
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bouwen met de 10 tonmeter torenkraan

Bouten, R.A.M.

Award date:
2000

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f63fe6ac-fd54-4e75-a0a8-49f18bcee705


Bijlage bij het afstudeerverslag 
Bouwen met de 10 tonmeter torenkraan 
 
 
R.A.M. Bouten 
 
April 2000 
 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 
 
 
 
 
Begeleidingscommissie: 
ir. F.J.M. van Gassel 
ir. M.M.J. Vissers 
ir. E.R. Poortman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport geeft het verslag weer van een eindstudie, die is gedaan voor het doctoraal-examen bouwkundig 
ingenieur. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In 
het rapport voorkomende conclusies, resultaten, becijferingen, e.d., kunnen verdergaand onderzoek vereisen 
alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet 
zonder onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 
 
Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 



 1 

 



 
 
Inhoud 
 
Doel van het model .................................................................................................................... 1 
0. Openingsscherm ..................................................................................................................... 4 
1. Basisgegevens ........................................................................................................................ 6 
2. Gegevens van het transportsysteem ........................................................................................ 7 
3. Bouwplaatsgegevens .............................................................................................................. 9 
4. Coördinaten van kraan, aanpikplaats en afpikplaats ............................................................ 13 
5. Materiaalgegevens ................................................................................................................ 15 
NIOSH-methode ....................................................................................................................... 17 
6. Activiteiten ........................................................................................................................... 18 
6a Standaardploegen ................................................................................................................. 19 
6b Ploegtoekenning .................................................................................................................. 20 
7. Activiteittoekenning ............................................................................................................. 21 
8. Transporttijd ......................................................................................................................... 22 
Verhouding kraantijd - tijdsduur activiteit ............................................................................... 24 
Optimaliseren van de kraaninzet .............................................................................................. 25 
Bijlage 1: Berekenen van de fysieke belasting met de NIOSH-formule .................................. 28 
 
 

Keuzemodel 10 tonmeter torenkraan

Handleiding

 



 1 

Doel van het model 
 
Het keuzemodel ‘10 tonmeter torenkraan’ heeft als doel beoordelen of het inzetten van 
uitsluitend de 10 tonmeter torenkraan mogelijk is. Bij het beoordelen van de inzetbaarheid van 
de 10 tonmeter torenkraan moeten er een aantal berekeningen uitgevoerd worden. Deze 
berekeningen zijn in twee stappen te verdelen: 
1. De eerste stap is kijken of het gebruik van de 10 tonmeter torenkraan technisch mogelijk is. 

Door het invoeren van gegevens van transportsysteem, bouwplaats en bouwmateriaal 
worden het gewicht van de te verplaatsen last en het beschikbare hijsvermogen van de 
kraan vergeleken. Als het hijsvermogen groter is dan de last kan de kraan gebruikt worden, 
anders niet. 

2. De tweede stap is het zichtbaar maken van de invloed van de 10 tonmeter torenkraan op de 
planning. Bij het gebruik van de 10 tonmeter torenkraan zullen sommige activiteiten langer 
en andere korter duren dan normaal. Deze wijzigingen in de bouwtijd moeten zichtbaar 
gemaakt worden. 

 

Door het model als computerprogramma uit te voeren zijn de berekeningen snel en 
gemakkelijk uit te voeren. Het programma neemt op een aantal plaatsen automatisch een 
beslissing. In een aantal gevallen zal de gebruiker echter de beslissingen zelf moeten nemen. 
Het model rekent dan de resultaten uit.  
Verder dient het model als hulp bij het optimaliseren van de inzet van de 10 tonmeter 
torenkraan. Uitgangspunt hierbij is dat uitsluitend de 10 tonmeter torenkraan als 
transportmaterieel ingezet wordt op de bouwplaats en dat de capaciteit van de kraan zo goed 
mogelijk benut wordt. Hiervoor moeten bepaalde gegevens veranderd worden waarna het 
model meteen de gevolgen van de veranderingen uitrekent. 
 
Resultaten van het model 
Door het model worden de volgende, voor het transport belangrijke resultaten geleverd: 
• De specificaties van de transportwerktuigen uit het transportsysteem met de 10 tonmeter 

torenkraan. 
• De specificaties van de te transporteren materialen. 
• De gegevens voor het terreinplan. 
• De wijzigingen in de planning. 
 

Structuur van het model 
Het model bestaat uit 14 werkbladen in het programma Excel. De structuur van deze 
werkbladen is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Structuur van het keuzemodel 
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Deze werkbladen zijn niet allemaal even belangrijk.  
• Het openingsscherm dient ervoor het model te openen, op te slaan en af te sluiten en het 

geeft het projekt weer waaraan gewerkt wordt. 
• De bladen 1 t/m 8 zijn de belangrijkste. Hier moeten de gegevens ingevoerd worden die 

nodig zijn om met het model te kunnen werken. 
• De bladen 6a en 6b hoeven alleen ingevuld te worden als er nog geen planning gemaakt is. 

Als er al gegevens uit een planning beschikbaar zijn kunnen deze bladen overgeslagen 
worden. 

• De laatste drie bladen tenslotte bestaan uit twee resultaten overzichten en een hulpscherm. 
 
Functies en kleuren 
De werkbladen bestaan uit kolommen en cellen die model verschillende functies hebben. 
Hierbij heeft elke functie zijn eigen kleur gekregen volgens het onderstaande schema: 
 

  
Kolommen waarin de gegevens die nodig zijn voor de berekeningen ingevoerd 
moeten worden. Deze kolommen moeten ingevuld worden. 

  

Kolommen waarin de gegevens verfijnd kunnen worden zodat de berekeningen 
nauwkeuriger zijn. Deze cellen worden alleen in de berekeningen meegenomen als 
er gegevens in staan. 

  
Cellen die gelden voor een gehele kolom zodat gegevens slechts een keer ingevuld 
hoeven te worden. 

  
Kolommen waarin gegevens automatisch ingevoerd worden en waarin de 
berekeningen plaats vinden. In deze kolommen worden ook de resultaten gegeven.  

  Cellen met tekst (titels e.d.). 
 
Programmaknoppen 
In het model zijn op elk werkblad een aantal knoppen weergegeven waarmee men van het ene 
blad naar het andere gaat. Op elk blad bevindt zich linksboven een knop waarmee men meteen 
terechtkomt in het openingsscherm. Door de nummering op de knoppen te volgen wordt het 
model in de juiste volgorde doorlopen en komen alle werkbladen en dus ook alle kolommen 
aan de beurt.  
 
Werkbalk keuzemodel 
In het model is een werkbalk opgenomen genaamd keuzemodel. 

 
De werkbalk keuzemodel bestaat uit de volgende functies: 

Openen van een nieuw model. 
Opslaan van het model onder de huidige naam. 
Opslaan van het model onder een andere naam. 
Openen van een bestaand model. 
Afsluiten van het model. 

 

 0.  t/m  Openen van het betreffende werkblad. 
Openen van de handleiding. 
Printen van de betreffende gegevens. 
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Installeren van het model 
Bij deze handleiding is een cd bijgevoegd met het keuzemodel. Kies om de bestanden op deze 
cd te openen in het startmenu de optie ‘Uitvoeren…’ en type hier in het vak ‘openen’: 
d:\start.htm (hierbij is d:\ de cd-rom speler). Kies vervolgens de link ‘installeren keuzemodel’.  
 
Openen van het model 
Het model kan geopend worden door in Excel in het menu bestand ‘nieuw…’ te kiezen en bij 
de sjablonen te klikken op het sjabloon ‘km10tmkr’ of door in de werkbalk keuzemodel op de 
knop ‘nieuw model’ te drukken. 
 
Structuur van de handleiding 
In deze handleiding wordt voor elk werkblad de volgende informatie gegeven: 
• Het doel van het werkblad.  
• Een afdruk van het werkblad zoals het er uit ziet als men begint met het invullen van de 

gegevens op het blad. 
• De gegevens die er ingevoerd moeten worden en hoe dit het snelste kan gebeuren. 
• De resultaten die er op het werkblad gegeven worden. 
In het laatste hoofdstuk wordt een aantal manieren gegeven om de inzet van de 10 tonmeter 
torenkraan te optimaliseren. 
 
