lichte, deze 

kleiner dan 60% als een middelgrote en deze groter dan 60% als een zware congestie.  

Wanneer een ruimte voor werktuigen zal conflicteren met een vaste component van een gebouw of een 

tijdelijke faciliteit is het duidelijk dat de ruimte voor werktuigen het meest flexibel is. Hierdoor zal er 

gekeken worden naar de conflictratio van deze ruimte om te bepalen hoe zwaar de congestie is. Bij twee 

werkploegruimtes die met elkaar conflicteren zal er gekeken worden naar de werkploegruimte met de 

laagste conflict ratio om te bepalen wat het level van congestie is. Deze zal namelijk meer extra ruimte 

hebben en dus het minst gestoord worden door de andere activiteit. Dit maakt dat de activiteit met de 

laagste conflict ratio het meest flexibel is om zich aan te passen. (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 
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3.5     Voordelen 

 

Zoals in de vorige delen werd beschreven zijn er verschillende manieren om ruimte te integreren in een 

projectplanning. De vraag kan gesteld worden wat hier het nut van is, waarom ruimteconflicten best 

opgespoord worden voor ze zich voordoen. 

 

Ruimteconflicten zijn een van de grootste oorzaken van productiviteitsverlies bij constructie. De 

conflicten veroorzaken congestie, vertragingen en extra kosten. Hierdoor kan een ruimteconflict dat niet 

opgespoord is een bedrijf zeer veel geld kosten of ervoor zorgen dat een project ver buiten de deadline 

afgewerkt wordt. (Thomas, Riley, & Sinha, 2006) 

 

De conflicten kunnen echter beter gecontroleerd worden wanneer ze reeds voor de constructie 

geïdentificeerd zijn. Door de problemen tijdens de planning te ontdekken en er rekening mee te 

houden,  zijn er meer mogelijkheden om deze op te lossen in vergelijking met een conflict dat zich 

tijdens de uitvoering van het project voordoet.   In sommige gevallen zijn ze zelfs volledig te vermijden 

wanneer ze vooraf bekend zijn. (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) (Zouein & Tommelein, 2001) 

 

Het proactief integreren van ruimte zorgt er ook voor dat het onnodige verplaatsen van materiaal, 

congestie, blokkades, veiligheid- en andere risico’s vermeden kunnen worden. Het geeft ook een 

completer beeld van het project, waarbij ruimte ook een beïnvloedende factor is.  

Wanneer ruimte niet geïntegreerd wordt zal een beslissing soms genomen worden op basis van de 

planning maar zonder rekening te houden met de ruimte. Dit kan dan achteraf blijken een negatieve 

impact te hebben op de kost of de duur van het project, de twee andere beperkende factoren. 

(Tommelein & Zouein, 1993) 

 

Wanneer conflicten tijdens het project zelf en op de site opgelost moeten worden kan dit resulteren in 

een vertraging van de planning of zelfs in schade aan het project of aan de medewerkers. (Tommelein & 

Zouein, 1993) 
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Ondanks al deze voordelen wordt de integratie van ruimte in een planning in de praktijk nog niet vaak 

toegepast. Dit is niet omdat de voordelen niet duidelijk zijn,  maar omdat een projectplanner dit vaak 

intuïtief toepast. Dankzij ervaring weten zij welke problemen zich zouden kunnen voordoen en houden 

ze hier rekening mee, deze niet noodzakelijk uitwerkend op de planning (Chau, Anson, & Zhang, 2004) 

(Riley & Sanvido, Space Planning Method for Multistory Building Construction, 1997) (Akinci, Fischer, 

Levitt, & Carlson, 2002) 

 

Echter, bepaalde conflicten kunnen niet intuïtief voorzien worden en deze moeten dan ook tijdens de 

uitvoering opgelost worden. Voor deze conflicten zou het kunnen lonen dat een projectmanager de 

ruimte integreert in de planning , zodat hij deze prior aan het project kan opsporen en oplossen. (Akinci, 

Fischer, & Zabelle, 1998) 
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Hoofdstuk 4 

Soorten plaatsproblemen 
 

Een plaatsprobleem wordt gedefinieerd als een (tijdelijk) conflict tussen meerdere activiteiten op het 

gebied van ruimtelijke planning. Een conflict ontstaat wanneer de vraag naar ruimte van de ene 

activiteit botst met de vraag naar ruimte van een andere activiteit of met aanwezige elementen en 

wanneer het de prestaties van de activiteiten beïnvloedt. (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 

 

In tegenstelling tot gewone resources of beperkende factoren is het onvoldoende om enkel te kijken 

naar de totale benodigdheid aan ruimte en deze te vergelijken met de beschikbare ruimte.  

Het is ook belangrijk om na te gaan waar de ruimte zich zal bevinden, welke functie deze zal hebben, 

welke vorm ze zal innemen en of de gevraagde ruimte beschikbaar is op een gegeven moment in de tijd.  

 

Wanneer een conflict niet opgelost wordt kan dit productiviteitsverlies veroorzaken waarbij de planning 

vertraging oploopt, maar ook schade teweegbrengen of zelfs het gehele project stilleggen. De 

consequenties van het niet oplossen van een conflict kunnen een vrij zware invloed hebben op de tijd, 

kwaliteit en kost van het project (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002). 

 

Plaatsproblemen bestaan in verscheidene vormen en creëren verschillende soorten problemen op de 

site. Tussen twee activiteiten kunnen meerdere conflicten ontstaan en één bepaalde activiteit kan 

ruimteconflicten hebben met meerdere andere activiteiten.  

Omdat er met vele aspecten rekening gehouden moet worden en er vele soorten plaatsproblemen zijn 

kunnen deze gecategoriseerd worden op verschillende manieren.  

 

Allereerst moet er gekeken worden naar het soort plaatsprobleem. Een plaatsprobleem kan dynamisch 

of statisch zijn en afhankelijk hiervan zal dit anders bekeken worden en moeten er andere oplossingen 

gezocht worden (Zouein & Tommelein, 1999). Dit wordt besproken in sectie 4.1. In sectie 4.2 wordt 

besproken of een plaatsprobleem horizontaal of verticaal is, wat ook een invloed kan hebben op de 

opsporing en oplossingen(Thabet & Beliveau, 1997).  

 

  



SOORTEN PLAATSPROBLEMEN 34 

 

In sectie 4.3 worden een aantal factoren besproken die het conflict verder kunnen beïnvloeden. Niet 

elke activiteit zal zich hetzelfde gedragen in een ruimte en afhankelijk van dit gedrag zal een ander 

gebruik van de ruimte voorkomen  (Riley & Sanvido, 1997). Door na te gaan op welke manier de ruimte 

bezet wordt, kan de exacte positie van het conflict in de planning verwerkt worden. Op deze wijze kan 

er nagaan worden welk deel van de ruimte beschikbaar blijft voor andere activiteiten. Ook de impact 

van een activiteit op de ruimte moet nagegaan worden  (Riley & Sanvido, 1997).  

 

Naast kijken naar de activiteiten kan er ook gekeken worden naar de functie die de ruimte vervult voor 

deze activiteiten. Door na te gaan welke soort plaats betrokken is bij het plaatsprobleem en deze 

tegenover elkaar te zetten kan een categorisatie gemaakt worden van de conflicten. Op deze wijze kan 

achterhaald worden hoe het conflict ontstaan is en kan er gezocht worden naar de beste 

oplossingswijze, rekening houdende met de functie van de ruimtes voor elk van de activiteiten. Ook kan 

er dankzij deze categorisatie een prioriteitslijst gemaakt worden van de conflicten. Dit wordt verder 

besproken in sectie 4.4  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002).  

 

De beïnvloedende factoren hebben een duidelijke invloed op het dynamisch/ statisch en 

horizontaal/verticaal zijn. Zij worden echter apart beschreven omdat de onderverdeling van conflicten 

nog duidelijker is wanneer hiermee rekening gehouden wordt. Hetzelfde geldt voor de onderverdeling 

naar functie. Deze invloed wordt ook weergegeven in het laatste deel van sectie 4.4.  

 

Het voordeel van het categoriseren van de conflicten is dat de oplossingsstrategie aangepast kan 

worden aan het soort conflict.  Hierdoor kan het ruimteprobleem proactief opgelost worden. Door te 

kijken naar het soort conflict kunnen er ook meer passende oplossingen gezocht worden, die eventueel 

de planning niet evenzeer vertragen als een standaard oplossing. Dankzij de proactieve benadering 

kunnen de verscheidene opties geanalyseerd worden, waaruit de optimale oplossing kan geselecteerd 

worden. Dit ook omdat er nog geen verplichting is tot een bepaalde manier van constructie of volgorde 

van activiteiten. (Riley & Sanvido, 1997) (Thabet & Beliveau, 1997) 
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4.1     Dynamisch versus statisch 

 

Zoals in de definitie reeds gesteld is een plaatsprobleem meestal tijdelijk. Er bestaan echter problemen 

die gedurende het hele project aanwezig blijven. Dit zijn statische problemen, zij veranderen niet over 

de tijd. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van geometrische conflicten tussen permanente 

componenten van een gebouw. Dit probleem zal aanwezig blijven, onafhankelijk van de planning van de 

activiteiten. (Zouein & Tommelein, 1999) 

 

De tijdelijke plaatsproblemen krijgen de benaming “dynamisch”. De definitie van een dynamisch conflict 

verschilt naargelang de theorie. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten.  

 

De eerste soort dynamische plaatsproblemen zijn problemen die veranderen naarmate het project 

vordert. Deze zijn dus afhankelijk van de activiteiten die op een bepaald tijdstip voorkomen en 

veranderen met de tijd. De meeste van deze plaatsproblemen zullen dus enkel in een bepaald tijdsframe 

opgelost moeten worden en niet over de hele duur van het project.  Bijgevolg ontstaat een probleem 

soms door een bepaalde volgorde van de planning of verdwijnt dit naarmate het project vordert. 

(Zouein & Tommelein, 1999) 

 

De tweede soort dynamische plaatsproblemen zijn gelijk aan de eerste maar met een extra factor. Bij 

deze soort zal de ruimte veranderen na uitvoering van een activiteit.  

Een activiteit heeft soms nood aan een ruimte die gevormd moet worden door andere activiteiten. Deze 

ruimte komt dus slechts vrij na voltooiing van die activiteiten. Het is ook mogelijk dat een ruimte 

getransformeerd wordt door een voorgaande activiteit, waarmee in de planning ook rekening gehouden 

moet worden (Riley & Sanvido, 1997).  

Door op deze wijze naar een dynamisch probleem te kijken wordt er niet enkel rekening gehouden met 

de tijdelijkheid van een conflict maar ook met de mogelijke transformatie ervan (infra, p.41).  

(zie sectie 4.3.2) 
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4.2     Horizontaal versus verticaal 

 

Plaatsproblemen kunnen ook gecategoriseerd worden als horizontaal of verticaal (Thabet & Beliveau, 

1997).  Een plaatsprobleem is horizontaal wanneer activiteiten op eenzelfde verdiep met elkaar in 

conflict gaan. Dit soort plaatsproblemen komt het vaakst voor en is het meest onderzocht door 

theoretici.  

Echter, ook verticaal kunnen er plaatsproblemen ontstaan. Wanneer bepaalde activiteiten niet onder 

elkaar uitgevoerd kunnen worden omdat er bijvoorbeeld een stelling in de weg staat of er een 

veiligheidsprobleem is wordt dit een verticale beperking genoemd. Ook kunnen er problemen ontstaan 

met werktuigen die in de hoogte moeten werken wanneer er bijvoorbeeld hoogspanningskabels liggen 

enzovoort. Hier moet in de planning ook rekening mee gehouden worden, hoewel dit soort 

plaatsproblemen moeilijker op te sporen is, aangezien ze op een grondplan niet zichtbaar zijn.  

Dit soort plaatsproblemen is vooral belangrijk in gebouwen met meerdere verdiepingen, om congestie 

tussen de verscheidene verdiepen op te sporen. (Riley & Sanvido, 1997) 

 

Hier moet echter benadrukt worden dat Graham Winch erop drukt dat, om te werken in de hoogte toch 

een platform nodig is dat start op de grond en dat het dus voldoende is om enkel dit in te plannen en 

niet in de hoogte. Hij stelt voor om de verdiepen gewoon te zien als aparte ruimtes, losstaand van 

elkaar. (Winch & North, 2006) 

De meeste theoretici zijn hiermee niet akkoord omdat dit nog steeds geen rekening houdt met 

eventuele veiligheidsproblemen, activiteiten die niet onder elkaar mogen doorgaan etc. Dit zou enkel 

zorgen voor extra problemen eenmaal het project gestart is. (Riley & Sanvido, 1997) 
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4.3     Beïnvloedende factoren 

 

Een aantal factoren hebben ook een invloed op het soort plaatsprobleem dat ontstaat tussen 

activiteiten. Deze classificeren het plaatsprobleem niet maar zullen er wel voor zorgen dat er verschillen 

bestaan tussen de grootte ervan, het verloop ervan tijdens de activiteiten en waar exact een conflict 

zich voordoet.  

Een voorbeeld hiervan is dat een conflict niet de gehele ruimte beslaat waarop de conflicterende 

activiteiten zich bevinden maar slechts een deel ervan. Ook is het mogelijk dat het in eerst instantie lijkt 

alsof meerdere activiteiten met elkaar in conflict komen maar in werkelijkheid toch op dezelfde ruimte 

kunnen plaatsvinden. 

Dit wordt ten eerste bepaald door het type van activiteit dat doorgaat op de ruimte. Verder is het ook 

belangrijk om na te gaan welke impact een activiteit heeft op een ruimte: op welke manier wordt de 

ruimte ingenomen  en verandert de ruimte door de activiteit?   

 

4.3.1     Inname van de ruimte 

 

De inname van de ruimte kan op twee manieren bekeken worden. Enerzijds kan er nagegaan worden 

hoe de vraag naar ruimte van een bepaalde activiteit zich zal gedragen doorheen het project.  

Anderzijds kan er gekeken worden naar hoe een activiteit zich beweegt door of bevindt op de ruimte.  

 

4.3.1.1     Vraag naar ruimte 

 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten activiteiten naargelang zij ruimte 

opvragen. Er wordt niet gekeken naar de functie van de ruimte maar naar de manier waarop de vraag 

ernaar doorheen het project evolueert. Dankzij deze categorisatie kan nagegaan worden of de vraag 

naar ruimte gedurende een activiteit constant blijft. Indien dit niet het geval is kunnen er naar het einde 

van deze activiteit ook andere activiteiten op dezelfde ruimte plaatsvinden. Het is nuttig om activiteiten 

bij het begin van het project deze categorisatie te geven, om snel na te gaan hoe de vraag naar ruimte 

zal evolueren. (Thabet & Beliveau, 1997) 
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten activiteiten (Zouein & Tommelein, 2001):  

 Activiteiten die een grote ruimte nodig hebben voor opslag van materiaal op de site. Tijdens de 

uitvoering van de activiteit zal een groot deel van de ruimte reeds vrijkomen, afhankelijk van de 

voortgang. De vraag naar ruimte zal dus dalen gedurende de activiteit.   

 Activiteiten waarbij de vraag naar ruimte voortkomt uit de vraag naar werknemers en 

werktuigen. In dit geval is materiaal ofwel beperkt ofwel blijft het vrij constant door steeds te 

vermeerderen en te verminderen. De meeste resources worden in dit geval niet geconsumeerd 

of verbruikt.  De vraag naar ruimte voor dit soort activiteiten blijft dus constant zolang deze 

activiteit en eventuele andere activiteiten die gebruik maken van dezelfde resources 

voortduren. Wanneer de laatste activiteit die voorgenoemde resources nodig heeft voltooid is, 

zal de vraag naar ruimte ook verdwijnen. De vraag is dus wel afhankelijk van de voortgang van 

de planning. 

 Activiteiten die een constante vraag naar ruimte hebben die niet in functie van de voortgang 

van het project staat. Dit gebeurt wanneer een bepaalde faciliteit of werktuig gedurende het 

hele project aanwezig is of wanneer er bijvoorbeeld obstakels zijn die gedurende het hele 

project aanwezig blijven. Deze zullen dus steeds een statisch plaatsprobleem teweeg brengen.  
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4.3.1.2     Innemen van een ruimte 

 

Wanneer een activiteit een ruimte inneemt kan dit gebeuren op verschillende manieren. Het is 

belangrijk om deze in overweging te nemen, omdat dit een invloed kan hebben op een mogelijke 

conflicterende situatie. Wanneer een activiteit niet de gehele ruimte inneemt is het mogelijk om deze te 

combineren met een andere activiteit die dit ook niet doet. Er moet dan wel gekeken worden naar de 

manieren waarop deze activiteiten zich voortbewegen door of bevinden op de ruimte, om te weten 

waar een activiteit zich op een bepaald tijdstip exact zal bevinden. De mogelijke manieren van inneming 

verschillen naargelang de functie die de ruimte uitoefent (Riley & Sanvido, 1995) (Riley & Sanvido, 1997) 

 

In een ruimte waar een constructie uitgevoerd wordt kan een activiteit zich lineair, horizontaal over een 

verdiep, spiraal, willekeurig, verticaal of via een muur van het gebouw voortbewegen. Een activiteit kan 

uiteraard ook de hele ruimte in beslag nemen (zie figuur 8).  (Riley & Sanvido, 1995) 

 

Figuur 8: Beweging activiteit: (a) Lineair; (b) Horizontaal; (c) Spiraal; (d) Willekeurig; (e) Verticaal; (f) Via muur                       
(Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 
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In het geval van een ruimte waar voorbereidend werk uitgevoerd wordt, moet er bepaald worden welke 

zones voorzien worden. Er kan een voorbereidende zone zijn per kamer, per verdieping of 1 zone voor 

het hele gebouw (zie figuur 9). Dit hangt af van welk soort voorbereidend werk er uitgevoerd wordt en 

hoe dit werk op een optimale manier verdeeld kan worden over het project.  (Riley & Sanvido, 1995) 

 

Figuur 9: Verdeling zones: (a) Per kamer; (b) Per verdieping; (c) Voor hele gebouw (Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 

 

De ruimtes voor opslag zijn afhankelijk van het materiaal dat erop bewaard wordt.  Sommige materialen 

worden in bulk bewaard omdat ze veel ruimte innemen en niet opgesplitst kunnen worden. Verder zijn 

er activiteiten die bewaard worden bij de werkplaats waar ze nodig zijn. Ook kunnen ze bewaard 

worden in de buurt van meerdere activiteiten die er gebruik van maken of net buiten de site, wanneer 

er niet voldoende ruimte is en verplaatsingskosten laag zijn. (zie figuur 11)  (Riley & Sanvido, 1995) 

 

Figuur 8: Opslag materialen: (a) In bulk; (b) Per werkplaats; (c) Gedeeld; (d) Off-site (Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 
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4.3.2     Impact activiteit op ruimte 

 

Wanneer een activiteit plaatsvindt in een ruimte kan zij hier ook een impact op hebben.  

