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Voorwoord 

Voor u Iigt het resultaat van bet afstudeeronderzoek dat gedaan is naar Duurzaam Uitvoeren. Dit onderzoek staat 
in bet teken van de Masteropleiding: Architecture, Building and Planning aan de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderzoek wordt binnen deze Master uitgevoerd in de 
afstudeerrichting Construction Technology, voorheen Uitvoeringstechniek. Het afstudeeronderzoek wordt 
uitgevoerd bij een gastbedrijf, Heijmans Utiliteitsbouw B.V. vestiging Rosmalen. 

Het onderwerp is tot stand gekomen aan de hand van een uitvoerige analyse die gedaan is naar bet begrip 
duurzaamheid. Met de opgedane kennis uit de analyse is er met een 'duurzame bril' gekeken naar de 
uitvoerende bouw. Als bouwbedrijf is Heijmans Utiliteitsbouw met zijn bedrijfsactiviteiten direct betrokken in 
deze uitvoerende bouw. De problemen die uit deze analyse naar voren zijn gekomen, hebben geleid tot bet 
onderzoek naar en de ontwikkeling van een rekenmodel om de COruitstoot in kaart te brengen, veroorzaakt 
door materieelgebruik in bouwactiviteiten. 
Naast dit afstudeerrapport bestaat er nog een bijlagenbundel en een Cd-rom met bet ontwikkelde rekenmodel, 
samen vormen deze de afstudeerrapportage behorende bij dit onderzoek. 

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken die mij tijdens bet afstudeertraject begeleid en gesteund hebben. Met 
in het bijzonder, bedrijfsbegeleider Stijn Borremans van Heijmans Utiliteitsbouw en de docenten Martin Vissers 
en Eric Vastert van de Technische Universiteit Eindhoven. Tevens gaat mijn dankwoord uit naar mijn vriendin 
en mijn vader en moeder die mij tijdens deze periode geholpen en gesteund hebben het afstuderen tot een goed 
einde te brengen. 

Eindhoven, december 20 I 0 

Roel van Wetering 
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Samenvatting 

Het in aanbouw zijnde hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht moet een van de duurzaamste 
kantoorgebouwen van Nederland worden. Echter, tijdens observaties verricht gedurende bet Master-project: 
'Participerend Observeren', was maar weinig te merken van duurzaamheid binnen het productieproces op de 
bouwplaats. Als toekomstig Uitvoeringstechnicus rees bij mij toen de vraag of er ook zoiets bestaat als het 
duurzaam produceren van een gebouw, ofwel duurzaam uitvoeren. De vraag: 'Wat is duurzaam uitvoeren?' was 
de aanleiding om mijn afstudeeronderzoek te starten. 

Om een inzicht te krijgen in de betekenis van duurzaamheid, is het onderzoek vooraf gegaan door een analyse 
naar duurzaamheid in het algemeen en een analyse naar duurzaamheid binnen Heijmans Utiliteitsbouw. 
Uit de eerste analyse kwam naar voren dat duurzaamheid bestaat uit drie kwaliteiten, namelijk: de 
milieukwaliteit, de economische en de sociale kwaliteit. Om van duurzaamheid te kunnen spreken moeten deze 
drie kwaliteiten in evenwicht met elkaar zijn. Op dit moment is het evenwicht totaal verstoord. De formule van 
Commonor toont aan dat de druk op het milieu onevenredig groot is doordat de bevolkingsomvang en de 
welvaart groeit. De mens kan alleen invloed uitoefenen op de milieudruk door de milieubelasting van zijn 
activiteiten te verminderen. 
De tweede analyse die is uitgevoerd heeft betrekking op de bouwnijverheid met specifiek Heijmans 
Utiliteitsbouw als aandachtsgebied. De bouwnijverheid heeft een groot aandeel in de mondiale milieubelasting 
en zal maatregelen moeten nemen om deze te verminderen. Heijmans heeft de ambitie om zijn milieubelasting 
te verminderen maar heeft geen inzicht in de grootte ervan. 

Vanuit deze analyses is een eerste doelstelling voor het afstudeeronderzoek geformuleerd: 
Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat in de werkvoorbereidingsfase, de grootte van de milieubelasting op de 
bouwplaats van een uit te voeren project vaststelt en deze ook beheersbaar maakt. 

Om deze doelstelling te kunnen bereiken, is er eerst onderzoek gedaan naar welke milieubelasting ontstaat door 
het uitvoeren van activiteiten op de bouwplaats. In dit onderzoek zijn verschillende milieu-ingrepen 
ge'inventariseerd die zich voordoen tijdens een productieproces op de bouwplaats. Van maar een van deze 
ingrepen, de uitstoot van COremissie, kan het milieueffect, namelijk bet broeikaseffect, in dit onderzoek 
worden aangetoond. De uitstoot van C02 wordt veroorzaakt door het gebruik van energiedragers in 
(bouw)materieel. Dat de uitstoot berekend kan worden is een voorwaarde om de milieubelasting te verminderen. 
Daarnaast is bet aandeel dat de bouwnijverheid heeft aan bet broeikaseffect in 2008 met 95% toegenomen ten 
opzichte van hetjaar 1990. Dit terwijl internationale afspraken zeggen dat de mondiale COruitstoot in 2020 met 
25% tot 40% gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. Op bet gebied van COrreductie valt in de 
bouwnijverheid dus nog een grote winst te boeken. 
Door dit onderzoek werd duidelijk dat bet niet mogelijk is de volledige milieubelasting op de bouvvplaats te 
meten. De doelstelling is na deze bevindingen aangescherpt tot: 
Het onnverpen van een rekenmodel dat de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten in kaart 
brengt, waardoor deze uitstoot meetbaar en beheersbaar wordt gemaakt voor Heijmans Utiliteitsbouw. 

Om bet materieelgebruik inzichtelijk te maken is een structuur ontwikkeld waarmee het materieelgebruik 
schematisch weergeven wordt. In deze structuur wordt bet materieelgebruik ingedeeld in: gebruik naar de 
bouwplaats toe, gebruik op de bouwplaats en gebruik van de bouwplaats af. Dit met betrekking tot de 
productiemiddelen: materiaal, materieel en arbeid. De structuur bestaat uit alle mogelijke transportactiviteiten 
om de productiemiddelen naar of van een bestemming op de bouwplaats te krijgen. Voor dit onderzoek is alleen 
het materieel van belang dat een energiedrager verbruikt, aangezien bet verbruik van energiedragers 
onlosmakelijk verbonden is met de uitstoot van C02• 

Nadat het materieelgebruik gekwalificeerd was, is er overgegaan tot het kwantificeren van de COruitstoot. 
Daarvoor zijn de variabelen die bepalend zijn voor de COz-uitstoot door het gebruik van materieel naar, op en 
van de bouwplaats inzichtelijk gemaakt. De energiedragers, elektriciteit en motorbrandstoffen, worden gebruikt 
om het materieel te Iaten functioneren en zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van C02• De hoeveelheid 
elektriciteit ofmotorbrandstoffen die gebruikt worden door het materieel zeggen iets over de hoeveelheid C02 

die er uitgestoten wordt. 
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Met behulp van emissiefactoren wordt het verbruik van elektriciteit of motorbrandstoffen omgerekend naar de 
uitstoot van C02. In dit onderzoek worden de emissiefactoren van het GHG-protocol gebruikt. De uiteindelijke 
COruitstoot wordt per transportgang beschreven door een functie die bestaat uit een combinatie van 
projectafhankelijke variabelen, transportmaterieelafhankelijke variabelen en energiedragerafhankelijke 
variabelen. Met deze functies kan de COruitstoot van het materieelgebruik, voor een willekeurig voor te 
bereiden bouwdeel, gekwantificeerd worden. Als het materieel elektriciteit verbruikt in een activiteit, moet het 
verbruik uitgedrukt in kilowattuur (kWh) om de COruitstoot te berekenen. De totale tijdsduur dat het materieel 
gebruikt wordt moet hiervoor bepaald worden. Als het materieel brandstofverbruikt, moet het verbruik 
uitgedrukt worden in liters (I) of in kilowattuur (kWh), om de COruitstoot te berekenen. De totale afstand dat 
het materieel aflegt of de totale tijdsduur dat het materieel gebruikt wordt moeten hiervoor bepaald worden. 

Met deze kennis is begonnen met het ontwerpen van een model waannee de werkvoorbereider de COi-uitstoot 
door materieelgebruik in activiteiten kan bepalen. De materieelgebruikstructuur vormt de hoofdstructuur van het 
rekenmodel dat ontworpen is. Met behulp van de in kaart gebrachte variabelen zijn de activiteiten uit de 
structuur vertaald in verschillende functies. Deze functies vormen het algoritme van het rekenmodel. 
De input van het rekenmodel is opgebouwd in twee fasen. De werkvoorbereider loopt in de eerste fase een 
vragenmenu door waar alleen met 'ja' of 'nee' geantwoord hoeft te worden op vragen over mogelijke 
transportactiviteiten. Aan het einde van deze fase heeft de gebruiker het materieelgebruik in kaart gebracht voor 
het betreffende bouwdeel waarvan de COruitstoot bepaald moet worden. In de tweede fase worden alle vragen 
die in de eerste fase met 'ja' beantwoord zijn vertaald in een functie waannee de COruitstoot berekend wordt. 
Het rekenmodel vraagt iedere keer om een aantal projectafhankelijke variabelen handmatig in te voeren. De 
transportmaterieelafhankelijke variabelen en de energiedrager afhankelijke variabelen uit de functie haalt het 
rekenmodel uit een database. Uit de eerste berekeningen die met het rekenmodel zijn uitgevoerd blijkt dat het 
transport naar en van de bouwplaats het grootste aandeel heeft in de totale COruitstoot. De uitstoot van het 
transport naar en van de bouwplaats kan beheerst worden door bijvoorbeeld materialen dichter bij de bouwplaats 
vandaan te halen of door werknemers samen te laten rijden in een auto. 

Om na te gaan ofhet rekenmodel voldoet is het getoetst aan het programma van eisen. De eisen die 
voortkwamen vanuit de doelstelling hebben betrekking op het meetbaar en beheersbaar maken van de COr 
uitstoot. Aangezien het model de C02-uitstoot van activiteiten kan berekenen en de mogelijkheid biedt deze 
berekende waardes weer aan te passen is er voldaan aan de eisen vanuit de doelstelling. Verder zijn er nog 
aanvullende eisen opgesteld met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en de implementatie van het 
rekenmodel binnen Heijmans Utiliteitsbouw. Het model is gebruiksvriendelijk omdat er geen handleiding 
doorgelezen hoeft te worden om als gebruiker met het programma overweg te kunnen. Aangezien het 
programma onafhankelijk kan draaien op iedere computer met Excel 2007, zullen er ook geen implementatie
problemen ontstaan. Hierdoor kan het rekenmodel direct toegepast worden binnen Heijmans Utiliteitsbouw om 
de COruitstoot te berekenen en beheersen. Er kan nu een start worden gemaakt met duurzaam uitvoeren binnen 
Heijmans Utiliteitsbouw. 
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1 lnleiding 

Duurzaamheid, geen mens die er op dit moment nog nooit van gehoord heeft. Je ontkomt er gewoonweg niet 
meer aan. De kranten en het journaal staan er op dit moment vol van. Alles moet tegenwoordig duurzaam zijn, 
het motto is vaak: 'als iets duurzaam is dan zal het vast wel goed zijn'. 

Duurzaamheid speelt in dit afstudeeronderzoek een centrale rol. In dit hoofdstuk zal de aanleiding worden 
gegeven voor de keuze van het onderwerp. Verder volgt er een analyse die is uitgevoerd naar het begrip 
duurzaamheid. Deze analyse is gedaan om direct een richting te geven aan bet begrip duurzaamheid voor dit 
afstudeeronderzoek. 

1.1 Aanleiding afstudeeronderwerp 

Mijn interesse voor duurzaamheid is eigenlijk gewekt door het laatste Master-project van de afstudeerrichting 
Construction Technology, genaamd: Participerend Observeren. Dit project is uitgevoerd bij het in aanbouw 
zijnde hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank moet een van de 
duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland gaan worden. Dit wordt onder andere bereikt door bet toepassen 
van een duurzaam vloersysteem, de bollenvloer. 

Op dit moment wordt het onderwerp duurzaamheid te pas en te onpas gebruikt: van een duurzaam gekweekte 
appel tot een duurzaam geproduceerde zeilboot. Echter, tijdens het Participerend Observeren ben ik op bet 
gebied van duurzaamheid maar bar weinig tegengekomen in de uitvoering. Het zoeken naar een antwoord op de 
vragen: 'Wat is duurzaam uitvoeren?' en 'Hoe kan duurzaamheid gekwalificeerd en gekwantificeerd worden?', 
zijn aanleiding geweest een afstudeeronderzoek te starten naar duurzaam uitvoeren. Aangezien bet afstuderen 
bij de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt gedaan, zal er in dit onderzoek met een 'uitvoeringstechnische bril' naar bet begrip 
duurzaamheid gekeken worden. 

1.2 Duurzaamheid 

Het woord: 'duurzaamheid', is op zichzelfniet meer dan een bijvoeglijk naamwoord. Om het begrip meer 
richting te geven is er een uitgebreide analyse gedaan naar dit begrip. Hierin is onderzocht hoe het begrip 
ontstaan is, ook is gekeken naar de relatie die het begrip heeft met de bouwsector. In bet volgende twee 
paragrafen wordt deze analyse besproken. 

1.2.1 Duurzame ontwikkeling 

De begrippen duurzaam ondernemen, duurzaamheid, duurzaam bouwen, vinden uiteindelijk allemaal hun 
oorsprong in het in 1987 gerntroduceerde begrip: duurzame ontwikkeling. 
Dit begrip is door de Commissie Brundtland in 1987 in bet Brundtland-rapport gedefinieerd als: 

'Een ontwikkeling die voorziet in de behoefie van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om oak in hun behoefien te voorzien'. 

De officiele titel van bet Brundland-rapport luidt: 'Our Common Future'. Het is het verslag van de Wereld 
Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
1983. Het verslag wordt veelal 'Brundtland- rapport' genoemd naar de voorzitter van de commissie en toenmalig 
premier van Noorwegen, mevrouw dr. Gro Harlem Brundtland. Door dit Brundtland-rapport werd bet begrip 
'duurzame ontwikkeling' een algemeen aanvaard begrip. 
Het rapport diende als basis voor de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (Unced,1992) in Rio de 
Janeiro. Na 1992 zijn nog twee grote VN-conferenties voor duurzame ontwikkeling georganiseerd in New York 
(Rio+5-conferentie, 1997) en Johannesburg (2002). 
Duurzame ontwikkeling gaat uit van een combinatie van drie kwaliteiten. Te weten de sociale kwaliteit, 
milieukwaliteit en de economische kwaliteit. Beter bekent als het Triple-P concept ofwel: People, Planet, 
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Prosperity. Wanneer deze drie kwaliteiten met elkaar in evenwicht zijn wordt er gesproken van duurzaamheid. 
In onderstaand figuur is het begrip duurzaamheid schematisch weergegeven in een driehoek. De drie kwaliteiten 
zijn met elkaar in evenwicht op het moment dat de besectrices van de driehoek elkaar snijden. Duurzaamheid 
bevindt zich in het zwaartepunt van de driehoek. 

People 

Planet 
Figuur 1.1 Het begrip duurzaamheid grafisch weergegeven in een driehoek [18]. 

In de jaren '70, ontwikkelde de Amerikaanse milieueconoom Commoner een formule [4] die een analytische 
benadering geeft voor de samenhang tussen de druk op het milieu (D), de bevolkingsomvang (B), het 
gemiddelde welvaartsniveau (W) en de milieubelasting (M): 

D = B x w x M 

De reden voor de introductie van formule was de constatering van verschillende onderzoeken (Club van Rome, 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Brundtland-Commisie) dat de druk op het milieu te 
hoog was en dat deze moest worden verminderd. 

Omdat in 1990 de formule in Nederland werd gei'ntroduceerd en dat jaar mondiaal wordt gezien als het 
beginjaar van structureel milieubeleid, zijn voor dat jaar alle factoren op I gesteld. 

1990: 1 = 1 x 1 x 1 

Begin jaren '90 is als beleidsdoel vastgesteld dat in 2040 de totale milieudruk met een factor 2 moet zijn 
afgenomen om van duurzame ontwikkeling te kunnen spreken. 
Voor 2040 wordt rekening gehouden met een bevolkingsomvang die zal zijn verdubbeld van die van 1990. 
De Brundtland-Commisie, heeft in haar rapport het gelijktrekken van de welvaart tussen arme en rijke Ianden als 
uitgangspunt genomen voor het begrip duurzame ontwikkeling. Hieruit volgt dat, als rijke landen niet in 
welvaart achteruit willen, de arme landen in welvaartsniveau flink omhoog moeten. 
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Als de milieudruk moet halveren, terwijl de verwachting is dat de wereldbevolking zal verdubbelen en dat de 
gemiddelde welvaart gemiddeld zal vervijfvoudigen, voomamelijk in niet-westerse Ianden, dan moet de 
milieubelasting van alle activiteiten, dus ook van bouwactiviteiten, met een factor 20 worden gereduceerd. In 
formule ziet dit er als volgt uit: 

2040: 0,5 = 2 x 5 x 

De gevolgen van het niet efficient omgaan met het milieu uit zich in de onderstaande belangrijkste 
milieuproblemen [4]: 

• uitputting van grondstoffen; 
• aantasting van ecosystemen; 
• aantasting van humane gezondheid. 

Deze milieuproblemen brengen uiteindelijk de voorwaarde voor het leven op aarde voor planten dieren en 
mensen in gevaar. 
Het feit dat milieuproblemen directe gevolgen kunnen hebben voor het !even op aarde en daarmee het 
voortbestaan van mensen, dieren en planten, maakt het milieu het belangrijkste aspect binnen duurzame 
ontwikkeling. Milieu zal daarom ook de richting zijn waar duurzaamheid zich binnen dit afstudeeronderzoek op 
zal gaan richten. 

1.2.2 Duurzaam bouwen 

Wanneer het begrip duurzame ontwikkeling op het schaalniveau van bouwen wordt bekeken, kan van daaruit 
ook het begrip duurzaam bouwen worden gedefinieerd. 
De definitie van het begrip duurzaam bouwen vanuit het begrip duurzame ontwikkeling luidt dan: 'Duurzaam 
bouwen is het op een dus danige manier bouwen dat hier aan de huidige behoefte wordt voldaan zonder dat de 
mogelijkheden voor andere volkeren en toekomstige generaties warden verminderd' [ 19] 

Het begrip duurzaam bouwen kan ook grafisch worden weergegeven. Dit kan door aan de driehoek van 
duurzame ontwikkeling de dimensie ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk 
viervlak, een tetraeder. De ruimtelijke kwaliteit steunt daarbij op de andere drie kwaliteiten: milieukwaliteit, 
sociale en economische kwaliteit. Binnen het duurzaam bouwen is het belangrijk dat de vier kwaliteiten met 
elkaar samenwerken en elkaar niet beconcurreren. De duurzaam bouwen tetraeder is in figuur 1.2 op de 
volgende paginate vinden. 

Echter bovenstaande definitie van duurzaam bouwen is niet de enige definitie die er bestaat. De meeste 
definities gaan uit van bovenstaande maar verschillen alleen in detail van elkaar. 
Een definitie van duurzaam bouwen van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) luidt: 'Een wijze van bouwen die er op gericht is de gezondheid- en milieuejfecten ten 
gevolge van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te reduceren '. [4] 

Duurzaam bouwen heeft een grotere reikwijdte dan bijvoorbeeld energieneutraal ofklimaatneutraal bouwen, 
wat slechts onderdelen van het begrip zijn. 
Duurzaam bouwen heeft meer inhoud en draait om: een gezond binnenmilieu, materiaalkeuzes, het voorkomen 
van uitputting van grondstoffen, verantwoord watergebruik, enzovoort. Het heeft niet alleen betrekking op 
gebouwen, maar ook op wijken en steden. Er wordt niet alleen gekeken naar de milieueffecten, maar ook naar 
gezondheid en welbevinden van mensen in het interieur en exterieur van de gebouwde omgeving. Duurzaam 
bouwen speelt zich af in alle fasen van het bouwproces en heeft betrekking op alle partijen die betrokken zijn bij 
het bouwproces. Dus het gaat van het ontwerp van een stedenbouwkundig plan tot aan de sloop van een 
gebouw. 
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Het nadeel van het begrip duurzaam bouwen is dat het, net zoals duurzame ontwikkeling, neigt een 
containerbegrip te worden waar alles wat maar iets te maken heeft met duurzaamheid en bouwen onder kan 
vallen. Het is daarom zaak de juiste elementen op het juiste schaalniveau te gebruiken. 

Space 

People 

Planet Prosperity 
Figuur 1. 2 Grafische weergave van het begrip duurzaam bouwen in een tetraeder [18]. 
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2 Probleemanalyse en onderzoeksplan 

Na bet beschrijven van bet begrip duurzaambeid en de relatie die bet begrip beeft met de bouwsector wordt er in 
dit boofdstuk overgegaan tot bet in kaart brengen van bet probleemgebied van dit afstudeeronderzoek. Nadat bet 
probleemgebied in kaart is gebracht, wordt er een plan opgesteld op basis waarvan bet onderzoek uitgevoerd 
dient te worden. 

2.1 De bouwsector als probleemgebied 

De factor 1/20, ofwel de efficientieslag van 95% die gemaakt zou moeten worden om de druk op bet milieu met 
de belft te laten afnemen, geldt ook op bet scbaalniveau van (ge )bouwen. De sector bouw en de gebouwde 
omgeving dragen daarom indirect bij aan de mondiale milieuproblemen zoals aangeven in bet vorige hoofdstuk 
Uit het volgende citaat blijkt dater nog een beboorlijke efficientieslag te bebalen valt op het gebied van de bouw 
en de gebouwde omgeving en dat de bouwsector een groot aandeel beeft in de mondiale milieuproblematiek. 

'Met 43% van de nationale energieconsumptie (productie en gebruik), 35% van a/le afaalproductie (en daarvan 
al een derde dee/ tijdens het bouwproces) en 25% van a/le wegtransport maakt de bouwsector in Nederland een 
ecologische voetafdruk van een reus. Jn de meeste Westerse landen gelden soortgelijke percentages. De klimaat
en energieproblematiek kan daarmee niet los warden gezien van de bouw en gebouwde omgeving. ' [ 11 J 

2.2 Heijmans Utiliteitsbouw als probleemgebied 

Het probleemgebied uit bet citaat van de vorige paragraaf, betreft de gebele bouwsector. Het afstudeeronderzoek 
beperkt zicb ecbter tot de uitvoerende bouw die een onderdeel vormt van het probleemgebied. De reden voor de 
keuze van de uitvoerende bouw is dat de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek hier op aansluit. Heijmans 
Utiliteitsbouw is als aannemer direct betrokken bij de uitvoerende bouw. Het afstudeeronderzoek wordt daarom 
binnen Heijmans Utiliteitsbouw uitgevoerd. 

Duurzaamheid wordt door Heijmans NV bezien vanuit het klantperspectief; het leveren van meer kwaliteit en 
toegevoegde waarde. Heijmans heeft de ambitie om een vooraanstaande speler te zijn in duurzame markten, 
door ondermeer interne en externe kennis te bundelen en duurzame initiatieven te stimuleren. De visie en 
ambities voor de periode 2010-2012, die Heijmans NV heeft op het gebied van duurzaamheid, zijn 
geconcretiseerd in een aantal doelstellingen [9]. Deze zijn als volgt: 

• Verminderen van de COruitstoot en het energieverbruik ten gevolge van bedrijfsactiviteiten; 
• Beperken van afval en verbeteren van afvalscheiding; 
• Behalen en implementeren van het ISO 14001 milieumanagementsysteem bij alle bedrijfsonderdelen; 
• Benadrukken en promoten van het FSC-convenant; Forest Stewardship Council {FSC) gekeurd hout 

aanbieden aan opdrachtgevers; 
• Toepassen van de criteria van duurzaam inkopen; 
• Creeren van een lerende organisatie. 

Alie bedrijfsonderdelen binnen Heijmans maken gebruik van het centrale docwnent 'Heijmans en 
duurzaamheid'. Toch heeft Heijmans ervoor gekozen dat ieder bedrijfsonderdeel een eigen duurzaamheidbeleid 
voert. Dit is vooral ingegeven door het feit dat de maatlat voor duurzaamheid binnen de verschillende 
onderdelen niet gelijk is. De maatlat voor duurzaamheid is een instrument dat door middel van een score de 
duurzaamheid van een gebouw, of een product kan aangeven. 

Bij Heijmans Utiliteitsbouw wordt de methodiek van BREEAM-NL als maatlat voor duurzaamheid gehanteerd. 
De afkorting BREEAM-NL staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 
De toevoeging NL geeft aan dat het hulpmiddel voor de Nederlandse markt ontwikkeld is. BREEAM is een 
beoordelingsmethode om de milieubelasting van gebouwen te bepalen. Op basis van een standaard voor een 
duurzaam gebouw geeft het aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. [5] 
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Van oorsprong is BREEAM ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction van het Britse BRE 
(Building Research Establishment). BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren, 
zowel voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen als het beoordelen van bestaande gebouwen. Het programma 
maakt gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een waardering als: pass, good, 
very good of excellent. 

Probleem van een maatlat zoals BREEAM-NL is dat het een kwalificatie methode is voor de duurzaamheid van 
bet gebouw. Aangezien het gebouw een product is blijft het productieproces, hoe het gebouw tot stand komt, 
onderbelicht in deze methode. BREEAM-NL doet geen uitspraken over de milieubelasting van de activiteiten 
die moeten worden uitgevoerd om bet gebouw te realiseren. 

Heijmans NV heeft in zijn duurzaamheidbeleid staan dat bet de milieubelasting van bedrijfsactiviteiten wil 
verminderen. Om milieubelasting van een activiteit te kunnen verminderen moeten er maatregelen genomen 
worden die van invloed zijn op deze milieubelasting. Daarvoor is bet essentieel eerst te weten hoe groot deze 
milieubelasting is. Op dit moment weet men niet hoe groot de milieubelasting van bedrijfsartsactiviteiten bij 
Heijmans Utiliteitsbouw is. Daardoor kan men ook niet weten wat de effectgrootte is van een maatregel om deze 
milieubelasting te verminderen. Dit alles is in onderstaand figuur 2.1 weergegeven. 
Wil men de milieubelasting verminderen dan zal men eerst moeten meten hoe groot deze is ofwel: 'meten is 
weten'. 

Milieubelasting activiteit X 
(hoe groot?) 

Maatregel Z 
(hoe groot?) 

Verminderde milieubelasting 
activiteit X 

(hoe groot?) 

Figuur 2.1 Maatregelen zorgen ervoor dat de milieubelasting van een activiteit verminderd kunnen warden. 
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2.3 Oorzaak en gevolg probleem 

Na het analyseren van de situatie rondom duurzaamheid binnen en buiten Heijmans Utiliteitsbouw, wordt er in 
dit hoofdstuk overgegaan tot het definieren van de probleemstelling van het afstudeeronderzoek. Deze 
probleemstelling luidt als volgt: Heijmans Utiliteitsbouw draagt bij aan de belasting van het milieu. Vanuit deze 
probleemstelling is ook de doelstelling van het afstudeeronderzoek gedefinieerd. In de eerste paragraaf zullen de 
gevolgen van dit probleem behandeld worden. Vervolgens zullen de oorzaken van het probleem naar voren 
komen. 

2.3.1 Gevolgen probleem 

De gevolgen van de milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw zijn in onderstaande figuur weergegeven. De 
gevolgen van deze milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw uiten zich in milieueffecten die bijdragen aan 
de milieuproblemen zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 1.2.1. De milieubelasting van Heijmans 
Utiliteitsbouw draagt dus indirect bij aan de milieuproblemen. 

