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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 Cayley 
Air Transporlotion Pioneer in the year 1816 
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A Probleemanalyse 

A.1 Oriëntatie 
In de bouwwereld kampt men op moment van schrijven van dit rapport met 
diverse problemen. Eén van de grootste problemen is het probleem met 
transport van de toeleverancier naar de bouwplaats. Door het dichtslibben 
van de wegen lopen transporten van en naar de bouwplaats steeds meer 
vertraging op. Zeker nu er steeds grotere geprefabriceerde elementen worden 
gebruikt, betekent een vertraging het stilstaan van de bouw. Dat de 
problemen in de transportwereld nog niet zijn opgelost blijkt uit diverse 
toekomstvisies. 

A.2 Toe komstvisies 
Diverse instanties houden zich bezig met de samenleving over vijftien tot 
twintig jaar. Sommige zijn spediek voor de bouw: de AdviesRaad Technologie 
Bouwnijverheid, specifiek voor het milieu: Vereniging Milieu-defensie en 
anderen zijn algemener: Centraal bureau voor de Statistiek en Centraal 
PlanBureau. Tenslotte wordt de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening besproken, 
waarin het beleid van de regering voor de komende jaren wordt vastgelegd. 

Hieronder volgt een samenvatting van diverse rapporten van instanties, die 
zich met het voorspellen van de toekomst van Nederland bezig houden. 

A.2. 1 CBS en CPB 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal PlanBureau werken 
nauw samen bij het maken van prognoses voor de toekomst. Samen zorgen 
ze voor het meeste cijferwerk van Nederland. Aan de hand van de door het 
CBS en CPB uitgewerkte scenario's wordt het beleid van de regering bepaald. 

A.2. 1. 1 Demografische trends 
Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek heeft drie prognoses gemaakt 
voor de Nederlandse samenleving in 2025. De 'middenvariant' lijkt op 
moment van schrijven de meest plausibele. Volgens die variant leven er in 
2025 ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland. Er is sprake van een lichte 
ontgroening - in 1996 4,9 miljoen mensen jonger dan 25 jaar, in 2025 3,5 
miljoen mensen - stevige vergrijzing - ongeveer 2 miljoen mensen ouder dan 
65 in 1996 tegen 3,5 miljoen in 2025. De levensverwachting van de 
Nederlandse bevolking neemt ook toe, onder andere door technologische 
vooruitgang in de medische zorg. 

Levensverwachting (jaar) Mannen 
1994 74,6 
2015 77,1 
2050 80,0 

Tabel A 1: Levensverwachting Nederlandse bevolking 
[Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek] 
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De stijging van levensverwachting is onder andere te danken aan een betere 
gezondheidszorg en een betere voeding. 
Het aantal niet-westerse allochtonen neemt toe van 1,2 miljoen in 1 998 tot 
2,0 miljoen in 2015. Het totale aantal inwoners van Nederland stijgt in 
dezelfde periode met 1,2 miljoen. Dit betekent dat tweederde van de totale 
bevolkingsgroei kan worden toegeschreven aan de groei van het aantal 
allochtonen. 
[Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1994] 

A2.7.2 Economische trends 
Andere grote economiën in Zuidoost-Azië en Midden- en Oost-Europa raken 
meer betrokken in de wereldeconomie. Er treedt een groeiende handel op 
tussen deze gebieden, mede door de technologische vooruitgang op het 
gebied van informatie en communicatie, waardoor tijd en afstand een andere 
betekenis krijgen. Door het aantrekken van de wereldmarkt wordt de 
concurrentie scherper. Er ontstaat een noodzaak voor concentratie van 
economische activiteiten in metropolen zoals de Randstad. De kwaliteit van de 
fysieke infrastructuur, het arbeidsaanbod, een goede kennisinfrastructuur en 
de kwaliteit van woon- en werkomgeving zijn daarbij doorslaggevende 
factoren. Daarbij neemt de congestie in Nederland meer toe dan in 
concurrerende kerngebieden in Noorwest-Europa, waardoor er gewaakt moet 
worden voor een goede bereikbaarheid, onder andere door intensief gebruik 
van mainports. 
[Bron: Centraaf Bureau voor de Statistiek, Bevolkingsprognose 1996-2050] 

A2.7.3 Sociaal-culturele trends 
De individualisering en emancipatie neemt toe, waardoor er vraag komt naar 
een ander ruimtegebruik. Brede lagen van de bevolking schuiven op naar een 
consumptiepatroon dat voorbehouden was aan de meest welgestelden van de 
samenleving: grotere huizen, meer comfort, een luxe woonomgeving, 
buitenlandse reizen en gemakstechnologie. Door toename van de welvaart 
blijft de ruimtevraag naar luxer wonen, werken sterker toenemen dan op 
grond van de bevolkingstoename verwacht mag worden. Om de mobiliteit 
mee te kunnen laten groeien met de welvaart is extra ruimte nodig. Door deze 
vraag naar ruimte voor wonen, werken en mobiliteit komen de landelijke 
gebieden in de verdrukking. Grote groene gebieden worden aan de randen 
aangetast of door infrastructurele voorzieningen doorsneden. Dit leidt tot een 
vervlakking van het gevarieerde landschap. 
Verder is er een groei van het bruto binnenlands product te verwachten. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de tertiaire en kwartaire sector. Een gevolg 
hiervan is de vraag naar grotere bedrijventerreinen. 
De verwachte economische en sociale ontwikkelingen leiden tot een sterk 
stijgende mobiliteit. Tot 2030 wordt een groei van de personenmobiliteit 
verwacht van 27%. Voor het goederenvervoer wordt een groei van 100% van 
het niveau van 1995 verwacht. Dit is grotendeels te danken aan een 
verandering in het productieproces. In de toekomst zullen halffabricaten bij 
gespecialiseerde bedrijven worden vervaardigd en bij andere bedrijven 
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geassembleerd. Het vervoer per trein zal ook groeien, maar niet in de mate 
van het wegtransport. 
[Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolkingsprognose 1996-2050] 

A2. 7 .4 Samenvattend 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal PlanBureau 
zullen de volgende trends de komende jaren in Nederland plaatsvinden: 

• Demografische trends 
o Groei van de bevolking 
o Vergrijzing als gevolg van groeiende levensverwachting 
o Huishoudens verdunning 
o Toenome allochtonen 

• Economische trends 
o Aantrekkende economie 

• Sociaal- culturele trends 
o Toename van individualisering en emancipatie 
o Groeiende ruimtebehoefte voor wonen, werken en mobiliteit 
o Groei bruto binnenlands product 
o Vervlakking van het landschap 
o Groene ruimte staat onder druk 
o Groei personenmobiliteit 
o Groei goederenvervoer 

A.2.2 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (startnota) 
De Nota's Ruimtelijke Ordening zijn de belangrijkste leidraden voor de 
inrichting van Nederland. De startnota van de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening is in 1999 in het regeerakkoord aangekondigd. Deze nota bevat 
strategische uitgangspunten voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van 
Nederland in Europees perspectief. De in de startnota gepresenteerde 
uitgangspunten bieden een langetermijnperspectief en worden in diverse 
sectorale beleidsnota's uitgewerkt. 

Eind jaren negentig bleek de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) en 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1991) achterhaald. Vanaf het einde 
van de jaren tachtig is de economie weer aangetrokken. Een gevolg van de 
aangetrokken economie was de grote vraag naar nieuwe bouwwerken. In de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra werden hiervoor zogenaamde VINEX
locaties aangewezen. Dit zijn locaties, die zowel met de auto als met het 
openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Hierdoor liggen de meeste VINEX
locaties als een lint langs de snelwegen. 

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aan de hand van, eerder 
besproken, door CBS en CPB uitgewerkte scenario's naar de toekomst 
gekeken. 
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Er wordt gewerkt met vier perspectieven: 

• Palet: vrijheid van vestiging 
• Parklandschap: hierin staat het cultuurlandschap centraal 
• Stromenland: verkeer en waterhuishouding hebben hier de basis 
• Stedenland: nadruk op de steden en scheiding tussen stad en land 

Vervolgens is er een combinatie van bovenstaande perspectieven uitgewerkt, 
stedenland-plus. Hierin ligt de nadruk op een compacte stad en een beheerste 
ontwikkeling van regionale gedifferentieerde corridors. Het uitwerken van dit 
perspectief heeft geleid tot uitgangspunten. Aan de hand van deze 
uitgangspunten wordt de definitieve vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
vastgesteld en Nederland de komende jaren bestuurd. Deze uitgangspunten 
zijn: 

• Netwerksteden worden verder ontwikkeld 
• Binnensteden blijven het brandpunt van een stad 
• Aanleg van internationale transportassen 
• Groene kwaliteit platteland versterken 
• Ontkoppeling van economische groei en milieudruk 
• Milieuwinst door verdere modernisering 
• Beter benutten capaciteit van bestaande infrastructuur 
• Streven naar differentiatie van bereikbaarheid 

[Bron: Ministerie van VROM, De Ruimte van Nederland] 

A.2.2. 1 De netwerkstad a/s uitgangspunt 
Om de groene ruimte te sparen wordt er de komende jaren gewerkt aan 
inbreiding in plaats van uitbreiding. Bestaande steden bieden voor de 
komende decennia nog volop kansen voor differentiatie en uitbreiding van 
capaciteit. Dat betekent niet per definitie meer steen per vierkante meter. 
Plaatselijk moet er worden verdicht en op andere plaatsen is verdunning nodig 
om daarmee combinaties van functies mogelijk te maken. Om die afwegingen 
te kunnen maken, dient de 'netwerkstad' als referentiekader, waarbij het 
netwerk als geheel tegemoet moet kunnen komen aan de kwantitatieve en de 
kwalitatieve behoefte aan woon- en werklocaties. Ook het concept van de 
Deltametropool, zoals door de vier grootste steden is voorgesteld, past in dit 
plaatje. 
[Bron: Ministerie van VROM, http:/ /brattain.design.nl/minvrom/pagina.html?id=686] 

A.2.2.2 Inbreiding 
Er zijn verschillende mogelijkheden hoe bestaande stedelijke milieus kunnen 
worden versterkt. Die mogelijkheden verdienen alle prioriteit omdat de 
bestaande potenties van de steden dan optimaal worden benut en de 
openheid van het landschap dan zo goed mogelijk in takt blijft. 

• Voor de hoofdcentra van de netwerksteden gaat het vooral om 
intensivering, functiemenging en verbetering van de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer. De vraag is of ook de bereikbaarheid voor auto's 
moet worden verbeterd. Zo ja, dan zijn er investeringen nodig, onder 
andere in ondergronds parkeren. 

• De eerste ringen rondom de oude centra zijn in de periode van de 
stadsvernieuwing vaak al aanzienlijk verbeterd. Verschillende 
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stadsvernieuwingwijken moeten echter opnieuw worden aangepakt, 
waarbij het vooral gaat om sociaal-economische versterking in relatie 
tot een verdere fysieke verbetering. In sommige gevallen biedt 
herstructurering kansen voor differentiatie en/of verdunning. 

• Veel naoorlogse woonwijken en bedrijventerreinen zijn erg eenzijdig 
van samenstelling. Versterking moet hier worden gezocht in de sfeer 
van functiemenging. 

• De randen van steden zijn vaak erg rommelig. Voor een sterker 
contrast tussen stad en land is ingrijpende reconstructie nodig. 

• In de nevencentra gaat het, net als in de hoofdcentra, om 
intensivering. De nevencentra zijn doorgaans goed per auto 
bereikbaar. Vaak biedt overkluizing van infrastructuur nieuwe kansen. 
De vraag is of de bereikbaarheid per openbaar vervoer beter moet 
worden om verplaatsingen binnen de netwerkstad te ondersteunen. 
Ook in sterk uitgegroeide dorpen moeten de centra veelal worden 
versterkt. 