Dit is echter niet het geval bij alle activiteiten: sommige activiteiten nemen geen ruimte in , anderen 

nemen ruimte in maar hebben geen verdere invloed op de ruimte of andere activiteiten .  

 

Wanneer dit wel gebeurt zullen er vaak afhankelijkheden ontstaan, omdat de invloed van de activiteit 

op de ruimte nodig is voor de verwezenlijking van de andere activiteiten. Deze activiteit kan herkend 

worden als de oorzaak van een dynamisch plaatsprobleem van de 2e soort. (supra, p.35) 

 

Wanneer een activiteit een invloed uitoefent op een ruimte zal zij deze veranderen.  Dit kan op 

meerdere manieren. (Riley & Sanvido, 1997) (Riley & Sanvido, 1995) 

 Het is mogelijk dat de activiteit ruimte creëert voor andere activiteiten (zie figuur 11). Dit kan op 

verschillende manieren: het creëren van een nieuwe ruimte door een stelling, het beschikbaar 

maken van een ruimte om activiteiten op uit te voeren of het uitvoeren van voorbereidend werk 

op een ruimte om deze geschikt te maken voor andere activiteiten.  

 Een andere mogelijkheid is dat een activiteit een beschikbare ruimte permanent verwijdert (zie 

figuur 12). Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een vloertegel, waaronder geen andere 

activiteiten meer uitgevoerd kunnen worden.  

 Activiteiten kunnen ook ruimtes omvatten, om deze te beschermen tegen invloeden van 

buitenaf zoals weersomstandigheden, gevaarlijke zones en andere (zie figuur 13).  

 Als laatste kan een activiteit een ruimte ook opdelen in kleinere stukken, wat de uitvoering van 

latere activiteiten kan beïnvloeden door bijvoorbeeld deze ook te moeten opsplitsen in 

meerdere delen (zie figuur 14).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 11: Ruimte creërend  
(Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 

Figuur 12: Ruimte verwijderend  
(Gebaseer op: (Riley & Sanvido, 1995)) 

Figuur 13: Ruimte omvattend  
(Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 

Figuur 14: Ruimte opdelend  
(Gebaseerd op: (Riley & Sanvido, 1995)) 
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4.4     Plaatsproblemen onderverdeeld naar functie 

 

De meest beschreven categorisatie van conflicten is deze naar functie. Hierbij wordt beschreven welke 

functie de ruimte vervult voor de activiteiten die in conflict komen. In sectie 4.4.1 wordt een opsomming 

gemaakt van de mogelijke functies.  

Wanneer de functies van conflicterende activiteiten gecombineerd worden kan er een benaming en een 

belangrijkheid gegeven worden aan het conflict. Dit wordt beschreven in sectie 4.4.2. 

In sectie 4.4.3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de functies van de ruimtes en of deze mogelijk een 

dynamisch of statisch plaatsprobleem kunnen veroorzaken.  

4.4.1     Wat is de functie van de ruimte? 

 

Plaatsen kunnen gecategoriseerd worden naar de functie die zij vervullen in het project. Afhankelijk van 

wat er op een plaats terechtkomt zal deze plaats een bepaald type worden en dit kan veranderen over 

de duur van het project. Afhankelijk van de functie van, en dus de soorten plaatsen die voorkomen in 

een conflict zal er ook een onderscheid in de plaatsproblemen gemaakt worden. (Akinci, Fischer, Levitt, 

& Carlson, 2002) 

 

In elk project hebben de werknemers ruimte nodig om hun activiteiten te kunnen uitvoeren, 

werknemersruimte genoemd. De grootte die bepaald wordt per persoon zal afhangen van de activiteit 

die uitgevoerd wordt. Hoe minder plaats de werknemers hebben, hoe meer congestie er ontstaat.  Bij 

het inplannen van ruimte in een klassieke planning moet er dus rekening gehouden worden met het feit 

dat er niet teveel werknemers op 1 ruimte geplaatst mogen worden, omdat de efficiëntie van de 

activiteiten dan sterk zal dalen. Om een activiteit een kortere duurtijd te geven moet dus niet enkel het 

aantal werknemers verhoogd worden maar ook de ruimte die zij ter beschikking hebben(Horner & 

Talhouni, 1995) (Riley & Sanvido, 1995) (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & 

Zabelle, 1998). Hieruit wordt duidelijk dat de beperkende factoren een invloed hebben op elkaar. Het 

verkorten van de projectduur vraagt om meer resources en dus een hogere kost. Deze zullen echter 

enkel efficiënt gebruikt kunnen worden wanneer ook de ruimte vergroot. 
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Bij het plannen van activiteiten moet er ook steeds rekening gehouden worden met de ruimte die reeds 

ingenomen wordt door vaste elementen op de site. Dit wordt product ruimte of structurele ruimte 

genoemd. Dit zijn componenten zowel in het interieur als het exterieur van de site die niet verwijderd 

worden bij de constructie en mogelijk plaats kunnen innemen die gebruikt zou kunnen worden voor een 

andere activiteit. Voorbeelden hiervan zijn muren die niet gesloopt worden, bomen, 

hoogspanningskabels enzovoort (Winch & North, 2006) (Chau, Anson, & Zhang, 2004) (Akinci, Fischer, 

Levitt, & Carlson, 2002).  

 

Om bepaalde activiteiten uit te voeren zijn er tijdelijke constructies nodig, waarvoor ook plaats voorzien 

moet worden. Deze elementen zijn echter bijzonder omdat ze zowel plaats zullen innemen als creëren, 

meestal in verschillende ruimtes op de site. Een platform zal bijvoorbeeld een bepaalde ruimte innemen 

waardoor er niet langer gewerkt kan worden op grondniveau maar zal extra plaats creëren voor de 

werknemers in de hoogte (Chau, Anson, & Zhang, 2004) (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Guo, 

2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998). In de paper van Winch wordt opslag ook een tijdelijke 

constructie genoemd maar deze hebben toch nog andere eigenschappen waardoor deze als een apart 

type plaats behandeld zullen worden.  (Winch & North, 2006) 

 
Ruimte wordt ook ingenomen door de werktuigen die de ploegen nodig hebben om activiteiten te 

kunnen voltooien. De meest voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn hefkranen, betonmolens, 

etc. Soms maken meerdere activiteiten gebruik van eenzelfde werktuig waarbij dit laatste dan zo goed 

mogelijk op de site geplaatst moet worden om aan de eisen van alle activiteiten te kunnen voldoen. 

Door in een planning proactief naar ruimte te kijken kan de grootte van de benodigde werktuigen in 

sommige gevallen aangepast worden. (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Guo, 2002) 

 
Aansluitend aan de ruimte nodig voor werktuigen en werkploegen is er ook ruimte nodig om deze over 

te bewegen. Dit worden bewegingspaden genoemd en hiermee moet ook in een ruimteplanning 

rekening gehouden worden (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) (Winch & North, 2006) (Guo, 2002). Ook 

moet er ruimte voorzien worden om afval te verwijderen van de site  (Riley & Sanvido, 1995). Wanneer  

geen pad voorzien is om over te bewegen kunnen deze activiteiten niet gebeuren en ontstaat er 

congestie. Deze ruimte staat los van de bewegingsruimte die werknemers nodig hebben om hun 

activiteiten op eenzelfde plaats te kunnen voltooien. In sommige gevallen zullen deze paden 

gerepresenteerd worden door een activiteit maar het is ook mogelijk dat in de planning geen aparte 

activiteit voorzien is om de bewegingspaden aan te koppelen en dat hier dus extra aandacht aan zal 

moeten gegeven worden bij het inplannen van ruimte.  
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Een opsomming van de paden die in beschouwing genomen moeten worden volgens (Guo, 2002): 

 De paden van de ingang naar elke werkruimte 

 De paden van de ingang naar elke opslagplaats 

 De paden van elke werkruimte naar de daarbij horende opslagplaatsen 

 De paden van elke werkruimte naar de werkruimtes die dezelfde activiteiten uitvoeren 

 Paden van de huidige opslagplaatsen naar de opslagplaatsen van de volgende stages 

 

Werknemers hebben verder ook ruimte nodig om hun materialen te plaatsen en eventueel afval te 

verwerken  (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998)  (Guo, 2002). Deze worden opgesplitst in 2 soorten ruimtes: 

de opslagruimte waar het materiaal geplaatst wordt om gebruik te worden door een activiteit en de 

leveringsruimte waar het materiaal eventueel eerst geplaatst wordt om het later te verdelen (Riley & 

Sanvido, 1995). Verder kunnen ook de ruimtes waar het materiaal tijdelijk tussendoor geplaatst wordt, 

in de buurt van de eventuele activiteiten of omdat een andere ruimte nog bezet is, voor een korte tijd 

geïntegreerd worden in de planning (Riley & Sanvido, 1995). Wanneer materialen op de site verwerkt 

worden door ze eerst te assembleren, te vormen of klaar te maken voor gebruik kan er ook een ruimte 

gedefinieerd worden waarin dit gebeurt: de voorbereidingsruimte. Echter, deze ruimte kan ook 

voorgesteld worden samen met een activiteit. (Riley & Sanvido, 1995) 

 

Verder wordt er vaak ook terecht rekening gehouden met ruimte die voorzien wordt omwille van 

veiligheidsredenen. Dit komt voornamelijk voor wanneer een bepaalde activiteit een gevarenzone 

creëert. Wanneer er bijvoorbeeld op een hoogte gewerkt wordt en er gevaar is dat er materiaal naar 

beneden zou vallen is het beter eronder een veiligheidsruimte te voorzien. Hier mag op dat moment 

geen andere functie voor bepaald worden en mogen er dus ook geen andere activiteiten doorgaan. . 

(Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Guo, 2002) (Riley & Sanvido, 1995) (Bansal, 2011) (Akinci, 

Fischer, & Zabelle, 1998) 

 Een functie die zeer gelijkend is aan deze veiligheidsfunctie voor een ruimte is een beschermingruimte. 

Deze komt voor wanneer een component van het gebouw beschermd moet worden tegen bepaalde 

schade voor een bepaalde periode, waardoor er hier in deze periode beter geen andere activiteiten 

kunnen plaatsvinden. (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Guo, 2002) (Riley & Sanvido, 1995) 

(Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 
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4.4.2     Conflicten per categorie 

 

 

Activiteit 1 

Activiteit 2 Vaste component Werkploeg Uitrusting Gevarenruimte Beschermde ruimte Tijdelijke structuur 

Vaste component Design conflict Congestie Congestie Geen impact geen impact Zware congestie 

Werkploeg 

 
Congestie Congestie Veiligheidsgevaar Schadeconflict Congestie 

Uitrusting 

  
Congestie Veiligheidsgevaar Schadeconflict Congestie 

Gevarenruimte 

   
Geen impact Schadeconflict Geen impact 

Beschermde ruimte 

    
geen impact Schadeconflict 

Tijdelijke structuur 

     
Zware congestie 

 
Tabel 2: Conflicten per categorie (Bron: (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002)) 

 

De categorisatie van een conflict wordt gedefinieerd door de combinatie van twee activiteiten, elk met 

een bepaalde soort plaats, die doorgaan in dezelfde ruimte en op deze manier dus met elkaar in 

aanraking komen. Er wordt gekeken naar de functies die deze plaats vervult voor beide activiteiten en 

hieruit wordt bepaald welke conflict deze functies zullen oproepen. Deze categorisatie komt uit de 

paper  ”Formalization and automation of time space conflict analysis”  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 

2002) en sluit volledig aan bij de reeds eerder besproken categorisatie van plaatsen naar functie. Hier 

gaat er echter niet naar de activiteiten losstaand gekeken worden maar naar de combinatie ervan en 

welke problemen er zich dan concreet voordoen.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 

 

In deze categorisatie worden werktuigen en materialen gezien als uitrusting voor de activiteit. Hier 

wordt dus geen onderscheid in gemaakt. Wanneer er verder gewerkt wordt met dit model is het beter 

alsnog te definiëren of het gaat om materialen of werktuigen, aangezien dit een impact heeft op de 

mogelijke oplossingen. (zie hoofdstuk 6) 

 

Allereerst kan er gekeken worden naar de componentruimte, ook wel structurele ruimte genoemd. Van 

zodra een vaste component van het gebouw in aanraking komt met een andere vaste component 

ontstaat er een design conflict. Dit soort conflict kan niet opgelost worden door de planning of de 

ruimte aan te passen maar zal moeten opgelost worden in samenspraak met de ontwerper van het 

gebouw.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 

 

Een veiligheidsgevaar ontstaat wanneer een gevarenruimte in aanraking komt met een werkploeg of 

een werktuigruimte. Dit komt doordat een activiteit een onveilige situatie creëert in dezelfde ruimte. 

Hierdoor kunnen zowel een ploeg als mensen die een werktuig bedienen in gevaar komen. (Guo, 2002)  

(Bansal, 2011) (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 
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Gelijkend aan het veiligheidsgevaar is het schadeconflict. Dit zal zich voordoen wanneer een activiteit 

die beschermd dient te worden tegen eventuele schade in aanraking komt met een werkploeg, 

werktuig,  gevarenruimte of een tijdelijke structuur. Dit is echter niet steeds het geval, dus moet er ook 

gekeken worden naar welke functie de 2e activiteit heeft, om na te gaan of deze daadwerkelijk schade 

zou kunnen toebrengen.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 

 

Het laatste conflict is congestie. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte, middelgrote en 

een zware congestie (supra, p.29). Congestie komt voor wanneer de ruimte van een werkploeg beperkt 

wordt door een component van een gebouw of door een andere werkploeg. Ook de ruimte voor 

uitrusting kan beperkt worden door een component van het gebouw, een andere uitrusting of een 

werkploeg die dezelfde ruimte nodig heeft. Ook tijdelijke structuren kunnen in de weg staan van 

voorgaande activiteiten of van zichzelf.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) (Akinci, Fischer, & 

Zabelle, 1998) 

 

 Een lichte congestie zorgt voor een minimaal productiviteitsverlies en hoeft niet noodzakelijk aangepast 

te worden in de planning, wanneer dit te grote kosten met zich meebrengt. 

 Een middelgrote congestie zal leiden tot een groot productiviteitsverlies wanneer de activiteiten 

gelijktijdig doorgaan, waardoor best wel naar een oplossing gezocht wordt voor het conflict.  

Bij een zware congestie is het onmogelijk om de activiteiten gelijktijdig te laten doorgaan en moet een 

van de activiteiten zeker aangepast worden.  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 

 

Volgens dit model geven sommige activiteiten gecombineerd met elkaar op dezelfde ruimte geen 

probleem voor de planning. Een component van een gebouw kan niet in gevaar komen door een 

onveilige situatie en zal ook geen schade toebrengen aan een beschermde ruimte. Twee activiteiten die 

beiden een gevaarlijke situatie creëren maar waar geen werkploegen of uitrusting in de buurt is zullen 

ook geen ruimteconflict teweeg brengen voor de planning. Een beschermde ruimte zal geen schade 

toebrengen aan een andere beschermde ruimte. Een gevarenruimte omwille van vallende objecten zal 

niet gevaarlijk zijn voor een tijdelijke structuur zolang er geen werkploegen of uitrusting in de buurt is 

 (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002).  
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Deze classificatie van conflicten maakt het gemakkelijker om te bekijken waarom een conflict ontstaat 

en op welke manier dit het beste kan opgelost worden. Wanneer 1 activiteit meerdere conflicten 

veroorzaakt met andere activiteiten is het beter om deze aan te passen en hierdoor verscheidene 

soorten conflicten op te lossen. Activiteiten kunnen meerdere soorten conflicten hebben met elkaar.  

Ook kan er dankzij deze classificatie een rangschikking gemaakt worden van de conflicten. De conflicten 

die het meeste problemen geven voor de planning en uitvoering van het project kunnen dan met de 

hoogste prioriteit opgelost worden. (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 

 

Prioriteit Conflict type Ontstane probleem 

1 Design conflict Designprobleem 

2 Veiligheidsgevaar Constructieprobleem 

3 Zware congestie Constructieprobleem 

4 Schadeconflict Kwaliteitsprobleem 

5 Middelgrote congestie Zwaar productiviteitsverlies 

6 Milde congestie Minimaal productiviteitsverlies 

7 Geen impact Geen probleem 
 

Tabel 3: Prioriteiten conflicten (Bron: (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002)) 

 

De rangschikking geeft ook een idee van hoe de conflicten opgelost zullen moeten worden en wat het 

ontstane probleem exact inhoudt  (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002). Een designprobleem is 

prioritair omdat dit ervoor zorgt dat niet enkel de planning, maar het hele plan van het project 

aangepast zal moeten worden. Een constructieprobleem zorgt ervoor dat de planning herbekeken zal 

moeten worden omdat deze activiteiten onmogelijk samen gepland kunnen worden. Een 

kwaliteitsprobleem zal voor een vertraging van het project en extra werk zorgen omdat beschadigde 

elementen gemaakt zullen moeten worden. Productiviteitsverlies zal er ook voor zorgen dat het project 

langer duurt. Deze activiteiten kunnen echter eventueel wel samen doorgaan wanneer er geen andere 

oplossing te vinden is, ze zullen enkel langer duren dan oorspronkelijk voorzien. (Guo, 2002)  (Akinci, 

Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 
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Persoonlijke bedenkingen 

 

Voorgaande categorisatie is ontstaan uit het bepalen van de functies van de ruimtes, voor activiteiten 

die gepland zijn binnen een project. De tabel is opgesteld door (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) 

in de paper ”Formalization and automation of time space conflict analysis”. 

In de volgende sectie worden een aantal persoonlijke bedenkingen bij dit model toegelicht.  

 

Volgens (Akinci, Fischer, Levitt, & Carlson, 2002) zal een gevarenruimte in combinatie met een tijdelijke 

structuur geen impact hebben, zolang er geen werkploegen of uitrusting in de buurt is. Echter, er kan 

wel schade toegebracht worden aan de tijdelijke structuur. Aangezien deze hergebruikt moeten worden 

en de herstelling tijd en geld kan kosten zou dit conflict beter geclassificeerd worden als een 

schadeconflict.  

 

Verder kan volgens het voorgestelde model een component van een gebouw niet in gevaar komen door 

een onveilige situatie. Dit kan echter in extreme gevallen wel, bij brand bijvoorbeeld, maar is 

planningmatig niet te vermijden. 

 

Er wordt ook gesteld dat twee gevarenruimtes geen impact zullen hebben op elkaars vraag naar ruimte. 