Een ander direct gevolg van de milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw zijn de financiele gevolgen voor 
de eigen organisatie door het inefficient verbruiken van bijvoorbeeld materialen, ofbrandstoffen. Door 
efficienter om te gaan met materialen, wordt niet alleen het milieu minder belast, maar zullen ook de absolute 
kosten dalen. 

Millieueffecten 

Milieuproblemen 

Knelpunt: 
Heijmans Utiliteitsbouw 

draagt bij aan de 
belasting van het milieu 

..----zoals----' zoals .__--:zoals,---. 

Uitputting 
grondstoffen 

Aantasting 
ecosysytemen 

Aantasting humane 
gezondheid 

Figuur 2.2 Gevolgen van milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw. 

Financiele schade 

door 

Inefficient verbruik 
energie, materialen 
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2.3.2 Oorzaken probleem 

De oorzaken van de milieubelasting zijn te vinden in de bedrijfsactiviteiten van Heijmans Utiliteitsbouw. Deze 
bedrijfsactiviteiten bestaan uit activiteiten die plaats vinden op kantoor en activiteiten die plaats vinden op de 
bouwplaats. In figuur 2.3, op de volgende pagina, wordt schematisch aangegeven wat de oorzaken zijn van de 
milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw. De beschrijving van deze figuur wordt hieronder gegeven. 

Een directe oorzaak van milieubelasting door bedrijfsactiviteiten op kantoor zijn het verbruik van energie, 
materialen en grondstoffen zoals: papier, inkt, water, gas, elektriciteit, gebruik lease auto's, enzovoort. Deze 
milieubelasting is niet specifiek voor Heijmans Utiliteitsbouw en komt op de meeste kantoren voor. 
Aangenomen wordt dat bij een verzekeraar zoals bijvoorbeeld AEGON, de milieubelasting door 
bedrijfsactiviteiten op kantoor niet anders zal zijn dan bij Heijmans Utiliteitsbouw. 

Een bedrijfsspecifieke oorzaak van milieubelasting door bedrijfsactiviteiten op kantoor van Heijmans 
Utiliteitsbouw is die van het ontwerp van het uitvoeringsproces. Het ontwerp van het uitvoeringsproces wordt 
uitgevoerd door de werkvoorbereiders, in de werkvoorbereidingsfase van het bouwproces. De 
werkvoorbereiders maken in deze fase plannen voor hoe het productieproces op de bouwplaats eruit komt te 
zien. Met deze plannen wordt het productieproces in werkelijkheid uitgevoerd. De werkvoorbereiders zijn 
verantwoordelijk voor het productieproces op de bouwplaats en daardoor indirect verantwoordelijk voor de 
milieubelasting die op de bouwplaats ontstaat. 

Een andere indirecte oorzaak van milieubelasting door bedrijfsactiviteiten op kantoor van Heijmans 
Utiliteitsbouw is dat er materialen, grondstoffen en energie worden ingekocht, die later worden toegepast in het 
productieproces op de bouwplaats. Deze inkoop wordt gedaan door het projectteam bestaande uit de 
werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoerders, in de werkvoorbereidingsfase. Het projectteam is natuurlijk 
niet verantwoordelijk voor de milieubelasting die ontstaat bij de productie van materialen, grondstoffen en 
energie. Hier is de industrie die deze materialen produceert verantwoordelijk voor. Ze kunnen wel indirect 
invloed uitoefenen op deze milieubelasting, door producten in te kopen die minder milieubelastend zijn. Een 
voorbeeld hiervan is het inkopen van FSC gekeurd hout. Dit FSC keurmerk garandeert de inkoper dat het hout 
op een duurzame manier is geproduceerd en bijvoorbeeld niet illegaal in een oerwoud gekapt is. 

Een tweede oorzaak van milieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw zijn de bedrijfsactiviteiten die plaats 
vinden op bouwplaatsen van Heijmans Utiliteitsbouw. Deze bedrijfsactiviteiten spelen zich afin de 
uitvoeringsfase van het bouwproces. 
De bedrijfsactiviteiten van Heijmans Utiliteitsbouw op de bouwplaats bestaan uit het inrichten van de 
bouwplaats, het produceren van het gebouw en het ontmantelen van de bouwplaats. Deze activiteiten zijn 
indirecte oorzaken van milieubelasting en kunnen nog verder onderverdeeld worden in weer indirecte oorzaken, 
om uiteindelijk uit te komen bij de directe oorzaken. In het oorzaken schema is te zien dat milieubelasting door 
bedrijfsactiviteiten op de bouwplaats uiteindelijk ontstaat door: 

• de inzet van arbeid; 
• het verbruik van materiaal; 
• het gebruik van materieeL 
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Figuur 2.3 Oorzaken van mi/ieubelasting door Heijmans Utiliteitsbouw. 
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2.4 Voorlopige doelstelling van het afstudeeronderzoek 

De aanleiding voor bet afstudeeronderzoek was de vraag: 'Wat is duurzaam uitvoeren?'. Om deze vraag te 
beantwoorden is er een uitgebreide analyse gedaan naar duurzaamheid binnen en buiten Heijmans 
Utiliteitsbouw. De probleemstelling die uit deze analyse volgde luidt: Heijmans Utiliteitsbouw draagt bij aan de 
belasting van bet milieu. 

Het gebrek aan een gescbikt instrument om de grootte van deze milieubelasting in kaart te brengen, strookt 
eigenlijk met het beleid dat Heijmans Utiliteitsbouw beeft om de milieubelasting te verminderen. Voordat de 
milieubelasting van activiteiten kan worden verminderd is bet essentieel, eerst inzicht te krijgen in de grootte 
van deze milieubelasting. Pas dan valt te achterhalen wat bet effect is van maatregelen die genomen moeten 
worden om de milieubelasting te verminderen. 

Op basis van de analyse naar duurzaamheid binnen en buiten Heijmans Utiliteitsbouw is de doelstelling voor bet 
afstudeeronderzoek als volgt gedefinieerd: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat in de werkvoorbereidingsfase, de grootte van de milieubelasting op 
de bouwplaats van een uit te voeren project vaststelt en deze ook beheer.~baar maakt. 

Een definitie van duurzaambeid die op een stakeboldersbijeenkomst van Heijmans NV werd gedefmieerd luidt: 
'Het behartigen van belangen, in het hi er en nu, maar ook gericht op later, waar het milieu baat b!i heeft maar 
die ookfinancieel aantrekkelijk zijn. '[8] 

Gebeel in de bedrijfsfilosofie die Heijmans Utiliteitsbouw heeft ten aanzien van duurzaambeid, wordt duurzaam 
uitvoeren dan als volgt gedefinieerd in dit afstudeeronderzoek: 
'Het op een zodanige manier ontwerpen van het uitvoeringsproces en het realiseren van utilitaire gebouwen, in 
het hier en nu, maar ook gericht op later, dat het milieu er baat bij heeft, maar dat het ookfinancieel 
aantrekkelijk is. ' 

Na bet bebalen van de doelstelling kan worden gezegd dater bij Heijmans Utiliteitsbouw aan het begrip 
'duurzaam uitvoeren', zoals bierboven gedefinieerd, wordt gedaan. Doordat de toekomstige milieubelasting van 
de uitvoering beheersbaar is geworden, kan de milieubelasting ook verminderd worden. Hier heeft het milieu 
uiteindelijk baat bij. Door vervolgens minder milieubelastend uit te voeren kan er ook geld worden bespaard, zie 
gevolgen figuur 2.2. 
Vanuit deze redenering is de titel van het afstudeerproject als volgt gekozen: 'Duurzaam uitvoeren bij Heijmans 
Utiliteitsbouw'. 
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2.5 Onderzoeksplan 

In het onderzoeksplan wordt beschreven hoe het afstudeeronderzoek uitgevoerd moet worden aan de hand van 
taakstellingen en bijbehorende onderzoeksvragen. De taakstellingen zijn klussen die tijdens het 
afstudeeronderzoek moeten worden uitgevoerd om de doelstelling te behalen. Door het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen kunnen de taakstellingen worden uitgevoerd. 

2.5.1 lnleiding 

Met de doelstelling, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.4, en de bijbehorende taakstellingen en onderzoeksvragen 
uit het afstudeerplan, zou de onderzoeksfase van het afstuderen, moeten worden uitgevoerd. 
Bij de start van de onderzoeksfase werd duidelijk dat de doelstelling en bijbehorende taakstellingen te globaal 
gedefinieerd waren om het onderzoek mee uit te voeren. 
Het begrip milieubelasting in doelstelling en taakstellingen bleek het struikelblok te zijn. Dit kwam omdat het 
begrip te breed was om in zijn geheel meegenomen te worden in het afstudeeronderzoek. Aangezien de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek vanuit de probleemstelling gedefinieerd was, was er nader onderzoek 
naar het probleemgebied nodig om de doelstelling specifieker te kunnen definieren. 

Met behulp van de 5W+H Methode is achterhaald water nader onderzocht moet worden. De 5W+H Methode 
gaat uit van een zestal vragen, die beantwoordt moeten kunnen worden om een probleemgebied in kaart te 
brengen. Wanneer de vragen beantwoord zijn is bet probleemgebied voldoende in kaart gebracht. De vragen 
inclusief de antwoorden worden hieronder weergegeven. 

1. Wat is het probleem? 
De milieubelasting in de bouwsector 7 zie hoofdstuk 2.1 van dit verslag: 

'Met 43% van de nationale energieconsumptie (productie en gebruik). 35% van alle afaalproductie (en daarvan 
al een derde dee/ tijdens het bouwproces) en 25% van a/le wegtransport maakt de bouwsector in Nederland een 
ecologische voetafdruk van een reus. In de meeste Westerse landen gelden soortgelijke percentages. De klimaat
en energieproblematiek kan daarmee niet los warden gezien van de bouw en gebouwde omgeving. ' 

2. Wie beeft bet probleem? 
De bouwsector, met specifiek Heijmans Utiliteitsbouw 7 zie hoofdstuk 2.2 van dit verslag 

3. Waar doet bet probleem zich voor? 
Op bouwplaatsen van Heijmans Utiliteitsbouw 7 zie hoofdstuk 2.3.2 van dit verslag 

4. Wanneer speelt het probleem? 
In de uitvoeringsfase van bet bouwproces 7 zie hoofdstuk 2.3.2 van dit verslag 

5. Waarom is het een probleem? 
De milieubelasting ten gevolge van bouwactiviteiten draagt bij aan mondiale milieuproblemen 7 zie hoofdstuk 
1.2. l en 2.1 van dit verslag 

6. Hoe is bet probleem ontstaan? 
Door het uitvoeren van activiteiten op de bouwplaats door de inzet van arbeid, verbruik van materiaal en 
gebruik van materieel ~ Zie oorzaken-schema, jiguur 2. 3. 
Echter dit is een te globaal antwoord op deze vraag. 

In bet oorzaken schema is niet specifiek aangegeven hoe de milieubelasting op de bouwplaats ontstaat, het 
oorzaken-schema gaat namelijk uit van het volgende: 
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Het productieproces op de bouwplaats komt tot stand door de inzet van de productiemiddelen: 
• Materiaal; 
• Materieel; 
• Arbeid. 

Ieder bouwdeel komt tot stand met bebulp van deze productiemiddelen die acbtereenvolgens worden ingezet in 
een zestal basisactiviteiten te weten [13]: 

• prepareren; 

• transporteren; 

• uitzetten; 

• bewerken; 

• verwerken; 

• conditioneren . 

Wanneer deze productiemiddelen in een activiteit worden gestopt (input) komt er naast een gereed bouwdeel, 
ook milieubelasting uit (output). 

De bovenstaande redenering is juist, maar te breed om een uitspraak over de milieubelasting van 
bouwactiviteiten te kunnen doen. Het zegt namelijk niets over welke activiteiten de milieubelasting op de 
bouwplaats veroorzaken. Ook zegt bet niets over welke vormen van milieubelasting er tijdens bet uitvoeren van 
deze activiteiten op de bomvplaatsen ontstaan. Ontstaat er alleen maar afval ofwordt er ook drinkwater 
verbruikt en C02 uitgestoten? Deze vragen kunnen nog niet beantwoord worden. 
Er zal daarom meer onderzoek nodig zijn naar de verscbillende soorten milieubelasting en hoe deze ontstaan op 
bouwplaatsen van Heijmans Utiliteitsbouw. 
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2.5.2 Taakstellingen en onderzoeksvragen 

De doelstelling en bijbeborende taakstellingen uit bet afstudeerplan zijn bij de start van bet onderzoek te globaal 
gedefinieerd om bet gehele afstudeeronderzoek mee uit te voeren. 
Er is daarom meer onderzoek nodig om de doelstelling specifieker te forrnuleren. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd aan de hand van de eerste taakstelling. De eerste taakstelling is bepaald nadat met de 5W+H 
Metbode is aangetoond, dater verder onderzoek moet worden gedaan naar de ontstaanswijze van 
milieubelasting door het uitvoeren van activiteiten op bouwplaatsen van Heijmans Utiliteitsbouw. De eerste 
taakstelling luidt daarom als volgt: 

Taakstelling 1: 

1 Onderzoeken welke milieubelasting ontstaat door het uitvoeren van activiteiten op de 
bouwplaats. 

Deze taakstelling zal worden uitgevoerd door het beantwoorden van twee onderzoeksvragen. Na het 
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag is de tweede onderzoeksvraag bepaald. Het antwoord op de eerste 
onderzoeksvraag heeft als basis gediend voor de tweede onderzoeksvraag. 

1.1 Wat is milieubelasting? 
Wordt beantwoord in hoofdstuk 3.1. 

1.2 Welke milieubelasting ontstaat er tijdens de uitvoering op de bouwplaats? 
Wordt beantwoord in hoofdstuk 3.2 en 3.3. 

Na het uitvoeren van de eerste taakstelling is de definitieve doelstelling voor bet afstudeeronderzoek bepaald: 

Het ontwerpen van een rekenmodel dat de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten in kaart 
brengt, waardoor deze uitstoot meetbaar en beheersbaar wordt gemaakt l•oor Heijmans Utiliteitsbouw. 

Vanuit deze doelstelling en aan de hand van bet onderzoek vanuit de eerste taakstelling zijn vervolgens de 
taakstellingen 2, 3 en 4 bepaald. 

De tweede taakstelling die zal worden uitgevoerd luidt: 

Taakstelling 2: 

2 Het inzichtelijk maken van het materieelgebruik in bouwactiviteiten. 

De tweede taakstelling zal worden uitgevoerd door bet beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: 

2.1 Hoe kan het materieelgebruik inzichtelijk warden gemaakt? 
Wordt beantwoord in hoofdstuk 4.1 van <lit rapport. 

2.2 Welke materieelsoorten kunnen onderscheiden warden? 
Wordt beantwoord in hoofdstuk 4.2 van dit rapport. 

Deze taakstelling staat in het teken van bet kwalificeren van het materieelgebruik. 
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De derde taakstelling die zal worden uitgevoerd luidt: 

Taakstelling 3: 

3 Het inzichtelijk maken van de variabelen die bepalend zijn voor de COruitstoot, door gebruik 
van materieel naar, op en van de bouwplaats. 

De derde taakstelling zal worden uitgevoerd door het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: 

3.1 Welke variabelen bepalen de hoeveelheid C02 die uitgestoten wordt door het gebruik van 
materieel? 
W ordt beantwoord in hoofdstuk 5 van dit rapport. 

Deze taakstelling zal in het teken staan van het kwantificeren van bet materieelgebruik. 

De vierde taakstelling die zal moeten worden uitgevoerd luidt: 

Taakstelling 4: 

4 Een rekenmodel ontwerpen waarmee de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten 
kan warden bepaald 

De vierde taakstelling zal worden uitgevoerd door bet beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: 

4.1 Wat is het programma van eisen waaraan het rekenmodel moet voldoen? 
W ordt beantwoord in boofdstuk 6 van dit rapport. 

Deze taakstelling zal worden uitgevoerd in de ontwerpfase van bet afstuderen. In deze fase zal ook bet 
kwantificeren van de COruitstoot door het uitvoeren van activiteiten worden bepaald. 

2.5.3 Dataverzameling 

Om de verscbillende taakstellingen met bijbeborende onderzoeksvragen uit te voeren moet er data verzameld 
worden welke als input gaat dienen voor bet onderzoek. Er zijn verscbillende metbodes om data te verzamelen. 
De dataverzameling kan daarom per onderzoeksvraag verscbillend zijn. In bijlage 1 is in een matrix het 
dataverzamelingsplan voor de onderzoeksfase en de ontwerpfase van het afstudeeronderzoek geven. In de 
onderzoeksfase is vooral gebruikt gemaakt van bestaande literatuur om de verscbillende taakstellingen uit te 
kunnen voeren 
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2.6 Relevantie van het onderzoek 

De milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van Heijmans Utiliteitsbouw zijn op groot 
schaalniveau, landelijk ofmondiaal, verwaarloosbaar klein. Er kan gerust gezegd worden dat de 
bedrijfsactiviteiten van Heijmans Utiliteitsbouw geen noemenswaardige invloed hebben op de milieuproblemen. 
Wanneer er gekeken wordt naar de gehele bouwsector, waar Heijmans Utiliteitsbouw met zijn 
bedrijfsactiviteiten deel van uit maakt, dan is de invloed van de bouwsector op de mondiale milieuproblemen 
opeens niet zo klein meer. Uit het citaat, hoofdstuk 2.1, blijkt dat deze niet meer te verwaarlozen zijn. 
Als men (milieu)problemen op een grote schaal wil aanpakken, dan moeten deze op een kleiner schaalniveau 
aangepakt worden ofwel: 'Think global, act local'! 

Een ambitie die Heijmans heeft ten aanzien van duurzaarnheid is gericht op het verminderen van de COr 
uitstoot en het energieverbruik ten gevolgen van bedrijfsactiviteiten. De doelstelling van het afstudeeronderzoek 
sluit perfect aan op deze ambitie. Door eerst te meten hoe groot de COz-uitstoot precies is kunnen vervolgens 
stappen ondernomen worden om de uitstoot te verminderen. 
Hiermee draagt het afstudeeronderzoek niet alleen bij aan het behalen van de duurzaamheids ambities van 
Heijmans Utiliteitsbouw, maar ook aan de vermindering van de uitstoot van C02 in de bouwsector. 

In december 2009 is in Kopenhagen een (mislukte) klimaatconferentie, van de Verenigde Naties gehouden, met 
als doe! het bereiken van een nieuw klimaatakkoord tussen de verschillende landen (helaas is dit akkoord er 
nooit gekomen). In dit akkoord zou het moeten draaien om het reduceren van broeikasgassen door de 
ge'industrialiseerde landen. Deze broeikasgassen moeten onder de 450ppm (broeikasgasdeeltjes per miljoen 
deeltjes lucht) blijven om te voorkomen dat de temperatuur op aarde stijgt met 2 graden Celsius. 

Gevolgen van deze temperatuurstijging kunnen zijn: 
• periodes van grote droogte; 
• hevige neerslag; 
• zware stormen; 
• zeespiegelstijging. 

Aan het begin van de industriele revolutie was de concentratie ongeveer 270ppm, inmiddels is die gestegen naar 
380ppm. [12] Volgens internationale verdragen moeten de gemdustrialiseerde landen in 2020 hun COz-uitstoot 
met 25 tot 40 procent gereduceerd hebben, ten opzichte van het niveau van 1990. Daarna zal de uitstoot tot 2050 
met nog eens 50 procent gereduceerd moeten worden. 
Het feit dat er een COrreductie gehaald moet worden in 2050 van zo 'n 80% ten opzichte van het ijkjaar 1990 is 
voor de gemdustrialiseerde Ianden een behoorlijke opgave. 

Dit onderzoek is daarom maatschappelijk relevant omdat de COruitstoot bijdraagt aan het broeikaseffect en zo 
een grote bedreiging vormt voor de leefbaarheid op onze aarde. Onderzoek naar mogelijke COrreductie is 
daarom zeer relevant. 

Op dit moment is er binnen het bedrijfsleven en de overheid een behoefte aan middelen die kunnen zorgen voor 
COrreductie. Aangezien er nog geen hulpmiddelen op de markt zijn waarmee de COz-uitstoot van 
bouwactiviteiten bepaald kan worden, is het zeer relevant hier een onderzoek naar te doen. Met dit 
afstudeeronderzoek begeeft men zich nog op een onbekend terrein. Hierdoor is het afstudeeronderzoek tevens 
wetenschappelijk relevant. 
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3 Milieubelasting tijdens de uitvoering 

In dit hoofdstuk zal de eerste taakstelling van het afstudeeronderzoek worden uitgevoerd. 

Taakstelling 1: 
Onderzoeken welke milieubelasting ontstaat door het uitvoeren van activiteiten op de bouwplaats. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal de eerste onderzoeksvraag behorende bij deze taakstelling behandelen. 
Hierin zal antwoord gegeven worden op de vraag: 
Wat is milieubelasting? 

In de tweede en derde paragraaf 7.al de tweede onderzoeksvraag van deze taakstelling beantwoordt worden: 
Welke milieubelasting ontstaat er tijdens de uitvoering op de bouwplaats? 

3.1 Van milieu·ingreep tot milieubelasting 

In hoofdstuk 2.3.2 is geconcludeerd dat milieubelasting op de bouwplaats ontstaat door de inzet van arbeid, 
gebruik van materieel en verbruik van materiaal. Dit is in het oorzaken schema, figuur 2.3, terug te vinden. In 
dit hoofdstuk zal de eerste onderzoeksvraag van taakstelling 1 beantwoord worden: 

Wat is milieubelasting? 

Eerst zal er worden ingegaan op de relevante milieubegrippen die in relatie staan met het begrip milieubelasting 
alvorens er een definitie van dit begrip gegeven wordt. 

3.1.1 Oorzaak gevolg milieubegrippen 

In hoofdstuk l en 2 van dit afstudeerrapport zijn de termen milieubelasting en milieu-ingreep meennaals 
genoemd. Om een duidelijk inzicht te krijgen wat deze begrippen precies inhouden wordt er in het volgende 
overgegaan tot het definieren van enkele milieubegrippen die van toepassing zijn op dit afstudeeronderzoek. 
Aan het einde zal ook de relatie die deze begrippen onderling met elkaar hebben worden aangegeven. 

Definities milieu [4] 
De betekenis van milieu wordt vanuit ecologisch oogpunt gedefinieerd als: 

"het geheel van uitwendige omstandigheden, die invloed hebben op het welzijn van de planten, dieren en 
mens en in een gebied of in het algemeen, zoals de toestand van de atmosfeer, van het water, van de bodem, 
overheersende geluiden (lawaai) enz. 11 

"milieu is de fysieke, niet-levende omgeving van de maatschappij waarmee deze in een wederkerige relatie 
staat". 

Er bestaat ook een 'technische' definitie van milieu. In deze definitie wordt milieu verder vereenvoudigd tot: 

"de verzameling voorwaarden voor het !even". 

In de lijn van deze laatste definitie is er sprake van een milieuprobleem als deze voorwaarden ontbreken, 
namelijk dat planten, dieren en zelfs mensen worden bedreigd in hun voortbestaan. 

Definitie milieuprobleem [4] 
Het ontbreken van de voorwaarden voor !even. 
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Bij het verbruiken, gebruiken en inzetten van productiemiddelen (materiaal, materieel en arbeid) worden er 
stoffen ontrokken en toegevoegd aan het milieu. Er is sprake van een milieu-ingreep wanneer deze handelingen 
het milieu permanent veranderen. 

Definitie milieu-ingreep [I] 
De in- en uitstroom van stojfen naar het milieu. 

Milieu-ingrepen hoeven niet schadelijk ofbelastend voor het milieu te zijn. Het zijn slechts veranderingen die 
de mens toebrengt aan het milieu. 

Definitie milieueffect [ l] 
De gevolgen voor het milieu van een mi/ieu-ingreep. 

Wanneer milieu-ingrepen schadelijke gevolgen hebben voor het milieu wordt er van een ongewenst milieueffect 
gesproken. Het begrip milieubelasting is pas van toepassing op het moment dat milieu-ingrepen bijdragen aan 
ongewenste milieueffecten. 

Definitie milieubelasting [ 1] 
Milieubelasting is de verzameling bijdragen van milieu-ingrepen aan ongewenste milieuejfecten. 

De relatie tussen deze begrippen onderling kan als volgt worden aangegeven: 

Milieu-ingreep 7 Milieueffect 7 Milieuprobleem 

Indien het milieueffect van de milieu-ingreep ongewenst is, is er pas sprake van milieubelasting. 

3.1.2 lnstrumenten om milieubelasting te meten 

Er bestaan verschillende instrumenten om de milieubelasting te meten van gebouwen en materialen, zie het 
artikel in bijlage 2. Al deze instrumenten zijn gebasseerd op de LCA-methodiek die ontwikkeld is door het 
Centrum voor Milieukunde in Leiden (CML). 
LCA kan gedefinieerd worden als: 'de verzameling en waardering van a/le in- en uitstromen en mogelijke 
milieuejfecten van eenproductsysteem gedurende zijn levenscyclus'. [14] 

De LCA is daardoor een stuk gereedschap voor de analyse van het milieueffect van een product gedurende alle 
fases van zijn levenscyclus. Deze levenscyclus bestaat van de winning van grondstoffen, via productie van 
materialen, productonderdelen en het product zelf, tot aan het gebruik van het product en de uiteindelijke 
verwerking na sloop door hergebruik, recycling, storten ofverbranden. Deze levenscyclus wordt meestal 
kortweg omschreven als 'van wieg tot graf. [14] 
In de figuur op de volgende bladzijde is een voorbeeld van een levenscyclusanalyse (LCA) van een willekeurig 
gebouw weergegeven met bijbehorende fasen [7]. De meeste duurzaamheidinstrumenten zijn hier op gebaseerd. 
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Figuur 3.1 Voorbee/d van een /evenscyclusanalyse van een gebouw. [7} 

Dit afstudeeronderzoek beperkt zicb tot de milieubelasting die ontstaat gedurende bet productieproces van een 
gebouw. Hinnen de LCA betekent dit dat bet onderzoek zicb beperkt tot een onderdeel, namelijk de bouwfase. 

Het artikel in bijlage 2 is gescbreven naar aanleiding van de conclusies die voortvloeide uit vier 
Masterprojecten, uitgevoerd aan de Techniscbe Universiteit Eindboven onder leiding van promovendus mevr. ir. 
R. Vreenegoor. In deze projecten zijn vijf duurzaambeids beoordelingsinstrumenten toegepast op verscbillende 
case studies om na te gaan wat de onderlinge verscbillen waren. De conclusie van dit onderzoek was dat bet 
grote nadeel van de verscbillende beoordelingsinstrumenten is dat een gebouw in bet ene geval duurzaam wordt 
bevonden en in bet andere geval niet. Welk instrument bet beste de duurzaamheid bepaalt, zo bleek, is moeilijk 
te zeggen. Dit komt omdat de instrumenten slecbt met elkaar te vergelijken zijn aangezien ze zicb op 
verscbillende aspecten concentreren en de waardering biervan verscbilt. 
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3.1.3 Soorten milieu-ingrepen en milieueffecten 

In de literatuur kunnen verscbillende soorten milieu-ingrepen onderscbeiden worden te weten [4]: 

• V erbruik van water; 
• Verbruik van biotiscbe grondstoffen; 
• Verbruik van abiotiscbe grondstoffen ( exclusief energiedragers ); 
• Verbruik van energiedragers; 
• Gebruik van ruimte; 
• Productie van afval; 
• Uitstoot van emissies; 
• Productie van geur; 
• Productie van straling; 
• Productie van geluid; 
• Productie van licbt. 