[Bron: Ministerie van VROM, http:/ /brattain.design.nl/minvrom/pagina.html?id=686] 

A.2.2.3 Uitbreiding 
Afhankelijk van autonome sociaal-economische ontwikkelingen kan een groot 
deel van de behoefte tot 2030 binnenstedelijk worden gedekt. Dat vereist wel 
een ambitieuze aanpak waarbij van de overheid veel geld en bestuurskracht 
wordt verlangd. Wanneer de binnenstedelijke capaciteit niet toereikend is, dan 
zijn er drie opties voor uitbreiding: klassieke stadsuitbreiding met nieuwe 
wijken aan de stadsrand, nieuwe (groene) woonmilieus in de nu rommelige 
stadsranden en de ontwikkeling van geheel nieuwe steden. De laatste optie 
biedt de mogelijkheid om omvangrijke programma's te realiseren en de 
milieu- en ruimtedruk beperkt te houden. 
[Bron: Ministerie van VROM, http:/ /brattain.design.nl/minvrom/pagina.html?id=686] 

A.2.2.4 Transport en milieu 
Een ontkoppeling van economische groei en milieudruk heeft grote invloed op 
het wegtransport. Hierbij wordt het economische klimaat in Nederland 
geoptimaliseerd, terwijl knelpunten met grote gevolgen voor het milieu 
worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is spreiding van bedrijven met het 
oog op filevermindering. 
Een verdere milieuwinst is te behalen door beter scheiden van afval. Hierbij 
wordt gedacht aan meer prefabricage, waardoor in een fabriek betere 
afvalstromen kunnen worden verzorgd. 
[Bron: Ministerie van VROM, De Ruimte van Nederland] 

A.2.2.5 Samenvattend 
De komende jaren zal met name in de binnensteden veel worden gebouwd. 
Met het oog op het milieu zal er meer worden geprefabriceerd, waarbij door 
de technologische vooruitgang de elementgrootte zal toenemen. 
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A.2.3 ARTB Bouwvisie 2075 
De Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid (ARTB) wil in samenwerking 
met bedrijven en organisaties in de bouw- en installatiebranche, een visie op 
lange termijnontwikkelingen in de bouw formuleren. Die visie moet bedrijven 
en organisaties in de bouw, die op strategisch niveau willen nadenken, helpen 
een eigen koers, in het bijzonder een eigen technologiebeleid te bepalen. In 
samenwerking met velen heeft de ARTB daartoe de Bouwvisie 2015 gemaakt, 
de opvolger van de Bouwvisie 201 0. 

In de ARTB 2015 wordt een visie gegeven over hoe de Nederlandse 
economie en in het bijzonder de Nederlandse bouwwereld er over 15 jaar 
uitziet. 
In de visie wordt met verschillende scenario1s gewerkt, waardoor de getallen 
die genoemd worden nogal eens van elkaar verschillen. 

A.2.3. 7 De bouw 
De voorraad bouwwerken groeit als gevolg van een stijgend aantal inwoners 
en een grotere ruimtebehoefte per inwoner. Verder komen er meer 
alleenstaanden, onder andere door de toenemende vergrijzing van de 
Nederlandse bevolking. Daarbij zal de woningmarkt veranderen van een 
aanbodmarkt naar een vragersmarkt. Projectontwikkelaars en beheerders 
zullen zich moeten aanpassen aan de wensen van de gebruikers van de 
gebouwen. De opdrachtgevers worden veeleisender en zijn vooral 
geïnteresseerd in de functionaliteit van het gebouw. De bouwwereld zal hierop 
moeten inspelen door meer te werken met een integrale dienstverlening. Er zal 
een meer verticale samenwerking in de bouwwereld ingevoerd moeten 
worden, waardoor er een permanent netwerk ontstaat waarin ruimte is om 
specialisten in te voegen. 

Door de toename van de hoeveelheid gebouwen zal het ruimtegebrek in 
Nederland alleen maar toenemen. Het gevolg is dat er dieper en hoger 
gebouwd zal moeten worden. Met deze verandering van de gebouwen 
worden ook nieuwe eisen aan de gebouwen gesteld. Door het meer en meer 
thuiswerken van de bevolking worden er andere eisen gesteld aan de 
aanpasbaarheid van het gebouw en aan de bouwfysische eisen zoals 
geluidsisolatie en luchtbehandeling. 

Op de bouwplaats zelf zal ook het nodige veranderen. Bijna al het bouw- en 
sloopafval zal worden hergebruikt en de milieubelasting is tot bijna nul 
gereduceerd. Verder is de fysieke belasting in de bouw drastisch verminderd 
door invoering van specifiek gereedschap. Het vakmanschap op de 
bouwplaats wordt vervangen door organisatorische kunsten. Op de 
bouwplaats komt de productie van een gebouw volledig beheerst tot stand. 
Door invoering van speciaal gereedschap, een uitgekiende keuze van 
materialen en een goede keuze van bouwvolgorde zal er nagenoeg geheel 
weersenafhankelijk gebouwd kunnen worden. Het specialistische gereedschap 
dat werd genoemd omvat bouwrobots, maar vooral geavanceerde 
meetapparatuur, zoals GPS. 
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Een nog grotere bijdrage aan het weersenafhankelijk bouwen levert het feit 
dat er grotere delen vooraf geproduceerd zullen worden. Het product
assortiment in de bouwwereld zal ook toenemen, waardoor er wellicht de 
behoefte ontstaat om het gebouw in clusters te gaan opdelen. Op dit moment 
wordt uitgegaan van zes clusters, namelijk fundering, ruwbouw, afbouw 
(gevels en dak), inbouw, installatie-infrastructuur en instalatie-componenten. 
Tussen de werkvoorbereiding en de uitvoering moet dan een betere 
communicatie ontstaan, waarbij er sprake is van continue evaluatie. 
[Bron: Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid, ARTB Bouwvisie 2015] 

A.2.3.2 Transport 
In Nederland is een toenemende mobiliteitsbehoefte. Dit resulteert in een 
sterke stijging van het aantal personenautokilometers en wegtransport
kilometers. De schattingen voor personenautokilometers lopen uiteen van een 
groei in 2015 van 122% tot 130%. Voor de wegtransportkilometers lopen de 
schattingen uiteen van 1 70% tot 320%. 

Om Nederland mobiel te houden moeten er maatregelen worden genomen. 
De capaciteit van de huidige infrastructuur moet groter worden en de 
bezettingsgraad/belastingsgraad moeten toenemen. 

Het vergroten van de capaciteit kan op verschillende manieren. Aanleg en 
onderhoud van het wegennet moet minder overlast gaan geven voor de 
overige gebruikers, wat gerealiseerd kan worden door gebruik te gaan maken 
van nieuwe technieken. 
Verder zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van wisselstroken en 
verkeersbegeleiding en verkeersgeleiding. 

Het vergroten van de bezettingsgraad/belastingsgraad kan worden 
gerealiseerd door aparte infrastructuren aan te leggen voor goederen. Te 
denken valt aan speciale tunnels en buizen, waar goederenmetro's door heen 
rijden. Extra aandacht hierbij verdienen de overslagpunten, waar veel winst 
zou kunnen worden behaald. 
[Bron: Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid, ARTB Bouwvisie 2015] 

A.2.4 Economisch Instituut voor de Bouwni;verheid 
De stichting EIB heeft ten doel op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze 
bevorderen van de kennis van economische en sociale vraagstukken en 
verschijnselen die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor de 
Nederlandse bouwnijverheid. Zij houden zich bezig met onderzoek naar de 
economische situatie van de bouwwereld. 

Het EIB verwacht dat de samenwerking tussen verschillende partijen in de 
bouw zal blijven bestaan, met name tussen werkgevers- en werknemers
organisaties. Daarnaast zullen aan de bouw gerelateerde instanties behoefte 
hebben aan informatie. 
Eén van de belangrijkste knelpunten voor de komende jaren is de beperking 
die het gevolg is van het milieubeleid. De beperking zal steeds belangrijker 
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worden, niet alleen bij het toegestane gebruik van ruimte, maar ook bij het 
toegestane gebruik van materiaal en materieel en met met name op het 
gebied van transport van en naar de bouwplaats. Enerzijds is er een toename 
van transport naar de bouwplaats waar te nemen; een gevolg van een 
toename van geprefabriceerde elementen en het scheiden en hergebruik van 
afval, terwijl men anderzijds het wegtransport wil terugdringen. 
Daarnaast zal het zogenaamde duurzaam bouwen nog verder worden 
doorgevoerd. Dit hoeft voor de bouw geen probleem te zijn- het kan volgens 
het EIB zelfs als een verruiming van de markt worden gezien - maar in de 
praktijk zullen de nodige drempels moeten worden weggenomen. 
Naast bouwstoffen en milieu zal de technische ontwikkeling in relatie tot de 
productiviteit de aandacht blijven vragen. Meer dan in het verleden zal de 
markt worden gedomineerd door specifieke wensen van de opdrachtgever 
en/of consument. 
Een ander belangrijk aspect voor de toekomst is de recrutering van nieuwe 
werknemers. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan deeltijdbanen. Daarnaast is te 
verwachten dat de verkorting van de arbeidstijd, als die al niet gestalte krijgt 
via de groei van deeltijdwerk, in algemene zin zal doorzetten. 
De markt zal nog steeds de belangrijkste factor blijven als het gaat om de 
vraag naar bouwproducten. Toch mag niet uitgesloten worden dat dit gaat 
veranderen, onder meer door de definiëring van het begrip kwaliteit van het 
wonen als het de lagere inkomensgroepen betreft. Tevens mag een periode 
van inflatie en hoge rente niet worden uitgesloten. 
De internationalisering, die zo kenmerkend is voor tal van delen van het 
economische leven, is in de bouw nog nauwelijks van de grond gekomen. 
Van export is slechts op bescheiden schaal sprake. De komende jaren zal er 
een toename te zien zijn op het gebied van internationale handel in 
grondstoffen en bouwmaterialen. 
[Bron: Economisch Instituut voor de bouwniiverheid, 40 EIB, toen, nu, straks] 

A2.5 Areadis 
Areadis is een advies en ingenieursbureau met meer dan tweehonderd 
vestigingen verspreid over de gehele wereld. Areadis zet zich in voor een 
betere leefbaarheid. Dit betekent dat er direct multifunctionele gebouwen 
moeten worden ontwikkeld, waar wonen werken en recreëren kan worden 
gecombineerd. 
Areadis signaleert een verschuiving terug naar de stad. Waar in de jaren zestig 
mensen weids wilden wonen trekt men nu terug naar de stad, mits deze 
aantrekkelijker wordt gemaakt. Deze tendens zal worden geïnitialiseerd door 
het feit dat de wegen overvol raken, door de groei van het transport. 
[Bron: Voorstelling bestuur Arcadis, 30 november 1999] 

A2.6 Futuresite 
Futuresite is een thema dat is gekozen door CIB T ask Group TG27. Het is een 
thema dat is gekozen rondom uitvoeringstechniek en management. Het doel 
is het creëren van een visie over hoe over tien jaar een gebouw op een 
bouwplaats gebouwd zal worden. 
Binnen Futuresite zijn verschillende sub-thema's te onderscheiden, zoals: 
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• de relatie tussen architectuur en uitvoering, 

• communicatie op en naar bouwplaatsen, 
• arbeid en materieel op bouwplaatsen, 
• management voor bouwplaatsen 

Binnen deze thema's zijn verschillende doelstellingen gekozen. Deze zijn: 

Doelstelling Commentaar 

Reductie van levertijd Tijd is geld, voor zowel de industrie als voor de 
opdrachtgever, vooral als de dagelijkse 
werkzaamheden moeten worden onderbroken om 
bouwwerkzaamheden te laten plaats vinden, of als 
er door de opdrachtgever geld moet worden 
geleend om de bouwactiviteiten te kunnen 
financieren. 

Geen defecten Dit is afhankelijk van beter gebruik van bestaande 
informatie en het tijdig signaleren van de behoefte 
aan nieuwe kennis 

Reductie in "operatien Energie besparing is een vast punt op de politieke 
maintenance" en agenda's. De industrie heeft de keus om zelf doelen 
energiekosten te stellen voor energiebesparing, of om deze doelen 

door anderen te laten vaststellen. 