Echter, de combinatie van twee hazards kan leiden tot een groter veiligheidsrisico, waardoor dit in 

sommige gevallen te vermijden is. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van brandbare stoffen 

gecombineerd met een gevaar dat metalen objecten op een stenen vloer zouden vallen. Hierdoor 

zouden vonken ontstaan die dan weer de rest van het project in gevaar zouden kunnen brengen. 

 

Zoals reeds eerder gesteld wordt er in het model geen rekening gehouden met paden. In de meeste 

gevallen zal een pad dat geblokkeerd wordt echter zware congestie of vertraging teweeg brengen en 

kan dit dus niet genegeerd worden.  
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4.4.3     Integratie vraag en functie ruimte 

 

Dynamisch: O 

Statisch: Δ 

Niet mogelijk: X

 

 

Zoals reeds eerder gezien bestaan er verschillende soorten indelingen van de ruimte waar een activiteit 

zal doorgaan. Om te bepalen hoe deze met elkaar geïntegreerd kunnen worden is er nagegaan welke 

mogelijkheden samen kunnen voorkomen. Op deze manier kan er een betere classificatie gemaakt 

worden van de ruimte, waarna het type conflict nog gedetailleerder bekeken kan worden dan enkel te 

kijken naar de functie van de ruimtes die met elkaar collideren. 

 

Het is zeer belangrijk om ook de manier waarop een activiteit een ruimte inneemt in beschouwing te 

nemen. Dit omdat het eventueel mogelijk is dat een tweede activiteit reeds kan starten tijdens de eerste 

activiteit, omdat de vraag naar ruimte van de eerste daalt tijdens de voortgang.  

Verder is het ook handig om bij het begin van een project te weten welke ruimtes nooit ter beschikking 

zullen komen, zodat er rekening mee gehouden kan worden dat hier nooit andere activiteiten zullen 

kunnen doorgaan. Op deze manier kan er nagegaan worden welke ruimtes zich hier het best toe lenen 

en dus het minst vereist worden door andere activiteiten. 

 

Hiervoor is het handig om te bepalen in welk deel van voorgaande tabel een activiteit zich bevindt. 

Allereerst kan er bepaald worden welk soort ruimte een activiteit nodig heeft (supra, p.42). Verder kan 

er ook gekeken worden naar op welke manier deze activiteit de ruimte daadwerkelijk nodig heeft 

(supra, p.38). Wanneer voor een project activiteiten reeds op deze manier onderverdeel zijn, is het 

overzichtelijker om te bekijken waar er geschoven kan worden met activiteiten om het project 

efficiënter te laten doorgaan.  

 

  

Tabel 4: Integratie functie ruimte en vraag naar ruimte (Bron: eigen werk) 
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Een aantal combinaties zijn uitgesloten omdat deze in een normaal bouwproject ook niet zullen 

voorkomen. Werknemers zullen nooit gedurende het hele project dezelfde ruimte innemen, omdat zij 

meerder activiteiten moeten doen en zich dus altijd wel gedurende een korte periode zullen moeten 

verplaatsen.  Zij kunnen echter wel dalen in aantal wanneer de activiteit niet langer een grote 

hoeveelheid aan werknemers vereist wanneer deze vordert.  

 

Er wordt verondersteld dat materialen ook gedurende het project gebruikt zullen worden dus ook hier is 

deze combinatie niet mogelijk. Wanneer dit wel gebeurt liggen deze materialen hier zonder reden en 

zou hun aanwezigheid geëvalueerd moeten worden om te kijken of deze wel noodzakelijk is  

 Een vaste component daarentegen zal zich nooit verplaatsen en zal dus onafhankelijk van de 

activiteiten steeds dezelfde ruimte innemen.  

 

Een werktuig zal nooit verkleinen in omvang wanneer het op het project aanwezig is. Het kan echter wel 

slechts nodig zijn voor bepaalde activiteiten en dus enkel gedurende het tijdsframe van deze activiteiten 

aanwezig zijn. Dezelfde redenering geldt voor de tijdelijke constructie.  

Verder zal ook een veiligheidsruimte of beschermingsruimte niet afnemen gedurende een activiteit. Dit 

is voor discussie vatbaar, maar lijkt wel de meest veilige manier om deze ruimtes te behandelen.  

 

Verder is er ook nog gekeken naar of de ruimte in dit geval dynamisch of statisch behandeld zou moeten 

worden. Het is geen verrassing dat wanneer de vraag gelijk blijft gedurende het hele project dit ook een 

statische ruimte zal teweegbrengen. Deze kan dus ook volledig statisch ingepland worden in het project 

en zal niet veranderen van grootte of functie.  

In de meeste gevallen zullen hier ook geen nieuwe ruimtes gecreëerd worden. Enkel bij het plaatsen van 

een tijdelijke constructie kan dit voorkomen, waardoor deze ruimte soms ook op een dynamische 

manier zal moeten behandeld en ingepland worden.  

Bij alle andere combinaties van functie en vraag naar ruimte is de ruimte dynamisch, omdat deze zal 

veranderen tijdens de duur van het project.  

 

 

  



OPLOSSINGEN VOOR PLAATSPROBLEMEN 51 

 

Hoofdstuk 5 

Oplossingen voor plaatsproblemen 
Vooreerst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen proactief en reactief een conflict oplossen  

(Howell, Laufer, & Ballard, 1993)  (Lambrechts, Demeulemeester, & Herroelen, 2008). Dit wordt 

beschreven in sectie 5.1.  

 

Verder bestaan er verscheidene manieren om een conflict tussen 2 activiteiten op te lossen. Voor welke 

manier er gekozen wordt, is vooral een functie van het type conflict dat ontstaat, de soorten activiteiten 

die betrokken zijn en hoezeer de planning wil aangepast mag worden aan dit conflict om congestie te 

vermijden.  

 

De criteria voor de oplossingen, die besproken worden in sectie 5.2,  zijn een goed hulpmiddel voor de 

projectmanager bij het kiezen van een oplossing.  

Door rekening te houden met deze criteria heeft de projectmanager een leidraad om te bekijken welke 

activiteit aangepast moet worden en op welke manier. De meest optimale oplossing is namelijk niet 

steeds de meest voor de hand liggende.  

 

Er moet ook rekening gehouden worden met de afhankelijkheid van de activiteiten. Dit zorgt ervoor dat 

een project complexer wordt en dat het oplossen van een bepaald conflict gevolgen kan hebben voor 

andere activiteiten in dit project. (Vanhoucke, 2012-2013) 

Bij het oplossen van een plaatsprobleem moet er dus niet enkel gekeken worden naar de beste 

oplossing voor het probleem op zich maar over het gehele project heen.  

 

In sectie 5.3 staat beschreven hoe plaatsproblemen voorkomen kunnen worden. Wanneer de 

projectmanager deze tips toepast kan ervoor gezorgd worden dat de oplossingen niet nodig zijn, een 

deel van de problemen zal zich namelijk niet voordoen.  

 

In sectie 5.4 wordt een vergelijking gemaakt tussen de oplossingen beschreven in de voorgaande secties 

en de wijze waarop deze uitgevoerd worden in de praktijk.  
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5.1     Proactief versus reactief 

 

 Een onderscheid kan gemaakt worden tussen een proactieve en reactieve aanpak van conflicten 

(Howell, Laufer, & Ballard, 1993) (Lambrechts, Demeulemeester, & Herroelen, 2008).  Een proactieve 

aanpak betekent dat het probleem opgelost wordt nog voor het project in uitvoering is, tijdens de 

planningsfase. Dit wordt besproken in sectie 5.1.1. Reactief oplossen gebeurt wanneer het conflict zich 

voordoet, tijdens de uitvoeringsfase. Dit wordt besproken in sectie 5.1.2.  

5.1.1     Proactief 

 

Tijdens het opstellen van de planning kunnen ruimtelijke conflicten reeds opgespoord worden. Wanneer 

er verwacht wordt dat deze een significante invloed zullen hebben op de uitvoering van het project 

worden deze beter proactief aangepakt. Dit betekent dat de projectplanner er zal voor zorgen dat deze 

conflicten zich niet langer voordoen in de planning.  

Naast het oplossen van conflicten kunnen er ook proactief buffers in het project geïntegreerd worden, 

om ervoor te zorgen dat de onzekerheid vermindert. Wanneer een onvoorzien probleem zich voordoet 

kan er in dat geval teruggevallen worden op de buffers en zal de uitvoering van het project hier minder 

onder lijden. 

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden opgesomd om een conflict proactief op te lossen. Deze 

mogelijkheden kunnen uiteraard ook in een hybride vorm gebruikt worden.  

5.1.1.1     Ruimteaanvraag aanpassen 

 

Een eerste oplossing is om de locatie van de activiteit te verplaatsen. Dit is slechts mogelijk wanneer het 

gaat over werktuigen en materialen, echte constructieactiviteiten kunnen meestal niet verplaatst 

worden. De materialen en werktuigen kunnen een nieuwe locatie krijgen of de opslag kan off-site 

gebeuren om conflicten op de site te vermijden, wat wel meer verplaatsingskosten met zich meebrengt. 

Het kan ook helpen om de leveringsdatum aan te passen, zodat de ruimte niet te lang voorafgaand aan 

de activiteit reeds in gebruik genomen wordt. (Zouein & Tommelein, 2001) (Riley & Sanvido, 1997) (Guo, 

2002) 
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Een andere mogelijkheid is om de grootte van de ruimteaanvraag aan te passen. De ruimteaanvraag kan 

verkleind worden door bijvoorbeeld minder resources op te slaan of de werkploegen kleiner te maken. 

Hierbij zal er eerst gekeken worden naar de activiteit die niet op het kritische pad ligt en zal de ruimte 

hiervan beperkt worden. Wanneer beide activiteiten wel/niet op het kritische pad liggen moet de 

ruimteaanvraag van de activiteit die het meeste ruimte creëert bij aanpassing, verkleind worden. 

(Zouein & Tommelein, 2001) 

 

De ruimteaanvraag kan ook aangepast worden door deze op te delen in meerdere kleinere ruimtes, die 

gemakkelijker gepositioneerd kunnen worden op de site, zodat er minder congestie ontstaat. (Guo, 

2002) 

 

Een soortgelijke mogelijkheid is de productiesnelheid van een activiteit te veranderen. Hierdoor kan de 

ruimte op een andere moment ingenomen worden of kan het nieuwe conflict dat ontstaat minder 

invloed hebben op de algemene planning. Een daling van de productiviteit zal echter altijd ontstaan 

wanneer een activiteit doorgaat met congestie, zonder inname van de ruimte aan te passen. Hierdoor 

zal de planning automatisch veranderen omdat de activiteit langer zal duren. Dit geeft echter niet steeds 

de meest optimale verandering van de planning. (Zouein & Tommelein, 2001) (Thabet & Beliveau, 1997) 

(Guo, 2002) 

5.1.1.2     Planning aanpassen 

 

Verder kan er ook een van de activiteiten uitgesteld worden, waarbij dezelfde criteria in aanmerking 

zullen genomen worden. Hierdoor zal de volgorde van de planning veranderen om het conflict te 

vermijden. De start/einddatum van een activiteit op een bepaalde verdieping kan aangepast worden om 

conflicten te vermijden, in dit geval zal de activiteit dus onderbroken worden. Het is ook mogelijk om de 

gehele activiteit naar achter of voor te schuiven. Hierbij kan er ook een predecessor relatie in het leven 

geroepen worden om het plaatsprobleem nog meer te duiden. (Zouein & Tommelein, 2001) (Riley & 

Sanvido, 1997) (Thabet & Beliveau, 1997) (Guo, 2002) 

 

Enerzijds wordt beweerd dat een activiteit beter niet onderbroken kan worden: de resources voor deze 

activiteit zullen toch plaats innemen en op de site blijven, waardoor er niet veel ruimte gewonnen 

wordt. Echter, wanneer 1 activiteit doorgevoerd wordt op verscheidene verdiepingen kan dit toch een 

mogelijke oplossing zijn, in het geval dat het ruimteconflict zich slechts op 1 plaats bevindt. Dit komt dan 

neer op het opsplitsen van de activiteit in meerdere sub-activiteiten waarvan er enkele later in de 

planning zullen uitgevoerd worden. (Zouein & Tommelein, 2001) (Thabet & Beliveau, 1997) (Guo, 2002) 
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5.1.1.3     Andere oplossingen 

 

Een andere oplossingmethode die proactief gebruikt kan worden, is het kiezen voor een andere 

bouwmethode. Hierbij kunnen er conflicten vermeden worden door een activiteit aan te passen, te 

integreren in een andere activiteit of zelfs volledig anders uit te voeren (Zouein & Tommelein, 2001) 

(Thabet & Beliveau, 1997) (Guo, 2002). Dit zorgt voor zowel een aanpassing in de ruimteaanvraag als in 

de planning en kan dus gezien worden als een hybride oplossing.  

 

Verder kan in sommige gevallen het veranderen van de layout van de site zelf ook een oplossing bieden, 

door bijvoorbeeld meer ruimte te creëren (Riley & Sanvido, 1997). Hierbij gaat niet de vraag naar ruimte 

maar het aanbod ervan veranderen.  

5.1.2     Reactief 

 

Aangezien niet met alle risicofactoren rekening kan gehouden worden in een planning kan er zich tijdens 

de uitvoering van een project nog steeds een probleem stellen. Wanneer dit gebeurt zal er zo snel 

mogelijk een beslissing moeten genomen worden om een goede uitvoering van het project te 

verzekeren.   

Dit kan ook gebeuren wanneer een conflict niet opgespoord is tijdens de planning of wanneer er 

gedacht werd dat dit probleem geen significante invloed zou hebben op de uitvoering en dit achteraf 

wel zo blijkt te zijn.  

Zelfs indien conflicten reeds proactief zijn opgespoord kunnen er zich nog onvoorziene problemen 

voordoen. De  vertraging van een activiteit  kan een conflict doen ontstaan dat in de planning niet 

bestond, een deel van het gebouw stort in en veroorzaakt een plaatsprobleem en nog veel andere 

aspecten die fout kunnen lopen. Dit wordt de “onzekerheid” van een project genoemd. (Hans, 

Herroelen, Leus, & Wullink, 2005) 

 

 In sommige gevallen kan deze onzekerheid ook een positief effect hebben op de projectplanning, 

waardoor een project minder tijd of geld zal kosten dan oorspronkelijk voorzien  (Hans, Herroelen, Leus, 

& Wullink, 2005). Hier mag echter niet op gerekend worden, aangezien onzekerheid per definitie nooit 

voorzien kan worden.  
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In dit geval wordt er gesproken over een reactieve oplossing van het plaatsprobleem om ervoor te 

zorgen dat de planning nog steeds zo goed mogelijk voldoet aan de beperkingen van tijd, kwaliteit en 

kost.  

Meestal zal dit minder  goede resultaten geven dan wanneer de conflicten proactief zouden opgelost 

worden. Er zijn namelijk, wanneer het project reeds in volle uitvoering is, minder mogelijkheden om de 

conflicten verder op te lossen.  

 

Het oplossen van deze problemen gebeurt meestal door de projectmanager, aangezien hij het beste 

overzicht heeft over de projectplanning. Vaak moeten de werkploegen problemen die zich onvoorzien 

voordoen dan ook communiceren naar hem.  

Indien nodig kan hij mensen laten overwerken, extra resources inzetten of de planning aanpassen.  

De mogelijkheden die aanwezig waren bij het proactief oplossen van ruimtelijke conflicten zijn echter 

moeilijker te implementeren wanneer het project reeds in uitvoering is. Deze mogelijkheden worden 

hieronder opnieuw opgesomd en besproken, ditmaal in het kader van een reactieve aanpak.  

5.1.2.1     Ruimteaanvraag aanpassen 

 

Het verplaatsen van resources wanneer deze reeds op de site geplaatst zijn zal extra tijd en 

verplaatsingskosten met zich meebrengen die niet voorzien zijn in de planning en het budget. Deze 

waren ook op een bepaalde ruimte geplaatst omdat deze optimaal was. Wanneer deze dus verplaatst 

worden naar een andere ruimte wordt zal deze plaatsing minder optimaal zijn. Het is echter wel een 

mogelijkheid (Zouein & Tommelein, 2001) (Riley & Sanvido, 1997) (Guo, 2002) 

 

De aanvraag naar ruimte van een activiteit verkleinen of opsplitsen zal moeilijker zijn wanneer deze 

reeds in uitvoering is (Zouein & Tommelein, 2001)  (Guo, 2002). In dit geval zijn de werkploegen reeds 

aanwezig en zal de ruimte dus niet verkleind kunnen worden zonder ervoor te zorgen dat er zich een 

vertraging voordoet. Opsplitsen van de ruimte betekent dat er andere ruimtes moeten zijn waar deze 

activiteit ook gelijk kan doorgaan en dit is niet steeds het geval wanneer er reeds andere activiteiten zich 

op dezelfde site bevinden.  

 

Daling van de productiviteit en vertraging van de activiteit is steeds mogelijk maar dit zal ook zorgen 

voor een vertraging van het project en dat is net te vermijden. (Zouein & Tommelein, 2001) (Thabet & 

Beliveau, 1997) (Guo, 2002). Wanneer de andere activiteiten reeds bezig zijn zal dit ook geen gunstige 

invloed meer kunnen hebben op de planning.  

  



5.1 Proactief versus reactief 56 

 

5.1.2.2     Planning aanpassen 

 

De planning aanpassen zal in dit geval zeer lastig worden (Zouein & Tommelein, 2001) (Riley & Sanvido, 

1997) (Thabet & Beliveau, 1997) (Guo, 2002). De consequenties en impact ervan kunnen groot zijn op de 

beperkingen tijd, scope en budget en kunnen eventueel zelfs een mindere kwaliteit teweegbrengen. Alle 

niet in uitvoering zijnde taken in een planning kunnen aangepast worden maar de mogelijkheden tot 

aanpassen zijn beperkt.   

Aangezien de planning reeds in uitvoering is kan de activiteit niet vroeger geplaatst worden. Het is ook 

lastig om de activiteit te wisselen met een andere activiteit, omdat het mogelijk is dat deze reeds 

uitgevoerd of op dat moment in uitvoering is. Ook moet er rekening gehouden worden met 

afhankelijkheden tussen de activiteiten. Een activiteit kan wel uitgesteld worden maar dan is de kans 

groot dat ook de duur van het project zal verlengen, afhankelijk van hoever het project gevorderd is en 

in welke mate de planning nog reactief aangepast kan worden.  Hetzelfde geldt voor het opsplitsen van 

de activiteit over verschillende verdiepingen.  

