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The air is on endless ocean, which 
touches the door of every house 

This ocean needs a workable airship, 
which is able to sail this ocean 

The vision of Sir Georg Coyley 
Air Tronsportotion Pioneer in the yeor 1816 

11 



P.J. Verhoeven De zeppelin in de bouw - Afstudeerverslag 

Afstandsverklaring 

Dit verslag geeft het resultaat weer van een eindstudie, die is gedaan voor het 
doctoraal examen bouwkundig ingenieur. 
Het verslag heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling 
van de studieprestatie. In het verslag voorkomende conclusies, resultaten, 
becijferingen, en dergelijke, kunnen verdergaand onderzoek vereisen alvorens 
voor extern gebruik geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit verslag daarom als een intern rapport dat niet zonder 
onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 

Afstudeerrichting U itvoeri ngstech n iek 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

111 



P.J. Verhoeven De zeppelin in de bouw - Afstudeerverslag 

Voorwoord 

Dit verslag bevat de verslaglegging van het onderzoek dat is verricht in het 
kader van het afstudeertraject bij de Capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek, 
Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoekstraject dat hier is doorlopen werd geïnitialiseerd door de 
interesse naar zwaar transport. Met de recente herontwikkeling van de 
zeppelin werd de link gelegd met de bouwwereld. Dit onderzoek bestaat uit 
twee gedeeltes. In het eerste deel wordt naar de zeppelin gekeken, in het 
tweede deel naar het transport. Tijdens dit onderzoek is gekeken hoe het 
transport van elementen nu is geregeld, welke voorzieningen worden getroffen 
en welke problemen men daarbij tegenkomt. 

Vervolgens wil ik een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij 
het realiseren van hetgeen tot op dit moment is bereikt. In de eerste plaats 
mijn begeleiders ir. F.J.M. van Gassel, dr.ir. W.F. Schaefer en prof.ir. G.J. 
Maas voor alle commentaar en vaak opbouwende kritiek. In de tweede plaats 
mensen uit het bedrijfsleven die mij van informatie hebben voorzien zonder 
welke het onmogelijk zou zijn geweest om dit onderzoek uit te voeren, te 
weten dhr Bedet en dhr Wieman van Amstelvliet Bouw BV., dhr Vossen van 
BetonSen BV, dhr Krings van Cargolifter AG en mevr. van Casteren en dhr 
Meuldijk van De Meeuw BV. 
Daarnaast alle familie, vrienden, kennissen en huisgenoten, die mij hebben 
gesteund en hebben moeten leven met mijn hoogte- en dieptepunten. 

Paul Verhoeven 

Eindhoven, augustus 2000 
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Samenvatting 

Naar aanleiding van de toenemende moeilijkheden en kostenstijgingen van 
het transport van geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats werd de 
volgende doelstelling voor dit afstudeerproject geformuleerd: 

"Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van nieuwe 
transportscenario's door gebruik te maken van een zeppelin voor hettransport 

van grote geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats met een 
keuzemodel voor ondersteuning van de keuze van één van deze nieuwe 

transportscenario' s." 

Vervolgens is eerst in beeld gebracht wat de eigenschappen van een zeppelin 
zijn en hoe een transport naar de bouwplaats in zijn werk gaat. Daarna is er 
een aantal varianten uitgewerkt waarin de zeppelin wordt gebruikt voor het 
transport naar een bouwplaats. Voor deze varianten is een model gemaakt 
dat een aantal eigenschappen van het transport in beeld brengt; aantal 
transporten, de kosten van een transport ende benodigde tijd voor het 
transport. Met deze gegevens kan de gebruiker van het model een keuze 
maken voor een bepaald transportsysteem. 
Vervolgens is dit model gebruikt om een transportplan op te stellen voor het 
transport van geprefabriceerde betonnen elementen naar de bouwplaats. 
Uit dit afstudeerwerk waarin de zeppelin centraal staat blijkt dat het mogelijk is 
om een zeppelin te gebruiken voor het transport van elementen naar de 
bouwplaats. Hoewel de zeppelin nog niet in de vaart is kan een indicatie 
gegeven worden van het aantal transporten, de kosten en de benodigde tijd 
van een transport met een zeppelin. Het ontwikkelde model biedt een 
ondersteuning bij de keuze van transportsysteem. Het model geeft een 
indicatie van aantal transporten, kosten van het transport en de transporttijd 
van traditionele transporten en transporten met een zeppelin. Aan de hand 
van een case-studie zijn de scenario's en het model getoetst. 
Voor zover tot op dit moment is te overzien is een transport met een zeppelin 
veel duurder dan een traditioneel transport. Het gebruik van een zeppelin 
biedt echter wel de volgende voordelen: 
• Er kunnen grotere elementen worden getransporteerd. De grotere 

elementen kunnen onder geconditioneerde omstandigheden worden 
geproduceerd. 

• Het aantal transporten naar de bouwplaats kan sterk worden 
teruggebracht, omdat de zeppelin een veel groter laadvermogen heeft dan 
een traditioneel transportmiddel. 

• Een zeppelin kan een vervanging bieden van een compleet 
transportsysteem, dus ook de hijskraan op de bouwplaats. 
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1 Vooronderzoek 

1.1 Inleiding 
In het afstudeerwerk wordt een onderzoek verricht naar de mogelijkheden 
om een zeppelin te gebruiken voor het transport van bouwdelen van 
fabrikant naar bouwplaats. Voor een nieuw transportmiddel zijn diverse 
redenen. Aan de hand van diverse toekomstvisies is een beeld gecreëerd 
over de problemen die het transport naar de bouwplaats tegen zal komen. 
In Nederland zijn diverse instanties die zich bezig houden met de toekomst 
van de economie en/of de bouwwereld, bijvoorbeeld Adviesraad 
Technologiebeleid Bouwnijverheid, het ministerie van VROM, Centraal 
Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. De problemen zullen 
zich uiten in een toename van transportkosten; immers alles laat zich in geld 
uitdrukken. 
Deze kosten zijn op te splitsen in: 

• Toenome interne transportkosten 
• Toenome externe transportkosten 

1.2 Toename interne transportkosten 
De kosten van transport van een bepaald bouwmateriaal naar de 
bouwplaats is onder meer afhankelijk van: 
Aantal 
transporten: 

Snelheid: 

Bereikbaarheid 

Afstand: 

Kosten/kilometer: 

Het aantal transporten dat moet worden uitgevoerd; 
dit wordt bepaald door: 

totaal te transporteren volume I maximale volume 
per transport 
totaal te transporteren gewicht I maximale gewicht 
per transport 

De snelheid van een transport kan bepalend zijn 
voor de doorlooptijd op de bouw 
De lokatie van de bouwplaats kan bepalend zijn 
voor de grootte van de transportmiddelen welke 
gebruikt kunnen worden 
De afstand tussen plaats van opslag van de 
bouwmaterialen en bouwplaats 
Het bedrag dat het transportmiddel per kilometer 
kost. Hierbij valt te denken aan brandstofkosten, 
afschrijving, belasting, etc. 

1 .3 Toenome externe kosten 
De toename van onvoorziene kosten wordt vooral veroorzaakt door de 
onbetrouwbaarheid van de transporten. Het wordt steeds drukker op de 
wegen, Nederland wordt steeds voller en de mobiliteit van de bevolking 
neemt alsmaar toe. 
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• Toenome aantal huishoudens 
Het toenemende aantal huishoudens heeft meerdere oorzaken. Enerzijds 
groeit de bevolking door tot ongeveer 17 miljoen inwoners in 2015. 
Anderzijds worden huishoudens kleiner door verschijnselen als yuppen 
en vergrijzing. 

• Langere afstanden afgelegd door meer auto's 
In de eerste plaats neemt het aantal auto's per huishouden toe. 
Daarnaast is men in de gelegenheid om buiten de stad te gaan wonen, 
waardoor men verder verwijderd is van werk en alle voorzieningen. Om 
werk en voorzieningen te kunnen bereiken is de auto noodzakelijk, 
temeer daar er een minder goed openbaar vervoer wordt verwacht. 

• Meer aandacht voor milieu 
Om natuurgebieden te sparen zullen er weinig nieuwe snelwegen 
aangelegd worden. Daarnaast zullen milieubelastende activiteiten extra 
worden belast. 

1 .4 Samenvattend 
In de komende jaren zullen enerzijds de kosten en anderzijds de benodigde 
tijd voor transport van materiaal en materieel naar de bouwplaats 
toenemen. Dit heeft diverse oorzaken. De grootste oorzaak van de extra tijd 
die nodig is voor transport is de toename van het verkeersaanbod, zonder 
dat de capaciteit van het wegennet daarop voldoende wordt aangepast, of 
kan worden aangepast in verband met de zorg om het milieu. De kosten 
van het transport stijgen door enerzijds door factoren, die in de bouwwereld 
spelen, zogenaamde voor de bouw interne transportkosten en anderzijds 
door toenemende drukte op de wegen, de externe transportkosten voor de 
bouwwereld. 

1 .5 Oplossingsgebied 
Door de toenemende problemen op de weg en een andere transportvraag, 
is het noodzakelijk dat er 
transportmogelijkheden. Hiervoor 
mogelijkheden: 

• Transport over land 
o Vrachtwagen 
o Speciaal transport 
o Trein 

• Transport over water 
o Schip 

• Transport door de lucht 
o Helicopter 
o Transport helicopter 
o Vliegtuig 
o Zeppelin 

gezocht wordt 
zijn bijvoorbeeld 

naar 
de 

nieuwe 
volgende 

De vrachtwagen wordt momenteel gebruikt en levert de huidige, ongewenste 
situatie. Om met een trein, schip of vliegtuig te kunnen transporteren zijn op 
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de bouwplaats speciale voorzieningen nodig. Voor transporten met een 
helicopter of een zeppelin zijn op de bouwplaats relatief weinig 
aanpassingen nodig. Reden om voor een zeppelin te kiezen is onder andere 
het veel grotere laadvermogen van een zeppelin ten opzichte van een 
helicopter. 

In Duitsland wordt momenteel gewerkt aan een "nieuw" transportmiddel, de 
zeppelin. Deze zeppelin is in staat om lasten van 160 ton te transporteren 
met een snelheid van 1 00 kilometer per uur. In eerste instantie is dit 
transportmiddel ontworpen voor transporten van grote machines. Voor een 
uitgebreide beschrijving zie bijlage E. 

1.6 Doelstelling 
Naar aanleiding van de in Duitsland ontwikkelde zeppelin en de in de 
Nederland spelende problemen bij het transport naar de bouwplaat is de 
volgende doelstelling voor dit afstudeerproject geformuleerd. 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van nieuwe 
transportscenario's door gebruik te maken van een zeppelin voor het 

transport van grote geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats met 
een keuzemodel voor ondersteuning van de keuze voor één van deze 

nieuwe transportscenario's. 

Om deze doelstelling te bereiken zal eerst onderzoek worden verricht naar 
de zeppelin en naar de huidige transportmethoden van grote 
geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats. 

3 
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2 Onderzoek 

2.1 Inleiding 
Om de doelstelling van dit afstudeerproject te bereiken wordt eerst een 
onderzoek uitgevoerd naar de zeppelin en de huidige transportmethoden. 
Hiertoe zijn de volgende probleemstellingen geformuleerd: 
l Wat zijn de prestaties van een transport met een zeppelin? 
2 Welke transportstromen van leverancier naar bouwplaats vinden plaats 

binnen het productieproces (transportproces)? 
3 Op welke wijze wordt het transport van bouwdelen naar de 

bouwplaats op dit moment georganiseerd? 

Deze probleemstellingen worden aan de hand van twee voorbeeldprojecten 
beantwoord. 
Na beantwoording van deze probleemstellingen kunnen problemen en 
kenmerken van de huidige transportmiddelen in beeld worden gebracht. 
Aan de hand hiervan kunnen uitgangspunten opgesteld worden en kan een 
ontwerp gemaakt worden voor een nieuw transportsysteem met behulp van 
een zeppelin. 

2.2 Onderzoeksvragen 
Bij een onderzoek naar een nieuw transportmiddel moeten gegevens over 
het nieuwe transportmiddel bekend worden en er moet bekend worden hoe 
de huidige transporten in zijn werk gaan. Daarbij wordt een aantal 
onderzoeksvragen gesteld. 