Er kunnen ook verscbillende soorten milieueffecten onderscbeiden worden die voortkomen uit de milieu
ingrepen. Een opsomming van de milieueffecten wordt bier onder gegeven. Voor de inhoudelijke omschrijving 
van de milieueffecten wordt er naar bijlage 3 verwezen. [l] [7] 

• Afname scboon drinkwater; 
• Uitputting van biotiscbe grondstoffen; 
• Uitputting van abiotiscbe grondstoffen (inclusief fossiele energiedragers); 
• Landgebruik; 
• Vermesting; 
• Humane toxiciteit; 
• Ecotoxiciteit zoet water; 
• Ectotoxiciteit zout water; 
• Terrestriscbe ecotoxiciteit; 
• Broeikaseffect; 
• Fotocbemiscbe oxidatie; 
• Verzuring; 
• Ozonlaagaantasting; 
• Stankbinder; 
• Carciogene effecten; 
• Lawaaibinder; 
• Lichtbinder. 

Voor een goed inzicbt in oorzaak en gevolg van milieuproblemen is bet essentieel een onderscheid te maken 
tussen de werkelijke problemen en de ingrepen of gebeurtenissen die deze problemen, al dan niet via tussentijds 
optredende effecten, veroorzaken. Het werkelijke milieuprobleem is in feite bet laatste, fatale effect in de keten. 
In onderstaand voorbeeld wordt de keten gegeven van de milieu-ingreep verbruik van fossiele energiedragers: 

• Verbruik van een energiedrager, bijvoorbeeld diesel (milieu-ingreep) leidt bij het acbterwege blijven 
van de aanwas van abiotiscbe grondstoffen (milieueffect) tot uitputting van deze grondstof, in dit geval 
aardolie (milieuprobleem). 

• Bij de verbranding van deze energiedrager (milieu-ingreep) wordt zwaveldioxide (S02) uitgestoten 
(milieueffect), die neerslaat (milieueffect), vervolgens wordt deze neerslag opgenomen door planten 
(milieueffect), waardoor de planten afsterven (milieuprobleem). 
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• Bij diezelfde verbranding wordt C02 uitgestoten (milieu-ingreep), deze vormt een deken om de aarde 
(milieueffect), waardoor de aarde opwarmt (milieueffect). Hierdoor vindt erosie plaats (milieueffect), 
waardoor biotopen verdwijnen en dus aantasting van biodiversiteit optreedt (milieuprobleem), of 
waardoor zandverstuivingen en hitte optreden (milieueffect), wat slecht kan zijn voor de menselijke 
gezondheid (milieuprobleem). 

3.1.4 Relatie tussen milieu-ingrepen en milieueffecten 

Uit genoemde voorbeelden uit de vorige paragraaf is te zien dat er vaak een kettingreactie van gebeurtenissen 
optreedt. Deze kunnen leiden tot een of meer effecten en mogelijk tot een van de drie milieuproblemen, 
uitputting van bronnen, aantasting van ecosystemen en aantasting van de menselijke gezondheid. Het draait 
uiteindelijk alleen om deze problemen. Helaas zijn deze problemen erg complex opgebouwd en niet altijd te 
meten. 
Wat vaak wel te meten is, is de uitstoot van stoffen (emissies) en de gebruikte boeveelheid grondstof. Als bet 
verband met later optredende effecten en problemen wordt aangetoond, kan de eerste ingreep die bet traject naar 
milieueffect en -probleem inzette representatief zijn. 
Een overzicht van de oorzaak- gevolg relatie van verschillende milieu-ingrepen, milieueffecten en de 
milieuproblemen wordt in het figuur op de volgende pagina weergegeven [4]. 



TU e r1el"mans 

Milieu-ingreep 

I Verbruik van biotische grondstoffen}---··--. 

Productie van geur 

Productie van slraling 

ProdJciie van geluid 

Afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering 

Milieueffect 

Afname 

Uitputling biotisdie grondst:offen 

Ecotoxk:iteit zoet water 

Ecoloxidteit zout water 

Stankhinder 

Blad 29 

Milieuprobleem 

LJ 

Uitputting van 
grondstoffen 

Aantasting van 
ecosystemen 

Aantasting van 
humane gezondheid 

Figuur 3.2 Samenhang tussen mi/ieu-ingrepen, daardoor optredende milieueffecten en uiteindelijke milieuproblemen [4]. 
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3. 1.5 Relatie milieu·ingrepen met bouwactiviteiten 

Met de kennis die er nu is opgedaan over bet ontstaan van milieu-ingrepen, milieueffecten en milieuproblemen 
kan er ook een vertaling worden gemaakt naar de bouwpraktijk. 
De oorzaak- gevolg relatie van een bouwactiviteit die uiteindelijk leidt tot een milieuprobleem kan als volgt 
worden bescbreven. 

Bouwactiviteit 7 Milieu-ingreep 7 Milieueffect 7 Milieuprobleem 

In het onderstaande voorbeeld wordt een keten gegeven van naar elkaar optredende effecten door een 
bouwactiviteit. 

• Bij bet bemalen van een bouwput (activiteit) wordt een bronbemalinginstallatie gebruikt. 
• Deze bronbemaling draait op diesel: verbruik energiedrager (milieu-ingreep). 
• Bij de verbranding van diesel worden er emissies uitgestoten (onder andere C02) (milieu-ingrepen). 
• Het verbruik van de energiedrager diesel zorgt voor de uitputting van abiotiscbe grondstoffen 

(milieueffect). 
• De uitstoot van emissies zorgen voor verzuring, vennesting, broeikaseffect (milieueffecten). 
• De milieueffecten dragen op bun beurt weer bij aan de uitputting grondstoffen, aantasting van 

ecosystemen (milieuprobleem). 

3.1.6 Conclusie milieubelasting 

Er wordt pas van milieubelasting gesproken wanneer bet milieueffect van de milieu-ingreep ongewenst is. Er 
bestaan in de praktijk echter ook gewenste milieueffecten zoals bet natuurlijke broeikaseffect. Zonder het 
natuurlijke broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld - l 8°C zijn ten opzicbte van de buidige 14 °C. 
[I] 
In dit onderzoek zal er van worden uitgegaan dat alle milieueffecten die zicb voordoen op bouwplaatsen van 
Heijmans Utiliteitsbouw ongewenst zijn. Dit betekent automatiscb dat ook alle milieu-ingrepen die zich 
voordoen uiteindelijk milieubelastend zijn. De reden voor deze keuze is dat anders bij iedere milieu-ingreep 
nagegaan moet worden of het milieueffect ongewenst is. Op deze manier zal het milieukundige karakter van bet 
onderzoek de boventoon gaan voeren wat gezien de afstudeerrichting niet de bedoeling is. 
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3.2 Milieu·ingrepen tijdens de uitvoering 

Na het in kaart brengen van de verschillende soorten milieu-ingrepen en de oorzaak gevolg relatie met 
betrekking tot de milieueffecten en milieuproblemen wordt er in dit hoofdstuk overgegaan tot het brengen van 
de opgedane kennis in de bouwpraktijk. 

Aan het einde van dit hoofdstuk zal antwoord gegeven moeten worden op de tweede onderzoeksvraag: 

Wat voor milieubelasting ontstaat er t!jdens de uitvoering op de bouwplaats? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er op een bouwproject, dat uitgevoerd wordt door 
Heijmans Utiliteitsbouw, gekeken welke milieu-ingrepen zich voordeden tijdens de uitvoering op de 
bouwplaats. 
De resultaten vanuit het project 'Participerend Observeren' hebben als input gediend voor de bepaling van de 
milieu-ingrepen. 

3.2.1 Plan van aanpak 

Gedurende het project 'Participerend Observeren' is het productieproces van een verdieping van het in aanbouw 
zijnde hoofdkantoor van de Rabobank te Utrecht in kaart gebracht. Dit productieproces bestond uit drie 
hoofdactiviteiten te weten: 

• realiseren in het werk gestorte kolommen; 
• realiseren ondersteuningsconstructie en bekistingconstructie; 
• realiseren vloer. 

Met behulp van SADT (Structured Analysed Design Technique) zijn bovenstaande activiteiten in kaart gebracht 
tot op drie niveaus. In de bijlage 4 van dit verslag zijn de SADT-schema's met bijbehorende foto's vanuit het 
Participerend Observeren bijgevoegd. 
Vanuit het oorzaken schema van hoofdstuk 2.3.2, is geconcludeerd dat milieubelasting op de bouwplaats 
ontstaat door de inzet van arbeid, gebruik van materieel en verbruik van materiaal. 
Vanuit dit gegeven zijn de in kaart gebrachte activiteiten met een 'milieukundige bril' bekeken. Dit betekent dat 
per activiteit de voorkomende milieu-ingrepen worden bepaald door de inzet van arbeid, verbruik van materiaal 
en gebruik van materieel. De milieu-ingrepen zijn naar eigen inzicht per activiteit in kaart gebracht met behulp 
van de kennis over milieubelasting uit hoofdstuk 3 .1. De gei'nventariseerde milieu-ingrepen moeten als absoluut 
worden gezien omdat niet kan worden aangegeven of milieu-ingreep 'y' belangrijker dan wel minder 
belangrijker is dan milieu-ingreep 'z'. Er kan alleen worden gezegd dat milieu-ingreep 'y', 'x' maal vaker 
voorkomt dan milieu-ingreep 'z'. De inventarisatie is bedoeld om inzicht te krijgen in de milieu-ingrepen die 
voorkomen op de bouwplaats. 

De volgende milieu-ingrepen worden niet in deze inventarisatie meegenomen: 
• Verbruik van biotische grondstoffen; 
• Verbruik van abiotische grondstoffen. 

De reden voor het niet meenemen van het verbruik van biotische grondstoffen en abiotische grondstoffen is dat 
deze al onderdeel uitmaken van het materiaal en materieel dat wordt toegepast. 
De milieubelasting van het productieproces van bouwmaterialen, -producten en -elementen zal niet in het 
afstudeeronderzoek worden meegenomen net als het productieproces van materieel. 
Deze atbakening is gemaakt omdat Heijmans Utiliteitsbouw niet verantwoordelijk is voor het productieproces 
van materiaal en materieel. Dit betekent dat zij ook niet verantwoordelijk zijn voor de milieueffecten die 
ontstaan tijdens het productieproces. De bouwmaterialen- en bouwmaterieelindustrie zijn hier verantwoordelijk 
voor. 
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3.2.2 Milieu-ingrepen door het verbruik van materiaal 

Aan de hand van de in kaart gebrachte activiteiten worden de milieu-ingrepen voor het verbruik van materiaal, 
in kaart gebracht. Voor het bepalen van de milieu-ingrepen is er eerst een inventarisatie gemaakt van het 
materiaal dat per activiteit verbruikt wordt. Vervolgens is hieraan een milieu-ingreep gekoppeld die in paragraaf 
3.1.3 besproken is. In bijlage 5 is een inventarisatie te zien van de milieu-ingrepen die per activiteit voorkomen. 
De inventarisatie is gedaan met de kennis die is opgedaan in hoofdstuk 3 .1. In de bij !age corresponderen de 
kleuren van de gelnventariseerde milieu-ingrepen met de kleuren van de milieu-ingrepen uit de legenda. 

De milieu-ingrepen die gedurende het productieproces van een verdiepingsvloer ontstaan door het verbruik van 
materiaal zijn: de productie van afval (27 maal gelnventariseerd), het gebruik van water (6 maal 
gemventariseerd) en de uitstoot van emissies (2 maal gelnventariseerd). 

Milieu-ingrepen: 
• gebruik van water 15%; 
• productie van afval 80%; 
• uitstoot van emissies 5%; 

Flguur 3.3 Percentages van geinventariseerde milieu-ingrepen door het verbruik van materiaal 

tijdens het productieproces van een verdieping. 

3.2.3 Milieu-ingrepen door het gebruik van materieel 

Het bepalen van de milieu-ingrepen door het gebruik van materieel wordt weer gedaan aan de hand van de in 
kaart gebrachte activiteiten. De manier van werken is weer hetzelfde als die voor de bepaling van materiaal. 

De milieu-ingreep die ontstaat door het gebruik van materieel, gedurende het productieproces van een 
verdiepingsvloer, is het gebruik van energiedragers (62 maal gemventariseerd). Het gebruik van 
transportmaterieel zoals kranen en vrachtwagens zijn hier de oorzaak van. Ook het gebruik van 
bewerkingsmaterieel zoals boonnachines en vlindermachines die energiedragers gebruiken zorgen voor een 
bijdrage aan deze milieu-ingreep. 
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Het gebruik van energiedragers is onlosmakelijk verbonden met de milieu-ingreep uitstoot van emissies (11 
maal gemventariseerd). Opgemerkt dient te worden dat in de inventarisatie alleen de uitstoot van emissies, van 
transport- ofbewerkingsmaterieel dat brandstofverbruikt, is gemventariseerd. 
Verder komen nog de milieu-ingrepen productie van afval (3 maal ge'inventariseerd) en de productie van geluid 
(11 maal gemventariseerd) voor. 

Milieu-ingrepen: 
• gebruik van energiedragers 

71%; 
• productie van afval 3%; 
• uitstoot van emissies 13%; 
• productie van geluid 13%; 

Figuur 3.4 Percentages van geinventariseerde milieu-ingrepen door het gebruik van materieel tijdens het 
productieproces van een verdieping. 

3.2.4 Milieu-ingrepen door de inzet van arbeid 

Wanneer de milieu-ingrepen door de inzet van arbeid op dezelfde manier bepaald worden als die van materiaal 
en materieel dan kan geconcludeerd worden dat er zich per activiteit steeds dezelfde milieu-ingrepen voordoen. 
Deze milieu-ingrepen komen voort uit de volgende activiteiten. 
Woon- werkverkeer ofwel pendel in de bouw. Aangezien bouwplaatsen niet naast de deur liggen moet er 
gebruik worden gemaakt van een auto of openbaar vervoer. De auto maakt gebruik van de energiedrager 
benzine of diesel. 
Op de bouwplaats moeten voor de bouwvakkers sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Hierdoor wordt er water 
verbruikt en ontstaat er afval. Afval kan ook ontstaan door het maken van persoonlijke fouten. Door 
onzorgvuldig werken kunnen er maatafwijkingen optreden waardoor er passingproblemen optreden. Vaak moet 
er dan gesloopt worden waardoor er afval ontstaat. 

De milieu-ingrepen door de inzet van arbeid zijn moeilijk per activiteit te bepalen aangezien de inzet van arbeid 
niet direct tot milieu-ingrepen lijdt. Er kan alleen een uitspraak worden gedaan over de inzet van arbeid in het 
algemeen op de bouwplaats. Deze zal zich beperken tot de productie van afval en het verbruik van 
energiedragers. Een inventarisatie van de milieu-ingrepen door de inzet van arbeid zal bier achterwege blijven. 
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3.2.5 Conclusies voorkomende milieu-ingrepen tijdens de uitvoering 

In totaal zijn 127 milieu-ingrepen gei'nventariseerd die tijdens het productieproces van een verdiepingsvloer 
voorkwamen door het gebruik van materieel en verbruik van materiaal. In onderstaand figuur is de verdeling 
van het totaal aantal gernventariseerde milieu-ingrepen te zien. Wat opvalt, is dat het gebruik van energiedragers 
bijdraagt aan bijna de helft van het totaal aantal milieu-ingrepen, 49%. De productie van afval, 27%, en de 
uitstoot van emissies 10%, productie van geluid en het gebruik van water hebben hun aandeel in de overige 
milieu-ingrepen. 
De milieu-ingrepen: gebruik van ruimte, productie van geur, productie van straling en de productie van licht zijn 
niet in de inventarisatie terug te vinden. De reden hiervoor is <lat deze niet te inventariseren waren. 

Milieu-ingrepen: 
• gebruik van water 5%; 
• gebruik van energiedragers 

49%; 
• productie van afval 27%; 
• uitstoot van emissies 10%; 
• productie van geluid 9%; 

Figuur 3.5 Percentages van gei'nventariseerde milieu-ingrepen door het verbruik van materiaal en gebruik van 

materieel tijdens het productieproces van een verdieping. 
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3.3 Milieueffecten van de milieu·ingrepen 

In de vorige paragraaf zijn de mogelijke milieu-ingrepen die zich voordeden tijdens het productieproces van een 
verdieping bij het Rabobank-project in kaart gebracht. In deze paragraaf wordt overgegaan tot het trekken van 
conclusies met betrekking tot de milieueffecten van deze milieu-ingrepen. 

3.3.1 lnleiding 

Aangezien een en dezelfde milieu-ingreep meerdere milieueffecten met zich meebrengt, zie figuur 3.2, en 
milieueffecten niet specifiek tot een milieu-ingreep zijn terug te herleiden ontstaat er een ware kluwen van 
milieueffecten. Voor niet-milieukundigen is bier uiteindelijk geen touw meer aan vast te knopen. Bovendien is 
de huidige stand van de wetenschap het er nog niet over eens welke milieueffecten toegeschreven dienen te 
worden aan bepaalde milieu-ingrepen. Ook zijn niet alle milieu-ingrepen te kwantificeren. 
Het voert te ver om in dit onderzoek dus alle milieu-ingrepen en bijbehorende milieueffecten mee te nemen. Het 
is daarom zaak op zoek te gaan naar milieu-ingrepen die te kwantificeren zijn en waarvan aantoonbaar het 
milieueffect te bepalen valt. Aan de hand van data afkomstig uit de Milieurekening 2008 van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), bijlage 6, wordt nagegaan hoeveel stof er per milieu-ingreep in het milieu in 
Nederland terecht komt. Met de formule van Commoner in het achterhoofd, wordt gekeken naar welke milieu
ingreep het slechtste scoort ten opzichte van 1990. Deze score zal ook meegenomen worden in de uiteindelijke 
keuze voor de milieu-ingreep en het bijbehorend milieueffect. 
Opgemerkt dient te worden dat de cijfers uit de tabellen 6.6 en 6.7 van de Milieurekening 2008, voorlopige 
cijfers zijn [3]. 

3.3.2 Milieueffecten door gebruik van water 

Het milieueffect van de milieu-ingreep 'gebruik van water' is de afuame van schoon drinkwater. Uit de 
inventarisatie blijkt dit maar 5% van de milieu-ingrepen te zijn. Volgens cijfers van het CBS heeft de 
bouwnijverheid in 2007 9,4 miljoen m3 leidingwater (drinkwater) verbruikt (bijlage 6, tabel 3.6). Wat opvalt uit 
deze cijfers is dat het waterverbruik in 2003, 11,3 miljoen m3 was, het jaar er op was het verbruik 8,4 miljoen 
m3

• Wat geconcludeerd kan worden uit deze cijfers is dat het waterverbruik door de bouwnijverheid fluctueert 
waardoor er geen duidelijke daling van het waterverbruik te constateren valt. 

3.3.3 Milieueffecten door productie van geluid 

Het milieueffect dat ontstaat bij de productie van geluid is lawaaihinder. De maat waarmee lawaai gemeten 
wordt is decibel. Echter, om na te gaan wanneer geluid hinderlijk is, is zeer moeilijk te bepalen. Een 
vlindermachine produceert overdag evenveel lawaai als 's avonds maar de overlast die 's avonds ervaren wordt, 
kan veel groter zijn dan die van overdag omdat het totale geluidsniveau overdag groter is door 
omgevingslawaai. Bovendien hangt het van persoon tot persoon af wat iemand als hinderlijk ervaart. 
Geconcludeerd kan worden dat het moeilijk is om lawaaihinder te kwantificeren omdat de menselijke factor een 
grote rol hierin speelt. Bovendien zijn er geen data beschikbaar over de productie van geluid door 
bouwactiviteiten. 

3.3.4 Milieueffecten door productie van afval 

De milieueffecten van afval zijn volgens figuur 3.2: vermesting, humane toxiciteit, ecotoxiciteit zoet water en 
terrestrische ecotoxiciteit. 
In de vorige paragraaf was het gebruik van water nog uit te drukken in m3

. Bij de productie van afval gaat dit 
een stuk moeilijker omdat de kennis ontbreekt om de verschillende milieueffecten te kwantificeren. 
Uit de cijfers van het CBS (bijlage 6 tabel 8.3) blijkt dat de bouwnijverheid in 2006 verantwoordelijk was voor 
23 798 miljoen kilo afval. Het aandeel dat de bouwnijverheid in dat jaar heeft op het totaal van geproduceerd 
afval in Nederland bedraagt zo'n 46%. Het aantal kilo's oftonnen afval zegt niets over het milieueffect van dit 
afval. 
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Cijfers over de grootte van de milieueffecten van de productie van afval zijn te vinden in de tabellen 7.8 en 7.9. 
Echter het betreft hier alleen het milieueffect ecotoxiciteit zoet water. 

Afval dat ontstaat op de bouwplaats levert an sich geen milieueffecten op. De milieueffecten van bouwafval 
ontstaan pas bij bet transporteren en bij de verwerking ervan door een afvalverwerker die het afval, vervoert, 
verbrandt, stort ofbergebruikt. 
De milieu-ingreep productie van afval zal niet worden meegenomen en wel om die reden dat de milieueffecten 
van afval niet op de bouwplaats ontstaan maar tijdens de verwerking ervan elders. 

3.3.5 Milieueffecten door gebruik van energiedragers 

Het milieueffecten van bet gebruik van energiedragers is volgens figuur 4.2 de uitputting van biotiscbe en 
abiotische grondstoffen. Het gebruik van energiedragers wordt uitgedrukt in de eenbeid joule. Wanneer naar de 
cijfers van het CBS (bijlage 6 tabel 2.10) gekeken wordt, valt op dat bet energieverbruik door de bouwnijverbeid 
in 2008 45 peta (factor 1015

) joule was. In 1990 was het totale energieverbruik in de bouwnijverheid nog 52 PJ 
(bijlage 8 tabel 2.11). Dit betekent een afname ten opzicbte van 1990 met zo'n 13%. 

3.3.6 Milieueffecten door uitstoot van emissies 

De uitstoot van stoffen, emissies, vindt altijd plaats naar de drie milieucompartimenten bodem, water en lucbt. 
In de inventarisatie van de milieu-ingrepen is alleen rekening gehouden met de emissie naar lucbt. De 
milieueffecten die boren bij de emissie naar lucbt zijn het broeikaseffect, fotocbemiscbe oxidatie 
(smogvorming), verzuring en aantasting ozonlaag. In bijlagen 6 tabel 6.7 is in de cijfers van bet CBS terug te 
vinden hoe groot bet aandeel van de bouwnijverbeid is aan de milieueffecten door de uitstoot van emissies naar 
lucbt. Wat direct opvalt, is dat het broeikaseffect ten opzicht van bet 1990 van 1426 (broeikasequivalenten) 
gestegen is naar 2782 (broeikasequivalenten) in bet jaar 2008. (Om broeikasgassen met elkaar te vergelijken en 
bij elkaar op te tellen worden ze uitgedrukt in broeikasequivalenten.) 
Klaarblijkelijk is het aandeel dat de bouw beeft aan bet broeikaseffect met 95% procent toegenomen ten 
opzichte van bet jaar 1990. Voor de overige milieueffecten is het aandeel van de bouwnijverbeid nagenoeg 
afgenomen of gelijk gebleven. 
De milieu-ingrepen die boren bij bet broeikaseffect zijn de uitstoot van koolstofdioxide (C02), lacbgas (N20) en 
metbaan (CH4). In het jaar 2008 stootte de bouwnijverheid 2636 miljoen kilo C02, 0 kg N20, en 0, 1 miljoen kg 
CH4 uit, tabel 6.6 bijlagen 8. Aangezien de uitstoot van lachgas en metbaan in het niets vallen bij de uitstoot van 
koolstofdioxide, kan koolstofdioxide als graadmeter worden gezien voor het broeikaseffect. 

Uit het citaat van hoofdstuk 2.1 blijkt dat de bouw ook een groot aandeel beeft in de transportsector. Ruim 25% 
van het transport over de weg in Nederland is bestemd voor de bouw. In tabel 6.7 van bijlagen 6 staat dat bet 
aandeel aan het broeikaseffect in 2008 door vervoer over land 7434 broeikasequivalenten bedraagt. In 1990 was 
dit aantal nog 4978 broeikasequivalenten, een stijging van 49%. Als er van het percentage uit bet citaat wordt 
uitgegaan dan is bet aandeel aan het broeikaseffect, door het vervoer over land bestemd voor de bouw in 2008, 
1859 broeikasequivalenten. 
Overigens is het aandeel van de overige broeikasgassen N20 en CH4 bij bet transport over land, net als in de 
bouwnijverbeid, verwaarloosbaar ten opzicht van de uitstoot van C02• 

3.3.7 C02·uitstoot als milieu-ingreep 

Om te voorkomen dat de temperatuur op aarde stijgt met 2 graden Celsius moeten de broeikasgassen onder de 
450ppm (broeikasgasdeeltjes per miljoen deeltjes lucbt) blijven. 
Aan het begin van de industriele revolutie, eind l 9e, eeuw was de concentratie ongeveer 270ppm, inmiddels is 
de concentratie gestegen naar 380ppm. De wetenschap, zie bijlage 7, is het erover eens dat het broeikaseffect 
(veroorzaakt door de broeikasgassen C02, N20, en CH4) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. 
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Om deze opwarming van de aarde tegen te gaan zijn er internationale afspraken gemaakt om de C02 uitstoot te 
verminderen. De gefudustrialiseerde landen moeten een C02 reductie van zo'n 25% tot 40% balen rond bet jaar 
2020, ten opzicbte van bun niveau in 1990. Daarna moet de uitstoot tot 2050 met nog eens 50% gereduceerd 
worden. 

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de bijdrage aan het broeikaseffect door de bouwnijverheid in 2008 gestegen 
is met zo 'n 95% ten opzichte van het jaar 1990. Als de bouwnijverheid zicb aan de internationale afspraken wil 
bouden dan moet er een reductie van 62% plaatsvinden ten opzichte van 2008. Dit om de minimale eis van 25% 
reductie in bet jaar 2020 ten opzichte van bet jaar 1990 te kunnen behalen. Niet alleen de bouwnijverheid maar 
ook de vervoersector Jijkt een groot aandeel in de uitstoot van C02 te bebben. 

Aangenomen werd dat het gebruik van energiedragers onlosmakelijk verbonden is met de uitstoot van emissies. 
Opmerkelijk is bet ecbter dat over de periode 1990-2008 bet totale energieverbruik in de bouwnijverbeid is 
gedaald met zo'n 13% terwijl bet aandeel van de bouwnijverbeid aan het broeikaseffect met zo'n 95% gestegen 
is. Dit is echter een constatering die niet erg geloofwaardig overkomt aangezien bij de verbranding van een 
energiedrager zoals benzine C02 vrijkomt. De venvacbting was dat als het energieverbruik stijgt het aandeel van 
het broeikaseffect ook zal stijgen en vice versa. Voor het onderzoek wordt er daarom gewoon vanuit gegaan dat 
er een verband bestaat tussen het energieverbruik en de uitstoot van C02• 

3.3.8 Conclusies milieueffecten van de milieu-ingrepen 

Uit de inventarisatie van de milieu-ingrepen kwam naar voren dat bet gebruik van materieel verantwoordelijk is 
voor bet gebruik van energiedragers en de uitstoot van emissies. Het gebruik van transportmaterieel zoals 
bouwkranen en vrachtwagens zijn bier de oorzaak van. Ook het gebruik van bewerkingsmaterieel zoals 
boormachines en vlindermachines die energiedragers gebruiken zorgen voor een bijdrage aan deze milieu
ingrepen. 
De kennis over de milieueffectketen was al bekend: 

Bouwactiviteit ? Milieu-ingreep ? Milieueffect ? Milieuprobleem 

Deze kan nu worden ingevuld voor: 

Materieelgebruik in bouwactiviteit ? Gebruik energiedragers, Uitstoot van C02 ? 
Broeikaseffect ? Aantasting van ecosystemen, Aantasting van humane gezondheid 

lndien het milieueffect van de milieu-ingreep ongewenst is wordt er van milieubelasting gesproken. 

De milieubelasting in dit onderzoek is nu: de uitstoot van C02 die bijdraagt aan bet broeikaseffect. 