5.1.2.3     Andere oplossingen 

 

Het kiezen van een andere bouwmethode voeren (Zouein & Tommelein, 2001) (Thabet & Beliveau, 

1997) (Guo, 2002) is reactief zeer moeilijk omdat de werktuigen en materialen voor de gekozen 

methode vaak reeds aanwezig zijn. Ook het veranderen van de layout (Riley & Sanvido, 1997) zal een 

zeer zware opgave zijn wanneer dit niet vooraf ingepland is, aangezien het aanbrengen van stellingen of 

het afzetten van een straat tijd en geld kost waar op voorhand geen rekening mee gehouden is.  
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5.2     Criteria voor oplossingen 

 

Wanneer een conflict opgelost wordt aan de hand van voorgaande oplossingen moet er rekening 

gehouden worden met een aantal gegevens rond deze conflicten. Aan de hand hiervan kan er gekeken 

worden naar welke oplossingen mogelijk zijn voor dit conflict en op welke manier het conflict het meest 

efficiënt opgelost zou kunnen worden. Ook kan er een rangschikking van de activiteiten naar prioriteit 

gemaakt worden, om zo te bepalen welke activiteit het belangrijkste is in de huidige planning. Dit kan 

een invloed hebben op hoe deze ingepland wordt en welke activiteit gebruik kan maken van de ruimte. 

(Guo, 2002) 

 

Vooreerst moet er gekeken worden naar de starttijd van het conflict. Door na te gaan wanneer de 

conflicterende activiteiten starten kan er gekeken worden naar de activiteit die het meeste invloed 

heeft op het conflict. Aan de hand van deze informatie kan er reeds een beslissing genomen worden 

over welke activiteit het best aangepast wordt. Verder moet er ook gekeken worden naar de lengte van 

de plaatsinneming van elke activiteit om dit verder te bepalen. (Guo, 2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 

1998) 

 Wanneer drie activiteiten conflicteren en dit kan opgelost worden door een van de activiteiten te 

veranderen omdat deze gedurende de hele tijd van het conflict een cruciaal deel van de ruimte inneemt 

is dit een efficiëntere oplossing dan alle activiteiten te moeten aanpassen.  

 

Is het mogelijk om een van de activiteiten van plaats te veranderen naar een ruimte die wel beschikbaar 

is? Dit kan eventueel reeds een oplossing zijn voor het conflict zonder dat de planning aangepast moet 

worden. Wanneer dit een mogelijkheid is moet er niet verder gezocht worden naar andere oplossingen. 

Er moet echter wel een andere ruimte beschikbaar zijn die gebruikt kan worden voor dezelfde 

doeleinden. (Guo, 2002) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 

 

Een andere oplossing was het veranderen van de grootte van de plaatsaanvraag. Er moet nagegaan 

worden of dit bij een van de activiteiten een mogelijkheid is. Het gevaar bestaat wel dat dit ook een 

productiviteitsverlies teweegbrengt waardoor de activiteit meer tijd zal innemen in de planning en 

eventueel andere conflicten kan veroorzaken. Dit moet dus eerst onderzocht worden voor er limieten 

worden opgelegd aan een activiteit. (Guo, 2002) 
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Het is ook belangrijk om te kijken naar de relaties tussen de activiteiten. Wanneer een activiteit in 

conflict komt met een andere activiteit maar zelf ook afhankelijk is van een groot aantal andere 

activiteiten kan deze in sommige gevallen niet opgesplitst of verplaatst worden. In dit geval zal het een 

betere oplossing zijn om de aanvraag naar de ruimte aan te passen om zo de invloed op de andere 

activiteiten te verminderen. (Guo, 2002) 

Verder kan er ook op deze manier geëvalueerd worden welke van de conflicterende activiteiten het 

beste aangepast wordt om het conflict te vermijden, aan de hand van de invloed die deze zullen hebben 

op de andere activiteiten in het project.  

 

Een ander belangrijk instrument om te bepalen welke activiteit prioriteit moet gegeven worden voor 

een plaatsaanvraag is het kritische pad. Wanneer in de planning het kritische pad kan geïdentificeerd 

worden, zullen de activiteiten die erop liggen prioriteit hebben tijdens een conflict en zal de 

conflicterende activiteit aangepast moeten worden. (Guo, 2002) (Thomas, Riley, & Sinha, 2006) (Riley, 

Sanvido, 1997) (Winch & North, 2006) (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998) 

 

Er kan ook gekeken worden naar de mogelijkheid om de ruimteaanvraag op te splitsen in kleinere 

ruimtes. Wanneer dit bij 1 van de activiteiten mogelijk is, kan deze eventueel opgesplitst worden om op 

deze manier het conflict op te lossen zonder de planning te hoeven aanpassen. Op dezelfde manier kan 

er gekeken worden of het niet mogelijk is om de locatie van een van de activiteiten te veranderen om 

het conflict op te lossen. Deze kan dan naar een andere beschikbare ruime op het project of eventueel 

zelfs off-site gebracht worden. (Guo, 2002) 
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5.3     Plaatsproblemen voorkomen 

 

Tijdens de planning van een project kunnen er een aantal basisregels in acht genomen worden om te 

voorkomen dat er conflicten ontstaan. Deze zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk ruimte onnodig 

ingenomen wordt waardoor er minder kans is op conflicten, en dat deze ook minder vaak onverwacht 

zullen voorkomen. Deze regels kunnen een projectplanner helpen met het vermijden van conflicten, 

waardoor er minder oplossingen zullen moeten bedacht worden.  (Thomas, Riley, & Sinha, 2006). 

 

Wanneer het gaat over de toelevering en bewaring van materialen is het aangeraden om deze direct van 

de truck te halen bij levering (Thomas, Riley, & Sinha, 2006). Hierdoor moet de truck geen ruimte 

innemen op straat of op de site. Verder is het dan ook onmiddellijk duidelijk dat deze materialen beslag 

leggen op een bepaalde ruimte, waar dan geen andere activiteiten mogen doorgaan. Indien dit niet 

gebeurt ontstaat het risico dat de materialen moeten afgeladen worden omdat ze nodig zijn voor een 

bepaalde activiteit maar dat er geen ruimte voorzien is om deze te lossen omdat deze ingenomen is op 

de site. 

 

Verder is het ook belangrijk dat materialen onmiddellijk op de verdiepingen bewaard worden waar zij 

nodig zijn (Thomas, Riley, & Sinha, 2006). Indien dit niet gebeurt zullen zij ten eerste dubbel verplaatst 

moeten worden, wat impliceert dat dit zowel meer tijd als meer ruimte in beslag neemt, omdat hiervoor 

ook paden voorzien moeten worden. Verder nemen zij dan ruimte in op een verdieping waar zij 

helemaal niet nodig zijn en waar de ruimte beter op een andere manier gebruikt zou worden. Zelfs 

indien de verdieping waar deze nodig zijn een gebrek heeft aan ruimte is het beter om ze daar 

onmiddellijk te plaatsen.Om te verhelpen dat materialen onnodig ruimte innemen kunnen ze best JIT 

geleverd worden.  Een goede tip is om verkopers dichtbij de site te selecteren, zodat leveringen beter 

gecontroleerd kunnen worden en er bijbestellingen kunnen gemaakt worden indien nodig.  

 

Om de ruimte zo vrij mogelijk te houden kan er zoveel mogelijk off-site geassembleerd worden (Thomas, 

Riley, & Sinha, 2006). Dit beperkt de ruimte die op de site zelf nodig is voor de constructie. Hier moet 

echter wel een afweging gemaakt worden: bijvoorbeeld wanneer muren prefab geplaatst kunnen 

worden zal er een kleinere werkploeg nodig zijn en dit zal minder tijd kosten. Echter, om dit mogelijk te 

maken is er wel een torenkraan nodig die dan weer ruimte zal innemen op de site.  
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Wanneer er een kantoor geplaatst moet worden op de werf is er soms geen ruimte om dit permanent 

neer te zetten op het gelijkvloers. Dan kan het kantoor best geplaatst worden in een deel van het 

gebouw waar de constructie bezig is, maar waar de activiteiten die zich op het kritische pad bevinden 

reeds voltooid zijn. Op deze manier is de kans het kleinst dat een conflict met het kantoor ervoor zal 

zorgen dat het project vertraging oploopt. (Thomas, Riley, & Sinha, 2006). 

 

Indien de onzekerheid in het project groot is kunnen er  best een aantal niet-kritische activiteiten 

verplaatst worden naar een ander tijdperk. Op deze manier hebben de kritische activiteiten meer ruimte 

wat de productiviteit ten goed kan komen. Ook heeft de projectmanager dan de mogelijkheid om een 

grotere werkploeg in te zetten wanneer een activiteit vertraging oploopt, wat in het geval van een 

gelimiteerde ruimte niet mogelijk is.  

In dit geval is het ook aangeraden om buffers te voorzien tussen de activiteiten. Dit kunnen zowel 

tijdsbuffers zijn als dus de hierboven aangeraden ruimtebuffers. (Russell, Hsiang, Liu, & Wambeke, 2014) 

 

Een iets drastischere maatregel is het vermijden van het delen van resources, waaronder ook ruimtes, 

om congestie te verminderen (Howell, Laufer, & Ballard, 1993). Deze is echter in de praktijk zeer moeilijk 

toe te passen, aangezien er slechts beperkte ruimte is en activiteiten te lang op elkaar zouden moeten 

wachten.  
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5.4     Oplossingen in de praktijk 

 

In de praktijk wordt nog vaak de reactieve aanpak van ruimtemanagement gebruikt. Dit wordt 

overgelaten aan de ingenieurs en werkploegleiders ter plaatse. Grote beslissingen zoals 

constructiemethodes en de volgorde van activiteiten worden echter wel op voorhand, tijdens het 

planningsproces gemaakt (Akinci, Fischer, & Zabelle, 1998).  

 

Wanneer op voorhand een probleem opgespoord wordt, zal dit vaak gebeuren omdat in de planning 

duidelijk is dat twee activiteiten niet gelijk kunnen doorgaan. Dit gebeurt dus wanneer deze activiteiten 

dezelfde ruimte nodig hebben of wanneer de ene de ruimte voor de andere dient te creëren. 

Designconflicten zijn het gemakkelijkste om op te sporen en zullen ook het minst voorkomen, omdat 

meestal de architecten hier reeds rekening mee houden voor zij het project aan de aannemer 

doorgeven.  Problemen waarbij de vraag naar de ruimte groter is dan de ruimte beschikbaar worden 

minder vaak opgespoord omdat deze berekend zou moeten worden of uitgezet op een plan. Het zijn 

dan ook vaak dit soort problemen die reactief aangepakt worden. Dit zijn echter niet altijd de minst 

belangrijke problemen en het is belangrijk te proberen ook deze proactief op te sporen.  

 

Dankzij een casestudie zal er in deze scriptie gekeken worden naar de oplossingen die vaak gebruikt 

worden in de praktijk. Een projectplanner zal zelden alle plaatsconflicten op dezelfde manier 

behandelen wanneer zij van dezelfde soort zijn. Er zal gekeken worden naar de omstandigheden van het 

conflict en de manier waarop deze met zo min mogelijk kosten en tijdsverlies opgelost kan worden, 

rekening houdende met de mogelijkheden van de firma. Het is immers niet altijd mogelijk om de 

planning volledig te veranderen wanneer er gewerkt wordt met onderaannemers, of wanneer bepaalde 

resources ook op andere projecten nodig zijn. Ook het veranderen van de bouwmethode ligt niet steeds 

onder de verantwoordelijkheid van de projectplanner.  
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Hoofdstuk 6 

Integratie plaatsproblemen en 

oplossingen 
 

De meest uitgebreide categorisatie van conflicten is diegene beschreven in sectie 4.4. Aangezien de 

oplossingen die beschreven staan in hoofdstuk 5 op deze conflicten toegepast moeten worden is het 

interessant om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

In volgende tabel is de analyse gemaakt van de mogelijke oplossingen bij een conflict tussen twee 

activiteiten met gegeven functies.  

(gesprek met de heer Saerens, 29 april 2014, Zele)  

 

 

Wanneer 2 vaste componenten met elkaar in conflict komen kan dit enkel opgelost worden door te 

overleggen met de architect en de vaste componenten te verplaatsen. Dit is een designconflict en valt 

eigenlijk niet onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager.  

 

Verder kan er geconstateerd worden dat het veranderen van de bouwmethode steeds als oplossing 

beschouwd kan worden. Dit omdat hiermee functies van ruimtes kunnen veranderen of zelfs het 

gebruik van een ruimte volledig vermeden kan worden. Deze optie is echter volledig afhankelijk van het 

bestaan van een alternatieve bouwmethode en is dus zeker niet altijd mogelijk.  

 

  

Tabel 5: Integratie plaatsproblemen en oplossingen (Bron: eigen werk) 
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Het verkleinen van de aanvraag van een werkploeg staat gelijk aan het verlagen van de 

productiesnelheid. Wanneer we met een werkploegruimte te maken hebben houden deze oplossingen 

dus hetzelfde in. Dit is steeds een oplossing bij een conflict met een werkploeg, aangezien er minder 

ruimte ingenomen wordt wanneer er minder mensen ingezet worden. Hierdoor kan het conflicterende 

deel van de ruimte vermeden worden. Wanneer de activiteiten echter volledig overlappen is dit geen 

oplossing, aangezien de resterende werklui nog steeds in conflict komen met de andere activiteit.   

 

Dit is ook de enige ruimte waarbij verlagen van de productiesnelheid een oplossing is. In alle andere 

gevallen zal dit er niet voor zorgen dat de aanvraag naar ruimte verkleint en dus geen optie zijn.  

 
Verder is verkleinen van de aanvraag enkel mogelijk bij een uitrusting wanneer dit materiaal betreft. De 

opslag van materiaal kan verkleind worden door minder te bestellen of hoger te stapelen. Beiden zijn 

echter onmogelijk wanneer het een machine betreft. Het gebruik van een kleinere machine wordt reeds 

gezien als een andere bouwmethode.  

 

Ook tijdelijke faciliteiten kunnen verkleind worden, waarbij wel rekening gehouden moet worden met 

de negatieve gevolgen hiervan: vaker verplaatsen van een stelling, minder kantoorruimte, … 

 

Verkleinen van de aanvraag van een vaste component is onmogelijk. Hetzelfde geldt voor een ruimte 

die beschermd moet worden. Het is eventueel mogelijk om een gevarenruimte te beperken, maar dit is 

een grote gok en wordt beter niet gedaan. Wanneer objecten van een dak kunnen vallen is het moeilijk 

om exact te specificeren waar dit zal gebeuren en kan beter de gehele ruimte als gevaarlijk gezien 

worden.  

 
Er wordt aangenomen dat de functie werkploegruimte steeds betekent dat de werkploeg daadwerkelijk 

werk moet verrichten op deze ruimte. Indien dit niet het geval is en zij bijvoorbeeld voorbereidend werk 

doen is het wel een oplossing om deze te verplaatsen. Verplaatsing van de aanvraag naar ruimte is 

verder enkel mogelijk wanneer het een uitrustingsruimte betreft. Dit omdat zowel een werktuig als 

materialen normaal gezien verplaatst kunnen worden naar een andere ruimte, indien deze beschikbaar 

is. Er moet echter ook nog nagegaan worden of dit de optimale oplossing is, rekening houdende met 

verplaatsingskosten en andere. Een vaste component, tijdelijke structuur, gevaren- en 

beschermingsruimte kunnen niet verplaatst worden, omdat de activiteiten die deze veroorzaken op die 

positie moeten doorgaan.  
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Om als oplossing de ruimte op te splitsen moet het mogelijk zijn om de activiteiten te verdelen over de 

ruimtes. Dit is het geval bij werkploegen en uitrusting.  

 

Het uitstellen van een van de activiteiten is meestal een mogelijke oplossing. Dit omdat het conflict dan 

vermeden wordt doordat de activiteiten niet langer met elkaar in aanraking komen. Echter, bij een vaste 

component is dit niet mogelijk omdat deze gedurende het hele project aanwezig blijft. Ook bij gebruik in 

het geval van een beschermde ruimte moet deze oplossing genuanceerd worden. Het is enkel een 

mogelijkheid wanneer de andere activiteit verplaatst wordt naar een periode waarin de beschermde 

ruimte niet langer bestaat en bijvoorbeeld afgedekt of verstevigd is.  

 

Dit laatste wordt extra benadrukt met een predecessor relatie, maar is in principe dezelfde oplossing als 

het uitstellen van 1 van de activiteiten. Deze oplossingen kunnen dus in dezelfde gevallen gebruikt 

worden.  

 

Het veranderen van het aanbod van de ruimte zorgt ervoor dat er extra ruimte beschikbaar komt. Dit 

gebeurt meestal door tijdelijke faciliteiten, die dan wel weer extra ruimte innemen, bijvoorbeeld op het 

gelijkvloers. Deze oplossing kan enkel gebruikt worden wanneer het mogelijk is om een van de 

activiteiten die beslag leggen op de ruimte ook daadwerkelijk te verplaatsen naar deze extra ruimte 

 

Hieruit kan besloten worden dat oplossingen vaak samen voorkomen. Door de aanvraag naar ruimte te 

verkleinen kan de productiesnelheid veranderen, door de bouwmethode te veranderen zal de planning 

ook aangepast moeten worden enzovoort.  
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In dit deel zullen de resultaten van de casestudie besproken worden. In deze casestudie is getracht een 

zo duidelijk mogelijk beeld te geven  van het samengaan van theoretische begrippen rond integratie van 

ruimte in een planning en het voorkomen hiervan in een realistische situatie.  

Vooreerst zijn bedrijven bezocht waarbij plaatsproblemen konden voorkomen, omwille van beperkte 

ruimte op de site. De bezochte bedrijven zijn: BVBA Lippens, Van Hoecke Bouw, Bouwpartners Poppe 

BVBA, Wegenwerken De Moor, JMS construct, ABOG, ZEEREC en AD BVBA.  

Echter, bij de meeste van voorgaande bedrijven werd nog geen rekening gehouden met ruimte. 

Integendeel, vaak stellen bedrijven geen projectplanning op en verdelen projectmanagers het werk 

intuïtief en uit ervaring.  

Het is ook zeer moeilijk om conflicten op te sporen wanneer een planning reeds gemaakt is, omdat de 

projectplanner intuïtief hiermee rekening gehouden heeft. Het opsporen van conflicten tijdens de 

planning is zeer belangrijk om deze duidelijk in beeld te brengen. Dit omdat een projectplanner vaak 

denkt dat er zich geen ruimteconflicten voordoen op de site, hoewel hij deze impliciet wel verwerkt.  