Systeemeisen 
Om met het model te kunnen werken is minimaal de volgende configuratie nodig:  
• Processorsnelheid: 100 MHz. 
• Werkgeheugen: 8 Mb. 
• Windows 95. 
• Excel97 (+ Word97 voor de handleiding). 
 
Om lange wachttijden te voorkomen wordt er echter aanbevolen met een hogere configuratie 
te werken (300 MHz, 64 Mb RAM, Office2000). 
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0. Openingsscherm 
 
Doel: Als het keuzemodel gestart wordt verschijnt het ‘openingsscherm’. Doel van dit 

scherm is het invoeren van projekt en gebruiker. 
 

Beginscherm 

 
In het openingsscherm bevinden zich de volgende knoppen: 
Knop Functie 
Invoeren van de gegevens Gebruik deze knop om te beginnen met het invullen van het 

keuzemodel. 
Werkbalk keuzemodel 
openen 

Druk op deze knop om de werkbalk ‘keuzemodel’ zichtbaar te 
maken. De werkbalken ‘standaard’ en ‘opmaak’ en de 
formulebalk en de statusbalk verdwijnen. Dit wordt gedaan 
om een zo groot mogelijk scherm te creëren. Eventuele andere 
ingeschakelde werkbalken moeten handmatig uitgeschakeld 
worden. Door nog een keer op deze knop te drukken wordt de 
situatie weer omgedraaid.  

Keuzemodel 10 tonmeter torenkraan

projekt:

naam:
bedrijf:
datum:

Invoeren van de gegevens

Werkbalk keuzemodel openen x
hl Handleiding van het keuzemodel

Afdrukken transportplan
Afdrukken voorblad
Afdrukken gegevens transportsysteem
Afdrukken coordinaten kraan, aan- en afpikplaatsen
Afdrukken materiaalgegevens
Afdrukken activiteiten

 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
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Handleiding keuzemodel Druk op deze knop om de handleiding te openen. 
Afdrukken … Onderaan op het scherm onder de titel ‘afdrukken 

transportplan’ staan nog een aantal knoppen. Met deze 
knoppen kunnen de gegevens voor het transportplan per 
onderdeel geprint worden. 

 
In te voeren gegevens 
Cel Gegevens Informatiebron 
Projekt Vul hier het projekt in waarvoor het model gebruikt 

wordt.  
 

Naam Vul hier uw naam.   
Bedrijf Vul hier de naam van uw bedrijf in.  
Datum Vul hier de datum in.  
 
Resultaten 
Tabel Resultaten 
Afdrukken 
transportplan 

In dit scherm worden geen resultaten getoond. Wel kunnen hier de 
eindresultaten afgedrukt worden. 
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1. Basisgegevens 
 
Doel: Het blad ‘basisgegevens’ is de basis van het model. In dit blad worden de 

materialen ingevoerd die getransporteerd moeten worden. 
 

Beginscherm 

 
 

In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Code Voer hier een code voor het bouwmateriaal in. Dit kan 

de code uit het bestek zijn maar er kan natuurlijk ook 
een eigen code ingevoerd worden, bijvoorbeeld de 
verdieping waarop het materiaal verwerkt wordt. Deze 
kolom wordt verder niet gebruikt in de berekeningen 
maar heeft als functie de materialen te onderscheiden 
en zo het model overzichtelijk te houden. 

(Bestek) 

Materiaal Voer in deze kolom de omschrijving van het materiaal 
in. Er kunnen maximaal 300 materialen ingevoerd 
worden.  

Bestek, 
tekeningen 

Hoeveelheid Voer hier het aantal te verwerken eenheden materiaal 
in. Als het projekt uit meerdere bouwlagen bestaat 
moeten de hoeveelheden van een zelfde materiaal per 
bouwlaag opgegeven worden. In de meeste 
begrotingen zal dit echter al gebeurd zijn. 

Tekeningen 

Eenheid Voer de eenheid in waarin het materiaal uitgedrukt 
wordt. 

Bestek, 
documentatie 
bouwmaterialen 

Als er al een begroting voor het projekt gemaakt is kunnen de gegevens vanuit deze begroting 
gekopieerd worden. 
 
Resultaten 
Kolom Resultaten 
 In dit scherm worden geen resultaten getoond. 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
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2. Gegevens van het transportsysteem 
 

Doel: In blad 2, ‘gegevens van het transportsysteem’, moeten de gegevens van de 10 
tonmeter torenkraan en de hijsvoorzieningen ingevoerd worden die van belang 
zijn bij de berekeningen. 

Beginscherm 

 

In te voeren gegevens 
Tabel Gegevens Informatiebron 
Transportsysteem Vul hier de naam van het transportsysteem in. Documentatie 

leverancier 
Lastdiagram Voer in deze tabel het lastdiagram van de kraan in. Dit 

wordt gedaan door voor elke hele meter kraanvlucht 
de bijbehorende maximale last in te vullen. Het is hier 
mogelijk de maximale last in te vullen tot een vlucht 
van 25 m. 

Documentatie 
leverancier 

Kraanbereik Voer het bereik van de 10 tonmeter torenkraan in:  
Minimale vlucht: Vul hier de minimale vlucht in. De 
vlucht is de afstand vanaf het draaipunt van de kraan 
tot aan het hart van de last. Omdat de loopkat nooit 
helemaal tot aan de kraanmast kan komen is er een 
klein gebied rondom de kraanmast waarin niets 
gehesen kan worden. Door het opgeven van de 
minimale vlucht wordt voorkomen dat er transporten 
in dit gebied gepland worden die helemaal niet 
mogelijk zijn. 

Documentatie 
leverancier 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

2. Gegevens van het transportsysteem

basisgegevens bouwplaatsgegevens
transportsysteem:

lastdiagram:
vlucht (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
maximale last (kg)

kraanbereik: kraansnelheden:
minimale vlucht: m hijsen: m/min.
maximale vlucht: m (=gieklengte) loopkat: m/min.
maximale haakhoogte: m zwenken: omw/min.

hijsvoorziening bijzonderheden:
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

gewicht lastdiagram

0

0

0

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
vlucht (m)

m
ax

im
al

e l
as

t (
kg

)

3.1.
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 Maximale vlucht: Vul hier de maximale vlucht in, de 
grootste afstand van de last tot aan het draaipunt van 
de kraan. Dit komt bij vlakke giek overeen met de 
gieklengte. 
Haakhoogte: Vul hier de maximale hoogte van de 
hijshaak in. 

 

Kraansnelheden Voer in deze tabel de snelheden van de kraan in. Er 
moeten hier drie snelheden ingevoerd worden: De 
hijssnelheid, de zwenksnelheid en de snelheid van de 
loopkat. Let er op dat de snelheden per minuut 
ingevoerd worden. 

Documentatie 
leverancier 

Hijsvoorzieningen Voer in deze tabel de hijsvoorzieningen in die bij de 
kraan gebruikt kunnen worden. Vul van elke 
hijsvoorziening ook het eigen gewicht in. In de laatste 
kolom kunnen er nog bijzonderheden over de 
hijsvoorziening opgegeven worden. Er kunnen 
maximaal 20 hijsvoorzieningen ingevoerd worden. 

Documentatie 
leverancier 

 
Resultaten 
Grafiek Resultaten 
Lastdiagram Het ingevoerde lastdiagram wordt rechtsonder grafisch weergegeven. In 

deze grafiek kan tussen de opgegeven waardes geïnterpoleerd worden. 
Ook kan de kraan zo gemakkelijk met andere kranen vergeleken worden. 
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3. Bouwplaatsgegevens 
 
Doel: De volgende stap is het invoeren van de basisgegevens van de bouwplaats in het 

blad ‘bouwplaatsgegevens’. Door het invoeren van deze gegevens wordt de 
invloed van de bouwplaatsindeling op de transportafstanden en -tijden in de 
berekeningen meegenomen. 

