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Bijlage A: Interviews probleemanalyse 

Bijlage A: Interviews probleemanalyse 

Deze bijlage bevat een uitwerking van de afgenomen interviews die zijn verricht ten 
behoeve van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge torenkraanbezetting op het 
bouwproject Intermezzo te Tilburg. 

De volgende interviews zijn achtereenvolgens opgenomen in deze bijlage: 
Interview voormalig hoofd bedrijfsbureau Heijmans Bouw Breda 
Interview senior werkvoorbereider Heijmans Bouw Breda 
Interview senior werkvoorbereider Heijmans Bouw Breda 
Interview planontwikkelaar Heijmans Bouw Breda 
Interview werkvoorbereider Heijmans Materieel Beheer 
Interview engineer Heijmans Materieel Beheer 
Interview projectleider Heijmans Bouw Breda 
Interview hoofd productie Ballast-Nedam Bouw Zuid 
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Interview voormalig hoofd bedrijfsbureau Heijmans Bouw Breda 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Destijds hoofd bedrijfsbureau Heijmans Bouw 
Breda. Deze persoon heeft de logistieke invulling bepaald voor het bouwproject. 
Geïnterviewde heeft tevens de kraaninzet voor het bouwproject bepaald. 

Maandag 19 mei 2008, 08.15 - 09.15, Avans Hogeschool te Tilburg. 

Dit interview is digitaal vastgelegd en één op één overgenomen in deze interview
uitwerking . 

U heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de uitvoering en het logistiek plaatje op 
het bouwproject Intermezzo? 

Ja. 

Op het moment bekleedt u een nieuwe functie op het hoofdkantoor in Rosmalen, bij de 
Heijmans Academie. Hiervoor bent u werkzaam geweest bij Heijmans Bouw Breda, op 
het bedrijfsbureau. Welke functie had u destijds? 

Frank van Erp zat daar samen met mij. Wat Jeroen van Summeren daar nu doet, 
nou, dat was ik daar. 

Dus samen runden jullie eigenlijk het bedrijfsbureau. Voor alle projecten die Heijmans 
Bouw Breda onder handen had? 

Ja, de projecten die op dat moment zo binnen kwamen. En die gebouwd werden 
voor Breda. 

En dat bedrijfsbureau was een stukje advies en voorbereiding? Dus vorming van de 
ABK en dergelijke? 

Ja. 

Als ik het bouwproject Intermezzo even als voorbeeldproject mag pakken? Hoe is dat 
project eigenlijk tot stand gekomen? Er komt een ontwerp op tafel en dan? En in welke 
fase bent u erbij betrokken? 

Nou, ik ben er eigenlijk al meerdere malen bij betrokken geweest . Want het is een 
ontwikkeling geweest die denk ik drie keer opnieuw is opgepakt . Omdat het denk 
ik wel een jaar of zes, zeven speelde. Maar het is iedere keer opnieuwontwikkeld. 
En op een gegeven moment is het dus het plan geworden zoals het in principe nu 
gerealiseerd wordt. Maar daarvoor waren er nog andere plannen, dat weet ik nog 
wel. En die waren dus telkens niet haalbaar, niet realiseerbaar, die pasten niet. 

Maar waren die projecten niet haalbaar doordat er geen markt voor bestond? 
Het ontwerp. Het was niet binnen het budget, wat de opdrachtgever ervoor had. 
Het ontwerp en het budget dat sloot niet op elkaar aan. 

Maar Heijmans Bouw Breda heeft wel telkens in die prijsvorming gezeten? 
Ja, we zijn gewoon doorgegaan. Dus er is gewoon een nieuw ontwerp gemaakt. 
Dus dan ging het weer even de ijskast in en dan kwam het weer aan de orde . En 
dan kwam er weer een nieuw ontwerp. 

Toen het uiteindelijke plan op tafel lag, heeft u toen bijgedragen aan de 
bouwplaatsinrichting? Ik kan me voorstellen dat dit project, gezien zijn omgeving en 
aard, een project is waar goed over de bouwplaatsinrichting moet worden nagedacht? 

Het plan lag er al. En in dit geval was het dus ook zo dat er een verdeling heeft 
plaatsgevonden. Dat Ballast-Nedam de kelder zou doen en wij de bovenbouw 
zouden doen. Toen zijn we ieder apart aan de slag gegaan. Heijmans ging ervan 
uit dat met de visie op de bovenbouw, in eerste instantie wist ik zelf niet dat 
Ballast-Nedam de kelder zou doen, dat kwam er pas nadien in . En toen hadden we 
allebei eigenlijk een beetje een plan uitgewerkt. En dat ging wel van grote lijnen 
hetzelfde uit, ja, zij hoefden niet verder als de kelder. Maar wij hadden met die 
bovenbouw te maken . En ik had aanvankelijk, wat nu gecreëerd is als een 
doorgaande weg over de put, dat we van één zijde zouden insteken, dus dat we 
naar de keldervloer zouden gaan en dat we nadien dus hetgeen dicht zouden 
leggen. Een hellingbaan. Maar dat was mijn insteek in eerste instantie, omdat het 
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probleem hem zat in de plaats van de kraan. Als je met twee kranen rekening hield 
dan kon dat middenstuk er niet tussen. Zo had ik het in eerste instantie bekeken, 
qua ruimte en waar nu die kraan loopt, of waar destijds de kraan loopt, dat weet ik 
niet. Ik weet niet of er iets veranderd is in dat plan, dat zou nog kunnen hoor. Die 
twee kranen die wij plande, door het tussenstuk te handhaven, dat ging in eerste 
instantie in mijn visie niet. Dus moesten we de put in. En toen kwamen we op een 
gegeven moment met Ballast-Nedam aan tafel. Toen kwamen eigenlijk beide 
plannen op de tafel. En toen zei Ballast-Nedam dat het mogelijk moest zijn om er 
aan de ene kant op te rijden en aan de andere kant weer uit te rijden. En dat trok 
ik in eerste instantie in twijfel. En toen zijn we aan het filosoferen, aan het kijken 
gegaan, wat zit wel wat zit niet. En toen had het toch weer met kraanrails te 
maken. Want ik was ervan uitgegaan dat het een losstaande kraan moest zijn die 
de toren ging maken. En nu is gekozen voor een vaste kraan. Maar dat is het 
gevolg van de ruimte die je hebt binnen het binnengebied. Want als je dus een 
losse torenkraan zou willen gebruiken, dus niet gekoppeld aan de gevel, nadat je 
hem optopt. Ja, dan heeft dan torenkraan een bredere onderwagen nodig en een 
bredere rails, met het gevolg dat hij dan niet kan staan. En dat is dus een 
discussie en ja, wat kies je dan. Als je de kraan zou koppelen aan de toren dan 
heeft deze een vaste plek. Dat betekent dat hij een beperkte ruimte heeft. Op het 
moment dat hij niet gekoppeld is dan kan hij dit doen en behoudt hij het volledige 
terrein . Voor mij was deze kraan ook de kraan met de grootste giek. Of zeg ik dat 
nu niet goed, de kraan met de grootste giek. 

Ik open de bouwplaatsinrichting van het project Intermezzo. 
Voor ons ging het erom dat we de torenkraan zo snel mogelijk in de kelder op 
konden stellen. Op het moment dat je dus een vaste kraan op je werk krijgt. Dan 
heeft het, althans zo kijk ik ertegenaan, dan heeft het weinig zin om dat uit te 
stellen. Want dan moet je het proberen hem zo snel mogelijk daar neer te zetten, 
want het voordeel komt alleen maar naar je toe. Want het op-, en afbreken wordt 
nog over een langere huurperiode uitgesmeerd, hij wordt alleen maar in principe 
goedkoper. Plus het feit dat een torenkraanopstelling en hij kan op dat moment al 
een stukje lopen, die heeft een aanmerkelijk groter bereik dan dat je met losse 
mobiele kranen moet gaan werken. Dus het logistieke voordeel van een vaste 
kraan is gigantisch veel groter. Vandaar dat ik dan ook kies, als hij dan hier vast 
zou moeten staan, kijk dan heb je een veel kleiner bereik, en ik had gekozen voor 
een grote en dan dat je dus eigenlijk alles kon beslaan. 

Maar is het dan door het ruimtegebrek afgeketst? Doordat uw type kraan een grotere 
onderwagen had? 

Nee, we hadden een discussie over het al dan niet voordeel van, dat is een 
afweging die je maakt, heeft het voordeel doordat je hier dus een bouwweg 
doorheen trekt, ten opzichte van een hellingbaan. Ik zeg, als het kan, natuurlijk 
heeft het voordeel dat je erdoor hun kunt rijden dat is veel beter dan een 
hellingbaan. Een hellingbaan is nooit prettig in je bouw. Want je kunt er heel 
weinig mee. Want het is geen opslag, je kunt er weinig mee doen. Je kunt zelfs 
nog niet op de hellingbaan lossen, want de vrachtwagens staan altijd onder een 
hoek. 
Dus als je zegt van, kan ik een rijbaan eroverheen maken, kijk natuurlijk er zitten 
kosten aan. Wat dat allemaal gekost heeft dat weet ik allemaal niet. Want ik ben 
eigenlijk al iets eerder mee gestopt, met dit verhaal, want toen heeft gewoon de 
club van mensen die dit moest gaan maken heeft dit allemaal verder uitgewerkt. 

Ik kan me voorstellen dat twee van die rijbanen wel duurder is dan een hellingbaan? 
Tuurlijk, kijk dat zit in de eerste instantie niet in de aanvankelijke constructie. Die 
moet je er helemaal opnieuw aan toerekenen, dat is een ding dat zeker is. 

Nu is het zo dat de vrachtwagens deze rijbanen niet helemaal kunnen benutten 
doordat ervoor gekozen is om een groot gedeelte te benutten voor opslagdoeleinden. 

Nee, ik denk dat ze er helemaal over gaan rijden . 
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Nee, nu wordt een gedeelte van de rijbanen benut voor opslag. Doordat het 
opslagoppervlakte erg beperkt is. 

Wat ik wel heb meegenomen is, dat zodra het enigszins kan . Ik had ook bedacht 
dat de rail een keer weg moet en weer teruggelegd moet worden. In verband met 
opslag. Ik weet niet of ze dat doen. Binnen het budget is dus twee keer opnemen 
en terugleggen aan de orde. Dat zit in het budget. Als je daar geen gebruik van 
maakt dan heb je een probleem met je opslag. Dus als dat ten koste gaat van de 
doorrijdende route, dan zijn ze niet goed bezig. Want ik weet dat het een beperkte 
oppervlakte is dus die moet je helemaal hartstikke goed uitnutten. 

Het bepalen van die torenkranen. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe bepaalt u of er één 
torenkraan of meerdere torenkranen moeten komen? 

Als je een plan voor je krijgt, dan zit er doorgaans een bepaalde bouwtijd aan. En 
dit plan heeft een hoeveelheid vierkante meters. Ik dacht iets van 54.000 m 2 , iets 
in die orde van grootte en er zit een bepaalde bouwtijd aan. Kijk, als jij een 
hoeveelheid meters in een bepaalde tijd moet realiseren, dat kun je dus niet met 
één kraan dan moet je ooit zeggen, dat maak ik met twee kranen. Of dat moet ik 
met meerdere kranen maken, dat lukt me nooit met één. Kijk, onder één kraan 
kun je per dag tussen de 60 en de 100 a 110 m 2 maken. Kijk, als het helemaal 
traditioneel is en een klein gebouwtje . Dus dat je weinig trap erin kunt maken. Dan 
zit je dat je maar 60 m 2 per dag gemiddeld kunt maken of 70 m 2 per dag. 
Naarmate je een groter terrein hebt, dus een groter bouwterrein, kun je meer 
meters maken onder die kraan. Want dan heb je grotere bekistingsoppervlak, dat 
gaat allemaal wat groter en groter. Je hebt wat meer werkruimte . 
Nou en ik weet niet precies wat voor tempo er hier opzit. Dat mag ik kwijt zijn. 

Ze gaan redelijk vlot. 
Ze moeten ook redelijk vlot, want ze zitten met anderhalve stramien per dag als 
het goed is. 

Ze zijn volop aan het tunnelen. 
Zijn ze volop aan het tunnelen? En het gaat goed? Ok. 

Bijna elke dag een tunnel vol. 
Dat is altijd de gok. Of een gok. Het is en blijft altijd de vraag van kan ik dat halen. 
Want je kiest op een gegeven moment voor het tunnelsysteem, dan kijk je in welk 
tempo je erdoor kunt. Maar de bottleneck zit bij de V-kolommen . En het werken 
aan zo'n V-kolom is veel arbeidsintensiever dan het tunnelen. Het probleem zit het 
in het feit dat de tunnel in een gigantisch tempo gaat maar die V-kolommen daar 
doe je heel lang over. Die houden de boel op. Aanvankelijk hadden we zelfs 
gedacht we kunnen mogelijk misschien met twee tunnelstromen werken. Om het 
nog sneller, want hier zit een gigantische tijdsdruk op deze studentenhuisvesting. 

Ik heb gehoord dat Ballast-Nedam op deze bouw 3 of 4 torenkranen gepland had? 
Weet u daar iets van? 

Daar weet ik iets van ja. Maar daar ben ik nooit op ingegaan. 

Want kan dat wel? Of hoe komt men op zo'n gedachten om 4 torenkranen in te zetten? 
Want kranen zijn toch de duurste stukken materieel op de bouw. 

Ik moet je eerlijkheidshalve zeggen, ik ben daar niet op ingegaan . 
Heb ik ook niet afgevraagd, ben ik ook niet me eigen in gaan verdiepen. Want...ja, 
mooie gedachten maar ... 

Veel te duur? 
Ja, ik ben er gewoon niet op ingegaan. Want ja, ik vond het geen goed voorstel. 
Hoe kom je er in godsnaam bij joh. Maar dat was niet relevant voor ons, want wij 
moesten die bovenbouw maken. Dus, leuke gedachten maar doen we niet aan 
mee. 

4 



Bijlage A: Interviews probleemanalyse 

Maar aan die redenering van Ballast-Nedam (met die vier torenkranen) lagen wel 
dezelfde uitgangspunten ten grondslag? Die hadden niet een ander bouwsysteem in 
gedachten, het was gewoon allemaal dezelfde insteek? 

Dat plan is niet doorgesproken. Vond ik niet interessant. Dat was energieverspilling 
vond ik op dat moment. Daar ben ik niet op ingegaan. 

De gieklengte en dergelijke die je van een torenkraan bepaalt? 
Ja, daar hebben we hele discussies over gehad. Welke kraan pak je op een 
gegeven moment als hoogste en welke pak je als laagste kraan. Dat is hier een 
discussie geweest. Kijk, een gieklengte, je wilt in principe altijd het hele 
bouwterrein bereiken op het moment dat je een torenkraan pakt. Anderzijds in de 
stationaire toestand, als er dus niet mee gewerkt wordt, mogen ze elkaar nooit 
kunnen raken. Dat is één uitgangspunt. Dat is op het moment dat er niet mee 
gewerkt wordt. Op het moment dat er gewerkt wordt mag men wel in elkanders 
bereik komen. Maar dan zitten er tegenwoordig, weet ik het, begrenzers op dat dat 
voorkomen wordt. Dan krijgt men, naar elkaar toe, een signaal. Met de techniek is 
dat tegenwoordig mogelijk. 

Dat is niet verboden om in elkaars bereik te draaien? 
Dat is niet keihard verboden, maar in principe ben ik er niet voor om daarvoor te 
kiezen. Het is volgens de ARBO-wetgeving niet verboden, er zijn voorschriften. 
l"laar op het moment dat het werk stilligt, dan moet een kraan vrij in de wind 
kunnen draaien, dan mag je nooit met de mast tegen elkaar kunnen komen. 
Ja, welke gieklengte je pakt. Je wilt ten eerste het bouwterrein cq. niet alleen het 
bouwterrein maar je wilt eigenlijk altijd dat bereiken waar je met last of waar je 
met materialen komt. De maatgevende maat is altijd van, wat moet ik waar 
aanpikken? 
Niet waar ik hem moet verwerken in mijn gebouw. 

Maar u heeft dus echt gekeken naar welk zwaarste element moet ik hijsen op welke 
afstand? 

Ja. 

Dat zullen waarschijnlijk de tunnels zijn geweest? 
Ik denk dat hier de tunnels de maatgevende factor is ja. Er zitten hier wel 
galerijplaten in maar die galerijplaten, die zijn volgens mij niet zwaarder dan de 
tunnels. Kijk, want een tunnel dan pak je 130 kgjm 2 tunneloppervlak en dan 
probeer je zo maximaal mogelijk in lengte de tunnel te maken, wat je kan pakken, 
dat pak je. 

U heeft wel veel kengetallen in uw hoofd he? Van die tunnels en van die bouwtijd, die 
meters die je maakt. U hoest het wel allemaal zo op he? 

Ja. Maar het zijn geen waarheden he. Je ziet ook bij mij de marge he, die ik 
aanhoud he. Maar kijk, ik heb wel een gevoel van, dat ik hier rond de 110 m 2 

misschien wel haalbaar acht, per dag. Maar het geeft een indicatie ja. 
De logistiek hier was heel leuk. En dat vond die uitvoerder van Ballast, in eerste 
instantie die snapte dat niet, maar, en gevoelsmatig was het ook heel raar. Want 
we zijn bij de studentenhuisvesting volop aan het tunnelen, daarna gaan we bij de 
appartementenzijde volop tunnelen en bij de toren gaan we de eerste zeven 
bouwlagen maken met wanden-breed plaat. En vervolgens als de toren op hoogte 
is komen de tunnels van de appartementen daar tegenaan en gaan we op de toren 
verder tunnelen. Toen vertelde de uitvoerder van Ballast dat de toren dan stil 
staat. Maar toen zei ik dat de toren wel stil staat doordat de kraan dan gaat 
tunnelen bij de appartementen en de kraan dan vol bezet is. Maar die uitvoerder 
vertelde toen dat er dan bij de toren niks zou gebeuren. Ik zei toen van jawel want 
daar zou je op dat moment de glasvliesgevel kunnen sluiten. 

Kan kraan 1 assisteren bij de toren, of niet? Is de insteek zo geweest dat iedere kraan 
alleen voor zijn eigen bouwdeel werkt? 

In principe werkt iedere kraan voor zijn eigen bouwdeel. 
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De lengte van de kraanbanen, waar zijn die op gebaseerd? 
Een kraanbaanlengte is doorgaans, standaardlengte is dacht ik 12 meter en je hebt 
stukken van 6, dus dat is opbouw. Je zegt op een gegeven moment ik wil tot 
hiertoe komen en dan rond je hem af. Dan zeg je van het is 5 x 12 of 6 x 12. 
Lengte vind ik niet zo relevant. Anders zagen we gewoon een stuk af. 

Hoe worden de mobiele kraanuren bepaald? 
Alles wat er in een bouwwerk zit, waar kraan aan werkt. Die kun je onder elkaar 
zetten en je pakt de planning. En dan zeg je dit is fundering, zolang ben ik in de 
fundering bezig, enz. Dan kun je precies de kraanuren uittellen. Dus als je zegt, 
hoeveel kraanuren zitten er nou in dit bouwblok, dan pak je de gemiddelde 
bouwlaag. Dat is dan bijvoorbeeld 250 m 2 en alles wat hier moet gebeuren met de 
kraan dat reken je uit. En zo kun je dat van zo'n blok uitrekenen. 

Maar die normen die u daarvoor gebruikt. Heeft u die ergens op schrift of is dat 
ervaring? 

Nee, daar zijn gegevens voor. Ja, je kunt per onderdeel nagaan hoeveel kraanuren 
er in wapening of in een tunnel gaan zitten, dat is allemaal bekend. 

Maar komen die normen voort uit onderzoek vanuit Heijmans? 
Ja, van Heijmans en dat staat in boeken en noem maar op. Maar er zijn heel veel 
dingen die ik zo uit mijn hoofd weet. Dat ik de link leg tussen die 250 m 2 en die 17 
kraanuren is natuurlijk niet zo moeilijk. Want een kraan draait 8 uur per dag. Die 
17 kraanuren is voor twee kranen dus ruim één dag. Wat hadden we net? 100 m 2 . 

Dus als ik er 8 op 100 doe, en ik zeg 250 zitten er 17 in, dus dat is geen gek getal 
dat ik hier nu neerzet. 
Maar je kunt het dus zo per onderdeel doen en dan tel je wat er per week uitkomt. 
Zo reken je dat uit. De gemiddelde kraanbezetting die mag je rekenen is dat de 
kraan 32 uur in de week effectief bezig is. Want hij kan geen 40 uur effectief 
draaien . Het is niet zo, oppikken, dit, hup, dat, hup. Alles wat je bedacht heb, dat 
hij daar aan werkt. En dan consequent, hij staat nooit stil, hij draait altijd, zo werkt 
het niet. 

Ok, dus die 32 uur per week daar mag je mee rekenen? 
Ja, het kan in de ene week natuurlijk best eens 36 zijn, als hij optimaal 
functioneert. Maar het kan net zo goed zijn dat hij 2 uur op een dag stil staat. 
l"laar men rekent met een 80% effectiviteit. 
Dus dat betekent, als je nou een aantal weken 32 of meer uren uit die som krijgt. 
Dan heb je een kraan nodig. En als dat langer is dan 15 weken, 16, 17 weken, dan 
zet je hier een torenkraan neer. Voor dit soort werk. Op het moment dat het 
minder is en je daar een torenkraan voor neer moet zetten, dan staat ie lang stil. 
Wanneer er bijvoorbeeld 42 kraanuur per week uitkomt, dan is het verschil tussen 
32 en 42 uur is 10 uur, dus een vaste kraan en de rest is dan mobiel. 

Dus zo heeft u de kraan.inzet voor dit project ook berekend? 
Zo reken je hem op het laatste uit. Kijk, een begroting is een opstelling van foute 
prijzen en een planning is een optelling van fouten tijden. Het is alleen een 
besturingsmiddel. De waarheid die zet ik niet, want ik kan niet bepalen of een 
hijsje 6 minuten duurt. Want de ene keer zal het 3 minuten duren en de andere 
keer zal het 9 minuten duren. Uit de inschatting die je dan maakt, om en nabij dat 
benadert. Want ik weet niet hoelang ze erover doen. Als de zon schijnt, het is 
lekker en er hangt geen wind dan gaat het perfect. 

Ja, het is natuurlijk van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld wie pikt er aan, is het 
een ervaren iemand of niet? 

Ja, hoe regel je het. Bijvoorbeeld het vullen van de kraankubel. Laat je dat de 
chauffeur doen of iemand van jezelf. Daar kun je iets over afspreken. En heb ik 
één kubel liggen of heb ik er twee langs elkaar liggen. En als je dat consequent dus 
niet doet, scheelt dat heel veel tijd. Maar dat is logistiek denken. 
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Speelt Materieel Beheer van Heijmans nog een rol in enige logistiek adviesverlening? 
Kijken deze ook nog naar kraancapaciteit ofzo? Of moet dit puur vanuit de vestiging 
komen? 

Die duiken zo diep niet in het project. Advies komt daar niet zo heel veel vandaan. 
Dat wil niet zeggen dat ze bepaalde dingen niet kunnen adviseren, maar 
doorgaans doen ze rekenen. 

Dus voor dit project heeft u geen advies gekregen van Materieel Beheer? 
Nee, echt advies nee. Ja, je bespreekt op een gegeven moment mee door. Ik kan 
met een externe kranen leverancier veel duidelijker een kraanplan doorspreken dan 
met een interne man. Want die nee, moet je zelf bekijken. Die hebben niet zoveel 
knowhow als een externe man die ook iedere dag met kranen bezig is. 

Ik inventariseer of ik nog meer vragen moet stellen. 
Waar je ook rekening mee moet houden natuurlijk is de hoogte. Dus als je boven 
een bepaalde hoogte komt, boven 30 a 35 meter, dan hijs je langer. En logistiek 
van mensen moet je ook op letten. 

Ja, ik heb inderdaad ook loopverliezen gezien in de ABK. Zijn die ook op zo'n manier 
begroot met kengetallen? 

Logisch nadenken. Het is altijd logisch nadenken. Want hoe lang loop je van hier 
naar hier, dat kun je gewoon meten. Wat die afstand is en je loopt met een 
gemiddelde snelheid van 3 of 4 kilometer. Dus je meet die afstand en hoeveel keer 
moet je dat op een dag lopen. 

Maar heeft u er echt een liniaal langs gelegd om dat te meten? 
Ja,ja. En wetende hoeveel mensen er werkzaam zijn. Weet je wat je per dag aan 
uren kwijt bent. En daar schrik je van. En zo doe je dat ook omhoog. 

Het hangt in principe toch aillemaal een beetje aan kengetallen. 

Zijn deze kengetallen dan ergens vastgelegd, waar ik eraan kan? 
Nee, dat is op een gegeven moment ervaring. Kijk zo'n kengetal zoals ik het net 
noem is natuurlijk een range he, het is altijd een range. Weet je hoe je het beste 
een norm leert, door gewoon te kijken en zelf op te bouwen. Je moet niks voor 
waarheid aannemen, je moet gewoon de keet uit en kijken hoe de stand nu is en 
over een week. En dan terugkijken wat ze in de afgelopen week hebben gemaakt. 
Zelf normen opbouwen, zelf kengetallen opbouwen, dat is het belangrijkste. 
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Interview senior werkvoorbereider Heijmans Bouw Breda 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Senior werkvoorbereider. 

Donderdag 24 april 2008,09.00 - 10.10, bouwkeet project Intermezzo te Tilburg. 

Klopt het dat zowel Heijmans Bouw Breda als Ballast-Nedam Bouw Zuid een ABK 
hebben gemaakt voor de VO-fase van dit project? 

Doordat dit een combinatiewerk is hebben zowel Ballast-Nedam als Heijmans Bouw 
Breda een ABK gemaakt voor dit project voor de VO-fase. Dit is gedaan om een 
beetje te kunnen vergelijken. 

In de ABK van Ballast-Nedam, ten behoeve van de VO-fase, heb ik gezien dat Ballast
Nedam vier torenkranen had ingepland op dit project. In de ABK van Heijmans staan 
twee torenkranen opgenomen. Kent u de onderbouwing van deze kraankeuzes? 

Ballast-Nedam had gerekend met vier vaste torenkranen die samen de gehele 
bouwput konden bestrijken. Heijmans Bouw Breda had twee torenkranen op 
kraanbaan gepland, zoals de situatie nu is. Deze twee torenkranen zijn opgenomen 
in de ABK van maart 2006. Een kraananalyse ligt aan deze keuze van de 
torenkranen, die Heijmans heeft gepland in de ABK, niet ten grondslag. 
In december 2006 heb ik zelf samen met de projectleider het budget getoetst dat 
voor de torenkranen was opgenomen in de DO-ABK van Heijmans. Hierbij bleek 
dat het budget voldoende was.Voor het maken van een ABK zijn ook maar iets van 
3 tot 4 weken beschikbaar, door tijdsdruk is het dan ook lastig om een goed 
onderbouwde keuze te maken ten aanzien van de kraaninzet. 

Hoe is dit budget ten aanzien van de kranen getoetst? Welke variabelen zijn hiervoor 
gebruikt? 

In december 2006 hebben de project'leider en ik het budget getoetst dat was 
opgenomen in de ABK van de definitief ontwerpfase. Dit is onder andere gebeurd 
op de informatie van Cascobouw Nederland. Deze partij had een soortgelijk project 
gemaakt ook met tunnelbekistingen. We hebben met dit bedrijf een gesprek 
gevoerd en hun visie hierover aangehoord. Cascobouw Nederland heeft toen 
aangegeven dat het bijna niet te doen was met één torenkraan, het zou erom 
hangen. 

Is er ten aanzien van de budgettoetsing iets gedocumenteerd? 
Daar bestaat wel een document je van. Ik zal kijken of ik het nog kan vinden en het 
toesturen. 

Door de hoge kraanbezetting van de beide torenkranen is het noodzakelijk geworden 
om de tunnel bekistingen vol te storten met gebruikmaking van een betonpomp. Was 
dit vooraf ingecalculeerd of zijn dit extra kosten die voortvloeien uit de hoge bezetting 
van de torenkraan? 

Vooraf was bepaald dat de torenkraan zelf zou moeten storten. Gebleken is dat de 
torenkraan dit niet aankon dus hebben we besloten een betonpomp in te zetten. 
De dagelijkse inzet van de betonpomp kan qua budget worden opgevangen. 

Overige interviewuitwerkingen 
De geïnterviewde vertelde dat Heijmans vroeger werd bestuurd vanuit Rosmalen. Hier zat 
de materieeldienst die een normen boek had voor de kranen, deze dienst regelde de 
kraaninzet en dacht er ook over na, ook over de bezetting. Bij de materieeldienst zat een 
man die al die kennis bezat en die ook inzette. Na de decentralisatie is de kennis verloren 
gegaan en dienen de vestigingen zelf hun kraanberekeningen te maken waar de 
materieeldienst vervolgens een passende offerte voor maakt. Ze hoeven alleen de 
haakhoogte, capaciteit en gieklengte te weten. 

Volgens de geïnterviewde wordt er niet echt gekeken naar welke kranen benodigd zijn 
maar welk budget beschikbaar is voor een werk en wordt daar een passende kraaninzet bij 
gezocht. Veelal heb je ongemerkt te maken met taakstellende budgetten. De ABK is door 
de bank genomen 14 a 15% van de directe kosten. Kranen en staff maken ongeveer 50 a 
60% van de ABK uit. Hierdoor ontstaat eigenlijk automatisch een budget dat beschikbaar 
is voor de kraaninzet. 
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Interview senior werkvoorbereider Heijmans Bouw Breda 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Senior werkvoorbereider. 

Dinsdag 6 mei 2008, 11.30 - 12.30, bouwkeet project Intermezzo te Tilburg. 

Klopt het dat er geen ABK is opgesteld door Ballast-Nedam in de DO-fase? 
Ballast-Nedam heeft geen ABK voor de DO-fase opgesteld. Er is uitgegaan van de 
ABK van de DO-fase van Heijmans Bouw Breda, dit was het uitgangspunt. 

U heeft mij de toetsing van het budget toegestuurd, van de kraan inzet voor dit project. 
Het getoetste budget komt regelrecht uit de ABK van de DO-fase. Ik heb deze toetsing 
bekeken en wil hier graag een aantal inhoudelijke vragen over stellen. 

o Op basis waarvan zijn de mobiele kraanuren uit de ABK gereduceerd? 
De begrote 1700 mobiele kraanuren uit de ABK waren het uitgangspunt, deze 
kraanuren zijn gereduceerd door deze uren te vervangen door torenkraanuren. We 
hebben bepaald dat als er een torenkraan op het project is er geen mobiele 
kraanuren meer benodigd zijn . 

o Op basis waarvan is de torenkraaninzet bepaald? 
De torenkraaninzet (in weken) is bepaald op basis van de planning. De genoemde 
weken torenkraaninzet zijn de weken die staan ingepland voor de benodigde 
activiteit op de contractplanning. Hierbij is niet gekeken naar de bezetting van de 
torenkraan maar gewoon naar de productie en de tijd die hiervoor ingepland staat 
in de planning. De inzet van de torenkranen is rechtstreeks gekoppeld aan de 
planning, naar bezetting is niet gekeken. 

o De door jullie bepaalde torenkraaninzet (in weken) en mobiele kraanuren (ten 
behoeve van de spiering) worden met 15% verlet verhoogd. Waarom wordt dit 
gedaan en op basis waarvan? 