Meer duurzaamheid en 
flexibiliteit 

Reductie van ziekteverzuim In veel landen vallen onnodig veel gewonden en 

en gewonden tijdens de doden tijdens de bouw 
bouw 

Minder afval en vervuiling Bouwafval is een groot deel van de totale 
afvalproductie 

Stijging van gebruiks-
mogelijkheden en comfort 

Minder ziekte en verwon-
dingen voor de gebruiker 
Tabel A.2: Doelstellingen van Futuresite 

De resultaten van de onderzoeken die in dit kader worden verricht moeten in 
april 2001 worden gepresenteerd tijdens het CIB congres in Nieuw Zeeland. 
{Bron: website CIB Task Group TG 27, http://www.bwk.tue.nl/ut/tg/default.htm] 

A.2. 7 Vereniging Milieudefensie 
In de Nationale Milieuverkenning 1993-2015, die eind 1993 verscheen, 
evalueerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) de 
resultaten van het milieubeleid van de jaren daarvoor. In de evaluatie bleek 
dat de doelstellingen betreffende de groei van het autoverkeer, zoals 
neergelegd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW-IId, 
1990) absoluut niet worden gehaald. 
Zo groeide het aantal afgelegde personenautokilometers tussen 1986 en 
1992 met 17 procent; streefdoel tot 2010 is 35 procent, dus de helft is al 
opgesoupeerd! Het RIVM verwachtte nu minimaal een groei van het aantal 
personenautokilometers met 40 tot 50 procent. Bij het vrachtverkeer is het niet 
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anders. Hier was met een groei van 18 procent tussen 1996 en 1991 al bijna 
de helft van de tot 2010 nagestreefde groei (40 procent) opgesoupeerd. Het 
RIVM verwacht hier tot 2010 een groei van 90 tot 115 procent. 

Halverwege 1993 kwam het kabinet met een flinke investeringsimpuls voor 
"economische structuurversterking" in de infrastructuur. Met het concept 
"Nederland Distributieland" koos ze voor versterking van de "mainports" 
Schiphol en Rotterdam. Alle ontsluitende verbindingen -wegen, spoor en water 
- moeten worden opgekrikt om deze mainports een belangrijkere rol toe te 
dichten. Dit beleid betekent: 

• verdere asfaltering van Nederland, middels een investerings
verschuiving van (stadsgewestelijk) openbaar vervoer naar wegen; 

• aanleg van twee Hogesnelheidslijnen (HSL) en de Betuwelijn, zonder 
een geïntegreerd beleid gericht op gelijktijdige reduktie van 
automobiliteit en vliegverkeer; 

• bezuinigingen op het stads- en streekvervoer, dat op korte termijn voor 
50 procent kostendekkend moet funktioneren; 

• privatisering van de NS, met als gevolgen het inkrimpen van 
dienstregelingen 

• het openbaar vervoer wordt relatief steeds duurder ten opzichte van de 
auto. 

A.2. 7. 1 Openbaar vervoer 
De tarieven van het openbaar vervoer stegen sinds 1990 met 27 procent, de 
brandstoftarieven slechts 15 procent. Maatregelen als rekeningrijden, 
spitsvignetten en andere vormen van tolheffing - wat je er op zich ook van 
vindt - zijn nog steeds niet ingevoerd. Het kwartje van Kok was niet echt een 
effectieve prijsverhoging, laat staan het dubbeltje van Kok. De overheid 
subsidieert in feite het autogebruik, want de maatschappelijke kosten ervan 
worden niet doorberekend aan de automobilist. 
De 50 miljoen bezuinigingen op het stads- en streekvervoer, die door het 
kabinet werden voorgesteld, zijn de eerste jaren uitgesteld, maar later kwamen 
ze dubbel terug. Minister Jorritsma en de WD wilden geen verdere 
ontwikkeling van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden. Waar men 
lijnen wil behouden vanwege de maatschappelijke functie, moeten de lokale 
bestuurders er dan maar zelf geld op toeleggen. Maar met het mislukken van 
de vervoerregio's - de verenigingen van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) 
willen geen nieuwe bestuurlijke laag tussen gemeente en provincie, behalve 
dan in de zeven te vormen stadsprovincies - is het de vraag welke overheid 
daar dan voor gaat opdraaien. Geld is hier niet voor gereserveerd. 

A.2. 7.2 Meer wegen 
In het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1995-1998 
(MIT) staat "bereikbaarheid" centraal. Leefbaarheid is slechts een minimale 
randvoorwaarde. De oplossing van de fileproblematiek wordt gezocht in de 
aanleg van doelgroepstroken, oftewel meer wegcapaciteit met een extra baan 
voor vrachtverkeer langs diverse hoofdroutes door Nederland. De 
investeringsverschuiving van openbaar vervoer (en vaarwegen) naar wegen 
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gaat verder. Tenslotte is er weinig tot geen aandacht voor investeringen in 
fietsvoorzieningen en -beleid. 
Het spitsvignet is intussen afgestoten. Accijnsverhoging is uitgesteld, de 
regering is daar alleen in Europees verband toe bereid. Maar Nederland is 
geen trekker van dit beleid. VMD en Stichting Natuur en Milieu voeren 
daarom campagne voor 11een eerlijk tarief voor de weggebruiker11

, met als doel 
te komen tot verhoging van de Europese minimum-accijns voor 
motorbrandstof (ook kerosine voor vliegtuigen). 
Verder wordt er gewerkt aan decentralisatie van parkeerbeleid en 
lokatiebeleid. Sommige gemeenten kozen enkele jaren terug voor nieuwe 
kantoorlokaties bij OV-knooppunten en voor een minimaal aantal 
parkeerplaatsen bij nieuwe kantoren; intussen lijkt dat beleid alweer verlaten 
te worden onder druk van de markt, waar autobereikbaarheid nog altijd een 
zware eis is. 
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B Onderzoek zeppelin 

8.1 Inleiding 
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 luidde 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? 
• Hoe is de veiligheid van een zeppelin geregeld? 

De zeppelin, die in dit onderzoek centraal staat is de Cargolifter CL 1 60. 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. Er zijn andere projecten 
om met een zeppelin te gaan transporteren, zoals Rigid Airship Design uit 
Lelystad en Zeppelin NT uit Friedrichshafen. Het voordeel van Cargolifter ten 
opzichte van de andere projecten is het veel grotere laadvermogen van 
Cargolifter. 

8.2 Laadvermogen 
Het nuttige laadvermogen van de Cargolifter CL 160 bedraagt 1 60 ton. Het 
maximale volume dat in de zeppelin kan worden vervoerd is 3.200 m3

. De 
maximaal toegestane lengte van de lading is vijftig meter en de maximaal 
toegestane hoogte en breedte van de lading is acht meter. Dit is de 
beschikbare ruimte in de zeppelin. Het is echter ook mogelijk om een last op 
een platform onder de zeppelin te transporteren, mits de oppervlakte van de 
te transporteren elementen kleiner is dan 50x8 m2

. 

8.3 Snelheid 
Het is belangrijk om van tevoren te weten wat de snelheid van een transport 
is. Hiermee worden immers de planningen gemaakt. Op deze planning wordt 
verder gebouwd. 

De maximale vliegsnelheid van een zeppelin bedraagt 135 kilometer per uur. 
Hierbij maakt het niet uit of de zeppelin beladen is of niet. Door gebruik te 
maken van het Lighter-Thon-Air-Principe is het gewicht van de zeppelin altijd 
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gelijk. Dit kan zijn met ballast of met lading. De cruisesnelheid van een 
zeppelin bedraagt echter 1 00 kilometer per uur. Dit is ook de snelheid die 
aangehouden dient te worden als ontwerpsnelheid bij transporten. 

De laad- en lossnelheid van een zeppelin wordt geschat op drie uur. In deze 
drie uur vinden de volgende stappen plaats. 
De zeppelin wordt gepositioneerd boven het landingsterrein. Vervolgens daalt 
de zeppelin tot een hoogte van tachtig meter boven de grond. Op deze 
hoogte blijft de zeppelin hangen. Vervolgens wordt het laadplatform neer 
gelaten tot een hoogte van ongeveer veertig meter boven de grond, waarna 
vier ankerkabels aan de grond worden geankerd. Hiermee wordt het 
laadplatform in positie gehouden. Vervolgens zijn er verschillende 
mogelijkheden. 
o het laadplatform zakt verder naar de grond, zodat de lading op het 

platform op de grond komt te staan, 
o de last wordt in een geheel neergelaten vanaf het laadplatform, of 
o de lading wordt in gedeelten neergelaten vanaf het laadplatform. 
Terwijl de lading van het laadplatform wordt gehaald moeten ballasttanks in 
het laadplatform worden gevuld. Dit omdat de Cargolifter CL 160 is 
gebaseerd op het Lighter than Air system, waarbij een bepaalde hoeveelheid 
helium in het luchtschip blijft en de lading ongeveer gelijk moet blijven. 

B.4 Kosten 
Hoewel de kosten vaak allesbepalend zijn voor de bouwwereld lijken 
verschillende partijen in de bouw, leveranciers, aannemers en opdrachtgevers, 
bereid te zijn om extra te betalen als er een bepaalde mate van zekerheid is. 

Het grootste verschil met de 'traditionele' transportmiddelen is dat er bij 
Cargolifter niet wordt gewerkt met een kilometerprijs maar met een uurtarief. 
Momenteel worden twee uurtarieven genoemd. Eén waarbij de laad- en lostijd 
moet worden betaald. Hierbij is het uurtarief DM 5.000,-. Het tweede tarief is 
hoger, DM 7.000,-, maar hierbij wordt de tijd voor laden en lossen niet 
meegerekend. Met welk tarief gerekend gaat worden als de Cargolifter CL 
1 60 in de vaart is, is nog niet bekend. 
[Bron: Cargolifter AG., Cargolifter, A new dimension in Transporlotion en 
http:/ /www.cargolifter.com] 

B.S Nauwkeurigheid 
Om met een zeppelin direct in het werk te kunnen monteren wordt gebruik 
gemaakt van een hijsframe. Dit systeem wordt ontwikkeld door Liebherr. 
Een moeilijkheid bij het gebruik van een zeppelin waaraan aandacht moet 
worden geschonken is dat een zeppelin door zijn afmetingen erg gevoelig is 
voor wind. Met behulp van computersystemen is men er echter in geslaagd 
om door middel van acht propellers de zeppelin op zijn plaats te houden. 
Voor het hijsframe heeft men de zelfde verwachtingen wat betreft 
nauwkeurigheid als de huidige generatie mobiele hijskranen. 
[Bron: VDMA, Markstudie Cargolifter, Probleme des Schwertransports; Cargolifter 
AG., Cargolifter, A new dimension in Transportotien en http:/ /www.cargolifter.com] 
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B.6 Veiligheid 
Over de veiligheid van een transport met een zeppelin kan nog geen 
uitspraak worden gedaan. Er kan alleen een verwachting worden 
uitgesproken. Voordat de zeppelin in de vaart is zijn er diverse proeven en 
berekeningen gedaan, zodat er verwacht mag worden dat de zeppelin 
technisch 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? 
In de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart is van meet af aan onderkend 
dat een hoog veiligheidsniveau van groot belang is zowel voor de deelnemers 
aan het luchtverkeer (bemanning, lading en passagiers) als voor mensen op 
de grond. Voor het externe veiligheidsbeleid wordt in de Nota geen aanvul
lend beleid ontwikkeld. Dat gebeurt in andere kaders onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de ministeries van VROM en V&W. Enkele 
hoofdstukken van de Nota gaan over de vragen "Wat is veilig" en "Hoe veilig 
is de luchtvaart". Geconstateerd wordt dat daarop geen eenduidig antwoord 
te geven is. Vliegen geldt, afgaande op statistische gegevens, als een relatief 
veilige vervoersmodaliteit. Duidelijk is echter dat de individuele veiligheidsbe
leving in de luchtvaart een sterke rol speelt. 
Een van de hoekstenen van het huidige beleid van de Nederlandse overheid 
op het gebied van de luchtvaartveiligheid is dat luchtvaartactiviteiten zijn 
verboden tenzij is aangetoond dat deze voldoende veilig (kunnen) worden 
uitgevoerd. Eerst moet zijn aangetoond dat men aan de gestelde eisen en 
procedures voldoet. De minister van Verkeer en Waterstaat geeft aan welke 
die eisen en procedures zijn. Die eisen en procedures zijn vrijwel volledig 
gebaseerd op of zelfs vastgesteld in internationaal overleg. In dat 
internationale overleg speelt Nederland een volwaardige rol. Waar de 
speelruimte voor de ontwikkeling van afwijkend nationaal beleid klein is, is 
een actieve rol van groot belang om Nederlandse opvattingen in de interna
tionale beleidsontwikkeling en regelgeving te laten doorklinken. 
De burger zal actief worden geïnformeerd over de veiligheid van de burger
luchtvaart en de daarmee samenhangende maatregelen. Zo komt er een 
loket "luchtvaartveiligheid" waar burgers terecht zullen kunnen met vragen en 
meldingen over veiligheid. Ook de subjectieve veiligheidsbeleving is immers 
juist in de luchtvaart een factor van belang. 
[Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart] 
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B. 7 Beantwoording onderzoeksvragen 

• Lading 
In een zeppelin kan maximaal 160 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 1 00 
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 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. 