In bet vervolg van bet afstudeeronderzoek zal de COruitstoot van materieelgebruik in kaart worden gebracht. 
Van alle overgebleven milieu-ingrepen is de uitstoot van C02 het best te kwantificeren. Ook is bet milieueffect, 
namelijk bet broeikaseffect, dat bij deze milieu-ingreep boort aan te geven. 
Bovendien blijkt het aandeel van de bouwnijverbeid aan bet broeikaseffect ten opzicbte van 1990 gestegen te 
zijn met zo'n 95% in 2008. Hier is het bouwgerelateerde transport over de weg nog niet eens in meegenomen. 
Terwijl in internationale afspraken is afgesproken dat de C02 uitstoot in 2020 met 25-40% moet zijn gedaald ten 
opzicbte van 1990 om milieuproblemen te voorkomen. 
De bouwnijverheid heeft nog een lange weg te gaan om zelfs het oude niveau van 1990 te halen. Aangezien C02 

als broeikasgas, het grootste aandeel heeft in het broeikaseffect is de keuze voor de in kaart te brengen milieu
ingreep snel gemaakt. 

Na bet uitvoeren van de eerste taakstelling is de doelstelling voor het afstudeeronderzoek aangescberpt tot: 

Het ontwerpen van een rekenmodel dat de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten in kaart 
brengt, waardoor deze uitstoot meetbaar en belteersbaar wordt gemaakt voor Heijmans Utiliteitsbouw. 
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4 Kwalificeren van het materieelgebruik in bouwactiviteiten 

In dit boofdstuk zal er worden ingegaan op wat voor een manier bet materieelgebruik betrokken is bij het 
productieproces van een gebouw. Aan de hand van de productiemiddelen zal er een relatie worden gelegd met 
het gebruik van materieel. Centraal in dit hoofdstuk staat dater een structuur bedacht moet worden waarmee het 
materieelgebruik, voor ieder bouwproject van Heijmans Utiliteitsbouw, bepaald kan worden. 

In dit hoofdstuk zal de tweede taakstelling van bet afstudeeronderzoek worden uitgevoerd. 

Taakstelling 2: 

Het inzichtelijk maken van het materieelgebruik. 

Deze taakstelling wordt uitgevoerd door het beantwoorden van twee onderzoeksvragen. 
De eerste onderzoeksvraag zal worden uitgevoerd in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk en luidt: 

Hoe kan het materieelgebruik inzichtelijk warden gemaakt? 

De tweede onderzoeksvraag zal worden beantwoord in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk en luidt: 

Welke materieelsoorten kunnen onderscheiden warden? 

Belangrijk bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, is <lat er steeds in bet achterboofd rekening 
gebouden moet worden, <lat er bij het gebruik van energiedragers in bouwmaterieel C02 wordt uitgestoten. 

4.1 Materieelgebruik en logistiek 

In deze paragraaf zal de eerste onderzoeksvraag van de tweede taakstelling worden beantwoord. 

Hoe kan het materieelgebruik inzichtelijk warden gemaakt? 

4.1.1 Logistiek in de bouwsector 

Het productieproces van een gebouw bestaat in principe steeds uit dezelfde stappen [6] te weten: 
• Het inrichten van de bouwplaats: 

o Infrastructuur aanleggen; 
o Accommodaties aanleggen; 
o Installaties aanleggen. 

• Het produceren van het gebouw: 
o Onderbouw maken; 
o Bovenbouw maken; 
o Gevel maken; 
o Dakmaken; 
o Inbouw maken. 

• Het ontmantelen van de bouwplaats: 
o Infrastructuur ontmantelen; 
o Accommodaties ontmantelen; 
o Installaties ontmantelen. 
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Het inricbten en ontmantelen van de bouwplaats is te bescbouwen als bet bouwen en slopen van een tijdelijk 
productiebedrijfbestaande uit transportvoorzieningen, energievoorzieningen en verblijfsruimten. Het 
produceren van bet bouwwerk wordt gedaan door bet productiebedrijf, de aannemer. De aannemer beeft ofbuurt 
mensen en materieel. Met bebulp van deze productiemiddelen worden allerlei bouwmaterialen getransporteerd, 
bewerkt en verwerkt tot een gebouw. Er kan gezegd worden dat bet productieproces van een gebouw bestaat uit 
bet verbruik van materiaal, het gebruik van materieel en de inzet van arbeid. 

Materialen nemen in dit productieproces een centrale rol in, immers bet uiteindelijke gebouw is opgebouwd uit 
materialen. Voordat de materialen bun uiteindelijke plek in een gebouw krijgen gaat er eerst een hele 
materiaalstroom aan vooraf. 

Het besturen van deze stroom wordt in de literatuur logistiek genoemd [17]. 'Logistiek betreft bet zodanig 
inricbten, besturen en bebeersen van de distributie, aan- en afvoer, van de fysieke productiefactoren en in 
samenbang daarmee van de informatiestromen tussen de diverse scbakels van bet bouwproces, dat hiervan een 
zo gunstig mogelijke invloed uitgaat op bet totale bouwproces.' In <lit afstudeeronderzoek zullen niet de 
informatiestromen centraal staan, maar de distributie en het gebruik van de fysieke productiefactoren. 

De goederenstroom wordt in twee trajecten onderverdeeld, namelijk: 
• Fabricagetraject; 
• Distributietraject; 

In het fabricagetraject zijn de activiteiten gericht op het verkrijgen van het eindproduct. Het daaropvolgende 
distributietraject omvat alle activiteiten om een gereed product tot bij de klant (gebruiker) te brengen. Het 
fabricagetraject kan nog worden opgedeeld in een dee) waar onderdelen (halfproducten) worden geproduceerd 
en een dee! waarin de assemblage (samenstellen) tot het eindproduct plaatsvindt. 

Een goederenstroom kan worden gezien als een keten van opeenvolgende activiteiten waarin de goederen 
vervormd, samengesteld, vervoerd en opgeslagen worden. De stroom kan als actiefworden gezien in de zin van 
dat de goederen naar plaats, tijd en hoedanigheid worden getransformeerd. De stroom kan ook als passief 
worden gezien in de zin van dat de stroom in zijn hoedanigheid voor enige tijd opgeslagen wordt. Dit kan 
worden gescbematiseerd, zie het schema bieronder. Het actieve deel wordt hierin aangegeven met een recbtboek 
en het passieve dee! met een driehoek. 

ma ken 

Figuur 4. 1 Schema dat de goederenstroom aangeeft van het transporl van grondstoffen tot aan het 
transporl van het eindproduct bij de kfant [17]. 

De Iogistiek in de bouw onderscheidt dus twee productieplaatsen: 
• Het productieproces dat plaats vindt in de werkplaats; de plaats waar de toeleverende bedrijven 

operationeel zijn. 
• Het productieproces dat plaats vindt op de bouwplaats; de plaats waar het uivoerend bouwbedrijf 

operationeel is. 
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In dit onderzoek zal de logistiek vanuit bet gezichtpunt van de klant worden beschouwd. De klant is in dit 
onderzoek: Heijmans Utiliteitsbouw. Als de Iogistiek vanuit bet gezichtpunt van de klant beschouwd wordt is 
slechts een dee! van de keten van belang namelijk bet dee! waarop de klant nog invloed kan uitoefenen. Dit is 
meestal maar een fabricage en een distributietraject. In de literatuur wordt dat punt bet ontkoppelpunt genoemd 
[17]. 
Als er naar figuur 4. l gekeken wordt betekend dit dat bet ontkoppelpunt van Heijmans Utiliteitsbouw start op 
bet moment dat het eindproduct vanuit bet laatste opslagpunt naar de klant getransporteerd wordt. 

Naast de productieplaatsen bestaan er nog zogenaamde opslagpunten in de bouw zoals de tussenhandel. Onder 
de tussenhandel in de bouw verstaat men de bouwmaterialenhandel, de houthandel of de steenhandel. Naast de 
tussenhandel bestaan er ook zogenaamde logistieke centra die als opslagpunt dienen tussen werkplaats of 
tussenhandel en de bouwplaats. Opslagpunten kunnen ook op de bouwplaats liggen. Kenmerkend voor 
opslagpunten is dat deze tijdelijk zijn. 

4.1.2 Transport naar de bouwplaats toe 

In deze paragraafwordt het materieelgebruik naar de bouwplaats toe in kaart gebracht. Er wordt steeds per 
productiemiddel aangegeven hoe het distributietraject naar de bouwplaats verloopt. Ook zal worden aangegeven 
ofhet gebruikte transportmaterieel beladen of onbeladen de bouwplaats bereikt. Dit is nodig omdat beladen 
transportmaterieel meer energiedragers verbruikt dan eenzelfde transportmaterieel dat onbeladen is. 

4.1.2.1 Transport van materiaal naar de bouwplaats toe 

Aan de hand van een aantal schema's worden er in deze paragraaf scenario· s beschreven die het 
distributietraject weergeven van het materiaal dat getransporteerd wordt naar de bouwplaats toe. Het 
ontkoppelpunt zal steeds worden aangegeven. Aan bet einde van deze paragraaf zal een schema worden gegeven 
dat voor dit onderzoek geldt voor bet materieelgebruik met betrekking tot het productiemiddel materiaal. 

Het ontkoppelpunt in figuur 4.2 bevindt zich op het moment dat het transport van materiaal van de werkplaats 
naar de bouwplaats start. 

,-··~ 
\ I 

\ I 

L_~_·· v rr;.,. .. ~ I • ~' , , 

\ 

Eindprodukt 
assembleren l 

c__.__ __ 11 

Bouwplaats j 
Figuur 4.2 Schema voor het transport van materiaal van de werkplaats naar de bouwplaats. 
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Het ontkoppelpunt in figuur 4.3 start op bet moment dat bet transport van de bandel naar de bouv.:plaats start. 

Eindprodukt 
assembleren 

Bouwplaats 

Figuur 4.3 Schema voor het transport van materiaal van de werkp/aats via de hande/ naar de bouwplaats. 

Het ontkoppelpunt in onderstaand figuur start op bet moment dat bet transport van de werkplaats naar de 
bouwplaats start. 

Eindprodukt 

Figuur 4.4 Schema voor het transport van materiaal van de werkplaats via het logistieke centrum naar de bouwp/aats. 

Het ontkoppelpunt in onderstaand figuur start op het moment dat het transport van de bandel naar de bouwplaats 
start. 

Eindprooukt 
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Figuur 4.5 Schema voor het transport van materiaa/ van de werkplaats via de handel en het logistieke centrum 

naar de bouwp/aats. 

Aangezien logistieke centra meestal in de buurt van bouwplaatsen liggen is de afte leggen afstand naar de 
bouwplaats gering. Om een eerlijk vergelijk te maken tussen de bovenstaande situaties wordt in deze situatie de 
afstand van de bandel tot de bouwplaats aangehouden als ontkoppelpunt. 
Wanneer in een van bovenstaande scenario's de bandel voorkomt als tussenopslag dan zal de afstand tussen de 
handel en de bouwplaats maatgevend zijn. De reden biervoor is dater dan maar een afstand bepaald hoeft te 
worden. 
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De hiervoor beschreven scenario· s kunnen worden samengevat in een schema dat in figuur 4.6 te zien is. Voor 
dit onderzoek wordt voor het materieelgebruik naar de bouwplaats met betrekking tot bet productiemiddel 
materiaal, het onderstaande schema aangebouden. 
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Figuur 4.6 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor materieelgebruik naar 

de bouwplaats toe met betrekking tot het productiemiddel materiaal. 

Het transportmaterieel wordt beladen genoemd als bet materiaal transporteert naar de bouwplaats. Een 
voorbeeld is bet transporteren van breedplaatvloeren met een vrachtwagen naar de bouwplaats. 
Wanneer bet transportmaterieel de materialen op de bouwplaats gelost heeft is het daarna onbeladen. In het 
onderzoek wordt er van uitgegaan dat als het transportmaterieel zijn materiaal gelost beeft, het onbeladen zijn 
weg terug vervolgt naar de werkplaats of de bandel. Tegenover ieder be laden transport naar de bouwplaats staat 
dus een onbeladen transport van de bouwplaats. De code A I in de transportpijlen staat voor bet transport van 
materiaal naar de bouwplaats met (on)beladen transportmaterieel. De letter A staat voor het productiemiddel 
materiaal. 

4.1.2.2 Transport van materieel naar de bouwplaats toe 

In bovenstaande scenario's is de logistiek omtrent bouwmaterialen, geschematiseerd. Echter een gebouw kan 
niet worden geproduceerd door alleen materiaal. De overige productiemiddelen materieel en arbeid zijn hierin 
onmisbaar. 

Het logistieke scenario betreffende materieel wordt in dit onderzoek op dezelfde manier benaderd als die van 
materiaal. Het enige verscbil dat optreedt, is dat de materiaalhandel vervangen wordt door de materieeldienst 
van de (onder)aannemer. 
Materieel moet net als materiaal ook worden geproduceerd uit grondstoffen en wordt ook geassembleerd tot een 
eindproduct in een werkplaats van de materieelproducent. Vervolgens wordt bet materieel getransporteerd van 
de werkplaats, eventueel via de materieeldienst, naar de bouwplaats. De ontkoppelpunten zijn voor materieel 
hetzelfde als voor materiaal. 
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Voor dit onderzoek geldt voor het materieelgebruik naar de bouwplaats met betrekking tot het productiemiddel 
materieel, het schema van figuur 4.7. 
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Figuur 4. 7 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor het materieelgebruik naar 

de bouwplaats toe met betrekking tot het productiemiddel materieel. 

Voor materieel geldt dat het transportmaterieel beladen wordt genoemd als het materieel transporteert. Een 
voorbeeld is het transporteren van een bulldozer met een vrachtwagen naar de bouwplaats toe. 
Wanneer het transportmaterieel het materieel op de bouwplaats gelost heeft is het daama onbeladen. In het 
onderzoek wordt er van uitgegaan dat als het transportmaterieel zijn materieel gelost heeft, het onbeladen zijn 
weg terug vervolgt naar de handel of materieeldienst. Tegenover ieder beladen transport naar de bouwplaats 
staat dus een onbeladen transport van de bouwplaats. De code Bl in de transportpijlen staat voor het transport 
van materieel naar de bouwplaats met (on)beladen transportmaterieel. De letter B staat voor het productiemiddel 
materieel. 

4.1.2.3 Transport van arbeid naar de bouwplaats toe 

Het logistiek scenario voor het productiemiddel arbeid moet echter we! op een andere manier benaderd worden 
dan materieel en materiaal. Bij arbeid speelt namelijk alleen het distributietraject een rol. Of-we!, het transport 
dat nodig is van de woning van de werknemer tot aan de bouwplaats. Dit is in figuur 4.8 geschematiseerd. 

Woning Eindprodukt 
assembleren 

Figuur 4.8 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor het materieelgebruik naar de 

bouwplaats toe met betrekking tot het productiemiddel arbeid. 
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Het transportmaterieel dat gebruikt wordt om arbeid te transporteren wordt altijd beladen genoemd. Een 
werknemer moet altijd een auto besturen om het transport van arbeid naar de bouwplaats mogelijk te maken, dit 
betekent automatisch dat het transportmaterieel, in dit geval de auto, beladen is. De code Cl in de 
transportpijlen staat voor het transport van arbeid naar de bouwplaats met beladen transportmaterieel. De letter 
C staat voor het productiemiddel arbeid. 

4.1.2.4 Conclusies transport naar de bouwplaats toe 

Aangezien de transportactiviteit een hoofdonderdeel is in de logistieke scenario's van materiaal, materieel en 
arbeid wordt hierin automatisch ook een deel materieel in meegenomen. lmmers bouwmaterialen worden met 
een vrachtwagen (materieel) getransporteerd naar de bouwplaats. Een bulldozer wordt getransporteerd met een 
vrachtwagen (materieel) naar de bouwplaats. Een werknemer wordt met een auto (materieel) getransporteerd 
naar de bouwplaats. 
In dit onderzoek zal, wanneer het gebruik van materieel naar de bomvplaats wordt bekeken, het draaien om het 
materieel dat de transportactiviteit uitvoert. Opgemerkt dient te worden dat het transport naar de bouwplaats 
altijd horizontaal, over land of water, is. Verticaal transport, door de lucht, naar de bouwplaats vindt niet plaats 
in dit onderzoek. Voor het transport naar de bouwplaats wordt dus bijvoorbeeld geen helikopter of zeppelin 
gebruikt. 
Belangrijk is bet om te weten ofhet transportmaterieel dat wordt gebruikt beladen of onbeladen is, aangezien 
dat van invloed is op de hoeveelheid verbruikte energiedragers. Beladen transportmaterieel zal namelijk meer 
energiedragers verbruiken dan onbeladen transportmaterieel omdat er meer massa verplaatst moet worden. 
Iedere transportgang naar de bouwplaats resulteert dus in een beladen transport heen en een onbeladen transport 
terug. Voor het productiemiddel arbeid geldt dit niet, een onbeladen transport terug naar de woning is bij arbeid 
niet van toepassing. 
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4.1.3 Transport van de bouwplaats af 

Nadat het materieelgebruik naar de bouwplaats in kaart is gebracht wordt in deze paragraafhet materieelgebruik 
van de bouwplaats in kaart gebracht. Het materieelgebruik van de bouwplaats wordt op dezelfde manier 
benaderd als die van het materieelgebruik naar de bouwplaats, maar dan in tegenovergestelde richting. In de 
volgende paragrafen zal het materieelgebruik met betrekking tot de productiemiddelen worden besproken. 

4.1.3.1 Transport van materiaal van de bouwplaats af 

Het transport van materiaal met transportmaterieel van de bouwplaats betreft het materiaal dat van de 
bouwplaats wordt getransporteerd. Het gaat hier om materiaal dat niet verwerkt wordt in het gebouw, dat teveel 
is ingekocht, en weer naar de handel worden getransporteerd. Ook draait het hier om afval dat van de 
bouwplaats wordt opgehaald en naar de afvalverwerker wordt getransporteerd. In figuur 4.9 wordt dit 
geschematiseerd. Het transportmaterieel is beladen als het materiaal transporteert van de bouwplaats af. Het 
transportmaterieel is onbeladen als het materiaal komt ophalen van de bouwplaats. 
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Figuur 4.9 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor het materieelgebruik 

van de bouwplaats af met betrekking tot het productiemiddel materiaal. 

In het onderzoek wordt het transport van materiaal van de bouwplaats af aangeduid met de code A8. 
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4.1.3.2 Transport van materieel van de bouwplaats af 

Het transport van materieel met transportmaterieel vindt plaats van de bouwplaats naar de materieeldienst van 
de (onder)aannemer. In figuur 4.10 wordt dit geschematiseerd. Het transporteren van een bouwkeet met 
eenvrachtwagen van de bouwplaats naar de materieeldienst is hier een voorbeeld van. De vrachtwagen is 
onbeladen als deze de bouwkeet komt ophalen van de bouwplaats. Het transportmaterieel is beladen als deze de 
bouwkeet transporteert naar de materieeldienst. 
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Figuur 4.10 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor het materieelgebruik 

van de bouwplaats af met betrekking tot het productiemiddel materieel. 

In het onderzoek wordt transport van materieel van de bouwplaats af, aangeduid met de code B9. 
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4.1.3.3 Transport van arbeid van de bouwplaats af 

Het transport van arbeid vindt plaats van de bouwplaats naar bet buis van de werknemer. In figuur 4.11 wordt 
dit gescbematiseerd. Het transporteren van een werknemer met de auto van de bouwplaats naar de woning is 
bier een voorbeeld van. Het transport van arbeid van de bouwplaats is altijd beladen aangezien er in bet 
onderzoek van uit wordt gegaan dat een auto nooit onbeladen kan zijn om werknemers te kunnen transporteren. 

Eindprodukt 

Figuur 4.11 Schema dat in dit afstudeeronderzoek geldt voor het materieelgebruik 

van de bouwplaats af met betrekking tot het productiemiddel arbeid. 

In bet onderzoek wordt transport van arbeid van de bouwplaats af, aangeduid met de code C4. 

4.1.3.4 Conclusies transport van de bouwplaats af 

In bet onderzoek wordt er van uitgegaan dat als er materieel naar de bouwplaats getransporteerd wordt, dit 
materieel ook op een gegeven moment de bouwplaats weer zal verlaten. Materieel wordt in tegenstelling tot 
materiaal niet in bet gebouw verwerkt. Het materieel dat van de bouwplaats af getransporteerd wordt, is in dit 
onderzoek betzelfde materieel dat naar de bouwplaats toe getransporteerd wordt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
bet productiemiddel arbeid. Voor bet productiemiddel materiaal is dit alleen bet geval als een leverancier een 
restpartij materiaal, dat niet verwerkt is in bet gebouw, komt ophalen van de bouwplaats. 
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4.1.4 Transport op de bouwplaats 

Nadat de bouwmaterialen, het bouwmaterieel en de werknemers, de bouwplaats bereikt hebben dienen deze 
getransporteerd en tijdelijk opgeslagen of gelijk getransporteerd te worden naar het in aanbouw zijnde gebouw. 
In het volgende zullen de mogelijkheden waarbij er materieel gebruikt wordt op de bomvplaats, met betrekking 
tot de productiemiddelen, worden behandeld. Net als in de vorige paragraaf wordt er weer begonnen met het 
productiemiddel materiaal. 
Voor de duidelijkheid wordt er steeds een voorbeeld gegeven van een situatie waarin materieel wordt gebruikt. 
Ook zal aan de hand van het voorbeeld worden aangegeven wanneer het transportmaterieel beladen of 
onbeladen wordt genoemd. 

4.1.4.1 Horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de bouwplaats 

Materiaal dat op de bomvplaats wordt geleverd door een leverancier, wordt vervolgens horizontaal 
getransporteerd op het maaiveld van de bouwplaats met behulp van transportmaterieel. 
Dit wordt in het onderzoek horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de bouwplaats naar een 
bestemming toe genoemd. 
De code die in het onderzoek hiervoor wordt aangehouden is A2. De letter A staat weer voor het 
productiemiddel materiaal. Het cijfer na de letter heeft verder geen betekenis. 
Een voorbeeld voor het transport van materiaal op de begane grond van de bouwplaats is het lossen van 
wapeningsnetten met een torenkraan op de begane grond van de bouwplaats. In figuur 4.12 wordt dit als volgt 
geschematiseerd. 
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Figuur 4.12 Schema voor het horizontale transport van materiaal op de begane grond van de bouwplaats. 

Het grijze vlak in het schema geeft de bouwplaats perspectivisch weer. De kubus op de bouwplaats stelt het in 
aanbouw zijnde gebouw voor. De transportpijl in het schema is horizontaal gericht. In het voorbeeld wordt 
gesproken van het horizontaal transporteren met een torenkraan. 
In werkelijkheid is de verplaatsing ook verticaal omdat een torenkraan eerst een stukje verticaal moet 
transporteren. Echter, de netto verplaatsing zal in het voorbeeld horizontaal zijn aangezien de wapeningsnetten 
van de begane grond van de bouwplaats naar de begane grond van de bouwplaats worden getransporteerd. Het 
transportmaterieel is in deze situatie beladen. 
De transportpijl die in tegengestelde richting wijst is de verplaatsing naar een nieuw aan te pikken last. Deze 
start op het moment dat de wapeningsnetten zijn afgepikt op de bestemming en de torenkraan zich verplaatst om 
een nieuwe last aan te pikken. Het is transportmaterieel is in deze situatie onbeladen. 
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Het transport van materiaal kan ook van de bestemming af gericht zijn. Dit wordt in het onderzoek transport van 
materiaal op het maaiveld van de bouwplaats van een bestemming af genoemd, in het onderzoek wordt hiervoor 
de code A 7 gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is het transport van een afvalcontainer op de begane grond van 
de bouwplaats met een torenkraan, de torenkraan is op dit moment beladen omdat er een last aan hangt. De 
torenkraan is onbeladen op het moment dat hij zich naar de aan te pikken last verplaatst. 

4.1.4.2 Verticaal transport van materiaal op de bouwplaats 

Materiaal dat op de bouwplaats aankomt, kan ook verticaal worden getransporteerd met transportmaterieel naar 
een verdiepingsvloer van het in aanbouw zijnde gebouw gebouw. 
Dit wordt in het onderzoek verticaal transport van materiaal naar een verdiepingsvloer toe genoemd. De code 
die in het onderzoek hiervoor wordt aangehouden is A3. 
Bijvoorbeeld: Het transporteren van breedplaatvloeren met een torenkraan. In figuur 4.13 wordt dit 
geschematiseerd weergegeven. 
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Figuur 4.13 Schema voor het verticafe transport van materiaal op de bouwplaats. 
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De transportpijl is verticaal gericht dus betekent dit dat het materiaal omhoog wordt getransporteerd naar 
bijvoorbeeld een bestemming op een verdiepingsvloer. In het voorbeeld wordt het transport van een 
breedplaatvloer naar een verdiepingsvloer gegeven, Dit betekent dat de torenkraan be\aden is als de vloer 
gehesen wordt. De kraan is onbeladen op het moment dat de breedplaatvloer is afgepikt op de verdieping en de 
kraan weer een nieuwe breedplaatvloer op de begane grond van de bouwplaats moet aanpikken. Dit wordt in het 
schema aangegeven met de omlaag gerichte verticale transportpijl. 
Naast het transport naar een verdieping toe is in figuur 4.13 ook het ve:rticaal transport van materiaal van een 
verdieping af weergegeven, code A6. Dit betreft bijvoorbeeld het transport van een rolcontainer met 
restmateriaal erin met een bouwlift van een verdieping af. De bouwlift is in dit geval beladen. De bouwlift is 
onbeladen op het moment dat de bouwlift zich naar de bestemming op de verdieping verplaats om de 
rolcontainer op te halen. 
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4.1.4.3 Horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer 

Nadat het materiaal verticaal getransporteerd is geworden naar de verdiepingsvloer kan bet nog horizontaal 
worden getransporteerd met transportmaterieel op de verdiepingsvloer. 

Blad 50 

Dit wordt horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer genoemd naar een bestemming toe 
genoemd. De code die in bet onderzoek hiervoor wordt aangehouden is A4. Een voorbeeld is het transporteren 
van kalkzandsteenblokken met een palletwagen. In figuur 4.14 wordt <lit schematisch weergegeven. 

Figuur4.14 Schema voor het horizontale transport van materiaal op de verdieping. 

De horizontaal gerichte transportpijl stelt de palletwagen voor die in het voorbeeld beladen is gedurende het 
transport van bijvoorbeeld een bouwlift naar een bestemming op de verdieping. De palletwagen is onbeladen 
wanneer hij de kalkzandstenen gelost heeft op de bestemming en weer terug rijdt naar de bouwlift om nieuwe 
kalkzandsteenblokken te laden. 
Opgemerkt dient te worden dat altijd verticaal transport naar de verdiepingsvloer vooraf gaat voordat het 
transport van materiaal op de verdiepingsvloer plaats vindt. Het materiaal komt immers niet uit bet niets op de 
verdiepingsvloer terecht. 
Naast bet transport van materiaal op een verdiepingsvloer naar een bestemming toe vindt er ook transport van 
materiaal op een verdiepingsvloer van een bestemming afplaats. De code die hiervoor wordt gebruikt is AS. 
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4.1.4.4 Horizontaal transport van materieel op het maaiveld van de bouwplaats 

Materieel dat op de bouwplaats aankomt, kan horizontaal worden getransporteerd. 
Dit wordt horizontaal transport van materieel op de begane grand van de bouwplaats naar een bestemming toe 
genoemd. De code die in het onderzoek hiervoor wordt aangehouden is 82. Een voorbeeld is het lossen van een 
vlindennachine met een torenkraan op de begane grond van de bouwplaats. In figuur 4.15 wordt dit schematisch 
weergegeven. Wanneer het materieel op de bestemming wordt gelost, wordt het meestal ook gebruikt. Het 
gebruik van materieel op de bestemming wordt aangegeven met de code B5. Het vlinderen van een betonvloer 
met een vlindennacbine kan als voorbeeld worden gegeven. Na bet gebruik van de vlindennachine op de 
bestemming wordt deze getransporteerd met een torenkraan van de bestemming af. Dit wordt horizontaal 
transport van materieel op de begane grand van de bouwplaats van een bestemming af genoemd. De code die 
hiervoor in het onderzoek wordt aangehouden is BS. De redenering om aan te geven of bet transportmaterieel 
beladen of onbeladen is, is voor materieel analoog met materiaal. 