Dit percentage is gebaseerd op gevoel. We hebben geprobeerd de factor 
onwerkbaar weer mee te nemen in de door ons bepaalde kraantijd. 
We hebben de kraanuren van de spiering ook verhoogd met 15% doordat eigenlijk 
ingepland was dat een spiering een aantal weken op het project zou staan, dit is 
echter niet meer gebeurd. 

o Waarom zijn de mobiele kraanuren (geen spiering zijnde) niet met 15% 
verhoogd? 

Omdat een mobiele kraan niet onderhevig is aan onwerkbaar weer. 

o Ik zie dat de mobiele kraanuren van de spiering in de toetsing zijn afgerond 
van 414 uur naar 440 uur. Waarom deze grove afronding? 

Dat is mij onbekend . Dat heeft de projectleider waarschijnlijk gedaan. 

o In de toetsing zie ik ook dat er overuren van de torenkraanmachinist zijn 
opgenomen. Tijdens de tunnelcyclus worden er 10 overuren per week 
ingecalculeerd. Waarom is dit gebeurd? 

De overuren die in de budgettoets zijn ingebracht zijn door mij en de projectleider 
zelf ingebracht. Op basis van de gesprekken met Cascobouw Nederland en het 
eigen gevoel zijn er overuren ingecalculeerd. Er waren destijds al twijfels over de 
bezetting van de torenkraan. 

o Ik heb de gegevens uit de toetsing van het budget vergeleken met de 
gegevens zoals deze zijn opgenomen in de contract ABK. Deze gegevens 
komen niet overeen. Wat is hier de reden van? 

Dit had het bedrijfsbureau destijds wel moeten doen maar om de een of andere 
reden niet gedaan. Zo wordt het heel moeilijk om nog een werkbegroting te 
maken. Doordat het dan niet strookt met de daadwerkelijke uitvoering. 
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o Ik begrijp dat er grote twijfels waren over de vraag of de twee torenkranen, 
zoals opgenomen in de ABK van Heijmans, het werk wel aankonden. Waarom 
is er dan toch de keuze gemaakt voor de twee geplande toren kranen van 
Heijmans en niet de inzet van vier torenkranen zoals Baliast-l\Jedam had 
bedacht? 

In maart 2006 was er nog sprake van dat Ballast-Nedam alleen de kelder zou 
bouwen en Heijmans Bouw de bovenbouw. Het maakt Ballast-Nedam echter wel uit 
hoeveel torenkranen er zouden komen doordat Ballast-Nedam uiteindelijk deelt in 
1/3 deel van het totaal, het complete bouwwerk dus. Hierdoor heeft Ballast-Nedam 
ook gekeken naar de kraaninzet en die kwamen op vier torenkranen uit. 
Ballast-Nedam was ervan overtuigd (tijdens de VO-fase) dat er 4 torenkranen 
benodigd waren. Later, naar veel discussie met Heijmans hebben ze dat 
teruggebracht naar 3 torenkranen. 
Op de één of andere manier is er toch vastgehouden aan de geplande twee 
torenkranen van Heijmans, dit is ook het uitgangspunt geweest waarop wij hebben 
getoetst. 

Ik moet toegeven dat er gewoon niet goed is nagedacht over de torenkraaninzet. 
Er is niet gekeken naar de bezetting van de torenkranen en er zijn ook totaal geen 
mobiele kraanuren opgenomen in de VO-ABK ten behoeve van de bovenbouw. Ik 
zelf heb tijdens de toetsing van het budget ook navraag gedaan naar de 
onderbouwing van de kraankeuze bij de persoon die het bedacht heeft. Ik heb hem 
gevraagd waar ik de onderliggende documenten kon vinden die aan de keuze van 
de kraaninzet ten grondslag lagen maar ik kreeg als antwoord, "het is een 
postzegellocatie ... waar moet ik meer torenkranen kwijt?" De persoon die de 
kraaninzet bepaald heeft zegt dat de inzet van meer dan twee torenkranen 
technisch heel moeilijk wordt door de beperkte ruimte en het draaien van de 
torenkranen in elkaars bereik. 

Wel moet ik opmerken dat de tijdsnood misschien ook een reden is dat er niet zo 
goed over de torenkraaninzet is nagedacht. 

Ook wil ik niet alles afschuiven op het bedrijfsbureau want wij hebben het budget 
getoetst en ook akkoord bevonden. Wanneer we dit niet akkoord bevonden hadden 
was de ABK gewoon opgehoogd. Er is dus niks verplichts opgelegd. 
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Interview planontwikkelaar Heijmans Bouw Breda 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Teamleiding planontwikkeling. 

Woensdag 14 mei 2008, 08.25 - 09.30, kantoor Heijmans Bouw Breda te Breda. 

Dit interview is digitaal vastgelegd en één op één overgenomen in deze interview
uitwerking. 

In welke hoedanigheid was u betrokken bij het bouwproject Intermezzo? 
Ik heb daar de planontwikkeling voor gedaan. En dat betekent niets anders dan 
dat je de complete aansturing van het project doet. In principe gewoon de 
projectleider van het voortraject. 

Bent u ook betrokken geweest bij de bepaling van de ABK van dit project? 
Ja, en dan voornamelijk de uitgangspunten die zijn bepaald met de bijbehorende 
kostenfactoren. Alles wat met de kosten te maken heeft heb ik moeten vaststellen 
met die jongens. 

Ik heb een ABK gevonden van de VO-fase van Heijmans en één van Ballast-Nedam, 
waarom zijn er meerdere ABK's tijdens deze fase opgesteld? 

Ja, dat klopt. In principe zijn wij de leidende partij geweest, alszijnde Heijmans 
Bouw, voor de prijsvorming in de calculatiefase. De calculatie hebben we wel 
opgesplitst in de kelder en de bovenbouw. De kelder is volledig door Ballast
Nedam begroot. De bovenbouw is door Heijmans Bouw Breda begroot. De ABK die 
is opgesteld, zoals die in eerste instantie was opgesteld, is gebeurd door Heijmans 
Bouw. Ballast-Nedam heeft hier een soort van schaduwbegroting naast gelegd om 
te kijken of ze op hetzelfde uitkwamen. 

De VO-ABK van Ballast-Nedam heeft vier torenkranen opgenomen en geen mobiele 
kraanuren, Heijmans heeft twee torenkranen opgenomen en 2275 mobiele kraanuren . 
Kent u de onderbouwing van de vier torenkranen van Ballast-Nedam? 

Nee, die ken ik niet. Wat ik wel weet is dat we sowieso gezegd hebben dat de 
kraan uiteindelijk maatgevend wordt, met alle handelingswerkzaamheden. En 
gezien de grootte en de omvang en de vierkante meters van het project heeft 
Ballast uiteindelijk gemeend, door het te relateren aan kengetallen, dat er vier 
torenkranen benodigd waren. En die hebben dat gewoon opgevoerd. 

Klopt het dat er voor de DO-fase alleen een ABK is opgesteld door Heijmans Bouw 
Breda en niet door Ballast-Nedam? En is dit zo doordat Heijmans Bouw Breda de 
leidende partij was. 

Ja, dat klopt. 

Is er een kraananalyse of iets dergelijks opgesteld ten aanzien van de onderbouwing 
van de torenkraan enjof mobiele kraankeuze? Of was het budget het leidende 
gegeven? 

Nee. Er is wel degelijk gekeken naar de kranen waar de positie is. Dat is ook de 
reden geweest dat er twee torenkranen zijn geplaatst. Wij zijn er altijd vanuit 
gegaan dat we alleen op het binnenterrein torenkranen konden positioneren. Als je 
ook ziet hoe de situatie is. Dat heeft ook alles met de routing te maken. Voor ons 
geld in feite dat we de studentenhuisvesting als eerste moeten opleveren, dus dat 
was prioriteit nummer 1. Alles in de kelder was niet voor ons maatgevend, dat 
konden we grotendeels doen met mobiele kranen. Deels ook met het naar voren 
halen van de twee vaste torenkranen. Dus we zouden de middenstrook als eerste 
voortrekken waardoor we de kraanbaan deels konden leggen. En met name de 
torenkraan voor de studentenhuisvesting die zou als eerste worden opgetrokken. 
Het plan was om zeg maar een kwart van de kelder gereed te maken, hier de 
kraanbaan te plaatsen en dan met de torenkraan een gedeelte van de kelder te 
maken en de studentenhuisvesting. De studentenhuisvesting zouden we ook 
voortrekken in de tunnelcyclus, dan zouden we de hele studentenhuisvesting 
tunnelen en dan zouden de tunnels overgaan naar de appartementen. 
Daarnaast is het ook zo dat we gezegd hebben dat de tunnelcyclus maatgevend is 
en het voormalige hoofd bedrijfsbureau heeft ook een inschatting gemaakt van 
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hoeveel tijd we met de kraan bezig zijn voor de tunnels. We hebben gekozen en 
daar hebben we heel lang over gedaan om prefab balkons te maken die we in één 
keer leggen. Dus wandschijven die we aan de tunnels vaststorten, balkons die we 
er tussen leggen en vervolgens zou er dan een prefab spouwblad worden 
geplaatst, dus een hele snelle gevelsluiting. 

Dus er is echt gekeken om verschillende constructieonderdelen te prefabriceren om 
zodoende kraantijd te reduceren? 

Ja, zo min mogelijk met kleine hoeveelheden en zo snel mogelijk met vaste 
modules te werken. 

Had Ballast-Nedam in de DO-fase wel drie torenkraan ingepland? 
Ja, want Ballast-Nedam was wel van mening dat de kraancapaciteit maatgevend 
zou worden, daar hebben ze ook wel gelijk in denk ik. Alleen we hebben het 
budget van de kraan dat hebben we vastgesteld, daar is heel lang naar gekeken 
met name door de projectleider ook nog tijdens de uitvoering met de senior 
werkvoorbereider. Dat budget hebben ze ook helemaal ingezet. Dat hebben ze, ik 
denk zo'n beetje in december vorig jaar al gemaakt. In de fase van de DO-tijd is 
dat geweest, dat we de prijs ook uiteindelijk hebben ingediend en dat die nog 
getoetst is. 

Ik heb inderdaad gezien dat het budget van de kranen uit de DO-ABK van Heijmans is 
getoetst door de projectleider en de senior werkvoorbereider. En dit budget is door hun 
ook akkoord bevonden en hier is ook geschoven met de invulling van het budget door 
bijvoorbeeld een spiering in te zetten bij de V-kolommen. 

Juist, voor die V-kolommen hebben ze nog speciaal een aparte kraan ingezet. Dat 
die gewoon niet verstorend worden. Kijk maatgevend zijn gewoon de bewerkingen 
op de tunnel, dus als de tunnel staat hoe meer tijd ze over hebben om andere 
werkzaamheden te doen. 

Ik open de bouwplaatsinrichting van Intermezzo. 
Er is een tijdje de mogelijkheid geweest om bij de toren een kraan nog te plaatsen. 
Hier was de enige dat plek waar je eventueel nog een kraan kwijt kon. lV1aar wat ze 
nu gedaan hebben is dat één kraan een korte giek heeft en de andere kraan kan 
assisteren bij de studentenhuisvesting. Dus alle bewerkingen aan de binnenzijde 
van de studentenhuisvesting, zowel de prefab als de houten binnenspouwbladen 
kan ook worden uitgevoerd door de tweede kraan. 

Dus er is ervan uitgegaan dat de torenkranen samen kunnen werken aan één en 
hetzelfde bouwdeel? 

Ja. Dus dat is eigenlijk de reden geweest waarom we gezegd hebben, we weten 
dat de kraan van de studentenhuisvesting straks te zwaar belast is, hij wordt 
hierdoor ondersteund door de tweede kraan. Bij de appartementen worden de 
eerste lagen uitgevoerd door middel van wanden-breed plaat, terwijl we bij de 
studentenhuisvesting dan volop aan het tunnelen zijn. Achter de tunnelcyclus die 
dan loopt komt dan in feite in eerste instantie de gevelsluiting en het plaatsen van 
de prefab galerijen. En dan zou dan één of twee dagen of een deel van die dagen 
zou de kraan van de appartementen moet dan assisteren. 

Die torenkraan waar u het net over had betrof de derde torenkraan bij de toren die 
Ballast-l\Jedam gepland had? 

Ja, dat was eventueel een mogelijkheid dat je de torenkraan, onafhankelijk van 
alles los omhoog trekt. 

De toetsing van het budget is dus gemaakt door de projectleider en senior 
werkvoorbereider. Die gegevens uit deze toetsing zijn niet één op één overgenomen in 
de 'contract ABK'. Hier zijn 1800 mobiele kraanuren opgenomen en twee torenkranen. 
Terwijl de toetsing van het budget uitgekomen is op een kortere inzet van één 
torenkraan, 1140 mobiele kraanuren en 440 mobiele kraanuren (spiering). Is hier een 
reden voor dat de gegevens, die uit deze toetsing voortkwamen, niet één op één zijn 
overgenomen in de ABK. Of is er alleen gerekend met het totaalbudget en is dit budget 
gewoon één op één overgenomen? 

Ik weet niet, was missen ze? 3000 uur ofzo? 
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Ik licht het verschil toe . 
De projectleider zal waarschijnlijk gewoon gezegd hebben dat dat voor hem 
budgetneutraal is. We hebben het er over gehad hoor en hij heeft gewoon gezegd 
dat hij met het budget uitkomt. 

De kraankeuze in de planvoorbereiding? Dat is gedaan door het bedrijfsbureau? 
Ja, dat klopt. 

Er heeft begrijp ik, tussen Ballast-Nedam en Heijmans, wat discussie plaatsgevonden 
over het aantal torenkranen . Maar heeft de samenwerking van beide torenkranen 
(gepland door Heijmans) nu de doorslag gegeven voor de inzet van twee torenkranen 
of was dat het budget, of een combinatie hiervan? 

Het budget is enerzijds, kijk je moet jezelf nooit tekort doen, zeker niet in het 
logistieke verhaal . Ki,jk, loop je vast in je werkzaamheden dan kost dat meer. Je 
bewerkingen moeten doorgaan en als je voor je bewerkingen faciliteiten nodig hebt 
dan moet je die inzetten. Want uiteindelijk gaan ook je tijdgebonden kosten 
gewoon door. Als je bijvoorbeeld met twee torenkranen werkt die twee jaar bezig 
zijn of je staat met drie kranen die anderhalf jaar bezig zijn. Naast die kranen, en 
het opbouwen en afbreken, zijn het de bewerkingen die maatgevend zijn. Dus 
alleen het opbouwen en afbreken zijn kosten die je moet rekenen. Voor de rest 
moet je ervan uitgaan dat die kraanbezetting 100% of maximaal is. En moet je 
een verkorting van je bouwtijd zien te genereren. Anders doe je het ook niet goed. 
Dus daar moet altijd een soort van evenwicht inzitten . En dat heeft dan ook 
voornamelijk te maken met hoe meer kranen je inzet hoe lastiger het ook wordt 
logistiek. Je zit met deze bouwplaats ook met je aanvoer, op het moment dat je op 
drie plekken bijvoorbeeld bijna dezelfde bewerking hebt, en dat gevaar is hier 
groot, dat het logistiek onoverzichtelijk wordt. Als je de locatie ziet is het heel 
lastig. Waar wij bewust voor hebben gekozen is om het middendek bereikbaar te 
maken, zodat je met name onder je kraan kan komen om te lossen. Als je met drie 
torenkranen gaat werken moet je nog een andere opstelplaats creëren dan dat we 
nu voorzien hebben en dat is ook in dit geval bijna niet te doen. En zeker niet als 
je hier op die hoek komt te staan, dat zou betekenen dat de kraan aan deze kant 
(3 e torenkraan) zijn vracht moet lossen terwijl de machinist hier weinig of geen 
zicht op heeft. 

Dus eigenlijk is het ontwerp dusdanig dat er moeilijk meerdere torenkraan inzetbaar 
zijn? 

Ja. Maar ook gewoon voor je veiligheid. Want als de toren bijvoorbeeld zeven 
verdiepingen hoog gebouwd is heeft de machinist bijvoorbeeld geen zicht meer op 
de opstelplaats . Dan kan dat wel maar dan is dat heel erg tijdrovend. Want als die 
man zicht heeft op zijn werk is zijn handelingsvrijheid veel groter. 

De gedachte was dus om beide torenkranen samen te laten werken aan hetzelfde 
bouwdeel. Was die samenwerking alleen bedoeld om ze beide samen te laten werken 
aan de studentenhuisvesting of bij beide bouwdelen? 

Bij beide bouwdelen kunnen de kranen assisteren. Dan is het zo dat bij de één de 
torenkraan aan de achterkant kan komen en de andere kan alleen maar aan de 
voorkant komen, de binnenkant van het binnenterrein. 

Maar die samenwerking van de torenkranen is dus voor beide bouwdelen bedoeld? 
Ja . 
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Telefonisch interview werkvoorbereider Heijmans Materieel Beheer 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Calculator/werkvoorbereider, afdeling 
bouwadvies - bouwplaats. Geïnterviewde heeft de bouwplaatsinrichting uitgetekend en 
offertes opgesteld, ten aanzien van het in te zetten materieel, ten tijden van de voorlopig 
ontwerpfase van het bouwproject Intermezzo. 

Donderdag 15 mei 2008,09.00 - 09.10, kantoor Heijmans Bouw Breda te Breda. 

In hoeverre bent u betrokken geweest bij de bepaling van de torenkraaninzet op het 
bouwproject Intermezzo in Tilburg? 

Ik heb geen rol gehad in de bepaling van de torenkraaninzet. Mijn rol beperkte zich 
tot het uittekenen van de bouwplaatsinrichting en het opstellen van de offertes 
voor het benodigde materieel. Dit heb ik gedaan in het voortraject van het project, 
tijdens de VO-fase. 

Verzorgt Heijmans Materieel Beheer advies ten aanzien van de kraan keuze? Of is deze 
keuze en onderbouwing volledig voor rekening van de vestigingen? 

In principe verzorgen de verschillende vestigingen de input waar wij mee aan de 
slag gaan. Keuzes worden gemaakt door de vestigingen waar wij vervolgens een 
prijsaanbieding voor verzorgen . 

In de beschrijving, ten aanzien van de business unit bouwmaterieel, staat beschreven 
dat uw afdeling (calculatie / werkvoorbereiding) alle mogelijke adviezen voorbereid en 
uitwerkt, onder andere op het gebied van horizontaal en verticaal transport. Hierbij is 
tevens beschreven dat deze adviezen onder andere bestaan uit de advisering van 
kranen en capaciteitsberekeningen hiervan. Waaruit bestaat dit advies ten aanzien van 
de capaciteitsberekeningen? Is dit alleen de hijscapaciteit of wordt er ook advies 
uitgebracht op het gebied van de bezetting van de kraan? 

Wij maken geen capaciteitsberekeningen. Ik zou persoonlijk zelf niet weten hoe ik 
de bezetting van een torenkraan zou moeten berekenen. Dan zou ik ook veel 
projectgegevens in mijn bezit moeten hebben om dat te doen. Gegevens over aan
, en afvoer enzo. Honderd procent zeker weet ik het niet maar volgens mij doet 
materieelbeheer niets aan de bezetting van de torenkraan. Aan de hijscapaciteit 
van de kraan doen we weleens iets, maar dit gebeurt vaak wel door de vestiging . 
In principe maken wij een passende offerte voor de vraag die vanuit de vestiging 
komt. 
Er zijn wel bepaalde mensen hier die wel verstand hebben van de bezetting van de 
kraan, dat is Jo van der Aa, onze engineer. 

• Welke gegevens verlangen jullie van de vestigingen om een prijsaanbieding te kunnen 
maken? 

Wij ontvangen verschillende gegevens van de vestigingen waar we vervolgens een 
passende torenkraan bij zoeken. We hebben het type bouwkraan nodig, de 
minimale haakhoogte en gieklengte, de benodigde hijscapaciteit en de planning 
wanneer de kraan moet komen en wanneer deze weer weg kan. 
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Telefonisch interview engineer Heijmans Materieel Beheer 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Geen. Tijdens het telefonisch interview met de 
medewerker van Heijmans Materieel Beheer (vorige interview) is deze persoon genoemd 
als deskundige op het gebied van kraanbezetting. Dit vormde de aanleiding om contact op 
te nemen met deze persoon. 

Donderdag 15 mei 2008, 09.30 - 09.35, kantoor Heijmans Bouw Breda te Breda. 

Door een gesprek met uw collega, heb ik begrepen dat u veel kennis bezit op het 
gebied van de bezetting van bouwkranen. Klopt dit? 

Ja, ik weet er wel het één en ander van af ja. 

In de beschrijving ten aanzien van de business unit bouwmaterieel staat beschreven 
dat deze organisatie alle mogelijke adviezen voorbereid en uitwerkt, onder andere op 
het gebied van horizontaal en verticaal transport . Hierbij is tevens beschreven dat 
deze adviezen onder andere bestaan uit de advisering van kranen en 
capaciteitsberekeningen hiervan. Waaruit bestaat dit advies ten aanzien van de 
capaciteitsberekeningen? Is dit alleen de hijscapaciteit of wordt er ook advies 
uitgebracht op het gebied van de bezetting van de kraan? 

Waar heb je die beschrijvingen gevonden? 

Op Web-materieel (intranet van Heijmans). 
Capaciteitsberekeningen maken we zo nu en dan, dit gaat in samenspraak met de 
personen die het project voorbereiden of uitvoeren. Qua tijdscapaciteit doen we 
eigenlijk helemaal niks. Dit is eigenlijk ook een groot probleem doordat de 
tijdscapaciteit wel van wezenlijk belang is. 

Wordt deze tijdscapaciteit dan wel door de vestigingen opgesteld? 
Ik denk niet dat dat veel gebeurt, terwijl dat wel heel belangrijk is. 

Is er binnen Heijmans Materieel Beheer wel de benodigde kennis beschikbaar om de 
tijdscapaciteit te berekenen? 

Als we het archief induiken zal er vast wel iets onder het stof tevoorschijn komen. 
In principe moet die kennis beschikbaar zijn bij de vestiging. Is er in Breda niets 
bekend dan? 

Bij deze vestiging beperkt die kennis zich tot een aantal normen in het handboek 
werkvoorbereiding. Dit is echter zeer summier en de normen sluiten niet meer aan op 
de hedendaagse werkzaamheden . 

Als je bij jullie de archieven induikt zul je vast wel wat vinden . Kijk, het is 
natuurlijk ook het prijskaartje . Wanneer wij als Materieelbeheer de tijdscapaciteit 
moeten berekenen hangt hier een prijskaartje aan vast en dan haakt de vestiging 
af. Elk project is ook anders en dan moeten we heel veel informatie hebben om 
zoiets te doen. 
Het is wel een probleem want de tijdscapaciteit is essentieel om te bepalen of je 
ergens in de knoop komt tijdens het bouwproces. 
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Interview projectleider Heijmans Bouw Breda 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Projectleider. 

Maandag 19 mei 2008, 11.00 - 12.30, bouwkeet project Intermezzo te Tilburg. 

Dit interview is digitaal vastgelegd en één op één overgenomen in deze interview
uitwerking. 

Vanaf wanneer bent u betrokken bij de bepaling van de torenkraneninzet? Was dit 
vanaf de toetsing van het budget van de DO-ABK, die door de senior werkvoorbereider 
en door u is gemaakt, of was dit al eerder? 

Ja, vanaf dat moment ja. Wat wij toen gedaan hebben is gekeken naar, hoe komen 
ze nou aan die twee kranen, nou dat is dus gewoon natte vinger werk in feite. Die 
vier kranen optie heb ik nooit echt naar gekeken, maar volgens mij was dat zo dat 
ze min of meer vast stonden. En vervolgens is dat omgezet naar twee kranen op 
rails. Wat wij in eerste instantie gewoon hebben gedaan, komen we budgettair met 
mijn kranen uit. Dat hadden we het idee dat dat moest kunnen en vervolgens 
hebben we nog weleens twee keer een middag ofzo gezeten van ja, wat denk je 
nou allemaal met die kraan te doen. 

Nou, ik heb geconstateerd dat het helemaal uitkwam. Ik heb meerdere toetsingen 
gezien, want er zijn er meerdere gemaakt. Ik heb de toetsing van april gezien en die 
van mei. Wat ik dus geconstateerd heb is dat er voor hetzelfde budget kranen ingezet 
zijn, dus twee torenkranen. En er is gereduceerd op mobiele kraanuren, door de 
torenkraan naar voren te trekken. 

Ja, klopt. 

Er is een spiering ingezet? 
Ja, tijdens de kelder zeg maar zou er een spiering, was de gedachten, staan. 

Dus zo hebben jullie dat getoetst en zijn jullie op een bepaald aantal weken 
uitgekomen. En die weken die uit de toetsing naar voren zijn gekomen bedragen voor 
de torenkranen minder dan in de DO-ABK was opgenomen? 

Ja, dat klopt. 

In de DO-ABK stonden 75 weken voor een toren kraan en tijdens de toetsing is bepaald 
dat deze maar 69 weken benodigd was. 
En zo is de spiering ingevuld en een aantal mobiele kraanuren, allemaal op basis van 
het budget uit het DO-ABK. Dus daar is gewoon mee gespeeld . Hoe kom ik uit en wat 
ga ik inzetten. Vervolgens heeft u er ook 15% verlet bij opgeplust. Dus de gegevens 
uit de toetsing werden vermeerderd met 15% verlet. Waar is deze 15% verlet op 
gebaseerd? Is dat ook onwerkbaar weer? 

Ja ook. Maar kijk, normaal is verlet 6 a 7% uit mijn hoofd, orde van grootte. En 
hier is het verdubbeld en dat heeft te maJ(en, en ik heb toen zitten zoeken naar 
gevels vanaf welke hoogte je nou meer wind, kijk hoe hoger je met die schotten in 
de lucht hangt hoe meer je last hebt van wind. En dat is heel moeilijk om te 
achterhalen wat daar nou de consequentie van is. Dus als je aan mij vraagt waar 
die 15% op is gebaseerd, ja dat is eigenlijk gewoon weet je wat, als het beneden 
7% is dan is het boven twee keer zoveel. In die orde van grootte, want je vindt 
nergens historische getallen of kengetallen. 
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Het gegeven was dus gewoon het feit, ik heb twee torenkranen zoals begroot in de 
DO-ABK. Zijn er onderliggende documenten waar die keuze op is gebaseerd, op deze 
twee torenkranen? 

Nee, dat is gewoon. Kijk, dat is dan meteen hoe het ook gaat in de bouw. Dat is bij 
Heijmans en bij Dura en bij Ballast volgens mij niet veel anders. Er zitten gewoon 
mensen, met alle respect voor die twee mensen die dat gedaan hebben, die heel 
lang geleden buiten hebben rondgelopen . En die worden betaald om een ABK te 
maken dus die maken een ABK. En het is schrijnend om te zien, maar daar zie jij 
weinig onderleggers onder. Het is wat ervaring van hunzelf, wat getallen uit 
standaard boekwerkjes. En vaak, als je een goede ABK-maker hebt, dan is er nog 
weleens iemand die eens naar buiten loopt en vraagt, jongens hoe moet ik dit 
doen. En degene die wat luier zijn cq . hun eigen ego niet willen tarten die zeggen 
van, zo moet dat. 

Dus eigenlijk is het gebaseerd op basis van gevoel? 
De kwaliteiten van diegene die het doen. En dat zijn vaak mensen die ver van de 
bouw afstaan. 

Want als ik dan kijk naar wat Ballast-Nedam in gedachten had, vier torenkranen en in 
de DO-fase switchen ze naar drie torenkranen . Terwijl Heijmans continu vasthoudt aan 
twee torenkranen op kraanbaan. Dan vraag ik me af, waar komt dat verschil tot 
uiting? Waarom Ballast-l'Jedam eerst vier torenkranen, dat terugbrengen tot drie, en 
waarom Heijmans continu twee. Is hier goed over nagedacht? 

Dat is gedaan door een man van Ballast. Dat is wel iemand die in de praktijk 
rondloopt, die heeft daar een idee over gehad en dat is volgens mij allemaal uit 
zijn koker gekomen. En dit is al stoeiende met de mannen van Heijmans, is dat 
omgezet. Dus ik denk als je daar antwoord op wil hebben op die vragen moet je, 
dan zal ik gelijk even die persoon voor je bellen waar je bijzit. Deze persoon is de 
man die gewoon heel de systematiek van de kelder heeft bedacht, toen ik instapte 
lag al vast, zo maken we de kelder. En toen was de discussie, vier vaste kranen, 
mobiele, rijdende kranen, die was al gevoerd en op die manier vastgelegd. Dus de 
vragen die jij nu stelt, ja dat is er maar eentje en dat is degene die het bedacht 
heeft en dat is de persoon van Ballast-Nedam. 

Was het ooit de bedoeling dat de torenkranen die hier nu staan samen gingen werken 
aan één bouwdeel? 

Nee, dat is nooit de bedoeling geweest. De bedoeling was gewoon je hebt een 
torenkraan voor dat gebouwen een torenkraan voor dat gebouw. En door wat te 
schuiven met waar de kraanbanen liggen en te optimaliseren is het nu zo dat we 
toen we begonnen wisten dat deze kraan net die gevel kan bereiken. We gingen 
toen nog uit dat de balkons 9,5 ton wogen, dat is ook zoiets, je hebt dan, ja wat 
heb je, een bestekstekening. En dan reken je je kuubs uit en dan zeg ik, dat ding 
weegt zoveel. Nou dat kon die kraan niet pakken. Dus we hadden het idee, hij kan 
daar alleen maar wat bevoorraden voor de plafonds die daar getimmerd moeten 
worden, de hekjes en de houten skeletbouwbladen, tres pa enzo. Dan kan hij dan 
daar een rol inspelen, als hij tijd overheeft . En nu blijkt, nu de balkons zijn 
uitgewerkt, dat die maar 7,5 ton wegen, en dan kan hij zelfs een balkonnetje 
pakken. Maar dat is gewoon een meevaller. Maar structureel, vanaf het begin af 
aan is er geredeneerd, en zo zou het in principe in theorie ook moeten zijn, tak 
tak, en ze hebben elkaar niet nodig. 

De toetsing heb ik dus gezien. Dus er is gewoon gekeken, kom ik uit met mijn budget 
en wat kan ik eventueel nog meer inzetten . Daar is volgens mij ook die verreiker uit 
geboren? 

Zo was het ja. 

Ik heb begrepen dat de toetsing van het budget ten aanzien van de kranen ook deels 
gebeurd is op basis van een referentieproject van cascobouw Nederland? Daar is mee 
om de tafel gaan zitten, heeft de senior werkvoorbereider mij verteld. 

Daar ben ik niet mee bekend. Dat weet ik niet. 
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Die hadden een soortgelijk project. Ook met tunnels. En daar is aan gevraagd, hoe 
kom je dan uit met je kraan bezetting en lukt dat een beetje? Want ik zie ook, in die 
toetsing, dat er 10 overuren voor de machinist zijn geprognotiseerd tijdens de 
tunnelcyclus. 

Ja, maar dat komt niet uit die koker hoor. Je weet gewoon dat een machinist, of je 
nu tunnelt of niet, een machinist draait altijd overuren. Die draaien in de pauzes 
door, dat is een uur, en die beginnen wat eerder en die stoppen wat later. Dus je 
hebt al gauw twee uur per machinist. 

Maar was er van tevoren al het besef dat de torenkranen een hele hoge bezetting 
zouden hebben? 