18 



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

c Onderzoek Ironsport 

C.l Inleiding 
Bij de analyse van een transport komen de volgende aspecten aan de orde. In 
de eerste plaats wordt een beeld gecreëerd over 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 over de hoeveelheid transporten die plaatsvindt. Tenslotte wordt een 
beeld gevormd over hoe het transport naar de bouwplaats georganiseerd 
wordt en welke problemen hierbij spelen. Hierbij valt te denken aan 
aanpassingen die nodig zijn voordat de elementen daadwerkelijk naar de 
bouwplaats kunnen worden getransporteerd. 

C. 7. 7 Onderzoeksvragen 
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 

De organisatie van een transport wordt vastgelegd in een transportplan. Een 
transportplan is een verzameling documenten waarin is vastgelegd hoe tijdens 
de produktiefase van een bouwwerk de materiaal- en materieelstromen naar, 
op en van de bouwplaats zijn georganiseerd. 
[bron: Technische Universiteit Eindhoven, Didaat Uitvoeringstechniek 2] 
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Bij de volgende projecten wordt bij de volgende aspecten gekeken of en op 
welke wijze er maatregelen zijn genomen of er aandacht aan is besteed. 
• Wat is bepalend geweest voor de wijze waarop de elementen 

getransporteerd werden? 
• 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. 

• Is 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? 

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

• Wat voor gevolgen heeft het transport naar de bouwplaats gevolgen 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? 

C. 1.2 Projecten 
In dit afstudeerwerk worden twee projecten geanalyseerd. Het eerste project is 
een uitbreiding van een school, Scholengemeenschap Reigersbos, waar met 
betonnen elementen wordt gewerkt. Het tweede project is een kantoorgebouw 
voor ABN-AMRO, waar met industrieel vervaardigde ruimtelijke elementen 
wordt gewerkt. 
De betreffende projecten zijn gekozen omdat: 
• Van de projecten waren veel gegevens beschikbaar. Slechts wem1g 

bedrijven blijken bereid te zijn om gegevens over transport, waarop veel 
winst of verlies kan worden gemaakt beschikbaar te stellen. 

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

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

De projecten bieden twee verschillende bouwplaatsen. Eén met veel 
opslagruimte en één zonder opslagruimte. 
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C.2 Scholengemeenschap Reigersbos 

C.2. 7 A/gemeen 
Het eerste project beslaat een uitbreiding bij scholengemeenschap Reigersbos 
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 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 . 

C.2.2 Ligging 
De bouwplaats is gelegen in Gaasperdam, een woonwijk in Amsterdam Zuid
oost. De bouwplaats is gelegen aan het Ravenswaaipad. Vlakbij de 
bouwplaats ligt de dijk van een metrolijn. 

Afbeelding C. 7: Ligging scholengemeenschap Reigersbos 

C.2.3 Bouwplaatsomstandigheden 
De toegangswegen naar de school voeren door deze woonwijk. Op en 
rondom de bouwplaats zijn meerdere lokaties die geschikt zouden zijn om 
materiaal en materieel op te slaan. Het terrein is, met uitzondering van de 
twee sportvelden niet verhard . 

C.2.4 Beschrijving van de gebruikte materia/en 
De ruwbouw van de lokalen wordt gebouwd met behulp van het CD 20 
systeem van BetonSon. Dit systeem bestaat uit kolommen en vloerplaten . In 
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bijlage H is een beschrijving van dit systeem opgenomen. In de volgende 
tabellen worden kenmerken van de verschillende elementen vermeld. 

Eigenschappen Vloerplaten Kolommen 
Afmetingen (m) Variërend van Lengte variërend van 3,40 

7,19x1,99x0,20 tot tot 3,69. Breedte: 0,20 
7,20x3,60x0,20, zie tabel vierkant of 0,30 rond, zie 
1.2 tabel 1.3 

Gewicht (kg) 6650- 12300 339-630 
Vorm Plaat Kolom 
Beschadigingsrisico Laag Laag 
T cestand Vast Vast 
Hoeveelheid 70 119 
Tijd Op afroep, zie Op afroep, zie 

afroepschema afroepschema 
Opslag Geen opslag, montage Geen opslag, montage 

vanaf vrachtwagen vanafvrachtwagen 
Speciale eisen Geen verpakking Geen verpakking 
Tabel C. 1: Eigenschappen van vloerplaten en kolommen 

Vloerplaat Lengte Breedte Dikte Volume Gewicht Aantal Tot vol Tot gew 
(m) (m) (m) (m3) (kg) (stuks) (m3) (kg) 

PA-l 7,19 3,59 0,20 5,16 8400 52 268,4 436,8 
PCOl-270 7,19 2,69 0,20 3,87 9525 6 23,2 57,2 
PCOl-271 7,19 2,69 0,20 3,87 9525 6 23,2 57,2 
PCOl-112 7,20 3,60 0,20 5,18 12300 l 5,2 12,3 
PCOl-123 7,20 3,60 0,20 5,18 11600 l 5,2 11,6 
PCOl-133 7,20 3,60 0,20 5,18 11200 l 5,2 11,2 
PCOl-200 7,19 1,99 0,20 2,86 6650 3 8,6 20,0 
Tabel C.2: Kenmerken van gebruikte vloerplaten 

Kolom Lengte Breedte Dikte Volume Gewicht Aantal Tot vol Tot gew 
(m) (m) (m) (m3) (kg) (stuks) (m3) (kg) 

KA.BA-100 3,69 0,20 0,20 0,15 369 16 2,4 5,9 
KA.BA-1 06 3,69 0,20 0,20 0,15 369 18 2,7 6,6 
KA.BA-120 3,69 0,20 0,20 0,15 369 5 0,7 1,8 
KA.BA-123 3,69 0,20 0,20 0,15 369 2 0,3 0,7 
KA.BA-125 3,69 0,20 0,20 0,15 369 2 0,3 0,7 
KA.BA-140 3,69 0,20 0,20 0,15 369 3 0,4 l, l 
KA.BA-240 3,69 0,20 0,20 0,15 369 l 0,1 0,4 
KA.DA-100 3,69 0,20 0,20 0,15 369 15 2,2 5,5 
KB.BB-1 06 3,52 0,20 0,20 0,14 351 18 2,5 6,3 
KB.BB-123 3,52 0,20 0,20 0,14 351 2 0,3 0,7 
KB.BB-125 3,52 0,20 0,20 0,14 351 2 0,3 0,7 
KB.BB-140 3,52 0,20 0,20 0,14 351 4 0,6 1,4 
KC.BB-1 00 3,40 0,20 0,20 0,14 339 10 1,4 3,4 
KC.BB-120 3,40 0,20 0,20 0,14 339 4 0,5 1,4 
KC.DD-1 00 3,40 0,20 0,20 0,14 339 12 1,6 4, l 
FR.BA-100 3,69 rond 0,30 0,26 630 5 1,3 3,2 
Tabel C.3: Kenmerken van gebruikte kolommen 
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De te transporteren elementen zijn afkomstig van BetonSon, gevestigd op 
industrieterrein Ekkersrijt in Best. Naast deze elementen worden in de 
ruwbouwfase nog geprefabriceerde betonnen wanden gebruikt. Hiervan zijn 
geen gevens meer te achterhalen en daarom worden deze elementen niet 
meegenomen in de analyses. 

C.2.5 Afroepschema 
Het gebruikte afroepschema is zo opgesteld dat de elementen direct vanuit de 
vrachtwagen in het werk kunnen worden gemonteerd. Bepalend voor het 
aantal transporten en het aantal elementen per transport is het gewicht van de 
elementen. Er mag maximaal 35 ton worden getransporteerd per transport. 

Dog Tijd Transport Vracht Gewicht (ton) 
1 10.00 1 67 kolommen 26.0 
2 7.30 5 wanden* 32.0 

10.00 4 wanden* 32.0 
13.00 2 3 vloeren 28.6 
13.30 3 4 vloeren 33.8 
14.00 4 4 vloeren 33.8 
14.30 5 4 vloeren 33.8 
15.00 6 4 vloeren 33.8 

3 7.30 7 3 vloeren 28.6 
8.00 8 4 vloeren 33.8 
8.30 9 3 vloeren 28.5 
9.30 10 4 vloeren 33.8 
10.00 11 52 kolommen 17.8 
14.00 4 wanden* 31.4 

4 7.30 12 3 vloeren 28.6 
8.00 13 4 vloeren 33.8 
8.30 14 4 vloeren 33.8 
9.30 15 4 vloeren 33.8 
10.00 16 4 vloeren 33.8 
13.00 4 wanden* 29.4 
15.00 17 3 vloeren 28.6 

5 7.30 18 4 vloeren 33.8 
8.00 19 3 vloeren 29.1 
8.30 20 4 vloeren 33.8 
9.30 21 3 vloeren 21.7 
13.00 15 borstweringen * 26.2 

6 10.00 25 borstweringen * 26.2 
* Elementen niet door BetonSen gemaakt, specifieke gegevens ontbreken 
Tabel C.4: Afroepschema 

Dit afroepschema is opgesteld door de werkvoorbereider. Dit schema is 
vervolgens naar de transporteur van BetonSen gestuurd, die de zorg draagt 
en verantwoordelijk is voor het transport. In verband met de relatief lange 
aanrijtijd en mogelijk oponthoud zijn de aanvoertijden voldoende lang 
gekozen. Tijdens het transport is echter geen noemenswaardig oponthoud 
geweest, zodat vrachtwagens met elementen bij de bouwplaats op elkaar 
stonden te wachten. Bij de bouwplaats was hiervoor echter te weinig ruimte 
ingericht, waardoor de aanvoerroute naar de bouwplaats verstopt raakte. 
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Wat duidelijk wordt uit het transportschema is dat er twee dagdelen zijn te 
onderscheiden. Hierdoor is het mogel ijk om met een vrachtwagen twee 
transporten per dag uit te voeren . In dit geval voerden die tweede 
dagtransporten niet naar de zelfde bouwplaats. Verder werden elementen die 
om 7.30 uur op de bouwplaats moesten zijn al de dag ervoor geladen 

uur 

• Rijti jd naar bouwplaats 

2e transport \ 

• lostijd op bouwploals 

3e transport i 
Rijtijd vanaf bouwplaats 

4e transport i 

D Montage wondelementen 

Se transport 

I 6e transport 

I letransport 

I Be transport 

9e transport 

1 Oe transport j 

11 e transport : 

I l2e transport i 

I l3e transport i 

14e transport ~ 

l5e fronsport ] 

J 16e Ironsport: 

I l7e transport i 

: l8e transport j 

I l9e transport i 

'::_:.~ 
transport i 

transport i 

Afbeelding C.2: transportschema 
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C.2.6 Analyseren van de bewegingen 
Vanaf het industrieterrein in Best kunnen vrachtwagens met elementen direct 
de autosnelweg A2 op, die doorgaat tot Amsterdam. Onderweg zijn meerdere 
knelpunten, waarbij rekening dient te worden gehouden met vertraging, met 
name in de spits. 
Bij Amsterdam wordt de route vervolgd op de A9, waarna de afslag 
Gaasperdam wordt genomen. In afbeelding C.3 is de route in kaart gebracht. 
De totale route bedraagt 120 kilometer. De ontwerpsnelheid voor een 
transport met dergelijke betonnen elementen bedraagt 60 kilometer per uur. 
Dit betekent dat er twee uur wordt uitgetrokken voor een transport. 