2.2. 1 Zeppelin 
Bij een onderzoek naar transport met behulp van een zeppelin is het 
noodzakelijk te weten wat er mogelijk is met een zeppelin. De eerste 
probleemstelling luidt dan ook: "Wat zijn de prestaties van een transport met 
een zeppelin?" Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden worden 
de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

• Wat is het maximale laadvermogen bij een transport met een 
zeppelin? 

o Wat is het maximaal te transporteren gewicht? 
o Wat is het maximaal te transporteren volume? 

• Wat is de snelheid van een transport met een zeppelin? 
o Wat is de maximale vliegsnelheid van een zeppelin? 
o Wat is de laad- en lossnelheid van een zeppelin 

• Wat kost een transport met een zeppelin? 
o Wat zijn de kosten per kilometer? 
o Wat zijn de kosten voor het laden en lossen? 

• Wat is de nauwkeurigheid van de laad-en losprocedure? 

4 
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2.2.2 Transport 
Bij de analyse van een transport komen de volgende aspecten aan de orde. 
In de eerste plaats wordt een beeld gecreëerd van het project waarvan het 
transportproces wordt geanalyseerd. Vervolgens worden de 
materiaalstromen in beeld gebracht. Indien de materiaalstromen bekend zijn 
kan er door combinatie van gegevens over gewicht en afmetingen van de 
goederen en gegevens over de mogelijkheden van transportmiddelen een 
beeld worden gekregen van de hoeveelheid transporten die plaatsvindt. 
Tenslotte wordt een beeld gevormd over de prestaties die een transport heeft 
geleverd. Hierbij valt te denken aan de tijd die nodig is voor een transport 
en de staat waarin de goederen op de bouwplaats arriveren. 

De onderzoeksvragen, die hierbij gesteld moeten worden, luiden: 

• Welke producten worden getransporteerd? 
• Welke materiaalstromen worden gebruikt binnen het transportproces? 
• Hoeveel transporten vinden plaats? 

o Welk gewicht kan er per transport worden getransporteerd? 
o Welk gewicht moet er per dag getransporteerd worden? 
o Welk gewicht moet er in totaal getransporteerd worden? 
o Welk volume kan er per transport getransporteerd worden? 
o Welk volume moet er per dag getransporteerd worden? 
o Welk volume moet er in totaal getransporteerd worden? 

• Over welke afstand wordt er getransporteerd? 
o Wat is de plaats van herkomst? 
o Wat is de plaats van bestemming? 
o Wat is de transportafstand? 

• Hoeveel tijd kost een transport? 
o Hoeveel reistijd heeft een transport nodig? 
o Hoeveel tijd is nodig voor het laden en lossen van de goederen 

Naast deze onderzoeksvragen zijn er vragen met betrekking tot het transport 
van elementen, die in het transportplan worden beschreven. Deze vragen 
zijn: 
• Wat is bepalend (geweest) voor de wijze waarop de elementen 

getransporteerd worden? 
• Wat is doorslaggevend (geweest) voor het aantal elementen per 

transport. Dit kunnen meerdere zaken zijn, zoals bijvoorbeeld het 
gewicht van de elementen, het volume van de elementen, het maximaal 
te verwerken elementen per dag, de opslagruimte op de bouwplaats. 

• Zijn er extra maatregelen betreffende het transport? Hierbij valt te 
denken aan maatregelen om de overlast voor de omgeving te 
verminderen. 

• Wordt er van tevoren aandacht besteed aan de transportroute? 
• Is het noodzakelijk om de bouwplaatsactiviteiten aan te passen aan het 

transport of wordt het transport aangepast aan de 
bouwplaatsactiviteiten? 

5 
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• Welke aanpassingen zijn eventueel nodig bij het op elkaar afstemmen 
van transport en bouwplaatsactiviteit? 

• Wat voor gevolgen heeft het transport naar de bouwplaats voor de 
planning van het transportbedrijf. Hierbij spelen de volgende vragen: zijn 
de vrachtwagens meerdere malen per dag in te zetten of is er slechts één 
transport per dag nodig? Is het noodzakelijk om bepaalde maatregelen 
te treffen omtrent het laden van de vrachtwagens? 

• Welke overige voorwaarden zijn gesteld aan de transporten? 
• Op wat voor wijze worden de kosten van een transport berekend? 

2.3 Afbakening 
Bij het onderzoek zijn diverse keuzes gemaakt. In de eerste plaats is er 
gekozen voor een bepaalde zeppelin en er zijn bepaalde projecten gekozen. 
In de volgende paragrafen worden deze keuzes toegelicht. 

2.3. 7 Zeppelin 
Op het moment van schrijven van dit onderzoek zijn er diverse projecten 
waarbij de zeppelin centraal staat. In Nederland is Rigid Airship design 
gevestigd, in Duitsland Cargolifter AG en Zeppelin NT. 
Het Nederlandse Rigid Airship Design richt zich vooral op personenvervoer. 
De zeppelin die door dit bedrijf is ontwikkeld heeft een maximum snelheid 
van 148 kilometer per uur, een reikwijdte van 20.000 kilometer en een 
maximaallaadvermogen van 35 ton. 
[Bron: Rigid Airship Design, hHp:/ /www.rigidair.com] 
Het Duitse Zeppelin NT richt zich met name op het personenvervoer. Door 
het maximale laadvermogen van 1,8 ton is deze zeppelin niet geschikt om 
lading mee te vervoeren. 
[Bron Zeppelin NT, http:/ /zeppelin-nt.com] 
Cargolifter AG richt zich specifiek op het transporteren van grote lading. Op 
initiatief van Duitse machinefabrikanten is deze zeppelin ontwikkeld. Het 
maximale laadvermogen bedraagt 1 60 ton. Deze zeppelin is niet ontworpen 
voor het vervoer van personen. 
[Bron: Cargolifter AG, http:/ /www.cargolifter.com] 
De keuze is op Cargolifter AG gevallen omdat dit bedrijf zich specifiek richt 
op grote transporten door de lucht en het laadvermogen van de zeppelin 
160 ton bedraagt. 
De zeppelin, die in dit onderzoek centraal staat is de Cargolifter CL 160. 
Deze zeppelin is op moment van schrijven nog in ontwikkeling, waardoor 
alle genoemde eigenschappen bestaan uit schattingen en voorspellingen. In 
september 2001 moet de eerste vlucht plaatsvinden. 

2.3.2 Projecten 
In dit afstudeerwerk zijn twee projecten geanalyseerd. Het eerste project is 
een uitbreiding van een scholengemeenschap, waar met betonnen 
elementen wordt gewerkt. Het tweede project is een kantoorgebouw voor 
ABN-AMRO, waar met industrieel vervaardigde ruimtelijke elementen wordt 
gewerkt. 

6 
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De betreffende projecten zijn gekozen omdat: 

• Bij beide projecten het transport afhankelijk is van de beperkingen van 
het transportmiddel. In één geval wordt het maximale laadgewicht 
bereikt, in het andere geval het maximale laadvolume 

• De projecten twee verschillende bouwplaatsen bieden. Eén met veel 
opslagruimte en één zonder opslagruimte. 

• Het geen unieke projecten zijn. Jaarlijks worden meerdere projecten 
gemaakt waarbij soortgelijke transporten plaatsvinden. 

• Van de projecten veel gegevens beschikbaar waren. Slechts weinig 
bedrijven blijken bereid te zijn om gegevens over transport, waarop veel 
winst of verlies kan worden gemaakt beschikbaar te stellen. 

2.4 Resultaten onderzoek 
Het onderzoek dat is uitgevoerd is opgenomen in bijlagen B en C van de 
bijlagenbundeL In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op de 
resultaten van het onderzoek. 

2.4.1 Zeppelin 
Van de zeppelin zijn de volgende gegevens bekend. Het onderzoek 1s 
uitgebreid beschreven in bijlage B van de bijlagenbundel 

• Lading 
Een zeppelin kan maximaal 1 60 ton of 3.200 m3 lading vervoeren. 
Indien de lading onder de zeppelin hangt mag de oppervlakte hiervan 
niet groter zijn dan 50x8 m2

• 

• Snelheid 
De maximum snelheid van een zeppelin bedraagt 135 kilometer per uur, 
maar er dient een ontwerpsnelheid aangehouden te worden van 100 
kilometer per uur. 

• Laden en lossen 
De laad- en losprocedure duurt ongeveer drie uur, waarbij lading en 
ballast verwisseld dienen te worden 

• Kosten 
Over de kosten van een transport kunnen alleen nog maar 
voorspellingen worden gedaan. De kosten worden per uur berekend en 
variëren nu van DM 5.000 tot DM 7.000. 

• Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid waarmee elementen kunnen worden geplaatst is 
gelijk aan de huidige prestaties. 

• Veiligheid 
In Nederland is een vervoermiddel pas luchtwaardig indien de fabrikant 
heeft aangetoond dat het vervoermiddel aan de gestelde eisen voldoet. 
Een belangrijker aspect is de subjectieve veiligheidsbeleving van de 
bevolking. 

2.4.2 Projecten 
Van de twee projecten die zijn onderzocht kunnen de onderzoeksvragen 
worden beantwoord. Hierbij zijn de antwoorden naast elkaar gezet om zo de 
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beide projecten te kunnen vergelijken. Het onderzoek naar de twee 
projecten is uitgebreid bescheven in bijlage C van de bijlagebundel 

Onderzoeksvraag 

Wat is maatgevend 
voor planning van 
transport? 

Wat is 
voor 
elementen 
transport? 

bepalend 
aantal 

per 

Welke maatregelen 
zijn genomen ten 
behoeve van het 
transport? 

Welke maatregelen 
zijn genomen ten 
behoeve van de 
transportroute? 

Welke maatregelen 
zijn genomen ten 
behoeve van de 
afstemming 
bouwplaats en 
transport? 

Antwoord scholen- Antwoord kantoorgebouw 
gemeenschap Reigersbos ABN-AMRO 

Het gewicht van de Het volume van de 
elementen is maatgevend elementen is maatgevend 
bij de planning van het bij de planning van het 
transport 

Het maximale 
laadvermogen van de 
vrachtwagens is bepalend 
voor het maximaal aantal te 
transporteren elementen per 
transport 

Er zijn geen extra 
maatregelen getroffen 

Bij de bouwplaats is een 
bouwweg aangelegd om de 
bouwplaats bereikbaar te 
maken voor de 
vrachtwagens 

De transporten worden 
aangepast aan de planning 
op de bouwplaats 

8 

transport 

Het maximale laadvolume 
van de vrachtwagens is 
bepalend voor het 
maximaal aantal te 
transporteren elementen per 
transport 

Er is een vergunning 
aangevraagd om met drie 
in ploarts van twee 
elementen per transport te 
mogen rijden. 

Het gevolg van de 
verleende vergunning was 
een rijverbod voor de A2, 
zodat de route diende te 
worden verlegd naar de 
A27enA1 

Het gevolg van de 
verleende vergunning was 
een rijverbod tussen 6.00 
en 1 0.00 uur. Derhalve 
konden geladen 
vrachtwagens pas om 
1 0.00 uur uit Oirschot 
vertrekken en diende de 
montage op de bouwplaats 
te worden aangepast aan 
de late levertijden 
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Onderzoeksvraag Antwoord scholen- Antwoord kantoorgebouw 
gemeenschap Reigersbos ABN-AMRO 

Welke Er diende een opstelplaats De arbeidstijden op de 
aanpassingen voor de mobiele hijskraan bouwplaats werden 
waren nodig bij en de vrachtwagens met aangepast aan de 
deze afstemming? elementen te worden transporttijden. 

gecreëerd 

Wat waren de Vrachtwagens zouden Het gevolg van de spertijd 
gevolgen voor de meerdere transporten per was een transport midden 
planning? dag kunnen uitvoeren op de dag. Hierdoor kon 

Vrachtwagens die vroeg op een vrachtwagen slechts 
de bouwplaats moesten zijn één transport per dag 
dienden de dag ervoor uitvoeren 
geladen te worden 

Waren er overige Geen overige voorwaarden Geen overige voorwaarden 
voorwaarden aan 
het transport? 