 Het bedrijf Wegenwerken De Moor zette wel de fases van de constructie uit in een zelf ontworpen 

planning. Deze fases stellen ook onmiddellijk de ruimte voor, aangezien zij werken aan wegen en dit op 

een lineaire manier doen. Elke fase was een deel van de weg, waarop verschillende activiteiten werden 

uitgevoerd. Deze activiteiten werden dan repetitief in elke fase herhaald. Aangezien werkploegen 

continue voortbewegen tussen de ruimtes, en activiteiten doorlopend gebeuren tussen de verschillende 

fases is deze manier van planning best te vergelijken met de Line Of Balance methode. Deze kan hier 

vooral goed toegepast worden omdat de projecten ook daadwerkelijk om een lineaire, repetitieve 

manier van werken vragen. In de meeste constructieprojecten is dit echter niet het geval.  

Ook is er contact opgenomen met Professor Graham Winch, schrijver van meerdere papers over dit 

onderwerp, met als doel het programma Vircon te bekomen om dit op de casestudie toe te passen. 

Door omstandigheden buiten mijn wil is dit helaas niet kunnen gerealiseerd worden. 

Een van de bedrijven die bezocht zijn is Bouwpartners Poppe. Hier was er de mogelijkheid om de 

planning van meerdere projecten op te volgen en uit te voeren, waarbij de integratie van ruimte in 

overleg met de projectplanner bepaald werd. Ook werfbezoeken zijn uitgevoerd om de integratie van 

ruimte in de praktijk te kunnen overzien. Het meest interessante project was “Vrijdagmarkt Gent”, wat 

in deze casestudie verder besproken zal worden.   
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Hoofdstuk 7 

Planning Vrijdagmarkt 
 

Deze scriptie behandelt de integratie van ruimte in een klassieke projectplanning. Om dit te illustreren 

aan de hand van een voorbeeld is er gekozen voor een casestudie bij een bouwbedrijf. Dit omwille van 

de vaak voorkomende plaatsproblemen bij de uitvoering van een bouwproject in vergelijking met 

andere sectoren. Bij de meeste projecten is er namelijk voldoende ruimte om activiteiten zoals gepland 

uit te voeren maar in de bouwsector is dit vaak niet het geval.  

Dit project is gekozen omwille van de verwachte problemen in verband met ruimte bij constructie. Het 

project bestaat namelijk uit het optrekken van twee appartementsgebouwen in de binnenstad van Gent, 

tussen de Wijzemanstraat en de Wolfstraat. 

 Doordat het project zich bevindt in de binnenstad en tussen andere gebouwen is er slechts een zeer 

beperkte beschikbare ruimte voor de uitvoering van de activiteiten. Het project wordt verder 

bemoeilijkt doordat het bij het appartementsgebouw in de Wijzemanstraat de gevel behouden moet 

worden omdat deze geklasseerd is.  

Het appartementsgebouw ter hoogte van de Wijzemanstraat bestaat uit 3 verdiepingen met daarin 5 

appartementen en een winkelruimte op het gelijkvloers.  

Het gebouw ter hoogte van de Wolfstraat bevat 5 niveaus waarin 4 appartementen zijn ondergebracht. 

Onder het gebouw worden tevens parkeergarages voorzien gespreid over twee  niveaus.  

Bij deze casestudie is het project opgevolgd van de planning tot de constructie, inclusief werfbezoeken 

om de situatie op de site zelf te aanschouwen.  

Deze bouw is een project van Bouwpartners Poppe BVBA.  
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7.1     Huidige planningsmethode 

 

De huidige planningsmethode begint met het bekijken van de grondplannen van het project en de CAD 

planning. Uit ervaring weet de projectplanner welke activiteiten er moeten doorgaan om te 

verwezenlijken wat de architect uitgetekend heeft. 

 

Deze activiteiten worden vervolgens uitgezet in MS Project, in de volgorde waarin ze normaal gezien 

zouden moeten starten. Ook de voorbereidende werken en data van opmeten worden opgenomen in 

de planning, zodat deze tijdens de uitvoering zeker niet vergeten worden en voldoende op tijd gebeuren 

om de opvolgende activiteiten niet te vertragen. 

 

Hierna wordt er gekeken wanneer het project kan gestart worden en de eerste activiteit wordt op deze 

datum gezet. Verdere afgesproken data worden ook reeds aan de activiteiten toegewezen, zonder 

rekening te houden met relaties tussen de activiteiten. 

 

Nadat de verplichte data verwerkt zijn worden de relaties tussen de activiteiten opgesteld. Aan de hand 

hiervan zullen de activiteiten verschuiven naar achter, wanneer zij pas gerealiseerd kunnen worden na 

een andere activiteit. 

Hierin wordt door de projectplanner ook rekening gehouden met de ruimte. Er wordt gekeken op het 

plan van het project (zie bijlage A) of de activiteiten die volgens de planning samen doorgaan dit ook 

daadwerkelijk kunnen, rekening houdende met de ruimte. Indien er niet voldoende ruimte is wordt er 

een oplossing gezocht voor dit conflict. 

Wanneer een oplossing ervoor zorgt dat de planning verschuift, worden alle activiteiten die hier een 

invloed van ondervinden opnieuw bekeken om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe conflicten ontstaan.  

 

De manier waarop momenteel rekening gehouden wordt met ruimte is het best te vergelijken met een 

combinatie tussen een dynamische site layout planning en de space scheduling benadering. Ook hieruit 

blijkt dus de hybride aanpak van de twee visies. Dit kan ook gezien worden als een voorloper van de 4D 

planning, met het verschil dat bij de casestudie de integratie niet geautomatiseerd verloopt. 
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De activiteiten worden net als bij deze benaderingen eerst gepland zonder ruimtelijke beperkingen. De 

activiteiten worden niet per tijdsperiode uitgetekend op het plan maar dit gebeurt wel mentaal door de 

projectplanner. Hij gaat namelijk kijken waar de activiteiten terechtkomen wanneer zij zich voordoen.  

 

Verder is het te vergelijken met space scheduling omdat de projectplanner rekening houdt met de 

functies van de activiteiten. Er zal bijvoorbeeld gekeken worden naar  activiteiten die ervoor zorgen dat 

de ruimte eronder niet beschikbaar is omdat dit een gevarenruimte wordt. Dit is niet altijd zichtbaar op 

de CAD tekening, omdat deze zich op verschillende verdiepingen bevinden. De functies van de 

activiteiten en de gevolgen hiervan voor de ruimtes die zij nodig hebben komen voort uit de ervaring 

van de projectplanner. Ook worden alle activiteiten die plaatsvinden op meerdere verdiepingen 

opgesplitst, waardoor een uitgebreide Gantt chart ontstaat. Ook dit is een van de kenmerken van space 

scheduling.  

 

De ruimtes worden niet daadwerkelijk met coördinaten of via blokken toegewezen aan de activiteiten, 

ook dit is een mentale stap. Door te kijken naar activiteiten die gelijktijdig zouden moeten doorgaan 

maar dezelfde ruimte als resource bezetten kan de projectplanner de conflicten opsporen.  

  



7.2 Plaatsproblemen in de praktijk 74 

 

7.2     Plaatsproblemen in de praktijk 

7.2.1     Voorbereidingen 

Funderingen nabije gebouwen 

 

Voor begonnen kon worden met het project moesten de funderingen van de nabije gebouwen 

nagekeken worden. Wanneer dit niet gebeurt en de graafwerken starten zonder extra maatregelen te 

nemen, zouden de aanpalende gebouwen dreigen in te storten. 

 Dit is een plaatsprobleem omdat de planning vertraagd wordt doordat deze ruimte eerst nog 

onderzocht moest worden. Het is dus niet echt een conflict tussen twee activiteiten maar wanneer er 

vrije ruimte zou zijn op de site zou dit probleem niet aanwezig zijn en zou de planning niet verschoven 

moeten worden. Het onderzoek is dus reeds de oplossing van dit plaatsprobleem, welke er voor zorgt 

dat de planning gewijzigd moet worden.  

 

Om dit probleem te categoriseren kan er eerst gekeken worden naar de aard ervan. Dit is een duidelijk 

statisch probleem, aangezien de nabije gebouwen niet verplaatst of verwijderd kunnen worden. Het 

probleem zal dus aanwezig blijven gedurende het hele project en kan niet opgelost worden door de 

planning te wijzigen.  

Verder is het zowel een horizontaal als verticaal probleem omdat het een effect heeft op wat zich 

afspeelt op de site zelf maar ook onder de grond en voor de kelderverdiepingen. 

 

De vraag naar ruimte van de nabije gebouwen is dus constant over het hele project heen en 

onafhankelijk van de activiteiten. Dit was reeds duidelijk uit de statische aard van het probleem. De 

inname van de ruimte is volledig. De funderingen van de nabije gebouwen nemen ruimte weg van 

eventuele mogelijke graafwerken, omdat zij zich bevinden op de ruimte waar gegraven moet worden.  

 

De ruimte waarop de nabije gebouwen zich bevinden kan geclassificeerd worden als een bestaande 

component op de site, waar rekening mee gehouden moet worden. Echter, deze ruimte kan ook gezien 

worden als een beschermingsruimte. Dit omdat er in deze ruimte niet gegraven mag worden, uit gevaar 

van instorting van de bestaande funderingen. De ruimte kan dus niet benut worden omdat ze de nabije 

gebouwen beschermt. In dat geval kan de activiteit die schade kan toebrengen, namelijk het uitgraven 

van de bouwput, als werktuigruimte beschouwd worden.  
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Enerzijds kan het conflict dus gezien worden als een design conflict. De funderingen van de nabije 

gebouwen zullen invloed hebben op het design van het gebouw dat geplaatst wordt, alsook op de 

funderingen hiervan.  

Wanneer de ruimte beschouwd wordt als beschermde ruimte ontstaat er een schadeconflict. Ook dit is 

een correcte classificatie, aangezien de funderingen van de nabije gebouwen beschadigd kunnen 

worden door de werktuigen. Dit is wel een schadeconflict met zeer zware implicaties.  

Door dit plaatsprobleem moet er een onderzoek uitgevoerd worden. Dit is noodzakelijk om de ruimtes 

waar het conflict zich daadwerkelijk bevindt op te sporen en vooraf op te lossen, in overleg met de 

bouwheer en de architect. 

 

Dit voorbeeld bewijst dat het vinden van een plaatsprobleem soms vanzelfsprekend is. Dit is namelijk 

een probleem dat zich bij elk project voordoet waarbij er andere gebouwen in de nabijheid zijn. Het is 

echter moeilijker om de exacte ruimtes te vinden waar het conflict zich voordoet en de opsporing ervan 

is reeds deel van de oplossing. De oplossing is in dit geval het veranderen van de planning om een extra 

activiteit, het onderzoek, erbij te betrekken. In dit geval bleek dat er twintig centimeter van de nabije 

huizen moest gebleven worden om de bestaande funderingen niet te beschadigen (zie figuur 15).  

 

 

 

  

Figuur 9: Funderingen nabije gebouwen 
 (Bron: constructietekeningen Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Montage torenkraan 

 

Het monteren van de torenkraan gebeurt door een mobiele kraan. Deze neemt de hele straat in, zodat 

er intussen geen andere elementen verplaatst kunnen worden langs deze zijde van het project. Ook kan 

er geen verkeer passeren door de straat zolang de mobiele kraan hier staat.  

 

Dit is een dynamisch probleem aangezien de mobiele kraan even lang aanwezig is als de torenkraan 

gemonteerd wordt. Hoewel de mobiele kraan in de hoogte gaat is het conflict tussen het doorgaande 

verkeer en de kraan horizontaal.  

 

De inname van de ruimte is constant zolang de activiteit “plaatsen torenkraan” duurt. De mobiele kraan 

maakt gebruik van de hele ruimte en beweegt er zich niet door voort. De kraan heeft echter geen 

permanente impact op de ruimte.  

 

De functie van de ruimte voor de mobiele kraan is dus een werktuigruimte. In dit geval kan deze ook 

gedefinieerd worden als tijdelijke constructie, omdat deze er staat om de andere kraan te monteren en 

enkel ter ondersteuning hiervoor dient, en dus niet werkelijk bij de constructie zelf betrokken is. 

Het doorgaande verkeer maakt deel uit van een padplanning. Dit omdat ook geen materialen kunnen 

geleverd worden langs deze zijde zolang de mobiele kraan aanwezig is. Het andere doorgaande verkeer 

maakt geen deel uit van het project maar er moet toch rekening gehouden worden met het feit dat ook 

deze niet door zullen kunnen. Deze ruimte wordt dus veroorzaakt door een externe invloed.  

 

Tussen het verkeer, de andere elementen en de mobiele kraan ontstaat dus een congestieconflict. Dit 

congestieconflict is van zware aard aangezien er werkelijk geen doorgang meer is in de straat. Op zich is 

dit geen probleem aangezien materialen ook langs andere zijden van het project geleverd kunnen 

worden.  

Toch is het belangrijk dit conflict te ontdekken, aangezien verhindering van het openbare verkeer vooraf 

doorgegeven moet worden aan de bevoegde instanties.  

 

De oplossing van dit conflict is dus het verplaatsen van het pad waarover materialen geleverd moeten 

worden naar een andere zijde van het project. Verder is het zeer belangrijk dat dit conflict opgespoord is 

om op tijd de nodige regelingen te treffen met de officiële instanties.  
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Archeologisch onderzoek 

 

Omdat het project in het historische gedeelte van Gent ligt moet er een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd worden. Dit brengt meerdere complicaties met zich mee. 

 

Doordat het archeologisch onderzoek over de volledige site moet gebeuren wordt het hele project 

stilgelegd, dit gedurende zeventien dagen. Wanneer er een archeologische ontdekking gedaan wordt,  

zal het nog eens minimum twintig dagen duren eer er opnieuw op de site gewerkt mag worden, 

bovenop het onderzoek zelf. Het archeologisch onderzoek moet in twee delen gebeuren omdat, 

wanneer ze dieper graven, er extra verstevigingen nodig zijn.  

 

De bouwput mag niet gegraven worden tijdens het werk van de archeologen omdat er geen wijzigingen 

aan de site mogen aangebracht worden. Echter, omdat ze na een tijd dieper moeten gaan kan een 

eerste deel van de bouwput reeds gegraven worden na een eerste deel van het onderzoek.  

 

Dit onderzoek is een plaatsprobleem omdat de ruimte die nodig is om het project te starten niet 

beschikbaar is. Dit zal een vertraging van het project teweegbrengen tegenover het geval waarin er geen 

archeologisch onderzoek plaats zou gevonden hebben op de site.  

 

Het archeologische onderzoek gecombineerd met de andere activiteiten zijn dynamische problemen, 

aangezien de archeologen deze ruimte niet gedurende het hele project innemen. Het kan zowel 

horizontale als verticale problemen veroorzaken. 

De activiteit neemt de hele ruimte in zolang zij voortduurt en zal er dus niet door voortbewegen. Echter, 

deze activiteit heeft wel een impact op de ruimte: pas nadat het onderzoek uitgevoerd is, is de ruimte 

beschikbaar voor andere werken. Er kan dus gezegd worden dat het onderzoek de ruimte creëert voor 

andere activiteiten.  

 

De ruimte waar het archeologische onderzoek op uitgevoerd wordt kan best gezien worden als een 

beschermde ruimte. Dit omdat het niet toegestaan is om hier andere activiteiten gelijk op uit te voeren, 

opdat de eventuele ontdekkingen niet beschadigd zouden worden. Dit geldt zowel in combinatie met de 

graafwerken als eventuele andere werken die hier zouden kunnen uitgevoerd worden indien het 

onderzoek niet nodig was.  
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Er moet echter rekening mee gehouden worden dat dit geen gewoon schadeconflict is. De activiteiten 

kunnen onmogelijk samen doorgaan maar het is ook een vereiste dat het onderzoek eerst gebeurt. Het 

is dus geen oplossing om het archeologisch onderzoek naar een ander moment in de planning te 

plaatsen. 

 

In de theorie wordt er weinig rekening gehouden met activiteiten die noodzakelijk eerst uitgevoerd 

moeten worden bij een conflict. In de praktijk is dit echter gemakkelijk op te lossen door de planning 

aan te passen en de andere activiteiten afhankelijk te maken van het onderzoek door een 

volgtijdelijkheid (zie figuur 16).  

 

 

Figuur 16: Planning archeologisch onderzoek (Bron: Planning Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Telenetkabel 

 

Een plaatsprobleem dat niet opgemerkt was bij de planning maar slechts achteraf was het binnenrijden 

van de machine om de secanspalen te plaatsen op het terrein in de Wolfstraat. Dit gaf een probleem 

omdat de kabel van telenet die aanwezig was op de site, te laag hing om de machine onderdoor te laten 

rijden. 

 

Dit is een eerder statisch probleem, aangezien indien dit niet opgelost wordt de telenetkabel te laag zou 

blijven hangen om de machine onder te verplaatsen en dit gedurende het hele project. De vraag naar 

ruimte van beiden blijft ook constant. Echter, het probleem zelf doet zich maar voor tijdens het deel van 

de planning waar de machine moet binnenrijden op de site. De vraag naar ruimte van de machine is dus 

constant maar afhankelijk van de duur van de activiteit, waar de vraag naar ruimte van de kabel 

constant is over de hele duur van het project.  

 

Dit is een zeer goed voorbeeld van een verticaal plaatsprobleem. Het probleem bevindt zich niet op het 

gelijkvloers van de site maar ontstaat doordat de hoogte van deze 2 objecten ervoor zorgt dat ze met 

elkaar in conflict komen. Zoals reeds in de theorie benadrukt is dit soort problemen moeilijker op te 

sporen. Dit wordt dus bevestigd door de praktijk aangezien dit probleem pas opgemerkt is wanneer het 

zich daadwerkelijk voordeed.  

 

De functie van de ruimtes zijn vrij duidelijk uit het conflict: de machine heeft een werktuigruimte nodig, 

de kabel is een vaste component. Echter, de machine veroorzaakt in dit geval geen conflict omwille van 

de werktuigruimte maar omdat het pad waarop deze ruimte zich voortbeweegt in de hoogte niet 

volledig vrij is. Dit kan dus een padprobleem genoemd worden. In elk geval zal er zware congestie 

ontstaan, waardoor beiden niet op dezelfde moment de ruimtes kunnen innemen. 

Het probleem is van hoge prioriteit omdat er niet gewerkt kan worden wanneer het werktuig niet 

aanwezig is op de site en dit dus de gehele planning vertraagt.  

 

Meestal bij een conflict tussen een vaste component en werktuigruimte zal de laatste aangepast 

worden, omdat een vaste component moeilijker aan te passen is. In dit geval is dit pad echter de enige 

mogelijkheid om het werktuig op de site te plaatsen en zal de vaste component dus uitzonderlijk 

aangepast moeten worden. Er is dus een aanvraag gedaan om de telenetkabel te verplaatsen, zodat de 

machine op de site gebracht kon worden (zie figuur 17). 
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Figuur 17: Aanvraag aanpassing telenetkabel (Bron: Constructietekeningen Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Uitgraven bouwput 

 

Na de plaatsing van de secanspalen moesten deze ook afgezaagd worden. Dit omdat na afbraak van de 

bestaande gebouwen ter hoogte van de Wolfstraat werd vastgesteld dat het niveau van het vrijgekomen 

terrein te hoog lag en diende te worden afgegraven. 