2.Jndvoort 

Het Westen_ ., 

route 

Afbeelding C.3: route van Son naar Amsterdam 
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Al tijdens de ontwerpfase van de uitbreiding werd duidelijk dat de aanvoer 
naar de bouwplaats voor problemen zou zorgen . Daar de bouwplaats midden 
in een woonwijk is gelegen voert de aanvoerroute van materiaal en materieel 
ook door de wijk. De normale toegangsweg naar de school was door 
verkeersdrempels en krappe bochten echter niet geschikt voor zware 
vrachtwagens. Hierom is besloten om een ti jdelijke bouwweg aan te leggen 
over het fietspad aan de noordzijde van de school. Hiertoe is het fietspad ook 
tijdelijk verlegd. De extra kosten die gemaakt zijn om deze bouwweg aan te 
leggen zijn verdeeld over twee bouwprojecten. Naast de scholengemeenschap 
is een tweede bouwproject van start gegaan, dat ook gebruik maakt van de 
tijdelijke bouwweg. In afbeelding C.4 is de aan- en afvoerroute aangegeven. 
De vrachtwagens met materiaal en materieel komen aan via de 
Papendrechtstraat, rijden vervolgens over de tijdelijke bouwweg bij het 
Puiflijkpad. Vervolgens kunnen via de Peursumstraat de lege vrachtwagens 
vertrekken. 

Afbeelding C.4: Lokatie bouwplaats en aan- en afvoerroute 

C.2. 7 Kosten 
Over de kosten van het transport naar de bouwplaats kan alleen een indicatie 
worden gegeven. Omdat het transport niet in eigen beheer BetonSen wordt 
uitgevoerd, werkt BetonSen met richtprijzen. Deze zijn onafhankelijk van 
bestemming en lengte van de route. Er wordt gerekend met f0,22 per ton per 
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kilometer. Hierbij telt alleen de afstand naar het werk, dus een terugweg wordt 
niet meegenomen in de berekeningen. 

C.2.8 Beantwoording onderzoeksvragen 
Na de analyse van het transportproces van scholengemeenschap Reigersbos 
kan antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen die voort komen uit 
de tweede probleemstelling - Welke transportstromen van leverancier naar 
bouwplaats vinden plaats binnen het productieproces (transportproces)? - De 
antwoorden op de onderzoeksvragen zijn vermeld in tabel C.S. 

Onderzoeksvraag Antwoord 
Wat is het gewicht per Maximaal 35 ton per vrachtwagen. Bij dit 
transport? project bedroeg de maximale lading 33,8 ton 
Wat is het te Het te transporteren gewicht verschilde per dag 
transporteren gewicht per en varieerde tussen de 26,0 en 192, 4 ton. 
dag? Hierbij moet worden opgemerkt dat 26,0 ton 

een uitzondering betrof. 
Wat is het totaal te Totaal moest er 643,1 ton naar de bouwplaats 
transporteren gewicht? worden getransporteerd 
Wat is het volume per 
transport? 
Wat is het te 
transporteren volume per 
dag? 

Wat is het totaal te 
transporteren volume? 
Wat is de plaats van De elementen worden gefabriceerd in Son 
herkomst? 
Wat is de plaats van Scholengemeenschap Reigers bos, Amsterdam 
bestemming Zuidoost 
Wat is de te transporteren 120 kilometer 
afstand? 
Hoelang is de reistijd Twee uur 
Hoe lang is de laad- en De elementen worden direct vanaf de 
lostijd? vrachtwagen in het werk gemonteerd. Hiervoor 

is in de planning een half uur per vrachtwagen 
uitgetrokken. 

Tabel CS: Antwoorden onderzoeksvragen tweede probleemstelling 

De antwoorden op de onderzoeksvragen van de derde probleemstelling - Op 
welke wijze wordt het transport van bouwdelen naar de bouwplaats op dit 
moment georganiseerd?- worden weergegeven in tabel C.6. 
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Onderzoeksvraag Antwoord 
Wat is maatgevend voor Het gewicht van de elementen is maatgevend 
planning van transport? bij de planning van het transport 
Wat is bepalend voor Het maximale laadvermogen van de 
aantal elementen per vrachtwagens is bepalend voor het maximaal 
transport? aantal te transporteren elementen per transport 
Welke maatregelen zijn Er zijn geen extra maatregelen getroffen 
genomen ten behoeve 
van het transport? 
Welke maatregelen zijn Bij de bouwplaats is een bouwweg aangelegd 
genomen ten behoeve om de bouwplaats bereikbaar te maken voor de 
van de transportroute? vrachtwagens 
Welke maatregelen zijn De transporten worden aangepast aan de 
genomen ten behoeve planning op de bouwplaats 
van de afstemming 
bouwplaats en transport? 
Welke aanpassingen Er diende een opstelplaats voor de mobiele 
waren nodig bij deze hijskraan en de vrachtwagens met elementen te 
afstemming? worden gecreëerd 
Wat waren de gevolgen Vrachtwagens zouden meerdere transporten per 
voor de planning? dag kunnen uitvoeren 

Vrachtwagens die vroeg op de bouwplaats 
moeten zijn dienen de dag ervoor geladen te 
worden 

Waren er overige Geen overige voorwaarden 
voorwaarden aan het 
transport? 
Hoe worden de kosten De kosten worden per tonkilometer berekend. 
van het transport 
berekend? 
Tabel C.6: Conclusies met betrekking tot transport naar de bouwplaats van 
scholengemeenschap Reigersbos 
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C.3 Kantoorgebouw ABN-AMRO 

C.3. 7 Algemeen 
Het project voor een nieuw kantoorgebouw wordt gekenmerkt door een korte 
realisatietijd. Het is een industrieel vervaardigd kantoorgebouw, compleet met 
liften, airconditioning en een volledig uitgerust restaurant. Het gebouw is 
opgebouwd uit het MAX-60 systeem van De Meeuw. Het gebouw bestaat uit 
vijf bouwlagen met een totaal vloeroppervlak van bijna 12.000 m3

, dat als 
volgt is ingedeeld : 

A-vleugel B-vleugel Trappenhuis Totaal 
Begane grond 1.538 1.287 178 3.003 
1 • verd ieping 1.301 1.287 178 2.766 
2" verdieping 1.4 14 1.261 178 2.879 
3" verd ieping 1.4 14 1.215 178 2 .879 
4" verdieping 75 75 178 328 
Totaal 5.742 5 .223 890 11.855 

Tabel C. 7: Indeling vloeroppervlak 

C.3.2 Ligging 
De bouwplaats is gelegen in Amsterdam Zuid-Oost aan de Foppingadreef. 
Direct naast de bouwplaats ligt een metrol ijn . De bouwplaats is vlakbij een 
afrit van de snelweg A9 gelegen. 

Afbeelding C.5: Lokatie kantoorgebouw ABN-AMRO 

C. 3. 3 Bouwplaatsomstandigheden 
Op de bouwplaats is nauwelijks opslagruimte, namelijk 350 m2

. Dit betekent 
dat er geen mogelijkheid is om elementen tijdelijk op te slaan en er dus moet 
worden gewerkt met Just-in-Time-Delivery. Materialen die nodig zijn voor de 
afbouwfase moeten tijdens de ruwbouwfase in het gebouw worden geplaatst. 
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C.3.4 Beschriiving van de gebruikte materialen 
Het kantoorgebouw wordt opgebouwd met het MAX-60 systeem van De 
Meeuw. Dit systeem bestaat uit driedimensionale, vooraf vervaardigde 
elementen. Een uitgebreide beschrijving van dit systeem is te vinden in bijlage 
K. In de volgende tabel wordt een aantal kenmerken van de elementen 
vermeld. Het gewicht van de elementen kan erg verschillen. Hierbij maakt het 
uit in welke bouwlaag het element wordt gebruikt. Een element dat meerdere 
elementen moet dragen heeft bijvoorbeeld een zwaardere constructie. Verder 
maakt het uit wat de functie van het element is. Een gang-element weegt 
bijvoorbeeld minder dan een sanitair-element 

Eigenschappen MAX-60 systeem 
Afmetingen (m) L x B x H: 6,14 x 3,07 x 3,30 
Gewicht (kg) 2.500- 1 0.000 
Vorm 3D-element 
Beschadigingsrisico Laag 
Toestand Vast 
Hoeveelheid 620 stuks 
Tijd Op afroep 
Speciale eisen Eventueel afscherming tegen 

weersinvloeden tijdens transport 
Tabel C.B: Eigenschappen van MAX-60-e/ementen 

C.3.5 Analyseren van de bewegingen 
Per dag kunnen vijftien elementen worden geplaatst. Het plaatsen van een 
element gebeurt met behulp van een hijskraan, waarna arbeiders de 
elementen koppelen en de naden dichten. Per element duurt dit ongeveer een 
half uur. 
De elementen worden in Oirschot gemaakt. Door de lengte van 6,14 meter 
per element en een maximaal toegestane transportlengte van 18 meter 
zouden slechts twee elementen op een 'normale' vrachtwagen 
getransporteerd kunnen worden. Om kostentechnische redenen is een 
vergunning aangevraagd om met een speciaal transport te kunnen rijden, 
zodat drie elementen per transport vervoerd kunnen worden. De lengte van 
een transport bedraagt dan 21 meter. 
Er moeten in totaal 620 elementen getransporteerd worden. Bij twee 
elementen per transport levert dit 31 0 transporten op, bij drie elementen 207 
transporten; een besparing van 1 03 transporten. Aangezien de te volgen 
route ongeveer 150 kilometer is betekent dit een totale besparing van ruim 
30.000 kilometer. 

Drie elementen per transport heeft ook gevolgen voor de planning op de 
bouwplaats. Een gevolg van de vergunning om drie elementen per keer te 
kunnen transporteren is een rijverbod tussen 6.00 en 1 0.00 uur en tussen 
16.00 en 20.00 uur. De vrachtwagens kunnen derhalve pas om 10.00 uur uit 
Oirschot vertrekken. 

De kortste route naar Amsterdam voert dan over de A58 richting Eindhoven 
en vervolgens via de A2 naar Amsterdam. In verband met te verwachten 
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vertraging in verband met werkzaamheden en als gevolg van de verleende 
vergunning is echter een andere route noodzakelijk. Vanaf Oirschot wordt via 
de A58 richting Breda gereden waar de A27 wordt genomen. Bij knooppunt 
Eemnes wordt vervolgens de A 1 naar Amsterdam genomen. De route wordt 
zo verlengd van 120 naar 150 kilometer. Met een ontwerpsnelheid van zestig 
kilometer per uur betekent dit een verlenging van de transporttijd met een half 
uur naar tweeënhalf uur. 

B 

l.lndvoort 

Het Westen_ . ., 

Scheverung n 
--; DEN HAAG . 

- Werkelijke 
route 

.-
Afbeelding C.6: routes van Oirschot naar Amsterdam 

0 

Op één dag vinden dus vijf transporten plaats. De tijden op de bouwplaats 
worden aangepast aan de tijden voor het rijverbod voor de beladen 
vrachtwagens. Deze vertrekken na de spertijd . Om de elementen van de 
vrachtwagen op hun positie te krijgen is ongeveer één uur nodig . Alleen het 
vijfde transport heeft te maken met een wachttijd in verband met het rijverbod 
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tijdens de avondspits tussen 16.00 en 20.00 uur. Een dag plaatsen van 
elementen ziet er uit, zoals weergegeven in afbeelding C.l . 
In het transprotschema is te zien dat de vrachtwagens met elementen pas om 
l 0 .00 uur mogen vertrekken. Dit houdt in dat de vrachtwagens maximaal één 
transport per dag kunnen uitvoeren. 

' 
2~ transpÖrt 

. i 
3e transport 

' . i 
4e transport 

~ . 
Se transport 

Afbeelding C. 7: transportschema 

C.3.6 Kosten 

uur 

• Rijtiid naar bouwplaats 

• Lostiid op bouwplaats 

Riitiid vonof bouwplaats 

D Wachttiid 

D Riiverbod voor beladen 
vrochtwaqgens 

De kosten van een element van kunnen niet zomaar worden bepaald. Indien 
iemand een gebouw bestelt zitten de transportkosten in de aanneemsom 
verwerkt. Er is een bepaald percentage voor transport bestemd, maar 
daarover wilde De Meeuw geen informatie verstrekken. Zodoende kan er 
slechts een indicatie worden gegeven over de transportkosten . Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat De Meeuw normaliter het transport in eigen 
beheer uitvoert, waardoor de transportkosten lager zullen uitvallen. 
Indien er een indicatie moet worden gegeven gaat men uit van fl ,75 per 
kilometer. 
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C.3. 7 Beantwoording onderzoeksvragen 
Ook van het transport naar de bouwplaats van ABN-AMRO kunnen de 
kenmerken worden weergegeven. De antwoorden op de onderzoeksvragen 
die horen bij de tweede probleemsteliing zijn vermeld in tabel C.9. 