Hoe werden de Kosten werden per ton per Niet apart berekend, project 

kosten van het kilometer berekend had één aanneemsom 
transport berekend 
Tabel 2. 7: Antwoorden op onderzoeksvragen scholengemeenschap Reigersbos en 
kantoorgebouw ABN-AMRO 

2.4.3 Analyse 
Bij analyse van de twee projecten zijn verschillen en overeenkomsten 
ontdekt. Deze overeenkomsten en verschillen hebben betrekking op de 
organisatie van het transport en niet direct op de te transporteren 
elementen. 
De overeenkomsten zijn: 
• Bij beide projecten worden de gebruikte transportmiddelen tot het 

maximum geladen. Op basis van deze hoeveelheden wordt de planning 
gemaakt. 

• Hoewel niet goed gedocumenteerd worden het transport en de 
activiteiten op de bouwplaats op elkaar afgestemd. 

• Bij beide projecten wordt gewerkt met het zogenaamde Just-in-Time
principe, zodat er geen opslag noodzakelijk is. 

De verschillen bij de organisatie van de twee projecten zijn: 
• Bij scholengemeenschap Reigersbos is het gewicht van de elementen 

maatgevend bij de planning van het transport, bij ABN-AMRO het 
volume van de elementen 

• Bij scholengemeenschap Reigersbos is het maximale laadvermogen 
bereikt, bij ABN-AMRO het maximale laadvolume 

• Bij ABN-AMRO is een vergunning aangevraagd om met extra lange 
vrachtwagens te kunnen rijden, zodat er minder transporten hoeven 
plaats te vinden 
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• Bij scholengemeenschap Reigersbos zorgde de route op bouwplaats 
voor moeilijkheden, bij ABN-AMRO de route tussen fabriek en 
bouwplaats 

• Bij scholengemeenschap Reigersbos zijn de transporten aangepast aan 
de activiteiten op de bouwplaats. Bij ABN-AMRO diende de 
bouwplaatsactiviteiten aangepast te worden aan het transport. 

• Bij scholengemeenschap Reigersbos is het mogelijk om twee transporten 
per vrachtwagen per dag uit te voeren. Bij ABN-AMRO is het slechts 
mogelijk om één transport per vrachtwagen per dag uit te voeren 

• Bij scholengemeenschap Reigersbos moeten voorzieningen gemaakt 
worden voor het lossen van de vrachtwagens, bij ABN-AMRO moeten de 
werktijden van de werknemers aangepast worden 

• De kosten worden bij scholengemeenschap Reigersbos per ton per 
kilometer berekend, bij ABN-AMRO worden deze niet apart vermeld en 
is er één aanneemsom geweest. 

2.5 Conclusies 
De eerste vier conclusies hebben betrekking op de eerste probleemstelling, 
waarbij de derde en vierde voortkomen uit de eigenschappen van de 
zeppelin en de kenmerken van de huidige transporten naar de bouwplaats. 
De laatste vijf conclusies hebben betrekking op het transport naar de 
bouwplaats, waarbij vooral organisatorische knelpunten worden 
gesignaleerd. 

De laad- en losprocedure van een zeppelin kost relatief veel tijd. 
Wanneer daarbij in aanmerking genomen dat de kosten van een 
zeppelin per uur worden berekend verdient het de voorkeur om 
goederen zoveel mogelijk in één laad- en losprocedure te verwerken en 
zeppelin niet te gebruiken voor het monteren van elementen. 

2 Op het moment van schrijven van dit rapport is geen uitspraak te doen 
over de veiligheid van een transport met een zeppelin. Er mag worden 
aangenomen dat de technische veiligheid, dus de luchtwaardigheid van 
een zeppelin, in orde is. Over de subjectieve veiligheidsbeleving van de 
bevolking is op dit moment geen uitspraak te doen; dit verdient extra 
onderzoek. 

3 De zeppelin kan op dit moment technisch de vrachtwagen vervangen. 
Met het huidige laadvermogen biedt een zeppelin qua gewicht een 
vervanging van vijf vrachtwagens. De snelheid en bereik overtreffen de 
snelheid en het bereik van de vrachtwagen. De kosten van een transport 
zijn echter wel hoger dan de kosten van een transport met een 
vrachtwagen. 

4 De zeppelin kan technisch een vervanging zijn voor het complete 
transportsysteem Er kan lading worden getransporteerd en er kunnen 
elementen mee worden gemonteerd. 
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5 Bij deze afstemming wordt ervoor gezorgd dat er een aantal volledig 
geladen vrachtwagens wordt verwerkt per dag. Daarnaast wordt er qua 
tijden een afstemming gemaakt, waarbij de transporten aangepast 
worden aan de arbeidstijden op de bouwplaats. 

6 Projecten welke worden gerealiseerd in woonwijken kunnen problemen 
opleveren bij het plannen van de aanvoerroute. In de eerste plaats zijn 
de wegen in woonwijken niet afgestemd op grote vrachtwagens; wegen 
zijn te smal, bevatten verkeersdrempels en er staan geparkeerde auto's. 
Indien vrachtwagens wel door de woonwijk kunnen veroorzaken ze 
overlast door de uitlaatgassen, het lawaai en de trillingen die ze met zich 
meebrengen. 

7 Projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamd speciaal 
transport kunnen te maken hebben met spertijden en rijverboden voor 
bepaalde wegen, zodat een aanpassing van de aanvoerroute 
noodzakelijk is. 

8 Er wordt een afstemming gemaakt tussen de transporten en de 
activiteiten op de bouwplaats. 

9 Bij de huidige projecten worden grote elementen bij voorkeur 
gemonteerd vanaf het transportmiddel waarmee ze naar de bouwplaats 
zijn vervoerd. Hierbij heeft men niet te maken met de nadelen van 
tussentijds opslaan: 

o Het tijdelijk opslaan op de bouwplaats is een extra handeling 
o Vaak is er weinig opslagruimte voor dergelijke grote 

elementen 
o Er is een extra grote hijskraan nodig om de afstand tussen 

opslagruimte en gebouw te overbruggen; een transportmiddel 
kan immers dichtbij het gebouw komen 

11 



P.J. Verhoeven De zeppelin in de bouw- Afstudeerverslag 

3 T ronsporteren met een zeppelin 

3.1 Inleiding 
Het doel van het afstudeerwerk is het ontwikkelen van een keuzemodel om 
te bepalen hoe een zeppelin kan worden ingezet bij een transport van 
bouwdelen. Bij het analyseren van de projecten is een aantal knelpunten bij 
het huidige transportproces aan de orde gekomen. Daarnaast zijn er 
aspecten die aandacht verdienen wanneer de zeppelin wordt gebruikt voor 
het transport van bouwdelen. 
Over sommige aspecten van het transport met een zeppelin kan nog geen 
uitspraak worden gedaan. Er kan alleen een verwachting worden 
uitgesproken, maar pas als het transport met een zeppelin realiteit is zal er 
duidelijkheid over komen. 

3. 7. 7 Veiligheid 
Over de veiligheid van de zeppelin kan nog geen uitspraak worden gedaan. 
Er is alleen een verwachting. Voordat de zeppelin in de vaart is zijn er 
diverse proeven en berekeningen gedaan, zodat er verwacht mag worden 
dat de zeppelin een veilig transportmiddel is. Een moeilijker vraag is de 
subjectieve veiligheid. Wat vinden mensen ervan als er een zeppelin met een 
lading over komt vliegen, of boven hun woning hangt om goederen te 
lossen? Hierover zijn diverse onderzoeken verricht, maar de uitkomsten van 
deze onderzoeken zijn niet eenduidig. De Nota Veiligheidsbeleid 
Burgerluchtvaart, die momenteel van toepassing is, vermeldt het volgende. 
Het uitgangspunt van deze Nota is dat luchtvaartactiviteiten zijn verboden 
tenzij is aangetoond dat deze voldoende veilig kunnen worden uitgevoerd. 
Dit betekent dat er pas een uitspraak over over vliegen met een zeppelin kan 
worden gedaan op het moment dat de zeppelin in de vaart is. Ook de 
subjectieve veiligheidservaring van de bevolking wordt meegenomen bij de 
beoordeling of een luchtschip veilig is. {bron: Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, Nota Veilgheidsbeleid Burgerluchtvaart] 

3. 7.2 Spertijden 
Bij sommige transporten, waarbij een vergunning noodzakelijk is worden 
spertijden ingesteld om de omgeving en het transport tegen elkaar te 
beschermen. Het is niet duidelijk of er aan het transport met een zeppelin 
spertijden zijn gebonden. 

3. 7.3 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
In de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt gesproken over inbreiding in 
plaats van uitbreiding. Hieronder wordt verstaan dat eerst de volle 
binnensteden verder worden volgebouwd om daarna pas langs de 
snelwegen verder te bouwen. De gevolgen voor de bouwplaats zijn dat er 
praktisch geen opslagruimte meer op de bouwplaats zal zijn. Elementen 
moeten dus direct in het werk worden gemonteerd. 
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3. 1.4 Producten 
In dit afstudeerwerk wordt buiten beschouwing gelaten wat de invloed van 
het transporteren met een zeppelin is op de getransporteerde producten. Er 
moeten diverse studies worden verricht naar bijvoorbeeld de gevolgen van 
de temperatuurswisselingen tijdens laad- en losprocedures en naar de 
bewegingen en krachten die in de producten optreden tijdens laden, vervoer 
en lossen. 

3.2 Transportproces 
Er zijn diverse manieren waarop elementen met behulp van een zeppelin 
naar de bouwplaats kunnen worden gebracht. In de volgende paragrafen 
zijn die mogelijkheden uitgewerkt. Hierbij worden eerst de verschillende 
aspecten van het transportproces uitgewerkt, waarna scenario's worden 
gemaakt door verschillende aspecten te koppelen. Hierbij wordt het 
transport onderverdeeld in een aantal stappen. Deze stappen zijn: laden, 
vervoer, overslag en lossen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de stap 
overslag een optie is. 

Laden 

Vervoer 

Lossen 

!·····~ 

Figuur 3. 1 transportproces 

3.2.1 Laden 
Voor het laden van materiaal en materieel zijn diverse mogelijkheden. De 
Cargolifter CL 160 is zodanig geconstrueerd dat het laadplatform van de 
zeppelin, waarop de geerderen worden vervoerd in de zeppelin past. Een 
andere mogelijkheid is om goederen door middel van een hijsframe op te 
hangen. 
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3.2.2 Vervoer 
Zijn de elementen groter dan de afmetingen van de laadruimte - vijftig bij 
acht bij acht meter - dan kan het platform onder de zeppelin blijven hangen 
en hangt de lading tijdens het transport onder de zeppelin 

3.2.3 Lossen 
Voor het lossen van een zeppelin zijn ook meerdere mogelijkheden. In de 
eerste plaats kunnen elementen direct vanuit de zeppelin in het werk worden 
gemonteerd. Een tweede mogelijkheid is om de elementen tijdelijk op te 
slaan op de bouwplaats. 

3.2.4 Overslag 
Een overslagpunt in het transportproces kost altijd geld en tijd en is daarom 
minder gewenst. Een overslagplaats is alleen nodig indien de bouwplaats 
niet bereikt kan worden met de zeppelin. Bij overslag zijn diverse 
mogelijkheden. De lading kan direct op vrachtwagens worden geplaatst om 
zo zijn reis te vervolgen. De lading van één zeppelin kan echter wel vele 
vrachtwagenladingen bedragen. Een andere manier is om de lading op een 
opslagterrein op te slaan en van daar uit verder te transporteren naar de 
bouwplaats. 

3.3 Scenario's 
In dit onderzoek zal een beperkt aantal scenario's worden gebruikt. Deze 

• I •• scenano s zqn: 

• Traditioneel transport 
• Een element direct in het werk gemonteerd 
• Meerdere elementen direct in het werk gemonteerd 
• Meerderer elementen opgeslagen op de bouwplaats. 

Er zijn meer scenario's denkbaar, bijvoorbeeld een scenario waar 
vrachtwagens, of opleggers van vrachtwagens, met behulp van een zeppelin 
worden getransporteerd naar een plaats vlak buiten een dichtbevolkt 
gebied, waarna de vrachtwagens het laatste deel van het transport 
verzorgen. Dergelijke gecombineerde scenario's worden in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. 
Dergelijke varianten worden buiten beschouwing gelaten, omdat met de 
varianten die hier worden besproken het transportproces in grote lijnen is 
afgedekt. Op dit moment is er te weinig over transporteren met zeppelins 
bekend om verschillen in detail uit te werken 
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3.3. 7 Traditioneel transport 
Bij dit scenario worden de bouwdelen met behulp van vrachtwagens van de 
fabriek naar de bouwplaats getransporteerd. 