MatCKlfflgebru!k op de 
bouwplaats 

Figuur 4.15 Schema voor het horizontale transport van materieel op de begane grond van de bouwplaats. 

4.1.4.5 Verticaal transport van materieel op de bouwplaats 

Materieel <lat op de bouwplaats aankomt, kan verticaal worden getransporteerd naar een verdiepingsvloer van 
het gebouw. 
Dit wordt verticaal transport van materieel naar een bestemming op verdiepingsvloer toe genoemd. De code die 
in het onderzoek biervoor wordt aangehouden is B3. 
Als voorbeeld kan bet transporteren van een kolombekisting met een torenkraan naar een verdiepingsvloer 
worden gegeven. In figuur 4.16 wordt dit scbematiscb weergegeven. 

~rl&elg9btulk Qp,dlt ·--
Figuur 4.16 Schema voor het verticale transport van materieel op de bouwplaats. 
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Met de code in de transportpijl B7 in wordt bet transport van diezelfde kolombekisting van de verdiepingsvloer 
afbedoeld. Dit wordt in bet onderzoek verticaal transport van materieel van een bestemming op een 
verdiepingsvloer af genoemd. Aangeven moet worden, dat na bet verticale transport bet materieel ook altijd op 
de bestemming gebruikt kan worden, zie code BS figuur 4.16. 

4.1.4.6 Horizontaal transport van materieel op een verdiepingsvloer 

Nadat bet materieel verticaal getransporteerd is geworden naar de verdiepingsvloer kan bet nog horizontaal 
worden getransporteerd naar een bestemming op die verdiepingsvloer. 
De code die in het onderzoek biervoor wordt aangehouden is B4. 
Een voorbeeld is bet transporteren van steigeronderdelen op de verdiepingsvloer met een palletwagen. In figuur 
4.17 wordt dit schematiscb weergegeven. 

Mate>riet!lgebruik nur oe 
houwplaats tDE 

Figuur 4.17 Schema voor het horizontale transporl van materieel op de verdieping. 

W anneer de steigeronderdelen terug getransporteerd moeten worden van de bestemming af wordt dit transport 
van materieel van een bestemming op een verdiepingsvloer af genoemd. De code die in bet onderzoek biervoor 
wordt gebruik is B6. Aangeven moet worden dat na bet verticale transport het materieel ook altijd gebruikt kan 
worden op de bestemming, zie code BS figuur 4.17. 
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4.1.4.7 Transport van arbeid op de bouwplaats 

In het volgende zal voor het productiemiddel arbeid, de mogelijkheden van materieelgebruik op de bouwplaats 
worden bekeken. 
Voor het horizontale transport van arbeid op de bouwplaats wordt geen materieel gebruikt. In dit onderzoek 
wordt aangenomen dat het horizontaal transport op de bouwplaats van werknemers te voet wordt gedaan. Er 
wordt van uitgegaan dat auto's van werknemers de bouwplaats niet opkomen en buiten de bouwplaats worden 
geparkeerd. 

Voor het verticale transport op de bouwplaats kan echter wel materieel worden gebruikt Dit wordt verticaal 
transport van arbeid naar een bestemming op een verdiepingsvloer genoemd. De code die in het onderzoek 
hiervoor wordt aangehouden is C2. Een voorbeeld is het transport van werknemers van de begane grond van de 
bouwplaats naar een verdiepingsvloer toe met behulp van een bouwlift. In figuur 4.18 wordt dit schematisch 
weergegeven. 

Mat•rlM!Qebrl.llk op de 
bouwpluh 

Figuur 4.18 Schema voor het vericale transport van arbeid op de bouwplaats. 

De transportpeil die omhoog wijst heeft betrekking op het transport van werknemers omhoog. De omlaag 
wijzende transportpeil heeft betrekking op het transport van een onbeladen bouwlift, zonder werknemers, 
omlaag. 
Met de code C3 wordt het transport van arbeid van een verdiepingsvloer afbedoeld. De omlaag wijzende 
transportpijl geeft het beladen transport van werknemers met bijvoorbeeld een bouwlift naar het maaiveld van 
de bouwplaats aan. De omhoog wijzende transportpijl geeft aan dat de bouwlift zich eerst onbeladen omoog 
transporteert om de werknemers op te halen. 
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4.1.4.8 Conclusies transport en gebruik van materieel op de bouwplaats 

Kenmerkend voor het materieelgebruik op de bouwplaats is dater naast horizontaal transport ook verticaal 
transport van de productiemiddelen plaats vindt. Dit transport heeft altijd tot gevolg dat het productiemiddel zijn 
bestemming bereikt. Deze bestemming kan in het in aanbouw zijnde gebouw zijn of op een opslagpunt 
daarbuiten, maar altijd op de bouwplaats. Voor het productiemiddel arbeid vindt alleen verticaal transport plaats 
op de bouwplaats. 
Nog een kenmerk van het materieelgebruik op de bouwplaats is dat het materieel nadat het getransporteerd is, 
(code BS) gebruikt wordt om bijvoorbeeld bewerkingen van materiaal mee uit te voeren. Dit is niet zo gek want 
op de bouwplaats vindt het werkelijke productieproces van het gebouw plaats en de bewerkingen van materiaal 
zijn hier een onderdeel van. Voor het afstudeeronderzoek is alleen het materieel van belang dat een 
energiedrager verbruikt. Materieel dat geen energiedrager verbruikt zal niet onder de code BS worden 
meegenomen. Zo zal een boonnachine wel een energiedrager verbruiken terwijl een kolombekisting geen 
energiedrager verbruikt om te kunnen functioneren. 
Net zoals bij het transport naar de bouwplaats toe en het transport van de bouwplaats af, paragraaf 4.1.2 en 
4.1.3, geldt dater voor iedere transportgang het transportmaterieel een beladen transport aflegt van de laadplaats 
naar een losplaats op de eindbestemming. 
Dit onderzoek zal zich dus beperken tot het transport van de productiemiddelen en het gebruik van materieel dat 
een energiedrager verbruikt op de bouwplaats. 
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4.1.5 Conclusies materieelgebruik 

De in de vorige paragraafnaar voren gekomen mogelijkheden van materieelgebruik kunnen worden samengevat 
in een structuur, die in bijlage 8 is terug te vinden. Deze structuur dient als kapstok om in het vervolg van het 
onderzoek, de COruitstoot ten gevolge van materieelgebruik in kaart te brengen. 

Belangrijk is het om een onderscbeidt te maken tussen transportmaterieel dat beladen en onbeladen is. Het wel 
ofniet beladen zijn is namelijk van invloed op het verbruik van energiedragers van het transportmaterieel. Op 
het moment dat het transportmaterieel zich van de laadplaats naar de losplaats begeeft is deze beladen. Op bet 
moment dat het materieel zicb van de losplaats naar de laadplaats begeeft is deze onbeladen. De dubbele 
transportpijl in de schema's is het resultaat van deze laad en los- beweging. 

In de vorige paragrafen is er steeds een onderverdeling gemaakt tussen materieelgebruik naar de bom:vplaats, op 
de bouwplaats en van de bouwplaats, met betrekking tot de verschillende productiemiddelen. Echter dit kan ook 
worden samengevat in een schema voor de afzonderlijke productiemiddelen. De codering die is aangehouden in 
de schema's corresponderen met de materieelgebruik structuur van bijlage 8. 

Het schema voor bet materieelgebruik met betrekking tot bet productiemiddel materiaal wordt in bijlage 9 
gegeven. Het schema voor het materieelgebruik met betrekking tot bet productiemiddel materieel wordt in 
bijlage 10 gegeven. Dit schema verschilt met bet schema voor bet productiemiddel materiaal. Dit komt omdat 
bet materieel wat getransporteerd wordt nog verder gebruikt kan worden wanneer deze zijn bestemming heeft 
bereikt. In het schema vindt dat plaats nadat het materieel horizontaal getransporteerd is op een verdiepingsv loer 
naar een bestemming toe (code B4). Dit hoeft niet altijd bet geval te zijn omdat bet materieel zijn bestemming al 
bereikt kan hebben nadat deze horizontaal op de begane grond van de bouwplaats (code B2) getransporteerd is. 
Het schema voor het materieelgebruik met betrekking tot bet productiemiddel arbeid wordt in bijlage 11 
gegeven. 

Opgemerkt dient te worden dater in de schematiseringen van de bijlagen steeds alle mogelijke 
transportbewegingen zijn weergegeven. Dit hoeft in de praktijk niet het geval te zijn. Indien er bijvoorbeeld 
geen gebruik wordt gemaakt van transportmaterieel voor arbeid op de bouwplaats, dan wordt dit natuurlijk niet 
meegenomen in bet schema. Het transport naar en van de bomvplaats met bijvoorbeeld een auto wordt dan 
alleen meegenomen. Het hangt van de situatie waarin de bouwactiviteit wordt uitgevoerd afhoe het schema er 
uit komt te zien. 
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4.2 lndeling materieelsoorten naar gebruik 

Nadat het materieelgebruik naar, op en van de bouwplaats inzichtelijk gemaakt is in een structuur kan er in dit 
hoofdstuk worden overgegaan tot het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag. 

Welke materieelsoorten kunnen onderscheiden worden? 

In de vorige paragrafen zijn in de voorbeelden verschillende soorten materieel ter sprake gekomen. Zo werd er 
gesproken over een torenkraan, een kolombekisting en een boormachine. Het zijn allemaal verschillende soorten 
materieel maar ze worden voor totaal verschillende doeleinden gebruikt. Het is daarom zaak een onderverdeling 
te maken naar de verschillende materieelsoorten die er bestaan. Echter met het oog op de doelstelling van dit 
afstudeeronderzoek zal het gebruik van energiedragers in deze indeling centraal staan. 

4.2.1 Onderverdeling materieelsoorten. 

In de Iiteratuur bestaan er verschillende onderverdelingen naar materieelsoorten. Het vakgebied 
Uitvoeringstechniek maakt de volgende onderverdeling in materieelsoorten [20): 

• Instrumenten; 
• Hulpconstructies; 
• W erktuigen; 

• Transportwerktuigen: 
o Hefwerktuigen: 

• Met last vrij rijden; 
• Vaste plaats; 

o Hijswerktuigen: 
• Vaste plaats ofbaan; 
• Mobiel; 

o Voertuigen: 
• Wegvoertuigen; 
• Weg-en ruwterreinvoertuigen; 
• Ru\Vterreinvoertuigen; 

o Hijsvoorzieningen: 
• Losse hijsvoorziening; 
• Vaste hijsvoorziening; 

o Transporteurs; 
o Leidingen; 

• Bewerkingstuigen; 
• V erwerkingstuigen; 

• Verplaatsbare gebouwen: 
• Huisvestigingsruimten; 
• Opslagruimten; 
• W erkplaatsen. 
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Om het materieel naar soort in te delen wordt de materieelgebruik structuur, zoals deze is vastgesteld in bijlage 
8, als uitgangspunt gebruikt. Dit komt er op neer dat bet materieel voor dit onderzoek als volgt wordt 
onderverdeeld: 

• Transportmaterieel: 
o Materieel voor transport van materiaal naar en van de bouwplaats; 
o Materieel voor transport van materiaal op bet maaiveld van de bouwplaats; 
o Materieel voor verticaal transport van materiaal/materieel naar en van een verdiepingsvloer; 
o Materieel voor borizontaal transport van materiaal/materieel op een verdiepingsvloer; 
o Materieel voor transport van materieel naar en van de bouwplaats; 
o Materieel voor transport van materieel op bet maaiveld van de bouwplaats; 
o Materieel voor transport van arbeid naar en van de bouwplaats; 
o Materieel voor verticaal transport van arbeid naar en van een verdieping. 

• Bewerkingsmaterieel; 
• Overig materieel (geen bewerking- oftransportmaterieel). 

Het bewerkingsmaterieel kan verder nog worden onderverdeeld in [20]: 
• Fysiscb bewerkingsmaterieel: Fysiscb bewerkingsmaterieel verandert alleen de materiaalstructuur, de 

samenstelling niet. Bijvoorbeeld een lasmacbine; 
• Cbemisch bewerkingsmaterieel: Chemisch bewerkingsmaterieel verandert de structuur van bet 

materiaal en de sarnenstelling. Bijvoorbeeld een curingcompound blazer; 
• Mechanisch bewerkingsmaterieel: verandert niets aan de structuur en de samenstelling van bet 

materiaal maar verandert alleen de vonn. Een onderscheidt valt nog te maken tussen: 
o verspanend bewerkingsmaterieel: de restproducten die ontstaan zijn afval (spanen). 

Bijvoorbeeld een boonnachine; 
o spaanloos bewerkingsmaterieel: verwijderde delen kunnen weer voor dezelfde doeleinden 

worden gebruikt (geen afval). Bijvoorbeeld een stenenknipper. 

De materieelsoorten die bij deze onderverdeling boren zijn te vinden in de bijlage 12. [IO] [18] [20] 
Een bouwlamp of een bouwdroger valt onder bet overige materieel. Een kolombekisting ook. Het verschil 
tussen een bouwlamp en een bekisting is dat een bouwlamp energiedragers gebruikt om te kunnen functioneren. 
Hetzelfde geldt voor een kruiwagen en een elektriscbe palletwagen. 
Het is daarom belangrijk nog een onderverdeling te maken naar materieel dat energiedragers gebruikt en 
materieel dat geen energiedragers gebruikt. 

Opgemerkt dient te worden dat lijst met materieelsoorten uit bijlage 12 niet compleet is en verder aangevuld 
dient te worden met andere materieelsoorten. Deze lijst moet gezien worden als een eerste opzet om de 
verscbillende materieelsoorten die er bestaan in te kunnen delen. 
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5 Kwantificeren van de C02-uitstoot door materieelgebruik 

In hoofdstuk drie van dit verslag is naar voren gekomen dat de milieu-ingreep: uitstoot van C02, veroorzaakt 
wordt door het gebruik van energiedragers in materieel. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de variabelen zijn 
die de grootte van de COruitstoot door materieelgebruik bepalen. In dit hoofdstuk wordt de derde taakstelling 
uitgevoerd. 

Taakstelling 3: 

Het inzichtelijk maken van de variabelen die bepalend zijn voor de COruitstoot, door gebruik van materieel 
naar, op en van de bouwplaats. 

Bij deze taakstelling hoort een onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk beantwoord moet worden: 

Welke variabelen bepalen de hoeveelheid C02 die uitgestoten wordt door het gebruik van materieel? 

5.1 Energiedragers 

De uitstoot van C02 door gebruik van materieel is athankelijk van welke energiedrager er verbruikt wordt door 
de materieelsoort. Materieel dat arbeid moet verrichten wordt altijd aangedreven door een motor. De motor is 
een onderdeel van het materieel dat de energiedrager gebruikt. Echter, het maakt voor de C02-uitstoot nogal een 
verschil uit of de motor (elektromotor) elektriciteit als energiedrager gebruikt of benzine (verbrandingsmotor) 
als energiedrager gebruikt. In het volgende zal er een onderverdeling worden gemaakt van mogelijke 
energiedragers die door bouwmaterieel gebruikt kunnen worden. 

5.1.1 Brandstof als energiedrager voor bouwmaterieel 

Een brandstofis een bron van energie. Deze energie wordt gebruikt om warmte, Iicht, ofkinetische energie te 
leveren. Koolstofdioxide, C02, ontstaat door de verbranding van organische brandstoffen. Kenmerkend voor 
organische brandstoffen is dat deze koolstofatomen bevatten. Bij verbranding van organische brandstoffen gaat 
het koolstofatoom een verbinding aan met zuurstof, 0 2, waardoor de stofkoolstofdioxide, C02, wordt gevormd. 

Organische brandstoffen zijn onder te verdelen in [22]: 
• fossiele brandstoffen: 

o steenkool; 
o aardolie; 
o aardgas; 
o turf. 

• biobrandstoffen: 
o 1 e generatie; zijn voedselgerelateerde zoals palmolie suikerriet; 
o 2e generatie; zijn niet voedselgerelateerde zoals stro, hour, dierlijk vet; 
o 3e generatie; brandstofuit algen. 
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Voordat een organische brandstof in een verbrandingsmotor kan worden toegepast dient er eerst een 
motorbrandstof van gemaakt te worden. 

Van de fossiele brandstoffen kunnen de volgende motorbrandstoffen worden gemaakt: 
• Stookolie; 
• Diesel; 
• Kerosine; 
• Benzine; 
• LPG (Liquefied Petroleum Gas); 
• CNG (Compressed Natural Gas). 

Van de biobrandstoffen kunnen de volgende motorbrandstoffen worden gemaakt: 
• Bio-ethanol; 
• Riogas; 
• Cellulose-ethanol; 
• Biomethanol; 
• Biodiesel; 
• Pure Plantaardige Olie; 
• Bio-Fischer-Tropsch-diesel; 
• Hydro Thermal Upgrading; 
• Pyrolyse-olie; 
• Dimethyl-ether. 

Naast de organische brandstoffen kunnen nog twee andere soorten brandstoffen onderscheiden worden 
namelijk: 

• Anorganische brandstoffen zoals waterstof; 
• Kembrandstoffen zoals uranium. 

Kenmerkend van deze twee brandstoffen is dat ze geen koolstofbevatten en dus COrneutraal zijn. 

5.1.1.1 Kanttekening bij het gebruik van biobrandstoffen 

Blad 59 

Het grote voordeel van het verbranden van biomassa is dat het een vrijwel COrneutraal proces is, dit komt door 
de koolstofkringloop. Bij verbranding van biomassa komt C02 vrij, deze uitstoot wordt als het ware weer 
gecompenseerd doordat nieuwe planten die als grondstof dienen voor de biobrandstof de uitgestoten C02 aan de 
atmosfeer onttrekken. 
Dat is een groot verschil met de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij C02 vrijkomt die zo lang was 
opgeslagen dat ze in praktische zin geen dee! meer uitmaakte van de COz-kringloop op aarde. Hierdoor wordt de 
verbranding van biobrandstoffen vaak als COrneutraal gezien. [24] 
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5.1.2 Elektriciteit als energiedrager voor bouwmaterieel 

Elektriciteit is, naast het gebruik van motorbrandstoffen, een veelvoorkomende energiedrager die gebruikt wordt 
in bouwmaterieel. Wanneer er puur gekeken wordt naar het gebruik van elektriciteit op de bouwplaats, dan moet 
geconstateerd worden dater geen C02 vrij komt. Dit is echter te kort door de bocht. Elektriciteit moet namelijk 
net als motorbrandstoffen eerst geproduceerd worden. Tijdens deze productie komt er namelijk we! C02 vrij. 

Wanneer er een uitspraak gedaan moet worden over de COruitstoot van materieel dat elektriciteit gebruikt, dan 
zal er na moeten worden nagegaan hoe deze elektriciteit geproduceerd wordt. 
De productie van elektriciteit kan op verschillende manieren plaats vinden. 

• Elektriciteit kan worden geproduceerd met behulp van organische brandstoffen, die als brandstof 
dienen in een elektriciteitscentrale. Elektriciteit wordt geproduceerd door het verbranden van deze 
organische brandstoffen waarbij wannte vrij komt, hierdoor kan water worden omgezet in stoom. 
Deze stoom drijft een turbine aan, waaraan een generator (dynamo) is gekoppeld die uiteindelijk 
elektriciteit produceert. Bij het productieproces van elektriciteit die geproduceerd wordt door de 
verbranding van organische brandstoffen komt dus C02 vrij. 

Naast het produceren van elektriciteit uit organische brandstoffen bestaan er nog de zogenaamde C02 vrije 
productieprocessen. 

• Elektriciteit kan worden geproduceerd met behulp van windmolens, waterkrachtcentrales of 
zonnecellen. 

• Elektriciteit kan worden geproduceerd met behulp van anorganische brandstoffen zoals waterstof. 
De elektriciteit wordt dan opgewekt door een brandstofcel. Voor het produceren van waterstof is 
weer elektriciteit nodig. Waterstof is als brandstof alleen COi-vrij, als de elektriciteit waarmee het 
wordt geproduceerd met windmolens, waterkrachtcentrales of zonnecellen is opgewekt. 

• Elektriciteit kan worden geproduceerd met behulp van kembrandstoffen zoals uranium. Door de 
kemsplijting van uranium, kemenergie, komt er warmte vrij waarmee water kan worden omgezet 
in stoom. Het verdere proces tot het verkrijgen van elektriciteit is nagenoeg hetzelfde als dat van 
de elektriciteitscentrale die organische brandstoffen verbrandt. 
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5.1.2.1 Kanttekening bij de productie van elektriciteit en motorbrandstoffen 

Om een eerlijk vergelijk te kunnen mak:en tussen de verschillende vormen van energiedragers en bun COr 
uitstoot zal bet gehele productieproces van elektriciteit en brandstoffen moeten worden meegenomen. Dus van 
delving van de steenkool, bouw elektriciteitscentrale, tot verbranding van de organische brandstoffen in de 
centrale en sloop van de elektriciteitscentrale. Zo ook voor de delving van aardolie tot de productie van benzine 
en de uitstoot van benzine. 

Wanneer we de COruitstoot in dit gehele proces bekijken wordt duidelijk dat zelfs windmolens en zonnecellen 
koolstofdioxide uitstoten. Voor windmolens en zonnecellen speelt alleen de productie ervan een rol, zodat de 
veroorzaakte COz-uitstoot gezien kan worden als 'eenmalig'. Echter de verwachting is dat zonnecellen en 
windmolens ook steeds meer COruitstoot zullen gaan uitstoten. De metalen die in zonnecellen en dynamo's 
voor windmolens worden toegepast zijn nauwelijks voorradig in de aardbodem om aan de toenemende behoefte 
te kunnen voorzien. Hierdoor zal bet delven naar deze metalen steeds meer energie gaan kosten. 
De totale COruitstoot van een kerncentrale wordt het beste uitgedrukt in bet aantal ton uitgestoten C02 per 
opgewekte gigawattuur (GWh) aan energie. De uitstoot van koolstofdioxide begint bij de bouw van de 
kerncentrale. 

In tegenstelling tot windmolens en zonnecellen is het daarmee nog niet gedaan bij kernenergie. Het delven van 
de grondstofuranium heeft ook de nodige ecologische voeten in de aarde. Daarnaast is er veel energie nodig om 
uranium uit bet erts te winnen. De grootste veroorzaker van C02 -uitstoot is zwaar water. Dit water wordt 
gebruikt om neutronen op te vangen die vrijkomen bij de splitsing van uranium. Bij de productie van zwaar 
water worden de waterstofatomen vervangen door deuteriumatomen. Wanneer andere C02-producerende 
bronnen hierbij worden opgeteld, zoals de uitstoot veroorzaak:t door de verwerking van kernafval, is de totale 
uitstoot van een kerncentrale gemiddeld 15,42 ton C02 per GWh. Voor windenergie ligt deze waarde op 
ongeveer 1 ton C02 per GWh [25]. In verhouding is de totale COruitstoot van een kemcentrale dus een factor 
vijftien groter dan die van windenergie. De C02-uitstoot veroorzaak:t door een kerncentrale is hiermee nog 
steeds veel lager dan de totale COruitstoot van een energiecentrale aangedreven door fossiele brandstoffen. 

5.1.3 Te gebruiken C02·emissiefactoren 

Het gaat veel te ver om in dit onderzoek de COz-uitstoot die vrijkomt bij bet productieproces van energiedragers 
na te gaan. Dit wordt immers ook niet gedaan voor bet productieproces van materialen. Voor bet onderzoek is 
bet wel goed om kennis te nemen van bet productieproces van energiedragers en van bet feit dat de verbranding 
van motorbrandstoffen niet alleen zorgt voor de uitstoot van C02• 

In dit onderzoek zal daarom gebruik worden gemaakt van standaard COremissiefactoren voor de verschillende 
soorten energiedragers. Een emissiefactor is de hoeveelheid luchtverontreiniging (van een bepaalde component) 
die uitgeworpen wordt per eenheid verstookte brandstof. Het is gebruikelijk om de emissiefactor in g/kg of g/GJ 
weer te geven [26]. 
De emissiefactoren die gebruikt zullen worden zijn die van het Greenhouse Gas Protocol. 
Het Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG Protocol), werd in 1998 gelanceerd met bet doe) een 
internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving voor de uitstoot van 
broeikasgassen door bedrijven. Ook werd deze standaard ontwikkeld om hem zo breed mogelijk te verspreiden. 
Jn bijlage 13 zijn de verschillende emissiefactoren voor de energiedragers brandstof (tabel 1) en elektriciteit 
(tabel 5) terug te vinden. In de volgende drie paragrafen wordt uitgelegd welke emissiefactoren voor dit 
onderzoek van toepassing zullen zijn. 
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5.1.3.1 Emissiefactor op basis van brandstofverbruik uitgedrukt in liters 

In tabel I van bijlage 13 is te zien dat de emissiefactor voor bet verbruik van motorbrandstofwordt uitgedrukt in 
bet aantal kilo C02 dat uitgestoten wordt per liter brandstof die verbruikt wordt. 
Om erachter te komen hoeveel liters brandstof een materieelsoort gebruikt zal bet verbruik van de materieelsoort 
achterhaald moeten worden. Voor transportmaterieel wordt bet verbruik uitgedrukt in bet aantal liters 
motorbrandstofper gereden kilometer. Uit de technische specificaties van de fabrikant van de materieelsoort 
moet bet brandstofverbruik achterhaald worden. In het onderzoek zal voor bet transport van materiaal, materieel 
en arbeid naar en van de bouwplaats gekozen worden voor deze emissiefactor. 

5.1.3.2 Emissiefactor op basis van energie·inhoud brandstofsoort uitgedrukt in tera joule 

De emissiefactor in tabel 1 van bijlage 13 kan ook worden uitgedrukt in het aantal kilo C02 dat uitgestoten 
wordt per TJ, tera joule, energie die de brandstofsoort oplevert bij verbranding ervan. Het aantal tera joule 
(l TJ 1012 joule) uit tabel 1 kan ook omgerekend worden naar het aantal kilowattuur. Want 1 Watt 1 j/s en 
lkWh 3600kW. Het resultaat is dan dat I TJ overeenkomt met 3,6 x 10'6 kWh. Wanneer het vennogen van de 
motor bekend is in kilowatt (kW) of in PK (paardenkrachten, IPK = 0,735 kW) kan het brandstofverbruik 
berekend worden. Een brandstofmotor met een vennogen van 150 kW die een uur draait met een vermogen van 
150 kW heeft een verbruik van 150kWh. Wanneer de emissiefactor voor de gekozen energiedrager geselecteerd 
wordt is het aantal kilo C02 dat uitgestoten wordt per kWh te berekenen. De tijdsduur dat het materieel gebruikt 
wordt moet bepaald worden om bet verbruik te bepalen. In bet onderzoek wordt voor het transport van de 
productiemiddelen op de bouwplaats gekozen voor deze emissiefactor, indien de materieelsoort brandstof 
verbruikt. 