Onderzoeksvraag Antwoord 
Wat is het gewicht per Maximaal 35 ton per vrachtwagen. 
transport? 
Wat IS het te Het te transporteren gewicht verschilde per dag. 
transporteren gewicht Dit was afhankelijk van het soort elementen dat die 
per dag? dag werd geplaatst 
Wat is het totaal te Het totaal te transporteren gewicht is niet bekend 
transporteren gewicht? 

Wat is het volume per Per transport werden drie elementen 
transport? getransporteerd, waarvan het volume 186,6 m3 

bedroeg 
Wat is het te Per dag werden vijftien elementen geplaatst. Dit 
transporteren volume betekent vijf transporten per dag. Dit resulteert in 
per dag? een totaal volume van 933 m3. 
Wat is het totaal te Het project bestaat uit 620 elementen. Eén 
transporteren volume? element heeft een volume van 62,2 m3. Dit 

betekent een totaal volume van 38.567 m3. 
Wat is de plaats van De elementen worden gefabriceerd in Oirschot 
herkomst? 
Wat is de plaats van ABN-AMRO, Amsterdam Zuidoost 
bestemming? 
Wat is de te l 50 kilometer 
transporteren afstand? 
Hoelang is de reistijd? Tweeenhalf uur 
Hoe Ion is de laad- en De elementen worden direct vanaf de vrachtwagen 
lostijd? in het werk gemonteerd. Hiervoor is in de planning 

een half uur per element uitgetrokken. Een 
vrachtwagen staat dus een uur bij de bouwplaats 

Tabel C.9: kenmerken van transport naar bouwplaats ABN-AMRO 

De antwoorden op de onderzoeksvragen van de derde probleemstelling - Op 
welke wijze wordt het transport van bouwdelen naar de bouwplaats op dit 
moment georganiseerd?- worden weergegeven in tabel C.l 0. 
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Onderzoeksvraag Antwoord 
Wat is maatgevend Het volume van de elementen is maatgevend bij 
voor planning van de planning van het transport 
transport? 
Wat is bepalend voor Het maximale laadvolume van de vrachtwagens is 
aantal elementen per bepalend voor het maximaal aantal te 
transport? transporteren elementen per transport 
Welke maatregelen zijn Er is een vergunning aangevraagd om met drie in 
genomen ten behoeve ploarts van twee elementen per transport te mogen 
van het transport? rijden. 
Welke maatregelen zijn Het gevolg van de verleende vergunning was een 
genomen ten behoeve rijverbod voor de A2, zodat de route diende te 
van de transportroute? worden verlegd naar de A27 en A 1 
Welke maatregelen zijn Het gevolg van de verleende vergunning was een 
genomen ten behoeve rijverbod tussen 6.00 en 10.00 uur. Derhalve 
van de afstemming konden geladen vrachtwagens pas om 10.00 uur 
bouwplaats en uit Oirschot vertrekken en diende de montage op 
transport? de bouwplaats aan te worden gepast aan de late 

levertijden 
Welke aanpassingen De arbeidstijden op de bouwplaats werden 
waren nodig bij deze aangepast aan de transporttijden. 
afstemming? 
Wat waren de gevolgen Het gevolg van de spertijd was een transport 
voor de planning? midden op de dag. Hierdoor kon een vrachtwagen 

slechts één transport per dag uitvoeren 

Waren er overige Geen overige voorwaarden 
voorwaarden aan het 
transport? 
Hoe worden de kosten Niet apart berekend, project heeft één 
van het transport aanneemsom 
berekend? 
Tabel C. 1 0: Conclusies met betrekking tot transport naar de bouwplaats van ABN
AMRO 

C.4 Analyse van transport 
Uit de analyses van de transporten kunnen de volgende antwoorden op 
onderzoeksvragen worden gegeven. Daarbij moet worden opgemerkt dat op 
het eerste oog er geen transportplan wordt opgesteld. Het transportplan wordt 
echter niet als zodanig bestempeld. Er worden wel degelijk plannen gemaakt 
over de transporten die moeten plaats vinden. 
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D Tekeningen project Reigersbos 

In deze bijlage zijn de volgende tekeningen met betrekking tot project 
Reigersbos opgenomen. 

• Terreinplan 
• Plattegrond begane grond 
• Plattegrond verdieping 
• Aanzichten 

• Doorsneden 
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P.J. Verhoeven De zeppelin in de bouw - Bijlagen 

E Aanvullende informatie Cargolifter 

E.1 Algemeen 
Het was enkele jaren geleden dat de zeppelin weer in het daglicht kwam te 
staan, nadat Duitse machinefabrieken een onderzoek hadden uitgevoerd naar 
de kosten van grote transporten. Driehonderd transporten van elementen met 
een lengte van 30 meter lang, een diameter van 4 meter en een gewicht van 
1 00 ton kostten ongeveer 75 miljoen gulden. Daarbij kwam een niet 
onaanzienlijke belasting voor het milieu. 
Na dit onderzoek werd het bedrijf Cargolifter AG opgericht. Dit bedrijf moest 
verder onderzoek gaan verrichten naar de toepassing van een zeppelin voor 
transportdoeleinden. 

Er werden plannen gemaakt voor een zeppelin, de CL 160, met een lengte 
van 242 meter. De last, die deze zeppelin zou kunnen dragen zou 160 ton 
bedragen. Met hulp van de Italianen werd er een kunststof frame ontwikkeld, 
dat de basis moest gaan vormen voor de CL 160. 
In 1997 werd een 1 :8 schaalmodel van de CL 160 gebouwd, 'Joey'. Hiermee 
werd een reeks succesvolle proeven gedaan. Na deze proeven werd besloten 
om de CL 160 te gaan bouwen. In 2001 moet de eerste vlucht worden 
gemaakt. 

De Cargolifter CL 1 60 is een 
zeppelin van het 'lighter than 
air' -principe. Dit betekent dat 
het luchtschip geen 
mechanische middelen of 
brandstof nodig heeft om in 
de lucht te blijven hangen. 
[Bron : Cargolifter AG., Afbeelding E.l : Cargol ifter CL 160 

Corgolifter, A new Dimension in 
Tronsportation} 

Technische gegevens 
Fabrikant: Cargolifter 
Type : CL 160 
Topsnelheid 1 35 km/h 
Cruisesnelheid 1 00 km/h 
Vlieghoogte 2.000 m 
Capaciteit 1 60 ton 
Afm. last 50x8x8 m3 

Volume 450.000m3 

Max doorsnede 61 m 
Lengte 242 meter 
Brandstofverbruik 4,5 I/km {bij 100 km/h, 2 .000 m hoogte) 
[Bron: Cargolifter AG., http:/ /www.cargolifter.com} 
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E.2 Loading frame - cargo-exchange system 

The loading frame is designed to take up heavy cargoes for transport and is 
situated in the mid sectien of the keel. lt wi ll enable loods of up to 160 tonnes 
to be carried. The loading area hos dimensions of 50 m x 7.5m. Cargoes con 
have a height of up to 7.5 m. When a normal lood is being carried, the 
loading frame is fully integrated into the surface of the keel. 

T o lood the loading platform, the entire loading unit wil I be let down from the 
airship to the ground, using winches installed in the keel. 

The airship can still be moving 
and steer aga inst the wind 

+1 0 Y. lift by drainint off the baDaal water 

The load wilt be positloned 
and anchored on the ground 
by three or more anchor points 

The load exchange device 
to take on goods and ballast 

The load wlll be excharged for ballast from the ground. The airsh ip has a neutral buoyancy. 

Since the airship operates on the "lighter-than-air" principle and its lift depends 
on being filled with helium, the extra lift generated following release of cargo 
must be compensated by taking on ballast. In order to keep the position of the 
loading unit stabie during the whole loading and unicading process, it will be 
necessary to keep the vessel anchored tautly over the ground. This will be 
achieved by using mobile winches. 

The lood compensation (replacement of payload by ballast) needed when 
depositing the cargo will be carried out by means of a ballast system 
integrated into the loading frame. 

How exactly will the loading and unicading procedure be carried out? 

The CL 1 60 will arrive at the construction site with its payload of 160 tonnes 
maximum, flying down wind; it will "park" about 80 meters (from its underside) 
above the unicading area, unfasten the loading-bay locks and lower the 
loading ramp, with the payload on it, down to about 40 meters (from its 
underside) above the unicading point. 

Guy ropes will be let down from the loading frame, by means of which four 
anchor cables will betaken up from the ground and fastened onto the loading 
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frame. By means of these anchor cables, using the windlasses situated and 
operated on the ground, it will be possible to control the speed at which the 
payload moves, subsequently lowering it down to the ground. The loading 
platform with the payload on it is now lowered gradually and maneuvered 
over the unicading point, using the four anchor cables. 

Once the loading unit hos reached the ground, it will be initially weighed 
down with securing ballast, so that exchange of loods con begin. Next the 
ballast tanks on the loading platform will be filled to correspond to weight of 
the lood itself. Unicading con now take place. After unicading and casting off 
the anchor cables, the present weight of the loading platform will again be 
what it was befere unloading, plus the securing ballast. This concludes 
exchange of the lood. Once the securing ballast hos been cast off, the ship 
will have the static buoyancy or fall needed. 
[Bron: Cargolifter, http:/ /www.cargolifter.com] 
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F Verslag communicatie met Cargolifter AG. 

Cargolifter is de leverancier van de Cargolifter CL 160. Om meer te weten te 

komen over diverse eigenschappen van de zeppelin is er diverse malen 

contact geweest met Cargolifter AG. 

Geschiedenis 

Datum Communicatie- Antwoord 

wijze 

25 oktober 1999 Brief Toezending rapport 'A new Dimension in 
T ransportation I 

1 3 januari 2000 Brief Antwoord per email 19 januari 2000 
27 januari 2000 Email Toezending rapport 'Marktstudie 

Cargolifter, Probleme des 

Schwertransports' 
28 maart 2000 Brief Email serie: contact opnemen met Andreas 

Steckner 
04 april 2000 tot Email Contact opnemen met Andreas Steckner 
12 april 2000 
12 april 2000 Email Geen 
1 8 april 2000 Telefoongesprek Afbreken contacten met Cargolifter 
Tabel F. 1: contacten met Cargolifter AG 

Op de volgende pagina's is de communicatie opgenomen. 
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P.J. Verhoeven 

Sint-Rochusstraat 36 
5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands 
+31 40 2110090 
P.J.Verhoeven@stud.tue.nl 

Cargolifter AG 
Kreuzberger Ring 21 
D 65205 Wiesbaden 
Germany 

Dear Sir or Madam: 

De zeppelin in de bouw - Bijlagen 

October 25, 1 999 

I am a student of the Eindhoven University of T echnology, Faculty of 
Architecture, Department of Structural Engineering and Management. I am 
about to finish my studies. In about a year I have to investigate a problem 
concerning the engineering of building. I chose to investigate a transportotien 
problem. When I was looking for a subject on the internet I found a page 
a bout the Cargolifter. 
I am investigating the possibilities of building a complete house or big parts of 
it in a factory and then move it into its final position. Building in a factory hos 
a number of advantages, for example: When building in a factory it is possible 
to build the whole year under perfect circumstances, there is less traffic on the 
roods because of building. For the transportotien of the building the 
Cargolifter is a new point of view. 
My question to you is if you have any information about the Cargolifter and its 
possibilities. Furthermore I have heard that there will be new tests with the 
Cargolifter. Is it possible to visit the tests? 

Yours sincerely, 

P.J. Verhoeven 
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Sint-Rochusstraat 36 
5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands 
Tel: +31-40-211 0090 
P.J.Verhoeven@stud.tue.nl 

Dear Sir, Madam 

Cargolifter AG 
Kreuzberger Ring 21 
65205 Wiesbaden 
Germany 

Eindhoven, 13 January 2000 

On behalf of a project at the Eindhoven University of T echnology I send you 
this letter. I om about to finish my study at the Department of Building and 
Architecture, Construction Engineering and management. That's why I om 
werking on on investigation a bout transportotien to the construction site. I om 
investigating in what way a zeppelin con be used for the transport. 

While werking on this investigation I have a few questions a bout the zeppelin. 

• In earlier information you sent me, it is said that a transport by zeppelin 
is cheaper than other transports. I wonder what the costs fora transport 
will be. For example: 

o What will a transport by zeppelin approximately cost per 
kilometer? 

o Are there any costs for loading and unicading the aircraft? 
• I understood that the speed of transportotien wil I be approximately 1 00 

km/h. My question now is: "How much time will be necessary for 
loading and unicading the aircraft?" 