Uit funderingsonderzoek van de aanpalende woningen bleek echter dat onmiddellijk afgraven van het 

terrein de stabiliteit van deze woningen in het gedrang zou brengen. 

Bijgevolg werden de secanspalen aangezet op het bestaande terreinniveau met als gevolg dat deze 

achteraf na afgraving van het terrein dienden te worden afgezaagd tot het juiste niveau. 

 

Het is echter onmogelijk om deze activiteit gelijktijdig te laten gebeuren met het uitgraven van de 

bouwput, waartoe ook het boren van de ankers behoort, omdat deze elkaar in de weg zou staan. 

 

Dit is een dynamische plaatsprobleem, aangezien het conflicten niet gedurende het hele project blijft 

bestaan. Dit komt doordat beide activiteiten de ruimte slechts innemen tijdens de duur van de activiteit. 

Het plaatsprobleem is ook duidelijk horizontaal, hoewel de activiteiten wel beiden een verticale impact 

hebben op de ruimte. 

De vraag naar ruimte komt in beide gevallen van werktuigen en blijft dus constant tijdens de 

activiteiten.  

De activiteit “afzagen van secanspalen” beweegt zich lineair langs de secanspalen. De activiteit 

“uitgraven van de bouwput” neemt echter een groot deel van de ruimte in.  

Het afzagen van de secanspalen heeft geen blijvende impact op de ruimte. Het uitgraven van de 

bouwput creëert echter ruimte om daaropvolgende activiteiten te laten doorgaan en heeft zodoende 

wel een blijvende impact op de ruimte waarop ze uitgevoerd wordt.  

  

Wat betreft de functie van de ruimtes kan er gezegd worden dat het afkappen van de secanspalen een 

werktuigruimte is. Hiervoor wordt een machine gebruikt die zich lineair voortbeweegt over de lijn 

waarop de secanspalen gestort zijn. 

De activiteit “ uitgraven van bouwput” heeft ook een werktuigruimte nodig. Dit omdat de kraan deze 

activiteit zal uitvoeren.  

 

Het conflict dat ontstaat zal dus een congestieconflict zijn. Omdat de zaagmachine voor het afzagen van 

de secanspalen zich lineair voortbeweegt en men eventueel intussen op een andere plaats zou kunnen 

graven kan dit gezien worden als een milde congestie.  
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Echter wanneer naar een oplossing gezocht werd is er besloten dat gelijktijdige afgraving het zagen 

enorm zou bemoeilijken en vertragen. Dit aangezien het om een zaagmachine van aanzienlijke omvang 

gaat die veel ruimte nodig heeft om zich te verplaatsen. Het uitgraven van de bouwput, dat een groot 

deel van de ruimte in beslag neemt, zou dit verhinderen.  

Daarom is er gekozen om alsnog de twee activiteiten niet gelijk uit te voeren. De oplossing is een 

aanpassing in de planning door het tijdstip van een van de conflicterende activiteiten te verschuiven. In 

dit geval is het plaatsen van ankers en uitgraven van de bouwput naar achter geschoven in de planning. 

(zie figuur 18) 

 

 

 

 
Figuur 18: Planning uitgraving en afkappen secanspalenwand (Bron: Planning Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Onderschoeiing 

 

Normaal gezien worden er voor een project secanspalen geplaatst, ter ondersteuning van de 

funderingen van nabije gebouwen en om de uitgraving van het project mogelijk te maken zonder dat de 

wanden zouden instorten.  

In het deel van het project “Wijzemanstraat” is dit echter niet mogelijk omdat er geen plaats is voor de 

machine die de secanspalen moet plaatsen.  

 

Dit is een statisch plaatsprobleem aangezien de ruimte niet beschikbaar is gedurende het hele project. 

Er kan gezegd worden dat dit probleem horizontaal is, omdat de machine voor de secanspalen niet kan 

passeren aangezien er muren in de weg staan.  

De vraag naar ruimte van de muren blijft constant gedurende het hele project, onafhankelijk van de 

voortgang ervan. In dit geval is er reeds voldaan aan deze vraag en zal deze ruimte dus het hele project 

ingenomen worden.  

De plaatsing van secanspalen is een activiteit waarbij de vraag naar ruimte voortkomt uit de vraag naar 

het werktuig: waar het werktuig zich bevind is er een nood aan ruimte om de palen te plaatsen. Deze 

ruimte zal zich lineair verplaatsen maar zal niet afnemen gedurende de uitvoering van deze activiteit.  

De impact hiervan op de ruimte is dat deze weggenomen wordt door de secanspalen. 

 

De functie van de ruimtes voor beide activiteiten zorgen ervoor dat dit een conflict is tussen een vaste 

component en een werktuigruimte.  

Doordat in de Wijzemanstraat de bestaande bouw niet afgebroken mag worden is er geen plaats voor 

de machine die de secanspalen moet plaatsen. De bestaande bouw is dus in dit geval een vaste 

component, die reeds aanwezig was voor de start van het project.  

 

Het conflict dat hieruit volgt is een congestieconflict. Doordat het onmogelijk is om het plaatsen van 

secanspalen te combineren met de bestaande componenten is het een zware congestie, wat ervoor 

zorgt dat beide activiteiten niet gelijk kunnen doorgaan.  

 

Aangezien de bestaande componenten gezien kunnen worden als een blijvende activiteit gedurende het 

hele project kan de plaatsing van secanspalen dus nooit gebeuren en zal hiervoor een oplossing moeten 

gezocht worden.  

Het conflict is dus een constructie gerelateerd probleem, dat gaat over de bouwkundige 

uitvoermogelijkheid. Dit conflict moet zeker behandeld worden en krijgt daardoor ook een zeer hoge 

prioriteit.   
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De enige mogelijke oplossing is het veranderen van de bouwmethode. In dit geval is er gekozen om te 

werken met onderschoeiingen.  

Dit is echter duurder omdat de machine voor de secanspalen reeds aanwezig is voor de Wolfstraat en de 

secanspalenmethode goedkoper is voor een grote oppervlakte.  

Ook zal het plaatsen van een onderschoeiing twee tot drie maal meer tijd in beslag nemen omdat het 

arbeidsintensiever is en in stukken dient te gebeuren. 

 

Uit dit conflict is dus duidelijk dat een beperkte ruimte ervoor kan zorgen dat het project langer zal 

duren of duurder wordt, de twee andere beperkende factoren.  
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7.2.2     Uitvoerende werken 

Torenkraan 

 

De beschikbare ruimte in dit project was vrij beperkt. Dit omdat het plaatsvond tussen bestaande 

gebouwen, de oppervlakte klein was en een deel van een gebouw moest blijven bestaan. 

Een van de grootste problemen was het plaatsen van een torenkraan. Deze kon gebruikt worden voor 

een groot aantal activiteiten maar was echter moeilijk te plaatsen. Er moesten meerdere afwegingen 

gemaakt worden om te bepalen waar de kraan gepositioneerd zou worden.  

 Volgende mogelijkheden bestonden: de kraan kon in het deel Wijzemanstraat of Wolfstraat geplaatst 

worden of de activiteiten konden manueel uitgevoerd worden en er zou geen kraan op het project 

komen.   

Manueel 

Het manueel uitvoeren van de werken zou een groot aantal activiteiten enorm vertragen. Bijvoorbeeld 

voor het project Wolfstraat zijn de muren geplaatst met prefab. Zonder kraan is dit niet mogelijk en 

zouden de muren met de hand gemetst moeten worden. Dit neemt echter veel meer tijd in beslag.  

Een gelijkaardig voorbeeld vinden we bij de terrassen welke eveneens worden geprefabriceerd in plaats 

van ter plaatse gestort. Dit levert een betere kwaliteit en winst in de uitvoeringstermijn op. 

 

Wijzemanstraat 

Omdat het project in de Wijzemanstraat een renovatie is , was het niet mogelijk om hier een kraan te 

plaatsen. Dit is een conflict tussen de vaste componenten van de Wijzemanstraat en de werktuigruimte 

van de torenkraan. De kraan zou echter wel nodig zijn op dit gedeelte voor de activiteiten waar  de 

kraan aan kan. Dit omdat het veel tijd zou winnen, ze nodig was om de terrassen te plaatsen en handig 

is om stukken aan te geven aan de werkploegen. Het ter plaatse brengen van pakken stenen, wapening, 

beton, … zou dan kunnen gebeuren door de torenkraan. 

 

De overweging is gemaakt om het dak te verwijderen en de torenkraan in de liftput te plaatsen, waar 

wel voldoende ruimte was om deze te plaatsen. Echter, in dit geval zou de kraan te diep tussen de 

gebouwen zitten om alle activiteiten uit te voeren waarbij deze benodigd was. 

 Ook zou het soort kraan die mogelijk was om daar te plaatsen te licht zijn om alle werken te doen.  

Verder mocht de Wijzemanstraat niet afgezet worden en zou het dus onmogelijk zijn om de kraan te 

monteren.  
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Wolfstraat 

In de wolfstraat zijn er twee mogelijkheden in overweging genomen. Enerzijds kon de kraan in de liftput 

van het project gemonteerd worden, anderzijds kon ze ook op de grondplaat ter hoogte van de 

parkeergarage geplaatst worden.  

 

De eerste optie zou ervoor zorgen dat de kraan reeds kan geplaatst worden voor het aanleggen van de 

grondplaat. De liftput wordt namelijk eerst gegraven en hierin kon de kraan verankerd worden. Er deed 

zich hier echter een probleem voor: de kraan was ook nodig voor het project Wijzemanstraat. De bouw 

mocht dus bovenaan niet gesloten worden zodat de kraan kon blijven staan. Normaal gezien zou de 

liftkooi tot op het dak lopen en zou enkel die plaat moeten openblijven om de kraan verder te kunnen 

gebruiken en uiteindelijk ook via daar te verwijderen. In dit project stopt de lift echter  iets boven de 

vierde verdieping en komt daarboven nog een kamer te liggen, die bereikbaar zou zijn via trappen.  

Zowel het dak van de liftkoker als een deel van het dak zouden dus moeten openblijven om de kraan 

nog uit de liftkoker te kunnen heffen. Een opening laten in het dak is in dat geval moeilijk omdat de 

werkploegen deze zouden moeten betonneren en omdat er risico ontstaat op waterschade.  

Dit kan gezien worden als een conflict tussen een vaste component, zijnde het dak, en een werktuig.  

 

De tweede optie was om eerst een mobiele kraan te gebruiken om de grondplaat van de kelder te 

plaatsen en hierop de kraan te monteren. In dit geval moest enkel het dak van de parkeergarage 

opengelaten worden. Dit zou dus slechts één opening zijn in plaats van twee en er is hier minder risico 

op schade. Er is dus beslist om deze optie te nemen.  
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Potten en balken Wijzemanstraat 

 

In de renovatie van het gedeelte Wijzemanstraat, zou de dakstructuur normaliter behouden blijven.  

Door dit behoud wordt echter wel de vervanging van de tussenvloeren – volgens het principe van 

betonnen balken met opgestorte potten – in sterke mate bemoeilijkt gezien deze elementen in principe 

van bovenuit met een kraan in het gebouw worden gelaten. 

Daarenboven is het onmogelijk om  de gehele bestaande tussenvloeren weg te nemen gezien dit de 

stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengt. 

 

Dit is een plaatsprobleem omdat er een afweging gemaakt moet worden tussen het plaatsen van de 

vloerplaten met een kraan, waarbij dan ook de muren en het dak verwijderd moeten worden, of het 

manueel plaatsen van potten en balken.  

Er kan gesteld worden dat,  wanneer het dak behouden wordt, er een plaatsprobleem ontstaat omdat 

het dak in de weg zit van de kraan die de vloeren naar binnen zou brengen. 

 

Het dak kan in dit geval benaderd worden als een vaste component. Deze komt in conflict met een 

werktuigruimte, zijnde de mogelijkheid om de vloerplaten via de kraan naar binnen te dragen.  

 

De andere mogelijkheid houdt in dat het dak gezien worden als een tijdelijke constructie die in de weg 

staat van de kraan en dus eerst verwijderd zal moeten worden voor deze activiteit uitgevoerd kan 

worden.  

 

In het tweede geval zal echter ook rekening moeten gehouden worden met het feit dat niet alle vloeren 

gelijk uit het bestaande gebouw verwijderd kunnen worden. Er zullen dus activiteiten bijgemaakt 

moeten worden die bestaan uit het plaatsen van schoringen om de bestaande verdiepingen te 

beschermen tegen instortingen. 

 

Om een beslissing te maken tussen de twee soorten ruimtes die het dak kan innemen zal de 

projectmanager kijken naar de implicaties op de rest van het project. Dit is nog niet de werkelijke 

oplossing van het plaatsprobleem maar eerder de benadering ervan. Wanneer voor 1 van beide gevallen 

gekozen wordt zal het probleem dat zich erin bevindt nog steeds opgelost moeten worden. In dit geval 

is er gekozen voor de eerste benadering omdat het verwijderen van het dak en het plaatsen van 

schoringen meer tijd zou innemen dan het behouden van het dak.  
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Bij dit probleem was er dus de keuze tussen twee conflicten. Het conflict waarvoor gekozen is bestond 

uit het dak als vaste componentruimte en de kraan als werktuigruimte. 

Dit is dus een statisch probleem, aangezien het dak gedurende het hele project aanwezig blijft. De 

ruimtes die beiden nodig hebben zijn constant, maar bij de kraan is deze afhankelijk van de voortgang 

van het project en bij het dak niet.  

Het dak heeft de impact op de ruimte dat deze ontoegankelijk is voor de kraan en verwijdert deze 

ruimte dus zogezegd voor verdere activiteiten.  

 

Dit is dus een geval van zware congestie en beide activiteiten kunnen niet samen doorgaan. Aangezien 

het dak de ruimte blijft innemen onafhankelijk van de voortgang van het project kan de activiteit 

“binnenbrengen vloeren via kraan” nooit uitgevoerd worden. Er moet dus voor een andere 

bouwmethode gekozen worden, in dit geval het manueel werken met potten en balken (zie figuur 19). 

  

 

Figuur 19: Constructie potten en balken (Bron: Constructietekeningen Bouwpartners Poppe BVBA) 

  



7.2 Plaatsproblemen in de praktijk 89 

 

Metselwerken 

 

Het plaatsen van prefab muren is in het deel Wijzemanstraat niet mogelijk. Dit omdat zelfs bij 

aanwezigheid van een kraan op het project deze dit deel niet kan bereiken.  

 

Dit conflict is statisch, aangezien het aanwezig blijft gedurende het hele project. Het beslaat zowel een 

deel van de horizontale als van de verticale ruimte, aangezien de kraan zich in de hoogte en de lengte 

door de bestaande delen van het gebouw zou moeten kunnen verplaatsen. 

 

De vraag naar ruimte van de bestaande componenten is in dit geval dus statisch, blijvende gedurende 

het volledige project. De vraag van het werktuig is echter afhankelijk van de activiteit, en zal constant 

blijven tijdens de duur hiervan.  

De activiteit overlapt slechts voor een deel  met de bestaande componenten en hier ontstaat dus het 

conflict. Aangezien dit deel wel cruciaal is om de plaatsing van de prefab muren uit te voeren kan er niet 

voor gezorgd worden dat deze activiteit zich verplaatst om dat deel vrij te maken.  

De bestaande componenten hebben dus een impact op de ruimte, ze omvatten deze namelijk. Door 

deze begrenzing kan de activiteit “plaatsen prefab muren” niet doorgaan binnen deze ruimte.  

 

Wanneer er gekeken wordt naar de functies van de activiteiten kunnen de bestaande delen van het 

gebouw gezien worden als vaste componenten. Het plaatsen van de prefab muren zou door een kraan 

gebeuren en is dus een werktuig activiteit. Een deel van deze activiteit kan doorgaan, namelijk het 

ophalen van de muren, maar deze kunnen niet geplaatst worden. Dit creëert dus het conflict.  

 

Het conflict dat ontstaat is dus volgens de theorie een congestieconflict. In de praktijk kan het 

beschouwd worden als een zware congestie, omdat de activiteit van de prefab muren en de vaste 

componenten onmogelijk samen kunnen doorgaan. Dit maakt dat het ook een constructie gerelateerd 

probleem is.   

 

Een andere manier om naar het conflict te kijken is als een pad-gerelateerd probleem. Dit aangezien het 

pad van de prefab stukken onderbroken wordt door de vaste component. Het werktuig dat gebruikt 

wordt om de muren te plaatsen heeft voldoende ruimte, en dus kan er in principe niet gezegd worden 

dat dit in conflict komt met de vaste component. 
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Het is het pad van het werktuig dat onderbroken wordt bij het uitvoeren van de activiteit. Dit pad kan 

echter niet verplaatst worden omdat het gebouw de volledige ruimte omgeeft waar de prefab stukken 

zouden moeten komen.  

Deze benadering van het probleem is dus correcter, aangezien de werktuigruimte wel vrij blijft om de 

kraan te plaatsen.  

 

Deze laatste benaderingen is ook een mogelijkheid voor het voorgaande probleem, de potten en balken 

die niet binnengebracht konden worden. (supra, p.87) 

 

Beide benaderingen hebben hetzelfde resultaat, namelijk dat de prefab stukken onmogelijk geleverd 

kunnen worden door de kraan aangezien de vaste component in de weg staat. De enige oplossing voor 

dit probleem is het veranderen van de bouwmethode, aangezien de vaste component niet 

weggenomen kan worden. 

 

De oplossing is de keuze om de metselwerken volledig manueel uit te voeren en niet met prefab stukken 

te werken om zo het conflict te vermijden.  
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Dakwerken 

 

Wanneer een werkploeg werken uitvoert aan het dak mogen er geen ploegen aan de gevels werken. 

Hier moet rekening mee gehouden worden in de planning voor het renoveren van de bestaande 

voorgevel van de Wijzemanstraat en het plaatsen van gevelbepleistering op de nieuwe achtergevel van 

hetzelfde gebouw.  

 

Dit is een dynamisch probleem aangezien de dakwerken slechts tijdens een bepaald deel van het project 

gebeuren. De activiteiten hebben geen veranderende impact op de ruimte, dus het is een dynamisch 

probleem van de eerste soort, zoals besproken in de theorie.  

Het plaatsprobleem kan beschouwd worden als verticaal, aangezien het feit dat de activiteiten onder 

elkaar zouden doorgaan het probleem geeft en het dus in de hoogte een beperking oplevert. Het 

probleem beslaat de volledige hoogte van het gebouw maar heeft geen invloed op de horizontale 

verdiepingen.  