 

Beginscherm 

 

In het scherm is de projektnaam al overgenomen uit het openingsscherm. 
 

In te voeren gegevens 
Tabel Gegevens Informatiebron 
Aantal 
afpikplaatsen 

Geef hier het aantal afpikplaatsen per materiaal aan 
voor het hele project. Het kan gebeuren dat een 
projekt uit een aantal identieke bouwwerken bestaat. 
Bijvoorbeeld de gelijktijdige bouw van twee of drie 
identieke woningen. In dat geval wordt er bij elk 
bouwwerk hetzelfde materiaal verwerkt met dezelfde 
hoeveelheden.  
Om de transporttijd van het materiaal nauwkeuriger te 
berekenen kan er opgegeven worden dat er meerdere 
afpikplaatsen zijn. Er kunnen maximaal drie 
afpikplaatsen opgegeven worden. De hier opgegeven 
waarde geldt voor alle materialen.  

Tekeningen, 
terreinplan 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

3. Bouwplaatsgegevens

gegevens transportsysteem coördinaten

projekt:

aantal afpikplaatsen: coördinaten sectoren:
x y

1
2
3
4
5
6

gebouwhoogte: 7
m 8

9
 10

11
kraanposities: 12

x y 13
1 14
2 15
3 16
4 17
5 18

19
20
21
22
23
24
25

voorbeeldprojekt
bouwen met de 10 tonmeter torenkraan

0

1 afpikplaats

2 afpikplaatsen

3 afpikplaatsen

4.2.
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 Ook zal er altijd sprake zijn van een aanpikplaats 
zodat er in totaal maximaal vier posities opgegeven 
kunnen worden. Belangrijk is echter wel dat in het 
basisblad de totale hoeveelheid materiaal is 
opgegeven en niet de hoeveelheid van een 
afzonderlijk bouwwerk.  
In figuur 2 is een aantal voorbeelden weergegeven. 

 

Gebouwhoogte Vul hier de maximale hoogte van het te realiseren 
gebouw in. 

Tekeningen 

Kraanposities Voer in deze tabel de coördinaten van de (mogelijke) 
posities van de 10 tonmeter torenkraan in. Geef de 
coördinaten op in cm’s. Er kunnen maximaal vijf 
verschillende posities weergegeven worden. 

Tekeningen, 
terreinplan 

Coördinaten 
sectoren 

Voor het berekenen van de transportafstanden zijn 
naast de coördinaten van de kraan ook de coördinaten 
van de aan- en afpikplaatsen van de materialen nodig. 
Deze worden in het volgende blad ingevoerd. Omdat 
het echter tijdrovend is om voor zeer veel materialen 
telkens de hele coördinaten in te voeren er gewerkt 
met sectoren. Leg deze als volgt vast: 
Verdeel de bouwplaats eerst in sectoren. De grote van 
de sectoren en het aantal is variabel en afhankelijk van 
de bouwplaats. Hoe meer sectoren en hoe kleiner deze 
zijn hoe nauwkeuriger de berekeningen zijn. Er 
kunnen maximaal 25 sectoren ingevoerd worden. 
Geef vervolgens van elke sector die coördinaten op (in 
cm’s) die bij het transport het belangrijkste zijn. Dit 
hoeft dus niet het middelpunt van de sector te zijn 
maar kan ook het hoekpunt van het bouwwerk of de 
opstelplaats van de vrachtwagen in de sector zijn. 
In figuur 3 is een voorbeeld weergegeven. 

Tekeningen, 
terreinplan 

 
Resultaten 
Tabel Resultaten 
Gebouwhoogte De opgegeven gebouwhoogte wordt vergeleken met de maximale 

haakhoogte. Daarbij wordt er gewerkt met een marge van 3 m in verband 
met de last die aan de haak hangt. Als het gebouw hoger is dan drie 
meter onder de haakhoogte wordt er hier een waarschuwing gegeven. Zo 
wordt voorkomen dat men later voor verrassingen komt te staan. 
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Figuur 2: Kiezen van het aantal afpikplaatsen 
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Figuur 3: Verdeling van een bouwplaats in sectoren 
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2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

4. Coördinaten van kraan, aanpikplaats en afpikplaats 
 

Doel: Doel van het blad ‘coördinaten van kraan, aanpikplaats en afpikplaats’ is het 
berekenen van de transportafstanden. De berekeningen worden uitgevoerd op 
grond van coördinaten. 

 

Beginscherm 

 

Op het werkblad worden de code en de materialen uit de basisgegevens weergegeven. Per 
materiaal moeten een aantal coördinaten ingevuld worden. Dit kan op een aantal manieren, van 
grof tot zeer fijn. Let er op dat er op alle tekeningen met dezelfde oorsprong gewerkt wordt. 
 

In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Kraanpositie nr Vul in de kolom kraanpositie nr het nummer van de 

positie in waarop de kraan staat als het betreffende 
materiaal getransporteerd wordt. Het kan natuurlijk 
gebeuren dat de kraan helemaal niet verplaatst wordt 
maar gedurende het hele uitvoeringsproces op één 
plek staat. Om te voorkomen dat dan bij elk materiaal 
het positienummer ingevuld moet worden is er onder 
de kolomtitel een algemene geldende cel toegevoegd. 
Als er in deze groene cel een waarde ingevoerd wordt 
geldt deze voor de hele kolom. Als er nu bij enkele 
materialen toch een andere positie nodig is kan deze 
in de regel van de betreffende materialen opgegeven 
worden. Het model pakt dan die positie voor de 
berekeningen. Bij alle materialen waar niets ingevuld 
is, wordt de positie uit de groene cel genomen. 

Tekeningen, 
terreinplan 

Aanpiksector Vul in deze kolom het nummer van de sector in waarin 
het materiaal aangepikt wordt. Ook hier bestaat de 
mogelijkheid één algemeen geldende waarde op te 
geven. Dit kan bijvoorbeeld van nut zijn wanneer alle 
materialen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het werk 
gehesen worden. Door de opstelplaats van de 
vrachtwagen als een sector te zien en deze hier in te 
voeren zijn snel alle aanpikcoördinaten in te voeren.  

Tekeningen, 
terreinplan 

4. Coördinaten  van kraan, aanpikplaats en afpikplaats
bouwplaatsgegevens materiaalgegevens
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2.3.2 bekisting 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.3.3 wapeningsmat fundering 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.3.3 wapeningsmat fundering 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.3.4 beton 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.3.5 bekisting 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.4.1 kzs-blok                 M100/157 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.4.1 kzs-blok                 M214/157 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.4.1 kzs-blok                 M150/157 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.4.2 profielen 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0
2.4.3 specie 0 0 0 0 0 0 0 0 ### ### ### 0,0

3. 5.
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Aanpikplaats (x), 
aanpikplaats (y) 

In deze kolommen worden de coördinaten van de 
sector weergegeven. De coördinaten kunnen 
nauwkeuriger opgegeven worden als hier behoefte aan 
is, bijvoorbeeld omdat de coördinaten van een sector 
niet nauwkeurig genoeg zijn voor een bepaald 
materiaal. Dit wordt gedaan door op de te wijzigen 
waarde te gaan staan en de nieuwe waarde in te 
tikken. Op dat moment wordt de ingetikte waarde in 
de berekening gebruikt. De waarde die in deze 
kolommen ingevoerd wordt, wordt in het rood 
weergegeven. Als deze waarde gewist wordt, wordt 
weer de coördinaat van de opgegeven sector gebruikt. 
Deze verschijnt dan ook weer in de kolom. 