Nou er is niet geanalyseerd in tijdsnormen van, wat moet ik nou precies allemaal 
doen. Maar goed, dan moet je ook precies weten hoe die tunnel eruit komt te zien. 
Wat zit er allemaal aan die tunnel, wat moet je allemaal hijsen. Dat moet je op 
basis van ervaring doen. En die 10 uur kraanmachinisten, dat is gewoon mijn 
praktijkervaring, ik heb nog geen project meegemaakt, en dat gaat hier dus ook 
niet zijn dat je geen overuren machinisten hebt. En of dat er nu 11 of 10 of 9 zijn, 
dat weet ik ook niet. Maar zo moet je dat op dat moment zien. En natuurlijk, op 
het moment dat heel die tunnel is Uitgetekend, en dat is altijd de moeilijkheid bij 
bouwplaatskosten. Het wordt pas helemaal 100% uitge-engineerd als de opdracht 
er is. Want je gaat niet al die duizenden euro's investeren in mensen om maar 
dingen uit te zoeken als het niet doorgaat. Dus moet je het ook deels doen met 
aannames. Alleen het is natuurlijk wel prettig als degene die dat doen wat meer 
buiten rondlopen. 

De kraanbezetting zoals die nu is. Is dat nu een probleem of niet? 
Nou, ik denk opzich als je puur naar de toren kranen kijkt. Waar we ons verkeken 
op hebben, achteraf, er is dus niet echt 91ekeken van pats, pats, pats, wat kan die 
kraan hebben. Er is gezegd van nou luister, de dag dat die tunnels verplaatst 
moeten worden dan heeft de kraan geen tijd voor iets anders. De dag dat ze 
doorgetrokken moeten worden, heeft die kraan een paar uur, nu met pomp 
theoretisch eigenlijk een halve dag, om andere dingen te doen. En er is gezegd, 
dat betekent om de halve dag, dat is wel in de voorfase zo besproken hoor, op een 
gegeven moment zijn we met het bedrijfsbureau gaan zitten van nou hoe hebben 
jullie nou eigenlijk gedacht en hoeveeli balkons zijn het dan en hoelang duurt dat 
dan. Toen is er gezegd van nou, dat zou in theorie inhouden dat je een halve dag 
om de dag over hebt voor andere dingen. Nou wat moet je dan doen. Wij dachten 
van nou, dan leg je die balkons, dan doe je die houtskeletbouwbladen en dan doe 
je de kernen van de trappenhuizen, zou je kunnen doen. Nou daar komen uit deze 
analyse volgens mij als ik me goed herinner al uit voort dat ik toch op zijn minst 5 
weken na het tunnelen de torenkraan nodig heb om de gevels te sluiten. 
Kijk dat zijn deze 5 weken. Deels prefab balkons in de tunnelcyclus, de 
doorlierdagen zie je, en deels vertraging cyclus plus vooropperen dakdekker staat 
5 weken volgens mij. 
Dus we hebben gezegd, nadat de tunnelcyclus klaar is, dat is 20 weken, dan 
hebben we nog 5 werkbare weken, dus 25 werkbare dagen om wat er niet gelukt 
is aan balkons en gevels alsnog te doen. Nou en in de praktijk blijkt dat dat 
eigenlijk niet helemaal juist is ingeschat omdat die doorlierdagen, dan is die kraan 
niet beschikbaar voor de trappenhuizen en de balkons eventueel iets een keer te 
doen. 
Ik weet niet hoe goed jij het project kent maar je hebt drie trappenhuizen bij de 
studenten. En dat heb je zowel heb je de tunnelwanden, daar zitten een soort 
stekken bak in met die lussen, dat is een soort stekkenbak maar je buigt geen 
ijzertjes uit maar daar hangen gewoon stropjes aan van staaldraad. Die zitten in 
de betonwand en dan moet je een prefab wand ertussen laten zakken, daar zit een 
sleuf in en daar komen die lusjes in en die moet je met mortel aangieten. En als 
dat gebeurt is moet er een breedplaatvloertje nog gemaakt worden en als dat 
gebeurt is kunnen de prefab trappen erin. En in de praktijk, wij hadden dus 
gedacht, dat trappenhuis wat ik nu vertel dus dat breed plaat je maken, een prefab 
wand erin hijsen en de trappen en de bordessen erin hijsen. Dat dat niet veel 
voorstelde en dat je vervolgens dus best wel een keer tijd overhad om 
houtskeletbouw en prefab te doen. En in de praktijk ben je dus blij dat de kraan op 
die doorlierdagen in staat is om dat breedplaatvloertje, de trappen, de 
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trapbordessen en de prefab wanden erin te zetten en heeft die helemaal geen tijd 
om iets aan de gevels te doen. En vervolgens kom je dus met die 5 weken. En dan 
zeg je, dan is die 5 weken te weinig. Dus die vlieger gaat niet op . Dus dat is een 
inschattingsfout geweest dat die trappenhuizen veel meer arbeid vergen als 
gedacht. 

En de mobiele kraanuren? 
Dat is heel moeilijk. Aan de hand van de nieuwe wetenschap heb ik een nieuwe 
kraanplanning gemaakt. Naar voortschrijdend inzicht. 

Ik heb gezien dat er 1800 mobiele kraanuren waren begroot voor de kelder. Puur voor 
de kelder en er staan geen mobiele kraanuren voor de bovenbouw begroot. Maar net 
zag ik weer een mobiele kraan staan op de bouwplaats. Is dit doordat de torenkraan zo 
hoog bezet is of heeft dit andere oorzaken? 

Daar krijg je het weer. Die analyse die je maakt, daar zeg je op een gegeven 
moment van, wat heb ik nou. Ik heb zoveel geld voor die kranen en of het dan 
mobiel of toren is dat maakt mij niet uit. Vervolgens ga je zelf kijken van wat heb 
je nodig. En wij hebben die torenkraan eerder ingezet zodat ik minder mobiel 
beneden nodig heb in die kelder, wetende dat ik dan geld over houd voor mobiel. 
Mobiel is tijdens de tunnelcyclus niet bedacht, ook niet door mij. Er is wel 
geredeneerd van, ik heb nog wel het geld om af en toe mobiel bij te zetten om de 
gevels te kunnen sluiten als de torenkraan het niet redt. Nou en die inzet, die is 
veel hoger als begroot want we hebben nou ook een kostenpost ten opzichte van 
de kraan waarop we tekort komen. 

Ik hoorde van de senior werkvoorbereider dat er voor de kelder 1000 kraanuren 
besteed waren, terwijl er 1800 uur voor begroot zijn. Dus dan houd je toch mobiele 
kraanuren over? 

Ja, dat klopt . Maar die worden in de bovenbouw besteed. Het grote probleem is 
gewoon, want wil jij nu weten van waarom. Rinus is de man van de tunnels . Rinus 
jij hebt een torenkraan, wat doe jij nog met een mobiel? Laat het hem maar eens 
zeggen. Vraag het hem maar eens en dan krijg je de meest logische verklaringen 
en dan denk je, dat we daar met zijn allen niet aan gedacht hebben. Maar het 
heeft er natuurlijk allemaal mee te maken dat die tunnelcyclus an sich veel meer 
hijsjes zijn en veel meer inspanning. En het is natuurlijk ook, je kunt zeggen ik 
moet 20 hijsjes maken, heel theoretisch zeg je dan 20 hijsjes x 10 minuten dat is 
zoveel uur he. Maar als die 20 hijsjes logistiek in een bepaalde volgorde moeten en 
er zitten intervallen tussen, zeg het dan maar. Het is niet alleen de aanpiktijd maar 
ook de tijd dat hij stil hangt. 

Ik ben op zoek naar welke keuzes zijn gemaakt om twee torenkranen in te zetten en 
geen drie of vier. 

Daarover moet je met de persoon van Ballast-Nedam praten. Ik denk dat deze 
persoon al gauw zegt van, dat hadden we niet moeten doen. 

Ja, ik heb al met het bedrijfsbureau hierover gesproken maar niet echt duidelijkheid 
verkregen . 

Ja, er zijn geen onderbouwde keuzes gemaakt. Er is gewoon op gevoel 
geredeneerd. 

Overige interviewuitwerkingen 
Ik kan jouw vertellen. Dat in die 12, 13 jaar dat ik nu goed inzicht heb in de financiën van 
projecten . Er zijn bijna geen projecten waar we met manuren uitkomen en er zijn bijna 
geen projecten waar we met kraanbudget uitkomen. En als we met uren uitkomen, dan 
hebben mijn collega's gewoon zitten verschrijven. 

Er bestaan eigenlijk geen onderbouwingen van loopverliezen en kraanbudget. Maar je 
wordt wel geacht het te bewaken. Je kunt het niet onderbouwen. Het is eigenlijk een 
beetje welke speelruimte geeft de opdrachtgever om zo 'n post erin te kunnen zetten. En 
als zo'n opdrachtgever scherp is dan gaat de post er gewoon uit hoor, als de markt zo is. 
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Interview hoofd productie Ballast-Nedam Bouw Zuid 

Relatie met bouwproject Intermezzo: Heeft de logistieke invulling bepaald voor het 
bouwproject, vanuit de visie van Ballast-Nedam Bouw Zuid. 

Maandag 26 mei 2008, 14.55 - 15.45, Kantoor Ballast-Nedam Bouw Zuid te 
Breda. 

De geïnterviewde wenste dat het interview niet op band vastgelegd zou worden. Doordat 
hij zich dan wellicht zou inhouden met het geven van de informatie . 

Mijn reden tot dit interview is dat ik af ga studeren op de kraanbezetting. Aanleiding 
voor dit onderwerp was mijn stage op het project Intermezzo. Ik heb begrepen dat u 
betrokken was bij dit project. In welke hoedanigheid was u hierbij betrokken? 

Ik ben tijdens de voorbereiding betrokken geweest bij het project. Ik heb onder 
andere nag'edacht over de logistiek. Want zonder logistiek, heb je geen bouw. Ik 
heb gekeken naar de stortvolgorde van het vloerveld van de kelder, de kraaninzet 
en het totale logistieke plaatje. 

Ik heb vernomen dat Ballast-Nedam een ABK voor de VO-fase heeft opgesteld. In deze 
ABK stonden vier torenkranen opgenomen. Klopt het dat drie van deze torenkranen op 
kraanbaan stonden en één torenkraan vast? Wat zouden de posities zijn van deze 
kranen? Kortom: hoe is deze keuze tot stand gekomen en in hoeverre was dit reeds 
uitgewerkt? 

Ja, dat klopt. In het begin hadden we voor dit project vier torenkranen ingepland. 
De reden hiervan is dat we een bepaalde oplevertijd hadden gekregen. Gedurende 
deze fase was het nog niet bekend of we gingen werken met wanden-breedplaat, 
of dat we gingen tunnelen. De vier torenkranen waren gebaseerd op het werken 
met wanden-breed plaat . Er was destijds onduidelijkheid over het wel of niet 
tunnelen van het gebouw. We hebben een tekening gemaakt, in overleg met 
materieel beheer, waarin de posities van de vier torenkranen waren bepaald. Op 
elke hoek van de bouwplaats kon een torenkraan staan. 

Waarom is er specifiek gekozen voor vier torenkranen? Bestaat er een 
onderbouwing/onderlegger van deze keuze? 

Er bestaan geen echte onderbouwingen van de keuze. Er is niet veel op schrift 
vastgelegd . Dit is meestal eliVaring. We weten ongeveer hoeveel je maakt op een 
dag met één kraan en hierbij hebben we bepaald dat de afbouw veel kracht vraagt. 
Er moet prefab beton worden geplaatst en houten binnenspouwbladen en dit vraag 
veel kraancapaciteit. 

Ballast-Nedam heeft geen ABK voor de DO-fase opgesteld. In de DO-fase was Ballast
Nedam wel van plan om drie torenkranen in te zetten. Klopt dit? 

Ja, dat klopt. Toen bekend was dat het gebouw getunneld zou gaan worden 
hebben we gezegd dat we drie torenkranen nodig hebben. Uit ervaring weet je dat 
een tunnel ploeg continu met de kraan werkt. Die ploeg geeft de kraan niet graag 
af, doordat ze de kraan heel veel en heel vaak nodig hebben. En als ze de kraan 
afgeven weten ze ook niet wanneer ze hem weer terug krijgen. Maar die tunnel 
moet gewoon aan het einde van de dag vol. 
Toen bekend was dat het niet in wanden-breedplaat gebouwd zou gaan worden, 
maar getunneld, hebben we vastgehouden aan drie torenkranen. Toen zijn de vier 
torenkranen snel losgelaten . Dit had natuurlijk ook met het financiële plaatje te 
maken. 
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Waarom is niet gekozen voor de drie toren kranen, zoals bedacht was door Ballast
Nedam? Waarom is gekozen voor de keuzes die gemaakt zijn door Heijmans? 

De tunnels kwamen van Heijmans vandaan en die hebben gezegd dat ze het met 
twee torenkranen konden maken. Wij zijn tot op de dag van vandaag van mening 
dat het met drie torenkranen had moeten gebeuren. Maar je zit in een 
bouwcombinatie dus op een gegeven moment moet je met dezelfde insteek aan 
het werk gaan. Heijmans hield heel erg vast aan twee torenkranen en vond 
meerdere kranen geen optie . Ik ben nog steeds van mening dat je straks bij de 
toren een probleem krijgt. De eerste verdiepingen van de toren worden 
gerealiseerd door wanden-breed plaat, hierboven worden de overige bouwlagen 
gerealiseerd door middel van de tunnel bekistingen. Dit betekent dat de toren 
straks een tijd stil ligt, doordat tijdens het realiseren van de wanden-breedplaat 
van de toren al is begonnen met de tunnelcyclus van de appartementen. Wanneer 
de appartementen worden getunneld is er dus geen torenkraan beschikbaar voor 
de toren en ligt het werk hier stil. Daarom hadden wij bij de toren een aparte 
torenkraan opgenomen . Zodat de bouwactiviteiten bij de toren altijd door hadden 
kunnen gaan. 

Wat is de reden dat er geen mobiele kraanuren zijn opgenomen in de VO-ABK van 
Ballast-Nedam? Was het destijds de bedoeling dat de vier toren kranen al het werk 
zouden verrichten? AI vanaf het begin af aan? 

Nee, je hebt altijd wel mobiele kraaninzet nodig, vooral in de onderbouw. Maar je 
maakt gewoon budgetten in de VO-fase die je nog verder uit moet werken. Maar 
het was wel de bedoeling om de torenkranen heel vroeg in het proces neer te 
zetten. 

Toen besloten was om twee torenkranen in te zetten was het toen ook de bedoeling 
dat de torenkranen samen zouden werken aan één bouwdeel? 

Ja, tot op een bepaalde hoogte wel. De ene kraan kan de andere kraan 
ondersteunen bij zowel de studentenhuisvesting als bij de appartementen. Dat was 
wel de insteek destijds. 

Overige interviewuitwerkingen 
De geïnterviewde vertelde dat de kraanbezetting, op elk bouwproject, altijd een probleem 
is. De machinist gaat 's morgens om half 7 naar boven en komt pas om 5 uur weer naar 
beneden. De bezetting is volgens deze persoon van ontelbaar veel variabelen afhankelijk. 
In het voortraject is bijvoorbeeld nog niet precies bekend hoeveel kilogram wapening per 
kubieke meter moet worden verwerkt. De constructeur geeft hier een indicatie van, maar 
uit de praktijk blijkt dat er altijd meer ingaat dan de constructeur heeft bepaald in het 
voortraject. Een groot aantal meer kilo's wapening heeft natuurlijk ook invloed op de 
kraanbezetting. En zo is het ook met bekisting. Sommige bekistingen behoeven veel meer 
kraanbezetting dan andere. 
Het is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de bouwmethode. Bij tunnel bekistingen is het 
noodzakelijk om elke dag te storten en dit neemt gewoon veel stress met zich mee. Het 
moet aan het einde van de dag vol. Bij wanden-breedplaat moet je maar één keer in de 
week storten en dit geeft een veel rustiger gevoel. 

Verder vertelde de geïnterviewde dat er een groot verschil is tussen mobiele kraaninzet en 
torenkraaninzet. Bij mobiele kraaninzet moet er bijna altijd blind worden gedraaid en moet 
er altijd een man beschikbaar zijn om via de portofoon te communiceren met de machinist. 
Bij een torenkraan heb je een 3e oog, wat de bezetting van de kraan ten goede komt. 
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Bijlage B: Algemene benamingen kattorenkraan 
Deze bijlage bevat informatie over de algemene benamingen van de kattorenkraan. 
Bepaalde begrippen en onderdelen van de kattorenkraan worden afgebeeld en toegelicht. 

De kattorenkraan is een mechanisch aangedreven hijswerktuig dat ingericht en bestemd is 
om vrij hangende lasten te verplaatsen. Dit type hijskraan is opgebouwd uit een groot 
aantal onderdelen, zie figuur 1. 
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Figuur 1: Algemene benamingen van de onderdelen van de kattorenkraan. 

Onder de vlucht wordt de horizontale afstand begrepen, gemeten tussen de hartlijn van de 
hjjshaak en de as van de draaikrans. De vlucht is niet gelijk te stellen aan de gieklengte, 
zo is aan het einde van de giek een afslag aangebracht, die in combinatie met de lengte 
van het katrijwerk een vluchtbeperking oplevert. De nuttige vlucht bestaat uit de 
maximum vlucht minus de minimum vlucht. 
Onder de hijshoogte wordt de vertica'le afstand begrepen tussen de bovenkant van de 
kraanbaan, of het niveau waar de voet van de toren is gevestigd en het hart van de 
hijshaak 
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Bijlage C: Kraantijdvariabelen 

Op basis van verschillende dataverzamelingsmethoden is het mogelijk gebleken een 
overzicht te genereren van variabelen die de kraantijd van de kattorenkraan vormen en 
beïnvloeden. Deze kraantijdvariabelen zullen in deze bijlage worden beschreven. De 
kraantijdvariabelen zijn genummerd conform tabel 2 in het afstudeerrapport. 
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1. Snelheden transportbewegingen torenkraan 
De torenkraan kan bepaalde transportbewegingen uitvoeren. Dit kan plaatsvinden in zowel 
verticale als horizontale richting. De verschillende transportbewegingen betreffen: 

o Hijsen: Het verticaal omhoog verplaatsen van vrijhangende lasten. 
o Vieren: Het verticaal omlaag verplaatsen van vrijhangende lasten. 
o Katten: Het in horizontale richting verplaatsen van vrijhangende lasten, door 

de loopkat geleid over de giek te verplaatsen. 
o Zwenken: Het in horizontale richti,ng verplaatsen van vrij hangende lasten, door 

de giek in horizontale richting geleid te laten roteren rondom de draaikrans. 
o Rijden: Het in horizontale richting verplaatsen van vrij hangende lasten, door 

de toren kraan over de kraanbaan te I,aten rijden. 

In figuur 2 zijn de mogelijke transportbewegingen van de torenkraan gevisualiseerd. 

Figuur 2: Transportbewegingen van de kattorenkraan . 

De snelheden van de transportbewegingen zijn afhankelijk van een aantal variabelen. 
Hierdoor beïnvloeden deze variabelen de kraantijd . De desbetreffende variabelen zullen 
hieronder worden besproken . 

Snelheden (electra )motoren 
De transportbewegingen van de kattorenkraan hebben 
een bepaalde (variabele) snelheid. Het lierdrijfwerk, de 
loopkat en de aandrijving voor het rijden kunnen op 
meer dan één snelheid functioneren. Het aantal 
snelheden, dat zowel voor het hijsen als het vieren, 
rijden en katten kan worden toegepast, is voor elk type 
kattorenkraan verschillend . Veelal varieert dit tussen 
een twee- tot een viertal snelheden. De gehanteerde 
snelheid is afhankelijk van het gewicht van de hijslast 
dat in de hijshaak hangt. Bij een zwaarder hijsgewicht 
zal met een lagere snelheid worden gehesen. De 
snelheid van de loopkat is eveneens afhankelijk van het Figuur 3: Lierdrijfwerk torenkraan. 
gewicht van de hijslast. 
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Versnelling en vertraging transportbewegingen 
De fabrikant van de kattorenkraan geeft snelheden van de motoren van de torenkraan op. 
Dit betreffen topsnelheden waarbij geen rekening wordt gehouden met de versnelling en 
vertraging van de transportbewegingen. Het duurt namelijk enkele momenten voordat de 
torenkraan op de topsnelheid van het rijden, zwenken en hijsen zit. Deze tijd kan worden 
aangemerkt als acceleratie- en remtijd en beïnvloedt de kraantijd. 

Lengte giek 
De snelheid van de zwenkbeweging van de 
kattorenkraan is afhankelijk van de lengte van de giek. 
Hoe langer de giek is, hoe langzamer deze zal 
voortbewegen, doordat een grotere massa in beweging 
gebracht moet worden . Een kattorenkraan met een 
kleine giek zal dus sneller zwenkbewegingen uit 
kunnen voeren. Dit beïnvloedt de kraantijd. 

Inschering hijskabel 
De kattorenkraan is uitgevoerd met een tweevoudige 
kabelinschering van het h,ijsblok. Deze inschering kan 
worden verdubbeld met als doel het hijsgewicht in een 
bepaalde vluchtzone te verhogen. 
Wanneer het hijsblok dubbel wordt ingeschoord 
verdubbelt de hijscapaciteit, maar halveert de hijs- en Figuur 4: Lange giek torenkraan. 
viersnelheid van de kattorenkraan. 

De snelheden van de transportbewegingen van de kattorenkraan zijn dus afhankelijk van: 
o Het type kattorenkraan, met bijbehorende snelheden (specificaties motoren). 
o Het gewicht van de hijslast dat in de hijshaak hangt. 
o De lengte van giek. 
o De inscher,ing van de hijskabel. 

2. Combinaties transportbewegingen 
De mate waarin de verschillende transportbewegingen worden gecombineerd zijn minstens 
zo belangrijk als de individuele snelheden. De bewegingen zullen niet achter elkaar worden 
uitgevoerd, maar worden door de torenkraanmachinist gecombineerd. De 
transportbewegingen van de torenkraan kunnen al naar gelang de hijshoogte, de 
zwenkhoek, rijafstand, veiligheidseisen en vaardigheid van de kraanmachinist geheel of 
gedeeltelijk samenvallen . Hierdoor vormt dit aspect een belangrijke variabele voor de duur 
van de kraantijd. 

3. Gelimiteerde zwenkbeweging 
Bepaalde kattorenkranen kunnen slechts een beperkt aantal maal volledig rondzwenken. 
Wanneer deze limiet bereikt is moet de torenkraan noodgedwongen in de tegengestelde 
richting zwenken. Dit brengt extra zwenkbewegingen met zich mee en vertaalt zich in een 
verruiming van de kraantijd. 
De mogelijkheid bestaat om torenkranen uit te rusten met een centrale doorvoer. Hierdoor 
kan de draaikrans onbeperkt ronddraaien en ondervindt de kraanmachinist geen hinder 
van de gelimiteerde zwenkbeweging. De ervaren kraanmachinist zal echter rekening 
houden met het feit dat sommige torenkranen slechts een beperkt aantal keer rond 
kunnen draaien en het aantal extra zwenkbewegingen hierdoor tot een minimum 
beperken. 
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4. Af te leggen (transport)afstanden 
Een kattorenkraan is een hijswerktuig dat ingericht en bestemd is om vrij hangende lasten 
te verplaatsen. Verplaatsing geschiedt altijd over een bepaalde afstand. Dit gegeven maakt 
de te overbruggen transportafstanden een variabele voor de kraantijd. 
Transportafstanden zijn afhankelijk van de: 

Bouwwerk- en bouwplaatsafmetingen 
De hoogte, diepte en Ilengte van het te bouwen bouwwerk zijn variabelen voor de te 
overbruggen transportafstanden. Vooral de hoogte van een gebouw is een belangrijke 
variabele voor de kraantijd, doordat deze afstand bij hoogbouw veelal de grootste afstand 
is. 

Opslag-, laad- en loslocaties op de bouwplaats 
Op de bouwplaats ligt over het algemeen veel bouwmateriaal en bouwmaterieel 
opgeslagen. De locatie(s) van deze opslag ten opzichte van de verwerkingspiek bepaalt de 
te overbruggen transportafstand. Belangrijke aspecten bedragen laad- en loslocaties van 
(weg)transport en het feit of het verspreide of gecentraliseerde opslag locaties bedragen. 

Veiligheidswaarborging door torenkraanmachinist 
In het kader van de veiligheid op de bouwplaats zal de ervaren kraanmachinist zo min 
mogelijk met een hijslast over de hoofden van het bouwplaatspersoneel draaien. Dit 
betekent dat extra transportbewegingen worden gemaakt, waardoor de te overbruggen 
transportafstanden zullen worden vergroot en hiermee de kraantijd verlengt. 

s. Arbeidsproces(sen) aan de last 
Om met behulp van de torenkraan lasten te 
verplaatsen is naast de transportfunctie van de 
torenkraan ook arbeid benodigd van 
bouwplaatsmedewerkers (hierna te noemen: 
aanpikkelateurs). De aanpikkelateurs maken 
het mogelijk dat de last wordt aangepikt, 
geleid, gesteld, geplaatst en afgepikt. Deze 
arbeidsprocessen vergen een bepaalde 
tijdsduur die kan worden geschaard onder 
handtijd 1 en 2 in de kraantijdkolom. 
Doordat er lasten bestaan in alle vormen, 
maten en gewichten, bestaan er verschillende 
hijsvoorzieningen om al deze lasten veilig te 
kunnen transporteren. Enkele voorbeelden 
bedragen de kalkzandsteenblokkenklem, de 
compensatiecilinder, de pallethijshaak, de Figuur 5: Arbeidsproces aan de last. 
steenklem en de tweesprong. Veelal zullen 
meerdere hijsvoorzieningen aanwezig zijn op de bouwplaats om het scala aan lasten te 
kunnen transporteren. Dit betekent dat hijsvoorzieningen vaak gewisseld moeten worden. 
Het aan-, en afpikken van de verschillende hijsvoorzieningen neemt tijd in beslag en 
verruimt hierdoor de kraantijd. Dit arbeidsproces wordt geschaard onder 'wisseling 
hijsvoorziening' in de kraantijdkolom. 

Doordat het aantal verschillende hijslasten en hijsvoorzieningen in de bouwnijverheid groot 
is, bestaat er een scala aan verschillende handtijden. Dit maakt dat het soort bewerking en 
de specifieke eigenschappen hiervan onmisbaar zijn voor de kwantificering van de 
handtijd. 

Soort bewerking 
De tijdsduur van de arbeidsprocessen (handtijden) is afhankelijk van het soort bewerking. 
Zo neemt het stellen van een tunnelbekisting over het algemeen meer tijd in beslag dan 
het plaatsen van een pallet bakstenen. De bewerkingstijd is een belangrijke variabele voor 
de kraantijd. 
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Eigenschappen van de bewerking 
De verschillende bewerkingen in de bouwnijverheid zijn veelal niet eenduidig. Beton kan 
bijvoorbeeld met verschillende hulpmiddelen worden gestort. Het verdient bijvoorbeeld 
aanbeveling om bij een valhoogte van meer dan 1,5 meter naast de kraankubel een 
stortbroek of stortkoker toe te passen. Het storten met deze hulpmiddelen gaat minder 
snel dan met een kraankubel, wat gevolgen heeft voor de tijdsduur van de handtijd. 
Het positioneren van prefab betonnen elementen kan ook op verschillende manieren 
geschiedden. Zo kan een element worden gesteld of gedwongen worden gepositioneerd. 
Dit heeft gevolgen voor de bewerkingstijd van het prefab betonnen element en daarmee 
voor de handtijd. 
Tevens is de nauwkeurigheid van de te storten, te stellen, te plaatsen of de te geleiden last 
van belang voor de handtijd . Wanneer de last in een liftschacht moet worden geplaatst zal 
dit meer tijd in beslag nemen dan dat de last vrij op de vloer moet worden geplaatst. Een 
ander voorbeeld van dit aspect is het verschïl tussen het storten van een wand en het 
storten van een vloer met een kraankubel. Voor het storten van de wand is een grotere 
precisie, ten aanzien van de positionering van de kubel benodigd dan bij het storten van 
de vloer. 

De soort bewerking en de bijbehorende eigenschappen hiervan, vormen variabelen ten 
aanzien van de handtijd. Naast de tijd die opgaat aan het transporteren van de last door 
de torenkraan moet ook de tijd worden meegenomen die opgaat aan de handarbeid van 
het bouwplaatspersoneel aan de last. 

6. Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
Door het leveren van arbeid ontstaat lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Hierdoor 
loopt de prestatie terug. Om van de vermoeidheid te herstellen en om de arbeidsprestatie 
weer op een 'normaalniveau' te krijgen wordt, buiten de rustpauzes om, rust opgenomen. 
De hoeveelheid rust die noodzakelijk is om de geleverde inspanning te compenseren is 
afhankelijk van het soort werk, de fysieke belasting en de werkhouding. 
De toeslag voor de persoonlijke verzorging wordt voornamelijk veroorzaakt door 
toiletbezoek, dr,inken en wassen . 
In de arbeidskunde is het gebruikelijk een percentage voor rust en persoonlijke verzorging 
in de arbeidsnorm op te nemen . Normatief mogen percentages verwacht worden tussen de 
15 en 20% voor de werkzaamheden. 

Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist 
In de probleemanalyse is geconstateerd dat zowel de literatuur als de praktijk verschillend 
omgaan met rust en persoonlijke verzorging als onderdeel van de kraantijd . 

De rust en persoonlijke verzorging van de torenkraanmachinist is geobserveerd in de 
torenkraancabine. Vormen van rust en persoonlijke verzorging die hier zijn geconstateerd, 
betreffen: 

o De ledenmaten en rug strekken (door het opstaan uit de stoel en wandelen); 
o Ogen ontspannen/ in de ogen wrijven, b ril schoonmaken; 
o Eten en drinken; 
o Toiletbezoek (in de torenkraancabine of in de bouwkeet); 
o Stoel verzetten; 
o Binnenklimaat regelen; 
o Radio regelen; 
o Roken; 
o Rusten/ontspannen ; 
o Bellen; 
o Internetten (op een zelf meegebrachte laptop); 
o Praatje maken via de portofoon met bouwplaatsmedewerkers. 
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Rust en persoonlijke verzorging aanpikkelateurs 
De aanpikkelateurs die de arbeid aan de last uitvoeren hebben ook behoefte aan rust en 
persoonlijke verzorging. Tijdens de arbeid wordt rust opgenomen om de inspanning te 
compenseren. 

o Werkdruk/arbeidsbelasting torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
De ene uitvoeringsmethodiek is arbeidsintensiever voor de kraanmachinist dan de andere. 
Bij montagebouw met prefab betonnen elementen zijn over het algemeen minder 
kraancycli benodigd dan bij tunnelgietbouw of stapelbouw. Het aantal kraancycli staat in 
verband met de werkdruk van de kraanmachinst. Deze arbeidsbelasting beïnvloedt de rust 
en persoonlijk verzorging en hiermee de kraantijd. 

De werkdruk van de aanpikkelateurs hangt af van de planning van het project in 
combinatie met de uitvoeringsmethodiek. Bij een uitvoeringsmethodiek tunnelgietbouw 
moet elke dag worden gestort, wanneer de uitvoeringsmethodiek wanden-breedplaat 
wordt toegepast is er meer 'rust' en wordt er hooguit enkele malen per week gestort. De 
werkdruk, toebehorend aan de uitvoeringsmethodiek, is van invloed op de rust en 
persoonlijke verzorging en hierdoor op de kraantijd. 

o Gezondheid torenkraanmachinist 
De torenkraanmachinist verricht zijn werkzaamheden de gehele dag zittend. De fysieke en 
mentale gesteldheid, het welzijn en de leefstijl zullen hierdoor afwijken ten opzichte van de 
aanpikkelateurs. In figuur 6 is de gezondheid van de torenkraanmachinist vergeleken met 
die van bouwplaatsmedewerkers. Wat opvalt, is dat de torenkraanmachinist slechter scoort 
op onderwerpen als gezondheid, arbeidsbelasting en welzijn . Deze aspecten zullen zich 
mogelijkerwijs uitten in de rust en persoonlijke verzorging die de torenkraanmachinist 
nodig heeft. 