~ 
- 0 

..0 
00 0 

00 0 

Afbeelding 3.2: scenario 1, traditioneel transport 

Voordelen van dit scenario zijn: 

• Beproefde methode 
• Bijna alle plaatsen zijn te bereiken 

Nadelen van dit scenario zijn: 

• Klein laadvermogen 
• Gevoelig voor vertraging in verkeer 

3.3.2 Eén element direct in het werk gemonteerd 
Bij dit scenario worden elementen bij de fabriek gemonteerd tot bouwdelen 
die reiken tot het maximum laadvermogen van de zeppelin. Deze 
bouwdelen worden met behulp van de zeppelin naar de bouwplaats 
getransporteerd en in het werk gemonteerd. De bouwdelen die dan 
getransporteerd worden kunnen bijvoorbeeld complete casco's van 
woningen zijn of verdiepingen of traversen van gebouwen. 

Tasveld Bouwplaats 

Afbeelding 3.3: Scenario 2, Eén element direct in het werk gemonteerd 

Voordelen van dit scenario zijn: 
• Voormontage kan onder geconditioneerde omstandigheden 

plaatsvinden 
• Weinig activiteit op de bouwplaats zelf 
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Nadelen van dit scenario zijn 

• Problemen met maatvoering. Indien met elementen van 50 meter lengte 
wordt gewerkt, is het moeilijk om met deze elementen te manouvreren, 
waardoor het positioneren moeilijkheden op kan leveren. 

• Bij de fabriek moeten voorzieningen worden getroffen om grote 
bouwdelen te monteren 

3.3.3 Meerdere elementen direct in het werk gemonteerd 
Bij dit scenario worden de bouwdelen bij de fabriek in de zeppelin geladen, 
waarna ze naar de bouwplaats worden getransporteerd. Daar wordt de 
zeppelin ingezet als hijskraan en worden de bouwdelen direct in het werk 
gemonteerd. 

~ 
DDR 
Tasveld 

.........., __ ? 

-.tB 
Bouwplaats 

Afbeelding 3.4: Scenario 3, meerdere elementen direct in het werk monteren 

Voordelen van dit scenario zijn: 

• De zeppelin wordt voor het gehele transporttraject gebruikt, zowel naar 
de bouwplaats als op de bouwplaats. 

• Er hoeven geen voorzieningen te worden getroffen bij de fabriek en op 
de bouwplaats 

Nadelen van dit scenario zijn: 
• De zeppelin moet lange tijd boven het bouwproject hangen om de 

goederen te lossen en te monteren 
• Een groot deel van het montagewerk kan nog steeds niet onder 

geconditioneerde omstandigheden worden uitgevoerd. 

3.3.4 Meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats 
Bij dit scenario wordt de zeppelin alleen ingezet als transportmiddel van 
bouwdelen naar de bouwplaats. Hierdoor is er een relatief kleine 
verandering ten opzichte van de huidige methoden. 

~ 
DDR 
Tasveld 

Bouwplaats 
Afbeelding 3.5: Scenario 4, meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats 
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De voordelen van dit scenario zijn: 

• Relatief gemakkelijke aanpassing voor het bouwproces. 
• De zeppelin hoeft niet geruime tijd boven de bouwplaats te blijven 

hangen om de elementen te monteren. 

De nadelen van dit scenario zijn: 

• De mogelijkheden van de zeppelin worden niet volledig benut; er zijn 
nog steeds meerdere transportmiddelen nodig voor het gehele 
transportproces 

3.4 Mogelijkheden voor de bouw 
De zeppelin zal grote aanpassingen van het bouwproces mogelijk maken. 
Door het grote laadvermogen kunnen veel grotere bouwdelen naar de 
bouwplaats worden getransporteerd. 
Op dit moment worden de kosten van een transport per zeppelin per uur 
berekend. Aangezien het transport het eenvoudigst is als de elementen met 
behulp van de zeppelin gemonteerd kunnen worden, moeten deze 
elementen zo groot mogelijk zijn, zodat de montagetijd op de bouwplaats zo 
kort mogelijk is. Het verdient daarom aanbeveling om te onderzoeken of 
elementen al bij de fabriek tot grotere bouwdelen kunnen worden 
samengesteld, zodat de montagetijd op de bouwplaats wordt verkort, maar 
het productieproces vooralsnog niet wordt aangepast. 

3.5 Reacties bedrijfsleven 
Na dit onderzoek is een reacties gevraagd van bedrijven, die wellicht 
gebruik kunnen maken van het transport van een zeppelin of die op andere 
wijze bij het bouwproces zijn betrokken, bijvoorbeeld adviesbureaus. 

Reactie BetonSon, producent prefab betonelementen: Op dit moment zal de 
zeppelin nog niet worden ingezet voor systemen als het CD20-systeem. Dat 
is ontwikkeld voor transport over de weg en vergt waarschijnlijk meer 
aanpassingen. Indien de zeppelin meer laadvermogen krijgt, zoals de 
nieuwe variant van de Cargolifter, met een laadvermogen van circa 400 tot 
450 ton, biedt het gebruik van een zeppelin meer mogelijkheden. 

Reactie De Meeuw, producent en transporteur van 3D bouwelementen: De 
Meeuw zal voorlopig niet overschakelen, daar de elementen meerdere 
malen gebruikt kunnen worden en het transport dan slechts per zeppelin zou 
kunnen geschieden. Bovendien zijn grotere elementen moeilijker meerdere 
malen te gebruiken. Het verdient daarom aanbeveling om te onderzoeken 
of elementen al bij de fabriek tot grotere bouwdelen kunnen worden 
samengesteld, zodat de montagetijd op de bouwplaats wordt verkort, maar 
het productieproces vooralsnog niet wordt aangepast. 

Reactie Amstelvliet Bouw, aannemersbedrijf: Op zich zijn we erg 
geïnteresseerd in nieuwe transportmiddelen; het wordt, met name in de 
Randstad, steeds moeilijker om de bouwplaats te bereiken. Het prijsverschil 
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zou wel veel kleiner moeten worden, om de zeppelin echt te laten slagen. 
Dit kan natuurlijk doordat de zeppelin goedkoper wordt of doordat transport 
per vrachtwagen duurder wordt, bijvoorbeeld tol en rekeningrijden. 

Reactie Elta J Claas, adviesbureau tijdens ontwerp-, realisatie en 
beheerfase: De zeppelin biedt op zich mogelijkheden en we zien zeker de 
voordelen ervan. Met name bij projecten waarbij de opdrachtgever hoge 
eisen stelt aan maximale overlast voor de omgeving - denk bijvoorbeeld 
aan een bungalowpark - en aan de snelheid waarmee het project wordt 
gerealiseerd. 
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4 Opzet van het keuzemodel 

4.1 Doel van het model 
Nu het transport van bouwdelen over de weg steeds meer problemen 
oplevert en er steeds meer en grotere bouwdelen geprefabriceerd worden is 
het noodzakelijk om te kijken of de zeppelin kan worden ingezet als 
transportmiddel voor deze bouwdelen. Om te beoordelen of de zeppelin 
geschikt is voor het transport is echter voldoende kennis over de bouwdelen, 
de bouwplaats en de zeppelin onontbeerlijk. Om het keuzeproces te 
vereenvoudigen is een keuzemodel ontworpen, waarin enkele 
eigenschappen van verschillende transportscenario's worden vergeleken. 
Het model moet worden gezien als onderdeel van het analyseren van de 
bewegingen bij het opstellen van een transportplan volgens de SHA 
methode. 

Het model heeft het volgende doel: 
Het ondersteunen van de keuze voor één van de transportscenario's zoals 
die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. Het model wordt ontworpen voor de 
ontwerper van het uitvoeringsplan of transportproces; feitelijk dus een 
procesontwerper. Deze kan zowel bij de producent van de bouwdelen zitten, 
bij de aannemer of bij de transporteur. 

In het model wordt gewerkt met vier scenario's. Deze scenario's zijn,: 

• Traditioneel transport 
• Eén element direct in het werk gemonteerd 
• Meerdere elementen direct in het werk gemonteerd 
• Meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats 
In hoofdstuk drie zijn deze scenario's uitgebreid beschreven. 

Na gebruik van het model zijn er de volgende mogelijkheden: 
• Het transport van bouwdelen naar de bouwplaats kan zonder problemen 

plaatsvinden met zowel vrachtwagen als zeppelin 
• Het transport van bouwdelen naar de bouwplaats kan enkel met behulp 

van een zeppelin plaatsvinden 
• Het transport van bouwdelen naar de bouwplaats kan niet met één van 

de vier scenario's plaatsvinden. 

4.2 Programma van eisen voor het model 
Op grond van de resultaten uit het onderzoek moet het keuzemodel aan de 
volgende eisen voldoen: 
• Het model moet passen binnen het transportplan volgens de SHA 

methode zoals dat in Uitvoeringstechniek 2 is beschreven 
• Er moet bepaald worden of de zeppelin kan worden ingezet voor het 

transport van bouwdelen naar de bouwplaats 
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• Het model moet ondersteuning bieden bij de keuze van één van de 
scenario's die kunnen worden gebruikt voor het transport. Er moet 
informatie worden geleverd die aangeeft in hoeverre de gegevens 
aangepast kunnen of moeten worden zodat de zeppelin optimaal kan 
worden ingezet. Optimaal betekent in dit geval dat de eigenschappen, 
zoals laadvermogen en snelheid, van de zeppelin zo goed mogelijk 
worden gebruikt. 

• Er moet informatie worden geleverd die belangrijk is bij het nemen van 
de beslissing over het gebruik van de zeppelin. Wijzigingen die door de 
inzet van de zeppelin veroorzaakt worden moeten zichtbaar worden, 
zodat ze in het ontwerp verwerkt kunnen worden. Voorbeelden hiervan 
zijn het aanpassen van de afmetingen van bouwdelen, verandering in de 
vorm van bouwdelen. 

Aanvullende eisen 
Naast de eisen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen is er nog een 
aantal aanvullende eisen met betrekking tot het gebruik van het model. 
Deze eisen zijn geformuleerd vanuit het standpunt dat het model snel en 
eenvoudig moet kunnen worden gebruikt. 
• Het model moet gemakkelijk te gebruiken zijn. Er moeten zo min 

mogelijk gegevens handmatig ingevoerd kunnen worden en dit moet 
snel kunnen gebeuren. Ingevoerde gegevens moeten makkelijk gewijzigd 
kunnen worden. Daarbij verdient het aanbeveling dat de gegevens 
zoveel mogelijk in één keer ingevoerd worden. 

• Zoveel mogelijk beslissingen en berekeningen moeten automatisch 
uitgevoerd worden. In een aantal gevallen zal dit echter niet mogelijk zijn 
omdat er meerdere factoren van invloed zijn. In deze gevallen zal de 
gebruiker de beslissing moeten nemen. 

4.2.1 Transportplan volgens SHA methode 
Een transportplan is een verzameling documenten waarin is vastgelegd hoe 
tijdens de productiefase van een bouwwerk de materiaal- en 
materieelstromen naar, op en van de bouwplaats zijn georganiseerd. Het te 
ontwerpen model moet worden ingepast in het transportplan volgens de 
Systematic Handling Analysis (SHA) methode zoals dat is beschreven in 
Uitvoeringstechniek 2. Dit transportplan is een systematische 
materiaalstroom en transportanalyse. 
De hierbij gebruikte volgorde is de volgende: 
• Vaststellen basisgegevens 

Hierbij wordt onder andere besproken hoe het bouwwerk eruit ziet, hoe 
de bouw- en bouwplaatsomstandigheden zijn. 

• Classificeren van de materialen 
Hierbij wordt aangegeven hoeveel en welke materialen moeten worden 
getransporteerd naar de bouwplaats. 

• Vaststellen van de lay-out 
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De ligging van de plaats van herkomst en de plaats van bestemming 
speelt een belangrijke factor bij de keuze hoe het materiaal zal worden 
getransporteerd. 

• Analyseren van de bewegingen 
Om de bewegingen te kunnen analyseren dient informatie te worden 
verzameld over materialen, routes en materiaalstromen. 