Tekeningen, 
terreinplan 

Aanpikhoogte Vul in de kolom aanpikhoogte de hoogte ten opzichte 
van het peil in waarop het materiaal staat als het 
aangepikt wordt. Geef deze hoogte op in meters, 
waarbij er natuurlijk decimalen mogelijk zijn. Als het 
materiaal op de bouwplaats opgeslagen staat zal deze 
waarde in veel gevallen 0 m zijn maar het kan ook 
zijn dat een materiaal op de verdieping (bv. 2,7 m) 
aangepikt wordt. Deze hoogte kan ook negatief zijn, 
bijvoorbeeld wanneer er materialen uit een kelder (bv. 
-2,7 m) gehesen moeten worden. Ook in deze kolom 
kan een algemene waarde opgegeven worden. 

Tekeningen, 
terreinplan 

Afpiksector, 
afpikplaats (x) 1-3, 
afpikplaats (y) 1-3 

Vul op dezelfde manier ook de sectoren en/of 
coördinaten van de afpikplaatsen in. Als er sprake is 
van twee of drie afpikplaatsen moeten ook hiervan de 
sectoren en coördinaten ingevoerd worden. 

Tekeningen, 
terreinplan 

Afpikhoogte De hoogte waarop de materialen afgepikt worden 
hoeft slechts één keer ingevoerd te worden. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat er hoger gehesen 
moet worden omdat er over een obstakel gehesen 
moet worden. Dit zal tot gevolg hebben dat de 
berekende tijd niet helemaal klopt maar te klein is. Dit 
probleem kan opgevangen worden door niet de 
afpikhoogte op te geven maar de hoogte van het 
obstakel. (Er van uitgaande dat de afpikplaats boven 
de aanpikplaats ligt, anders moet de aanpikhoogte 
vervangen worden.) 

Tekeningen, 
terreinplan 

 
Resultaten 
Kolom Resultaten 
Aanpikafstand, 
afpikafstand 1-3 

In deze kolommen worden de aan- en afpikafstand(en) berekend. Dit zijn 
de afstand aanpikplaats – draaipunt kraan en afpikplaats – draaipunt 
kraan. Dit is dus de vlucht bij aanpikken en afpikken.  
Als er sprake is van maar één of twee afpikplaatsen blijven de laatste 
twee, respectievelijk de laatste kolom leeg. 
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5. Materiaalgegevens 
 

Doel: In het blad ‘materiaalgegevens’ moeten de gegevens uit het basisblad aangevuld 
worden met de voor het transport belangrijke eigenschappen. Op grond van deze 
gegevens en de al ingevoerde gegevens wordt bepaald welk transportsysteem er 
gebruikt kan worden. 

 

Beginscherm 

 

Als het blad geopend wordt staan hier al de bouwmaterialen met hun code, de te verwerken 
hoeveelheid en de eenheid. Verder zijn ook de maximale vlucht en het hierbij horende 
hijsvermogen al ingevuld vanuit de vorige bladen. 
 

In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Afmetingen Vul hier de afmetingen in van de materialen.  

Deze worden verder niet in de berekeningen gebruikt 
maar het is belangrijk dat deze bekend zijn in verband 
met het volume van de transporteenheid. 

Bestek, 
tekeningen,  
documentatie 
bouwmaterialen 

Gewicht/eenheid Vul in deze kolom het gewicht per eenheid van het 
bouwmateriaal in. 

Bestek, 
documentatie 
bouwmaterialen 

Transporteenheid Vul hier de transporteenheid in, dit is het aantal 
eenheden bouwmateriaal dat in één keer verplaatst 
wordt. 

documentatie 
bouwmaterialen, 
eigen keuze 

Hijsvoorziening Kies in de keuzelijst de hijsvoorziening die bij het 
transport van het materiaal gebruikt wordt. 

documentatie 
bouwmaterialen, 
eigen keuze 

 

Resultaten 
Kolom Resultaten 
Gewicht TE (kg) Aan de hand van het gewicht per eenheid en de grootte van de 

transporteenheid wordt het gewicht van de transporteenheid berekend. 
Gewicht hv (kg) Het gewicht van de gekozen hijsvoorziening. 
Maximale vlucht In deze kolom wordt de maximale waarde van de aan- en afpikafstanden 

uit het blad ‘coördinaten van kraan, aanpikplaats en afpikplaats’ 
gegeven. Dit is de maximale vlucht waarop de transporteenheid nog 
gehesen moet worden. 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

5. Materiaalgegevens
coordinaten in te zetten transportsystemen activiteiten Rekenblad NIOSH-formule
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2.3.2 bekisting 266 m 0,0 1 0 16,2 572 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.3.3 wapeningsmat fundering 6 st 0,0 1 0 16,2 572 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.3.3 wapeningsmat fundering 23 st 0,0 1 0 12,7 751 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.3.4 beton 19 m3 0,0 1 0 14,2 675 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.3.5 bekisting 266 m 0,0 1 0 16,2 572 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.4.1 kzs-blok                 M100/157 140 st 0,0 1 0 13,6 705 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.4.1 kzs-blok                 M214/157 153 st 0,0 1 0 13,6 705 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.4.1 kzs-blok                 M150/157 2803 st 0,0 1 0 14,5 655 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.4.2 profielen 44 st 0,0 1 0 16,2 572 ###### handkracht fysieke belasting berekenen
2.4.3 specie 2,85 m3 0,0 1 0 12,3 779 ###### handkracht fysieke belasting berekenen

4. 6.
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Hijsvermogen Het hijsvermogen van de 10 tonmeter torenkraan bij de maximale vlucht. 
Maximale TE In deze kolom wordt de maximale transporteenheid berekend die nog 

met de 10 tonmeter torenkraan getransporteerd kan worden. 
Transportsysteem In de kolom transportsysteem worden een aantal vergelijkingen uitgevoerd 

om te kijken welk transportsysteem er gebruikt kan worden: 
• Als het gewicht van de transporteenheid kleiner is dan 23 kg, het 

maximale gewicht dat volgens de NIOSH-methode nog getild mag 
worden, wordt als mogelijk transportsysteem ‘handkracht’ genoemd 
omdat het gebruik van de 10 tonmeter torenkraan bij een aantal 
materialen niet nuttig is. Vooral bij kleine, lichte materialen is het vaak 
net zo gemakkelijk deze met de hand te transporteren als de kraan 
hiervoor te gebruiken. Pas daarna de NIOSH-methode toe om te 
controleren of de fysieke belasting ook echt niet te hoog is.  
In een aantal gevallen zal er toch gebruik gemaakt moeten worden van 
de kraan omdat er geen lift meer is. Dit kan echter handmatig 
opgegeven worden door de transporteenheid te vergroten en een 
hijsvoorziening te kiezen of door de fysieke belasting als te hoog te 
waarderen. 

• Als er geen handkracht mogelijk is wordt het hijsvermogen van de 10 
tm kraan vergeleken met het totaalgewicht van transporteenheid en 
hijsvoorziening. Als het hijsvermogen groter is dan dit totaalgewicht 
wordt de 10 tonmeter torenkraan als transportsysteem genoemd. Als het 
hijsvermogen onvoldoende is wordt de mobiele kraan genoemd. 

 

 
 
 
In te zetten 
transportsystemen 

 

In te zetten transportsystemen

handkracht: 17 materiaalsoorten
10 tm kraan: 97 materiaalsoorten
mobiele kraan: 0 materiaalsoorten
buiten kraanbereik 0
(= mobiele kraan): 0 materiaalsoorten

materiaalgegevens

In te zetten transportsystemen
15%

85%

0%0%

handkracht:
10 tm kraan:
mobiele kraan:
buiten kraanbereik

 
Door op de knop ‘in te zetten transportsystemen’ te drukken verschijnt er 
een blad met een tabel waarin staat bij hoeveel materialen er nog 
handkracht voorkomt, bij hoeveel materialen de 10 tonmeter torenkraan 
gebruikt kan worden, bij hoeveel materialen de mobiele kraan nog nodig is 
en hoeveel materialen er buiten het bereik van de 10 tonmeter torenkraan 
vallen zodat ook hier een mobiele kraan voor nodig is. Zo kan er snel een 
blik geworpen worden op de in te zetten transportsystemen en kan 
gekeken worden of de mobiele kraan nog voorkomt. 
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NIOSH-methode 
 
Doel: Als het resultaat op blad 5 is dat er nog handkracht mogelijk is wordt de 

waarschuwing “fysieke belasting berekenen” weergegeven. Door boven in het 
scherm op de knop ‘Rekenblad NIOSH-formule’ te drukken wordt er een 
hulpscherm geopend waarmee de fysieke belasting berekend kan worden. 