5.1.3.3 Emissiefactor op basis van elektriciteitverbruik uitgedrukt in kWh. 
Op de bouwplaats wordt ook materieel gebruikt dat elektriciteit als energiedrager verbruikt. Om de COruitstoot 
van materieel te berekenen dat elektriciteit verbruikt, wordt de emissiefactor uit bijlage 13 tabel 5 gebruikt. 
Deze emissiefactor wordt uitgedrukt in het aantal kg C02 dat uitgestoten worden per kWh elektriciteit die er 
verbruikt wordt. De tijdsduur dat het materieel in gebruik is, moet bepaald worden om de uitstoot te berekenen. 
In bet onderzoek wordt er van uitgegaan dat alleen het materieel op de bouwplaats elektriciteit verbruikt, omdat 
zich daar voorzieningen bevinden waar elektriciteit geleverd kan worden. 
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5.2 Variabelen die C02·uitstoot bepalen 

In de vorige paragraaf zijn de verschillende soorten energiedragers in kaart gebracht. Met behulp van de drie 
emissiefactoren uit tabel I en tabel 5 van bijlage13 is de uitstoot van C02 uiteindelijk te berekenen. Om deze 
berekening uit te voeren moeten eerst enkele variabelen in kaart gebracht worden die van invloed zijn op de 
grootte van deze COruitstoot. In het onderzoek wordt een onderscheidt gemaakt tussen drie soorten variabelen. 
Te weten: 

• Projectafhankelijke variabelen; 
• Transportmaterieelafhankelijke variabelen; 
• Energiedragerafhankelijke variabelen. 

De materieelgebruik structuur uit bijlage 8 wordt als 'kapstok' gebruikt om deze variabelen aan op te hangen. 
Iedere activiteit in de structuur bestaat uit een combinatie van bovenstaande variabelen. De variabelen vorrnen 
samen een functie waarrnee de grootte van de COruitstoot bepaald wordt. De functie omschrijvingen zijn te 
vinden in bijlage 14. In het volgende worden de variabelen beschreven die in het onderzoek gebruikt worden. 

5.2.1 Projectafhankelijke variabelen 

De projectafhankelijke variabelen hebben betrekking op het uit te voeren bouwdeel, het specifieke materiaal en 
materieel die daarvoor gebruikt worden en de arbeid die nodig is om het bouwdeel te realiseren. Aangezien deze 
variabelen voor ieder bouwproject verschillend zullen zijn worden ze projectafhankelijke variabelen genoemd. 
De volgende variabelen met bijbehorende eenheden vallen onder de projectafuankelijke variabelen: 

Met de afstand (A) wordt de afstand tussen bouwmateriaalhandel, werkplaats, materieeldienst, woning en de 
bouwplaats als ook de afstand tussen een laad- en lospunt op de bouwplaats. De afstand wordt in kilometers 
uitgedrukt voor het transport van de productiemiddelen naar en van de bouwplaats. De afstand wordt in meters 
uitgedrukt voor het transport op de bouwplaats. 

B 
Vermogen bewerking, overig- materieel 
(geentransportmaterieel) 

kW 

Met variabele B wordt het verrnogen van het materieel bedoeld dat niet als transportmaterieel gebruikt wordt. 
Het verrnogen wordt uitgedrukt in kilowatt. Deze variabele komt alleen bij de berekening van activiteit B5 voor. 

C Totale hoeveelheid te verwerken materiaal 

Met de variabele C, wordt de totale hoeveelheid materiaal bedoeld dat in een bouwdeel verwerkt wordt. Deze 
variabele wordt uitgedrukt in de totale hoeveelheid te verwerken materiaal in kubieke meters, vierkante meters, 
strekkende meters of stuks. 
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D Afmetingen van elm transporteenheid 

Met variabele D wordt de afmetingen van een transporteenheid bedoeld. Onder transporteenheid wordt verstaan: 
een verzameling van goederen, materialen, die zodanig zijn samengevoegd dat deze als een gestandaardiseerd 
geheel aan het transport kan deelnemen [22]. 
De variabele D is altijd athankelijk van variabel C. Als C uitgedrukt wordt in m3 dan wordt variabele D 
logischer wijs ook uitgedrukt in m3

• Als variabele C uitgedrukt wordt in stuks dan is variabele D altijd 1 omdat 
de transporteenheid al een stuk op zich is. 

E Soortelijk gewicht materiaalsoort 
kg I m3

, kg I m2
, kg I m1, 

kg I st 

Met variabele E wordt het soortelijk gewicht bedoeld van de materiaalsoort waar de transporteenheid uit bestaat. 
Deze variabele wordt uitgedrukt in kilo per kubieke meter, kilo per vierkante meter, kilo per strekkende meter of 
kilo per stuk. Variabele Eis athankelijk van de gekozen eenheid bij variabele C. 

F 
lnhoud, oppervlakte doorsnede, hoogte/dikte 
transporteenheid 

1 m1 m2 m3 

' ' ' 

Variabele Fis athankelijk van de eenheid waarin variabele C wordt uitgedrukt. De variabel Fis nodig om de 
inhoud van een transporteenbeid uit te drukken. Deze wordt omschreven door de functie 
C x F. Wanneer de eenheid van C m3 is dan moet voor FI worden gekozen omdat de inboud van de 
transporteenheid al gegeven is in de eenheid van de afinetingen van de transporteenheid. Als variabele C 
uitgedrukt wordt in m2 dan moet variabele F uitgedrukt worden in de dikte ofboogte van de transporteenheid 
uitgedrukt in m2

• Als variabele C uitgedrukt wordt in stuks dan is de inhoud van de transporteenheid nog niet 
bekend en moet variabele F uitgedrukt worden in m3

. 

G Totaal te gebruiken stuks materieel st 

De variabele G beeft betrekking op bet totaal aantal stuks materieel van hetzelfde soort, waarmee een bouwdeel 
gerealiseerd wordt. 

I H I Gewlcht van de materieelsoort 

Variabele H beeft: betrekking op bet gewicbt van dezelfde materieelsoort als onder G, die getransporteerd moet 
worden naar, op of van de bouwplaats. 

Variabele I beeft betrekking op het aantal dagen dat bet duurt om een bouwdeel te realiseren op de bouwplaats. 
Een werkdag bestaat uit 8 uur. 
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J [ Aantal betrokken personen 

Variabele J wordt omschreven als het totaal aantal personen dat betrokken is bij een specifiek te realiseren 
bouwdeel op de bouwplaats. 

Indien het gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat en er verticaal transport plaatsvindt, is variabele K van 
toepassing. Deze variabel beschrijft de gemiddelde verdiepingshoogte van het in aanbouw zijnde gebouw in 
meters. 

Blad 65 

Variabele L sluit weer aan op Ken heeft nu betrekking op het totaal aantal verdiepingen van het gebouw vanaf 
het maaiveldniveau. 

M Aantal transporteenheden tegelijk transporteren st 

Variabele M heeft betrekking op het aantal transporteenheden die tegelijk verticaal getransporteerd worden op 
de bouwplaats. 

[ N [ Percentage materieelgebruik 

De variabele N heeft betrekking op het percentage van de dag op basis van 8 uur dat het materieel gebruikt 
wordt op de bestemming. Een vlindermachine zal misschien maar 25% van de dag (2 uur) gebruikt worden 
terwijl een graafmachine 100% (8 uur) van de dag gebruikt wordt. Variabele N kan ook worden uitgedrukt in 
het percentage van de dag dat het materieel gebruikt wordt op basis van 24 uur. Een bouwlamp zal in de winter 
waarschijnlijk 50% (12 uur) van de <lag gebruikt worden terwijl een bemalinginstallatie 100% (24 uur) van de 
dag gebruikt wordt. De variabele N komt alleen voor in activiteit B5. 

I 0 I Gewicht van een persoon 

De variabele 0 heeft betrekking op het gemiddelde gewicht van een werknemer die betrokken is bij het 
realiseren van een bouwdeel op de bouwplaats. In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat het gemiddelde 
gewicht van een werknemer 80 kilo is. 
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5.2.2 Transportmaterieelafhankelijke variabelen 

De transportmaterieel atbankelijke variabelen hebben betrekking op het transportmaterieel dat gebruikt wordt 
om de productiemiddelen op de bestemming te krijgen en van een bestemming op de bouwplaats vandaan te 
krijgen. De volgende variabelen vallen onder de transportmaterieel atbankelijke variabelen: 

P Brandstofverbruik transportmaterieelsoort beladen I/ km 

De variabele P valt te omschrijven als het brandstofverbruik dat het transportmaterieel verbruikt op het moment 
dat deze maximaal beladen is met een van de drie productiemiddelen. Het brandstofverbruik wordt uitgedrukt in 
het aantal liters brandstofper gereden kilometer in maximaal beladen toestand naar de bouwplaats toe of van de 
bouwplaats af. 

Q Brandstofverbruik transportmaterieelsoort 
onbeladen I/km 

De variabele Q valt te omschrijven als het brandstofverbruik dat het transportmaterieel verbruikt op het moment 
dat deze onbeladen is. Het brandstofverbruik wordt uitgedrukt in het aantal liters brandstofper gereden 
kilometer in onbeladen toestand naar de bouwplaats toe of van de bomvplaats af. 

R Snelheid transportmaterieelsoort beladen m/s 

De variabele R wordt omschreven als de snelheid van het transportmaterieel in maximaal beladen toestand op de 
bouwplaats. Voor het transportmaterieel dat wordt toegepast op het maaiveld van de bouwplaats geldt hiervoor 
een maximumsnelheid van 5 m/s. 

S Snelheid transportmaterieelsoort onbeladen m/s 

De variabele S wordt omschreven als de snelheid van het transportmaterieel in onbeladen toestand op de 
bouwplaats. Voor het transportmaterieel dat wordt toegepast op het maaiveld van de bouwplaats geldt hiervoor 
een maximumsnelheid van 5 km/uur. 

I T I Vermogen transportmaterieelsoort 

Met de variabele T wordt het maximale vermogen van de toe te passen transportmaterieelsoort bedoeld in 
kilowatt. Het vermogen van het transportmaterieel dat ook wordt toegepast voor het transport naar en van de 
bouwplaats, bijvoorbeeld een vrachtwagen, moet gecorrigeerd worden met een factor. De reden hiervoor is dat 
het transportmaterieel nooit zijn maximale vermogen op de bouwplaats zal gebruiken, mede door de 
snelheidsbeperking van 5 km/uur. Voor het onderzoek wordt er daarom van uitgegaan, dat het vermogen van het 
transportmaterieel dat op de bouwplaats gebruikt wordt, een twintigste van het totaal beschikbare vermogen zal 
zijn. 
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U Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort kg 

Met de variabele U wordt het maximaal te transporteren gewicht van de transportmaterieelsoort bedoeld. Deze 
variabele wordt uitgedrukt in kilo· s. 

V Volumecapaciteit transportmaterieelsoort m3 (Ix bx h) 

Met de variabele V wordt de het maximaal te transporteren volume van de transportmaterieelsoort bedoeld. De 
variabele wordt uitgedrukt in de lengte, de breedte en de hoogte (alien in meters) van de laadruimte van de 
materieelsoort. Wanneer deze vermenigvuldigd worden met elkaar is het totale volume van het laadruimte van 
de materieelsoort bepaald. 

W Maximaal aantal zitplaatsen materieelsoort st 

De variabele W wordt uitgedrukt in bet maximaal aantal zitplaatsen van de materieelsoort (auto, busje, motor) 
dat gebruikt wordt om werknemers naar of van de bouwplaats te transporteren. 

5.2.3 Energiedragerafhankelijke variabelen 

De energiedrager afhankelijke variabelen hebben betrekking op de soort energiedrager die de materieelsoort 
verbruikt om te kunnen functioneren. De volgende variabelen vallen onder de energiedrager afhankelijke 
variabelen: 

X Emissiefactor behorende bij energiedrager 
(benzine, diesel, LPG, kerosine) 

kg C02 /I 

De variabele X wordt omschreven als de emissiefactor behorende bij de energiedragers: benzine, diesel, LPG, 
kerosine. Deze emissiefactor wordt uitgedrukt in het aantal kilo· s C02 dat uitgestoten wordt per liter brandstof 
die er verbruikt wordt. 

y Emissiefactor behorende bij energiedrager 
(elektriciteit, benzine, diesel, LPG, kerosine, aardgas, ethaan, biodiesel) kg C02 / kWh 

De variabele Y wordt omschreven als de emissiefactor behorende bij de energiedragers: elektriciteit, benzine, 
diesel, LPG, kerosine, aardgas, ethaan, biodiesel. Deze emissiefactor wordt uitgedrukt in bet aantal kilo· s C02 

dat uitgestoten wordt per kilowattuur die er verbruikt wordt. 
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5.2.4 Parameters 

rn dit onderzoek komen ook parameters voor. De parameter wordt beschreven door een functie bestaande uit een 
combinatie van projectafhankelijke variabelen en transportmaterieelafhankelijke variabelen. Voor een 
inhoudelijke beschrijving van de parameters wordt er verwezen naar bijlage 14 en de matrix in bijlage 15. De 
volgende parameters komen in dit onderzoek voor: 

I ~ IAantal transporten horizontaal ~I 
Parameter µ wordt beschreven als bet aantal horizontale transporten dat nodig is om een bouwdeel uit te voeren. 
De te transporteren eenheden zijn steeds materiaal, materieel of arbeid. Deze parameter betreft alleen bet 
horizontale gerichte transport. Parameterµ geeft bijvoorbeeld aan hoe vaak een betontruckmixer van 'x' m3

, van 
de betoncentrale naar de bouwplaats moet rijden om daar een vloer van 'x' m3 beton te storten. 

I a IAantal transporten verticaal 

Het aantal verticale transporten wordt aangegeven met de parameter .n. Deze parameter wordt hetzelfde 
beschreven als parameter µ maar dan voor bet verticaal gerichte transport. Parameter .Q geeft bijvoorbeeld aan 
hoe vaak een torenkraan met een betonkubel van 'x' m3

, moet hijsen en vieren om een vloer van 'x' m3 beton te 
storten op een verdieping. 

I a I Verticale transportafstand 

Indien er op een bouwproject verticaal getransporteerd moet warden naar een in aanbouw zijnde verdieping, dan 
kan met parameter a de verticale transportafstand uitgerekend warden. De verticale transportafstand is de 
afstand vanafhet maaiveld tot de betreffende verdieping, waar bet productiemiddel verbruikt, gebruikt of 
ingezet dient te warden. 

I ~ I Totaal aantal uren 

Met parameter p wordt het totaal aantal uren beschreven met betrekking tot het materieel dat gebruikt wordt op 
de bouwplaats, nadat deze getransporteerd is naar een bestemming. Paramater p wordt alleen gebruikt in 
activiteit B5 en heeft dus betrekking op al bet materieel dat geen transportmaterieel maar wel een energiedrager 
verbruikt. 
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5.2.5 Voorbeeld uitwerking functie 

In deze paragraaf zal een functie voor A I worden opgesteld waannee de COruitstoot uitgerekend wordt. Er zal 
steeds aangegeven worden in welke eenheid de variabele wordt uitgedrukt. De vetgedrukte letter achter de 
variabele is de lettercode die voor deze variabele geldt in het onderzoek. In bijlage 14 zijn voor de overige 
activiteiten de functiebeschrijvingen te vinden. De functie voor de activiteit Al: 'Transport van materiaal naar 
de bouwplaats toe', is nu als volgt: 

Totale COruitstoot Al (kg)= 

COruitstoot A 1 be laden (kg) 

+ (optellen met) 

COruitstoot Al onbeladen (kg) 

COruitstoot Al beladen (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Brandstofverbruik transportmaterieel beladen (I/km) (P) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I I) (X) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten horizontaal (st)(µ) (parameter) 

Met de afstand (A) wordt de afstand in kilometers tussen bouwplaats en materiaalhandel, werkplaats of 
afvalverwerker bedoeld. 
Met het verbruik van de materieelsoort beladen (P) wordt het aantal liter motorbrandstofbedoeld dat de 
materieelsoort verbruikt om een kilometer af te leggen in maximaal be laden toestand. 
De emissiefactor (X) is afuankelijk van de gekozen motorbrandstofsoort en wordt uitgedrukt in bet aantal kg 
C02 dat uitgestoten wordt door bet verbruik van een liter van deze brandstof. 
Wanneer de afstand, het verbruik beladen en de emissiefactor bekend zijn kan de COruitstoot voor maar een 
enkele transportgang uitgerekend worden. Om een bouwdeel te realiseren zijn er meestal meerdere transporten 
nodig om eenzelfde materiaal op de bouwplaats te krijgen. 
De paramater µ in de functie staat voor bet aantal transporten. Om deze parameter te kunnen berekenen is er een 
andere functie opgesteld. 

Het aantal transporten wordt bepaald aan de hand van de transportcapaciteit van de gekozen materieelsoort. 
Deze transportcapaciteit is ten eerste afuankelijk van het maximaal belastbare gewicht op de materieelsoort in 
kilo· s. Ten tweede is deze transportcapaciteit afuankelijk van de transport afmetingen van de gekozen 
materieelsoort. Het moge duidelijk zijn dat de materieelsoort niet oneindige volumes en gewicbten kan 
transporteren. Iedere transportmaterieelsoort is gebonden aan een bepaalde capaciteit. De capaciteit voor het 
gewicbt wordt uitgedrukt in kilo's. De capaciteit voor de afmetingen wordt uitgedrukt in de lengte, breedte, 
boogte, allen in meters. Met de afmetingen van de transportmaterieelsoort kan dus ook de inhoud berekend 
worden van de transportcapaciteit in m3

. 
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Het berekenen van het aantal transporten op basis van gewicht en inhoud wordt gedaan omdat anders lichte 
transporteenheden de volumecapaciteit van het gebruikte transportmaterieel kunnen overschrijden. Daar staat 
tegenover dat transporteenheden met kleine afmetingen, de gewichtcapaciteit van het gebruikte 
transportmaterieel kunnen overschrijden. 
Dit heeft tot gevolg dat voor het aantal transporten een keus gemaakt moet worden tussen het aantal transporten 
op basis van gewicht (µgewicht) ofhet aantal transporten op basis van volume (µvolume). De functie voor parameter 
µ ziet er nu als volgt uit: 

µ = Aantal transporten horizontaal (st) (parameter) 

l.lgewicht 7 Aantal transporten horizontaal totaal op basis van gewicht (st) 

Of(keuze) 

l.lvolume 7 Aantal transporten horizontaal op basis van volume (st) 

De voorwaarde voor deze functie is dat als µgewicht groter is dan µvolume, µvolume gekozen moet worden en als 
µvolume groter is dan µgewicht. µgewicht gekozen moet worden. De functie voor µgewicht kan nu als volgt worden 
omschreven: 

l.lgewicht Aantal transporten horizontaal totaal op basis van gewicht (st)= 

CD-7 Totaal te verwerken aantal transporteenheden in activiteit (st) 

I (delen door) 

UDE-7 Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van gewicht (st) 

CD= Totaal te verwerken aantal transporteenheden in activiteit (st)= 

Totale hoeveelheid te verwerken materiaal (m3
, m2

, m1
, st) (C) 

I (delen door) 

Afmetingen van een transporteenheid (m3
, m2

, m1, I) (D) 

Onder de totale hoeveelheid te verwerken materiaal (C) wordt verstaan het totaal te verwerken aantal m3
, m2

, m1 

of stuks van een gekozen materiaalsoort in een bouwdeel. 
Met de afmetingen van een transporteenheid (D) wordt de afmeting bedoeld uitgedrukt in m3, m2 ofm1 van een 
transporteenheid. Bijvoorbeeld de oppervlakte van een kanaalplaatvloer, de Iengte van een kolom of de inhoud 
van een betontruckmixer. 

UDE= Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van gewicht (st)= 

Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort (kg) (U) 

I (delen door) 

DE-7 gewicht van een transporteenheid (kg) 
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De gewichtscapaciteit van de transportmaterieelsoort (U) is het maximaal belaadbare gewicht dat de gekozen 
transportmaterieelsoort kan transporteren in kilo's. 

DE = gewicht van een transporteenheid (kg) 

Afmetingen van een transporteenheid (m3
, m2

, m1, 1) (D) 

x (vermenigvuldigen met) 

Soortelijk gewicht materiaalsoort (kg/m3
, kg/m2

, kg/m1
, kg/st) (E) 

Om het gewicht van een transporteenheid te berekenen moet het soortelijk gewicht van de materiaalsoort (E) 
achterhaald worden. Voor beton is het soortelijk gewicht bijvoorbeeld 2500 kg/m3

, voor een kanaalplaatvloer 
van 320 mm is het soortelijk gewicbt 462 kg/m1 (27]. 

Wanneer bet soortelijk gewicht van bet materiaal waaruit de transporteenheid is opgebouwd vermenigvuldigd 
wordt met de afmeting van een transporteenbeid, dan is het gewicht van de transporteenbeid berekend. 

Nu de functie voor µgewicht bepaald is kan de functie voor µvolume beschreven worden. Deze functie is als volgt: 

J!voiume = Aantal transporten borizontaal op basis van volume (st) 

CD~ Totaal te verwerken aantal transporteenheden in activiteit (st) 

I (delen door) 

VDF~ Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van volume (st) 

VDF Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van volume (st) 

Volumecapaciteit transportmaterieelsoort (m3 = I x b x h) (V) 

I (delen door) 

DF~ volume van een transporteenbeid (m3
) 

De volumecapaciteit van de transportmaterieelsoort (V) is het maximale belaadbare volume dat de gekozen 
transportmaterieelsoort kan transporteren. De volumecapaciteit wordt voor een vrachtwagen berekend door de 
lengte van de oplegger te vermenigvuldigen met de breedte en de beladinghoogte. Voor de beladinghoogte 
wordt de hoogte van de cabine van de trekker aangehouden. In figuur 14. 1 staat: 'CH' voor de cabinehoogte, 
'BL' voor de lengte van de oplegger en 'TB' voor de breedte van de oplegger. 

Figuur 5.6 Voorbeeld van hoe de afmetingen van een vrachtwagen worden beschreven. [28] 
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DF volume van een transporteenheid (m3
) 

Afmetingen van een transporteenheid (m3
, m2

, m 1
, 1) (D) 

x (vermenigvuldigen met) 

Inhoud, oppervlakte doorsnede, hoogte/dikte transporteenheid (I, m1
, m2

, m3
) (F) 

De voorwaarde voor de berekening van DF is dat als de afmeting van de transporteenheid (D) uitgedrukt wordt 
in m3

, deze vennenigvuldigd moet worden met J om de inhoud van de transporteenheid te berekenen. Als de 
afmetingen van de transporteenheid uitgedrukt wordt in m2 dan moet vermenigvuldigd worden met de 
hoogte/dikte van de transporteenheid. Als de afmetingen van de transporteenheid uitgedrukt wordt in m1 dan 
moet vennenigvuldigd worden met de oppervlakte van de transporteenheid. 

Om de COruitstoot van het onbeladen transport van Al te berekenen wordt de volgende fonnule gebruikt in het 
onderzoek. 

COruitstoot Al onbeladen (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vennenigvuldigen met) 

BrandstofVerbruik transportmaterieel onbeladen (I/km) (Q) 

x (vennenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 11) (X) 

x (vennenigvuldigen met) 

Aantal transporten horizontaal totaal (st) (µ) 

Het enige verschil met de functie, COz-uitstoot Al beladen, is dat het verbruik van energiedragers van het 
transportmaterieel het onbeladen verbruik is. Het onbeladen verbruik van het transportmaterieel zal altijd lager 
zijn dat het beladen verbruik 
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5.2.6 Conclusies variabelen die C02-uitstoot bepalen 

In <lit hoofdstuk is naar voren gekomen <lat de hoeveelheid elektriciteit (kWh) ofmotorbrandstoffen (liters) die 
verbruikt worden in (bouw)materieel verantwoordelijk is voor de hoeveelheid C02 die uitgestoten wordt. De 
uitstoot van een activiteit wordt bepaald door een combinatie van de drie soorten variabelen: 

• Projectafhankelijke variabelen; 
• Transportmaterieelafhankelijke variabelen; 
• Energiedragerafhankelijke variabelen. 

In bijlage 14 zijn per activiteit van Al tot en met A8, Bl tot en met B9 en Cl tot en met C4 functies opgesteld 
bestaande uit de variabelen die in deze paragraafbeschreven zijn. Met deze functies wordt de COruitstoot, in 
kilogrammen, per activiteit berekend. 
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6 Rekenmodel voor de C02-uitstoot 

In hoofdstuk vier is een structuur ontwikkeld waannee het materieelgebruik naar, op en van de bouwplaats in 
kaart is gebracht. Het resultaat van deze structuur zijn de drie schema's in de bijlage 9, IO en 1 I. Met deze 
schema's is het materieelgebruik met betrekking tot de afzonderlijke productiemiddelen in kaart gebracht. 
In hoofdstuk vijf is voor iedere activiteit uit deze structuur een functie bepaald waannee de COruitstoot 
uitgerekend kan worden. De functies behorende bij de activiteiten worden in bijlage 14 beschreven. 
In dit hoofdstuk zal met behulp van deze gegevens uit hoofdstuk 4 en 5 de vierde en laatste taakstelling van het 
afstudeeronderzoek worden uitgevoerd. 

Taakstelling 4: 

Een rekenmodel ontwerpen waarmee de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten kan worden 
bepaald 

Bij deze taakstelling hoort een onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk beantwoord moet worden: 

Wat is het programma van eisen waaraan het rekenmodel moet voldoen? 

In dit hoofdstuk zal eerst het programma van eisen en het ontwerpproces van het rekenmodel worden besproken. 
Vervolgens zal het ontwikkelde rekenmodel nader toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld. Als 
afsluiting van dit hoofdstuk zal het ontwikkelde rekenmodel worden getoetst aan bet programma van eisen om 
te zien ofhet ontwikkelde model hieraan voldoet. 

6.1 Programma van eisen van het rekenmodel 

In deze paragraafwordt het programma van eisen gegeven van het rekenmodel dat ontworpen is. Het 
programma van eisen bestaat ten eerste uit eisen vanuit de doelstelling van bet afstudeeronderzoek. Ten tweede 
bestaat het programma uit eisen die gesteld zijn vanuit de doelgroep die bet rekenmodel gaat gebruiken. 

6.1.1 Eisen vanuit de doelstelling 

Het eerste uitgangspunt voor het programma van eisen vormt de doelstelling die opgesteld is voor het 
afstudeeronderzoek. Deze luidt als volgt: 

Het ontwerpen van een rekenmodel dat de COruitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten in kaart 
brengt, waardoor deze uitstoot meetbaar en beheersbaar wordt gemaakt voor Heijmans Utiliteitsbouw. 

In bovenstaande doelstelling zijn meetbaarheid en beheersbaarheid eisen waaraan het rekenmodel moet voldoen. 
Deze eisen kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

Meten 
Van iedere activiteit moet afzonderlijk berekend worden in welke mate deze bijdraagt aan de totale uitstoot van 
een uit te voeren bouwdeel. Dit geeft om te beginnen inzicht in welke activiteiten de grootste uitstoot 
veroorzaken en een beeld van de totale uitstoot van meerdere geplande activiteiten. Het meten, kwantificeren, 
wordt gedaan door het berekenen van de COz-uitstoot uitgedrukt in kilo's. De gebruiker maakt zelf een keuze 
voor welk bouwdeel er een COrberekening wordt gemaakt. De NL-SIB codering wordt als handvat gebruikt 
om een bouwdeel te kiezen waarvan de COruitstoot bepaald moet worden. De eisen met betrekking tot meten 
zijn als volgt: 

• Het rekenmodel moet inzichtelijk maken hoe iedere activiteit bijdraagt aan de COruitstoot van een uit 
te voeren bouwdeel. 

• Het rekenmodel moet van de 21 activiteiten de COz-uitstoot afzonderlijk van elkaar kunnen berekenen. 
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Beheersen 
Naast het kwantificeren dient het rekenmodel de COi-uitstoot ook beheersbaar te maken. Door het berekenen 
van de COruitstoot van een activiteit en het vervolgens te vergelijken met de uitkomsten van dezelfde activiteit 
maar dan met andere variabelen, krijgt de gebruiker inzicht in hoe de COruitstoot beheersbaar gemaakt kan 
worden. Voor het rekenmodel betekent dit dat de gebruiker de variabelen zo moet kunnen aanpassen dat hij of 
zij in een oogopslag ziet wat het effect op de COruitstoot is, als er een variabele wordt veranderd. Op deze 
manier wordt er ook een stuk bewustwording gecreeerd bij de gebruiker ten aanzien van COi-uitstoot op de 
bouwplaats. De eisen met betrekking tot beheersen zijn als volgt: 

• Het rekenmodel moet inzicht geven hoe de COruitstoot beheersbaar gemaakt kan worden. 
• Het rekenmodel moet de gebruiker proactief stimuleren om de input aan te passen waardoor 

verschillende uitkomsten vergelijkbaar zijn. 