• Zichtbaar maken van de bewegingen 
• Beschrijven van het plan 
[Bron: Technische Universiteit Eindhoven, Uitvoeringstechniek 2] 

Vaststellen basisgegevens 

~t 

Classificeren van de materialen 

Vaststellen van de lay-out 

~t 
Keuzemodel 

Analyseren van de bewegingen voor 
transportscenario 

Zichtbaar maken van de bewegingen 

~, 

Beschrijven van het plan 

Afbeelding 4. 1: Inpassing keuzemodel in transportplan volgens SHA methode 

4.3 In te voeren gegevens 
Het keuzemodel is onderdeel van het analyseren van de bewegingen van 
het transportplan volgens de SHA methode. De in te voeren gegevens 
worden eerder in het transportplan ingegeven en vervolgens gebruikt in het 
model. De gegevens worden gehaald uit het vaststellen basisgegevens, 
classificeren van de materialen en het vaststellen van de lay-out. Om de 
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inzet van de zeppelin te beoordelen moeten de volgende gegevens bekend 
zijn: 
• De specificaties van de te transporteren bouwdelen 
• De eigenschappen van de laad- en losplaats 

4.3.1 De specificaties van de bouwdelen 
Bij de specificaties van de te transporteren bouwdelen moeten de volgende 
eigenschappen bekend zijn: 

• Het gewicht 
• De afmetingen: lengte, breedte en hoogte 
• De hoeveelheid 
• De montagetijd per element 
Deze gegevens zijn in een eerder stadium van het opstellen van het 
transportplan bekend geworden en kunnen derhalve eenvoudig worden 
gebruikt in het model. Er hoeven geen nieuwe gegevens te worden gezocht. 

4.3.2 Eigenschappen van de start- en landingsplaatsen 
De transportomstandigheden zijn per project en per bouwplaats 
verschillend. Hierbij zijn de volgende gegevens van belang: 
• De plaats van herkomst van de elementen. Komen alle elementen van 

één lokatie, komen de elementen uit geheel Nederland, Europa of 
andere delen van de wereld zijn vragen die hierbij beantwoord moeten 
worden. 

• De plaats van bestemming. Is een bouwplaats goed bereikbaar voor 
vrachtwagens, zeppelins of andere transportmiddelen zoals hijskranen 
zijn vragen die hier belangrijk zijn. 

• Uit de plaats van herkomst en plaats van bestemming kan de route 
worden bepaald. Hierbij speelt nog mee dat bepaalde routes te maken 
krijgen met verboden of spertijden. 

4.4 Verwerken van de gegevens 
In het model wordt een vergelijking gemaakt tussen een traditioneel 
transport en een transport met een zeppelin. Onder een traditioneel 
transport wordt verstaan een transport waar gebruik wordt gemaakt van een 
vrachtwagen, zonder dat er sprake is van speciaal transport. De 
vrachtwagen kan dus als zelfstandige eenheid de bouwdelen transporteren. 
In de eerste plaats wordt bepaald of de te transporteren bouwdelen met een 
traditioneel transport en een zeppelin kunnen getransporteerd. Hiervoor zijn 
de specificaties van de te transporteren bouwdelen nodig. 
Vervolgens worden verschillende economische aspecten van de diverse 
scenario's bepaald. 

Optimaliseren van de resultaten 
Het optimaliseren van de resultaten is tweeledig, maar geschiedt niet door 
het model zelf. Het model biedt de mogelijkheid om de gegevens aan te 
passen. Indien er geen keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende 
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transportmethoden worden er aanbevelingen gedaan over het aanpassen 
van het project. 
Indien er wel een keuze is gemaakt voor de transportmethode worden er 
aanbevelingen gedaan hoe de methode nog verder geoptimaliseerd kan 
worden. Een voorbeeld is het vergroten van de te transporteren bouwdelen 
door elementen al van tevoren te monteren, zodat de laad- en lostijd kan 
worden verkort. 

4.5 Werkwijze bij het ontwerpen 
Het model is als volgt ontworpen: 
Het invoeren, verwerken en aanpassen van de gegevens is in een aantal 
stappen verdeeld. Van elke stap is een stroomdiagram gemaakt. Dit 
stroomdiagram geeft weer welke gegevens er moeten worden ingevoerd, 
hoe deze bewerkt worden en welke resultaten er worden uitgevoerd. 
Vervolgens zijn alle afzonderlijke stroomdiagrammen (en dus ook alle 
bewerkingen en relaties) samengevoegd tot een groot stroomdiagram. 
Tenslotte is er een handleiding gemaakt voor het keuzemodeL Deze 
handleiding is als losse bundel bij dit afstudeerwerk gevoegd. 
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5 Het model 

5.1 Inleiding 
Het doel van het model is het bieden van ondersteuning bij de keuze voor 
een transportscenario, waarbij eventueel gebruik gemaakt wordt van een 
zeppelin. Het model is onder te verdelen in meerdere delen. Deze delen 
zullen per stuk worden behandeld. 

• Invoer gegevens 
• Controle technische mogelijkheden 
• Vergelijk economische aspecten 

• Resultaten 
• Aanpassen ontwerp 

De gebruiker heeft slechts te maken met invoer gegevens, resultaten en 
aanpassen ontwerp. 

Binnen het model wordt onderscheid gemaakt tussen traditioneel transport 
en transport met een zeppelin. Traditioneel transport vindt plaats met behulp 
van vrachtwagens. Bij het transport met een zeppelin wordt gebruik gemaakt 
van de Cargolifter CL 160. In bijlage E van de bijlagebundel is een 
uitgebreide beschrijving van de Cargolifter CL 160 en de laad- en 
losprocedure opgenomen. 

5.2 Invoer gegevens 
De gegevens die in het model worden gebruikt zijn al bekend geworden bij 
eerdere stappen van het transportplan. In het model moeten de volgende 
gegevens ingevoerd worden. 
• Projectgegevens: hieronder vallen het projectnummer, de naam van het 

project, het bedrijf en de datum. 
• Materiaalgegevens: Hieronder vallen het gewicht, lengte, breedte en 

hoogte van de te transporteren elementen, alsmede de hoeveelheid 
elementen en de montagetijd per element. 

• Routegegevens: Plaats van herkomst, plaats van bestemming en afstand. 
Hierbij wordt zowel de vliegafstand als de wegafstand ingevoerd. De 
vliegafstand is de afstand die de zeppelin moet afleggen, de wegafstand 
is de afstand die de vrachtwagen moet afleggen; dit kan langer zijn in 
verband met rijverboden. 

• Kosten: De kosten van een transport met een vrachtwagen kunnen op 
veel verschillende manieren worden berekend. Deze zijn onder meer 
afhankelijk van de hoeveelheid elementen, die per transport kunnen 
worden vervoerd. Er is gekozen om de kosten van het transport per 
vrachtwagen per project in te kunnen voeren. De kosten kunnen worden 
ingevoerd per uur, per ton, per kilometer of per tonkilometer, afhankelijk 
van de beschikbare gegevens. 
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Start 

Afbeelding 5. 7: Stroomdiagram 'invoeren gegevens' van het keuzemodel 

Aangezien het model ondersteuning biedt bij de keuze voor een 
transportscenario en de keuze niet zelf maakt is het niet nodig om de 
selectiecriteria van de gebruiker in het model in te voeren. Het is echter aan 
te bevelen om de selectiecriteria van tevoren vast te stellen. 

In afbeelding 5.2 is het beginscherm van het keuzemodel weergegeven. In 
dit beginscherm worden onder andere de gegevens van de elementen, laad
en losplaats, route en vrachtwagen ingevoerd. 

- I. 

!'b!êîi'f 
îi ·, 

Afbeelding 5.2: Beginscherm model 
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5.3 Controle technische mogelijkheden 
Bij de controle van de technische mogelijkheden wordt onderscheid 
gemaakt tussen traditioneel transport en transport met de zeppelin. Voor 
beide transportmogelijkheden wordt gekeken of de te transporteren 
elementen de maximale afmetingen van het transportmiddel niet 
overschrijden. 
Dit houdt in dat bij een traditioneel transport de afmetingen van de te 
transporteren elementen kleiner moeten zijn dan 15,0x4,0x3,5 m3

. Het 
gewicht moet kleiner zijn dan 35 ton. Om de elementen met een zeppelin te 
kunnen transporteren moeten de elementen kleiner zijn dan 
50,0x8,0x8,0m3

. Het gewicht van de lading moet kleiner zijn dan 160 ton. 
Aangezien de maximale afmetingen van het laadvermogen van een zeppelin 
groter zijn dan die van een vrachtwagen kunnen elementen die niet met een 
zeppelin vervoerd kunnen worden ook niet met een vrachtwagen worden 
vervoerd. Dit is de reden dat er eerst wordt gekeken of de elementen met 
behulp van een zeppelin kunnen worden vervoerd. Indien dit mogelijk is 
wordt er gekeken of de elementen met behulp van een vrachtwagen kunnen 
worden getransporteerd. Indien de elementen niet met een zeppelin kunnen 
worden getransporteerd - en dus ook niet met een vrachtwagen - wordt of 
het ontwerp aangepast of het model gestopt; de elementen kunnen niet met 
één van de scenario's worden vervoerd. 

Maximale afmetingen lading Vrachtwagen Zeppelin 
Lengte (m) 15 50 
Breedte (m) 3.5 8 
Hoogte (m) 4 8 
Volume (m3

) 210 3200 
Gewicht (ton) 35 160 
Tabel 5. 7: maximale afmetingen lading 
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Transport met 
zeppelin niet mogelijk 

Afbeelding 5.3: Stroomdiagram controle technische mogelijkheid zeppelin 
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Transport met 
zeppelin wel mogelijk, 
met vrachtwa~en niet 

Afbeelding 5.4: Stroomdiagram controle technische mogelijkheid vrachtwagen 
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5.4 Vergelijk economische aspecten 
Bij het vergelijken van de economische aspecten wordt van de vier 
scenario's bepaald hoeveel transporten er nodig zijn, hoeveel tijd het kost 
en er wordt een indicatie van de kosten gegeven. Indien de elementen wel 
met een zeppelin kunnen worden vervoerd, maar niet met een vrachtwagen, 
worden ook de economische aspecten van dit scenario niet berekend. 

Transport met 
vrachtwagen en 

zeppelin moÇJelijk 

Berekenen aantal 
transporten, kosten en 

benodigde tijd 
transportscenario 1 

.... 

Berekenen aantal 
transporten, kosten en 

benodigde tijd 
transportscenario 2 

Berekenen aantal 
transporten, kosten en 

benodigde tijd 
transportscenario 3 

n 

Berekenen aantal 
transporten, kosten en 

benodigde tijd 
transportscenario 4 

Transport met 
zeppelin wel mogelijk, 
met vrachtwaÇJen niet 

Afbeelding 5.5: Stroomdiagram vergelijk economische aspecten 

5.4. 7 Aantal transporten 
Het aantal transporten per transportmiddel wordt bepaald door het te 
transporteren gewicht en volume te vergelijken met het maximum 
laadvermogen van het transportmiddel. 
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Bij het invoeren van de gegevens worden lengte, breedte, hoogte en aantal 
van de elementen ingegeven. Hiermee kan het totaal te transporteren 
volume worden bepaald. Het maximale laadvolume van de vrachtwagen en 
de zeppelin is gegeven zoals in tabel 5.1 

Door nu het totaal te transporteren volume te delen door het maximale 
laadvolume van een transportmiddel kan het aantal transporten worden 
bepaald op basis van het volume. Door het totaal te transporteren gewicht 
van de elementen te delen door het maximale laadvermogen van een 
transportmiddel kan het aantal transporten op basis van het gewicht worden 
bepaald. Vervolgens wordt het grootste aantal transporten gekozen. 