 
Beginscherm 

 

 
In te voeren gegevens 
Vul in dit blad het gewicht van de transporteenheid en de correctiefactoren in. Voor meer 
uitleg over de NIOSH-formule zie bijlage 1. 
Vul de uitkomst van de berekening handmatig in op blad 5, ‘materiaalgegevens’, door een 
teken te zetten in de kolom ‘fysieke belasting acceptabel’ of de kolom ‘te hoge fysieke 
belasting’. 
 
Resultaten 
Na het invoeren van de uitkomst op blad 5 verdwijnt de waarschuwing en in plaats daarvan 
komt het resultaat (‘fysieke belasting acceptabel’ of ‘fysieke belasting te hoog’) in de kolom te 
staan. Als de fysieke belasting te hoog is wordt in de kolom transportsysteem ‘handkracht’ 
gewijzigd in ’10 tm kraan’. 
 

Rekenblad Niosh-formule Uitleg over de Niosh-formule Uitleg Niosh.doc

Gewicht Horizontale Verticale Hoek Til- Duur Rusttijd Contact met
transport- positie positie frequentie het object

eenheid (kg) (cm) (cm) (graden) (n/min) (uur) (uur)
begin begin begin

eind eind eind

begin Hf Vf Df Af Ff Cf RWL begin:
23 x 1,000 x 0,775 x 1,000 x 1 x ### x #N/B = #DEEL/0! kg

eind Hf Vf Df Af Ff Cf RWL eind:
23 x 1,000 x 0,775 x 1,000 x 1 x ### x #N/B = #DEEL/0! kg

Tilindex Fysieke belasting
begin: #DEEL/0! begin: ###
eind: #DEEL/0! eind: ###

Terug naar de bouwmaterialenlijst

goed

gewoon

slecht

 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
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6. Activiteiten 
 

Doel: Doel van het blad ‘activiteiten’ is het de transportgegevens van de materialen uit 
het keuzemodel te koppelen aan de activiteiten uit de planning. 

 

Beginscherm 

 

De eerste kolom, volgorde, is bij het openen al ingevuld en kan niet gewijzigd worden. Deze 
kolom geeft elke activiteit een uniek nummer. Het is dus het beste de activiteiten meteen in de 
juiste volgorde in te voeren. 
 

In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Omschrijving 
activiteit 

Vul in deze kolom de activiteiten in die plaats vinden 
om het projekt te realiseren. Als er al een planning 
gemaakt is kunnen de activiteiten hieruit gekopieerd 
worden. Er kunnen maximaal 150 activiteiten 
ingevoerd worden. 

Planning 

Tijdsduur (dagen) Vul hier de tijdsduur van de activiteit in dagen in. Als 
er al een planning gemaakt is zal er al een tijdsduur 
berekend zijn. In dat geval kunnen deze waardes hier 
ingevoerd worden.  
Als er nog geen planning gemaakt is kan er een 
hulpscherm gestart worden om de tijdsduur van de 
activiteiten te berekenen. Druk hiervoor op de knop 
tijdsduur activiteit berekenen.  

Planning 

 

Resultaten 
Kolom Resultaten 
Kraantijd (uren) De kolom kraantijd geeft het aantal uren weer dat de 10 tonmeter 

torenkraan ingezet moet worden tijdens de activiteit. Hiervoor moeten 
echter nog een aantal gegevens ingevoerd worden. 

Verhouding 
kraantijd - tijdsduur 
activiteit 

In de laatste kolom wordt de verhouding kraantijd – tijdsduur activiteit 
berekend. Deze verhouding is de tijd dat de 10 tonmeter torenkraan 
gebruikt wordt gedeeld door de tijdsduur van de activiteit. 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

6. Activiteiten tijdsduur activiteit berekenen:

volgorde omschrijving activiteit tijdsduur kraantijd
(dagen) (uren)

1 0 -          0%  
2 0 -          0%  
3 0 -          0%  
4 0 -          0%  
5 0 -          0%  
6 0 -          0%  
7 0 -          0%  
8 0 -          0%  
9 0 -          0%  

10 0,62         0%  

verhouding kraantijd - 
tijdsduur activiteit

7. activiteittoekenning5. materiaalgegevens grafiek verhouding
6a
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6a Standaardploegen 
 
Doel: De bladen 6a en 6b hoeven alleen ingevuld te worden als er geen planning is en 

de tijdsduur van de activiteiten niet rechtstreeks ingevuld wordt in het blad 
activiteiten. Met deze hulpschermen kan de tijdsduur berekend worden. 
Druk in blad 6 op de knop ‘tijdsduur activiteit berekenen’ om blad 6a te openen. 
In blad 6a worden daarvoor de ‘standaardploegen’ opgegeven die het werk 
uitvoeren. 

 
Beginscherm 

 
In te voeren gegevens 
Kolom / rij Gegevens Informatiebron 
Naam ploeg Voer in de linkse kolom de namen van de ploegen in. 

 
Eigen keuze 

Functie Voer in de bovenste rij de verschillende functies van 
de arbeiders in. Geef vervolgens voor elke ploeg op 
uit welke en hoeveel arbeiders de ploeg bestaat. 

Eigen keuze 

 
Resultaten 
Kolom Resultaten 
 In dit scherm worden geen resultaten getoond. 
 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
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6a Standaardploegen
activiteiten ploegtoekenning

fu
nc

tie

naam ploeg:

6. 6b
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6b Ploegtoekenning 
 
Doel: In blad 6b ,’ploegtoekenning’, wordt bepaald welke ploeg de activiteit uitvoert. 
 
Beginscherm 

 

In het scherm staan bij het openen de activiteiten al weergegeven. 
 
In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Ploeg Open de keuzelijst achter de activiteit en selecteer 

hierin de juiste ploeg.  
Eigen keuze 

Ploegsamenstelling Als de ploeg gekozen is wordt in de gele kolommen 
de standaard ploegsamenstelling weergegeven. Deze 
kan hier nog veranderd worden door op het 
betreffende hokje te gaan staan en het juiste getal in te 
vullen. Als er een functie eenmalig uit een ploeg 
verwijderd moet worden selecteer dan het betreffende 
hokje en vul een nul in. De wijzigingen in de 
standaardploeg worden in rood weergegeven. 

 

 
Resultaten 
Kolom Resultaten 
Ploeggrootte In deze kolom wordt aangegeven uit hoeveel man de ploeg bestaat. Ook 

eventueel wijzigingen in de standaardploeg worden hier in verrekend.  
Tijdsduur activiteit Hier wordt het aantal uren gegeven dat er nodig is om de activiteit uit te 

voeren met de gekozen ploeg. Hiervoor moet wel de arbeidsnorm 
ingevuld worden op blad 7. Deze uren wordt doorgevoerd naar blad 6, 
activiteiten en daar afgerond op halve dagen. 

 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
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8. 
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6b Ploegtoekenning
standaardploegen activiteiten
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1 bouwplaats inrichten #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
2 uitzetten bouwput #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
3 ontgraven bouwput #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
4 aanbrengen schoon zand #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
5 verdichten zandpakket #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
6 uitzetten plaats funderingspalen #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
7 heien funderingspalen #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
8 verwijderen kop funderingspalen #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
9 uitzetten plaats bekisting #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
10 bekisten #N/B #N/B uur ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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7. Activiteittoekenning 
 
Doel: In één activiteit kunnen meerdere materialen getransporteerd en verwerkt worden. 

Daarom worden in het blad ‘activiteittoekenning de materialen gekoppeld aan de 
activiteiten. 

 
Beginscherm 

 
In dit scherm zijn weer de bouwmaterialen weergegeven met hun codes, hoeveelheden en 
eenheden. 
 