Vanuit de twee eisen meten en beheersen komt er indirect uit de doelstelling nog een derde eis voort namelijk: 

Visualiseren 
Het visualiseren is een eis die voortkomt uit het doel om inzicht te geven in de COruitstoot. In het model is 
continu de output zichtbaar tijdens het invoeren van de verschillende waardes van de variabelen. Op het moment 
dat de waarde van een variabele verandert, is direct onderaan de pagina de verandering zichtbaar in de output. 
Deze output bestaat uit de uiteindelijke COruitstoot maar ook uit verschillende parameters die afuankelijk zijn 
van de input. 
Naast de uitstoot per activiteit wordt er uiteindelijk een totaal overzicht gegeven van de COruitstoot van alle 
activiteiten samen. Dit overzicht wordt weergegeven in inzichtelijke taartdiagrammen. Vanuit dit overzicht kan 
vervolgens terug gegaan worden om de input van de berekening te veranderen. Wanneer de input veranderd is 
kan er weer naar de taartdiagrammen worden gegaan om het nieuwe resultaat te zien. De eis met betrekking tot 
visualiseren is als volgt: 

• De gebruiker van het rekenmodel moet de variabelen zo kunnen aanpassen dat in een oogopslag te zien 
is wat het effect is op de COruitstoot. 

6.1.2 Eisen vanuit de doelgroep 

De gebruiker van het hulpmiddel is een werkvoorbereider van Heijmans Utiliteitsbouw die de grootte van de 
COruitstoot van een voor te bereiden bouwdeel wil bepalen. Hiermee krijgt hij of zij inzicht in het effect op de 
C02-uitstoot van de verschillende mogelijke keuzes. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Voorwaarde is dat het hulpmiddel gebruiksvriendelijk is. Het moet helder zijn wat ingevoerd dient te worden. 
Het model vraagt de gebruiker steeds om de gewenste input te geven. Sommige vragen dienen met 'ja' of 'nee' 
beantwoord te worden. Als er variabelen nodig zijn wordt, er gevraagd deze in te vullen in de daarvoor 
bestemde witte vlakken. De vraag is dan zo omschreven dat het duidelijk is welke variabele er ingevoerd moet 
worden. Als de gebruiker een onlogische input geeft verschijnt er een foutmelding en een verklaring van de fout 
die er is gemaakt. De gebruiker kan deze fout rechtzetten door een juiste input te geven. Hiema zal de 
foutmelding verdwijnen. 
Een andere eis is dat de gebruiker door het model wordt geleid. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door te vragen 
om de invoer akkoord te geven. Hiema verschijnt er een link om naar de volgende stap ofberekening te gaan. 
Om de uitkomsten van de input die de gebruiker geeft helder weer te geven wordt er een samenvatting gemaakt 
van de ingevoerde gegevens. In deze samenvatting staat aangegeven welke activiteiten eerder geselecteerd zijn 
om het bouwdeel mee uit te voeren. Ook staat er in de samenvatting achter iedere activiteit de COruitstoot die 
berekend is aan de hand van de ingevoerde variabelen. 
Om de waardes van de berekende C02-uitstoot te behouden geeft het programma de mogelijkheid om de 
berekende uitstoot per activiteit uit te printen. In deze print is dan ook meteen in een oogopslag te zien welke 
activiteiten het meest bijdragen aan de uitstoot. 
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De gebruiksvriendelijkheid van het hulpmiddel komt het meest naar voren in de eis dat bet hulpmiddel geen 
handleiding nodig heeft. Bij de input die gegeven wordt zal, waar nodig, een opmerking voor de gebruiker 
worden geplaatst om deze van verdere informatie te voorzien. De eisen met betrekking tot de 
gebruiksvriendelijkheid zijn als volgt: 

• Het rekenmodel moet aangeven wat de gebruiker client in te voeren. 
• Het rekenmodel moet aangeven wanneer de gebruiker een onjuiste input geeft. 
• Het rekenmodel moet de gebruiker door de berekening heen leiden. 
• Het rekenmodel moet de mogelijkheid geven om resultaten te bewaren. 
• Het rekenmodel moet zonder handleiding te gebruiken zijn. 

Het rekenmodel moet uiteindelijk gebruikt gaan worden binnen Heijmans Utiliteitsbouw. Ook vanuit deze 
gebruiksomgeving komen nog eisen voort. Het rekenmodel moet immers ge'implementeerd worden in deze 
omgeving. 

Implementatie 

Blad 76 

Om het COi-rekenmodel operationeel te maken, is gekozen voor het ontwikkelen van een computerprogramma. 
Deze keuze is gemaakt vanwege de vele berekeningen die uitgevoerd moeten worden. Het moet namelijk 
mogelijk zijn om van alle 21 activiteiten de COi-uitstoot te kwantificeren. Gekozen is om dit programma te 
ontwerpen in Microsoft Excel 2007. Excel is een programma dat binnen Heijmans Utiliteisbouw voor iedere 
werknemer beschikbaar is en waar ook iedere werknemer goed mee overweg kan. Ook moet het rekenmodel op 
zichzelfkunnen functioneren binnen de organisatie. Het is een Iosstaand programma dat op iedere computer met 
Excel 2007 gemstalleerd kan worden. De eisen met betrekking tot de implementatie zijn als volgt: 

• Iedere werknemer moet met het rekenmodel overweg kunnen. 
• Het rekenmodel moet op zichzelfkunnen functioneren binnen de organisatie. 
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6.2 Ontwerp van het rekenmodel 

In de vorige paragraaf is bet programma van eisen opgesteld waaraan het te ontwerpen rekenmodel moet 
voldoen. Deze eisen zijn concreet vertaald naar toepassingen in het rekenmodel. In deze paragraaf zal 
beschreven worden hoe het rekenmodel ontworpen is om aan de eisen te voldoen. 

6.2.1 Fundament van het rekenmodel 

Blad 77 

Uitgangspunt voor het ontwerp van het rekenmodel vormt de materieelgebruik structuur uit bijlage 8, en de 
bijbehorende schema's uit bij lag en 9, 10 en 11. Hierin staan alle mogelijk activiteiten in met betrekking tot het 
materieelgebruik naar, op en van de bouwplaats. De variabelen die de grootte van de COruitstoot per activiteit 
bepalen zijn in bijlage 14 beschreven. De activiteiten vormen samen met de bijbehorende functies en variabelen 
de basis voor bet ontwerp van het rekenmodeL 
In bijlage 15 zijn al deze gegevens samengevoegd in een algoritme. In dit algoritme staat precies omschreven 
hoe het rekenmodel de COruitstoot per activiteit uitrekent. Het algoritme is als volgt te lezen. De functie voor 
de berekening van de COruitstoot staat steeds per activiteit in de kleur rood aangegeven. Deze functie is voor 
iedere activiteit steeds opgebouwd uit: projectathankelijke variabelen, transportmaterieelathankelijke 
variabelen, een energiedragerafhankelijke variabele, een parameter en soms een omreken factor. De parameter 
wordt omschreven door een andere functie en is altijd opgebouwd uit projectafhankelijke variabelen en 
transportmaterieelafhankelijke variabelen. De functie voor de parameter wordt omschreven in de kolom van de 
parameter. Het algoritme uit bijlage 15 vormt het fundament waarmee het rekenmodel de COz-uitstoot berekent. 

6.2.2 Stroomschema van het rekenmodel 

Aan de hand van de materieelgebruik structuur uit bijlage 8 is er een stroomschema ontworpen, zie bijlage 16, 
waarmee de werking van het rekenmodel geschematiseerd wordt. Het stroomschema is een vertaling van de 
materieelgebruik structuur in een aantal vragen die aan de gebruiker van het hulpmiddel gesteld worden. In het 
stroomschema is te zien dat iedere activiteit vanuit de structuur in een vraag verwerkt is en wel op die manier 
dat de gebruiker deze vraag alleen maar met 'ja' of' nee' hoe ft te beantwoorden. Op deze manier worden alle 
activiteiten doorlopen en wordt in kaart gebracht welke activiteiten van toepassing zijn op het voor te bereiden 
bouwdeel. Dit stroomschema moet gezien worden als de koppeling tussen de materieelgebruik structuur en het 
algoritme. Wanneer het stroomschema doorlopen is staat vast van welke activiteiten de C02-uitstoot uitgerekend 
dient te worden. Het stroomschema is opgebouwd uit een hoofdschema en drie subschema's. In het 
hoofdschema wordt een selectie gemaakt van welke productiemiddelen de COruitstoot uitgerekend gaat 
worden. De subschema· s hebben betrekking op de transportactiviteiten rondom de productiemiddelen materiaal, 
materieel en arbeid, naar op en van de bouwplaats. Het stroomschema is zo ontworpen dat alle activiteiten uit de 
materieelgebruik structuur doorlopen kunnen worden door de vragen met betrekking tot de activiteit met 'ja' of 
'nee' te beantwoorden. 

6.2.3 Input van het rekenmodel 

De input van het rekenmodel verloopt in twee fasen. De eerste fase van de input bestaat uit het invoeren van de 
projectnaam, het projectnummer, de datum en de naam van de gebruiker van het rekenmodeL Vervolgens dient 
de gebruiker een bouwdeel te kiezen dat uitgevoerd gaat worden op het specifieke project waarvan hij of zij de 
COruitstoot wil berekenen. Hiervoor dient de gebruiker een bouwdeel te kiezen uit de lijst die gegeven wordt 
door het rekenmodel. Deze lijst is gebaseerd op de NL-SfB codering. Daama moet de gebruiker aangeven welke 
activiteiten met betrekking tot de productiemiddelen van toepassing zijn op het voor te bereiden bouwdeel. Dit 
gebeurt aan de hand van een aantal vragen waarop de gebruiker alleen maar 'ja' of 'nee' hoeft te antwoorden. 
Deze vragen zijn afgeleid van de schemastructuur die ontwikkeld is in hoofdstuk 4. De gebruiker hoeft alleen 
maar aan te geven of de gevraagde activiteit van toepassing is of niet van toepassing is. Aan bet eind van de 
eerste fase heeft de gebruiker alle mogelijke activiteiten doorgelopen uit de materieelgebruik structuur van 
bijlage 8. Dit zijn dus de activiteiten Al tot en met AS, de activiteiten Bl tot en met B9 en de activiteiten Cl tot 
en met C4. In totaal zijn nu 21 activiteiten met 'ja' of 'nee' beantwoord. De eerste fase van de input wordt 
schematisch weergegeven met bet stroomschema uit bijlage 16. 
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In de tweede fase zullen alle activiteiten die met 'ja' beantwoord zijn geselecteerd zijn. In de tweede fase 
worden deze activiteiten vertaald in functies behorende bij iedere activiteit. Met deze functies wordt de COr 
uitstoot per activiteit berekend. De functies bestaan uit een combinatie van projectafhankelijke variabelen, 
transportmaterieel afhankelijke variabelen en energiedrager afhankelijke variabelen. De beschrijving van deze 
functies is terug te vinden in bijlage 14. De tweede fase van de input kan worden samengevat in het algoritme 
van bijlage 15. 

6.2.3.1 lnvoeren van de projectafhankelijke variabelen 

De projectafhankelijke variabelen moeten worden bepaald aan de hand van calculatiegegevens, het terreinplan 
en de bouwtekeningen, die in de werkvoorbereiding aanwezig zijn met betrekking tot het te realiseren project. 
De variabelen hebben onder andere betrekking op het toe te passen materiaal of de bouwproducten, de tijdsduur 
voor het uit te voeren bouwdeel en het aantal betrokken werknemers bij een activiteit. De variabelen zijn 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5.2 en de bijbehorende bijlage. 

6.2.3.2 lnvoeren van transportmaterieelafhankelijke variabelen 
De transportmaterieelafhankelijke variabelen zijn variabelen die niet afhankelijk zijn van het uit te voeren 
project, maar afhankelijk van het transportmaterieel dat gekozen wordt om een bouwdeel mee uit te voeren. In 
hoofdstuk 5.2.2 zijn deze variabelen in kaart gebracht. Aan de hand van de materieelsoort indeling die gemaakt 
is in hoofdstuk 4.2 is een database in het rekenmodel gemaakt, waaraan de transportmaterieelafhankelijke 
variabelen per materieelsoort zijn opgehangen. Als input voor de berekening moet de gebruiker een 
transportmaterieelsoort kiezen die gebruikt wordt in de activiteit. Zo zal voor het transport van beton naar de 
bouwplaats een betontruckmixer gekozen moeten worden. De transportmaterieelafhankelijke variabelen 
behorende bij deze truckmixer zullen dan in de database aanwezig moeten zijn. De database kan worden 
aangevuld met nieuwe transportmaterieelsoorten. Hiervoor moet dan we! de indeling aangehouden worden zoals 
deze is opgesteld in hoofdstuk 4.2. De transportmaterieel afhankelijke variabelen dienen uit 
materieelspecificaties van de fabrikant van het bouwmaterieel achterhaald te worden. In bijlage 17 is een 
voorbeeld gegeven van hoe de variabelen van een torenkraan en een bouwlift achterhaald kunnen worden. In 
bijlage 18 is de database van de transportmaterieel afhankelijke variabelen opgenomen. 

6.2.3.3 lnvoeren van energiedragerafhankelijke variabelen 

Wanneer een transportmaterieelsoort gekozen wordt in een activiteit om een bouwdeel mee uit te voeren, staat 
de energiedrager die deze materieelsoort verbruikt ook al vast. Een vrachtwagen zal over het algemeen diesel als 
brandstofverbruiken om te functioneren. De gebruiker moet dan als input de energiedrager diesel geven. Door 
het selecteren van de juiste energiedrager behorende bij de gekozen materieelsoort staat tegelijk ook de 
emissiefactor van deze energiedrager vast. De verschillende emissiefactoren van de energiedragers zijn in bet 
rekenmodel in een database meegenomen, deze is te vinden in bijlage 19. 

6.2.4 Output van het rekenmodel 

Nadat de waardes voor de variabelen van de verschillende activiteiten (input fase 2) zijn ingevoerd geeft het 
rekenmodel direct een output. Het rekenmodel geeft als output de COruitstoot van een uit te voeren bouwdeel. 
Dit gebeurt aan de hand van vooraf geselecteerde transportactiviteiten met betrekking tot de productiemiddelen 
die gebruikt, verbruikt of ingezet word en tijdens de uitvoering van een bouwdeel. De output wordt gegenereerd 
door het algoritme van het rekenmodel. Deze output ontstaat doordat de gebruiker een juiste materieelsoort 
gekozen heeft waarmee de activiteit wordt uigevoerd. 
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De input en output van het rekenmodel, samen met de stuurinfonnatie en de gebruiker van het model, kunnen 
worden samengevat in een black box. Deze is in onderstaand figuur te zien. 

Input gebrulker fase 1: 

- Projectnaam, naam aannemer en gebruiker 
- Bouwdeel waarvan COruitstoot berekent gaat 

word en 
- Te transporteren materiaalsoort en 

materieesoort 
- Bouwdeelafhankelijke uit te voeren activiteiten 

Input gebrulker fase 2: 

- Projectafhankelijke variabelen 
- Transportmaterieelsoort 

- Energiedrager 

Stuurinformatie: 
- Stroomschema 

-Algoritme 
- Database met transportMaterieelsoorten en 

transportmaterieelafhankelijke variabelen 
- Database met energiedragers en 

C02-emis iefactoren 

Genereren van C02-uitstoot door 
materieelgebruik naar, op en van de 

bouwplaats. 

Gebruiker: 

Werkvoorbereider die de grootte 
van de COz-uitstoot van een 

bouwdeel wil bepalen 

Figuur 6. 1 lngevulde black box van de werking van het rekenmodel. 

Output rekenmodel: 

- Projectspecifieke COruitstoot voor een uit 
te voeren bouwdeel 
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6.3 Werking van het rekenmodel 

Gekozen is om in bet computerprogramma voor de berekening van de COi-uitstoot de materieelgebruik 
structuur centraal te laten staan. Deze structuur is gedurende bet afstudeerproject steeds verder ontwikkeld en 
alle variabelen en functies zijn op deze structuur toegepast. De ontwikkelde structuur met bijbehorende functies 
die als fundament dient voor bet rekenmodel, is als algoritme in bijlage 15 terug te vinden. In dit hoofdstuk zal 
de werking van het rekenmodel worden toegelicht met bebulp van atbeeldingen uit het programma. Aan de hand 
van een voor te bereiden bouwdeel zal het model worden toegelicht. 

6.3.1 Start 

Wanneer bet Excel bestand met het rekenmodel geopend wordt, wordt het computerprogramma geopend in het 
startscherm. Door op de knop 'start' te drukken verschijnt het volgende scherm waar direct de eerste input moet 
worden gegeven. 

TU r1eijmans 
Rekenmoct.I voor de COi-ultsmot door matllrleelaebrulk. 

START 

Figuur 6.2 Startscherm van het rekenmodel voor de COruitstoot 
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6.3.2 Input fase 1 

Na bet startscberm verscbijnt bet eerste invoerblad. Dewitte invoervelden dienen ingevuld te worden en er dient 
een keuze gemaakt te worden uit een bouwdeel waarvoor de COrberekening gemaakt gaat worden. Door op de 
rode tekst 'Klik bier om verder ter gaan! ' te klikken, zie figuur 6.3, gaat men naar bet volgende scberm. 

A1nnemer: Bouwcombinatie Heijrnans - JP van Eesteren VOF 

flllll(lll•lmlll 206022 

ProJtctnum: Nieuwbouw Rabobank Bestuurscentrum, Utrecht 

lnpvuld door: R. van Wetering 

Datum: 26-11-2010 

Miik hltr ffn ktuze > ,. -...___. ~ Kllk hltr om Ytrder te gunl 

Flguur 6.3 lnvoerscherm voor projectspecifieke informatie en keuze maken voor het ult te rekenen bouwdeel. 
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De volgende input die gegeven moet worden is het beantwoorden van de vragen met 'ja' of'nee'. De vragen 
hebben betrekking op het transport van de productiemiddelen die eventueel toegepast worden tijdens de 
uitvoering van het bouwdeel. Door te klikken op de rode tekst 'Ga naar' wordt er naar het volgende invoer 
scherm gegaan waar de transportmogelijkheden voor het productiemiddel materiaal worden bepaald. Door te 
klikken op de knop 'lnvoer wissen' wordt de invoer die gegeven is op het invoerblad gewist. Door te klikken op 
de rode tekst 'Ga terug' wordt er terug gegaan naar het scherm van figuur 6.3. 

Z8 HOQfdd ... cpndDtcti11 

'--"It de volpndevnrpn -.Ill otn ... 

IA ND 

Wlttu Yl!Ordltbouwdllel de CO..U!Mioot voor hat t,..epoit _ lfb91d bepele•? 

lnvoer wlssen 

Ga naar » Transportmogelijkheden voor materlaal bepalen. 

Flguur 6.4 lnvoerscherm waarin de gebruiker de keuze wordt gegeven om aan te geven welke productiemiddelen 

hi} ofzij van toepassing acht op het op het uit te voeren bouwdeel. 
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Het invoerblad dat nu verschijnt, heeft betrekking op de transportmogelijkheden van het productiemiddel 
materiaal naar de bouwplaats toe en van de bouwplaats af. Aile vragen die verschijnen op het invoerblad moeten 
met 'ja' of'nee' beantwoord worden. Indien er een wit veld verschijnt, moet de materiaalsoort ingevuld worden 
die getransporteerd gaat worden. Er mag steeds maar een materiaalsoort ingevuld worden, zie ook ' Info voor 
gebruiker'. Wanneer de gebruiker denkt dat hij ofzij de juiste invoer heeft gegeven, moet de invoer akkoord 
worden gegeven door het hokje aan te vinken. Door beide invoeren akkoord te geven verschijnt er een rode tekst 
met 'Ga naar transportmogelijkheden voor arbeid bepalen' . De gebruiker dient hier met de muis op te klikken 
om verder te gaan. 

lun~tdevofsende vr .. 111 ......... _Je ofn.., vulde wttte ......_ .. ,...,~de.._..._d. 

Vln<ltenr1n1P01tpl1111--rtnln11rdllbouwpl-•? 00 ol 

Ja,enwlvoorclevolp .. -~--f bot lenvloer 

I nfo voor g4;bf"Uikar: 
Voerrrear een 
(T8ter1aa!soortln. 

Vlndt ertronspOlt plllll von bollenvtoer opde........,.__ • ....._,...,., "' 
Vlndt er ho~zontul tl'lnsport pl-von bollenvtoer op het-ld-• bclllwplut&? ~ 

Vlndt er .. rtlcalll trlnlflOlt plHll von bollenvloet 
-··· .. ~llM!t ~ 

Vlndt erhD11aonta1l tr1111port,,,__ boll•IWloet op de ventteplnploer1' v \!i 

lnvoerwfuen -, ______ ..... _ .. 

lnvoerwl~en 

- " . 

Ga naar » Transportrnogelljkheden voor arbeid bepalen. .. 

Flguur 6.5 lnvoerblad met betrekking tot de transportmogelijkheden van het productiemiddel materiaal. Als 

voorbeeld warden de transportmogelijkheden met betrekking tot een bollenvloer op het Rabobank project 

bepaa/d. 
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Het volgende scherm zal dan verschijnen, zie figuur 6.6. De gebruiker dient de mogelijkheden aan te geven voor 
het transport van arbeid naar, op en van de bouwplaats. De gebruiker weet bijvoorbeeld dat de bollenvloeren tot 
en met de 28° verdieping worden toegepast. Om tot deze verdiepingen te komen denkt de gebruiker dat de 
werknemers gebruik gaan maken van verticaal transportmaterieel, zoals een bouwlift. De gebruiker antwoordt 
dus met 'ja' op de vraag: Vindt er verticaal transport plaats van arbeid naar een verdiepingsvloer toe? Wanneer 
alle vragen met 'ja' of 'nee' beantwoord zijn geeft de gebruiker weer de invoer akkoord. Op bet moment dat de 
invoer akkoord wordt gegeven verschijnt er de rode tekst 'Ga naar de COrberekeningen' . Door met de muis op 
deze tekst te klikken komt de gebruiker in een samenvatting terecht van de transportmogelijkheden die hij of zij 
eerder geselecteerd heeft. 

IA NII 

Vlndtert...,IPOlt plQtl v•n 1ibeld nur dt bouwpl-1"9? 

IVlndt eru.naport pints van 1rbeld van do bouwpll11uf? 

lnvoer wfuen 

>>Ga naar de C02-berekeningen« 

Figuur 6.6 /nvoerb/ad met betrekking tot de transportmoge/ijkheden van het productiemidde/ arbeid. De gebruiker 

moet aangeven welke transportmogelijkheden van toepassing zul/en zijn op het transport van werknemers. 
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Het schenn waar de gebruiker nu in terecht komt is een doorklikschenn. Op dit schenn hoeft namelijk niets 
ingevuld te worden. Het schenn geeft een sarnenvatting van de transportactiviteiten die eerder geselecteerd zijn 
en waarvan de COrutistoot nog berekend moet gaan worden. Door op de zin achter de rode tekstpijl 'Ga naar' 
te klikken komt de gebruiker in een schenn terecht waar input gegeven moet worden voor de werkelijke 
berekening van de COr utistoot van deze transportactiviteit. Vanafhier start dan ook de tweede fase van de 
input. 

za HQQfdclrwronstructies 

5amanvamrw CQ2-u!tstpot !Dlt betrtkk!nc tot bet tr1nsport vao mater!•"· 

Transport van bollanvloer nur de bouwpluts toe. 

GIRIW>> mz·t ..... IOA' hCnwwt V" •!«'••I nav de bpuwpl•ltltM 

Transport van bolftnvloer opcltbouwplaltl. 

eenur» cm.lt...,.leeMMltC ........,trM•ertan •eterte"oa het•ebfeldnn d•'"......,, 
Gawr>> cm.tnzt ,.,. _ .,.,,..... "MllOd "" .....,,, n•• • ,,.,.,.,,, •• 

•• .....,.= t9 ...... w ....................... ,,,,,.,. ... ,.. 

tanMr>> cm ...... .-Wae'Stl 0 PZS••·d'tM M''40.,,. ... 0flf· 

.. ,...,.,, ml".....,._ ... ___ .......... "•"· 

Figuur 6. 7 Samenvatting van de aangeven transportmogelijkheden met betrekking tot de productiemiddelen 
materiaal en arbeid. 
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6.3.3 Input fase 2 en output 

Vanuit de samenvatting heeft de gebruiker doorgeklikt naar de COrberekening voor het transport van materiaal 
(de bollenvloer) naar de bouwplaats toe. Om de berekening uit te voeren moet de gebruiker antwoord geven op 
de vragen die worden gesteld in de witte vlakken. Voor de eerste drie vragen moet de gebruiker een keuze 
maken uit de mogelijkheden die het rekenmodel biedt. Zo kan er voor het transport van materiaal, in dit geval 
dus de bollenvloer, een keuze worden gemaakt uit verschillende transportmaterieelsoorten. Ook voor de 
brandstofsoort moet de gebruiker een keuze maken tussen de verschillende soorten die het rekenmodel aanbiedt. 
De keuze voor de eenheid waarin de transporteenheid wordt uitgedrukt hangt af van de materiaalsoort. In het 
geval van de bollenvloer wordt deze uitgedrukt in m2

• Vervolgens moet de gebruiker enkele waardes invoeren 
voor de projectafhankelijke variabelen. Wanneer deze waardes ingevoerd worden ziet de gebruiker in het 
grijsgroene gebied de output veranderen. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel transporten er nodig zijn (parameter 
µ) voor het transport van de bollenvloer, als gevolg van de eerder ingevoerde variabelen. Wanneer de gebruiker 
vindt dat de input die hij of zij gegeven heeft overeenkomt met het uit te voeren bouwdeel, dan moet de invoer 
akkoord worden gegeven. Er verschijnt direct een rode tekst met 'Ga naar de volgende COrberekening', hier 
moet de gebruiker op klikken om verder te gaan. 

co,-11e .. 111n1n1 wor het tmisport Vin mlt.9rllll nur de bouwpllltl tot. 

""'' 

Wltlohot __.,,.~-·~ 

24 "'3 

0,28 

53200 1112 

w1111•--•-•hlndll-•-.i-1 150 

l l• l• l ! 'Cl) Ill•• ' \J 1,1i \ I() 

>>Ga naar de volgende C02 berekening« 

Flguur 6.8 lnvoerblad voor de berekening van de COr uitstoot voor het transport van materiaal naar de 

bouwplaats toe. 
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Vervolgens komt de gebruiker weer uit bij de samenvatting van de transportactiviteiten. Het verschil met de 
samenvatting van figuur 6. 7 is dat nu al een berekening is uitgevoerd. Dit is ook te zien omdat de hoeveelheid 
C02 die uitgestoten wordt nu achter de activiteit staat. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om de input 
voor deze berekening te veranderen door te klikken op de tekst 'COrberekening voor het transport van 
materiaal naar de bouwplaats toe' . In eerste instantie zal de gebruiker dit niet doen en naar de volgende 
berekening willen gaan. Er kan naar de volgende berekening worden gegaan door te klikken op de COr 
berekening naast de rode tekst 'Ga naar'. 

Samenyatt!ng CQ2-vltstoqt mat betctkklnc tqt btt tr1nsport van materlaa!. 

Transport van bollanvloer n•r de bouwpluts toe. 