 

Wat betreft de vraag naar ruimte, deze is bij beide activiteiten constant en afhankelijk van de duur van 

de activiteit, aangezien de werkploegen een constante grootte aanhouden.  

De ruimte kan echter wel ingenomen worden met een bepaalde beweging, deze zal meestal lineair zijn. 

De werkploeg verplaatst zich dus over het dak en de nood aan ruimte blijft constant maar zal zich mee 

verplaatsen met de werkploeg, en beslaat dus slechts een deel van het dak. Hetzelfde kan gezegd 

worden over de werken aan de gevel. 

 

De functie van de ruimte voor de dakwerken is in dit geval duidelijk een gevarenzone. Dit omdat er 

objecten naar beneden kunnen vallen, die onderliggende activiteiten schade zouden kunnen 

toebrengen. Wanneer dit gecombineerd wordt met werkploegen die eronder aan de gevel aan het 

werken zijn, op een werkploegruimte,  geeft dit een schadeconflict.  

 

Aangezien het hier om veiligheid van mensen gaat moet deze situatie in alle gevallen vermeden worden. 

Het kan lijken alsof beide activiteiten toch gelijk zouden kunnen doorgaan aangezien ze nooit de 

volledige ruimte innemen maar er zich over verplaatsen. Toch is het belangrijk dat deze aanpak niet 

genomen wordt aangezien de precieze positie nooit perfect bepaald kan worden en de werkploeg 

alsnog in gevaar zou zijn.  

Het conflict is dus van zeer hoge prioriteit, wat bevestigd wordt door de theorie. 

 De oplossing is dus een aanpassing in de planning, waarbij de onderliggende werken verschoven 

worden naar een periode waarin er geen dakwerken plaatsvinden.   
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Leidingen 

 

Om de leidingen in de gebouwen te leggen voorziet de projectmanager een aparte werkploeg. Deze 

werkploeg begint met deze activiteit in de kelder en hier zal deze ongeveer vijf dagen in beslag nemen. 

Na die vijf dagen is de gelijkvloers verdieping vrij en zou de werkploeg naar deze verdieping kunnen 

verschuiven.  

Echter, een probleem doet zich voor: op dat moment staat de recentelijk gegoten vloerplaat nog 

geschoord op deze verdieping. Deze schoren staan in de weg voor de werkploeg die de leidingen moet 

leggen. Pas na dertig dagen mogen de schoren en Doka-liggers weg. (zie figuur 20) 

 

 

Figuur 20: Ligging schoten en Doka-ligger (Bron: Constructietekeningen Bouwpartners Poppe BVBA) 

 

Dit plaatsprobleem is opnieuw dynamisch omdat dit slechts aanwezig is in het tijdsframe van 30 dagen 

dat de schoren moeten blijven staan om de beton uit te harden. De ruimte zal echter niet veranderd 

worden door deze activiteit, dus het is een dynamische activiteit van de eerste soort.  

 

Het conflict zal zich in dit geval voordoen als een horizontaal conflict. Hoewel de schoren op zich 

verticaal problemen kunnen geven, aangezien zij in de hoogte gaan,  doen ze dit niet in combinatie met 

het leggen van de leidingen.  

 

De vraag naar ruimte is constant voor de geplaatste schoren, zolang deze activiteit duurt. De ruimte 

wordt door deze activiteit volledig ingenomen maar zal erna niet veranderd zijn. De activiteit heeft dus 

geen blijvende impact op de ruimte. 

Het leggen van de leidingen neemt niet de hele ruimte in maar verplaatst zich lineair en per kamer. De 

vraag naar ruimte blijft echter constant omdat de werkploeg steeds even groot is. Ook deze activiteit 

heeft geen blijvende impact.  
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De schoren kunnen gezien worden als een tijdelijke constructie, bedoeld om het beton te laten 

uitharden. De leidingen op zich nemen niet veel ruimte in maar deze kunnen niet gelegd worden zonder 

dat de werkploeg de ruimte inneemt, dus de functie hier is ruimte voor de werkploeg. 

 Dit is logischer dan materiaal aangezien zij veel meer ruimte innemen en het conflict veroorzaken.   

 

Een andere manier om dit te bekijken is als een pad voor de werkploeg. Echter, bij het leggen van de 

leidingen hoort de werkploeg een groot deel van de ruimte in te nemen voor de activiteit en is dit dus 

minder aan te raden. Een pad zal eerder gebruikt worden voor het verplaatsen van materialen en 

werktuigen, niet voor het daadwerkelijke bouwproces.  

 

Na analyse van deze functies is er besloten dat dit een congestieprobleem is.  

De ruimte van de werkploeg zal in dit geval beperkt worden door de tijdelijke structuur van de schoren. 

In dit geval zal de congestie van middelgrote aard zijn. 

 Indien de activiteiten toch gelijk zouden doorgaan zal er zich een zwaar productiviteitsverlies voordoen, 

waardoor een andere oplossing voor dit conflict aan te raden is. 

 

Het is echter niet onmogelijk om de activiteiten samen te laten doorgaan, waarbij de werkploeg dan wel 

rond de schoren zal moeten werken. Dit kan vertraging en zelfs beschadigingen veroorzaken, en is zeer 

moeilijk uit te voeren voor de werkploeg.  

Hoewel het kan lijken alsof de prioriteit van dit conflict niet zeer hoog is, is het wel belangrijk om het 

zeker in aanmerking te nemen. Het productiviteitsverlies kan namelijk leiden tot een serieuze vertraging 

van het project.  
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Als oplossing voor dit probleem is er gekozen om beide activiteiten niet samen te laten doorgaan, 

aangezien dit zowel moeilijk is als eventuele beschadigingen zou kunnen veroorzaken. De werkploegen 

die de leidingen moesten leggen hebben dus moeten wachten tot de schoren van de vloerplaat 

verwijderd waren. Hierdoor zijn zij ook pas later in de kelder moeten beginnen werken, om de 

activiteiten toch op elkaar te kunnen laten volgen. Anders moesten deze ploegen tweemaal ter plekke 

komen, met dertig dagen ertussen. 

 

 In de planning is er dus een volgtijdelijkheid opgesteld waardoor de werkploeg na vijfentwintig dagen 

konden beginnen werken in de kelder, waar ze vijf dagen werk hadden. Op deze manier waren de 

schoren weg wanneer ze in de appartementen leidingen begonnen te leggen. (zie figuur 21) 

 

  

Figuur 21: Planning leidingen (Bron: Planning Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Nutsaansluitingen 

 

De aansluitingen voor de nutsleidingen worden via het voetpad ondergegraven om het project te 

bereiken. Op het voetpad staat echter ook nog een stelling om aan de gevel te werken. Wanneer we 

zouden werken onder deze stelling zou ze instorten. 

 

Dit is een dynamisch plaatsprobleem. De stelling creëert extra ruimte om aan de gevel te werken, dus is 

dit een dynamisch probleem van de 2e soort, waarbij de tijdelijke constructie nodig is om andere 

activiteiten uit te voeren.  

 

Het conflict kan als verticaal beschouwd worden, omdat er niet onder de stelling gewerkt mag worden. 

Echter, dit kan ook op een horizontale wijze bekeken worden. In dit geval kan er gesteld worden dat de 

ruimte die de stelling inneemt op de grond niet mag conflicteren met een andere activiteit in dezelfde 

horizontale ruimte. 

 

De vraag naar de ruimte is voor beide activiteiten constant. Voor het leggen van de leidingen is duurt 

deze vraag net zolang als de activiteit zelf. Voor de stelling blijft de vraag naar ruimte op het gelijkvloers 

bestaan tot er geen activiteiten meer gebruik maken van de ruimte die door de stelling gecreëerd is. 

Deze vraag is dus afhankelijk van andere activiteiten.  De vraag naar beide ruimtes is zodoende niet 

constant over het hele project maar afhankelijk van de voortgang van de constructie. 

 

 De ruimte wordt door de stelling volledig ingenomen, alsook voor de werkploeg. Er is dus geen 

verplaatsing doorheen deze ruimte. De stelling heeft wel een impact op de algemene ruimte van het 

project. Zij creëert namelijk ruimte voor andere activiteiten, dit is ook de enige functie die deze vervult. 

Een stelling zorgt er dus eigenlijk voor dat de ruimte op het gelijkvloers ingenomen wordt om ruimte in 

de hoogte te creëren.  

 

De activiteiten die de gebruik maken van de stelling gebruiken deze om ruimte te creëren in de hoogte. 

De ruimte die voor de stelling voorzien moet worden op het gelijkvloers heeft dus de functie van ruimte 

voor een tijdelijke structuur.  

 

Het aanleggen van de nutsleidingen gebeurt door een werkploeg, die de ruimte onder de stelling nodig 

hebben. De functie van de ruimte voor het aanleggen van de leidingen is bijgevolg een 

werkploegruimte.  
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Het conflict zou dus een congestieconflict zijn. In dit geval zou het dan gezien moeten worden als een 

zwaar congestieconflict, aangezien de activiteiten zeker niet samen kunnen doorgaan. 

 Dit heeft echter ook deels te maken met veiligheid. We zouden de ruimte die de stelling inneemt dus 

ook kunnen zien als een gevaarlijke ruimte, omdat deze risico loopt om in te storten. Beiden geven 

ongeveer dezelfde prioriteit, maar de laatste geeft wel beter de aard van het probleem weer, namelijk 

een beschadiging van de activiteiten wanneer deze samen doorgaan.  

 

Er kan dus besloten worden dat een ruimte meerdere functies gelijk kan vervullen. De aard van het 

probleem zal hierdoor verschillen en het is belangrijk ook te kijken naar de gevolgen, niet enkel naar de 

oorspronkelijke functie.  

 

De oplossing die voor dit probleem gekozen is, was een aanpassing  van de planning zodat de stelling 

niet aanwezig zou zijn wanneer de nutsleidingen gelegd zouden worden. In de planning had de 

aanwezigheid van de stelling echter een invloed op meerdere activiteiten. Hierdoor is het beter om de 

activiteit met het minste invloed, zijnde het plaatsen van de leidingen, te verplaatsen in de planning.  
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Ramen 

 

De ramen mogen pas geplaatst worden nadat de leidingen gelegd zijn. Dit omdat er voor de leidingen 

gekapt en geslepen moet worden en er dus stof en gensters ontstaan. Normaal gezien zouden deze 2 

activiteiten gelijktijdig kunnen doorgaan maar dit zorgt voor een risico op beschadiging van de ramen.  

 

Dit is een dynamisch plaatsprobleem omdat het slechts gedurende een korte tijd is dat het conflict zich 

voordoet. De ruimte verandert niet door het plaatsen van de ramen of de leidingen. 

Wanneer we kijken naar het type van activiteiten is het duidelijk dat bij beide activiteiten de ruimte die 

ze vragen constant is, maar slechts duurt zolang de activiteiten doorgaan.  

 

De functie van de ruimte voor de ramen is in dit conflict een beschermingsruimte. Het conflict ontstaat 

niet omwille van onvoldoende ruimte voor de werkploegen maar omdat de andere activiteit de ramen 

zou kunnen beschadigen.  

Het plaatsen van de leidingen is in dit conflict een gevaarlijke activiteit, omdat er gensters uit ontstaan 

die andere objecten schade zouden kunnen toebrengen. 

 

Normaal gezien zou dit conflict niet opgespoord worden door naar de gewone functies van de ruimtes 

te kijken, omdat dit beide in principe werkploegruimtes zijn. In dit geval hebben beide ruimtes echter 

nog een tweede functie, omwille van het schadeconflict. Dit is echter pas opgespoord wanneer er reeds 

weet was van het conflict, en dus eigenlijk in omgekeerde volgorde dan een conflict normaal gezien 

ontdekt zou worden. In dit geval kan er dus gesproken worden van opsporing uit ervaring van de 

projectmanager.  

 

Een schadeconflict is een constructie gerelateerd schadeprobleem. Dit betekent dat, wanneer de 

activiteiten toch gelijk zouden doorgaan, er herstellingen zouden moeten gebeuren aan een van de 

componenten die geplaatst zijn. In dit geval zouden de ramen hersteld moeten worden, wat heel wat 

tijdverlies zou meebrengen. Wanneer de ramen te zwaar beschadigd zouden zijn zouden er nieuwe 

ramen gekocht moeten worden, wat nog eens een kost met zich meebrengt. 

De ramen zouden ook afgedekt kunnen worden maar ook dit kost tijd en wordt vaak niet goed genoeg 

uitgevoerd, waardoor er alsnog schade zou ontstaan 
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De prioriteit van dit conflict ligt vrij laag omdat de activiteiten eventueel wel nog samen kunnen 

uitgevoerd worden, met kwaliteitsverlies. Alsnog moet dit conflict in overweging genomen worden 

omwille van het eventuele tijdsverlies en reparatie- of vervangingskosten.  

 

Er is door de projectplanner gekozen om de activiteiten niet samen te laten doorgaan en dus de 

reparatietijd, en – kosten te vermijden. De ramen zijn dus geplaatst nadat de leidingen gelegd zijn en er 

is een afhankelijkheid opgesteld tussen beide activiteiten (zie figuur 22).  

 

 

 

Figuur 22: Planning ramen en leidingen (Bron: Planning Bouwpartners Poppe BVBA) 
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Binnenbepleistering 

 

De binnenbepleistering in het gebouw kan pas plaatsvinden wanneer een omgeving gecreëerd is die 

waterdicht is. Wanneer deze namelijk blootgesteld wordt aan slecht weer en overdreven vochtigheid zal 

het oppervlak van de bepleistering onregelmatigheden / oneffenheden gaan vertonen. Ook wordt de 

binnenbepleistering om de ramen heen gedaan (zie figuur 23) 

Om deze waterdichte omgeving te creëren moet het dak op het gebouw liggen en moeten ook de 

ramen aanwezig zijn.  

 

 

Figuur 23: (1) Ramen; (2) Binnenbepleistering (Bron: Constructietekeningen Bouwpartners Poppe BVBA) 

 

Dit is geen conflict tussen twee activiteiten die gelijk dezelfde ruimte nodig hebben. In dit geval heeft de 

ene activiteit, zijnde de binnenbepleistering, andere activiteiten nodig om de ruimte te creëren. Er zal 

dus een afhankelijkheidsrelatie zijn tussen de activiteiten die een impact op de ruimte hebben, namelijk 

het omvatten en waterdicht maken, en de activiteit waarvoor deze impact nodig is om de ruimte 

beschikbaar te maken.  

 

Dit is dus een dynamisch probleem waarbij een ruimte omgevormd wordt door de ene activiteit , dus 

van de tweede soort. 

 De vraag naar ruimte van de activiteit binnenbepleistering is constant en afhankelijk van de duur ervan.  

De andere activiteiten hebben een omvattende impact op het gebouw. Aangezien er geen werkelijk 

conflict is tussen deze activiteiten is het niet van belang op welke manier zij de ruimte innemen.  

 

Wanneer gekeken wordt naar de functie van de ruimte is het duidelijk dat binnenbepleistering normaal 

gezien een werkploegactiviteit zou zijn. Echter, in dit conflict kan deze het beste bekeken worden als 

een beschermingsruimte, aangezien er beschadigingen zouden kunnen gebeuren wanneer de activiteit 

niet met de nodige voorzichtigheid wordt aangepakt.  

Aangezien er geen werkelijk conflict ontstaat is de functie van de ruimte van de omvattende activiteiten 

niet van belang. Deze zijn enkel belangrijk omdat ze prior aan de binnenbepleistering moeten gebeuren.  
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Dit is een conflict waar in de theoretische benadering nog niet veel rekening mee gehouden wordt, of 

dat aangeduid wordt als een afhankelijkheidsrelatie. Echter, hier gaat het wel duidelijk om een ruimte 

die gevormd moet worden. De activiteit zou ook kunnen doorgaan zonder deze ruimte maar dan 

ontstaat er een schadeconflict.  

 

Het is dus een uitzondering op het begrip schadeconflict: in dit geval ontstaat deze niet door 2 

activiteiten die met elkaar in aanraking komen maar doordat de ene activiteit de andere nodig heeft om 

een ruimte te creëren. Dit verandert dus het aanbod van ruimte in het project.  

Ook hier geldt dat wanneer dit niet gebeurt, er een kwaliteitsprobleem zal ontstaan, waardoor we het 

dus wel qua prioriteit kunnen aanzien als een normaal schadeconflict.   
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Liftschacht 

 

Bij de line of balance benadering, zie sectie 3.3.1.2, wordt er gesteld dat zoveel mogelijk activiteiten 

zonder onderbrekingen tussen de verdiepen moeten gerealiseerd worden.  

Bij het zetten van de liftschacht gaf dit een probleem. Deze is namelijk nodig voor de afdek van de 

verdiepingen, omdat de vloerplaten voor de verdiepingen telkens steunen op de liftschacht. Hierdoor 

kan de liftschacht niet doorlopend geplaatst worden maar moet deze telkens onderbroken worden door 

de activiteit “afdek van verdiepingen”( zie figuur 24).  

 

 

Figuur 24: Planning liftschacht en afdek verdiepingen (Bron: Planning Bouwpartners Poppe BVBA) 

 

Dit kan opnieuw beschouwd worden als een dynamisch plaatsprobleem van de 2e soort, waarbij een 

ruimte nodig voor een activiteit gecreëerd wordt door een andere. In dit geval ontstaat er een 

afhankelijkheid tussen afdek verdiepingen en liftschacht. Wanneer de liftschacht de ruimte niet creëert 

waar de verdiepingen moeten op steunen, kan de activiteit “afdek verdiepingen” dus ook niet doorgaan.  

 

De functie van beide ruimtes zouden benoemd kunnen worden als werkploegruimtes, alhoewel deze 

wel vaste componenten teweeg brengen. De liftschacht kan dus ook gezien worden als een vaste 

componentsruimte, die nodig is om de werkploegen de activiteit “afdek verdiepingen” te laten 

uitvoeren.  
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Dit is een soort omgekeerd conflict, gelijkaardig aan het probleem “binnenbepleistering”. De ene ruimte 

moet aanwezig zijn om de andere mogelijk te maken. Dit kan opnieuw aangeduid worden in de planning 

door de ene activiteit afhankelijk te maken van de andere.  

 

In tegenstelling tot de binnenbepleistering is het in dit geval compleet onmogelijk om de verdiepingen af 

te dekken wanneer de liftschacht nog niet aanwezig is.  

Om dit probleem te categoriseren kan er dus gesproken worden van een omgekeerd designconflict. 