5.4.2 Tijd 
De transporttijd is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: 
• Het aantal transporten dat moet worden uitgevoerd. 
• De tijd nodig voor het laden van het transportmiddel 
• De tijd nodig voor het lossen van het transportmiddel 
• Eventueel de montagetijd per element, als het transportmiddel is 

betrokken bij het monteren van de bouwdelen. 
Per transport kan de reistijd worden bepaald door de te transporteren 
afstand te delen door de ontwerpsnelheid van het transportmiddel. Voor een 
vrachtwagen is de ontwerpsnelheid 60 kilometer per uur, voor een zeppelin 
l 00 kilometer per uur. 
De laadtijd kan erg uit een lopen. Voor een vrachtwagen is het onder 
andere afhankelijk van het aantal bouwdelen dat moet worden geladen. Bij 
BetonSen wordt over het algemeen een half uur laadtijd berekend. Het 
laden van een zeppelin duurt langer; een laadprocedure neemt ongeveer 
drie uur in beslag. Het maakt daarbij niet uit hoeveel elementen worden 
geladen, aangezien de lading in één beweging wordt opgehesen. 
De lostijd van een transportmiddel is over het algemeen gelijk aan de 
laadtijd. Het model biedt echter de mogelijkheid om deze te laten varieren. 
De montagetijd is in principe onderdeel van de lostijd van het 
transportmiddel, maar deze wordt apart ingevoerd om zo een vergelijk 
tussen transportmethoden te vergemakkelijken. De montagetijd wordt per 
element ingegeven. Op deze manier kan de totale montagetijd worden 
bepaald, dat is de tijd waarin het transportmiddel bij de bouwplaats 
aanwezig is. 

5.4.3 Kosten 
Het doel van de kostenberekening in dit model is om een indicatie te geven 
van de te verwachten transportkosten per transportmethode, niet een exacte 
berekening. Daarvoor wisselt de markt te sterk en is de markt te divers. De 
kosten van een zeppelin worden op dit moment per uur berekend en 
geschat op een bedrag tussen de f5500,- en de /8000,- per uur, 
afhankelijk van de gebruikte berekening. Cargolifter rekent op dit moment 
met een bedrag van f 5500,- per uur waarbij de laad- en lostijd wordt 
meeberekend en f8000,- als de laad- en lostijd niet wordt meeberekend. 
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De kosten van een vrachtwagen kan op diverse manieren worden berekend. 
In het model kan dit per ton, per uur, per kilometer of per tonkilometer. 

5.5 Resultaten 
In de eerste plaats wordt aangegeven of het mogelijk is om een bepaald 
scenario te gebruiken voor het transport van de ingevoerde bouwdelen naar 
de bouwplaats. Indien er meerdere scenario's mogelijk zijn worden de 
economische aspecten tijd, kosten en aantal transporten weergegeven. 

Berekenen aantal 
transporten, kosten en 

benodigde tijd 
transportscenario 4 

Uitvoer scherm 
resultaten 

Transportscenario 

nee 

nee 

Afbeelding 5.5: Stroomdiagram resultaten verwerken 
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De gebruiker kan deze gegevens gebruiken om zijn keuze voor 
transportscenario te onderbouwen. Een voorbeeld van het resultatenscherm 
is weergegeven in afbeelding 5.6. Het is aan de gebruiker om de keuze te 
doen. Indien gewenst kan de gebruiker een stap terug doen om gegevens 
van de elementen of bouwdelen aan te passen. 
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Afbeelding: 5.6: Resultatenscherm model 

5 .6 Aanpassen ontwerp 
In het model zijn drie momenten waar het ontwerp van 
de te transporteren bouwdelen kan of moet worden 
aangepast. Deze momenten zijn in afbeelding 5.7 rood 
gemaakt. 
Het eerste moment waar het ontwerp moet orden 
aangepast is als de bouwdelen niet getransporteerd 
kunnen worden. Dan moet het ontwerp dusdanig 
worden aangepast, zodat de elementen wel kunnen 
worden getransporteerd. Indien dit niet mogel ijk is 
wordt het model beëindigd. 
Het tweede moment om het ontwerp aan te passen is 
bij het maken van de keuze voor één van de 
transportscenario's. Indien na het vergelijk van de 
verschillende scenario's geen duidel i jke keuze kan 
worden gemaakt tussen de verschillende scenario's, kan 
er worden teruggekoppeld waarbij het pro ject wordt 
aangepast. Het ontwerp moet dan zodanig worden 
aangepast dat een scenario optima ler kan worden 
gebruikt. Dit betekent dat de bouwdelen bi jvoorbeeld 
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moeten worden vergroot tot maximaal 160 ton. Hierbij kunnen de 
bouwdelen worden opgebouwd uit diverse kleine elementen. 
Het derde moment om het ontwerp aan te passen is als er wel een scenario 
wordt gekozen. Het verdient dan aanbeveling om het ontwerp nog eens na 
te lopen om zo te zien of er bijvoorbeeld al bouwdelen kunnen worden 
samengesteld, zodat er grotere geprefabriceerde bouwdelen worden 
getransporteerd, waardoor de los- en montagetijd van een zeppelin kan 
worden verkort. 

5.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een model ontwikkeld. Dit model is onder te verdelen in 
de delen 'invoeren gegevens', 'controle technische mogelijkheden', 
'vergelijk economische aspecten', 'resultaten' en 'aanpassen ontwerp. Deze 
onderdelen zijn op de volgende pagina in afbeelding 5.8 samengevoegd tot 
één stroomdiagram. 
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6 Gebruik en toetsing 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het project van scholengemeenschap Reigersbos, dat 
tijdens de onderzoeksfase van dit afstudeerwerk is geanalyseerd, nader 
bekeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het model dat in het vorige 
hoofdstuk is besproken om te bekijken welk transportscenario moet worden 
gebruikt. 
Hierbij moet de zeppelin zo optimaal mogelijk worden gebruikt. Met andere 
woorden: het gebouw mag worden aangepast. 
Data die in het transportplan worden genoemd zijn aangenomen. 

Een transportplan is een verzameling documenten waarin is vastgelegd hoe 
tijdens de productiefase van een bouwwerk de materiaal- en 
materieelstromen naar, op en van de bouwplaats zijn georganiseerd. 
De hierbij gebruikte volgorde is de volgende: 

• Vaststellen basisgegevens 
Hierbij wordt onder andere besproken hoe het bouwwerk eruit ziet, hoe 
de bouw- en bouwplaatsomstandigheden zijn. 

• Classificeren van de materialen 
Hierbij wordt aangegeven hoeveel en welke materialen moeten worden 
getransporteerd naar de bouwplaats. 

• Vaststellen van de lay-out 
De ligging van de plaats van herkomst en de plaats van bestemming 
speelt een belangrijke factor bij de keuze hoe het materiaal zal worden 
getransporteerd. 

• Analyseren van de bewegingen 
Om de bewegingen te kunnen analyseren dient informatie te worden 
verzameld over materialen, routes en materiaalstromen. 

• Zichtbaar maken van de bewegingen 

• Beschrijven van het plan 
[Bron: Technische Universiteit Eindhoven, Uitvoeringstechniek 2] 

6.2 Transportplan scholengemeenschap Reigersbos 
Er wordt gebruik gemaakt van een voorbeeldproject. Dit project beslaat een 
uitbreiding bij scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost. 
Tijdens de onderzoeksfase van dit afstudeerwerk is van dit project het 
transportproces geanalyseerd. Deze analyse is terug te vinden in bijlage C 
van de bijlagebundeL Het project wordt hier beperkt tot de ruwbouw van het 
lokalengedeelte. Diverse tekeningen van het project zijn opgenomen in 
bijlage D van de bijlagebundeL 
Bij dit project worden de volgende aannames gedaan: het uitgangspunt is 
dat er zo weinig mogelijk transporten naar bouwplaats moeten plaatsvinden 
in verband met overlast van vrachtwagens in de omgeving, moeilijkheden 
op de aanvoerroutes naar Amsterdam in verband met wegwerkzaamheden 
bij de Lekbrug bij Vianen en de snelheid waarmee het project moet worden 
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gerealiseerd. In afbeelding 6.1 is met het gearceerde gedeelte aangegeven 
welk deel van het gebouw in dit transportplan wordt behandeld. 

Afbeelding 6. 7: Plattegrond scholengemeenschap Reigersbos 

6.2. 7 Vaststel/en basisgegevens 
Het hier bekeken project betreft een uitbreiding bij een 
scholengemeenschap in Amsterdam Zuidoost. De bestaande bebouwing 
wordt uitgebreid met een blok van ongeveer 43 x 1 7 meter en een hoogte 
van ongeveer 8 meter, waarin leslokalen worden gesitueerd. Daarnaast 
wordt een sporthal geplaatst met een oppervlak van ongeveer 44 x 28 
meter met een hoogte van ongeveer 1 0 meter. Naast de nieuw te bouwen 
delen zijn op het terrein van de scholengemeenschap momenteel twee 
verharde sportveldjes gelegen, welke in de nieuwe situatie blijven bestaan. 
De constructie van het blok met leslokalen wordt gemaakt met behulp van 
betonnen kolommen en vloerplaten. Vervolgens wordt er een bakstenen 
gevel voor gemetseld. De sporthal wordt gebouwd met behulp van een 
staalconstructie, die wordt dichtgemetseld met betonstenen . 

6.2.2 Classificeren van de materialen 
De ruwbouw van de lokalen wordt gebouwd met behulp van het CD 20 
systeem van BetonSon . Dit systeem bestaat uit kolommen en vloerplaten . In 
bijlage G is een beschrijving van dit systeem opgenomen . In de volgende 
tabellen worden kenmerken van de verschillende elementen vermeld . 
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Eigenschappen Vloerplaten Kolommen 
Afmetingen (m) Variërend : Lengte variërend van 

7,19x2,69x0,20 en 3,40; 3,52 en 3,69 . 
7,20x3,60x0,20 Breedte: 0,20 

Gewicht (kg) 8400 en 9525 339, 351 en 369 
Vorm Plaat Kolom 
Beschadigingsrisico Laag Laag 
Toestand Vast Vast 
Hoeveelheid 60 104 

Montagetijd (min) 5 5 
Tijd Op afroep, zie Op afroep, zie 

afroepschema afroepschema 

Speciale eisen Geen verpakking Geen verpakking 
Tabel 6. 7: Eigenschappen van vloerplaten en kolommen 

6.2.3 Lay-out van de bouwplaats. 
De bouwplaats is gelegen in Gaasperdam, een woonwijk in Amsterdam 
Zuidoost. De bouwplaats is gelegen aan het Ravenswaaipad. Vlakbij de 
bouwplaats is de dijk van een metrolijn gelegen; hiermee dient rekening te 
worden gehouden. Het bouwterrein wordt ontsloten door een fietspad aan 
de noordwestzijde en buurtweggetjes aande noordoostzijde. De bouwplaats 
kan dus alleen worden bereikt door de woonwijk. 
Op de bouwplaats zijn twee verharde sportvelden aanwezig. De rest van het 
terrein is niet verhard. 
De bouwplaats biedt voldoende mogelijkheden om materiaal op te slaan. In 
bijlage D van de bijlagebundel is een tekening van het bouwterrein 
opgenomen. 

11 

Afbeelding 6.2: Lokatie bouwplaats 
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6.2 .4 Analyseren van de bewegingen 
De elementen ten behoeve van de ruwbouw van het lokalengedeelte worden 
geprefabriceerd bij BetonSon in Son, ten noorden van Eindhoven. Daar 
liggen de elementen genummerd op het tasveld. Vanaf daar moeten de 
elementen worden getransporteerd naar de bouwplaats in Amsterdam 
Zuidoost. 

6.2.4. 7 Gebruik model 
Om te zien welke van de transportmethodes, die zijn beschreven in 
hoofdstuk drie, kunnen worden gebruikt wordt het model uit hoofdstuk vijf 
gebruikt. 
Na invoer van de gegevens in het model ziet het startscherm er uit als in 
afbeelding 6 .3 

Invoer gegevens 

-
- --~ 0 0 

0.2 0. 
0,2 0,2 
3,511 0 
2,69 0, 

".... ~ b!!!!lm!!!!g !Am&letdam ZUdoost 

............ •201 .... 
luc~ 981 km 

.......,.._.,.. osl 

Lo.!ld na<:htw!g!!l 0 5J 

Afbeelding 6.3: Invoer gegevens 

6.2.4.2 Resultaten 
Indien de gegevens uit de vorige paragraaf in het model worden ingevoerd 
worden de volgende resultaten verkregen . 
Na invoeren van de gegevens blijkt dat het mogelijk is om de elementen op 
traditionele wijze naar de bouwplaats te vervoeren en in meerdere delen 
met behulp van de zeppelin. In één deel is niet mogelijk, omdat het 
maximale laadvermogen van de zeppelin wordt overschreden. 