I wondered if you could help me to get on answer tothese questions. 
Looking forward to your answer, 

Yours, 

P.J. Verhoeven 
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Antwoord per email op 1 9 januari 2000 

Dear Mr. Verhoeven, 

thanks for your letter dated 13.01.2000 and your interest in Cargolifter. 

We are pleased to inform you that transport costs are approx. DM 120,000 
per day, DM 7,000 per hour. Cost per kilometer will be not calculated like 
aircargo. 
This charter rate will be invoiced from begining loading to unloading 
procedure (approx. 3 hours for each procedure). 
We would be appreciate if you could describe your investigation about 
transportotien to the construction site for our information. 

For further information please do not hesitat to contact me. 

Jörg Krings 
Cargolifter Network GmbH, Frankfurt 
Logistics Services Development 
Tel.: ++49-69-15057-188 
Fax: + +49-69-1505818188 
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Email 27 januari 2000 

Dear Sir 

Thank you for your reaction at my letter with questions about 
Cargolifter. At this moment 1 have another request. In the report "A 
new dimension in transportation' , the VDMA Study 1995 is mentioned. 
In this study there is made a analysis of transportotien systems. Is there 
any possibility for me to get that report, if it is made in your 
organization? lf not, can you teil me where I might get it? 

Looking forward to your answer, 

Yours 

P.J.Verhoeven 
Sint-Rochusstraat 36 
5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands 
+31-40-211 0090 
P.J.Verhoeven@stud.tue.nl 
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Cargolifter Network GmbH- Grüneburgwea 102- D-60323 Frankfurt/Main 

P.J. Verhoeven 
Sint-Rochusstraat 36 

5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands 

Your Reference 

VDMA- Study 

Dear Mr. Verhoeven, 

Our Reference 
Jörg Krings 

Our Message T elephone, Name 
069115057-188 

Date 
0210212000 

as promised by e-mail dated 31.01.2000 please find enclose VDMA - Study 
about problems in heavy-lift transports. This study is made by VDMA for 
Cargo lifter. 

Could you please inform me about your study when it will finish. One of our 
target market will be also the modular construction business. At the moment a 
student, who is werking with Cargolifter, is looking for application potential. 

I wonderif you could helpus with your study. 
Looking forward to your answer 

CargoLifter Network GmbH 
Geschäflsführer: Karl Bangert 

Registergericht Frankfurt- HRB: 46977- Ust-ID Nr. DE 812369334 - Niederlassung: Grüneburgweg 102- D-60323 Frankfurt 

Telefon: +49-(0)69-1 5057-0- Fax: +49-(0)69-1 505818-1 oo- E-mail: info@cargoliftercom- www.cargoliftercom 

Bankverbindung: Comrnerzbank Kempten - Konto: 7777758- BLZ: 73340046 
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Sint-Rochusstraat 36 
5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands, 
T: +31-40-211 0090 
E: P.J.Verhoeven@stud.tue.nl 

Dear Mr. Krings, 

Cargolifter Network GmbH 
Mr. J. Krings 

Grüneburgweg 1 02 
D-60323 Frankfurt 
Germany 

Eindhoven, 28 march 2000 

first of all I want to apologize for the delay in my reaction to your letter of 02-
02-2000. I want to thank you for the VDMA-study you sent me, which was 
very helpfull. Enclosed in this letter is a summary of the study which I am 
working on. lf you want I con send you a full copy, but it is written in Dutch. 

Further I wil I send you some information of things I want to do befare my 
study is finished. 

At this moment l'm analyzing a project of a parking in Amsterdam. This 
building hos been build with columns and reinforeed concrete floor slabs. 
There are 120 columns of about 350 kilograms. The floor slabs, 70 pieces, 
have a weight between 8,400 and 12,000 kilograms, of which 52 are 8,400 
kilograms. 
After I have analyzed the transportation of these elements from the factory (in 
Eindhoven) to the construction site, I want to make new plans for 
transportation, using a zeppelin. Working on these new plans, some questions 
arose, for example: 

• With what accuracy con elements be positioned using the loading 
system of the Cargolifter 160? There might be a possibility to put the 
element is the correct position immediately. 

• Is it possible to unload one element while other elements are still in the 
zeppelin or do you have to unload all elements together? 

• As usual many things are dependent of the costs. There for I want to 
discuss the costs-part. 

Next to this project I would like to study another project, with steel elements 
insteadof concrete elements. At this point I have some trouble. Companies 
are very rare to the subject and don't want to cooperate. Because of this I still 
do not have a project using steel elements. 
An interesting project might be the new hangar of Cargolifter which is built 
near Berlin because of the size and number of the elements. The hangar might 
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also be on interesting project, because of the height of the building. May be it 
is possible to use a zeppelin as a crane. 
I wonder if it possible to get information of this project. I think of information 
about size, weights and quantities of the used elements, information about 
building circumstances and information of the transport methods and systems 
they are using now. 

Because of the many questions I would like to know if there is a possibility to 
meet you, so we con discuss these questions and the study l've done so far. 

Looking forward to your answer 

Yours Sincerely, 

Paul Verhoeven 

Appendix: summary of study "Construction using a zeppelin" 
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Email 4 april 2000 

Dear Mr. Krings 

In February I contacted you about information of the VDMA study 
which had been made for Cargolifter. In the letter, you sent with the 
report, you asked me about details of my study. 

I want to apologize for the delay in my reaction to your question. Last 
week I sent you a letter with information about my study. The reason of 
this e-mail is because of earlier experiences with the postal services, so 
I would like to back-up this letter, so I am certain you received it. lf you 
already received the letter, I would like to apologize for bothering you 
twice. Enclosed in this email is a copy of the letter I send you and a 
summary of my study so far. 

Because of the many questions I still have and you might have referring 
of my study 4ould like to know if there is a possibility to meet you, so 
we can discuss these questions and the study l've done so far. 

Looking forward to your answer, 

Yours, 

Paul Verhoeven 

P.J.Verhoeven 
Sint-Rochusstraat 36 

5611 RJ Eindhoven 
The Netherlands 
+31-40-211 0090 
P.J.Verhoeven@stud.tue.nl 

Antwoord 5 april 2000 

Dear Mr. Verhoeven, 

Thank you for your mail and also your letter which I received last week. 
All your questions are very technica I so that I' m not the right person to 
answer. I handed over your letter to Mr. Andreas Steckner (our 
ingenieur in the CL Network), who will come back in the office at the 
end of this week. So you may expect an early reply still this week. 

Kind regards 
Jörg Krings 
Cargolifter Network 
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Reactie 1 2 april 2000 

Dear Mr. Krings, 

Because I still have no answer of Mr. Andreas Steckner I would like to 
to reach him by email. I wonder if you could send me his email
address 

Kind Regards, 

Paul Verhoeven 

Antwoord 12 april 2000 

Good Morning Mr. Verhoeven, 

email-address of Mr. Andreas Steckner is following: 

andreas.steckner@cargolifter.com 

Greetings from Frankfurt 
Jörg Krings 
CL Network 

P.S. I will also forwarding your mail to Mr. Steckner 
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Email 12 april 2000 

Dear Mr. Steckner, 

As you mught have read and heart from Mr. Krings I am a student at 
the Eindhoven University of T echnology, Faculty of Architecture, 
Department Construction Engineering an management. I am about to 
finish my study. Therefor I am werking on a study in which Cargolifter 
hos an important role. 

I am investigating in what way building materials con be transported to 
a construction-site using a zeppelin. 

T o investigate I use a project in Amsterdam where concrete 
construction elements have been used. At this moment I am werking 
on possiblities to transport the elements to this construction-site using a 
zeppelin. Some details of the transport are missing in my view 

I would like to work on another project where steel construction 
elements are used. Because of no response of construction-companies 
in the Netherlands I was thinking of the hangar of Cargolifter. 

Enclosed in this email-message is a copy of the letter I sent to Mr. 
Krings with a summary of my study so far and my questions about the 
use of a zeppelin. 

Because I have many questions and you might be interested in my 
study so far I suggested to arrange a discussion. 

Looking forward to your answer, 

Paul Verhoeven 
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Verslag telefoongesprek Andres Steckner, 18 april 2000 

In de eerste plaats wil hij zich verontschuldigen, maar hij kan geen informatie 
geven buiten de internetsite en de brochures, omdat dit vertrouwelijke 
informatie is. Desondanks zijn er toch enkele vragen beantwoord. 

Worden er nog andere studies uitgevoerd naar het gebruik van de zeppelin in 
de bouw? 

Op dit moment worden er diverse studies uitgevoerd, onder andere 
aan de universiteit van Darmstad en intern. Hierover kan ik echter niets 
mede delen. 

Ik wil graag een project uitwerken, waarbij de zeppelin wordt gebruikt als 
transportmiddel. Is het mogelijk om gegevens te krijgen over de hangar die 
even ten zuiden van Berlijn wordt gebouwd? 

Momenteel zijn wij zelf bezig met een onderzoek over het gebruik van 
een zeppelin bij de bouw van de hangar. Ik kan daar geen gegevens 
over verstrekken. Voor informatie over de hangar verwijs ik je graag 
door naar Hochtief, de hoofdaannemer. 

Kan de lading alleen vervoerd worden op een platform dat onder of in de 
zeppelin hangt? 

We werken ook aan een systeem waar de lading aan kan hangen. 
Liebherr houdt zich met dit systeem bezig. 

Hierna werd het gesprek beëindigd. 
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G Verslag gesprek met BetonSen 

Gesprek met Paul Vossen, dinsdag 25 januari 2000 

Betonsen is opgedeeld in vier divisies. Paul Vossen is projectleider bij de 
divisie Elementen. 

Op welke wijze is het transport van elementen op dit moment geregeld? 
Transport vindt plaats via de openbare weg. Indien de elementen de 
toegestane afmetingen overschrijden wordt gebruik gemaakt van 
speciaal transport. Hiervoor zijn vergunningen nodig; meestal is het 
geen probleem om deze te krijgen. Wel worden soms voorwaarden 
aan de vergunning verbonden, zoals spertijden of rijverboden voor 
bepaalde wegen. Verder kan er beveiliging van het transport worden 
geëist. 

Wat zijn de kosten die aan een transport zijn verbonden? 
Transport kost ongeveer f20,- per ton bij een afstand van 1 00 km. 
Extra grote elementen, waarvoor een vergunning noodzakelijk is wegen 
ook meer, waardoor de kosten van het transport zijn gedekt. 
Dit is een richtlijn. De werkelijke kosten worden berekend door de 
transporteur; transporten worden namelijk niet in eigen beheer 
uitgevoerd. 

Hoeveel kan per transport worden vervoerd? 
Een vrachtwagen mag maximaal 50 ton wegen. Met een eigen gewicht 
van ongeveer 15 ton blijft er ongeveer 35 ton over voor de lading. Bij 
het plannen van transporten wordt uitgegaan van ongeveer 30 ton per 
vrachtwagen. 
De kosten van een transport bedragen dan tussen de f600,- en 
f700,- bij een afstand van 100 km. 

Indien er grotere elementen getransporteerd zouden mogen worden, wordt de 
produktie dan ook aangepast? 

Ja. Onlangs is er een nieuwe produktiehal in gebruik genomen, waarin 
voorgespannen betonnen elementen kunnen worden gemaakt tot een 
lengte van circa 50 meter. Op dit moment is er nog niet veel vraag 
naar dergelijke elementen, omdat het transport de nodige problemen 
met zich mee brengt. Als de markt er om vraagt en de problemen 
rondom het transport worden opgelost, bijvoorbeeld door het inzetten 
van een zeppelin, zullen wij overgaan tot de produktie van dergelijke 
elementen. 

Kunt u een voorbeeld geven van een project en wat erbij komt kijken? 
In Rotterdam is een project waar wordt gewerkt met liggers van 
ongeveer 30 meter en een gewicht van 120 ton. Per dag worden 
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twaalf elementen verwerkt. Het transport van deze elementen valt 
onder speciaal transport, waarvoor een vergunning is aangevraagd. 
Het transport moet voor 06.00 uur van de weg af zijn en begeleid 
worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn: 
Vergunningen fSOO,-
Particuliere beveiliging f75,- per uur 

De vrachtwagens rijden in convooien. Totaal is er acht uur particuliere 
begeleiding nodig per dag, f600,-. 