Gezondheid, arbeidsbelasting en welzijn torenkraanmachinist en 
bouwplaatspersoneel 

Veiligheid niet in 0 rde 1----:.1 

Geen mogelijkheid vakbekwaamheid te ontwikkelen 

Geregeld 0 nder tijdsdruk werken 

Geestelijk inspannend werk 

Lichaamstrillingen of ·schokken 

Verhoogd risico hart- en vaatziekten 

Verhoogd cholesterol 

Verhoogde bloeddruk 

Zware rokers ~~iiiiiji. 

Voldoet niet aan bewegingsnorm iiii;~~;;;!!!!~!!!!~!'~ Ernstig overgewicht 

Overgewicht 

• Torenkraanmachinist (n = 209) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Cl Bouwplaatspersoneel (n = 93422) 

Figuur 6: Vergelijking torenkraanmachinist-bouwplaatsmedewerker op onderwerpen als gezondheid, 
arbeidsbelasting en welzijn. Bron: Stichting Arbouw, bedrijfstakatlas 2006, 2007 en 2008. 

7. Karakter torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
Het karakter van een persoon is van invloed op het werktempo. Dit uit zich in onder 
andere de mentaliteit van de arbeider, de afleidingsgevoeligheid en het inzicht. Het 
karakter van de kraanmachinist en aanpikkelateur(s) zal invloed uitoefenen op de tijdsduur 
van de werkzaamheden en dus op de kraantijd. 

28 



Bijlage C: Kraantijdvariabelen 

8. Relatie torenkraanmachinist-aanpikkelateur(s) 
De relatie en het onderling begrip tussen aanpikkelateur en torenkraanmachinist speelt 
een rol ten aanzien van de kraantijd. Wanneer het bouwplaatspersoneel en de 
kraanmachinist elkaars bekenden zijn en positieve ervaringen met elkaar delen zal dit de 
kraantijd beïnvloeden. De torenkraanmachinist moet tenslotte vertrouwen op de 
aanpikkelateur(s) om het transport vei j ig te laten verlopen. Ervaring met elkaar zal het 
transport soepeler doen verlopen . 

9. Ervaring en deskundigheid torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
Ruw geschat zijn er in Nederland ongeveer 1500 tot 
2000 torenkraanmachinisten werkzaam in de bouw. 1 

De machinist van de torenkraan moet beschikken over 
een wettelijk voorgeschreven deskundigheidsbewijs 
(TCVT-certificaat van Vakbekwaamheid). Dit betekent 
dat elke torenkraanmachinist een opleiding genoten 
heeft en over voldoende deskundigheid dient te 
beschikken. 
Uit de bedrijfstakatlassen van de stichting Arbouw blijkt 
wel dat over de jaren 2006 tot en met 2008 een kwart 
van de torenkraanmachinisten aangeeft onvoldoende 
mogelijkheden te krijgen om vakbekwaamheid te Figuur 7: Een blik in de 
ontwikkelen. Dit aspect wordt eveneens gedeeld door torenkraancabine. 
de gesproken torenkraanmachinisten, die te kennen 
geven dat collega's, die net het diploma op zak hebben, zonder enige begeleiding moeten 
werken. 
Werkervaring, opleiding en deskundigheid van de torenkraanmachinist zal de kraantijd 
beïnvloeden. 

Relatief veel ongevallen worden veroorzaakt door het verkeerd aanslaan van lasten. De 
last of delen daarvan kunnen dan naar beneden vallen. Om dit te voorkomen mag alleen 
worden aangepikt door deskundigen. Aanpikkers moeten minstens 18 jaar oud zijn en 
instructies hebben ontvangen. Het is aan te bevelen de aanpikkers een specifieke opleiding 
te laten volgen. De Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) geeft een 
cursus voor aanpikkers. 2 Ervaring en deskundigheid ten aanzien van het aan,- en afpikken 
van lasten zullen de kraantijd beïnvloeden. 

10. Aanwezigheid vaste (opgeleide) aanpikkelateur(s) 
Op sommige bouwplaatsen in Nederland zijn vaste aanpikkelateurs aangesteld. Dit is een 
persoon die op de bouwplaats als taak heeft hijslasten aan te pikken en af te pikken. 
Hierdoor zal deze persoon een grote ervaring hebben in deze processen en zullen de 
kraanhandelingen sneller kunnen worden uitgevoerd. 

I Stichting Arbouw. De machinist torenkraan. Amsterdam: Stichting Arbouw. Bladzijde l. 
Z Stichting Arbouw (juni 2004). Advies. Werken met torenkranen en mobiele kranen. Amsterdam : 
Volharding. Bladzijde 12. 
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11. Communicatie 
Tussen de torenkraanmachinist en de aanpikkelateur(s) op en rondom de bouwplaats vindt 
informatie-overdracht plaats door middel van communicatie. De communicatie van en met 
de torenkraanmachinist is essentieel voor het verloop 
van het transport door de kattorenkraan. De machinist 
bestuurt de toren kraan en moet informatie, 
commentaar of directieven (= opdrachten, instructies) 
kunnen geven en verkrijgen. Communicatie tussen 
machinist en aanpikkelateur kan op meerdere 
manieren geschieden, door bijvoorbeeld hand- en 
armtekens, via de lucht (spraak), de portofoon en de 
(mobiele) telefoon. 
Bij bouwprojecten waar meerdere bouwkranen (of 
ander groot materieel) gevestigd zijn, vindt vaak 
onderlinge commulilicatie plaats tussen de 
kraanmachinisten. De kwaliteit van de informatie
overdracht is van belang voor de kraantijd. De kwaliteit 
van de communicatie is onder andere afhankelijk van: 

De zichtbaarheid en het goede gebruik van de 
hand- en armtekens door de aanpikkelateur(s) 
De kwaliteit van de beschir<bare portofoons 
De kwaliteit van de informatie-overdracht via deze 
portofoons 
Het spreken van dezelfde taal. 

Figuur 8: Communicatie van het 
bouwplaatspersoneel door de 
portofoon. 

Het is bij veel bouwbedrijven gebruikelijk dat bij de inzet van een torenkraan standaard 
een budget in de ABK wordt opgenomen, ten aanzien van portofoons. Dit betekent dat er 
in het geval van een torenkraan op de bouwplaats hoofdzakelijk wordt gecommuniceerd 
door middel van portofoons. Hierdoor worden hand- en armtekens in mindere mate 
gebruikt. 
Een groter wordend probleem in de hedendaagse communicatie met de 
torenkraanmachinist betreft de taal. Op de Nederlandse bouwplaats komen steeds meer 
buitenlanders te werken, met de taalbarrière als gevolg. Dit beïnvloedt de kraantijd in 
grote mate. 

Informatie-overdracht tussen de torenkraanmachinist en de aanpikkelateur is cruciaal voor 
de transportfunctie van de kraan. De kwaliteit van de informatie-overdracht beïnvloedt 
hierdoor de tijdsduur van de kraantijd. 

12. Serie- en routine-effect 
Als gevolg van een verbetering van de organisatie (bekend onder de naam serie-effect) en 
een toename van de routine (routine-effect) neemt de benodigde tijd voor het uitvoeren 
van een activiteit af. 3 Het serie-effect is een verschijnsel dat wordt omschreven als 
vermindering van de hoeveelheid arbeid per productie-eenheid bij toename van het aantal 
te produceren eenheden. De ve rmindering van de arbeid is onder meer afhankelijk van de 
organisatie op de bouwplaats en van de vakbekwaamheid van de arbeiders als wel de aard 
van het werk en de continuïteit daarvan. 4 

Het serie- en routine-effect is zowel van toepassililg op de toren kraanmachinist als op de 
aanpikkelateur(s). De transportactiviteiten door de torenkraanmachinist en de 
arbeidsprocessen aan de last door het bouwplaatspersoneel zullen, afhankelijk van het 
type project en organisatie, steeds 'gestroomlijnder' gaan verlopen. Dit zal zich uiten in 
een vermindering van de benodigde kraantijd. 

3 Maas, G.J. & Vissers, M.M.J. (oktober 1996). Uitvoeringstechniek 2. Derde druk. Eindhoven: Sectie 
Uitvoeringstechniek. Vakgroep Productie en Uitvoering. Faculteit Bouwkunde. Technische Universiteit 
Eindhoven. Bladzijde 30. 
4 Stichting Bouwresearch en Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (1972). Serie
effect en continuïteit. Nr. 38. Alphen aan den Rijn / Brussel: Samson Uitgeverij N.V. Bladzijde 11. 
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13. Obstructie 
De kraantijd wordt verlengd wanneer transportbewegingen van de kattorenkraan worden 
gehinderd. Dit kan voorkomen als zich in het 'draaibereik' van de torenkraan versperringen 
bevinden, die de torenkraanbewegingen belemmeren of die het noodzakelijk maken dat de 
torenkraan extra transportbewegingen moet maken. 
De obstructies die de torenkraanbewegingen kunnen hinderen bestaan uit: 

Bouwmateriaal 
Obstructie door bouwmateriaal, dat opgeslagen is op de 
bouwplaats of op de vloervelden van het bouwwerk, kan 
zorgen voor langere transportroutes waardoor de 
kraantijd verruimt. 
Bouwmaterieel 
Bij meerdere bouwkranen op een bouwwerk ontkomt 
men er vaak niet aan dat ze binnen elkaars draaibereik 
werken. Risico's hiervan zijn het botsen van lasten en 
kranen. De aanwezigheid van meerdere bouwkranen, 
een betonpomp of overig groot materieel, zoals steigers, 
kunnen de torenkraanbewegingen hinderen waardoor 
een alternatieve transportroute moet worden afgelegd 
om botsen te voorkomen. Deze route zal veelal langer 
zijn dan wanneer er geen obstructies aanwezig zouden 
zijn en verruimt hierdoor de kraantijd. 
Gerealiseerde projectonderdelen 
Reeds gerealiseerde onderdelen van een bouwwerk 
kunnen de transportroute van de kattorenkraan Figuur 9: Obstructie door 
hinderen. torenkraan. 
Openbaar gebied en belendende gebouwen 
Bouwwerken liggen vaak onmiddellijk aan de openbare weg of grenzen aan 
belendingen. Belendende gebouwen en andere obstructies in de omgeving van een 
bouwproject kunnen de kraantijd doen verlengen. De torenkraanmachinist kan hinder 
ondervinden van belendende gebouwen, bomen, lantaarnpa l'en, masten en andere 
obstakels in openbaar gebied. 

14. Weersomstandigheden 
Algemene weersomstandigheden 

De weersomstandigheden op de bouwplaats zijn van invloed op de kraantijd. Bij goede 
weersomstandigheden zullen de kraanhandelingen over het algemeen sneller uitgevoerd 
worden dan bij slechte weersomstandigheden. Aspecten als een laagstaande zon of 
duisternis kunnen de kraantijd eveneens beïnvloeden. 

Onwerkbaar weer 
In de ruwbouwfase van een bouwwerk kan en wil het bouwplaatspersoneel bij regen niet 
buiten werken. Ook strenge vorst maakt het buitenwerk onmogelijk voor zowel het 
bouwplaatspersoneel als voor het verwerken van materialen. Bij een hogere windkracht 
kan de kattorenkraan niet functioneren. Uit een registratie van verletdagen over meerdere 
jaren is statistisch het gemiddelde aantal verletdagen per kalenderjaar te berekenen. Bij 
een gemiddelde van 36 verletdagen per kalenderjaar en een afbouwschaal van 228 dagen 
zal de ruwbouwschaal over niet meer dan 192 productiedagen beschikken. 
Transport met de kattorenkraan vindt bijna altijd plaats in de open lucht en wordt 
gerealiseerd door de torenkraan evenals door de machinist en het bouwplaatspersoneel. 
Dit betekent dat kraantijd moet worden gekoppeld aan de ruwbouwschaal en dat de 
kraantijd wordt verlengd voor verlies door klimaatomstandigheden, zie volgende bladzijde. 
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Prognose productiedagen per jaar 
365 kalenderdagen per jaar 
104 weekenddagen 
6 feestdagen 
10 dagen kerstvakantie 
2 dagen krokusvakantie 
15 dagen bouwvakvakantie 
228 dagen afbouwschaal per jaar 
15 dagen regenverlet 
12 dagen windverlet 
9 dagen vorstverlet 
192 dagen ruwbouwschaal per jaar 

De statistische prognose van het aantal dagen regen-, wind- en vorstverlet is een 
gemiddelde over het hele jaar. Per regio zijn de verschillen groot. Het kustgebied heeft 
meer dagen windverlet en minder dagen vorstverlet dan het binnenland. 

o Windverlet 
In Nederland waait het veel. Wind is de grootste 'vijand' van de kattorenkraan . De kraan 
mag doorwerken tot de windsnelheid die in de sterkte- en stabiliteitsberekening in 
rekening is gebracht. Boven deze windsnelheid, die voor veel kattorenkranen op 20 mis is 
vastgesteld, dient de kraan buiten werking gesteld te worden. 
Bij het inschatten van de windrisico's zijn twee vragen relevant, te weten: 
1. Tot welke windsnelheid mag de kattorenkraan volgens de fabrikant doorwerken? 
2. Tot welke windsnelheid kan de last voldoende worden beheerst? 
De hiermee verband houdende risico 's zijn: het in gevaar komen van de stabiliteit van de 
kattorenkraan, te hoge spanningen in de constructie van de torenkraan en het niet kunnen 
beheersen van de last door de aanpikkelateur(s). 

1. Maximale windsnelheid 
De kattorenkraan mag doorwerken tot een bepaalde maximale windsnelheid . Deze 
windsnelheid is vermeld op de hijstabel en is afhankelijk van : 

Geografische ligging : Bij de prognose van het aantal 
productiedagen is Nederland in twee gebieden 
verdeeld . Door de invloed van de zee lopen vooral de 
wind- en vorstverletten in het binnenland en 
kustgebied uiteen. Onder het kustgebied wordt 
verstaan dat deel van Nederland wat is gelegen ten 
westen van de lijn Eelde-Rotterdam-Woensdrecht, zie 
figuur 10. 
Door MISSET -Bouwkosten is van tien plaatsen het 
windverlet over een periode van tien jaar verzameld . 
Het uitgangspunt is dat de bouwkraan tijdens de 
ruwbouw niet ingezet kan worden bij windkracht zes of 
hoger en hierdoor de productie stagneert. Meer dan 
twee uur op een dag is een halve verletdag en meer 
dan vijf uur een hele werkdag. 
Het gemiddeld aantal windverletdagen, gemeten over 
tien jaar (1993-2002) bedraagt in het binnenland 4,1 
en in het kustgebied 19,3 dagen. 
Bebouwingssituaties in de omgeving van het 
bouwproject: Wanneer de locatie van een bouwproject 
is omgeven met gebouwen, met slechts relatief kleine 
openingen t ussen deze gebouwen, ontstaat turbulentie 
waardoor de windkracht zal toenemen . 

, 
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Figuur 10: Onderscheid 
tussen kustgebied en 
binnenland. 

Giekhooqte Factor 
30 1{17 
40 1 22 
50 1 27 
100 160 

Giekhoogte: De windsnelheid wordt gemeten op 1,5 m Figuur 11 : Relatie tussen giek
boven maaiveld , maar de windkracht neemt toe bij hoogte en windhoogtefactor. 
grotere hoogte boven het maaiveld. Bepalend is niet 
de hoogte van het gebouw, maar de hoogte van de giek boven het maaiveld die de 
winddruk moet opnemen. Bij een giekhoogte van 50 m moet de windkracht met 
een factor 1,27 worden verhoogd, zie figuur 11. 
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2. Beheersing van de last 
De hijs ka bel van een kattorenkraan laat ongecontroleerde bewegingen toe. De last kan 
draaien en door de wind horizontaal bewegen. Dit zorgt ervoor dat aanpikkelateurs 
benodigd zijn om de last de laatste meters in neerwaartse richting te begeleiden. Het is 
mogelijk dat de last door de wind niet meer beheerst kan worden. In het bouwbedrijf 
ontstaan op dit punt vaak problemen vanaf een windsnelheid van circa 15 mis (windkracht 
7). Het kan echter ook voorkomen dat bij een lagere windsnelheid niet meer veilig gewerkt 
kan worden, zoals bij het plaatsen van lasten met een relatief groot windoppervlak 
(bijvoorbeeld bekistingsschotten). 
Indien de kracht door de wind, uitgeoefend op de last, niet meer kan worden opgevangen 
door het aantal hiervoor beschikbare personen, is verder werken niet meer verantwoord. 
Aangenomen wordt dat één persoon gedurende enkele minuten een kracht van circa 300 
Newton horizontaal kan uitoefenen. Aboma Keboma heeft een formule opgesteld waarbij 
de kracht, die door de wind op de last uitgeoefend wordt, kan worden berekend, indien de 
windsnelheid en het door de wind getroffen oppervlak bekend zijn. Deze formule bedraagt: 

V2w 
Fw=A-C 

1,6 

Hierin is: 
Fw : de windkracht in Newton (kgf) 
A : het door de wind getroffen oppervlak in m 2 

Vw : de windsnelheid in mis 
C : een aerodynamische coëfficiënt die afhangt van de vorm van het oppervlak - op 

een bouwwerk te stellen op 1,3 

15. Omgang met weersinvloeden door torenkraanmachinist 
De arbeidsuitoefening van de kraanmachinist is vele malen afhankelijker van de 
weersomstandigheden dan de arbeid van het bouwplaatspersoneel. De kraanmachinist zit 
hoog en heeft eerder last van wind en mist dan het bouwplaatspersoneel op de grond. 
Wanneer de kraanmachinist grote hijslasten in de hijshaak heeft hangen kan het bij een 
relatief lage windkracht noodzakelijk zijn om de hijsactiviteit te staken. Dit terwijl de 
bouwplaatsmedewerkers bij windkracht 3 of 4 nog probleemloos door kunnen werken. 
Bij mist heeft de machinist slecht zicht op de hijslast en op de aanpikkelateurs. Door de 
grote afstand tussen torenkraancabine en hijslast kan het zicht van de machinist door mist 
zo ver afnemen dat de hijsactiviteiten gestaakt moeten worden. Dit terwijl de 
bouwplaatsmedewerkers op de grond nog voldoende zicht kunnen hebben. Het wel of niet 
staken van de hijsactiviteiten is de verantwoording van de torenkraanmachinist. Gezien 
zijn deskundigheid is het de kraanmachinist die bepaalt wanneer hijswerk niet meer 
verantwoord is. 5 Waar de ene torenkraanmachinist de hijsactiviteiten staakt, zal de andere 
toren kraanmachinist zijn werkzaamheden, zo goed en kwaad als mogelijk, voortzetten. De 
omgang met wind en mist is hier belangrijk en zal invloed uitoefenen op de beschikbare 
kraantijd. 

5 Aboma+Keboma (oktober 2006). Abomafoon 3.07. Hijsen bij wind. Ede: Aboma+Keboma. Bladzijde 
1. 
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16. Zicht van de torenkraanmachinist 
Het zicht van de machinist op de hijslast is van groot belang voor de kraantijd. Zonder 
zicht is de kraanmachinist afhankelijk van de communicatie met het bouwplaatspersoneel. 
De kijkafstand tussen de torenkraancabine en de hijslast is eveneens van belang. 

"Blind draaien" 
Wanneer de kraanmachinist geen zicht heeft op de hijslast, wordt dit in het vakjargon 
'blind draaien' genoemd. Ondanks zijn hoge positie kan de torenkraanmachinist vaak niet 
goed zijn totale werkgebied overzien. Vooral als de bouw vordert, ontneemt de constructie 
het zicht. Hierdoor is de machinist steeds meer afhankelijk van de aanwijzingen die hij of 
zij door de portofoon doorkrijgt. Als gevolg van dit 'blind draaien' zal de kraantijd voor het 
transport toenemen. De organisatie heeft invloed op dit 'blind draaien' doordat er 
tegenwoordig camera-systemen in de markt zijn die dit op kunnen lossen en de machinist 
van zicht voorzien. Een producent van een dergelijk camera-systeem beweert de 
doelmatigheid van een torenkraan met 20% te kunnen verhogen, doordat de 
kraanmachinist tijdens 'blinde' hijsoperaties sneller, veiliger en makkelijker kan werken. 
Naast het feit dat 'blinde' hijsoperaties worden veroorzaakt door een blokkering van het 
zicht door de constructie, kan dit ook worden veroorzaakt door mist. Wanneer het mistig 
is, heeft de machinist op grote hoogte nauwelijks zicht op zijn werkzaamheden, zie figuur 
12 en 13. 

Figuur 12: Zicht vanuit de torenkraancabine bij mist. 

Tijdens observaties in de torenkraancabine is gebleken 
dat bij mist het zicht van de torenkraanmachinist nihil is. 
Dit wordt versterkt door de bouwlampen op de werkvloer. 
Het licht divergeert waardoor het zicht van de 
torenkraanmach i,nist nog verder afneemt. 
In het binnenland telt een maand in het mistseizoen, dat 
van oktober tot januari loopt, 8 tot 10 mistdagen, aan zee 
5 tot 7. In het voorjaar en in de zomer is het aantal 
mistdagen ongeveer de helft van dat in de herfst. 6 

Gedurende dichte mist moet de toren kraanmachinist dus 
ook 'blind' draaien. Dit zal resulteren in een verruiming 
van de benodigde kraantijd voor de kraanhandelingen. 

6 www.knmi.nl 

Figuur 13: De giek van de 
toren kraan in de mist. 
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Kijkafstand machinist-hijs/ast 
Met de kijkafstand machinist-hijslast wordt de diagonale afstand bedoeld die aanwezig is 
tussen de torenkraancabine en de hijslast. De lengte van de giek en de hoogte van de 
torenkraan bepalen deze afstand. Doordat de hedendaagse torenkranen een zeer grote 
vrijstaande hoogte kunnen bereiken is de kijkafstand tussen de machinist en de hijslast 
vaak erg groot, zie figuur 14. Deze afstand wordt steeds groter doordat bezuinigd kan 
worden op het uitklimmen van de torenkraan. Wanneer een torenkraan een vrijstaande 
hoogte kan behalen die voldoende is voor de gebouwhoogte zal deze meestal in één keer 
worden neergezet. 

Figuur 14: Grote vrijstaande hoogten van torenkranen resulteren in een grote kijkafstand van de 
kraanmachinist. 

De gieklengte in combinatie met de torenhoogte resulteert 
vrij snel in een diagonale kijkafstand variërend van 50 tot 
100 meter. Deze afstand is van invloed op de kraantijd, 
doordat het zicht van de machinist op de hijslast afneemt. 
Hierdoor zal het de machinist meer inspanning en tijd kosten 
om een hijslast te transporteren. Hierdoor wordt de kraantijd 
verlengd. " 
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Figuur 15: Kijkafstand. 
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17. Wachttijden 
Kraantijd is voor een groot gedeelte afhankelijk van het bouwplaatspersoneel dat lasten 
laat transporteren door de kattorenkraan. Het bouwplaatspersoneel moet immers de 
handelingen aan de hijslast uitvoeren. Tijdens deze bewerkingen kunnen wachttijden voor 
de torenkraanmachinist optreden. Dit betreft het wachten op en tijdens de handelingen 
aan de hijslast. Deze wachttijden resulteren in een verruiming van de handtijden met als 
effect een verlaging van het rendement van de torenkraan . 
Wachttijd kan worden geformuleerd als de periode die verloopt tussen het tijdstip waarop 
het begin van de bewerking is gewenst en het moment dat deze bewerking werkelijk 
begint. 

In de literatuur en door observaties zijn oorzaken achterhaald die aan de wachttijden ten 
grondslag liggen. Deze oorzaken zullen worden toegelicht. 

Te vroege opdrachtverstrekking aan torenkraanmachinist 
Te vroege instructies van de aanpikkelateur(s) aan de torenkraanmachinist kunnen 
wachttijden doen laten ontstaan. De aanpikkelateur verstrekt een opdracht aan de 
torenkraanmachinist, terwijl de aanpikkelateur zelf nog niet gereed is voor het 
aanpikken en/of plaatsen van de last of hijsvoorziening. Dit kan worden veroorzaakt 
door: 
o Aanpikkelateur is hijsvoorziening(en) kwijt en moet hiernaar op zoek (alleen van 

toepassing op handtijd 1). 
o Voorbereidende werkzaamheden aan de last zijn niet klaar . 
o Voorbereidende werkzaamheden aan de plaatsingslocatie zijn niet klaar (alleen van 

toepassing op handtijd 2) . 

Overgang werkplekken aanpikkelateur(s) 
Overgangen van aanpikkelateurs, van de ene naar de andere werkplek, kunnen 
wachttijden doen laten ontstaan voor de toren kraanmachinist. Zo kan het voorkomen 
dat de aanpikkelateur de aanpiklocatie nog niet heeft bereikt, terwijl de torenkraan al 
met de hijshaak boven deze aanpiklocatie hangt en is afgestemd voor de 
desbetreffende kraanhandeling. In dit geval heeft de aanpikkelateur te vroeg een 
opdracht aan de toren kraanmachinist gegeven. 
Indien de persoon die de last aanpikt dezelfde persoon is als degene die de last moet 
plaatsen, positioneren, bewerken of afpikken, moet deze persoon de transportafstand 
van de last overbruggen. Afhankelijk van de grootte van de afstand en of er 
niveauverschillen moeten worden overbrugd, kunnen er wachttijden voor de 
kraanmachinist ontstaan, doordat de last eerder op de bestemming is gearriveerd dan 
de aanpikkelateur. In dat geval zal de torenkraanmachinist de last boven de 
bestemming laten hangen. De wachttijd is in dit geval afhankelijk van de 
transportsnelheid van de torenkraan in vergelijking tot de snelheid van de 
aanpikkelateur. 
Ook wanneer de aan pikker niet dezelfde persoon is als degene die de last moet 
plaatsen of afpikken, kunnen wachttijden optreden als gevolg van het niet aanwezig 
zijn van een aanpikkelateur op de bestemming van de last. 

Pasproblemen / stelproblemen 
Als gevolg van pas- of stelproblemen van de last kan wachttijd voor de 
torenkraanmachinist optreden. Indien de last niet kan worden geplaatst en er 
aanpassingen moeten worden verricht, zal dit handtijd 2 doen verlengen . 

Betonmixerwissels / overige transportwisselingen 
Bij het storten van beton met de kraankubel kunnen wachttijden ontstaan als gevolg 
van het wachten op betonmixerwissels. Bij overige transportwisselingen, zoals bij 
transporten breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren, kunnen eveneens wachttijden 
optreden. Transportwisselingen kunnen voorkomen bij zowel het lossen als bij het 
laden van lasten. Dit is de reden waarom dit type wachttijd zich manifesteert bij 
handtijd 1 en 2. 
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Onnodig lang aangepikt houden van last 
De mentaliteit van het bouwplaatspersoneel is van invloed op de kraantijd van de 
torenkraan. Dit op het gebied van de omgang met de bouwkraanbezetting. Het 
bouwplaatspersoneel kan de torenkraan 'lang vasthouden' en alleen hechten aan de 
eigen productie die de ploeg of het individu moet maken met gebruikmaking van de 
torenkraan. De torenkraan wordt 'lang vastgehouden' wanneer de last onnodig lang 
met de kraan verbonden blijft . Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij 
stelwerkzaamheden, wanneer de last in verre mate wordt gesteld en daarna pas van 
de hijsvoorziening wordt losgemaakt, terwijl de toren kraan geen transportfunctie meer 
vervuld. 

18. Terreingesteldheid 
De terreingesteldheid op de bouwplaats is van invloed op de 
kraantijd . Zo dragen de draagkracht van de bodem en de 
aanwezigheid van oppervlaktewater op de bouwplaats bij 
aan een slechtere begaanbaarheid van het bouwterre,in. 
Hiernaast kunnen lasten verzakken in een drassige 
ondergrond (zie figuur 16) waardoor het aan,- en/of 
afpikproces wordt verlengd. Deze aspecten hebben een 
verlengend effect op de kraantijd. 

19. Organisatie opslag 

Figuur 16: Verlengende 
aanpikomstandigheden. 

De organisatiegraad op een bouwplaats hangt onder andere samen met de organisatie van 
de opslag op de bouwplaats. In het geval van just-in-time aanvoer zal de organisatie op de 
bouwplaats afgestemd zijn op het transport dat aankomt. Ladingen die just-in-time 
aangevoerd worden, moeten meestal direct worden verwerkt, waardoor de 
torenkraanmachinist en het bouwplaatspersoneel volledig gefocust zijn op de lading, het 
lossen en plaatsen hiervan. In het geval van tussenopslag op de bouwplaats kunnen 
aspecten als terreingesteldheid, het zoeken naar de desbetreffende last in de opslag en de 
lastige aanpiklocatie de kraantijd verruimen. 

20. Onderhoud 
Voor een optimale werking van de kattorenkraan, de machinistenlift en de kraanbaan 
moeten deze worden onderhouden, om storingen te voorkomen. Een gedeelte van de 
onderhoudswerkzaamheden gebeurt door de eigen kraanmachinist, maar het kan ook 
worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde bedrijven. Het onderhouden van de 
torenkraan kost tijd. Deze tijd kan ten koste gaan van de beschikbare kraantijd. 

21. Storingen 
In de probleemanalyse is geconstateerd dat storingen aan de kattorenkraan bijna altijd 
worden genoemd als toeslag,factor op de kraantijd. Storingen aan de hedendaagse 
torenkranen moeten veelal worden verholpen door gespecialiseerde bedrijven, waardoor 
een storing niet snel te verhelpen is. Tevens is diefstal op de bouwplaats veel aan de orde. 
De voedingskabels van de torenkraan zijn bij dieven zeer gewild. Wanneer de 
voedingskabel gestolen wordt, betekent dit snel een hele dag kraanloos bouwen. 

22. Keuringen en inspecties 
De Nederlandse wetgeving schrijft in elk geval een keuring voor eerste ingebruikname van 
de torenkraan voor. Daarnaast moeten opstellingskeuringen en periodieke keuringen 
worden uitgevoerd. 
De periodieke keuringen voor torenkranen met een bedrijfslast groter dan 10 tonmeter 
moet worden uitgevoerd conform het 2-2-2-regime. Dit betekent elke twee jaar keuren 
door een 'aangewezen instelling'. Hiernaast moet de torenkraan elk jaar worden gekeurd 
door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling . Tevens moet na een 
uitzonderlijke gebeurtenis de kraan ook gekeurd worden. Concreet betekent dit dat de 
torenkraan elk jaar moet worden gekeurd . 
Voor machinistenliften is een jaarlijkse keuring door een deskundige verplicht. Ook de 
kraanbaan moet periodiek worden gekeurd en gecontroleerd. 
Het keuren en controleren van de torenkraan, kraanbaan en machinistenlift kost tijd. Deze 
tijd kan ten koste gaan van de beschikbare kraantijd. 
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23. Uitklimmen en verankering 
Wanneer bij hoogbouwprojecten een kattorenkraan wordt ingezet 
kan deze op twee manieren worden opgebouwd. Er kan gekozen 
worden om de kraan eerst tot een bepaalde hoogte op te bouwen 
en naarmate de bouw vordert de kraan te laten uitklimmen met 
behulp van een klimkooi, zie figuur 17. Men kan er ook voor kiezen 
om de kraan gelijk op hoogte te laten monteren, mits de 
gelimiteerde vrijstaande hoogte overeenkomt met de gewenste 
hoogte. Het voordeel hiervan is dat men tijdens de uitvoering geen 
tijd en kosten kwijt is aan het uitklimmen van de kraan. De 
nadelen hiervan zijn dat als de kraan direct op volle hoogte staat 
deze aanzienlijk meer last heeft van de wind en de kijkafstand 
tussen de machinist en de hijslast groter is . Tevens nemen de 
totale huurkosten toe, omdat er eerder gebruik wordt gemaakt van Figuur 17 : Klimkooi 
de extra torensecties. 