Uit het model blijkt dat het gebruik van een zeppel in voor het transport naar 
de bouwplaats het aantal transporten terug brengt tot vier. Echter met name 
de kosten van een transport met een zeppelin zijn vele malen hoger. Indien 
de extra kosten voor het gebruik van een zeppelin gerechtvaardigd zijn, 
bijvoorbeeld omdat er zo weinig mogelijk transporten naar de bouwplaats 
mogen plaatsvinden, moet worden bepaald hoe de elementen naar de 
bouwplaats worden vervoerd. Wordt de zeppelin slechts ingezet als 
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transportmiddel of worden de eigenschappen van de zeppelin gebruikt en 
worden delen van het gebouw vooraf gemonteerd, waardoor de activiteiten 
op de bouwplaats kunnen worden verminderd . 

Het uitgangspunt bij dit project is het terugbrengen van het aantal 
transporten naar de bouwplaats in verband met overlast voor de omgeving 
en het risico van vertraging van de transporten naar de bouwplaats. 

Resu tätin 

zonder I
TradHioneel I 
~nw- ~----~------~ 

Met zeppelin 1 

deel monteren ~----~------~ 

rit zepPëiln 
-•delen 
rnonw-

rtt zeppelin 
meerdelen 
opslun 

4 228.726,67 

4 153.560.00 

41,uur 
35 mtn 

27,uur 
55 min 

Afbeelding 6.4 : resultaten scholengemeenschap Reigersbos 

6.2.4.3 Keuze transportwijze 
Nu het transport met een zeppelin naar de bouwplaats is gerechtvaardigd is 
het de vraag hoe het transport georganiseerd moet worden . In de vo lgende 
paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de verschillende bouwdelen, 
de bouwplaatsvoorzien ingen die moeten worden getroffen en de planning 
van transport en montage van de bouwdelen. 

Bouwdelen 
In afbeelding 6.1 is een plattegrond afgebeeld van het project Reigersbos. 
In deze afbeelding is het lichte deel de nieuwbouw, het gearceerde deel is 
het deel dat wordt uitgevoerd met het CD 20-systeem van BetonSon. 
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Mogelijkheden 
Mogelijkheden bij transport van grote elementen (voormontage) 
Indien er delen van het gebouw al bij de fabriek worden gemonteerd zijn er 
meerdere mogelijkheden. Het gebouwdeel kan worden opgedeeld in een 
aantal lange lage traversen of in een aantal hoge korte traversen. Eerst 
worden er varianten besproken, waarbij een grove schatting wordt gemaakt 
van het te transporteren gewicht. Na vaststellen van de transportwijze wordt 
een nauwkeuriger berekening van de gewichten en afmetingen van de 
elementen gemaakt. 

Lange, lage traversen 
Bij deze eerste variant worden vier lange 
delen van ongeveer 43 bij 7 meter 
getransporteerd. Deze delen zijn de 

(:::::::::;:::::::: .... , .......... :;:;;~;-/<::::::::;:::::::::::;::::::::::::;::::::::::::;:.::.::1 
( I . I . V7f. I . I . I . ~ . 

weerskanten van de gang. De vloerplaten van de gang wordt later tussen 
deze bouwdelen gemonteerd. 

Aantal Element Gewicht/stuk (kg) Gewicht (ton) 

12 Vloerplaat lokaal 8400 100,80 

26 Kolom BG 369 9,59 
Totaal 11 0,39 
Tabel 6.2: gegevens elementen per transport variant 1 

Nadelen van deze oplossing 
• Het is moeilijk om 26 kolommen tegelijkertijd te positioneren 
• De laadcapaciteit van de zeppelin wordt niet optimaal benut 
• De vloerplaten van de gangen moeten achteraf worden gemonteerd; 

er is nog steeds een hijskraan nodig op de bouwplaats. 

Voordelen van deze oplossing 

• Geen noodzaak tot splitsen kolommen 

Korte hoge traversen 
Bij de tweede variant worden traversen overdwars gemaakt. 
T roversen zijn ongeveer 16 meter lang, breedte is 3,6 
meter, zodat er delen van 7,2 meter breed kunnen worden 
getransporteerd. 

De te transporteren travers is 7,2 meter breed, 1 7,1 meter 
lang, 7,6 meter hoog en bestaat uit de elementen zoals weergegeven in 
tabel 6.3 
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Aantal Element Gewicht/stuk (kg) Gewicht (ton) 
8 Vloerplaat lokaal 8400 67,20 
2 Vloerplaat gang 9525 19,05 
12 Kolom BG 369 4,43 
12 Kolom 1e 351 4,21 
Totaal 94,89 
Tabel6.3: gegevens elementen per transport variant 2 

Nadelen van deze oplossing: 

• Het is moeilijk om 8 kolommen tegelijkertijd te positioneren. 
• Verschillende traversen maken gebruik van dezelfde kolommen 
• De laadcapciteit van de zeppelin wordt niet optimaal benut. 

Voordelen van deze oplossing: 

• Het aantal tegelijk te positioneren kolommen is gering 

Bij de derde en laatste variant worden 
enkele traversen gesplitst in de onder- en 
bovenverdieping. Hierdoor wordt de 
laadcapaciteit van de zeppelin beter benut 
en kan er worden volstaan met minder 
transporten. Het resulteert echter wel in meer 
elementen; enkele traversen worden immers gesplitst. 

Aantal Element Gewicht/stuk (kg) 
12 Vloerplaat lokaal 8400 
3 Vloerplaat gang 9525 
24 Kolom BG 369 
12 Kolom 1e 351 
Totaal 
Tabel 6.4: Gegevens elementen per transport variant 3 

Nadelen van deze oplossing 

Gewicht (ton) 
100,80 
28,58 
8,86 
4,21 
142,45 

• Het is moeilijk om 12 kolommen tegelijkertijd te positioneren 
• Verschillende traversen maken gebruik van dezelfde kolommen 
• Elementen moeten worden gesplitst (vloerplaten gang en kolommen) 

Voordelen van deze oplossing 
• Laadcapaciteit van de zeppelin wordt redelijk bereikt 
• Er zijn geen extra hijsactiviteiten nodig op de bouwplaats 
• Positioneren van het aantal kolommen is gering 

Aanpassingen aan ontwerp 
Er moeten afstandhouders aan de onderkant van de kolommen worden 
gemaakt, zodat de kolommen op gelijke afstand blijven. Dit vergemakkelijkt 
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het positioneren. Hiervoor zou een herbruikbaar systeem moeten worden 
gebruikt. 

Kolommen aan de randen van een element moeten worden uitgevoerd als 
halve kolommen. Op de bouwplaats worden deze dan aan elkaar 
bevestigd, waardoor de complete kolom ontstaat. 

Keuze transportwijze 
De derde variant wordt gekozen omdat bij deze variant de zeppelin op de 
meest optimale manier wordt beladen en het gebouw zo compleet mogelijk 
kan worden geprefabriceerd. 
Van tevoren worden acht bouwdelen gemaakt. Deze worden in vier 
transporten naar de bouwplaats vervoerd. Deze bouwdelen hebben de 
volgende gewichten en afmetingen. 

Bouwdeel Lengte Breedte Hoogte Gewicht 
1 17.07 7.19 7.61 93.45 
2 17.07 7.19 3.89 46.08 
3 17.07 7.19 3.72 45.93 
4 17.07 7.19 7.61 72.96 
5 17.07 7.19 7.61 72.96 
6 17.07 7.19 3.89 46.08 
7 17.07 7.19 3.72 45.93 

8 17.07 7.19 7.61 93.45 
Tabe/6.5: Gegevens elementen 

Toets met behulp van model: 
Deze gegevens worden als controle ingevoerd in het model dat in het vorige 
hoofdstuk is beschreven. In eerste instantie zullen de uitkomsten niet veel 
mogen verschillen, daar het totale gewicht etc niet is veranderd. De 
elementen zijn echter gemonteerd tot bouwdelen, waardoor het volume 
groter is geworden. In de lostijd van de zeppelin is het lossen en 
positioneren van één element inbegrepen. Voor het tweede element wordt 
een montagetijd van 30 minuten gerekend. Het scherm van gegevensinvoer 
ziet er als volgt uit. 
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Invoer gegevens 
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2 .. 17 719 l 1 
l .. 17.07 719 l 1 
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• n 17 . 7,19 761 1 

• .. 17,07 7 19 l 1 
7 45 17,07 7. 19 3 1 
8 934 1707 7,19 7.61 1 
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Afbeelding 6.5 : Invoer gegevens 

Uit het model blijkt dat het transport met traditionele transportmiddelen niet 
mogelijk is. Indien dergelijke elementen worden getransporteerd is het 
raadzaam om de zeppelin ook te gebruiken voor het monteren van de 
elementen . 

Resultaten 
niet 
niet 

Transportwijze l--'wei":'5---E::::"~~~~i73-:=:;;:--l 

wel 

Afbeelding 6.6: Resultaten model 

6.2.5 Zichtbaar maken van de bewegingen 
Bij het zichtbaar maken van de bewegingen van de montage van het 
betonskelet zijn de volgende zaken belangrijk. In de eerste plaats de 
bouwvolgorde, in de tweede plaats het afroepschema en in de derde plaats 
de tijdsplanning . 
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6.2.5. 7 Bouwvolgorde 
De bouwvolgorde van de acht elementen 
van het CD 20-systeem die worden gebruikt 
bij de uitbreiding van scholengemeenschap 
Reigersbos is als aangegeven in afbeelding . 
Per transport kan één groot en één klein 
element worden getransporteerd. 
In onderstaande afbeelding is de 
bouwvolgorde van het betonnen skelet 
schematisch weergegeven. Het eerste 
transport, met de elementen 1 en 2 begint 
met plaatsen aan de kant van de bestaande 
bebouwing. Het tweede transport plaatst 
vervolgens element 3 op element 2 en 
bouwt zo verder. 

De zeppelin in de bouw - Afstudeerverslag 

@ 
~2 

~3 

~4 

~5 

~6 

I' (Wl&l 
8 

Afbeelding 6. 7: Bouwvolgorde scholengemeenschap Reigersbos 

6.2.5.2 Afroepschema 
Het afroepschema bevat de informatie die nodig is om bouwmateriaal op 
de bouwplaats in ontvangst te nemen en te controleren of hetgeen besteld is 
ook daadwerkelijk is geleverd . Er is dus geen sprake van nieuwe gegevens, 
maar uitsluitend het nalopen van eerder vastgelegde gegevens. 
[Bron : ir. E.R. Poortman, Logistiek management in de Bouw] 

Een afroepschema bevat in ieder geval de volgende informatie en kan 
worden aangevuld met informatie over de elementen: 
Geometrie 

• Adres 
• Bereikbaarheid 
• Hulp bij lossen 
• Opslagplaats 
Kwantiteit 

• Zending; welke goederen betreft de zending 
• Levertijd na afroep; de exacte datum van aankomst op de bouwplaats 
• Lostijd; begintijdstip en eindtijdstip van het lossen 
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Geometrie 
Adres Ravenswaaipad 

Amsterdam Zuidoost 
Bereikbaarheid 
Hulp bij lossen Montageploeg 
Opslagplaats Geen, montage in werk 
Kwantiteit 
Zending 1 : elementen 1 en 2 

2: elementen 3 en 4 
3: elementen 5 en 6 
4: elementen 7 en 8 

Levertijd na opdracht 30 dagen 
Levertijd na afroep 3 dagen 

1 : maandag 31 juli 2000 
2: dinsdag 1 augustus 2000 
3: woensdag 2 augustus 2000 
4: donderdag 3 augustus 2000 

Lostijd 3 uur voor positioneren zeppelin en 
lossen eerste element 0,5 uur per 
volgend element, totaal 3,5 uur 

Hoedanigheid 
Afmetingen (m x m x m) 1: 17,07x7,19x7,61 

2: 17,07x7,19x3,89 
3: 1 7,07 x 7,19 x 3,72 
4: 17,07x7,19x7,61 
5: 17,07x7,19x7,61 
6: 17,07x7,19x3,89 
7: 17,07 x 7,19 x 3,72 
8: 17,07x7,19x7,61 

Gewicht 1: 93,45 ton 
2: 46,08 ton 
3: 45,93 ton 
4: 72,96 ton 
5: 72,96 ton 
6: 46,08 ton 
7: 45,93 ton 
8: 93,45 ton 