In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
nr act., 
activiteit 

Geef per materiaal de activiteit op waarbij het 
materiaal getransporteerd wordt. Open hiervoor de 
keuzelijst achter het materiaal en kies hieruit de 
betreffende activiteit. De activiteit kan ook gekozen 
worden door het nummer van de activiteit in te voeren 
in de kolom nr act., in de keuzelijst verschijnt dan de 
activiteit. 

Eigen keuze 

Manuren (m.u.) per 
eenheid 

Deze kolom hoeft alleen ingevuld te worden als er nog 
geen planning gemaakt is. Voer in dat geval in deze 
kolom de norm in die gebruikt wordt om het aantal 
manuren te berekenen dat er nodig is om de activiteit 
uit te voeren.  

Eigen gegevens 

 
Resultaten 
Kolom Resultaten 
Manuren totaal Het aantal manuren dat nodig is om het materiaal te verwerken. 
 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

7. Activiteittoekenning

code bouwmateriaal nr activiteit m.u. per m.u.
act. eenheid totaal

2.3.2 bekisting 266 m 0
2.3.3 wapeningsmat fundering 6 st 0
2.3.3 wapeningsmat fundering 23 st 0
2.3.4 beton 19 m3 0
2.3.5 bekisting 266 m 0
2.4.1 kzs-blok                 M100/157 140 st 0
2.4.1 kzs-blok                 M214/157 153 st 0
2.4.1 kzs-blok                 M150/157 2803 st 0
2.4.2 profielen 44 st 0
2.4.3 specie 2,85 m3 0

hoeveelheid
6. activiteiten 8. transporttijd
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8. Transporttijd 
 
Doel: In het blad ‘transporttijd’ worden nog twee gegevens ingevoerd, waarna de 

cyclustijd en de totale transporttijd van de materialen berekend wordt. 
 
Beginscherm 

 
Bij het openen van het blad zijn weer de codes en de bouwmaterialen weergegeven. 
 
In te voeren gegevens 
Kolom Gegevens Informatiebron 
Aanpiktijd Vul in deze kolom de tijd in die nodig is om het 

materiaal aan te pikken. Ook hier bestaat net als bij 
het invoeren van de coördinaten de mogelijkheid om 
een algemene waarde in te voeren in de groene cel. 
Deze waarde kan in de kolom overschreven worden. 

Eigen keuze 

Afpiktijd Vul hier de tijd in die nodig is om het materiaal af te 
pikken. 

Eigen keuze 

Bruto/netto factor De cyclustijd en de transporttijd zoals die in dit blad 
berekend worden zijn netto tijden. In werkelijkheid 
zullen de tijden echter langer zijn onder invloed van 
allerlei menselijke factoren (pauzes, vermoeidheid, 
e.d.). Door nu de netto tijd te vermenigvuldigen met 
een factor kan de bruto tijd bepaald worden.  
Deze factor is variabel. Uit de arbeidsleer blijkt dat 
deze factor in het algemeen varieert tussen 1,3 en 1,8. 
Vul deze factor na eigen inzicht in. Standaard staat 
deze factor op 1,5. 

Eigen keuze 

 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

8. Transporttijd
activiteittoekenning verhouding kraantijd - tijdsduur activiteit

bruto/netto factor: 1,5
aanpiktijd afpiktijd aantal

code bouwmateriaal (min.) (min.) transporten
10 tm kraan

2.3.2 bekisting -          min. 6                     -          min. -       uur
2.3.3 wapeningsmat fundering -          min. 2                     -          min. -       uur
2.3.3 wapeningsmat fundering -          min. 2                     -          min. -       uur
2.3.4 beton -          min. 96                   -          min. -       uur
2.3.5 bekisting -          min. 6                     -          min. -       uur
2.4.1 kzs-blok                 M100/157 -          min. 4                     -          min. -       uur
2.4.1 kzs-blok                 M214/157 -          min. 6                     -          min. -       uur
2.4.1 kzs-blok                 M150/157 -          min. 78                   -          min. -       uur
2.4.2 profielen -          min. 2                     -          min. -       uur
2.4.3 specie -          min. 16                   -          min. -       uur

(minuten)

transporttijd

in minuten

transporttijd

in uren
10 tm kraan 10 tm kraan10 tm kraan

cyclustijd

7.
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Resultaten 
Kolom Resultaten 
Cyclustijd  
10 tm kraan 
(minuten) 

Aan de hand van de ingevoerde gegevens wordt in deze kolom de 
gemiddelde cyclustijd van de transporten berekend. De cyclustijd is de 
tijd die de kraan nodig heeft om één transportcyclus uit te voeren. 
Daarbij wordt een transportcyclus gezien als de bewegingen die de kraan 
moet maken om een last vanuit de aanpikplaats naar de afpikplaats te 
verplaatsen en weer terug te keren in de uitgangspositie. 

Aantal transporten 
10 tm kraan 

Hier wordt het aantal transporten berekend dat nodig is om al het 
materiaal op de plaats te brengen. 

Transporttijd  
10 tm kraan 
(minuten en uren) 

Tenslotte wordt hier de totale transporttijd van het materiaal berekend. 
Als in blad 5 een ander transportsysteem dan de 10 tonmeter torenkraan 
gegeven is worden er hier geen tijden berekend. 
In blad 6 wordt vervolgens per activiteit de kraantijd berekend: het 
aantal uren dat de kraan ingezet moet worden in de activiteit om alle 
transporten uit te voeren. 
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Verhouding kraantijd - tijdsduur activiteit 
 
Doel: Na het invoeren van de gegevens wordt de ‘verhouding kraantijd - tijdsduur 

activiteit’ voor elke activiteit berekend in blad 6. Deze verhouding wordt ook 
grafisch weergegeven op een apart blad. Dit blad is te bereiken vanuit blad 6 of 
vanuit blad 8. Hier kan snel bekeken worden hoe de bezetting van de 10 tonmeter 
torenkraan is tijdens het uitvoeringsproces. 

 
Beginscherm 

 
Het berekenen van deze verhouding heeft het volgende doel: omdat er weinig of geen 
gegevens over het werken met de 10 tonmeter torenkraan zijn wordt de tijdsduur van de 
activiteiten berekend op grond van normen die gelden voor situaties met andere, gebruikelijke 
transportsystemen. Bij gebruik van de 10 tonmeter torenkraan kan het echter gebeuren dat de 
transporttijden zodanig veranderen dat ook de tijdsduur van de activiteiten verandert. Deze 
kan zowel langer als korter worden.  
Een voorbeeld is het storten van beton. In de huidige situatie, waarop de norm gebaseerd is, 
gebeurt dit met een mobiele kraan of een grote torenkraan die een veel grotere last kunnen 
hijsen. De 10 tonmeter torenkraan kan veel minder beton in een transportcyclus verplaatsen en 
er zijn dus meer transporten nodig. Hierdoor wordt de totale transporttijd ook langer. Het kan 
dus gebeuren dat er voor de activiteit een halve dag (4 uur) gepland is maar dat de kraantijd op 
6 uur berekend is. Dit is een verhouding van 150%, iets dat niet mogelijk is. In het model 
wordt er dan ook gewaarschuwd als de verhouding hoger is als 100% omdat dit tot grote 
problemen kan leiden. 
Zo kan het ook gebeuren dat activiteiten korter worden. Bijvoorbeeld omdat het opperen van 
de gevelstenen met een kraan sneller gaat kan er een extra metselaar ingezet worden. Er 
kunnen dan meer m2 per dag gemetseld worden zodat het metselwerk eerder klaar is. 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
 

Verhouding kraantijd - tijdsduur activiteit

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

 1  11  21  31  41  51  61  71  81  91  101 

activiteit nr.

8. cyclustijd6. activiteiten
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Optimaliseren van de kraaninzet 
 
Doel: Na (en tijdens) het invullen van het model kunnen de resultaten beoordeeld 

worden. Als deze niet zoals gewenst zijn kunnen ze verbeterd worden door de 
ingevoerde gegevens te veranderen en zo de inzet van de 10 tonmeter torenkraan 
te optimaliseren. Hierbij is er onderscheid te maken tussen het optimaliseren van 
de technische mogelijkheden en het optimaliseren van de factor tijd. 