Hiernaast kan het ook nog voorkomen dat de torenkraan moet 
worden verankerd aan het gebouw, zie figuur 18. Het komt 
regelmatig voor dat een kattorenkraan tijdens de bouw verder 
uitgeklommen moet worden. Omdat kattorenkranen niet onbeperkt 
vrijstaand mogen werken, is op een gegeven moment verankering 
aan het gebouw noodzakelijk. 

Doordat het uitklimmen van de torenkraan met de bijbehorende 
machinisten lift evenals de verankering een bepaalde tijd in beslag 
neemt, moet dit worden meegenomen in de berekening van de 
totale kraantijd of dient hierop te worden geanticipeerd in de Figuur 18: Verankering 
planning. 

24. Aan- en afloop torenkraanmachinist 
Onder aan- en afloopverliezen wordt de tijd gerekend die verstrijkt tussen het begin van 
de werktijd en de start van de werkzaamheden en de tijd die verstrijkt tussen de 
beëindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd. Ook de tijd die bij 
pauzes benodigd is om van de werkplek van en naar de keet te lopen wordt onder aan- en 
afloopverliezen gerekend. 
Normatief wordt er op Nederlandse bouwplaatsen voor aan- en afloop 5% aangehouden . 
Er wordt dan vanuit gegaan dat het bouwplaatspersoneel in vier minuten de afstand kan 
overbruggen tussen de schaftruimte en de werkplek. 

De afstand die de torenkraanmachinist moet overbruggen van keet tot werkplek is 
normaliter langer dan de afstand die het bouwplaatspersoneel moet overbruggen. 
De afstand van de keet tot de torenkraancabine wordt bij de torenkraanmachinist 
gekenmerkt door een horizontale afstand van keet tot de voet van de torenkraan en een 
verticale afstand van de voet van de torenkraan tot de torenkraancabine. 

Horizontale loopafstand 
De horizontale afstand van de keet tot aan de voet van de torenkraan verschilt niet 
noemenswaardig met de afstand die de bouwplaatsmedewerkers moeten overbruggen. Dit 
doordat de torenkraan over het algemeen vrij centraal op de bouwplaats gevestigd is. Het 
zou voor kunnen komen dat de torenkraanmachinist, om de voet van de torenkraan te 
kunnen bereiken, niveauverschillen moet overbruggen. 
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Verticale klimafstand 
De torenkraanmachinist moet elke dag (een aantal maal) 
naar boven en weer naar beneden om zijn of haar werkplek 
te bereiken. Hiervoor moet een behoorlijke afstand worden 
geklommen. Dit klimmen kan op twee manieren 
plaatsvinden: 

o Via de ladder, met gebruikmaking van de spierkracht 
van de machinist. 

o Met een machinistenlift, zie figuur 19. 

De toepassing van de machinistenlift is in de wetgeving 
geregeld. Torenkranen die na 1 juli 2001 worden geplaatst 
en een klimhoogte tot de cabine hebben van 30 meter of 
meer, moeten zijn voorzien van een machinistenlift. Deze 
regeling geldt niet wanneer het technisch niet mogelijk is 
een machinistenlift aan te brengen, de torenkraan voor een 
periode korter dan twee maanden wordt geplaatst of de 
periode dat er 30 meter moet worden geklommen korter is 
dan twee maanden . Indien de toegang tot de toren via een 
vloer van het bouwwerk verloopt, dan geldt de genoemde 
klimhoogte van 30 meter of meer vanaf dat niveau. 

Aan- en afloop van de torenkraanmachinist zal invloed Fiquur 19: Machinistenlift. 
uitoefenen op de totaal beschikbare kraantijd. 
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25. Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden torenkraanmachinist 
Voordat de kattorenkraan hijswerkzaamheden kan verrichten, moeten er door de 
kraanmachinist een aantal handelingen worden uitgevoerd. Wanneer de werkdag erop zit 
en de torenkraanmachinist zijn hijswerkzaamheden heeft beëindigd, kan de torenkraan 
worden afgesloten. Deze voorbereidende en afsluitende werkzaamheden vergen tijd van de 
torenkraanmachinist. De handelingen betreffen: 

Klemmen los- en vastmaken (torenkraan op rails) 
Wanneer een kattorenkraan op rails staat is het 
noodzakelijk deze buiten werktijd vast te zetten. Dit 
gebeurt door de wielen van de onderwagen met 
klemmen vast te zetten. 
Deze klemmen voorkomen dat de kattorenkraan door de 
wind gaat rijden over de kraanbaan, zie figuur 20. 

Spanning in- en uitschakelen Figuur 20: Onderwagen. 
De spanning op de torenkraan en een eventuele 
machinistenlift worden elke morgen aangezet en elke avond u 

Torenkraancabine en luiken openmaken en afsluiten 
Om indringers in de torenkraan te voorkomen, wordt 
deze buiten werktijd afgesloten. Dit gebeurt door de 
luiken in de toren en in de draaikrans af te sluiten met 
sloten, zie figuur 21. Hiernaast wordt de deur van de 
kraancabine eveneens afgesloten door middel van een 
slot, waardoor ongenodigde gasten geen toegang hebben 
tot de torenkraancabine of gieken. 

Wandelas (lierwerk) smeren 
Het lierwerk van de torenkraan is de gehele dag aan het draaien. Om slijtage en 
storingen te voorkomen is het noodzakelijk de wandelas dagelijks te smeren. De 
torenkraanmachinist voert deze activiteit aan het begin van elke werkdag uit. 

Torenkraan in en uit bedrijf stellen 
Een kattorenkraan wordt aan het begin van de werkdag 
in bedrijf gesteld. Wanneer de torenkraanmachinist de 
kraancabine binnenkomt, zal deze zijn jas uittrekken en 
eventuele bagage wegzetten. Hierna kan de machinist in 
de stoel gaan zitten en de torenkraan in bedr'ijf stellen. 
De torenkraan wordt uit de vaanstand gezet en 'gestart', 
waarna een toeter klinkt die het bouwplaatspersoneel 
erop attendeert dat de torenkraan in bedrijf is gesteld. 1 
De eventuele hijslastcamera evenals de beveiligings-
systemen van de torenkraan en de portofoon worden J 
aangezet en het katrijwerk kan worden uitgekat. Figuur 22 : Torenkraancabine. 

Aan het einde van de werkdag wordt de torenkraan uit bedrijf gesteld, in de vaanstand 
geplaatst, beveiligingssystemen evenals de portofoon uitgeschakeld en wordt het 
katrijwerk volledig ingekat. 
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Bijlage D: Verantwoording kraant~jdvariabelen 

De in bijlage C beschreven kraantijdvariabelen zijn door middel van verschillende 
dataverzamelingsmethoden vergaard. De volgende methoden en informatiebronnen zijn 
hiervoor gebruikt: 

Bestudering van literatuur. 
o Boeken en rapportages. 
o Informatie afkomstig uit het persoonlijk archief van een arbeidskundige. Deze 

persoon is werkzaam geweest was bij de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek 
Bouwnijverheid (SAOB). Dit is de reden dat een scala aan SAOB-rapportages is 
gebruikt voor dit onderzoek. 

o Aboma+Keboma. 
o Stichting Arbouw. 

Bestudering van informatie afkomstig van aannemers. 
o Kraantijdberekeningen Heijmans. 
o Kraantijdberekeningen BAM. 
o Kraantijdberekeningen Ballast-Nedam. 
o Kraantijdberekeningen J.P. van Eesteren. 
o Kraantijdberekeningen Boele & van Eesteren. 

Artikelen uit vakbladen. 
Interviewen en het voeren van gesprekken. 

o Torenkraanmachinisten, bouwplaatspersoneel, UTA-personeel, arbeidskundige, 
medewerkers materieeldienst. 

Internet. 
Observeren. 

o Observaties vanaf de bouwplaats. 
o Observaties vanuit de torenkraancabine. 
o Video-observatie. In de loopkat van de torenkraan op het bouwproject 

Intermezzo te Tilburg was een camera aanwezig. De beelden van deze camera 
zijn opgenomen, waardoor het mogelijk werd videobeelden te bekijken en op 
deze manier de kraanhandelingen te observeren. 

In de tabel in deze bijlage, op de volgende bladzijde, zijn de kraantijdvariabelen 
opgenomen met een verwijzing naar de bijbehorende bronnen. De bronnen zijn 
genummerd, deze nummering komt overeen met de nummering in de literatuurlijst van 
het afstudeerrapport. 
De nummering van de kraantijdvariabelen komt overeen met de nummering in tabel 2 van 
het afstudeerrapport. 
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1. Snelheden transportbewegingen torenkraan 
• Snelheden motoren 
• Gewicht van de hijslast 
• Versnelling en vertraging transportbewegingen 
• Lengte giek 
• Inschering hijskabel 
2. Combinaties transportbewegingen 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg . 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 23 . 
- SAOB: nr. 2 4 14 20 24 en 25. 

3. Gelimiteerde zwenkbeweging 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam) . 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 

4. Af te leggen (transport)afstanden 
• Bouwwerk- en bouwplaatsafmetingen 
• Opslag-, laad- en loslocaties op de bouwplaats 
• Veiligheidswaarborging door torenkraanmachinist 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- SAOB: nr. 2 4 14 20 24 en 25. 

5. Arbeidsproces(sen) aan de last 
• Soort bewerking 
• Eigenschappen van de bewerking 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg . 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 

6. Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
• Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist 
• Rust en persoonlijke verzorging aanpikkelateur(s) 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 3, 4, 12, 16, 18, 20 en 21. 
- SAOB: nr. 2, 4, 14, 20, 24 en 25 . 
- Stichting Arbouw: nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 10. 
- Kraantijdberekeningen : Ballast-Nedam en BAM 
- Interviews: nr. 2 3 6 en 8. 

7. Karakter torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
Bronnen: 

- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 

8. Relatie torenkraanmachinist-aanpikkelateur(s) 
Bronnen: 

Interviews: nr. 2. 
Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 
Gesprekken bouwplaatspersoneel. 
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9. Ervaring en deskundigheid torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s) 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Interviews: nr. 2, 3, 6 en 8. 
- Gesprek torenkraanmach ilnist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 
- Gesprekken bouwplaatspersoneel. 

10. Aanwezigheid vaste (opgeleide) aanpikkelateur(s) 
Bronnen: 

- Interviews: nr. 2, 3, 6 en 8. 
- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Rinqers (Ballast-Nedam). 

11. Communicatie 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 18 en 23. 
- SAOB: nr. 21. 
- Aboma+Keboma: 16. 
- Stichting Arbouw: 4. 
- Interviews: nr. 2 3 6 en 8. 

12. Serie- en routine-effect 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 1l. 
- SAOB: nr. 26. 
- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 
- Gesprek Will Kuh lmann (Reed Business). 

13. Obstructie 
• Obstructie door bouwmateriaal 
• Obstructie door bouwmaterieel 
• Obstructie door gerealiseerde projectonderderen 
• Obstructie door openbaar gebied en belendende gebouwen 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Aboma+Keboma: nr. 3, 10 en 12. 
- Stichting Arbouw: nr. 4. 
- Interviews: nr. 1 en 4. 

14. Weersomstandigheden 
• Algemene weersomstandigheden 
• Onwerkbaar weer 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: 3, 5, 6, 20 en 25. 
- SAOB: nr. 1. 

Aboma+Keboma: nr. 1, 11, 15, en 17. 
Interviews: nr. 4. 
Internet: nr. 7. 
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15. Omgang met weersinvloeden door torenkraanmachinist 
Bronnen : 

- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Aboma+Keboma : nr. 15 
- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachi,nist Remco Rinqers (Ballast-Nedam). 

16. Zicht van de torenkraanmachinist 
• "Blind draaien" 
• Kijkafstand machinist-hijslast 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 17 en 20. 
- Artikelen: nr. 1. 
- Interviews: nr. 7 en 9. 
- Gesprek torenkraanmachinist Jan van der Hoeven (Ballast-Nedam). 
- Gesprek torenkraanmachinist Remco Ringers (Ballast-Nedam). 

17. Wachttijden 
• Te vroege opdrachtverstrekking aan torenkraanmachinist 
• Overgang werkplekken aanpikkelateur(s) 
• Pasproblemen / stelproblemen 
• Betonmixerwissels / overige transportwisselingen 
• Onnodig lang aangepikt houden van last 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg . 
- Boeken en rapportages: nr. 1, 7 en 16. 
- SAOB: nr. 6 tot en met 10 12 13 15 tot en met 19 21 en 22. 

18. Terreingesteldheid 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburq. 

19. Organisatie opslag 
Bronnen : 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg . 
- Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportaqes: nr. 3 6 12 en 20. 

20. Onderhoud 
Bronnen : 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 7 en 15. 
- Aboma+Keboma: nr. 5 7 en 8. 

21. Storingen 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Boeken en rapportages: nr. 3, 7, 12, 16, 18, 20. 
- SAOB: nr. 21 22. 

22. Keuringen en inspecties 
Bronnen : 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Aboma+Keboma: nr. 2, 5, 7, 14. 
- Stichting Arbouw: nr. 4. 
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23. Uitklimmen en verankering 
Bronnen: 

- Boeken en rapportages: nr. 16. 
- Aboma+Keboma: nr. 4. 

24. Aan- en afloop torenkraanmachinist 
• Horizontale loopafstand 
• Verticale klimafstand 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Boeken en rapportages: nr. 3,4, 12, 16, 18, 20 . 
- SAOB: nr. 6, 7,8, 9, la, 12, 15, 16, 17, 19, 22 . 
- Aboma+Keboma : nr. 13. 
- Kraantijdberekeningen : Ballast-Nedam en BAM. 

25. Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden torenkraanmachinist 
• Klemmen los- en vastmaken (alleen bij torenkraan op rails) 
• Torenkraancabine en luiken openmaken en afsluiten 
• Torenkraan in en uit bedrijf stellen 
Bronnen: 

- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
- Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
- Boeken en rapportages: nr. 18. 
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Bijlage E: Afbakening kraantijdvariabelen 

De kraantijdvariabelen die niet nader worden onderzocht, doordat deze betrekking hebben 
op het werktempo en de ervaring of een incidentele invloed of frequentie hebben, worden 
in deze bijlage beschreven. Er wordt een toelichting gegeven waarom de desbetreffende 
kraantijdvariabele betrekking heeft op één van de 'afbakeningsgronden ' en hierdoor niet 
wordt gekwantificeerd. 
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Afbakening op basis van werktempo 
Kraantijdvariabele Toelichting afbakening 

Karakter torenkraanmachinist Het karakter van een persoon evenals de onderlinge 
en aanpikkelateur(s) relaties tussen personen is van invloed op de 
Relatie torenkraanmachinist en werkzaamheden en beïnvloeden hierdoor de 
aanpikkelateu r(s) kraantijd. Dit zal zich uiten in het werktempo van de 

arbeiders . 
Algemene De algemene weersomstandigheden, zoals duisternis, 
weersomstandigheden neerslag, koude en hitte zullen de duur van de 

werkzaamheden van de arbeiders beïnvloeden, dit uit 
zich in het werktempo. 

Organisatie opslag De organisatie van de opslag beïnvloedt het 
werktempo. Bij just-in-time vrachten zal over het 
algemeen sneller worden gehandeld dan bij opslag op 
de bouwplaats. De organisatie van de opslag wordt 
hierdoor geschaard onder het werktempo . 

Omgang met weersinvloeden Waar ligt het omslagpunt van het staken van de 
door toren kraanmachinist hijswerkzaamheden door de weersinvloeden? De ene 

machinist zal hier 'flexibeler' mee omgaan dan de 
ander. Hierdoor is dit van toepassing op het 
werktempo. 

Kijkafstand torenkraanmachinist De continue inspanning die moet worden geleverd 
- hijslast ten aanzien van de kijkafstand tussen de machinist 

en de hijslast zal worden gecompenseerd door het 
opnemen van ontspanning. Dit beïnvloedt het 
werktempo . 

Tabel 1: Vanabelen die niet worden onderzocht doordat ze betrekking hebben op het werktempo. 

Afbakening op basis van ervaring 
Kraantijdvariabele Toelichting afbakening 

Ervaring en deskundigheid De ene machinist zal meer ervaring en deskundigheid 
torenkraanmachinist en bezitten dan de ander. Dit is tevens het geval bij de 
aanpikkelateur(s) aanpikkelateur(s) . 
Communicatie De kwaliteit van de communicatie zal worden 

bevorderd door hierin ervaring op te bouwen. De ene 
persoon zal meer ervaring' hebben met communiceren 
dan de ander, wat zich zal uiten in de kraantijdduur. 
Een groter wordend probleem in de hedendaagse 
communicatie met de torenkraanmachinist betreft de 
taal. Op de Nederlandse bouwplaats komen steeds 
meer buitenlanders te werken, met de taalbarrière als 
qevolq. 

Serie- en routine-effect Het serie- en routine-effect is gebaseerd op de 
ervaring met de bouwplaats en de organisatie van de 
machinist en de bouwplaatsmedewerkers, die de 
kraancycli uitvoeren . 

Tabel 2 : Vanabelen die niet worden onderzocht doordat ze betrekking hebben op ervanng. 
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Afbakening op basis van incidentele invloed/frequentie 
Kraantijdvariabele Toelichting afbakening 

Snelheden transportbewegingen De invloed van de lengte van de giek op de kraantijd 
0 Lengte giek zal worden ondervangen door de gemiddelde 

versnelling en vertraging (afkomstig van de SAOB) 
op te nemen in de berekeningssystematiek van de 
machinetijd. 

Snelheden transportbewegingen De Liebherr-torenkranen van Heijmans Materieel 
0 Inschering hijskabel Beheer zijn niet voorzien van een 

scheringsmogelijkheid van de hijskabel. Dit is alleen 
bij Potain-torenkranen het geval. 

Onderhoud Kleine onderhoudswerkzaamheden en inspecties 
Keuringen en inspecties worden vaak tijdens de aan,- en afloop door de 

torenkraanmachinist uitgevoerd . Keuringen 
geschieden veelal voor de ingebruikname van de 
torenkraan op de bouwplaats. Hiernaast worden de 
torenkranen veelal gekeurd en geïnspecteerd tussen 
twee bouwprojecten door op de materieelwerf van 
Heijmans Materieel Beheer. 

Aanwezigheid vaste (opgeleide) Bij Heijmans Bouw Breda wordt geen gebruik 
aanpikkelateur(s) gemaakt van vaste aanpikkelateurs. 
Terreingesteldheid Doordat in de praktijk vaak maatregelen worden 

getroffen tegen een slechte terreingesteldheid is de 
invloed van deze variabele minimaal. 

Gelimiteerde zwenkbeweging De Liebherr-torenkranen van Heijmans Materieel 
Beheer kunnen onbeperkt rondzwenken en hebben 
dus geen gelimiteerde zwenkbeweging. Hiernaast 
kan de gelimiteerde zwenkbeweging worden 
voorkomen door de torenkraan uit te rusten met een 
zogenaamde 'centrale doorvoer'. In de praktijk zijn 
een groot aantal torenkranen uitgevoerd met een 
centrale doorvoer. 

Afte leggen Uit observaties is gebleken dat de extra 
(transpo rt)afstanden transportafstanden die worden gemaakt, door zo min 

0 Veiligheidswaarborging mogelijk over de hoofden van 
door bouwplaatsmedewerkers te draaien, minimaal zijn. 
torenkraanmachinist Veelal ontwijkt de bouwplaatsmedewerker de locatie 

onder de hijslast door opzij te stappen. 
Obstructie door bouwmaterieel Heijmans Bouw Breda maakt zelden gebruik van 

meerdere toren kranen op één bouwplaats die in 
elkaars bereik draaien. 

"Blind draaien" Het "blind draaien" is afhankelijk van de 
projectsituatie. Op het ene project zijn meer blinde 
hijsoperaties te verrichten dan op de ander. Bij 
bouwprojecten waar veel blinde hijsoperaties te 
verwachten zijn, worden tegenwoordig 
hijslastcamera's ingezet. Dit maakt het mogelijk dat 
de torenkraanmachinist altijd zicht op zijn last 
behoudt. 

Tabel 3: Variabelen die niet worden onderzocht doordat ze een incidentele Invloed of frequentie 
hebben . 
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Bijlage F: Meetpunten handtijden 

In deze bijlage wordt een uitgebreid overzicht weergegeven van de meetpunten van de 
deeltijden in de kraantijdkolom. 
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Bijlage F: Meetpunten handtijden 

Ter begrenzing van de deeltijden in de kraantijdkolom moet worden gezocht naar meetpunten. Dit zijn markante punten en goed waarneembare 
momenten, zoals een aanraking. Meetpunten zijn duidelijke begin- en eindpunten van handelingen of deelbewerkingen. Het eindmeetpunt van de ene 
handeling is tevens het beginmeetpunt van de volgende handeling, zie figuur 23. 

Kraantijdkolom 

Handtijd 1 

Machinetijd 1 

Handtijd 2 

Machinetijd 2 

Wisseling 
hijsvoorziening 

Machinetijd 3 

Onbezet 

Activiteit 

1. Aanpikken van een last. 

2. Last vrijmaken en/of geleiden . 

3. Transporteren van de last van aanpiklocatie naar 
bestemming. (hijsen, vieren, katrijden, zwenken, rijden) 

4 . Plaatsen (richten/stellen) van de last. 

5. Afpikken van de last. 

6. Onbelaste transporttijd. 

7 . Wisseling van hijsvoorziening. 

8. Onbelaste transporttijd. 

Geen vraag naar of aanbod van transportcapaciteit 

Meetpunten activiteit 

F--~[L!:!~!l_~!~~t~!~t!,a~_~_<!.~_~1~~_~~!~~,!g_!..~,!~!!:'.~~_!!_~_~~_1.~.E!.~~.!:~~ ________________________________________________________________________ _ 
Eind: Hand 10'5 van hijshaak of hijsvoorziening . 
~~~.!!.:_!:!~!l_~_!~~_~.!!.~_!'Jj?.!!~!l_~_~!_~!t~::'~~!?'J!!_~!~~~ _____________________________________________________________________________________________________________ _ 
Eind: H.and los van last C.q. het moment dal de machinist de Iilst vrij kan bewegen. 

~~~.!!.:_!:!~!'_~_!~_~_~~_!~?_t_!=~s.·_b.~!_~~_'!l~_'!U!!l_t_9_~_'!l~_<ö~!~!?!_9_~_I.!!.~L~~!L~~!l __ ~~~~g!!_~: _______________________________________________________________ _ 
Eind: Hand raakt last c.q. het moment dat de machinist de last niet meer vrij kan bewegen teneinde de last te plaatsen, richten of stellen. 

~~~.!!.:..t!.~!!.~_~~.!!.~!_!~~r.~:~,_!'_~~ _'!lg_~~!l_~..<!!!t~!. _'!l~.!=_~!f!~~~_~~~~_'!~_~!!..t:!:_~~_.!<~!!._~~~!!.J1~'!_~~!'_'!!f!9_'!_~~!!l..~Lt..~J!~~!l,,_!!~!'_t_'!~_~!..~~~!!_'!:_ 
Eind: Hand raakt hijshaak of hijsvoorziening teneinde de last af te pikken. 