Om de elementen in het werk te monteren is een zware kraan nodig. 
Deze kost ongeveer f2000,- per dag. 

Een werkdag kost dan ruim f30.000,-, zonder de materiaalkosten van 
de elementen 

Zijn er andere projecten met minder omvangrijke elementen waarbij het 
transport voor problemen zorgt? 

Ja, We voeren het CD-20 systeem. Dit is een systeem waarbij met 
behulp van kolommen en vloerplaten snel een skelet kan worden 
opgebouwd. De vloerplaten wegen ongeveer acht ton per stuk, zodat 
er maar vier per vrachtwagen getransporteerd kunnen worden. 
Normaal gesproken ligt de dagproduktie op een bouwplaats tussen de 
15 en 20 vloerplaten. Dit betekent dat er vier à vijf vrachtwagens per 
dag op de bouwplaats moeten arriveren. Met name in woonwijken 
veroorzaken de vrachtwagens overlast door geluid, stank en trillingen. 
Bovendien zijn de wegen in woonwijken niet geschikt voor dergelijke 
zware en grote transporten. 

Ziet u mogelijkheden om betonnen elementen met een zeppelin naar de 
bouwplaats te transporteren? 

Ik kan me er wel een voorstelling van maken, maar ik denk dat op dit 
moment het laadvermogen nog te klein is. Het wordt interessanter als 
er rond de 400 ton vervoerd kan worden, zodat complete traversen of 
casco's kunnen worden getransporteerd. 
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H CD 20-systeem van BetonSon 

Enkele feiten en cijfers 
De betonnen kolommen hebben een standaardafmeting van 200 x 200mm, 
maar zijn variabel in hoogte. Aan de voet en de kop bevinden zich vlakke 
stalen platen met vier pennen van 20 mm doorsnede. De vloerplaten hebben 
een breedte van 2,40 - 3.00 of 3.60m en een dikte van 0,20m of 0,23m. Het 
systeem heeft één type vloerplaat van voorgespannen beton met een 
overspanning van 7,20m. 
Gewapende vloerplaten met overspanningen van 4.80m en 5.40m kunnen 
ook worden geleverd. 

Montage 
Het plaatsen van de eerste kolom op de 
fundering. De stalen voetplaat van deze 
kolom wordt bevestigd aan de ingestorte 
ankers. De holle ruimte tussen fundering 
en stalen voetplaat wordt gevuld met 
krimpvrije mortel. 

Fabricage voorgespannen vloerplaat 
Stalen hoekschoen voor de vloerplaten 
met hijsgat en kleine gaten voor de 
voorspandraden. De holle koker is 
inwendig 36mm en valt ruim over de 
pennen 0 20mm op de kolom. De 
voorspandraden 0 7mm verbinden de 
hoekschoenen in twee richtingen haaks 
op elkaar en worden met moeren 
geborgd. Daarmee is het beton achter 
de hoekschoenen in alle richtingen 
horizontaal voorgespannen, hetgeen 
oplegging op zeer klein stalen oplegvlak 
mogelijk maakt. 

7'-', !. 

', .. . .j/ 

_??~ 

Montage van de vloerplaten geschiedt met 4 man vanuit enkele tijdelijk 
geschoorde kolommen. 
Benodigde tijd per vloerplaat bedraagt: 5 minuten. Na montage van de 
vloerplaten worden de onderstaande kolommen te lood geklopt. 
[bron: BetonSon] 
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I Verslag gesprekken met Amstelvliet Bouw BV 

Er is gesproken met Dhr. Wieman en Dhr Bedet. 

Waarvoor is het CD 20-systeem van BetonSon gebruikt bij de uitbreiding van 
scholengemeenschap Reigersbos? 

Het systeem is gebruikt om snel een skelet te kunnen bouwen. Er was 
echter wel behoefte aan veel massa in verband met geluidsisolatie 
tussen de lokalen, dus daarom is er voor een betonnen systeem 
gekozen. 
Nadat het skelet, dus de kolommen en vloerplaten, is opgebouwd 
worden de wanden ingemetseld. 

Welke maatregelen zijn genomen om het transport in goede banen te leiden? 
Zoals je weet ligt de bouwplaat midden in een woonwijk, waar het 
onmogelijk was om met grote vrachtwagens te rijden. Er is voor 
gekozen om een tijdelijke bouwweg aan te leggen om zo de volle 
vrachtwagens om de woonwijk heen te kunnen laten rijden, terwijl de 
lege vrachtwagens zonder problemen door de woonwijk kunnen 
vertrekken. 

Wanneer is besloten tot de aanleg van deze bouwweg? 
Al in een vroeg stadium, bij de keuze voor prefab elementen, werd 
duidelijk dat de aanvoerroute naar de bouwplaats problemen op zou 
leveren. We wisten echter ook dat er naast onze bouwplaats nog een 
aannemer aan de gang zou gaan. In overleg met hem is besloten om 
de kosten van de bouwweg te delen en zo beide bouwplaatsen 
bereikbaar te maken. 

Is er vertraging opgetreden bij de bouw omdat vrachtwagens te laat op de 
bouwplaats aankwamen? 

Nee, juist niet. De meeste vrachtwagens waren zo vroeg op de bouw 
dat de wegen waren verstopt en enkele andere vrachtwagens de 
bouwplaats niet meer konden bereiken. 
In verband met de grote afstand werd in convooien gereden. Daarbij 
werd extra vroeg vertrokken om eventuele vertraging op te vangen. Het 
gevolg was dat vrachtwagens te vroeg bij de bouwplaats arriveerden 
en in de woonwijk stonden te wachten 
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J Verslag gesprek met De Meeuw 

Gesprek met mevrouw Van Casteren en de Heer Muldijk, naar aanleiding van 
artikelen over project ABN-AMRO, waar met behulp van het MAX-60 systeem 
een gebouw is gemaakt. 

Wat weegt een unit van het MAX-60 systeem? 
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Een unit weegt tussen 
de tweeënhalf en tien ton, afhankelijk van de functie van het element. 
Een unit die wordt gebruikt in de gang of in het trappenhuis is 
bijvoorbeeld lichter dan een sanitaire unit. 

In diverse gepubliceerde artikelen wordt gesproken over spertijden. Kunt u 
daar iets meer over vertellen? 

Er is een afweging gemaakt tussen transporten met twee units en 
transporten met drie units. Uiteindelijk is ervoor gekozen om per drie 
units te gaan transporteren. Omdat dan de maximale toegestane 
lengte werd overschreden is een vergunning aangevraagd. De 
voorwaarden die hierbij werden gesteld waren spertijden voor geladen 
vrachtwagens tijdens de spits, tussen 6.00 en 10.00 uur 's ochtends en 
1 6.00 en 20.00 uur 's middags en een rijverbod voor de A2. Dit in 
verband met werkzaamheden bij de brug bij Zaltbommel en algehele 
verkeersdrukte op de A2. 

Golden deze spertijden alleen voor geladen vrachtwagens of ook voor 
ongeladen? 

Deze spertijden golden alleen voor geladen vrachtwagens. Indien de 
vrachtwagens niet waren gelden konden ze worden ingekort, waardoor 
ze onder de normale verkeerswet vielen en geen speciaal transport 
meer waren. 

Wat was de uiteindelijke doorslag om met drie units per transport te werken in 
plaats van twee? 

Kosten. In totaal moesten 620 units worden getransporteerd. Drie in 
plaats van twee units per transport levert een besparing van 1 00 
transporten. De overige transporten werden echter wel duurder, onder 
andere omdat de transportroute langer werd. 

Wat waren de gevolgen voor het transport van deze spertijden? 
Vrachtwagens met elementen konden pas om 1 0.00 uur vanuit 
Oirschot vertrekken. Hierdoor was het mogelijk om de vrachtwagens 
dezelfde ochtend, in de relatief rustige periode, op de vrachtwagens te 
laden in plaats van de dag ervoor. Het late vertrek zorgde er echter 
voor dat de units pas om 12.30 uur op de bouwplaats arriveerden, 
waardoor er eigenlijk alleen 's middags kon worden gewerkt. 

60 



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

Zijn er problemen geweest bij de transporten (bijvoorbeeld vertraging)? 
Voor zover ik me kan herinneren was er geen noemenswaardige 
vertraging tijdens de transporten. Er zal ongetwijfeld wel eens een 
vrachtwagen iets te vroeg of iets te laat bij de bouwplaats zijn geweest. 
Specifieke gegevens ontbreken, aangezien dit project al in 1998 werd 
gerealiseerd. 

Wat waren de kosten van het transport bij dit project? 
De kosten van het transport zijn bij dit project niet apart vermeld, maar 
in de totale aanneemsom verwerkt. Normaal gesproken worden de 
kosten of in de aanneemsom van een project verwerkt of er wordt met 
een prijs per kilometer gewerkt. Deze prijs is ongeveer twee gulden per 
kilometer 
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K MAX-60 Systeem 

Algemeen 
Het MAX-60 modulaire bouwsysteem is uniek. Met het MAX-60 systeem kan in 
zeer korte tijd (18 weken is lang voor De Meeuw) een volledig gebouw 
worden geleverd met een uitstraling welke minimaal gelijk is aan die van de 
traditionele bouwwijze. De stichtingskosten voor de MAX-60 zijn zondermeer 
bijzonder concurrerend te noemen t.o .v. de traditionele bouw. 
Vanzelfsprekend voldoet de MAX-60 aan alle wettelijke eisen zoals het 
bouwbesluit en de Energie Prestatie Norm (EPN). 
Voeg daarbij het aspect dat een MAX-60 gebouw eenvoudig kan worden 
verplaatst, uitgebreid of zelfs kan worden verkleind en de gebruikte materialen 
worden gerecycled, dan ontstaat een zeer aantrekkelijke optie voor 
traditionele bouw. 

Het MAX-60 systeem wordt reeds enkele jaren met succes toegepast voor 
kantoren, hotels, banken, etc. Door het werken met kleuren, vorm en 
toevoegingen als erkers, entree partijen, vide's etc. ontstaat telkens weer een 
geheel eigen ontwerp met een klantspecifiek karakter. 

De elementen worden 
vooraf complete met 
inbouw in de fabriek 
vervaardigd, waarna de 
elementen op transport 
gaan. Op de bouwplaats 
worden de elementen met 
behulp van een hi jskraan 
op hun positie geplaatst en 
aan elkaar gekoppeld. 

Afbeelding K. 7: transport van elementen 

Afbeelding K.2 : positioneren van elementen 
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Technische eigenschappen 

Unit 
Samengesteld 3-dimensionaal raamwerk opgebouwd uit een vloer- en 
dakframe welke door hoekkolommen aan elkaar verbonden worden. Het 
raamwerk wordt met wand- en dakelementen samengesteld tot een gebouw. 
Uitwendige afmetingen van de produkten zijn: 
B*L *H = > 3,07 * 6,14 * 3,30/3,70 m. Inw. hoogte = 2,60/3,00 m. 
B*L *H = > 3,07 * 7,20 * 3,30/3,70 m. Inw. hoogte = 2,60/3,00 m. 
B*L*H = > 2,40 * 6,14 * 3,30/3,70 m. Inw. hoogte= 2,60/3,00 m. 
B*L*H => 2,40 * 7,20 * 3,30/3,70 m. Inw. hoogte= 2,60/3,00 m. 

Vloer 
Gelaste stalen draagkonstruktie in kwaliteit FeE 235. Het frame wordt met 
zwarte coating, roestwerend behandeld. Het frame wordt voorzien van een 6 
cm. dikke lichtgewicht betonlaag. 

Dak 
Gelast randframe uit KGW verzinkte stalen dakbalken, kwaliteit FeE 235, 
voorzien van oplegprofiel voor PS-sandwichpaneel. 
Opbouw paneel van boven naar beneden: 
• kunststof dakbedekking, 
• polystyreen dragende isolatie en 
• staalplaat. 
De onderzijde van het plafond wordt afgewerkt met een 15 mm 
gipsplaat. 

Wanden 
Het paneel is opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk met aan de buitenzijde 
een verzinkte, rechthoekige kassete-gevel. 
Aan de binnenzijde is het paneel afgewerkt met een gemelamineerde 
spaanplaat. Het isolatiemateriaal is minerale wol. 
[bron: De Meeuw Bouwsystemen, http:/ /www.demeeuw.com] 

63 