 

Het optimaliseren van de technische mogelijkheden 
 
In het ideale geval komt er bij de in te zetten transportsystemen op blad 5 alleen nog maar de 
10 tonmeter torenkraan voor met enkele keren handkracht bij de echt lichte 
transporteenheden. Er moet geprobeerd worden de mobiele kraan helemaal niet meer te 
gebruiken om zo de kosten van de 10 tonmeter torenkraan terug te verdienen.  
Komt de mobiele kraan toch nog voor probeer dan de gegevens zodanig te veranderen dat toch 
de 10 tonmeter torenkraan ingezet kan worden. In de onderstaande tabel staan een aantal 
gegevens die hiervoor veranderd kunnen worden. 
 

Scherm Kolom Aanpassingen 
5. Materiaal-
gegevens 

Transport-
eenheid 

Maak de transporteenheid kleiner zodat de last lichter wordt. 

5. Materiaal-
gegevens 

Hijsvoor-
ziening 

Kies een lichtere hijsvoorziening zodat de te hijsen last lichter 
wordt. 

4. Coör-
dinaten 

Kraanpositie, 
aan- / afpik-
coördinaten 

Verander de coördinaten zodanig dat de maximale vlucht 
kleiner wordt en er een groter hijsvermogen beschikbaar is. 

5. Materiaal-
gegevens 

Afmetingen Maak het materiaal kleiner zodat er minder in één keer 
getransporteerd hoeft te worden en de last lichter wordt. (Dit 
is vooral van belang bij het transporteren van elementen.) 

1. Basis-
gegevens 

Materiaal Kies een ander (lichter) materiaal zodat de te verplaatsen last 
lichter wordt. 

Als er geen gegevens veranderd kunnen worden of als de veranderingen niet voldoende zijn 
zal toch de mobiele kraan ingezet moeten worden. 
 

2. 3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

6a 
 

6b 
 

8. 
 

 

1. 
 

 

0. 
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Het optimaliseren van de factor tijd  
 
Bij het optimaliseren van de factor tijd is vooral de verhouding kraantijd – tijdsduur activiteit 
van belang. Zoals al eerder gezegd kan het gebruik van de 10 tonmeter torenkraan invloed 
hebben op de tijdsduur van de activiteit doordat er langzamer (storten beton) of sneller 
(opperen stenen) gewerkt kan worden. Deze wijzigingen moet echter wel zichtbaar worden en 
doorgevoerd worden in de planning om te kijken of dit mogelijk is. 
 
Verhouding groter dan 100% 
Als de verhouding groter is dan 100% wordt er een waarschuwing gegeven omdat dit niet 
mogelijk is. Probeer in dat geval de gegevens zodanig te veranderen dat de kraantijd afneemt 
en de verhouding lager wordt dan 100%. In de onderstaande tabel staan een aantal gegevens 
die hiervoor veranderd kunnen worden. 
 

Scherm Kolom Aanpassingen 
5. Materiaal-
gegevens 

Transport-
eenheid 

Maak de transporteenheid groter zodat er minder 
kraanbewegingen zijn en de totale transporttijd lager wordt. 

5. Materiaal-
gegevens 

Hijsvoor-
ziening 

Kies een andere hijsvoorziening waardoor de transporteenheid 
misschien kan toenemen of de aan- en/of afpiktijd afneemt. 

4. Coör-
dinaten 

Kraanpositie
, aan- / 
afpik-
coördinaten 

Verander de coördinaten zodanig dat de maximale vlucht 
kleiner en het hijsvermogen groter wordt zodat de 
transporteenheid groter kan worden. Ook kan de hoek-
verdraaiing kleiner worden zodat de cyclustijd korter wordt. 

5. Materiaal-
gegevens 

Afmetingen In een aantal gevallen moet het materiaal per stuk verplaatst 
worden (bv. vloerplaten) terwijl de transporteenheid toch nog 
vergroot zou kunnen worden. Probeer in deze gevallen de 
afmetingen van het materiaal te vergroten zodat ook hier sneller 
gewerkt kan worden. 

Als het aanpassen van deze gegevens niet mogelijk of gewenst is vergroot dan de tijdsduur 
van de activiteit aan. 
 
Verhouding lager dan 100% 
In andere gevallen zal de verhouding zeer laag zijn terwijl het transport toch een groot deel 
van de activiteit is. Verklein in deze gevallen de tijdsduur van de activiteit. 
 
Bij het afdrukken van de resultaten wordt ook de lijst met activiteiten en hun tijdsduur 
afgedrukt. Vergelijk deze lijst met de planning en voer eventuele wijzigingen ook door in de 
planning. 
 
Het komt natuurlijk voor dat er meerdere activiteiten tegelijkertijd plaats vinden waarbij de 10 
tonmeter torenkraan gebruikt moet worden. In dat geval moeten de verhoudingen van deze 
activiteiten opgeteld worden en moet er voor gezorgd worden dat de som niet te hoog wordt. 
(Zeker niet hoger dan 100%.) 
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De transporteenheid t.o.v. de maximale transporteenheid 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het aanpassen van de transporteenheid zeer belangrijk is bij het 
optimaliseren van de kraaninzet. De transporteenheid zoals die in de huidige manier van 
werken gebruikt wordt is in veel gevallen niet optimaal voor transport met de 10 tonmeter 
torenkraan. De transporteenheid zal vaak kleiner of groter moeten worden. Bij het aanpassen 
van de transporteenheid is de maximale transporteenheid een grote hulp. 
 
Verkleinen van de transporteenheid 
De transporteenheid zal vooral verkleind moet worden om het gebruik van de mobiele kraan 
zo gering mogelijk te maken. In dat geval is al bekend wat de maximale grootte van de 
transporteenheid mag zijn. Als de last uit één element bestaat kan uit de maximale 
transporteenheid afgeleid worden in hoe verre het element verkleind moet worden. 
 
Vergroten van de transporteenheid 
Het kan echter ook voorkomen dat de transporteenheid vergroot wordt. Ook in deze gevallen 
kan bij de maximale transporteenheid gekeken worden in hoe verre de transporteenheid 
aangepast kan worden. Ook als de afmetingen aangepast moeten worden is de maximale 
transporteenheid hiervoor een indicatie. 
 
De transporteenheid kan echter niet zo maar aangepast worden. Hierbij spelen nog meer zaken 
mee die van belang zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• De totale hoeveelheid te verwerken materiaal kan veel kleiner zijn dan de maximale 

transporteenheid. 
• De capaciteit van de hijsvoorziening waardoor de transporteenheid niet vergroot kan 

worden. 
• De afmetingen/het volume van de transporteenheid. 
• De werkwijze, bijvoorbeeld het lijmen van kalkzandsteenelementen met de 10 tm kraan. 
In een aantal gevallen kan het zijn dat het aanpassen van de transporteenheid niet mogelijk is.  
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Bijlage 1: Berekenen van de fysieke belasting met de NIOSH-formule 
 
Wanneer bekend is welke bouwmaterialen er getransporteerd moeten worden en welke 
hulpmiddelen hierbij gebruikt worden, kan met behulp van deze gegevens de fysieke belasting 
van de arbeiders bij de transporten bepaald worden en gekeken worden of deze te hoog is. Het 
probleem hierbij is dat niet precies duidelijk is wanneer de fysieke belasting te hoog is. Er 
bestaat geen wettelijke norm en ook zijn er meerdere methodes voor het bepalen van de 
fysieke belasting. In dit model is er gekozen voor de NIOSH-methode.  
Als eerste omdat de NIOSH-methode het tillen beoordeelt. Tillen is de meest risicovolle 
fysieke belasting die bij gebruik van de 10 tonmeter torenkraan nog voorkomt. Het duwen en 
trekken van transportmaterieel zoals palletwagens en kruiwagens zal (bijna) niet meer 
voorkomen. Er zullen nog wel materialen gedragen worden maar bij dragen zal er ook altijd 
getild moeten worden. Vooral bij het verwerken van bepaalde materialen zal er nog veel getild 
moeten worden zonder dat er grote afstanden afgelegd worden. Denk hierbij aan het metselen. 
De tweede reden om voor de NIOSH-methode te kiezen is dat er gebruik gemaakt wordt van 
een redelijk eenvoudige rekenwijze waarmee ook nog te ontwerpen situaties beoordeeld 
kunnen worden. 