~~~.!!.:_t!.~!!.~_~~.!!.~!_~!t~!'_~i'_~_~~_~ij_~~?_~~!~~i..f!9_!~_~~!'_~~_9_~_!~~!_i'!_~!:_P.!!<_~_'!" ___________________________________________________________________________ _ 
Eind : Hand los van hijshaak of hijsvoorziening c.q. he! moment dat de machinist de hijshaak vrij kan bewegen . 

~~~.!!.:_!:!~~~_!~~_~_~~_!'JJ~.!!~!l_~_~!_~t~~~!?'!~_f!!f!~L~.!!:.h!!~_~_~~~_~~_~.?_~..<!!!_~.!!.~~J!l!;;_t..9..~_~!t~!'_~~_~_'!~~_!<_~!l_~~~!!JI.~_'!" ________________________________ _ 
Eind: Hand raakt hijshaak of hijsvoorziening teneinde een last aan te pikken of hijsvoorziening te wisselen. 

È~~!!.:_t!.~!!.~_~~!'!.k.!_~!!~~~~.!':.~~hY_~~?_~~!!:!'!_'!~_!~_'!!:!~_'!~_!!..l:!l_!l21~~~?.~!'!~ . .'!'_"L!~_~~~!O!~_'!~ ____________________________________________________________ _ 
Eind : Hand los van hij shaak or h ijsvoorziening c,q. hel moment dal de machinist de hijsvoorziening vrij kan bewegen. 

Start: Hand los van hijshaak of hijsvoorziening c.q. het moment dat de machinist de hijsvoorziening vrij kan bewegen. 
Ei.;;ï=-H~-.;;ï;~-äj(i:hijshaäköfhij;~~;;;;ï~~i,;gïë,;ëi-;;-dëë~-;;-ïi;tä~'ötëpikkë;;-.-------------------------------------------------------------------------

Figuur 23: De kraantijdkolom met bijbehorende meetpunten van de deelkraantijden . De meetpunten van de handtijden zijn rood weergegeven. 

De meetpunten van de handtijden in figuur 23 zijn rood weergegeven, doordat dit de meetpunten betreffen die kunnen worden benut voor de tijdstudies 
op de bouwplaats. 
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Bijlage G: Gemeten handt~jden 

Voor de toetsing van de geformuleerde meetpunten van de handtijden, zijn metingen op 
de bouwplaats verricht. Deze metingen zijn verricht bij de volgende handtijden : 

Storten met de kraankubel (tunnel bekisting : tunneldek en wand) 
Lossen + plaatsen tunnelbekisting 
Lossen + plaatsen uitrijsteiger 
Aanpikken + plaatsen wapeningsnet(ten) 
Aanpikken + plaatsen afdekkap 
Aanpikken + plaatsen prefab betonnen balkonelement 

Wisseling hijsvoorziening: compensatiecilinder - hijsketting v.v. 
Wisseling hijsvoorziening: kraankubel - hijsketting v.v 

Van de verzamelde handtijden is de gemiddelde handtijd evenals de standaarddeviatie en 
de variatiecoëfficiënt bepaald. De variatiecoëfficiënt is een maat voor relatieve spreiding : 
het meet de hoeveelheid spreiding, via de standaarddeviatie, ten opzichte van de 
gemiddelde ligging van de waarden . 

Data verzameling 
De in deze bijlage weergegeven handtijden zjjn geobserveerd op het bouwproject 
Intermezzo te Tilburg en uitgevoerd op: 

Donderdag 10 juli 2008 (observatie vanuit torenkraancabine) 
Donderdag 17 juli 2008 (observatie vanuit torenkraancabine) 
Woensdag 13 augustus 2008 (video-observatie) 
Donderdag 14 augustus 2008 (video-observatie) 
Vrijdag 15 augustus 2008 (video-observatie) 
Vrijdag 22 augustus 2008 (video-observatie) 
Maandag 25 augustus 2008 (video-observatie) 
Dinsdag 26 augustus 2008 (video-observatie) 
Woensdag 27 augustus 2008 (video-observatie) 
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Handtijd 1: Vullen van kraankubel 

0:01 :50 -1='================= = ====== = ==1 
0:01 :40 +--_---tJ--------------Itln------ -----I 

'2 0:01:30 ir-it--;;nrll------- -----=-iIHt----------I 

" -g 0:01 :20 -11-::-1111= 
o 
:: 0:01 :10 

g 0:01 :00 
:; 
'ê 0:00:50 

~ 0:00:40 

" :; 0:00:30 

i= 0:00:20 

0:00:10 

0:00:00 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 

n = 69 

Gemiddelde handtijd : 00 :01: 16, Standaarddeviatie: 00:00: 11, Variatiecoëfficiënt : 0,14 

Handtijd 1: Vullen van kraankubel 
1. Hand van chauffeur raakt kraankubel; 
2. Kraankubel omlaag geleiden; 
3. Kraankubel in de gewenste positie leggen; 
4 . Betonschuif van de betonmixer uitklappen; 
5. Betonmixer aanzetten (harder laten draaien); 
6. Kraankubel vullen met beton; 
7 . Betonmixer uitzetten (zachter laten draaien); 
8. Restbeton op betonschuif in kraankube~ schrapen met schep; 
9. Betonschuif inklappen. 

Handtijd 2: Storten met kraankubel (tunnelbekisting: tunneldek) 

0:01 :20 

0:01:10 

'2 
" 0:01:00 
" " 0 

~ 0:00:50 I-- - -UI 

ê 
Ol 
:; 0:00:40 I-- !-- '--: 
" 'Ë 
ê 0:00:30 I-- I-- ~ e 
2-

" 0:00:20 !--
i= 

0:00:10 

0:00:00 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

n = 35 

Gemiddelde handtijd : 00:00:44, Standaarddeviatie: 00:00:14, Variatiecoëfficiënt : 0,31 

Handtijd 2: Storten met kraankubel (tunnelbekisting: tunneldek) 
1. Hand van arbeider raakt kraankubel; 
2. Kraankubel omlaag geleiden; 
3. Kraankubel in de gewenste positie brengen; 
4. Kraankubel legen ; 
5. Kraankubel omhoog geleiden. 
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Handtijd 2: Storten met kraankubel (tunnelbekisting: wand) 

0:02:10 

0:02:00 . -
0:01:50 r--

~ 00140 -- lo- c----
" 5 0:01:30 r-- I-- !-------, 
IJ 

~ 0:01:20 - r-- ~ 
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0:00:20 . f-- f-- - I-- I-- - I-- - - I-- - -
0:00:10 . f-- f-- - r-- I-- - I-- - - 10- - -
0:00:00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

n = 13 

Gemiddelde handtijd : 00: 01: 11, Standaarddeviatie: 00: 00: 33, Variatiecoëfficiënt: 0,46 

Handtijd 2: Storten met kraankubel (tunnel bekisting: wand) 
1. Hand van arbe ilder raakt kraankubel; 
2. Kraankubel omlaag geleiden; 
3. Kraankubel in de gewenste positie brengen; 
4. Kraankubel legen; 
5. Kraankubel omhoog geleiden. 

Eigenschappen handtijden 
De ingezette kraankubel heeft een inhoud van 2 m 3 (2000 liter); 
In alle gevallen voert de chauffeur van de betonmixer handtijd 1 (het vullen van de 
kraankubel) uit. 
In alle gevallen is handtijd 2 uitgevoerd door 2 arbeiders. Eén arbeider bedient de 
'klep' van de kraankubel terwij ll de 2e arbeider de kubel naar de gewenste positie 
begeleidt. 

Totale handtijd: Storten met kraankubel (tunnelbekisting) 
Vloer (tunneldek) I Wand (tunnelwand) 

Handtijd 1: Vullen van kraankubel 00:01: 16 
Handtijd 2: Storten met kraankubel 00:00:44 I 00:01:11 
Totale handtijd: Storten met kraankubel 00:02:00 I 00:02:27 
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Handtijd 1: Lossen tunnelbekisting 

0:05:15 
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I-

0:00:00 

1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 

n = 10 

Gemiddelde handtijd : 00 :03 :41, Standaarddeviatie: 00 :00:41, Variatiecoëfficiënt: 0,19 

Handtijd 1: Lossen tunnelbekisting 
1. Hand van arbeider raakt hijskettingen (compensatiecilinder); 
2. Hijskettingen worden door arbeider uit elkaar gehaald en gesorteerd op juiste 

aanpikpunt; 
3. Eerste twee hijskettingen worden aangepikt aan de reeds (deels) uitgelierde 

tunnelbekisting. De aanpikpunten (4 in totaal) bevinden zich bovenop het tunneldek 
van de tunnelbekisting; 

4 . Laatste 2 aanpikpunten worden aangepikt. Desgewenst wordt hiervoor de 
tunnelbekisting verder uitgelierd tot deze aanpikpunten vrij zijn; 

5. Evenwicht van de hijslast wordt bereikt door de compensatiecilinder, door de 
torenkraan, op spanning te zetten en hierdoor te laten 'compenseren'. 

6 . De tunnelbekisting wordt uit de beuk 'getrokken'. 

Handtijd 2: Plaatsen tunnelbekisting 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n = 10 

Gemiddelde handtijd : 00: 04: 49, Standaarddeviatie: 00: 00 :49, Variatiecoëfficiënt : 0,17 

Handtijd 2: Plaatsen tunnelbekisting 
1. Hand van arbeider raakt tunnelbekisting; 
2. Tunnelbekisting omlaag geleiden; 
3 . Tunnelbekisting plaatsen; 
4. Tunnelbekisting afpikken. 
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Eigenschappen handtijden 
In alle gevallen is handtijd 1 uitgevoerd door 1 arbeider op het tunneldek en 2 tot 3 
arbeiders in de tunnelbekisting (lieren). 
In alle gevallen is handtijd 2 uitgevoerd door 2 tot 3 arbeiders. 
De beukmaat van de tunnelbekistingen bedraagt 7500 mmo 
4 aan- en afpikpunten per tunnelbekisting. 

Totale handtijd: Plaatsen tunnelbekisting 
Handtijd 1: Lossen tunnelbekistinq 00:03:41 
Handtijd 2: Plaatsen tunnelbekistinq 00:04:49 
Totale handtijd: 00:08:30 
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Handtijd 1: Lossen uitrijsteiger 
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Gemiddelde handtijd: 00:02:27, Standaarddeviatie: 00:00:54, Variatiecoëfficiënt: 0,37 

Handtijd 1: Lossen uitrijsteiger 
1. Hand van arbeider raakt hijskettingen; 
2. Uitrijsteiger aanpikken; 
3. Uitrijsteiger losmaken; 
4. Uitrijsteiger uit bouwwerk geleiden. 

Handtijd 2: Plaatsen uitrijsteiger 
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Gemiddelde handtijd: 00:01:47, Standaarddeviatie: 00:00:35, Variatiecoëfficiënt: 0,32 

Handtijd 2: Plaatsen uitrijsteiger 
1. Hand van arbeider raakt uitrijsteiger; 
2. Uitrijsteiger naar binnen geleiden; 
3. Uitrijsteiger vastmaken; 
4. Uitrijsteiger afpikken . 

Eigenschappen handtijden 
In alle gevallen is handtijd 1 uitgevoerd door 1 arbeider op het dek van het uitrijsteiger 
en 2 arbeiders bij de onderliggende constructie van het uitrijsteiger. 
4 aan- en afp ikpunten per uitrijsteiger. 

Totale handtijd: Plaatsen uitrijsteiger 
Handtijd 1: Lossen uitrijsteiger 00:02:27 
Handtijd 2: Plaatsen uitrijsteiger 00:01 :47 
Totale handtijd: 00:04: 14 
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Handtijd 1: Aanpikken wapeningsnet(ten) 
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Gemiddelde handtijd : 00 :00 :42, Standaarddeviatie : 00 :00 : 12, Varia tiecoëfficiënt : 0,29 

Handtijd 1: Aanpikken wapeningsnet(ten) 
1. Hand van arbeider raakt hijskettingen; 
2. Wapeningsnet(ten) aanpikken; 
3. Wapen ingsnet(ten) omhoog geleiden, 

Handtijd 2: Plaatsen wapeningsnet(ten) 
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Gemiddelde handtijd : 00: 00: 38, Standaarddeviatie : 00 :00 : 11 , Variatiecoëfficiënt: 0,29 

Handtijd 2: Plaatsen wapeningsnet(ten) 
1. Hand van arbeider raakt wapeningsnet(ten) ; 
2. Wapeningsnet(ten) omlaag geleiden; 
3 . Wapeningsnet(ten) plaatsen; 
4 . Wapeningsnet(ten) afpikken. 

Eigenschappen handtijden 
In alle gevallen is handtijd 2 uitgevoerd door 1 arbeider . 
4 aan- en afpikpunten per wapeningsnet. 

Totale handtijd: Plaatsen wapeningsnet(ten) 
Handtijd 1: Aanpikken wapeningsnet(ten) 00:00:42 
Handtiid 2: Plaatsen wapeningsnet(ten) 00:00:38 
Totale handtijd: 00:01:20 
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Handtijd 1: Aanpikken afdekkap 
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Gemiddelde handtijd: 00 :00 :41, Standaarddeviatie: 00:00 :10, Variatiecoëfficiënt : 0,24 

Handtijd 1: Aanpikken afdekkap 
1. Hand van arbeider raakt hijskettingen; 
2. Afdekkap aanpikken; 
3. Afdekkap omhoog geleiden. 

Handtijd 2: Plaatsen afdekkap 
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Gemiddelde handtijd : 00: 01: 32, Standaarddeviatie : 00: 00: 31, Variatiecoëfficiënt : 0,34 

Handtijd 2: Plaatsen afdekkap 
1. Hand van arbeider raakt afdekkap; 
2. Afdekkap omlaag geleiden; 
3. Afdekkap plaatsen; 
4. Afdekkap afpikken. 

Eigenschappen handtijden: 
In alle gevallen is handtijd 1 uitgevoerd door 1 arbeider. 
In alle gevallen is handtijd 2 uitgevoerd door minimaal 2 arbeiders. 
4 aan- en afpikpunten per afdekkap. 

Totale handtijd: Plaatsen afdekka..Q. 
Handtijd 1: Aanpikken afdekkap 00:00:41 
Handtiid 2: Plaatsen afdekkap 00 :01 :32 
Totale handtijd: 00:02: 13 
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Handtijd 1: Aanpikken prefab betonnen balkonelement 
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Gemiddelde handtijd : 00:01 :03, Standaarddeviatie: 00:00:19, Variatiecoëfficiënt: 0,30 

Handtijd 1: Aanpikken prefab betonnen balkonelement 
1. Hand van arbeider raakt hijskettingen; 
2. Prefab betonnen balkonelement aanpikken; 
3. Prefab betonnen balkonelement omhoog geleiden. 

Handtijd 2: Plaatsen prefab betonnen balkonelement 
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Gemiddelde handtijd: 00:03:36, Standaarddeviatie: 00:00:44, Variatiecoëfficiënt : 0,20 

Handtijd 2: Plaatsen prefab betonnen balkonelement 
1. Hand van arbeider (of verlengstuk daarvan) raakt balkonelement; 
2. Balkonelement naar opleggingen geleiden; 
3. Balkonelement plaatsen; 
4 . Balkonelement afpikken. 

Eigenschappen handtijden: 
In alle gevallen is handtijd 1 uitgevoerd door 1 arbeider en de chauffeur van de 
vrachtwagen met prefab beton. 
In alle gevallen is handtijd 2 uitgevoerd door 3 arbeiders. 
4 aan- en afpikpunten. 

Totale handtijd: Plaatsen prefab betonnen balkonelement 
Handtijd 1: Aanpikken balkonelement 00:01:03 
Handtijd 2: Plaatsen balkonelement 00:03:36 
Totale handtijd: 00:04:39 
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Wisseling hijsvoorziening: Compensatiecilinder -
hijsketting v.v. 
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Gemiddelde wisselingtijd:00:00:46, Standaarddeviatie : 00:00: 14, Variatiecoëfficiënt: 0,31 

Wisseling hijsvoorziening: Kraankubel- hijsketting v.v. 
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Gemiddelde wisselingtijd : 00 :00 :41 , Standaarddeviatie : 00 :00: 10, Variatiecoëfficiënt : 0,24 

Wisseling hijsvoorziening: Compensatiecilinder en kraankubel 
1. Hand van arbeider raakt hijsvoorziening of hijsketting; 
2. Hijsvoorziening of hijsketting omlaag geleiden; 
3. Hijsvoorzi'ening of hijsketting plaatsen; 
4. Hijsvoorziening of hijsketting afpikken; 
5. Hijsvoorziening of hijsketting aanpikken (wisseling); 
6 . Hijsvoorziening of hijsketting omhoog geleiden. 

Eigenschappen wisseling hijsvoorzieningen 
1 aanpikpunt per hijsvoorzieningjhijsketting . 
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Totaaloverzicht 

De gemiddelde tijdsduur van de gemeten handtijden zijn weergegeven in tabel 4 . 

Handtijd: Storten met kraankubel 
Handtiid 1: Vullen van kraankubel 00:01:16 
Handtiid 2: Storten tunneldek 00:00:44 
Handtijd 2: Storten tunnelwand 00:01: 11 
Totale handtijd: Storten tunneldek 00 :02 :00 
Totale handtijd: Storten tunnelwand 00:02:27 

Handtijd: Lossen + plaatsen tunnelbekisting 
Handtijd 1: Lossen tunnelbekisting 00:03:41 
Handtijd 2: Plaatsen tunnelbekisting 00:04 :49 
Totale handtijd: 00:08:30 

Handtijd: Lossen + ~Iaatsen uitrijsteiAer 
Handtiid 1: Lossen uitriisteiqer 00:02:27 
Handtijd 2: Plaatsen uitrijsteiqer 00:01:47 
Totale handtijd: 00:04: 14 

Handtijd: Plaatsen wapeningsnet(ten) 
Handtijd 1: Aanpikken wapeningsnet(ten) 00 :00:42 
Handtijd 2: Plaatsen wapeningsnet(tenJ 00:00:38 
Totale handtijd: 00:01 :20 

Handtijd: Plaatsen afdekkap 
Handtijd 1: Aanpikken afdekkap 00:00 :41 
Handtijd 2 : Plaatsen afdekkap 00 :01:32 
Totale handtijd: 00 :02:13 

Handtijd: Plaatsen prefab betonnen balkonelement 
Handtijd 1: Aanpikken balkonelement 00 :01:03 
Handtiid 2 : Plaatsen balkonelement 00:03:36 
Totale handtijd: 00:04 :39 

Wisseling hijsvoorziening: compensatiecilinder - hijsketting v.v. 
Totale handtijd: 00:00:46 

Wisseling hijsvoorziening: kraankubel - hiisketting v.v. 
Totale handtiid: 00:00:41 

Tabel 4: Gemiddelde duur van de gemeten handtijden . 
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Bijlage H: Snelheden transportbewegingen torenkraan 

In deze bijlage worden de snelheden van de transportbewegingen van de torenkraan 
beschreven. Deze snelheden zijn afhankelijk van een tweetal aspecten: 

De snelheden van de motoren, in combinatie met het gewicht van de hijslast. 
De vertraging en versnelling van de transportbewegingen . 

Beide onderwerpen worden in deze bijlage behandeld. 
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Snelheden motoren 
De transportbewegingen van de kattorenkraan hebben 
een bepaalde (variabele) snelheid. Het lierdrijfwerk, de 
loopkat en de aandrijving voor het rijden kunnen op 
meer dan één snelheid functioneren. Het aantal 
snelheden, dat zowel voor het hijsen als het vieren, 
rijden en katten kan worden toegepast, is voor elk type 
kattorenkraan verschillend. Veelal varieert dit tussen 
een twee- tot een viertal snelheden. De gehanteerde 
snelheid is afhankelijk van het gewicht van de hijslast 
dat in de hijshaak hangt. Bij een zwaarder hijsgewicht 
zal met een lagere snelheid worden gehesen. De 
snelheid van de loopkat is eveneens afhankelijk van het Figuur 24: Lierdrijfwerk torenkraan. 
gewicht van de hij slast. 

De snelheden van de transportbewegingen worden door de fabrikant van de kattorenkraan 
in zogenaamde documentatiebladen opgenomen. Elk type torenkraan heeft een apart 
documentatieblad met alle gegevens over maatvoering en motorgegevens van de 
torenkraan. In figuur 25 is een fragment weergegeven uit een documentatieblad van een 
kattorenkraan, ten aanzien van de snelheden van de verschillende transportbewegingen . 
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Figuur 25: Specificatie snelheden torenkraanbewegingen conform opgave fabrikant (Liebherr 280 EC-H 12 
Litronic, 65 kW FU) 

Hijs- en viersnelheid 
Zoals linksonder in figuur 25 is te zien, is de hijs- en viersnelheid afhankelijk van het 
gewicht van de hijslast dat in de hijshaak hangt. Bij een zware hijslast zal de torenkraan 
minder snel kunnen hijsen en vieren dan bij een lichte hijslast. Tevens kan de hijsmotor 
meerdere versnellingen bevatten. Bij de modernere torenkranen wordt door de computer 
automatische geschakeld en de snelheid geregeld, afhankelijk van het gewicht van de 
hijslast. 

Om de variabele hijs- en viersnelheid in kaart te brengen is de grafiek, linksonder in figuur 
25, nader geanalyseerd. Dit is weergegeven in figuur 26. 
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Figuur 26: Hijs- en viersnelheid Liebherr-kattorenkraan 280 EC-H 12 Litronic 65 kW FU . 

In figuur 26 zijn per ton (tot 6 ton: per O,S ton) de hijs- en viersnelheden weergegeven. 
De maximale hijs- en viersnelheid van dit type kattorenkraan bedraagt 172 m/min bij een 
hijslast van 650 kg . Het maximale hijsgewicht van dit type torenkraan bedraagt 12 ton, bij 
deze hijslast kan de torenkraan met een snelheid van maximaal 27 m/min hijsen en 
vieren. In tabel 5 zijn gewichtsklassen weergegeven met bijbehorende maximale hijs- en 
viersnelheid zoals deze in de grafiek van figuur 26 zijn opgenomen. Achter de maximale 
hijs- en viersnelheid is de gemiddelde topsnelheid weergegeven per gewichtsklasse. 
Doordat de torenkraan niet continu op topsnelheden draait, is de werksnelheid bepaald. De 
werksnelheid is op 75% van de gemiddelde topsnelheid gesteld. De laatste kolom van de 
tabel geeft de maximale afwijking van de gemiddelde snelheid weer, wanneer de 
geformuleerde gewichtsklasse worden gehanteerd in de berekening van de machinetijd. 
Deze afwijking is maximaal 8,3 procent. 

Hijs- en viersnelheid Liebherr 280 EC-H 12 Litronic 65 kW FU, WIW 280 VZ 401 

Gewichtsklassen 
Max. hijs- en Gemiddelde Werksnelheid Maximale 

(kilogram) viersnelheid topsnelheid (=75%) afwijking 
(m/min) (mlmin) (mlmin) (mlmin) 

van tot van tot I mlmin 010 

12000 - 12000 27 27 203 
11999 - 11000 27 - 29 28 21 1 36% 
10999 - 10000 29 - 32 305 229 1 5 49% 
9999 - 9000 32 - 35 335 251 1 5 45% 
8999 - 8000 35 - 39 37 278 2 54% 
7999 - 7000 39 - 44 415 311 25 60% 
6999 - 6000 44 - 52 48 36 4 83% 
5999 - 5500 52 - 56 54 405 2 37% 
5499 - 5000 56 - 61 585 439 25 43% 
4999 - 4500 61 - 67 I 64 48 3 47% 
4499 - 4000 67 - 74 705 52,9 35 50% 
3999 - 3500 74 - 82 I 78 585 4 51% 
3499 - 3000 82 - 92 87 653 5 57% 
2999 - 2500 92 - 102 97 72,8 5 52% 
2499 - 2000 102 - 115 1085 814 65 60% 
1999 - 1500 115 - 134 1245 93,4 95 76% 
1499 - 1000 134 - 156 145 108,8 11 76% 

999 - 650 156 - 172 164 123 8 49% 
649 - 0 172 172 129 0 

.. Tabel 5: HIJs- en vIersnelheid kattorenkraan per gewichtsklasse . 
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Zwenksnelheid 
Waar bij de hijs- en viersnelheid grote verschillen bestaan tussen de kattorenkranen 
onderling, is dit bij de zwenksnelheid niet het geval. De meeste kattorenkranen kunnen 
maximaal 0,7 omwenteling per minuut maken, ongeacht of er een hijslast in de hijshaak 
hangt. Deze snelheid komt neer op 252 0 per minuut. Door de relatief lage zwenksnelheid 
zal deze snelheid niet worden gecorrigeerd tot een werksnelheid, maar zal de maximale 
zwenksnelheid worden gebruikt in de berekening van de machinetijd. 

Katsnelheid 
De katsnelheid vertoont bij de torenkranen onderling grote verschillen. Deze snelheid is 
hiernaast in vele gevallen afhankelijk van het gewicht van de hijslast dat in de hijshaak 
hangt. In het documentatieblad uit figuur 25 bedraagt de maximale katsnelheid 110 meter 
per minuut. De afhankelijkheid van de snelheid in combinatie met het gewicht van de 
hijslast wordt door de fabrikanten van torenkranen niet gedetailleerd gegeven. In de 
documentatie van de torenkraan uit figuur 25 wordt wel gegeven dat in het hoogste 
snelheidsbereik (110 meter minuut) maximaal 2000 kilogram last kan worden verreden. 
Bij een hijslast in het bereik tussen 2000 kilogram en hoger wordt de maximale snelheid 
voor het katrijwerk aan de desbetreffende last aangepast. Met een maximale last kan de 
kraan nog met 40% van zijn maximale snelheid worden bediend. In tabel 6 staan de 
katsnelheden toebehorend aan de verschillende gewichtsklassen bij de torenkraan uit 
figuur 25. 

Katsnelheid Liebherr 280 EC-H, 7 5 kW FU 
Gewichtsklassen Maximale Gemiddelde Werksnelheid 

lkilogram~ katsnelheid topsnelheid (=75%) 
van tot (mlmin) (mlmin) (mlmin) 

12000 12000 44 44 33 
11999 2000 44 - 110 77 578 
1999 0 110 110 825 

Tabel 6: Snelheden van de loopkat per gewIchtsklasse. 

Rijsnelheid 
Bij een torenkraan op rails is de rijsnelheid van de torenkraan onafhankelijk van het 
gewicht van de hijslast dat in de hijshaak hangt. Deze snelheid bedraagt bij een 
torenkraan maximaal 25 meter per minuut. De torenkraanmachinist rijdt vrijwel nooit op 
deze snelheid vanwege de hoge spanningen die in de torenkraanmast op kunnen treden en 
het langdurige naschommelen van de torenkraan, nadat deze is gestopt met rijden. 
Verschillende aannemers begrenzen veelal de tweede versnelling in de rijsnelheid, zodat 
de machinisten niet harder kunnen rijden dan 12 tot 14 meter per minuut. De rijsnelheid 
van de torenkraan, die voor dit afstudeerproject zal worden gehanteerd, bedraagt 12,5 
meter per minuut. 

65 



Bijlage H: Snelheden transportbeweg ilngen torenkraan 

Versnelling en vertraging transportbewegingen 
De fabrikant van de kattorenkraan geeft, zoals reeds toegelicht, de snelheden van de 
transportbewegingen op. Dit betreffen topsnelheden waarbij geen rekening wordt 
gehouden met versnelling en vertraging. Het duurt namelijk enkele momenten voordat de 
torenkraan op de topsnelheid van het rijden, vieren, katten, zwenken en hijsen zit. 
Hiernaast duurt het enkele momenten voordat de torenkraan weer in stilstand staat. Dit 
betreft de acceleratie- en remtijd van de transportbewegingen. 

Acceleratie- en rem tijd 
Het adviesbureau voor Bouwmachines (ABOMA) en de Stichting Arbeidstechnisch 
Onderzoek Bouwnijverheid (SAOB) hebben in de jaren 1960 vergelijkende studies en 
tijdsstudies verricht naar torenkranen. 7 In deze studies zijn de transportbewegingen van 
torenkranen gemeten en uitgedrukt in tijd (in formulevorm). Dit met als doel om 
kraanbladen te ontwikkelen met gegevens van de desbetreffende torenkraan. 
In de kraanbladen zijn de meetgegevens van de SAOB vergeleken met de snelheden die 
werden opgegeven door de fabrikant van de desbetreffende kattorenkraan. In tabel 7 is 
een dergelijk vergelijking weergegeven. 

Bronvermelding Rijden van de 
loopkat 

Fabrikant _ _ _ _ _ _ V?~_ ~_ K _____ ---------------------
Arbeidstechnische 

1,75 + 2,81 x K 
_s_t_l!cll~~ J~f._Q~J ____ --------------------
Afwijking 1,75 - 0,05 x K 

per keer 
Toelichting tabel: 
K = meters rijden van de loopkat. 
G = graden zwenken. 
A = meters rijden van de kraan. 
H = meters hijsen of vieren. 

Zwenken 

_ _ _ _ _ Q,_~L~_ Ç> _____ 

12 + 0,31 xG 
---------------- ~ -

12 c.min. 
per keer 

Rijden van Hijsen of vieren 
de kraan < 1500 kq. < 3000 kq. 

_ _ _ _ ~,9_~_f. ____ _ _ _ _ ~, ~?_ ~ _ ti ____ ___ ~J~~ _><. _tj ___ 

5 + 3,9 x A 5+ 2,22 x H 4 + 4,44 x H 
--------------- - ,.. -------------- ---------------
5-0,lxA 5 c.min. 4 c.min. 

per keer per keer per keer 

De arbeidstechnische gegevens bedragen netto tijden in centiminuten (c.min.). 

Tabel 7: Transportsnelheden van de kattorenkraan, opgegeven door de fabrikant en onderzocht door 
de SAOB, vergeleken. 

De formules uit tabel 7, toebehorend aan de fabrikant, zijn afgeleid van de snelheden die 
de fabrikant aan de torenkraan toedicht. Deze snelheden zijn, door de SAOB, in 
formulevorm uitgedrukt per meter of per graad. Op deze wijze kan de tijdsduur van de 
transportbewegingen, in centiminuten (1 centiminuut = 1/100 minuut), worden bepaald. 

Het verschil tussen de formules van de fabrikant en die uit de arbeidstechnische studies 
betreffen in hoofdzaak de constanten. In de formules van de arbeidstechnische studies is 
in alle gevallen een constante opgenomen. Deze constante is de benodigde acceleratie- en 
remtijd. De fabrikant geeft alleen de snelheden op wanneer de torenkraan vrij beweegt en 
houdt geen rekening met de acceleratie- en remsnelheid. 8 Deze tijd is in de formules van 
de SAOB meegenomen in de vorm van de constante. 
Hiernaast zijn in de formules, voortkomend uit de arbeidstechnische studies, enkele 
afwijkingen te zien ten aanzien van de snelheden van de transportbewegingen. Deze 
afwijkingen zijn echter te bestempelen als nihil. 

De afwijkingen ten aanzien van de transportsnelheden van de kattorenkraan, voortkomend 
uit de arbeidstechnische studies van de SAOB, zijn voor dit onderzoek met elkaar 
vergeleken. Op basis van deze vergelijking is het mogelijk geworden de gemiddelde 
afwijking te bepalen van de snelheden van de transportbewegingen van alle onderzochte 
kattorenkranen, zie tabel 8. 

7 Stichting Bouwresearch en Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (1970). 
Handleiding voor de keuze van torenkranen op basis van hun arbeidstechnische prestaties. Deel Il. Nr. 
27. Alphen aan den Rijn / Brussel: N. Samsom N.V. 
a Interview dhr. Th.J.A. Paap (Arbeidskundige, voormalige SAOB) 
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Rijden loopkat Zwenken Rijden torenkraan Hijsen en vieren 

I Gemiddelde afwijking 
1,43 + 0,082 x K 6 2,88 + 0,084 x A 2,82 + 0,0342 x H 

sec. per keer sec. per keer sec. per keer sec. per keer 

Toelichting tabel: 

K = meters rijden van de loopkat . 

G = graden zwenken van de giek. 

A = meters rijden van de torenkraan . 

H = meters hijsen en vieren . 

Tabel 8: De gemiddelde afwijking ten aanzien van de transportsnelheden van de onderzochte 
kattorenkranen. De afwijking is het verschil tussen de snelheden die worden opgegeven door de 
fabrikant van de kattorenkraan en de snelheden die door middel van tijdstudies zijn gemeten op de 
bouwplaats. 

De gemiddelde afwijking, zoals weergegeven in tabel 8, komt voort uit het middelen van 
de afwijkingen van de onderzochte torenkranen door de SAOB. Dit betreffen 4 
verschillende typen kattorenkranen. 

Doordat in de hedendaagse documentatiebladen van de kattorenkraan nog steeds geen 
rekening wordt gehouden met acceleratie- en remtijd zal hiervoor de gemiddelde afwijking 
uit tabel 8 worden aangenomen. De constante uit de formulle van de gemiddelde afwijking 
zal rechtevenredig worden verdeeld over de acceleratie- en remtijd van de 
transportbeweging. Hiernaast zal de afwijking van de snelheid zelf (het variabele getal) 
worden meegenomen in de berekening van de machinetijd. 
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Bijlage I: Rust en persoonlijke verzorging 

In deze bijlage is een hulpmiddel opgenomen om de rust en persoonlijke verzorging van 
arbeiders te kunnen bepalen. Dit hulpmiddel bestaat uit een model dat is ontwikkeld door 
de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid. Het model maakt het mogelijk 
om aan de hand van onder andere de fysieke belasting en werkhouding een percentage 
rust en persoonlijke verzorging vast te stellen. 

De verantwoording van de observaties van de rust en persoonlijke verzorging van 
torenkraanmachinisten en aanpikkelateurs is hieronder weergegeven. 

Data verzameling 
De rust en persoonlijke verzorging van torenkraanmachinisten en aanpikkelateurs is 
geobserveerd op de bouwprojecten Intermezzo te Tilburg en Lumenstaete te Etten-Leur. 

Observaties toren kraanmachinisten in torenkraancabine op bouwproject Intermezzo. 
o 13 februari 2008; Kraan 1; Machinist 1; 06:45 - 15:45 (9:00) 
o 10 juli 2008; Kraan 1; Mach ilnist 1; 12:00 - 15:45 (3:45) 
o 11 juli 2008; Kraan 1; Machinist 1; 07:00 - 12:00 (5:00) 
o 16 juli 2008; Kraan 1; Machinist 1; 06:45 - 12:30 (5:45) 
o 17 juli 2008; Kraan 1; Machinist 1; 12:00 - 16:00 (4:00) 
o 13 augustus 2008; Kraan 1; Machinist 1; 06:30 - 09:40 (3:10) 
o 22 augustus 2008; Kraan 1; Machinist 1; 06:30 - 09:00 (2:30) 
o 26 augustus 2008; Kraan 1; Machinist 1; 13:00 - 15:45 (2:45) 
o 12 december 2008; Kraan 2; Mach ilnist 2; 07:00 - 15:45 (9:00) 
o 16 februari 2009; Kraan 2; Machinist 2; 07:00 - 12:30 (5:30) 
o 27 februari 2009; Kraan 2; Machinist 2; 11:00 - 16:00 (5:00) 
Totale observatietijd : 55 uur en 25 minuten (35 uur en 55 minuten machinist 1 en 19 