Wanneer er gewenst is dat deze activiteiten niet afhankelijk zijn van elkaar voor ruimte, zal er overleg 

moeten gepleegd worden met de architect 

 

Er kan dus besloten worden dat dit soort ruimtelijke problemen anders zijn dan diegene die voorkomen 

wanneer 2 activiteiten samen teveel ruimte innemen tegenover de beschikbare ruimte. In dit geval is de 

ene activiteit afhankelijk van de andere voor ruimtecreatie. 

Het is nog steeds mogelijk om de categorisatie naar functie te maken, maar dan op een omgekeerde 

wijze. Het conflict zal namelijk eerder zichtbaar zijn dan de functies van de ruimtes zelf.  
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Volgorde leidingen 

 

De leidingen voor moeten eerst gelegd worden omdat ze zo vlak mogelijk moeten liggen. Dit omdat 

wanneer verwarmingsleidingen andere leidingen moeten overbruggen, er luchtbellen kunnen blijven 

zitten in het hoogste punt. Deze luchtbellen geven bij gebruik een borrelend geluid in de radiatoren. 

 

Wanneer dit niet het geval is zouden de werkploegen kunnen afwisselen: de ene werkploeg zou in de 

ene ruimte eerst bijvoorbeeld de elektriciteitsleidingen kunnen leggen terwijl de anderen in een andere 

ruimte de verwarming leggen en na voltooiing zouden ze kunnen wisselen. Er zou dus kunnen gezegd 

worden dat de activiteiten niet de hele tijd nood hebben aan de volledige ruimte, waardoor ze een 

bepaalde beweging door de ruimte zouden kunnen maken: spiraal, lineair, … 

 

Dit is dus een plaatsprobleem, aangezien de ruimte voor de verwarmingsleiding niet mag ingenomen 

worden door andere leidingen. Deze ruimte is dus de meest vlakke ruimte. Dit is een dynamisch 

plaatsprobleem: wanneer de verwarmingsleidingen geplaatst zijn is het probleem opgelost.  

 

Wanneer we gaan kijken naar de soort activiteit zouden we het plaatsen van leidingen kunnen 

beschouwen als één activiteit. Deze heeft in het begin veel ruimte nodig, maar na het leggen van de 

verwarmingsleiding daalt de ruimte die nodig is tot de andere leidingen die nog gelegd moeten worden.  

 

De functie van de ruimte is duidelijk een werkploegruimte. Echter,  de werkploegen van de verscheidene 

soorten leidingen kunnen niet op dezelfde plaats werken. Dit brengt dus een congestie teweeg. 

Anderzijds is het niet mogelijk om deze werkploegen te laten afwisselen. Hier gaat het niet langer om de 

werkploegen die elkaar in de weg lopen, maar eerder om de materialen die zij gebruiken. De 

verwarmingsleiding kan gezien worden als een materiaal dat conflicteert met de andere leidingen, 

wanneer deze reeds aanwezig zijn. Er moet dus voor gezorgd worden dat de meest vlakke ruimte vrij is 

voor de verwarmingsleidingen.   

 

Dit is geen gewoon conflict aangezien dit niet opgelost kan worden door het gebrek aan ruimte te 

omzeilen. In dit geval zouden namelijk ook gewoon eerst de andere leidingen kunnen gelegd worden, 

voor de verwarmingsleiding.  Een extra beperking wordt opgelegd, namelijk dat de verwarmingsleiding 

eerst gelegd moet worden en de ruimte dus vrij moet blijven. Indien dit niet gebeurt ontstaat er een 

schadeconflict. Er ontstaat dus een afhankelijkheidsrelatie tussen de verschillende werkploegen.  
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Elektriciteit en sanitair 

 

Voor het leggen van elektriciteit en sanitair in een appartement zijn er twee verschillende werkploegen 

nodig. In de planning worden deze activiteiten samen uitgevoerd maar in de praktijk kan dit niet, omdat 

de werkploegen elkaar in de weg zouden lopen. Zij moeten dus afwisselend in de appartementen hun 

werk doen. Dit regelen de werkploegen onderling wanneer ze aan het werk zijn op de site.  

 

Dit is een dynamisch plaatsprobleem omdat het afhangt van de tijd dat de werkploegen aanwezig zijn op 

de site. De werkploegen bewegen zich voort tussen de appartementen op een door hen bepaalde 

volgorde en dus nemen de activiteiten niet de volledige ruimte in.  

 

Het type van ruimte is in dit geval dus voor beide activiteiten een werkploegruimte. Dit brengt een 

congestieconflict teweeg. Echter, in dit geval is het slechts een lichte congestie die veroorzaakt wordt 

door de aanwezigheid van de twee werkploegen gelijk. Het productiviteitsverlies kan dus tot een 

minimum beperkt worden. Wanneer de werkploegen goed overleggen kunnen beiden gelijk aanwezig 

zijn zonder het project zelfs maar te vertragen of conflict te veroorzaken.  

Dit probleem is dus van minimale prioriteit en hoeft niet werkelijk aangepast te worden in de planning, 

er moet echter wel rekening mee gehouden worden door de werkploegen zelf. 

 

Wat eventueel wel aan te raden kan zijn is het bekijken van de  paden die de werkploegen moeten 

nemen om elkaar te kruisen. In het geval dat zij veel materiaal nodig hebben kan het voordelig zijn om 

op voorhand te bekijken wat de kortste weg is tussen de appartementen voor de ploegen en of deze 

geen conflicten veroorzaken. In dit geval zou de projectmanager dus wel de volgorde van de 

appartementen voor beide werkploegen op voorhand moeten vastleggen.  

 

Dit is echter slechts een voorstel, aangezien dit  de projectmanager waarschijnlijk meer tijd zal kosten 

om deze paden na te gaan dan de voordelen die deze benadering met zich meebrengt voor de 

werkploegen.  Wanneer dit niet gedaan wordt moet de projectmanager wel nog steeds de ruimte 

opdelen, waartussen de werkploegen dan kunnen afwisselen.  
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Chapewerken 

 

De chapewerken en de binnenbepleistering kunnen niet samen doorgaan. Dit omdat er spatten van de 

binnenbepleistering op de chape zouden vallen en dit de chape zou bevuilen.  

Om dit te voorkomen zou de chape volledig afgedekt moeten worden, wat veel tijd in beslag neemt en 

niet steeds even zorgvuldig gebeurt, of zou alles achteraf afgeschraapt moeten worden. Ook dit is een 

zeer tijdsrovend werk.  

 

Dit is een dynamisch conflict, aangezien dit enkel aanwezig is tijdens de chapewerken.  Het conflict geeft 

niet enkel aan dat deze activiteiten niet samen kunnen doorgaan,  maar ook dat de chapewerken beter 

na de binnenbepleistering zouden gebeuren.  

 

Er kan dus gesteld worden dat de chapewerken een beschermingsruimte nodig hebben, om te 

voorkomen dat deze beschadigd worden door de omliggende activiteiten, in dit geval de 

binnenbepleistering.  

Deze beschermingsruimte geldt niet tegenover alle activiteiten die binnen deze ruimte komen. Er moet 

dus nagegaan worden welke activiteiten schade kunnen toebrengen. In dit geval is dat de 

binnenbepleistering, die dus gezien kan worden als een gevarenzone. 

Ook voor deze activiteit geldt dat dit geen gevarenzone is voor alle activiteiten waarmee ze in aanraking 

komt. Voor de meeste andere activiteiten is de binnenbepleistering een gewone werkploegruimte.  

 

Rekening houdende met deze functies tegenover elkaar zal er een schadeconflict ontstaan. Dit houdt in 

dat, wanneer de activiteiten toch gelijktijdig doorgaan, de kwaliteit van de chape minder zal worden en 

deze hersteld moet worden. Zoals reeds eerder gezegd houdt deze herstelling het afschrapen van de 

chape in en zal dit enkele dagen in beslag nemen, waardoor het project vertraging oploopt.  

 

Echter, ook hier ontstaat een extra afhankelijkheidsbeperking. De chape mag namelijk ook niet voor de 

binnenbepleistering gelegd worden, omdat hetzelfde probleem zou ontstaan. Er zou dus gezegd kunnen 

worden dat de beschermingsruimte van de chapewerken blijft voortbestaan nadat deze gelegd zijn, en 

pas ophoudt te bestaan wanneer de gevarenruimte van de binnenbepleistering er niet meer is.  

De gevarenruimte van de binnenbepleistering daarentegen ontstaat enkel wanneer deze activiteit na de 

chapewerken wordt geplaatst. Wanneer deze ervoor ligt zal er wel nog steeds een beschermingsruimte 

zijn van de chapewerken, maar de gevarenruimte die ontstaat door de binnenbepleistering zal 

verdwijnen. Deze kan dan geen schade meer toebrengen aan andere werken.  
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7.3     Besluit casestudie 

7.3.1     Plaatsproblemen onderverdeeld naar functie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals vermeld in sectie 4.4 is het categoriseren van conflicten nuttig om de mogelijke oplossingen te 

kunnen bekijken. In tabel 6 staan alle conflicten die opgespoord zijn tijdens de casestudie opgesomd 

naar de functies van de ruimtes die zij bezetten.  

 

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat alle functies zich daadwerkelijk voordoen op een constructiesite. 

De projectplanner kan, door na te gaan welk soort ruimte activiteiten zullen innemen, dus conflicten 

opsporen. Een mogelijke werkwijze om conflicten te identificeren is dus voor elke functie na te gaan 

welke activiteiten ertoe behoren en waar deze zich bevinden.  

 

Verder blijkt dat ook bewegingspaden daadwerkelijk conflicten kunnen teweegbrengen. Dit zou dus een 

goede aanvulling zijn voor het reeds bestaande model.   

Er ontstaan inderdaad geen verwachte conflicten tussen een vaste componentruimte en een 

gevarenruimte. Echter, tijdens de uitvoering kan dit wel voorkomen. Zo is bij de casestudie een deel van 

het bestaande gebouw ingestort, waardoor er beschadigingen zijn voorgekomen. 

In dit project is niet voorgekomen dat twee gevarenruimtes een conflict deden ontstaan, zoals reeds 

gesteld door het model.  

Tabel 6: Conflicten casestudie naar functie (Bron: eigen werk) 
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Zoals in tabel 5 te zien is zijn er meerdere mogelijkheden om de functies van de ruimtes, en zodoende 

ook de conflicten, te categoriseren. De keuze van categorisatie valt dan verder onder de 

verantwoordelijkheid van de projectmanager, die de best passende optie kan bepalen. Hij kan zich 

hiervoor baseren op het conflict zelf of op de prioriteit die deze categorisatie zal bepalen.  

7.3.2     Gebruikte oplossingen 

 

 

Figuur 25: Grafiek gebruikte oplossingen (Bron: eigen werk) 

 

In figuur 25 wordt het gebruik van de oplossingen bij de casestudie weergegeven in een grafiek. Hieruit 

blijkt dat het aanpassen van de planning, waartoe het uitstellen van de activiteit en het inbouwen van 

een relatie, de meest gebruikte oplossingen zijn in de praktijk.  

 

Ook in hoofdstuk 6 bleek dat deze oplossingen bijna overal toepasbaar zijn, wat een logische verklaring 

is voor het veelvuldige gebruik. Daarentegen is het vaak moeilijk om de locatie van een activiteit te 

verplaatsen en zal het opdelen van de ruimte niet vaak toepasbaar zijn. De andere twee mogelijkheden 

van het aanpassen van de ruimteaanvraag zorgen ervoor dat een activiteit veel langer zal duren dan 

oorspronkelijk voorzien. Hoewel dit in sommige gevallen een oplossing kan zijn, wordt deze niet graag 

gebruikt door de projectmanager.  
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Een afhankelijkheid inbouwen tussen twee activiteiten zorgt er uiteraard ook voor dat een van de 

activiteiten uitgesteld zal worden. Dit is echter nog specifieker en werd daarom apart uitgezet op de 

grafiek. Deze oplossing wordt in theorie niet vaak besproken maar blijkt het meest gebruikt te worden in 

de praktijk. Dit omdat het gemakkelijk te implementeren is en zorgt voor een goede controle over de 

planning. Vooral bij schadeconflicten is deze oplossingen gebruikt, aangezien hierbij de gevaarlijke 

activiteit vaak eerst moet doorgaan.  

 

Het veranderen van het aanbod van de ruimte wordt voornamelijk gebruikt wanneer een activiteit een 

ruimte moet creëren voor een andere activiteit. Dit zijn de zogenaamde “omgekeerde conflicten”, 

aangezien hier geen probleem ontstaat tussen twee ruimtes. Dit wordt in de planning meestal ook 

geïmplementeerd door een relatie te laten ontstaan tussen twee activiteiten. Toch is deze oplossing 

apart bekeken omdat een van de activiteiten een impact moet hebben op de ruimte om de andere te 

laten doorgaan. (supra, p.41) 

 

Verder kan er uit de grafiek afgeleid worden dat de proactieve benadering in een aantal gevallen zeker 

nodig was. Het aanpassen van de bouwmethode kan namelijk enkel wanneer deze benadering genomen 

wordt en is in een aantal gevallen de verkozen oplossing geweest.  

 

Als laatste is er een extra element toegevoegd aan de reeds gekende oplossingen uit hoofdstuk 5. Dit is 

het introduceren van een nieuwe activiteit om een ruimteconflict te voorkomen. Hoewel dit geen 

werkelijke oplossing is, is dit wel een zeer belangrijk element. Het voorkomen van een conflict is 

namelijk beter dan het oplossen ervan. De toepassing in deze casestudie was het uitvoeren van een 

onderzoek op de funderingen van de nabije gebouwen.   
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Deel IV 
 
 

Algemeen besluit 
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In deze scriptie wordt gesteld dat de factor “ruimte” vooral in de bouwnijverheid een bijkomende 

beperking vormt, waardoor conflicten kunnen ontstaan bij de planning van constructieprojecten. Om 

deze conflicten op te sporen en op te lossen is een opname van het aspect ruimte binnen de klassieke 

projectplanning vereist.  

 

Vooreerst werd vastgesteld dat ruimte op verscheidene manieren geïntegreerd kan worden in een 

projectplanning.  Binnen een eerste visie, ruimte als beperkende factor,  past de site layout planning en 

de line of balance methode. De site layout planning is een manier om de activiteiten een goede 

plaatsing te geven op de site maar zal niets veranderen aan de gegeven planning. De line of balance 

methode hanteert continuïteit van activiteiten tussen bepaalde zones als hoofddoel. Deze is vooral 

toepasbaar wanneer een project bestaat uit repetitieve activiteiten.  

 

In een tweede visie wordt ruimte als resource geïntegreerd. Indien enkel gekeken wordt naar de totale 

beschikbare ruimte, en oppervlaktes worden toegewezen aan activiteiten, krijgt men weinig detail en 

zullen vele conflicten niet opgespoord worden. Bij space scheduling daarentegen zal ook rekening 

houden met de functies die de ruimtes vervullen voor de activiteiten en zal de mate van detail veel 

hoger liggen, omdat er met coördinaten gewerkt wordt.  

 

Daarnaast kan ook rekening gehouden worden met de verplaatsing van activiteiten, materialen en 

werknemers. Dit kan gebeuren door middel van een padplanning, waarbij de paden die genomen 

worden uitgezet worden op het ruimtelijke plan. Ook paden kunnen ruimteconflicten veroorzaken.  

 

Om de integratie van ruimte in projectplanning mogelijk te maken is het zinvol de conflicten die kunnen 

ontstaan te benoemen. In het vervolg van de scriptie werd beschreven welke soorten conflicten er 

kunnen ontstaan en welke invloed de betrokken activiteiten hierop hebben.  

De invloed van de betrokken activiteiten op een conflict hangt af van de grootte van de ruimteaanvraag, 

de manier waarop de activiteit zich binnen de ruimte zal voortbewegen, de impact die de activiteit heeft 

op de ruimte en de functies die de ruimtes van de conflicterende activiteiten vervullen. Gebaseerd 

hierop kan de belangrijkheid van het conflict bepaald worden en dus ook de urgentie met welke het 

probleem opgelost moet worden. 
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Er zijn verscheidene mogelijkheden om een ruimteconflict op te lossen, gaande van het aanpassen van 

de ruimteaanvraag van de activiteiten, over de creatie van extra  ruimte, het aanpassen van de planning 

en het veranderen van de bouwmethode.  

 

Deze oplossingen kunnen zowel proactief als reactief toegepast worden. We kunnen echter besluiten 

dat een proactieve aanpak van ruimteconflicten meer oplossingsmogelijkheden biedt. In de realiteit 

echter worden de meeste conflicten niet opgespoord tijdens de planning maar wanneer ze zich 

voordoen, met als resultaat een zwaardere negatieve impact op de projectduur  en –kost.  

Vanuit een analyse van de plaatsproblemen gesorteerd naar functie kan bepaald worden welke 

oplossingen voorhanden zijn wanneer er zich een bepaald conflict voordoet. Deze oplossingen staan 

echter meestal niet op zichzelf.  

 

Om de theoretische begrippen om te zetten in de praktijk werd de planning van het project 

“Vrijdagmarkt” van het bedrijf “Bouwpartners Poppe BVBA” besproken. Hierbij werden alle 

ruimteconflicten opgespoord en gecategoriseerd. Vervolgens werden de gebruikte oplossingen getoetst 

aan de theoretische mogelijkheden.  

We kunnen besluiten dat de categorisatie die gebruikt wordt in de theoretische modellen ook van 

toepassing is in de praktijk. De praktijk is echter complexer dan de theorie en vaak zijn er meerdere 

mogelijkheden. De manier van integreren van ruimte,  die momenteel gebruikt wordt bij het bedrijf,  is 

een combinatie van de dynamische layout planning en de space scheduling. Hieruit blijkt de 

complementariteit van deze twee visies op ruimte.  

 

De oplossing die het vaakst werd gebruikt in de praktijk van deze casestudie, was het aangeven van 

relaties tussen de activiteiten. Dit omdat, naast een ruimteconflict, er vaak ook een gewenste volgorde 

was van uit te voeren activiteiten. Een extra oplossing uit de praktijk omvat het uitvoeren van een extra 

activiteit om ruimteconflicten te verhelpen of te voorkomen.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de invloed van de factor ruimte op een klassieke projectplanning niet mag 

onderschat worden en dat het integreren ervan voornamelijk in de bouwsector een toegevoegde 

waarde levert.  
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Mogelijkheden voor verder onderzoek 

 

 Een onderzoek met behulp van bestaande software op een casestudie kan een diepgaander 

inzicht geven over de integratie van ruimte en de verscheidene benaderingen.  

 Ruimte wordt vaak nog niet geïntegreerd wordt in de praktijk. Het lijkt ons aan te raden de 

redenen hiervoor verder te onderzoeken.  
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Appendices 
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Bijlage A 

Grondplan Project Vrijdagmarkt 
Dit is een voorbeeld van een grondplan van het gedeelte Wolfstraat. 
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