Vorm 3D-element 
Tabel 6. 6: Afroepschema 

6.2.5.3 Tijdsplanning 
In de tijdsplanning op de volgende pagina wordt het transportproeens van 
de elementen aangegeven. De elementen worden 's ochtends geladen en 
aan het eind van de middag gelost. 
De terugvlucht van de zeppelin is niet in het schema opgenomen. 
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6.2.6 Evaluatie transportplan 
Het transportplan dat volgens de Systematic Handling Analysis methode is 
opgezet biedt de mogelijkheid om gestructureerd om te gaan met het 
transportplan. De scenario's waren goed in te passen bij het analyseren van 
de bewegingen. 
Het eerste scenario, waar gebruik wordt gemaakt van vrachtwagens voor het 
transport van bouwdelen naar de bouwplaats, is geen verandering ten 
opzichte van de huidige transportmethoden. Derhalve levert het gebruik van 
van dit scenario geen moeilijkheden op. 
Het tweede scenario, het transporteren en plaatsen van één element met 
behulp van een zeppelin, is bij dit project niet bruikbaar. Het gebouwdeel is 
te groot voor het laadvermogen van de zeppelin. Wellicht kan dit scenario in 
een later stadium ook gebruikt worden als er een zeppelin is ontwikkeld met 
een groter laadvermogen. 
Het derde scenario, het transporteren en plaatsen van meerdere elementen 
met behulp van een zeppelin, biedt voor dit project de meeste 
mogelijkheden. Het ontwerp kan goed geoptimaliseerd worden op de 
zeppelin, omdat de zeppelin ook wordt gebruikt voor het plaatsen van de 
elementen. Het gehele laadvermogen van de zeppelin komt ten goede aan 
gebouwdelen. Bovendien kunnen gebouwdelen onder geconditioneerde 
omstandigheden worden gefabriceerd. 
Het vierde scenario, het transporteren van bouwdelen naar de bouwplaats, 
biedt wel voordelen boven de huidige transportmethoden. Er vinden minder 
transporten plaats naar de bouwplaats en de transporten die plaats vinden 
hebben minder risico op vertraging. Bij dit project is er voor dit scenario 
voldoende opslagruimte op de bouwplaats, maar er is nog steeds een 
hijskraan nodig om de elementen te plaatsen, terwijl de zeppelin deze 
hijskraan in zich meedraagt. 

6.3 Evaluatie keuzemodel 
Het ontwikkelde keuzemodel is goed te gebruiken wanneer er een 
transportplan wordt opgesteld volgens de SHA methode. 
De gegevens die nodig zijn om het model te kunnen gebruiken zijn al 
bekend wanneer het model daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 
Daarnaast worden de economische aspecten elke keer op dezelfde wijze en 
direct berekend, waardoor de wijzigingen in elementgrootte direct kunnen 
worden bekeken. 
Dit was een duidelijk voordeel bij het optimaliseren van het ontwerp. Er kon 
een snellle afweging worden gemaakt of een variant in het ontwerp 
gevolgen had voor het transport. 
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7 Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

7 .l Samenvatting 
Naar aanleiding van de toenemende moeilijkheden en kostenstijgingen van 
het transport van geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats werd de 
volgende doelstelling voor dit afstudeerproject geformuleerd: 
"Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van nieuwe 
transportscenario's door gebruik te maken van een zeppelin voor het 
transport van grote geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats met 
een keuzemodel voor ondersteuning van de keuze van één van deze nieuwe 
transportscenario' s." 
Vervolgens is eerst in beeld gebracht wat de eigenschappen van een 
zeppelin zijn en hoe een transport naar de bouwplaats in zijn werk gaat. 
Daarna is er een aantal scenario's uitgewerkt waarin de zeppelin wordt 
gebruikt voor het transport naar een bouwplaats. Om tot één van deze 
scenario's te komen tijdens het opstellen van het transportplan is een 
keuzemodel gemaakt dat een aantal eigenschappen van de verschillende 
scenario's in beeld brengt; het aantal transporten, de kosten van een 
transport en de benodigde tijd voor het transport. Met deze gegevens kan 
de gebruiker van het model een keuze maken voor een bepaald scenario. 
Vervolgens is een transportplan opgesteld voor het transport van 
geprefabriceerde betonnen elementen naar de bouwplaats, waarbij het 
model is gebruikt en het transport volgens één van de scenario's is 
uitgewerkt. 

7.2 Conclusies 
Uit dit afstudeerwerk waarin de zeppelin centraal staat blijkt het volgende: 

• Het is mogelijk om een zeppelin te gebruiken voor het transport van 
elementen naar de bouwplaats. 

• Met behulp van een zeppelin kunnen grotere elementen worden 
getransporteerd. Grotere elementen bieden het voordeel dat ze onder 
geconditioneerde omstandigheden kunnen worden geproduceerd. 

• Een zeppelin kan een vervanging bieden van een compleet 
transportsysteem, dus ook de hijskraan op de bouwplaats. 

• Hoewel de zeppelin nog niet in de vaart is kan een indicatie gegeven 
worden van het aantal transporten, de kosten en de benodigde tijd van 
een transport met een zeppelin. 

• De zeppelin kan op diverse manieren worden ingezet bij het transport 
naar de bouwplaats; er is afgebakend tot vier scenario's, waarbij de 
zeppelin wordt gebruikt voor zowel transport als positioneren van 
bouwdelen. 

• Voor zover tot op dit moment is te overzien is een transport met een 
zeppelin veel duurder dan een traditioneel transport. 
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• Het aantal transporten naar de bouwplaats kan sterk worden 
teruggebracht, omdat de zeppelin een veel groter laadvermogen heeft 
dan een traditioneel transportmiddel. 

• Het ontwikkelde model biedt een objectieve visualisatie als de 
transportbewegingen van een zeppelin in beeld worden gebracht. 

• Het ontwikkelde model biedt een ondersteuning bij de keuze voor één 
van de transportscenario's. Het model geeft een indicatie van aantal 
transporten, kosten van het transport en de transporttijd van traditionele 
transporten en transporten met een zeppelin. 

7.3 Evaluatie 
In hoeverre voldoen de vier scenario's en het ontwikkelde keuzemodeL Zijn 
deze elementen te gebruiken bij het opstellen van een transportplan volgens 
de SHA methode? 

7.3. 1 Scenario's 
Het eerste scenario, waar gebruik wordt gemaakt van vrachtwagens voor het 
transport van bouwdelen naar de bouwplaats, is geen verandering ten 
opzichte van de huidige transportmethoden. Derhalve levert het gebruik van 
van dit scenario geen moeilijkheden op. 
Het tweede scenario, het transporteren en plaatsen van één element met 
behulp van een zeppelin, is bij het geanalyseerde project niet bruikbaar. Het 
gebouwdeel is te groot voor het laadvermogen van de zeppelin. Wellicht dat 
dit scenario gebruikt kan worden in de woningbouw; het casco van een 
rijtjeswoning weegt ongeveer 160 ton, het laadvermogen van een zeppelin. 
Wellicht kan dit scenario in een later stadium ook gebruikt worden als er 
een zeppelin is ontwikkeld met een groter laadvermogen. 
Het derde scenario, het transporteren en plaatsen van meerdere elementen 
met behulp van een zeppelin, biedt op dit moment de meeste 
mogelijkheden. Het ontwerp kan goed geoptimaliseerd worden op de 
zeppelin, omdat de zeppelin ook wordt gebruikt voor het plaatsen van de 
elementen. Het gehele laadvermogen van de zeppelin komt ten goede aan 
gebouwdelen. Bovendien kunnen gebouwdelen onder geconditioneerde 
omstandigheden worden gefabriceerd. Dit scenario biedt nog volop 
mogelijkheden om door te ontwikkelen, bijvoorbeeld het prefabriceren van 
complete gebouwdelen, inclusief afbouw en installaties. 
Het vierde scenario, het transporteren van bouwdelen naar de bouwplaats, 
biedt wel voordelen boven de huidige transportmethoden. Er vinden minder 
transporten plaats naar de bouwplaats en de transporten die plaats vinden 
hebben minder risico op vertraging. Voor dit scenario moet er echter wel 
voldoende opslagruimte zijn op de bouwplaats en er is nog steeds een 
hijskraan nodig om de elementen te plaatsen, terwijl de zeppelin deze 
hijskraan in zich meedraagt. 

De vier scenario's die in dit afstudeerwerk zijn gebruikt dekken het transport 
van bouwdelen naar de bouwplaats voldoende af. Er zijn wel aanpassingen 
te verzinnen op deze scenario's, maar deze kunnen pas worden 
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gerechtvaardigd indien de zeppelin in de gebruik is en er meer gegevens en 
problemen van het transport per zeppelin bekend zijn. 

7.3.2 Keuzemodel 
Het ontwikkelde keuzemodel is goed te gebruiken wanneer er een 
transportplan wordt opgesteld volgens de SHA methode. De gegevens die 
nodig zijn om het model te kunnen gebruiken zijn al bekend wanneer het 
model daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Daarnaast worden de 
economische aspecten elke keer op dezelfde wijze en direct berekend, 
waardoor de wijzigingen in elementgrootte direct kunnen worden bekeken. 
Het verdient aanbeveling om het model uit te breiden met een module met 
mogelijkheden om het ontwerp aan te passen aan het transport met een 
zeppelin. 

7.3.3 Evaluatie afstudeerwerk 
Uit dit afstudeerwerk is gebleken dat de zeppelin kan worden gebruikt voor 
het transport van bouwdelen naar de bouwplaats. Om de keuze voor de 
zeppelin te vergemakkelijken zijn er enkele scenario's ontwikkeld en is er 
een keuzemodel ontwikkeld omde keuze voor deze scenario's te 
vergemakkelijken. 
De zeppelin is momenteel veel duurder dan een traditioneel transport. 
Hierbij moet worden uitgegeaan van een factor tien. Wellicht verandert dit 
in de loop van de tijd. Bij de traditionele transportmethoden zijn immers ook 
afspraken gemaakt over de kosten, waardoor de kosten van een transport 
lager kunnen worden gehouden. Indien het prijsverschil van tussen de 
verschillende transportmethoden kleiner wordt - dit is het geval bij een 
daling van de kosten van de zeppelin of een stijging van de kosten van een 
traditioneel transport, door bijvoorbeeld stijgende brandstofprijzen en 
rekeningrijden - kan een transport met een zeppelin interessant worden. 
Indien de te transporteren afstand groter wordt zal het prijsverschil tussen 
een transport met een zeppelin en een traditioneel transport kleiner worden. 
Om effectief met een zeppelin te kunnen transporteren is het noodzakelijk 
dat al tijdens het ontwerpen rekening wordt gehouden met het transport met 
een zeppelin. Hierbij kan het het ontwerp geoptimaliseerd worden, wat 
betreft elementgrootte. 
Onder bepaalde omstandigheden kan het inzetten van een zeppelin grote 
voordelen bieden. Bijvoorbeeld wanneer de bouwtijd op de bouwplaats zo 
kort mogelijk moet worden gehouden om de overlast voor de omgeving te 
beperken.Ook wanneer de te transporteren afstand groter is dan enkele 
honderden kilometers kan een zeppelin voordelen bieden met zijn snelheid 
en reikwijdte. Een andere mogelijkheid waar een zeppelin kan worden 
ingezet is na rampen, waar snel een enorme hoeveelheid materiaal en 
materieel moet worden aangevoerd. 
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7.4 Aanbevelingen 
Voor de zeppelin is zeker een rol weggelegd in de toekomst. Echter, om de 
zeppelin optimaal in het bouwproces te laten functioneren moet er wel wat 
veranderd worden, bijvoorbeeld de elementgrootte. 
Het belangrijkst is echter dat de voordelen van een zeppelin worden 
ingezien in de bouwwereld zodat de extra kosten, die op dit moment nog 
noodzakelijk zijn, niet meer opwegen tegen de voordelen die het transport 
met een zeppelin biedt. 
Daarnaast moet worden onderzocht wat de invloed van het transporteren 
met een zeppelin is op de getransporteerde producten. Er moeten diverse 
studies worden verricht naar bijvoorbeeld de gevolgen van de 
temperatuurswisselingen tijdens laad- en losprocedures en naar de 
bewegingen en krachten die in de producten optreden tijdens laden, vervoer 
en lossen. 
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