uur en 30 minuten machinist 2) 
Observaties aanpikkelateurs 
o Observatie op bouwplaats Lumenstaete te Etten-Leur (3 werkdagen); 
o Observatie op bouwplaats Intermezzo te Tilburg; 
o Video-observatie bouwplaats Intermezzo te Tilburg (70 uren). 
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Model ter bepaling rust en persoonlijke verzorging 

A. VASTE TOESLAG 
(Persoonlijke verzorging: mannen = 8%, vrouwen = 12%) 

B - F. VARIABELE TOESLAGEN 
B. Verbruikte energie bij spierbelasting 

Lichte Machine- Zwaar 
arbeid arbeid handwerk 

I I I 

Bediening van 
handtrucks 

I I 

Zwaar 
tillen 

0% 1,5 3,0 4,5 7,0 10,5 

C. Dynamisch of statisch werk (ten gevolge van beweging of houding) 

15% 

Af en toe Af en toe Voortdurend Af en toe boven Meestal boven 
lichaamsdraai bukken bukken het hoofd het hoofd 

Beperking van beweging 
(door kleding etc.) 

I I I I I I I I I I 
0% 2 4 6 

D. Vermoeidheid als gevolg van hitte of vochtigheid 
Temp. Laag max . Gem. 
Vochtig- 25°C 26 - 35°C 
heid 75 85 75 85 

I I I I 
0% 2 4 6 8 

E. Vermoeidheid ten gevolge van geestelijke inspanning 
El. Visueel 

Fijn werk 

8 

10 

Hoog boven 
36°C 

10 

85 95 

I I 
12 14 16% 

Zeer precies werk 

12% 

Voortdurende 
oogbewegingen Kleine oogbewegingen noodzakelijk 
Licht: Goed Slecht Goed Slecht Goed Redelijk Slecht 

I I I I I I I 
0% 1 2 3 4 5 6% 

Laag Inter-

E2. Lawaai en trillingen 
Voortdurend of 
regelmatig 
terugkerend On regelmatig 

afbramen 
Terugkerend frequente mitterende Hoogfrequent geluid 

lawaai slijpen trillingen knallen (16kcjs) 

I I I 
0% 1 2 

E3. Concentratie 
Tamelijk Complex 
saai saai 
repeterend kort cyclisch 
werk werk 

I I I 
0% 1 2 3 4 

F. Algemene werkomstandigheden 

Gem. 
omst.
heden 

I I 
0% 1 

Stof, dampen 
of onsmakelijke 
omst.heden (afval, 
bloed, vuil, etc.) 

I I I 
2 3 4 

Erg 
saai 
lang 
cyclisch 

I I 
5 6 

I I 
3 4 

Saai 
kort 
cycl. grote 
aandacht 

I I 
7 8 9 

Omst.heden maken 
gebruik van beseh. 
kleding noodz. (masker, 
asbestpakken, handseh.) 

I I I I 
5 6 7 8 9 

5 

Erg saai 
complex 
kort cyclisch 
geen variatie 

I I I 
10 11 12% 

Overmaat aan stof 
bijzonder ongemakke
lijke of onaangename 
omstandigheden 

I I I 
10 11 12% 

Figuur 27 : Model ter bepaling rust en persoonlijke verzorging . Bron : SAOB. 

I 
6% 

Op basis van bovenstaande schaalverdelingen dient per onderwerp (A tot en met F), 
afhankelijk van de desbetreffende werkzaamheden, een percentage te worden ingeschat, 
zie figuur 27. Optellen van deze percentages geeft de totale rust en persoonlijke 
verzorging voor de arbeider. 
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Bijlage J: Wachttijden 

In deze bijlage zijn meetpunten opgenomen om veel voorkomende wachttijden, ten 
aanzien van de handtijden, op de bouwplaats te kunnen meten. 

Voor de wachttijden voortkomend uit pas,- enjof stelproblemen en voor wachttijden 
voortkomend uit het onnodig lang aangepikt houden van de last zijn aparte meetpunten 
gedefinieerd. Voor wachttijden voortkomend uit een te vroege opdrachtverstrekking, 
overgang van werkplekken en transportwisselingen gelden dezelfde meetpunten. 

Da ta verzameling 
De gebruikte bronnen en geobserveerde bouwprojecten, voor het genereren van de 
oorzaken van de wachttijden, zijn: 

Observatie op de bouwplaats op bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
Observatie op de bouwplaats op bouwproject Lumenstaete te Etten-Leur. 
Observatie vanuit de torenkraancabine op bouwproject Intermezzo te Tilburg . 
Video-observatie loopkatcamera bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
Boeken en rapportages: nr. 1, 7 en 16. 
SAOB: nr. 6 tot en met 10, 12, 13, 15 tot en met 19, 21 en 22. 

De bovenstaande bronnen (boeken en rapportages en SAOB-rapportages) zijn 
genummerd, deze nummering komt overeen met de nummering in de literatuurlijst van 
het afstudeerrapport. 

De wachttijden zijn gemeten op het bouwproject Intermezzo te Tilburg. Dit heeft 
plaatsgevonden op: 

Woensdag 13 augustus 2008 (video-observatie); 
Donderdag 14 augustus 2008 (video-observatie); 
Vrijdag 15 augustus 2008 (video-observatie); 
Vrijdag 22 augustus 2008 (video-observatie); 

• Maandag 25 augustus 2008 (video-observatie); 
Dinsdag 26 augustus 2008 (video-observatie); 
Woensdag 27 augustus 2008 (video-observatie). 

In totaal is er voor 70 uren video-observatie uitgevoerd. 

70 



Bijlage J: Wachttijden 

Meetpunten wachttijden 

Meetpunten voor wachttijden, voortkomend uit: 
Te vroege opdrachtverstrekking aan torenkraanmachinist; 
Overgang werkplekken aanpikkelateur(s); 
Betonmixerwissels en j of andere transportwisselingen . 

Start: Kattorenkraan is afgestemd voor uitvoering handtijd 1. * 

Start: Kattorenkraan is a voor uitvoe 2. 

Eind: Hand raakt last c.q. het moment dat de machinist de last niet meer 

en teneinde de last te richten of stellen . 

Machinetijd 3 

Onbezet 

Figuur 28: Meetpunten wachttijden voortkomend uit een te vroege opdrachtverstrekking, overgang 
werkplekken en transportwisselingen. * De kattorenkraan is afgestemd wanneer de hijshaak of hijslast 
boven de bestemming hangt. 

Voor wachttijden voortkomend uit pas,- enjof stelproblemen en door het onnodig lang 
aangepikt houden van de last bieden de meetpunten uit figuur 28 geen soelaas. Voor deze 
wachttijden zijn andere meetpunten gedefinieerd. Deze meetpunten zijn in de figuren 29 
en 30 weergegeven. 

Handtijd 1 

Machinetijd 1 

Netto-handtijd 2 
Start: Moment dat s- enjof stel bleem wordt geconstateerd. 

Eind: Moment dat last of plaatsingslocatie is aangepast en 

de last kan worden esteld. 

Wisseling 
h svoorziening 

Machinetijd 3 

Onbezet 

Figuur 29: Meetpunten van wachttijden voortkomend uit pasproblemen / stelproblemen. 
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Handtijd 1 

Machinetijd 1 

Netto-handtijd 2 

ng 
h svoorzienin 

Machinetjjd 3 

Onbezet 

Start: Moment dat pas- enjof stelprobleem wordt geconstateerd . 

Eind: Moment dat last of plaatsingslocatie is aangepast en 

de last kan worden cht eld. 

Figuur 30: Meetpunten wachttijden voortkomend uit onnodig lang aangepikt houden van last. 
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Bijlage K: Weersomstandigheden 

In deze bijlage is het onderzoek opgenomen ten aanzien van de bepaling van de invloed 
van het onwerkbaar weer op de kraantijd. 
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Onwerkbaar weer 
Uit een registratie van verletdagen over meerdere jaren is statistisch het gemiddelde 
aantal verletdagen per kalenderjaar te berekenen. De statistische prognose van het aantal 
dagen regen-, wind- en vorstverlet is een gemiddelde over het hele jaar. Per regio zijn de 
verschillen groot. Het kustgebied heeft, door invloed van de zee, meer dagen windverlet 
en minder dagen vorstverlet dan het binnenland. In de database Bouwkosten van Reed 
Bussiness Informatie is per meetstation een registratie van verletdagen vastgelegd over 
meerdere jaren. Op basis van deze gegevens zijn voor dit onderzoek, over de periode van 
1989 tot en met 2002, de verletdagen van vijf plaatsen in het kustgebied en vijf plaatsen 
uit het binnenland verzamelt. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 9. 

Gemiddeld aantal dagen verlet (1989 - 2002) 
Regenverlet Windverlet Vorstverlet Totaal 

Leeuwarden 15 2 11 9 10 1 37 1 
Den Helder 149 287 75 51 1 
Schiphol 154 17 5 79 408 
Rotterdam 15 5 11,0 8,0 345 
Vlissingen 138 287 4,9 474 
Kustgebied 150 19,6 7,7 422 

Groningen 167 80 116 364 
Twente 162 1 1 116 289 
Utrecht 147 1 1 93 25 1 
Eindhoven 11 14 5 28 105 278 
Maastricht I' 172 67 98 337 
Binnenland 159 39 10,6 304 

Tabel 9: Gemiddeld aantal regen-, wind-, en vorstverletdagen over de periode 1989 - 2002 in 
plaatsen in het kustgebied en binnenland. 

Op basis van de gegevens uit tabel 9 kan het aantal te verwachten productiedagen per 
jaar worden berekend. De verletdagen moeten worden afgetrokken van de zogenaamde 
afbouwschaal. De afbouwschaal is het aantal kalenderdagen per jaar minus de 
weekenddagen, feestdagen en vakanties. Gemiddeld genomen bedraagt de afbouwschaal 
228 dagen per jaar, zoals hieronder weergegeven. 

Prognose productiedagen per jaar 
365 kalenderdagen per jaar 
104 weekenddagen 
6 feestdagen 
10 dagen kerstvakantie 
2 dagen krokusvakantie 
15 dagen bouwvakvakantie 
228 dagen afbouwschaal per jaar 
15 dagen regenverlet (afhankelijk van regio, zie tabel 9) 
12 dagen windverlet (afhankelijk van regio, zie tabel 9) 
9 dagen vorstverlet (afhankelijk van regio, zie tabel 9) 
192 dagen ruwbouwschaal per jaar (afhankelijk van regio) 

Bij een gemiddelde van 36 verletdagen per kalenderjaar en een afbouwschaal van 228 
dagen zal de ruwbouwschaal over niet meer dan 192 productiedagen beschikken. Met de 
gegevens uit tabel 9 kan het aantal verletdagen, afhankelijk van de regio, worden 
bijgesteld. 

Om het verlies aan klimaatomstandigheden (regen-, wind- en vorstverlet) te compenseren 
moet kraantijd worden gekoppeld aan de ruwbouwschaal van de planning van het 
bouwproject. Indien dit niet wordt gedaan moet de kraantijd worden verlengd voor verlies 
door klimaatomstandigheden . In het voorbeeld van de prognose van het aantal 
productiedagen zou deze compensatiefactor moeten bedragen: (afbouwschaal / 
ruwbouwschaal) = 228/ 192 = 1,19. 
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Windverlet 
In Nederland waait het veel. Wind is de grootste 'vijand' van de kattorenkraan. De kraan 
mag doorwerken tot de windsnelheid die in de sterkte- en stabiliteitsberekening van de 
torenkraan in rekening is gebracht. Boven deze windsnelheid, die voor veel kattorenkranen 
op 20 mis is vastgesteld, dient de kraan buiten werking gesteld te worden. 
Bij het inschatten van de windrisico's zijn twee vragen relevant, te weten: 
1. Tot welke windsnelheid mag de kattorenkraan volgens de fabrikant doorwerken? 
2. Tot welke windsnelheid kan de last voldoende worden beheerst? 
De hiermee verband houdende risico's zijn: het in gevaar komen van de stabiliteit van de 
kattorenkraan, te hoge spanningen in de constructie van de torenkraan en het niet kunnen 
beheersen van de last door de aanpikkelateur(s). 

1. Maximale windsnelheid 
De kattorenkraan mag doorwerken tot een bepaalde maximale windsnelheid. Deze 
windsnelheid is vermeld op de hijstabel van de kattorenkraan en is afhankelijk van: 

Geografische ligging: Voor de vaststelling van de windverletdagen per regio kan 
gebruik gemaakt worden van de gegevens van Reed Business, deze zijn weergegeven 
in tabel 9. Het uitgangspunt voor een windverletdag is dat de bouwkraan tijdens de 
ruwbouw niet ingezet kan worden bij windkracht zes of hoger, waardoor de productie 
stagneert. 
Bebouwingssituaties in de omgeving van het bouwproject: wanneer de locatie van een 
bouwproject is omgeven met gebouwen, met slechts relatief kleine openingen tussen 
deze gebouwen, ontstaat turbulentie waardoor de windkracht toe zal nemen. 
Giekhoogte: De windsnelheid wordt gemeten op l,S meter boven maaiveld, maar de 
windkracht neemt toe bij grotere hoogte boven het maaiveld. Bepalend is niet de 
hoogte van. het gebouw, maar de hoogte van de giek boven maaiveld die de winddruk 
moet opnemen. Bij een giekhoogte van 50 meter moet de windkracht met een 
windhoogtefactor 1,27 worden verhoogd, zie tabel 10 en figuur 31. 

GiekhoogteJ Windhoogtefactor 
30 1 17 
40 1 22 
50 1 27 

100 160 

Tabel 10: Relatie tussen giekhoogte en windhoogtefactor 

Windhoogtefactor 

120 

100 ,6----
I: ... 
I! ... 
I: 

~ 
,SI 

60 
.2! 
Cl 
0 
0 
~ 40 ... 
GO 
(3 

20 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Toeslagfactor 

Figuur 31 : Relatie tussen giekhoogte en windhoogtefactor grafisch weergegeven, 
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2. Beheersing van de last 
De hijskabel van een kattorenkraan laat ongecontroleerde bewegingen toe . De last kan 
draaien en door de wind horizontaal bewegen. Dit zorgt ervoor dat aanpikkelateurs 
benodigd zijn om de last de laatste meters in neerwaartse richting te begeleiden. Het is 
mogelijk dat de last door de wind niet meer beheerst kan worden. In het bouwbedrijf 
ontstaan op dit punt vaak problemen vanaf een windsnelheid van circa 15 mis (windkracht 
7). Het kan echter ook voorkomen dat bij een lagere windsnelheid niet meer veilig gewerkt 
kan worden, zoals bij het plaatsen van lasten met een relatief groot windoppervlak 
(bijvoorbeeld bekistingsschotten) . 
Indien de kracht door de wind, uitQleoefend op de last, niet meer kan worden opgevangen 
door het aantal hiervoor beschikbare personen, is verder werken niet meer verantwoord . 
Aangenomen wordt dat één persoon gedurende enkele minuten een kracht van circa 300 
Newton horizontaal kan uitoefenen. Aboma Keboma heeft een formule opgesteld waarbij 
de kracht, die door de wind op de last uitgeoefend wordt, kan worden berekend, indien de 
windsnelheid en het door de wind getroffen oppervlak bekend zijn. Deze formule bedraagt : 

V 2w Fw=A-C 1,6 

Hierin is: 
Fw : de windkracht in Newton (kgf) 
A : het door de wind getroffen oppervlak in m 2 

Vw : de windsnelheid in mis 
C : een aerodynamische coëfficiënt die afhangt van de vorm van het oppervlak - op 

een bouwwerk te stellen op 1,3 

Nota bene 
De informatie betreffende de windhoogtefactor is afkomstig van Reed Business. Onderzoek 
naar de betrouwbaarheid van deze informatie heeft aangetoond dat dit ten wensen 
overlaat. Op basis van gesprekken met Reed Business, meteorologen van MeteoConsult 
(dr. Wim van den Berg) en KNMI (dhr. F. Bosveld en dhr. G. Groen) en 
literatuuronderzoek9 heeft uitgewezen dat de windhoogtefactoren, zoals opgenomen in 
tabel 10 van deze bijlage, niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op locaties waar ook 
maar enigszins bebouwing of begroeiing is gevestigd moet een windtunnelproef de 
windsnelheid op hoogte uitwijzen. Wel kan worden geconcludeerd dat met een 
toenemende hoogte de windsnelheid eveneens toeneemt. Omwille van deze reden zullen 
de windhoogtefactoren, zoals opgenomen in tabel 10, worden gehanteerd in de berekening 
voor het verlies aan klimaatomstandigheden. 

9 Wieringa, J . & Rijkoort, P.J., Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt (1983) . Klimaat 
van Nederland 2 . Windklimaat van Nederland. Den Haag: Staatsuitgeverij. 
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Bijlage L: Storingen 

In deze bijlage is het onderzoek opgenomen ten aanzien van de bepaling van de invloed 
van storingen aan de kattorenkraan op de kraantijd. 
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Storinggegevens Heijmans Materieel Beheer 
In samenwerking met Heijmans Materieel Beheer is het mogelijk geworden een overzicht 
te genereren van alle storingen aan de kattorenkranen van Heijmans NV. Het betreft hier 
de storingen over het jaar 2008 van alle kattorenkranen in Nederland die via Heijmans 
Materieel Beheer zijn geleverd. Dit betreffen 37 kattorenkranen . 
Het overzicht aan storingen komt voort uit een inventarisatie van ingevulde werkorders 
van de monteurs die de storing op de bouwplaats hebben verholpen. 
De grafiek van figuur 32 geeft het aantal storingen weer, ten aanzien van de 
kattorenkranen, over het jaar 2008. 

Storingen kattorenkranen Heijmans 2008 

[0 Reguliere storingen . Storingen door graafwer1<zaamheden, diefstal en vandalisme I 
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Figuur 32: Overzicht storingen kattorenkranen Heijmans over het jaar 2008 . 

In figuur 32 zijn de storingen onderverdeeld in bepaalde typen, te weten: 
Storingen aan de kattorenkraan. 
Storingen aan de machinistenlift. 
Storingen aan de hijslastcamera. 
Storingen aan de stroomvoorziening van de kattorenkraan. 

Tevens wordt in de grafiek van figuur 32 onderscheid gemaakt tussen 'reguliere' storingen 
en storingen die voortkomen door graafwerkzaamheden, waarbij de voedingskabel is 
geraakt, of voortkomen uit diefstal en vandalisme. 
In totaal zijn over het jaar 2008 114 storingen gemeld . Dit betreffen storingen waarvoor 
een monteur benodigd was om dit te verhelpen. 
Het aantal storingen voortkomend uit graafwerkzaamheden of diefstal en vandalisme 
bedraagt 35% van alle storingen. 
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Proces van melden tot verhelpen van de storing 

Melding - inplanning 
Wanneer de storing op een bouwplaats wordt opgemerkt door het bouwplaatspersoneel of 
door de torenkraanmachinist wordt dit gemeld aan de uitvoerder van het bouwproject. De 
uitvoerder zal vervolgens de storing melden aan de storingsdienst van Heijmans Materieel 
Beheer. Deze storingsdienst zal vervolgens een monteur inplannen om de gemelde storing 
te verhelpen. De tijd die verstrijkt van de melding aan de storingsdienst tot het 
beschikbaar zijn van een monteur zal worden geschaard onder inplantijd, zie figuur 33. 

Reizen 
Wanneer een monteur beschikbaar is zal deze zich moeten begeven naar het 
desbetreffende bouwproject waar de storing moet worden verholpen. De tijd die verstrijkt 
tussen het beschikbaar zijn van een monteur en de daadwerkelijke aankomst van deze 
monteur op de bouwplaats zal worden geschaard onder reistijd, zie figuur 33. 

Arbeid 
Wanneer de monteur op de bouwplaats is gearriveerd kan daadwerkelijk de storing worden 
verholpen. De tijd die de monteur bezig is met het verhelpen van de storing zal worden 
geschaard onder de arbeidstijd, zie figuur 33. Onder de arbeidstijd zal de torenkraan geen 
transportcapaciteit kunnen leveren. Dit in verband met de beperkte werkruimte in de 
cabine van de torenkraan en de veiligheid van de monteur. 

Pauze 
De tijd die de monteur opneemt ten aanzien van pauzes kan de tijdsduur van het proces 
van melden tot verhelpen verruimen, zie figuur 33. 

Beschikbaarheid Aankomst 
monteur 

Melding Vertrek Start arbeid Storing verholpen 

~ - -I~p~a~t~~ - -~ - - ;e~s~jd - -1--;r~e~d~tU~ -1---;a~;e - --1 
Figuur 33: Tijdspad van het proces van melden tot verhelpen van een storing. 

Kraantijdverkorting door storingen 
In de kraantijdkolom zijn storingen opgenomen als onderdeel van de onbezette tijd. 
Hierdoor is het belangrijk om de tijdsduur te weten dat de torenkraan niet kan 
transporteren als gevolg van de storing. Die tijdsduur zal hier worden toegelicht. 

Gemiddeld zijn over het jaar 2008 37 kattorenkranen geleverd via Heijmans Materieel 
Beheer. Deze 37 kattorenkranen hadden samen te kampen met 114 storingen. Dit betreft 
gemiddeld 3,08 storing per torenkraan. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen storingen waarbij de torenkraan niet meer 
kan transporteren en dus geen kraantijd realiseert en storingen waarbij de torenkraan wel 
zijn transportfunctie kan blijven vervullen. Dit onderscheid is weergegeven in figuur 34 op 
de volgende bladzijde. 
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Storingen kattorenkranen Heijmans 2008 
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Figuur 34 : Onderscheid tussen storingen waarbij de kattorenkraan niet (rood) en wel (groen) kan 
tra nsporteren, 

Bij storingen aan de kattorenkraan of de stroomvoorziening is het veelal niet mogelijk de 
torenkraan te bedienen, waardoor niet kan worden getransporteerd. Deze storingen gaan 
ten koste van de beschikbare kraantijd. Bij storingen aan de hijslastcamera of aan de 
machinistenlift is het wel mogelijk om te transporteren doordat de torenkraan over het 
algemeen nog normaal bediend kan worden. In het geval van veel blinde hijsoperaties of 
een lange klimafstand van de toren kraanmachinist tot de torenkraancabine kan het 
voorkomen dat de hijsoperaties echter wel moeten worden gestaakt. 
Het onderscheid tussen storingen waarbij wel kan worden getransporteerd en waarbij dit 
niet het geval is heeft gevolgen voor de tijdsduur van de onbezette tijd uit de 
kraantijdkolom, zie figuur 35 en 36. 

Beschikbaarheid Aankomst 
monteur 

Melding Vertrek Start arbeid Storing verholpen 

~ ~nPla-;;-; ij; - ~ - Reistijd - -1- ; r; dstij; -1- -pau~ -1 
Figuur 35: Tijdspad (rood gekleurd) waarbij de torenkraan niet kan transporteren als het gevolg van 

een storing aan de torenkraan of stroomvoorziening. Deze tijd (rood gekleurd) gaat ten kosten van de 
beschikbare kraantijd. 

Beschikbaarheid Aankomst 
monteur 

Melding Vertrek Start arbeid Storing verholpen 

~ - -I~p~a~tU~ - -~ - - ;e~s~j~ - - + ~rbeldstijd - ~ - pau~ - -I 
Figuur 36: Tijdspad (rood gekleurd) waarbij de torenkraan niet kan transporteren als gevolg van een 
storing aan de machinistenlift of hijslastcamera. De arbeidstijd en eventuele pauzes gaan ten kosten 

van de beschikbare kraantijd. 

Zoals weergegeven in de figuren 35 en 36 bestaat het verschil tussen de storing waarbij 
niet getransporteerd kan worden en waarbij wel getransporteerd kan worden uit de inplan
en reistijd. 
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• Storingen waarbij niet getransporteerd kan worden 
Uit de grafiek van figuur 34 is op te maken dat het aantal storingen, waarbij de torenkraan 
niet meer kan transporteren, bestaat uit 89. 
Voor de gemiddelde tijdsduur van deze storingen zullen een aantal aannames worden 
verricht, zie figuur 37. 

0:30 0 :53 3:48 0:23 

~ ~npla;ij; - ~ - Reistijd- -1- ;rb:dstlj~ -1- -Pau; -1 
Figuur 37: Aannamen tijden voor het verlies aan kraantijd als gevolg van een storing waarbij de 

torenkraan niet meer kan transporteren. 

Inolantijd: gemiddeld 30 minuten (minimaal 0 minuten, maximaal luur) 
Reistijd: 
Arbeidstijd : 

gemiddeld 53 minuten (minimaal 15 minuten, maximaal l,S uur) 
gemiddeld 3 uur en 48 minuten (minimaal 1 uur, maximaal 6 uur en 37 
minuten) 
De maximale arbeidstijd van 6 uur en 37 minuten komt voort uit het 
maximale kraantijdverlies dat op één dag voor kan komen, namelijk 8 uur. 
Wanneer aan het begin van de werkdag de melding van een storing wordt 
gemaakt en er vervolgens 30 minuten inplantijd en 53 minuten reistijd 
verstrijken blijven er nog 6 uur en 37 minuten werktijd over die dag. 
Indien het verhelpen van de storing meer tijd in beslag zal nemen, dan 6 
uur en 37 minuten, zal dit na de werktijd van het bouwplaatspersoneel 
doorlopen (overuren voor monteurs), waardoor geen kraantijdverlies wordt 
gemaakt. 

Pauze: gemiddeld 23 minuten «15 minuten + 30 minuten) / 2) 

Totale tijd dat de torenkraan niet kan transporteren als gevolg van een storing: 
inplantijd + reistijd + arbeidstijd + pauze = 5 uur en 34 minuten. 

Hiermee komt de totale storingstijd over 2008 uit, op: 
89 storingen x 5:34 = 495 uur en 26 minuten 

Storingen waarbij wel getransporteerd kan worden 
Uit de grafiek van figuur 34 is op te maken dat het aantal storingen, waarbij de torenkraan 
voor het ingaan van de arbeidstijd wel kan blijven transporteren, bestaat uit 25. 

1:30 0;15 

~ - -I~p~a~tij~ - -1- --~e~~j~ - - + -;'rbeldstiJd - ~ - Pauze - -I 
Figuur 38 : Aannamen tijden voor het verlies aan kraantijd als gevolg van een storing waarbij de 

torenkraan voor het ingaan van de arbeidstijd wel kan transporteren . 

Inolantijd: 
Reistijd: 
Arbeidstijd: 
Pauze: 

niet van toepassing 
niet van toepassing 
gemiddeld l,S uur (minimaal luur, maximaal 2 uur) 
gemiddeld 15 minuten (30 minuten / 2) 

Totale tijd dat de torenkraan niet kan transporteren als gevolg van een storing: 
arbeidstijd + pauze = 1 uur en 45 minuten. 

Hiermee komt de totale storingstijd over 2008 uit, op: 
25 storingen x 1 :45 = 43 uur en 45 minuten 
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Totale storingstijd 
De totale tijd dat de kattorenkranen niet konden transporteren als gevolg van een storing 
bedraagt over 2008: 
495:26 + 43:45 = 539 uur en 11 minuten 

Wanneer we deze totale tijd delen op het aantal kattorenkranen krijgen we de volgende 
uitkomst. 
539: 11/37 = 14 uur en 34 minuten per kattorenkraan per jaar. 

Wanneer we deze uitkomst uitzetten tegen het gemiddeld aantal werkbare werkdagen dat 
wordt gehanteerd bij Heijmans NV krijgen we de volgende uitkomst: 
14:34/ (189 werkbare werkdagen x 8 uren) x 100% = 0,96% 

Aan de hand van het onderzoek naar de storinggegevens bij Heijmans Materieel Beheer 
kan worden geconcludeerd dat het gemiddelde storingspercentage van torenkranen van 
Heijmans NV, waarbij de torenkraan niet kan transporteren, 0,96% bedraagt. 

Toetsing storingspercentage 
De uitkomst van het onderzoek naar het storingspercentage, van de kattorenkranen van 
Heijmans NV, is getoetst. Dit is gebeurd door het interviewen van twee medewerkers van 
Heijmans Materieel Beheer: het afdelingshoofd kranen & liften en meewerkend voorman 
kranen & liften. Hiernaast zijn ook twee torenkraanmachinisten geïnterviewd. 
Torenkraanmachinist 1 zit 25 jaar in het vak en torenkraanmachinist 2 is zzp'er en heeft 
ruim 20 jaar ervaring als torenkraanmachinist . De uitwerkingen van de interviews is 
weergegeven op de volgende bladzijde. 
Aan deze personen is gevraagd hoelang de torenkraan gemiddeld per jaar niet kan 
transporteren als gevolg van storingen aan de torenkraan of de voeding van de 
torenkraan . De medewerkers van Heijmans Materieel Beheer geven, na onderling overleg , 
op basis van hun ervaring aan, dat de torenkraan gemiddeld 2 dagen niet kan 
transporteren als gevolg van storingen. Torenkraanmachinist 1 meent dat dit gemiddeld 1 
dag per jaar is. Torenkraanmachinist 2 voert 3 dagen op die verloren gaan aan storingen. 
Wanneer beide cijfers worden gemiddeld komen we uit op 2 dagen productieverlies als 
gevolg van storingen. 
De uitkomsten uit de interviews liggen in lijn met de uitkomst uit het onderzoek naar het 
storingspercentage bij Heijmans Materieel Beheer. Namelijk 2 dagen (0,96% van 189 
dagen is 1,8 dagen). 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde tijd dat de kattorenkraan niet kan 
transporteren als gevolg van een storing, 1% bedraagt. 
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Interview medewerkers Heijmans Materieel Beheer 
Op maandag 26 januari 2009 heeft een interview plaatsgevonden met twee medewerkers 
van Heijmans Materieel Beheer: het afdelingshoofd kranen & liften (henk) en meewerkend 
voorman kranen & liften (piet). 
Tijdens dit interview zijn onder andere de volgende vragen gesteld die betrekking hebben 
op de storingen van de kattorenkranen. 

Hoe groot is de invloed van storingen op de kraantijd? Dan bedoel ik, wat is de 
gemiddelde tijd dat de torenkraan buiten werking is door storingen aan de torenkraan 
of het elektriciteitsnet op de bouwplaats of door andere oorzaken? Houden jullie hier 
gegevens van bij? 
Henk en Piet: Storingen aan de torenkraan zelf val/en erg mee, dat zijn er niet veel. 
95% van de storingen zijn elektrisch, doordat er tegenwoordig veel elektrisch wordt 
aangestuurd. Wanneer een torenkraan in storing ligt wordt dit gemeld door de 
uitvoerder van het bouwproject. De uitvoerder belt naar Heijmans Materieel Beheer die 
vervolgens een monteur inplant. De monteur gaat vervolgens naar de bouwplaats toe 
om de storing te verhelpen. 
Veelal is het niet de toren kraan die in storing ligt maar ligt het aan een stroomstoring 
op de bouwplaats. Als de torenkraan geen stroom meer krijgt ligt de kraan buiten 
werking. Ook zijn de bouwlampen die aan de kraan hangen vaak een storingspunt. 
Doordat er water in de lampen komt, of in de lichtbak van de kraan, kunnen 
aardlekschakelaars uitspringen. 
Vorig jaar is het veel voorgekomen dat de voedingskabels van de torenkranen werden 
gestolen. Dat is echt een probleem. Deze voedingskabels worden veel gestolen voor de 
wietteelt. Voor de wietteelt wordt veel gebruik gemaakt van aggregaten, de gestolen 
voedingskabels van de torenkranen worden hierop aangesloten. 
Wanneer een voedingskabel wordt gestolen kost dit een hele dag om het opnieuw aan 
te leggen. Veelal moet er een mobiele kraan bijkomen om de zware kabel in de kraan 
te hangen. Je bent zo een dag kwijt met het vernieuwen van de voedingskabel. 
Hoe groot zal het productieverlies op de bouwplaats bedragen als grevolg van 
storingen, waardoor de torenkraan niet kan transporteren? 
Discussie en overleg tussen Piet en Henk: Gemiddeld genomen zal dat per jaar (met 
ongeveer 189 werkbare werkdagen) ongeveer 2 dagen productieverlies bedragen. De 
torenkraan kan ongeveer 2 hele werkdagen niet transporteren als gevolg van storingen 
aan de torenkraan of storingen aan andere zaken waardoor de torenkraan niet kan 
transporteren. 

De geïnterviewden geven aan, op basis van hun ervaring, dat de torenkraan gemiddeld 2 
dagen niet kan transporteren als gevolg van storingen. De interviews zijn gehouden 
voordat de analyse naar de storinggegevens bij Heijmans Materieel Beheer had 
plaatsgevonden. Men werd dus niet door dit cijfer beïnvloedt. 
De mening van de geïnterviewde komt dus nagenoeg overeen met wat is geconcludeerd 
uit de storinggegevens. 

Interview kraanmachinisten 
Op vrijdag 27 februari 2009 heeft een interview plaatsgevonden met twee 
torenkraanmachinisten op het bouwproject Intermezzo te Tilburg. 
Torenkraanmachinist 1 zit 25 jaar in het vak als torenkraanmachinist en torenkraan