Op grond van onderzoek komt het VS 
Instituut voor Veiligheid en Gezondheid 
(NIOSH) tot de conclusie dat 23 kg het 
maximale tilgewicht is. Dit is echter 
niet automatisch ook het maximale 
gewicht van het te verplaatsen 
bouwmateriaal. Het maximale 
tilgewicht is ook afhankelijk van de 
situatie en de houding waarin getild 
wordt. Zo kan bij een metselblok van 16 
kg het maximale tilgewicht van 23 kg 
ruim overschreden worden wanneer er 
in een slechte houding, bijvoorbeeld 
heel hoog, getild wordt. Doordat er vaak 

ook nog eens verkeerd getild wordt, wordt de fysieke belasting nog extra verhoogd. De 
situatie wordt in de berekening meegenomen door middel van een aantal correctiefactoren. 
Deze factoren zijn in figuur 4 weergegeven. 
Met behulp van de NIOSH-formule kan het maximaal te tillen gewicht (RWL = 
Recommended Weight Limit) voor een bepaalde situatie uitgerekend worden. Dit is het 
maximale gewicht van de last dat in de betreffende situatie nog getild mag worden. De RWL 
wordt zowel aan het begin als aan het eind van de tilhandeling berekend. De laagste RWL 
dient dan als norm.  
De volgende stap is het berekenen van de tilindex, een indicator die het risico op schade aan 
het bewegingsapparaat aangeeft. De tilindex is de verhouding tussen RWL en werkelijk 
gewicht van de last. Hoe meer de tilindex boven 1 uitkomt, hoe groter het risico is. 

 Figuur 4: De correctiefactoren uit de Niosh-formule 
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De NIOSH-formule   
 
De NIOSH-formule: RWL = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf (in kg) 
Waarin:  
• RWL (Recommended Weight Limit): Het aanbevolen maximum gewicht van de te tillen last. 
• Horizontale factor (Hf): Afhankelijk van de horizontale afstand (H) van het middelpunt 

tussen de enkels tot de handen bij het begin en einde van de tilhandeling. (zie figuur 4). 
Hf = H / 25 (in cm).   
De grenzen voor de horizontale afstand zijn <25 cm en >63 cm. De meeste lasten dichterbij 
dan 25 cm kunnen niet getild worden zonder hinder van het lichaam (Hf blijft 1). Lasten op 
een afstand van meer dan 63 cm kunnen doorgaans niet getild worden zonder uit balans te 
raken (Hf wordt 0).   

• Verticale factor (Vf): Afhankelijk van de verticale afstand (V) van de vloer tot de handen 
bij het begin en einde van de tilhandeling. (zie figuur 4)  
Vf = 1 - 0.003 * abs[V - 75] (in cm). 
De grenzen voor de verticale afstand zijn <0 cm en >175 cm.  
(Vf wordt in beide gevallen 0).   

• Verplaatsingsfactor (Df): Afhankelijk van de verticale reisafstand (D) van de last tussen 
begin en einde van de tilhandeling.   
Df = 0.82 + 4.5/D (in cm)   
Als de last minder dan 25 cm verplaats wordt blijft Df = 1.   

• Assymmetriefactor (Af): Afhankelijk van de hoek (A) die de last maakt ten opzichte van 
de lijn haaks op de lijn tussen de voeten aan het begin en aan het einde van de tilhandeling. 
(zie figuur 4)  
Af = 1 - 0,0032 * A (in graden) 
De grens voor maximale draaiingshoek ligt bij >135 graden (Af wordt 0).  

• Frequentiefactor (Ff): Afhankelijk van het aantal maal tillen per minuut, de duur van de 
tilarbeid en de verticale positie van de last. Zie tabel voor waarden van Ff.   

• Contactfactor: Afhankelijk van de aard van het contact met de last en de verticale 
positie worden correctiefactoren voor een goed, gewoon of slecht contact toegepast. Zie 
tabel voor waarden van Cf.   

De RWL moet zowel voor het begin als voor het eind van de tilsituatie berekend worden. De 
laagste waarde is bepalend. 
 
De Til-Index (TI). 
De Til-Index is een schatting van de fysieke belasting die verband houdt met de tiltaak. TI is 
de verhouding tussen het te tillen gewicht en het aanbevolen maximale tilgewicht.  Tiltaken 
met een TI > 1 betekenen een verhoogd risico voor een groot deel van de beroepsbevolking.  
De TI kan gebruikt worden voor beoordeling van de mate van fysieke belasting van de tiltaak. 
Hoe groter TI, hoe groter het risico op rugklachten. Als de taak-variablen niet veranderd 
kunnen worden kan het aanbevolen maximale tilgewicht gebruikt worden als indicatie om de 
til-last te verlagen.  Als de hoogte van TI toeneemt, neemt het risico voor de individuele 
werknemer toe, en een groter percentage van de werknemers-populatie zal rug-klachten 
ontwikkelen. De relatie tussen TI en percentage klachten is niet bekend. Het is niet mogelijk 
om de exacte maat van het risico voor een individuele werknemer of een deel van het 
personeel te bepalen aan de hoogte van TI. Het doel moet zijn om alle til-taken zo te 
ontwerpen dat TI < 1 is, voor zowel het begin als het einde van de tiltaak.   
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 Waarden van Ff bij tilfrequentie, tilduur en verticale afstand  
   duur tilarbeid   
Tilfrequentie (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(n/min) <= 1 uur >1 uur maar <= 2 uur >2 uur maar <= 8 uur 
 V < 75 cm V >= 75 cm V < 75 cm V >= 75 cm V < 75 cm V >= 75 cm 
<= 0,2 1 1 0,95 0,95 0,85 0,95 
0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 
5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,35 0,35 
6 0,75 0,75 0,5 0,5 0,27 0,27 
7 0,7 0,7 0,42 0,42 0,22 0,22 
8 0,6 0,6 0,35 0,35 0,18 0,18 
9 0,52 0,52 0,3 0,3 0 0,15 
10 0,45 0,45 0,26 0,26 0 0,13 
11 0,41 0,41 0 0,23 0 0 
12 0,37 0,37 0 0,21 0 0 
13 0 0,34 0 0 0 0 
14 0 0,31 0 0 0 0 
15 0 0,28 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 
 

Toelichting bij tabel: Waarden van Ff bij Tilfrequentie, Tilduur en Verticale afstand 
Bepaling van F:  Bij het beoordelen van de tilsituatie moet minimaal de tilfrequentie over een periode van 15 
minuten vastgesteld worden. Het aantal tilhandelingen gedeeld door de gemeten tijdsduur is de tilfrequentie (F).  
Kolom (1) en (2) zijn van toepassing:  
• Als een tilduur van <= 1uur gevolgd wordt door een pauze of niet-tilwerkzaamheden gedurende minimaal 

120% van de voorafgaande tilarbeid.  
Kolom (3) en (4) zijn van toepassing:  
• Als langer dan een uur maar minder dan 2 uur wordt getild met een rust van 30 % van de tilduur.   
• Als de tiltijd minder dan 1 uur is en de rustijd minder is dan 120%.  
Kolom (5) en (6) zijn van toepassing:  
• Als langer dan 2 uur tot maximaal 8 uur wordt getild en bij tillen gedurende minder dan 2 uur met minder dan 

30 % rust.   
 

Waarden van Cf bij contact met de last en verticale positie 
contact V < 75 cm V >= 75 cm 
goed 1 1 
gewoon 0,95 1 
slecht 0,9 0,9 
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