machinist 2 is zzp'er en heeft ruim 20 jaar ervaring als torenkraanmachinist. 
Aan deze machinisten is eveneens gevraagd hoelang de torenkraan gemiddeld niet kan 
transporteren als gevolg van storingen. Torenkraanmachinist 1 meent dat dit gemiddeld 1 
dag per jaar is. Torenkraanmachinist 2 voert 3 dagen op die verloren gaan aan storingen. 
Wanneer beide cijfers worden gemiddeld komen we uit op 2 dagen productieverlies als 
gevolg van storingen. Dit ligt geheel in lijn met de andere uitkomsten uit het onderzoek 
naar storingen van de kattorenkraan. 
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Bijlage M: Uitklimmen en verankeren 

In deze bijlage is het onderzoek opgenomen ten aanzien van de bepaling van de invloed 
van het uitklimmen en verankeren van de torenkraan op de kraantijd. De afgelegde 
interviews, die ten grondslag hebben gelegen aan dit onderzoek zijn eveneens opgenomen 
in deze bijlage. 
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Tijdsduur uitklimmen en verankeren 
Om de tijdsduur van het uitklimmen en verankeren van de torenkraan inzichtelijk te 
maken hebben interviews plaatsgevonden. Deze interviews zijn afgenomen bij experts op 
het gebied van deze activiteiten bij de ondernemingen Heijmans Materieel Beheer, Van der 
Spek en Ballast-Nedam Bouwmaterieel. 
Aan de geïnterviewden zijn de volgende vragen voorgelegd: 

Hoe lang duurt het uitklimmen en verankeren van de torenkraan? 
Worden deze werkzaamheden veelal in het weekend uitgevoerd, om zo de productie op 
de bouwplaats niet te laten stagneren, of worden deze werkzaamheden gewoon 
doordeweeks uitgevoerd? 

Heijmans Materieel Beheer stelt dat het uitklimmen en verankeren 3 hele dagen kost, 
conform de dagindeling zoals weergegeven in tabel 11. 

Uitklimmen en verankeren 
Heijmans Materieel Beheer 

Dag 1 - Verankering toren kraan 
Dag 2 - Monteren klimkooi 

- Plaatsen aantal torensecties 
Dag 3 - Plaatsen laatste torensecties 

- Demonteren klimkooi 
- Ophogen machinistenlift. 

.. 
Tabel 11: Tijdsbesteding uitklimmen en verankeren HelJmans Materieel Beheer . 

In de winter kan het uitklimmen en verankeren ook langere tijd in beslag nemen doordat 
het dan vroeger donker wordt en de werkzaamheden eerder gestaakt worden. Ook is de 
tijdsduur afhankelijk van de weersomstandigheden doordat bij windkracht 5 niet mag 
worden uitgeklommen. Bij Heijmans is het gebruikelijk dat de werkzaamheden 
doordeweeks worden uitgevoerd. Dit doordat in het weekend werken veel duurder is. Ook 
speelt het mee dat er niet veel monteurs zijn die kunnen uitklimmen en verankeren, dit 
zijn gevaarlijke acties waarbij absoluut geen fouten geoorloofd zijn. Hiernaast maken de 
monteurs al heel veel uren. Iedereen dient zich in Nederland te houden aan de 
arbeidstijdenwet waar men dan mee in de knoei komt als er in het weekend gewerkt moet 
worden. 

Van der Spek stelt dat de tijdsduur van het uitklimmen en verankeren erg afhankelijk is 
van de omvang van de werkzaamheden. Gemiddeld wordt dit in minimaal 3 dagen 
uitgevoerd. 
Van der Spek stelt dat een goede uitvoerder niet wil dat dergelijke acties in het weekend 
worden uitgevoerd en neemt al bij aanvang werkruimte in de planning mee om het 
doordeweeks uit te voeren. Dan kan het weekend benut worden om uitloop door 
onvoorziene complicaties, zoals windverlet, op te vangen. 

Ballast-Nedam Bouwmaterieel trekt 4 dagen uit voor het uitklimmen en verankeren van 
een kattorenkraan. Van deze 4 dagen gaat 3,5 dag ten kosten van de kraantijd, zie tabel 
12. 

Uitklimme..n en verankeren Ballast-Nedam Bouwmaterieel 
Kolommen plaatsen (nr. 1 in figuur 39) o 5 dag* 
Machinistenlift inkorten 05 dag 
Verankeringsraam + pijpen plaatsen (nr. 2 in figuur 39) 05 dag 
Klimkooi + hydrauliek plaatsen (nr. 3 in figuur 39) 05 dag 
Uitklimmen (afhankelijk van aantal torensecties nr. 4 in figuur 39) 1 0 dag 
Demonteren hydrauliek en klimkooi 05 dag 
Macinistenlift ophogen 05 dag 
Totale tijdsduur uitklimmen en verankeren 40 dagen 
* gaat niet ten kosten van de kraantiid (kraanonafhankeliike activiteit) 

.. 
Tabel 12: Tijdsbesteding uitklimmen en verankeren Ballast-Nedam Bouwmateneel. 
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Figuur 39: Fragmenten uit het proces van het uitklimmen en verankeren van de torenkraan. 

Het monteren van de kolommen kan zonder hulp van de torenkraan gebeuren. Nadat de 
kolommen geplaatst zijn en er in de meeste gevallen 2 verdiepingen boven gerealiseerd 
zijn, kan de torenkraan uitgeklommen worden. Als eerste dient het verankeringsraam 
geplaatst te worden en ilndien nodig een stuk van de machinistenlift gedemonteerd. Na het 
plaatsten worden de pijpen van de verankering aan de kolommen in het gebouwen het 
verankeringskader bevestigd. Als dit gereed is wordt de klimkooi gemonteerd en de 
klimhydrauliek aangebracht. Hierna kan de kraan worden uitgeklommen. Het uitklimmen 
gaat ongeveer met een snelheid van 1 element (5 meter) per uur. Na het uitklimmen dient 
de klimhydrauliek en de klimkooi gedemonteerd te worden en kan de machinistenlift 
worden opgehoogd. 

Ballast-Nedam Bouwmaterieel voert het uitklimmen en verankeren over het algemeen 
doordeweeks uit. De zaterdag bestaat uit een uitloopdag. Dit doordat de activiteiten erg 
windgevoelig zijn. 

Conclusie tijdsduur uitklimmen en verankeren 
De gemiddelde tijd dat de kattorenkraan niet kan transporteren als gevolg van het 
uitklimmen en verankeren en daardoor de beschikbare kraantijd verkort, bedraagt 3 tot 4 
dagen, met eventuele uitloop in het weekend. Deze werkzaamheden worden over het 
algemeen doordeweeks uitgevoerd waardoor dit ten koste gaat van de beschikbare 
kraantijd. Gedurende de looptijd van een bouwproject zal de torenkraan over het 
algemeen eenmaal worden uitgeklommen en verankerd. Voor de berekening van het 
verlies aan kraantijd door deze activiteiten moet het aantal dagen worden bepaald dat de 
torenkraan op het bouwproject aanwezig is. Vervolgens moeten de 3,5 dag uitklimmen en 
verankeren worden gedeeld op dit totaal aantal dagen. 
Wanneer we bijvoorbeeld een bouwproject realiseren met een bouwtijd van 200 werkbare 
werkdagen dan bedraagt het percentage verlies, door het uitklimmen en verankeren: 3,5/ 
200 x 100% = 1,75 %. 

Door de relatief lange periode dat de torenkraan niet kan transporteren, als gevolg van het 
uitklimmen en verankeren, is het raadzaam dit op te nemen in de planning van het 
bouwproject. Des te meer doordat deze activiteit aaneengesloten plaatsvindt. Hierdoor is 
het niet zinvol deze periode op te nemen in de kraantijdberekening. Wanneer in de 
planning op deze activiteiten wordt geanticipeerd hoeft dit de totaal beschikbare kraantijd 
niet te beïnvloeden en kan hiermee rekening worden gehouden. 
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Interview medewerkers Heijmans Materieel Beheer 
Op maandag 26 januari 2009 heeft een interview plaatsgevonden met twee medewerkers 
van Heijmans Materieel Beheer: het afdelingshoofd kranen & liften (henk) en meewerkend 
voorman kranen & liften (piet). 
Tijdens dit interview zijn de volgende vragen gesteld die betrekking hebben op het 
uitklimmen en verankeren van de kattorenkraan. 

Hoe lang duurt het uitklimmen en verankeren van de toren kraan? En welk bedrijf voert 
dit uit? 
Piet: Het verankeren en uitklimmen van de torenkraan gebeurt altijd door de firma van 
der Spek. Uitklimmen en verankeren kost 3 hele dagen. De eerste dag wordt de kraan 
verankerd, dit neemt een hele dag in beslag. De tweede dag wordt de klimkooi 
gemonteerd en een aantal torensecties geplaatst. Op de derde en laatste dag worden 
de laatste torensecties gemonteerd en wordt de klimkooi van de kraan gehaald of 
wordt deze omlaag gebracht. Tijdens de laatste dag moet ook de machinistenlift 
worden opgehoogd. 
In de winter kan het uitklimmen en verankeren ook langere tijd in beslag nemen 
doordat het dan vroeger donker wordt en de werkzaamheden eerder gestaakt worden. 
Ook is de tijdsduur afhankelijk van de weersomstandigheden doordat bij windkracht 5 
niet mag worden uitgeklommen. 
Worden deze werkzaamheden veelal in het weekend uitgevoerd, om zo de productie op 
de bouwplaats niet te laten stagneren, of worden deze werkzaamheden gewoon 
doordeweeks uitgevoerd? 
Henk: Meest gebruikelijk is dat dit doordeweeks gebeurd. Een en ander is door 
uitvoering gewoon in zijn cyclus in te plannen. Verder is in het weekend werken veel 
duurder. Ook speelt het mee dat er niet veel monteurs zijn die kunnen uitklimmen en 
verankeren, dit zijn gevaarlijke acties waarbij absoluut geen fouten geoorloofd zijn. 
Hiernaast maken de monteurs al heel veel uren. Iedereen dient zich in Nederland te 
houden aan de arbeidstijden wet waar men dan mee in de knoei komt als er in het 
weekend gewerkt moet worden. 

Interview hoofd technische dienst Van der Spek 
Op woensdag 4 maart 2009 heeft een interview plaatsgevonden met de hoofd technische 
dienst torenkranen van Van der Spek. Dit interview heeft plaatsgevonden door middel van 
het stellen van vragen via de e-mail. 

Hoe lang duurt het uitklimmen en verankeren van de torenkraan en eventuele 
machinistenlift? 
De tijdsduur van die acties is erg afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden. 
Wat voor kraan, hoeveel torenstukken, waar zit de verankering, past alles, wat voor 
bijkomende zaken spelen er. Wordt al/es aaneengesloten uitgevoerd of in brokjes. Dit 
geldt ook voor de ma ch in is ten lift. Gemiddeld wordt dit in minimaal 3 dagen uitgevoerd. 

• Worden deze werkzaamheden veelal in het weekend uitgevoerd, om zo de productie op 
de bouwplaats niet te laten stagneren, of worden deze werkzaamheden gewoon 
doordeweeks uitgevoerd? 
Een goede uitvoerder wil niet dat dergelijke acties in het weekend worden uitgevoerd 
en neemt al bij aanvang werkruimte in de planning mee om het doordeweeks uit te 
voeren . Dan kan het weekend benut worden om uitloop door onvoorziene complicaties, 
zoals windverlet, op te vangen. Er wordt wel vaak naar het weekend gestuurd omdat 
dat ogenschijnlijk beter is voor het bouwproces. Wij slagen er redelijk in om dergelijk 
werk zoveel mogelijk doordeweeks uit te voeren. 
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Interview projectcoördinator kranen Ballast-Nedam Bouwmaterieel 
Op vrijdag 6 maart 2009 heeft een interview plaatsgevonden met de projectcoördinator 
kranen van Ballast-Nedam Bouwmaterieel. Dit interview heeft plaatsgevonden door middel 
van het stellen van vragen via de e-mail. 
Tijdens dit interview zijn de volgende vragen gesteld die betrekking hebben op het 
uitklimmen en verankeren van kattorenkranen. 

Hoe lang duurt het uitklimmen en verankeren van de torenkraan en eventuele 
machinistenlift? 
Het plaatsen van de kolommen kan zonder hulp van de torenkraan. Het is gemakkelijk 
als deze kolommen alvast op de juiste verdieping geplaatst worden. Nadat de 
kolommen geplaatst zijn en er in de meeste gevallen 2 verdiepingen (door 
constructeur te bepalen) boven geplaatst zijn kan de kraan uitgeklommen worden. Als 
eerste dient het verankeringsraam geplaatst te worden en indien nodig een stuk van 
de machinistenlirt gedemonteerd te worden. Na het plaatsten worden de pijpen van de 
verankering aan de kolommen in het gebouwen het verankeringskader bevestigd. Als 
dit is klaar is wordt de klimkooi gemonteerd en de klimhydrauliek aangebracht. 
Nu is de kraan klimklaar en kan er uitgeklommen worden. Het klimmen gaat ongeveer 
met een snelheid van 1 element (5 meter) per uur. Na het uitklimmen dient de 
klimhydrauliek en de klimkooi gedemonteerd te worden (of de klimkooi laten zakken). 

Totale duur uitklimmen en verankeren: 
Kolommen plaatsen: 
Machinistenlirt inkorten: 
Verankeringsraam + pijpen plaatsen: 
Klimkooi + hydrauliek plaatsen: 
Uitklimmen (afhankelijk aantal): 
Demonteren hydrauliek en klimkooi: 
Machinistenlirt ophogen: 
Totale kraan tijdverlies: 

0,5 dag (gaat niet ten koste van kraantijd) 
0,5 dag 
0,5 dag 
0,5 dag 
1,0 dag 
0,5 dag 
0,5 dag 
3,5 dag 

Worden deze werkzaamheden veelal in het weekend uitgevoerd, om zo de productie op 
de bouwplaats niet te laten stagneren, of worden deze werkzaamheden gewoon 
doordeweeks uitgevoerd? 
In het algemeen worden de werkzaamheden gewoon doordeweeks uitgevoerd en is de 
zaterdag een uitloopdag (bovenstaande werkzaamheden zijn erg windgevoelig). 
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Bijlage N: Aan- en afloop torenkraanmachinist 

In deze bijlage is het onderzoek opgenomen ten aanzien van de bepaling van de invloed 
van de aan- en afloop van de torenkraanmachinist op de kraantijd. 
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Horizontale loopafstand 
De horizontale afstand van de keet tot aan de voet van de torenkraan verschilt niet 
noemenswaardig met de afstand die de bouwplaatsmedewerkers moeten overbruggen. Dit 
doordat de torenkraan over het algemeen vrij centraal op de bouwplaats gevestigd is. Het 
zou voor kunnen komen dat de torenkraanmachinist, om de voet van de torenkraan te 
kunnen bereiken, niveauverschillen moet overbruggen. 

Om de horizontale loopafstand van de torenkraanmachinist in tijdseenheden uit te drukken 
zal hiervoor een zogenaamde loopformule worden gebruikt. Deze loopformule is ontwikkeld 
door de SAOB en bedraagt: 8 + 1,6 A 
De formule betreft de tijdsduur in centiminuten met A het aantal meters dat door de 
toren kraanmachinist gelopen moet worden. Omgerekend is de snelheid van de loopformule 
3,745 km/uur en betreft het onbelemmerd lopen op het bouwterrein. 

Verticale klimafstand 
De torenkraanmachinist moet ellke dag (een aantal maal) 
naar boven en weer naar beneden om zijn of haar werkplek 
te bereiken. Hiervoor moet een behoorlijke afstand worden 
geklommen. Dit klimmen kan op twee manieren 
plaatsvinden: 

Via de ladder, met gebruikmaking van de spierkracht 
van de machinist, of; 
Met een zogenaamde machinistenlift, zie figuur 40. 

De toepassing van de machinistenlift is in de wetgeving 
geregeld. Torenkranen die na 1 juli 2001 worden geplaatst 
en een klimhoogte tot de cabine hebben van 30 meter of 
meer, moeten zijn voorzien van een machinistenlift. Deze 
regeling geldt niet wanneer het technisch niet mogelijk is een 
machinistenlift aan te brengen, de toren kraan voor een 
periode korter dan twee maanden wordt geplaatst of de 
periode dat er 30 meter moet worden geklommen korter is 
dan twee maanden. Indien de toegang tot de toren via een 
vloer van het bouwwerk verloopt, dan geldt de genoemde 
klimhoogte van 30 meter of meer vanaf dat nilveau. 

Figuur 40: Klimafstand machinist. 
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Indien de machinist via de ladder naar de torenkraancabine moet klimmen vormt de 
haakhoogte van de torenkraan de klimhoogte voor de kraanmachinist, zie figuur 41. 
Wanneer de torenkraan is voorzien van een machinistenlift ontkomt de machinist er niet 
aan toch een gedeelte te klimmen en te dalen via de ladder. De machinist zal van de voet 
van de torenkraan tot het startpunt van de machinistenlift moeten klimmen (klimhoogte 1) 
en van de machinistenlift tot de torenkraancabine (klimhoogte 2). De hoogte tussen het 
eindpunt van klimhoogte 1 en het startpunt van klimhoogte 2 betreft de lifthoogte, zie 
figuur 41. 

3,2 In 

I 
E 
L{) 
en 
~. 

,.... 
t: 
'Q' 
T"" 

"'1' 
>< 
m 

E 
"'1' 
N 
T"" 

6.0m 

3,2m 

Klimhoogte 2 

Q) 
,j...J 

0'1 
0 
0 

.s:: 
E Lifthoogte 

S2 

Klimhoogte 1 

6,0 m 

Figuur 41: : Klimhoogten en lifthoogte bij afwezigheid (I.) en aanwezigheid machinistenlift (L). 

De klimhoogte in het geval van een torenkraan zonder machinistenlift is gemakkelijk af te 
leiden van de afmetingen van de torenkraan. Het betreft namelijk de haakhoogte van de 
torenkraan. De te klimmen hoogten in het geval van een torenkraan met een 
machinistenlift is lastiger af te leiden van de afmetingen van de torenkraan. Deze 
klimhoogten 1 en 2 zullen nader worden onderzocht. 
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Klimhoogte 1 
De eerste klimhoogte is afhankelijk van de voet van de torenkraan. Een torenkraan kan op 
een onderwagen staan (al dan niet rijdend) of op een betonnen poer, zie figuur 42. 
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Figuur 42: Klimhoogte 1 bij verschillende 'voeten' van kattorenkranen. 

Voor dit afstudeerproject zijn de afmetingen gebruikt van de Liebherr 256 HC en de 
Liebherr 280 HC, doordat dit type kranen in eigendom zijn van Heijmans Materieel Beheer 
en hierdoor het meeste worden toegepast. Deze toren kranen hebben twee verschillende 
onderwagens: 6,0 en 8,0 meter breedte. 

Klimhoogte 1 bij onderwagen van 6 meter breed (linkerafbeelding figuur 42) 
Het eerste rustbordes van deze onderwagen bevindt zich op 4,95 meter hoogte. 
Vanwege de uitloop van de machinistenlift (2,5 meter) kan pas op het tweede rustbordes 
van de torenkraan worden ingestapt. De instap van de machinistenlift zit altijd in de 
nabijheid van een rustbordes, dit vanwege het gemak en de veiligheid voor de machinist. 
De eerste klimhoogte voor de machinist, bij d it type voet torenkraan, bedraagt 4,95 + 
4,14 = 9,09 meter. 

Klimhoogte 1 bij torenkraan op betonnen poer (middenafbeelding figuur 42) 
Vanwege knelgevaar is het gebruikelijk de uitloop van de machinistenlift niet tot op de 
grond te laten doorlopen. Vanaf een hoogte van ongeveer 2 meter wordt de machinistenlift 
aangebracht. Als gevolg hiervan wordt er ingestapt vanaf het eerste rustbordes. De ie 
torensectie is 4,14 meter hoog. De boutverbinding van de torenkraanmast met de 
betonnen poer is 0,26 meter hoog. De totale klimafstand komt hierbij uit op 4,4 meter. 

Klimhoogte 1 bij onderwagen van 8 meter breed (rechterafbeelding figuur 42) 
Het eerste rustbordes van deze onderwagen bevindt zich op 7,8 meter hoogte. 
Vanwege de uitloop van de machinistenlift (2,5 meter) kan pas op het tweede rustbordes 
van de torenkraan worden ingestapt. De eerste klimhoogte voor de machinist, bij dit type 
voet torenkraan, bedraagt 7,8 + 4,14 = 11,94 meter. 

Wanneer we de ie klimhoogte van de drie typen torenkraanvoeten middelen komen we uit 
op een gemiddelde ie klimhoogte van 8,48 meter. 
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Klimhoogte 2 
Uitstappen uit de machinistenlift gebeurt incidenteel op het laatste rustbordes maar veelal 
op het één na laatste rustbordes. Dit doordat sommige machinistenliften ook aan de 
bovenzijde een uitloop hebben en voor een gemakkelijkere montage door de monteurs. 

De tweede klimhoogte bestaat uit minimaal 1 torensectie van 4,14 meter en maximaal uit 
twee torensecties van 4,14 meter. Het gemiddelde hiervan is 6,21 meter. 
l\ja het overbruggen van de gemiddelde 6,21 meter moet de machinist door de draaikrans 
en de ruimte onder de cabine klimmen. Dit gedeelte is 3,2 meter hoog. 

De gemiddelde 2e klimhoogte komt hierbij uit op (4,14 + (4,14 x 2) / 2) + 3,2 9,41 
meter. 

Wanneer de leen de 2e gemiddelde klimhoogte bij elkaar worden opgeteld komen we tot 
de gemiddelde klimhoogte die de toren kraanmachinist moet klimmen bij de aanwezigheid 
van een machinistenlift. Deze hoogte bedraagt 8,48 meter + 9,41 meter = 17,89 meter 

Klim- en daalsnelheid van de torenmachinist 
Net als bij de horizontale loopafstand zal ook de verticale klim- en daalafstand worden 
uitgedrukt in tijdseenheden door gebruik te maken van formules. De klim- en daalformules 
die worden aangenomen zijn, net als de I'oopformule bij de horizontale loopafstand, 
ontwikkeld door de SAOB. Voor het klimmen op de ladder door de toren kraanmachinist 
wordt aangenomen: 4 + 6 H. Voor het dalen op de ladder wordt aangenomen: 6 + 4 H. De 
formule betreft de tijdsduur in centiminuten met H het aantal meters dat door de 
torenkraanmachinist geklommen of gedaald moet worden. 
Omgerekend is het klimmen 16 meter per minuut (0,96 km/uur) en het dalen 23,5 meter 
per minuut (1,41 km/uur). De formule is geschikt voor onbelast c.q. belast klimmen en 
dalen, met lasten tot 25 kg. 

Rust torenkraanmachinist 
Indien de klimhoogte tot de torenkraancabine groter is dan 10 meter is elke 6 meter een 
rustbordes verplicht. Aangenomen wordt dat de machinist op elk rustbordes 5 seconden 
rust neemt. 

Totale tijdsduur klimmen en dalen 
De tijd die opgaat aan het klimmen en da len gedurende de aan- en afloop, bij de 
aanwezigheid van een machinistenlift kan worden berekend aan de hand van de totale 
gemiddelde klimhoogte en de klim- en daalfomules. 

Totale gemiddelde klimhoogte: 17,89 meter 
(4 x 2) + 6 H = 8 + 6 x 17,89 meter = 115,34 centiminuten = 69,2 seconden 
Totale gemiddelde daalhoogte: 17,89 meter 
(6 x 2) + 4 H = 6 + 4 x 17,89 meter = 83,56 centiminuten = 50,14 seconden 

Snelheid machinistenlift 
De snelheidspecificaties van de fabrikant van de machinistenlift zullen worden gebruikt 
voor de berekening van de tijdsduur van de reistijd van de lift. De meest toegepaste 
machinistenliften bedragen: 
o Alimak TC 50: 21 meter / minuut 
o Crane Cliimber: 17 meter / minuut 
o Geda-combilift: 25 meter / minuut 

De tijd die de machinist nodig heeft om in en uit de machinisten lift te stappen is gemeten 
op de bouwplaats en bedraagt 20 seconden per in- en uitstap. 
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Bijlage 0: Kwantificering onbeschikbaarheid 
torenkraanmachinist 

In deze bijlage is een overzicht opgenomen waarmee de aan- en afloop van de 
torenkraanmachinist evenals de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden kunnen 
worden gekwantificeerd. Hiermee kan de tijd worden berekend dat de torenkraanmachinist 
niet beschikbaar is, welke ten koste kan gaan van de besch ikbare kraantijd . 
Met een voorbeeldberekening wordt deze tijd, op basis van het overzicht uit deze bijlage, 
berekend . 
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Overzicht aan- en afloop en werkzaamheden torenkraanmachinist 
Met de kennis ten aanzien van de aan- en afloop (bijlage N) en de voorbereidende en 
afsluitende werkzaamheden van de torenkraanmachinist, is het mogelijk geworden een 
overzicht te realiseren waarin deze aspecten worden gekwantificeerd, zie tabel 13 en 14. 
Met deze kwantificering kan de tijdsduur worden bepaald dat de torenkraanmachinist de 
torenkraan niet kan bedienen (onbeschikbaar is), waardoor geen transportcapaciteit kan 
worden geboden, met een reductie van de kraantijd als gevolg. 
In tabel 13 en 14 wordt respectievelijk het onbeschikbaar zijn van de machinist 
gekwantificeerd bij de torenkraan zonder en met machinistenlift. 

Torenkraan zonder machinistenlift 
Aanloop begin werkdag (naar werkplek: klimmen) 

1. Lopen van bouwkeet naar torenkraan 8+16A Variabel 
2. Klemmen losmaken 300 sec. 
3. Spanning torenkraan aanzetten 5 sec. 
4. Klimmen op ladder + rust 4+6H Variabel 
5. Luiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
6. Wandelas (lierwerk) smeren 180 sec. 
7. Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 15 sec. 
8. In bedrijf stellen torenkraan 30 sec. 

Afloop einde werkdag (naar bouwkeet: dalen) 
1. Uit bedrijf stellen torenkraan 30 sec. 
2. Opstaan uit stoel en jas aantrekken 15 sec. 
3. LUiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
4. Dalen op ladder + rust 6+4H Variabel 
5. Spanning torenkraan uitzetten 5 sec. 
6. Klemmen vastmaken 300 sec. 
7. Lopen van torenkraan naar bouwkeet 8+16A Variabel 

Afloop leen 2e schaft/toiletbezoek (naar bouwkeet; dalen) 
1. Opstaan uit stoel en jas aantrekken 15 sec. 
2. Luiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
3. Dalen op ladder + rust 6+4H Variabel 
4. Lopen van torenkraan naar bouwkeet 8+16A Variabel 

Aanloop leen 2e schaft/toiletbezoek (naar werkplek; klimmen) 
1. Lopen van bouwkeet naar torenkraan 8+16A Variabel 
2. Klimmen op ladder + rust 4+6H Variabel 
3. Luiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
4. Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 15 sec. 

Tabel 13: Tijdsduur aan- en afloop en voorbereidende en afsluitende werkzaamheden van de 
torenkraanmachinist bij een torenkraan zonder machinistenlift. 

95 



Bijlage 0: Kwantificering onbeschikbaarheid torenkraanmachinist 

Torenkraan met machinistenlift 
Aanloop begin werkdag (naar werkplek" klimmen) 

1. Lopen van bouwkeet naar torenkraan 8 + 16 A Variabel 
2. Klemmen losmaken 300 sec. 
3. Spanni,ng machinistenlift aanzetten 5 sec. 
4. Spanning torenkraan aanzetten 5 sec. 
5. 1 e klimhoogte (klimmen op ladder) 4+6H 33 sec. 
6. InstaIPpen in machinistenlift 20 sec. 
7. Reistijd machinistenlift 21-25 m./min. Variabel 
8. Uitstappen uit machinistenlift 20 sec. 
9. 2e klim hoogte (klimmen op ladder) 4+6H 36 sec. 
10. Luiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
11. Wandelas (lierwerk) smeren 180 sec. 
12. Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 15 sec. 
13. In bedrijf stellen torenkraan 30 sec. 

Afloop einde werkdag (naar bouwkeet" dalen) 
1. Uit bedrijf stellen torenkraan I 30 sec. 
2. Opstaan uit stoel en jas aantrekken 15 sec. 
3. LUiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
4. 2e klimhoogte (dalen op ladder) 6+4H 26 sec. 
5. Instappen in machinistenlift 20 sec. 
6. Reistijd machinistenlift 21-25 m./min. Variabel 
7. Uitstappen uit machinistenlift 20 sec. 
8. 1 e klimhoogte (dalen op ladder) 6+4H 24 sec. 
9. Spanning torenkraan uitzetten 5 sec. 
10. Spanning machinistenlift uitzetten 5 sec. 
11. Klemmen vastmaken 300 sec. 
12. Lopen van torenkraan naar bouwkeet 8+16A Variabel 

Afloop 1e en 2e schaft/toiletbezoekJ naar bouwkeet; dalen) 
1. Opstaan uit stoel en ias aantrekken 15 sec. 
2. Luiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
3. 2e klimhoogte (dalen OP ladder) 6+4H 26 sec. 
4. Instappen in machinistenlift 20 sec. 
5. Reistijd machinistenlift 21-25 m./min. Variabel 
6. Uitstappen uit machinistenlift 20 sec. 
7. 1 e klimhoogte (dalen op ladder) 6+4H 24 sec. 
8. Lopen van torenkraan naar bouwkeet 8+16A Variabel 

Aanloop 1e en 2e schaft/toiletbezoek (naar werkplek; klimmen) 
1. Lopen van bouwkeet naar torenkraan 8+16A 
2. 1 e klimhoogte (klimmen op ladder) 4+6H 33 sec. 
3. Instappen in machinistenlift 20 sec. 
4 . Reistijd machinistenlift I 21-25 m./min. Variabel 
5. Uitstappen uit machinistenlift 20 sec. 
6. 2e klim hoogte (klimmen op ladder) 1 4+6H 36 sec. 
7. LUiken/deur openmaken en afsluiten 30 sec. 
8. Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 15 sec. 

.. 
Tabel 14: Tijdsduur aan- en afloop en voorbereidende en afsluitende werkzaamheden van 

torenkraanmachinist bij een torenkraan met machinistenlift. 
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Bijlage 0: Kwantificering on beschikbaarheid torenkraanmachinist 

Voorbeeldberekening onbeschikbaarheid torenkraanmachinist 

Gegeven 
Maximale hijshoogte torenkraan : 60 meter 
Totale gemiddelde klimhoogte: 17,89 meter (=8,48 meter + 9,41 meter) 
Afstand bouwkeet - torenkraan : 100 meter 
Snelheid machinistenlift : 21 meter/minuut 

Torenkraan met machinistenlift 
Lifthoogte = max. hijshoogte-totale gemiddelde klimhoogte = 60 - 17,89 = 42,11 
meter. 
Aanlooptijd = looptijd + tijd 1 e klimhoogte + reistijd lifthoogte + tijd 2e klimhoogte 

= ((8 + 1,6 x 100) x 0,6) sec. + 33 sec. + ((42,11/21) x 60) sec. + 36 sec 
= 100,8 sec . + 33 sec. + 117,1 sec. + 36 sec. 
= 286,9 sec . 
= 4 minuten en 47 seconden 

Overige activiteiten: 
o Klemmen losmaken 
o Spanning machinistenlift aanzetten 
o Spanning torenkraan aanzetten 
o Instappen in machinistenlift 
o Uitstappen uit machinistenlift 
o LUiken/deur openmaken en afsluiten 
o Wandelas (lierwerk) smeren 
o Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 
o In bedrijf stellen torenkraan 

Totaal 

: 300 
:5 
:5 
: 20 
: 20 
: 30 
: 180 
: 15 
: 30 + 
: 605 seconden = 00:10 :05 

Totale tijd van aanloop om 07:00: (00:04:47 + 00:10:05)= 14 minuten en 52 seconden 

Torenkraan zonder machinistenlift 
Aanlooptijd = looptijd + klimtijd 

= ((8 + 1,6 x 100) x 0,6) sec. + (((4 + 6 x 6) x 10) x 0,6) + 50 sec. 
= 100,8 sec. + 240 sec. + 50 sec. 
= 390,8 seconden 
= 6 minuten en 31 seconden 

Toelichting klim tijd 
Indien de klim hoogte tot de torenkraancabine groter is dan 10 meter is elke 6 meter een 
rustbordes verplicht . Aanname: 5 seconden rust per rustbordes. Dus: klimhoogte tot 
torenkraancabine > 10 meter dan, klimhoogte/6 voor het aantal rustbordessen. 

Voorbeeld klimtijd : Bij 60 meter: 60/6 = 10 rustbordessen 
10 rustbordessen x 5 seconden = 50 seconden rust 
Klimtijd : (4 + 6 x 6) x 10 = 400 c.min. = 240 seconden = 4 min. 
Totale klimtijd : 4 minuten en 50 seconden 

Overige activiteiten: 
o Klemmen losmaken 
o Spanning torenkraan aanzetten 
o Luiken/deur openmaken en afsluiten 
o Wandelas (lierwerk) smeren 
o Jas uittrekken en plaats nemen in stoel 

: 300 
:5 
: 30 
: 180 
: 15 
: 30 + o In bedrijf stellen toren kraan 

Totaal : 560 seconden = 9 min. en 20 sec. 

Totale tijd van aanloop om 07 :00: (00:06:31 + 00:09:20) = 15 minuten en 51 seconden 

Verschil in aanlooptijd tussen een toren kraan met en een torenkraan zonder 
machinistenlift, van dit voorbeeld, bedraagt : 00: 15:51 - 00: 14:52 = 59 seconden. 
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