MZ.h .... lng •Mr hot trtn•Pd gn mltldyl nw de IKwwpllttatM, 86497,5 kgCOZ Ga-mmf<hr» 

Trlnlport van balllnvloer op de bouwpluts. 

GI nur>> OOZ.ltnk•ln! Y"' hM hprlgontf•I tgn•Mt UP...,,,, M h. •eelueld pn d• hpuwpteett. 

GI..,,,, MWwtkMN mgr bit yertlMll ••mort • meterll" ... - ......... tea. 

Figuur 6.9 Samenvatting van de transportactiviteiten waamaar de gebruiker na iedere uitgevoerde berekening 

verwezen wordt. De berekende activiteiten zijn herkenbaar aan de COr uitstoot die erachter staat. 
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Vanuit de samenvatting komt de gebruiker weer terecht bij een invoerblad. De gebruiker moet net als bij figuur 
6.8 alle vragen beantwoorden en de waardes voor de projectafhankelijke variabelen bandmatig invoeren. 
Vervolgens kan de gebruiker de output in bet licbtgrijze gedeelte bekijken. Wanneer de gebruiker vindt dat de 
input die gegeven is de juiste is, geeft bij of zij de invoer akkoord. Onderaan bet invoerblad verschijnt dan weer 
de tekst om naar de volgende berekening te gaan. Dit verloopt weer via de samenvatting. Deze stap zal in deze 
bespreking worden overgeslagen. 

28 Hpofddrv1ccanstruc;ttes 

C02-berekenlng voor het horlzontlal transport van materlaal op hat maalveld V11n de bouwplaats. 

Wlt-rmltertulsoortwordtergetrlnsportHnl? 

Welk tnnsportmllerleel wonlt er voor het troo1port pbnlllct? 

v Elektrlc:!telt 

~ Motorl>raodltof """'' 

lo welke Hnheld wonlt de tr1n1porteanheld ultaadNkt? m2 

eoortelQkpwlcht v•• de materle1l100rt? 200 kl / mZ 

-·· d• oppervlott. von "" troo1porteenheld? 24 m2 

Wet la von"n trons,-nheld? 0,28 m1 

HoavHI 53200 m2 

100 In 

»Ga naar de volgende C02 berekening« 

Flguur 6.10 lnvoerblad voor de berekening voor het horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de 

bouwplaats. 
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Vanuit de samenvatting klikt de gebruiker door naar de COrberekening voor het verticale transport van 
materiaal naar een verdiepingsvloer. De gebruiker dient de witte velden in te voeren door als eerste een keuze te 
maken voor de transportmaterieelsoort die gebruikt gaat worden. Deze materieelsoort kan geselecteerd worden 
uit de lijst. Vervoigens dient de gebruiker de waardes voor de projectathankelijke variabelen verder in te voeren. 
Door de invoer akkoord te geven kan er verder worden gegaan met de volgende berekening. Dit verloopt weer 
via de samenvatting 

21 Hpoftlt:lrwc:;oll 

Wlt ___ or..-rtatn17 
llOUlnvlaer 

----ool-orvoorhet~ll0bnlftt7 I T~10UK!herr lJOB:-88 I• 
w.u.......__kt ___ 

~ IEl•klriclttll 

-- 1-...c111o1 ... """' I• .... 

........ -d-•.._.....wu1119dn*t1 "" I· _ ...... IMlllllQl&pwkhl-•-... *ttt 200 Jc/1112 _ .. ._..._ -Hntlwl_..._, 24 m2 _ .. ....... ~ v•ffft~ld? 0,28 m1 - 1111 - ...... ~ln•ICllvllolt? 53200 m2 __ _........,_l..,iqt....._~, 
l<t 

Wllllde .... oplo---lltlpllouw? 3,2 "' 

--.-hooft11ttemouw1 28 ... 

-·-----.~~ ~ .IA 

-- NII .... 

Yllllfverdlllllnl o w 

tbttftmtl-1111 ... 28 w 

... 

11·1• I I I I I I I I 

»Ga naar de volgende C02 berekenlng« 

Flguur 6.11 lnvoerblad voor de berekening voor het verticaal transport van materiaal naar een 
verdiepingsvloer toe. 
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In de samenvatting is nu te zien dat van alle transportactiviteiten met betrekking tot bet productiemiddel 
materiaal, berekend zijn. De samenvatting geeft ook de mogelijkheid om berekende resultaten in een overzicbt 
te zien. Door op de tekst 'Ga naar overzicbt' te klikken, komt de gebruiker in bet resultaten overzicbt. Dit is in 
figuur 6.13 weergegeven. V anuit dit overzicbt kan de gebruiker weer terug naar de samenvatting door op de 
rode tekst 'Ga terug' te klikken. 

?1 '*'0fddmgrpmtnn;tj11 

Slmt!Wl!llnl CQ2.g!tstppt met btt!!!sk!ng tpt !wt tn1111port van m1t1d11!. 

Trllllflll'l Vin llcllle11wloer -• bouwplutl toe. 

gu ....... .-w.-ew1,,.......,nw"•Mu•let!1• 
86497,5 qC02 Ga __ ........ 

ap dt bouwpl'8tl. 

ML ......... WM¢ 2 '••eetnn _.,,,,op bet meebrtltl yep 41 hqu•leete 51,1 .. C02 411•C!W!ldat?? 

m .... I I ......... _ r-_.... ... _.......... 1Zll,S qcoz .............. 

Figuur 6.12 Samenvatting waarin te zien is data/le transportactiviteiten met betrekking tot 

materiaal berekend zijn. 

RllUllillln Ollll'daht COa-ultsl:Oet~lllJ&tbl\llk 

__ .......,._•.-itt11t114ftt11•n!lUw~te...,...,..,, 

Samenvattlng C02-ultstoot met betrekldng tat het transport van materlaa!. 

• C02· ultstoot:VOOfhetlnnlport wan bollerwtoernur 
debouwp1Mbtoe: 91.U'7' >>l&a k&C02 

• C02-ultrtoot:VOOf hethoriiontul tnmpOrt v•n 
bollllnvtoeropt..tmMiwldwan de boUWplNts: 

°''"" » 51 ka C02 

• C02· uftrtoot't00f' hetwrdc:ul tr.nlport Vlln 
bol .. nwtoun..,Hnwrdlepln1toe: 1,41" » UJ6 
k&C02 

·---

·---

·---

Figuur 6.13 /n het overzicht worden de berekende transportactiviteiten getoond in een taartdiagram 

waarmee de gebruiker visuee/ inzlcht krljgt In de grootte van de C02-uitstoot per activlteit. 
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Terug aangekomen in de samenvatting klikt de gebruiker op de volgende berekening die uitgevoerd moet 
worden. Deze berekening beeft betrekking op bet transport van arbeid naar de bouwplaats toe. De gebruiker 
dient de witte velden weer in te vullen. De gebruiker kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de werknemers sarnen 
in bet voertuig te laten rijden. De gebruiker zal dan in een oogopslag zien dat de totale COi-uitstoot in bet rode 
vlak afneemt. Wanneer de gebruiker vindt <lat de input die gegeven is juist is, moet de invoer akkoord worden 
gegeven. Vervolgens moet naar de volgende berekening worden gegaan, dit verloopt weer via de samenvatting. 

28 Hpcdddr1WQQ$1Nctlts 

C02-berekenlnc voor het tr1nsport van 1rbeld n11r de bouwplaats toe. 

&eentwoordt d• vrqen door d• wltte veld•n In t• vullen, lfff vervolaen• de lnvoer ekkoord. 

Hoaveel pa"°"'" zlJn trb.trold<on blJ deu1tvoorfnsvt11 dtn ectMtalt op de bouwpl11t1? 4 st 

RIJdon dtn pa"°"•" • ....., of tndlvlduffl In ••• voertuta n11r <I• bouwpl-? 'J ........ 
~ 

lndlvl"·-1 

Welk tronsportrnetarfeol wardt ervaar hot tnnsport pbNlkt? Peugeot 107 SCRS 1.0 12V PNCFAC IT 

Welke matarbrondstafverbnllkt de metarfHllOOrt? ........ IT 

Wet 11 de semtddoldo efstend von d• wonlllftat do bouwplutl "'" dt weitntm.r.? 110 km 

Hoovul dalen lsvaarde ult ta_,.. ICll-tsecofC11leerd? 170 ds 

>>Ga naar de volgende berekening« 

Figuur 6.14 lnvoerblad voor de berekening van de COr uitstoot voor het transport naar de bouwplaats toe, van 
werknemers die betrokken zfjn bfj het leggen van bollenvloeren. 
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In de samenvatting is te zien dat, naast de berekening voor bet transport van arbeid naar de bouwplaats toe, ook 
al de berekening voor bet transport van arbeid van de bouwplaats af is uitgevoerd. Dit komt omdat bet 
rekenmodel er van uit gaat dat als een werknemer van zijn woning naar de bouwplaats toe gaat, bij ook weer een 
keer terug naar buis moet. De werknemer legt hiervoor dezelfde weg afmet betzelfde voertuig. De uitkomst 
voor de berekening zal dan ook betzelfde zijn. 
Dit geldt ook voor bet verticale transport van arbeid op de bouwplaats. Hier gaat bet rekenmodel uit van bet feit 
dat als een werknemer naar een verdieping wordt getransporteerd, deze ook een keer zal terugkeren naar bet 
maaiveld. Door te klikken op de COrberekening naast de rode tekst 'Ga naar' gaat de gebruiker weer naar bet 
invoerblad voor de berekening van bet verticale transport van arbeid naar een verdieping toe. 

51mtnyattln1 CQ2=11111toot DJlt bltcelc!s!QI tot bat trtnlpqR van P!lt!rfl1!. 

bollenvloer nur dt bouwpllltl toe. 

mNper;,elp• YMr la# trMeltrtW ""*""DU' d• brsbW!M 

,.,_port van bollenvloer op di bouwplMtl. 

= b ..................... trM•ort v• •tert•. w=·h'W,. ... ---- 58,1 "'COJ §e n•ov•nkfrtn 

wt .,..,YOOr w,,...... ... .,.. ,,, PMW'n' nw • ,...'U1t11M. 1211,1 qcoz 1•nw-n1ctd» 

'I"* •uSO'd'e"'• ..... Wrlnl•W-••rllllsl· 

Tt I ............. _..,,.,._fd•lwM'•• 11U,I .. COi Ge pwmplf:bttt 

GI natr>> = b • I I yw le•"""""'--MM •rlaelcl 0
• • w ......... -

Ganur>> 111P111U1'--h•1•rw1111.1•••u!!l!l!wl-11&•....,... .. 11m.1mvtm.n.111 ...,._U1•r11•1u•m.a••..i•'-tiur.af 

=· '•' ................. d ....... .. . W-111• •enwgym!cbt» 

Figuur 6.15 Samenvatting van het invoerblad met reeds berekende activiteiten. 
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Het invoerblad dat nu verschijnt, moet ingevuld worden door de waardes van de variabelen op de witte velden in 
te vullen. De gebruiker kan hiervoor gebruik maken van de waardes die hij in figuur 6.11 en 6.14 heeft 
ingevoerd. De gebruiker geeft de invoer akkoord als hij of zij denkt dat de invoer juist gegeven is, vervolgens 
moet er op de tekst 'Ga naar volgende COrberekening' worden geklikt. 

28 HoofddfWCQDllOJc:tlH 

C02-berekenlng voor het vertlcaal transport van arbeld nu r een verdleplng toe. 
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vanafvenlltplftS Ovd 

Tot•• met venll•Plns 28 vd 
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>>Ga naar de volgende C02 berekenfng« 

Figuur 6.16 lnvoerblad voor de berekening van de COr uitstoot voor het verticaal transport van arbeid naar een 

verdiepingsvloer toe. 
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Vervolgens komt de gebruiker weer in de samenvatting terecht en ziet dat alle activiteiten berekend zijn. De 
gebruiker kan de berekende activiteit aanpassen door op de gewenste activiteit te klikken, de waardes voor de 
variabelen op het invoerblad kunnen dan weer worden aangepast. De gebruiker kan ook de resultaten bekijken 
van de berekende activiteiten in een overzicht. Door op de rode tekst 'Ga naar overzicht' te klikken gaat de 
gebruiker naar de resultaten. 
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5amtnyatt1n1 CQ2111tstgot met betr!kklng tot het transport van materlaal. 
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CQ2-lt ....... Y09" hit lrMMOd ye met«lpl "'" dt bmJwpl••ll tot, 

Tranlport Vin bolltm1!oer op de bouwpl1et1. 

m» I hi YCW ............. "''9Pd ''" ......... OP h• m1"""d •n d• ...... a,1 "'coz Ge QWfWt!llgbt» 
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Figuur 6. 17 Samenvatting van a/le activiteiten die nu berekend zijn. 



TU e Afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering Blad 95 

Samenvlltting C02-tittstoot met betnkkinc tot het transport van materlaal. 
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Flguur 6.18 Eindblad met de berekende COr uitstoot van de verschi/lende 
activiteiten. Vanult hier kan de gebruiker ook een nieuw bouwdeel berekenen. 

Het resultaten overzicht geeft de 
berekende activiteiten grafisch weer 
in een taartdiagram. Dit resultaten 
overzicht laat zien hoe de 
verschillende activiteiten zich tot 
elkaar verhouden qua COi-uitstoot. 
Het eerste taartdiagram laat zien hoe 
de verschillende 
transportactiviteiten zich tot elkaar 
verhouden met betrekking tot het 
productiemiddel materiaal. 
Het tweede taartdiagram laat zien 
hoe de verschillende 
transportactiviteiten zich tot elkaar 
verhouden met betrekking tot het 
productiemiddel arbeid. 
Het derde taartdiagram laat zien hoe 
alle activiteiten omtrent bet 
transport van materiaal zich 
verhouden tot alle activiteiten met 
betrekking tot bet transport van 
arbeid. De berekende waardes voor 
de C02-uitstoot zijn relatief 
aangezien de uitkomst van de 
verschillende berekende activiteiten 
steeds uitgedrukt wordt in kilo's 
C02• Hierdoor zijn de activiteiten 
bij elkaar op te tellen en onderling te 
vergelijken. 

De taartdiagrammen met de 
berekende activiteiten kunnen 
warden uitgeprint door op de knop 
'afdrukken' te klikken. 

Vanuit bet resultaten overzicht kan 
er terug worden gegaan naar de 
samenvatting om de berekende COz
uitstoot van de activiteiten aan te 
passen. 

Wanneer de gebruiker tevreden is 
met de resultaten, kan hij of zij 
onderaan het invoerblad kiezen om 
een nieuw bouwdeel te berekenen. 
Hiervoor moet op de tekst 'Nieuw 
bouwdeel berekenen' geklikt 
warden. De gebruiker doet er goed 
aan eerst de berekende resultaten af 
te drukken. 
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6.4 Toetsing van het rekenmodel 

In deze paragraaf zal bet rekenmodel voor de COz-uitstoot door materieelgebruik in bouwactiviteiten worden 
getoetst. Het model zal worden geevalueerd aan de hand van het programma van eisen dat is opgesteld in 
hoofdstuk 6.1. Daamaast wordt het rekenmodel getoetst aan de hand van een aantal scenario's. 

6.4.1 Evaluatie op basis van het programma van eisen 

Meten 
• Het rekenmodel moet inzichtelijk maken hoe iedere activiteit bijdraagt aan de COruitstoot van een uit 

te voeren bouwdeel. 
Aan deze eis wordt vo!daan door de uitstoot van verschi!lende activiteiten naast e!kaar weer te geven 
in de samenvatting en de taartdiagrammen. 

• Het rekenmodel moet van 21 activiteiten de COruitstoot afzonderlijk van elkaar kunnen berekenen. 
Met het rekenmodel is het mogelijk om van 1 activiteit aftonderlijk, tot alle mogelijke activiteiten 
samen, de COruitstoot te berekenen. 

Beheersen 
• Het rekenmodel moet inzicht geven hoe de COruitstoot beheersbaar gemaakt kan worden. 

Doordat de gebruiker op ieder moment zijn invoer kan wijzigen en daarvan direct het effect kan zien op 
de COruitstoot, wordt het mogelijk om deze te beheersen. 

• Het rekenmodel moet de gebruiker proactief stimuleren om de input aan te passen waardoor 
verschillende uitkomsten vergelijkbaar zijn. 
Door op het invoerblad tegelijk de output te laten zien van onder andere de COruitstoot, ziet de 
gebruiker tijdens het invoeren de waardes veranderen. Dit stimuleert tot het 'spelen' met de input 
totdat de gewenste output bereikt is. 

Visualiseren 
• De gebruiker van het rekenmodel moet de variabelen zo kunnen aanpassen dat in een oogopslag te zien 

is wat het effect is op de COruitstoot. 
Vanaf het resultaten overzicht met de taartdiagrammen kan de gebruiker iedere berekening aanpassen 
om vervolgens weer het verschil te zien in de diagrammen. 

Gebruiksvriendelijkheid 
• Het rekenmodel moet aangeven wat de gebruiker dient in te voeren. 

Jn het rekenmodel word! iedere input voorafgegaan door een vraag. Op de gesloten vragen hoeft alleen 
een wit vakje aangeklikt te warden onder }a' of 'nee'. Om de open vragen te beantwoorden dient een 
wit veld ingevuld te warden. 

• Het rekenmodel moet aangeven wanneer de gebruiker een onmogelijke input geeft. 
Dit wordt gedaan door een rode foutmelding te lat en verschijnen naast de /out ingevoerd waarde. 

• Het rekenmodel moet de gebruiker door de berekening been leiden. 
Nadat er op een invoerblad akkoord gegeven wordt, verschijnt pas de link naar de volgende stap. 

• Het rekenmodel moet de mogelijkheid geven om resultaten te bewaren. 
Het is mogelijk om de resultaten uit te printen. 
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• Het rekenmodel moet zonder handleiding te gebruiken zijn. 
Dit is gedaan door de gebruiker in eerste instantie zoveel mogelijk te sturen en de vragen zo te 
formuleren dat deze eenduidig zijn. Op plaatsen waar er onduidelijkheden kunnen ontstaan bi} de 
invoer wordt er de mogelijkheid gegeven voor een toelichting. 

Implementatie 
• Iedere werknemer moet met bet rekenmodel overweg kunnen. 
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Doordat het rekenmodel in Excel 2007 gemaakt is, hoeven de gebruikers zich geen nieuw programma 
eigen te maken. 

• Het rekenmodel moet op zichzelf kunnen functioneren binnen de organisatie. 
Omdat het rekenmodel een losstaand programma is en niet gekoppeld is aan een externe database kan 
het op iedere computer met Excel 2007 zelfstandig opereren. 

6.4.2 Toetsing in de praktijk 

Naast een evaluatie aan de hand van bet programma van eisen moet bet rekenmodel ook praktiscb getoetst 
worden. Dit is gedaan door een proefPersoon in verscbillende sessies de COruitstoot van bouwdelen te laten 
uitrekenen met bet rekenmodel. Na iedere testsessie is bet hulpmiddel besproken met de proefPersoon en zijn de 
opmerkingen van de proefPersoon en de tekortkomingen van bet rekenmodel die tijdens de sessie naar voren 
zijn gekomen verwerkt. 

Tijdens de eerste testsessie gaf bet rekenmodel voor sommige berekende activiteiten ongeloofwaardige 
uitkomsten voor de COruitstoot. De COruitstoot van een beladen transport bleek kleiner te zijn dan voor bet 
onbeladen transport. Na bet rekenmodel met de testpersoon besproken te bebben, zijn de fouten uit bet 
rekenmodel gebaald. Uit de tweede testsessie kwam naar voren dat bet rekenmodel voor het transport van licbte 
material en, zoals steenwol, ongeloofwaardige uitkomsten gaf voor bet aantal transporten. Dit kwam omdat bet 
rekenmodel alleen rekening bield met de gewichtscapaciteit en niet met de volumecapaciteit van bet 
transportmaterieel. Hierdoor werden door het rekenmodel foutieve waardes voor lichte materiaalsoorten 
gegeven. Volgens de output van bet rekenmodel konden er meer transporteenheden vervoerd worden dan dat de 
materieelsoort in werkelijkheid vervoeren kan. Na deze constatering in de tweede testsessie is de 
volumecapaciteit van de materieelsoort in het rekenmodel ingevoerd. 
In de daaropvolgende sessies kwamen er steeds realistische uitkomsten naar voren. Alie materieelgebruik 
scenario's en berekeningen konden worden uitgevoerd zonder vast te !open. De berekeningen konden door de 
proefPersoon zonder handleiding ofmondelinge toelichting zelfstandig worden doorlopen. Dit met een concreet 
resultaat tot gevolg, namelijk de COruitstoot van een bouwdeel door bet gebruik van materieel naar, op en van 
de bouwplaats. 

Naar aanleiding van de toetsing in de praktijk kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 
Het rekenmodel geeft aan dat de COruitstoot voor bet transport op de bouwplaats, velen malen kleiner is dan 
voor bet transport naar en van de boU\vplaats. Dit valt te verklaren door het feit dat de afstanden op de 
bouwplaats korter zijn. Er mag worden aangenomen dat dit een geloofwaardige uitkomst is. 
Aangezien er geen vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd kan er niet worden aangetoond of de berekende 
COruitstoot door het rekenmodel de juiste weergave geeft van de werkelijkheid. Wei kan er aannemelijk 
worden gemaakt dat de uitkomst van de functies steeds de uitstoot van C02 uitgedrukt in kilo's moet zijn. Door 
de verschillende variabelen met elk:aar te vermenigvuldigen kan er niets anders uitkomen dan kilo's C02, zie bet 
algoritme. Aangezien voor het opstellen van iedere functie hetzelfde gedachtegoed is aangehouden is de 
eventuele onjuistheid in de functie ook steeds hetzelfde. Daarmee kan worden aangenomen dat de uitkomst van 
het rekenmodel, de uitstoot van C02, relatiefbetrouwbaar is. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het afstudeeronderzoek beschreven. Hierbij wordt bekeken of met het 
eindresultaat de doelstelling is gerealiseerd. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om het COrrekenmodel 
verder te ontwikkelen. Ook zullen er aanbevelingen worden gegeven om verder onderzoek te doen naar COz
uitstoot en energieverbruik in de bouw. 

7.1 Conclusies 

De doelstelling die is opgesteld voor dit afstudeeronderzoek is het ontwerpen van een hulpmiddel dat de COr 
uitstoot van materieelgebruik in bouwactiviteiten in kaart brengt, waardoor deze uitstoot meetbaar en 
beheersbaar wordt voor Heijmans Utiliteitsbouw. 

Met het rekenmodel kan door een werkvoorbereider van Heijmans Utiliteitsbouw berekend worden welke 
activiteiten in welke mate bijdrage aan de totale COruitstoot voor een uit te voeren bouwdeel. Daamaast biedt 
het model inzicht en de mogelijkheid tot het actiefvergelijken en beheersen van deze uitstoot. De variabelen 
kunnen nadat ze zijn ingevoerd direct weer veranderd worden om te kijken wat het effect is op de COruitstoot. 
Dit functioneerde goed in de toetsing waardoor is aangenomen dat de COruitstoot meetbaar is gemaakt en het 
programma de mogelijkheid biedt om, door middel van inzicht, de uitstoot beheersbaar te maken. 

Het programma is gebruiksvriendelijk ontworpen, er is geen handleiding nodig om het te kunnen gebruiken. De 
gebruiker wordt zoveel mogelijk gestuurd bij het geven van de nodige input. Ook dit is in de toetsing 
aangetoond. Hiermee is aangenomen dat het programma direct en zonder extra voorzieningen bij Heijmans 
Utiliteitsbouw ingevoerd zou kunnen worden. 

Het rekenmodel is getoetst aan het programma eisen en in verschillende testsessies doorlopen met een 
proefpersoon. Uit deze toetsing en testsessies kan geconcludeerd worden dat het rekenmodel goed functioneert 
en kan worden aangenomen dat de doelstelling is behaald. 
Met dit rekenmodel kan een eerste stap gezet worden om de COruitstoot van bedrijfsactiviteiten op en rond 
bouwplaatsen van Heijmans Utiliteitsbouw te meten en te beheersen. Hiermee is het mogelijk gemaakt voor 
Heijmans Utiliteitsbouw om zich in te zetten voor een gezond milieu en zich te onderscheiden binnen de 
branche met 'duurzaam uitvoeren'. 
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7.2 Aanbevelingen 

Ter afsluiting van bet afstudeeronderzoek zijn er altijd nog punten van verbetering mogelijk, waarvoor in deze 
paragraaf een aantal aanbevelingen worden gedaan. De eerste aanbevelingen zijn op het gebied van verbetering 
of perfectionering van bet rekenmodel en verdere uitwerking van bet ontworpen computerprogramma. 
Daamaast zullen een aantal optics worden toegelicbt voor verder onderzoek. 

7.2.1 Aanbevelingen tot verbetering van het rekenmodel 

De aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van het rekenmodel zijn als volgt: 

• De hoofduitkomst waar het in het rekenmodel steeds om draait is het aantal kilo C02 dat uitgestoten 
wordt. Het is voor mensen echter moeilijk voor te stellen boeveel een ton C02 is. Het is mogelijk om 
de C02-uitstoot te koppelen aan de emissiehandel. Hierin wordt de uitstoot van een ton C02 gerelateerd 
aan de actuele koers om een ton C02 te mogen uitstoten. Door de uitstoot in geld uit te drukken wordt 
de C02-uitstoot tastbaarder gemaakt en kan het vergeleken worden met andere kosten. 

• Het rekenmodel rekent steeds de COruitstoot per bouwdeel uit. Het zou mogelijk moeten zijn om met 
het rekenmodel van alle uit te voeren bouwdelen van een specifiek project de uitstoot uit te rekenen. Zo 
ontstaat er inzicht in de uitstoot per bouv..'Project en kunnen projecten onderling vergeleken worden. 

• Het rekenmodel geeft nog niet de mogelijkheid om resultaten en berekeningen op te slaan. Door bet 
mogelijk te maken om data op te slaan kunnen verschillende uitgerekende projecten later naast elkaar 
worden gelegd om eventuele vorderingen en verbeteringen inzicbtelijk te maken. 

• De database met betrekking tot de transportmaterieelsoorten bevat op dit moment maar een paar 
materieelsoorten. De database zal verder uitgebreid moeten worden met meer 
transportmaterieelsoorten. Gelet moet dat de materieelsoort onder de juiste transportmaterieel
afuankelijke variabelen ingevoerd worden. 

7.2.2 Aanbevelingen tot vervolgonderzoek 

De aanbevelingen met betrekking tot bet doen van vervolgonderzoek naar 'duurzaam uitvoeren' zijn als volgt: 

• De eerste doelstelling van het onderzoek was om de gehele milieubelasting in kaart te brengen. 
Hiervoor is echter veel kennis nodig vanuit de milieukunde. De uitkomst van het rekenmodel zegt 
alleen iets over de bijdrage van de COruitstoot aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect is slechts een 
onderdeel van de totale milieubelasting. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar andere 
vormen van milieubelasting in de uitvoerende bouw. 

• Veel onderzoeken over duurzaamheid hebben betrekking op materialen en het productieproces van 
materialen. Dit onderzoek onderscheidt zich door nu eens niet in te gaan op de materiaalkant maar op 
het productieproces van het gebouw waarin onder andere materialen verbruikt worden. Aangezien er 
nog geen vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd verdient het meer aandacbt om onderzoek te 
verrichten naar de milieubelasting die ontstaat tijdens het productieproces van een gebouw. 

• Het rekenmodel dat ontworpen is, zal nog uitvoeriger getest moeten worden in de praktijk. Om meer 
inzicht te krijgen in de juistheid van de berekende COruitstoot, kunnen er metingen verricht worden 
aan transportmaterieelsoorten op en rond bouwplaatsen. Door energiemeters te plaatsen op bet 
materieel dat elektriciteit verbruik kan het verbruik van de desbetreffende materieelsoort achterhaald 
worden wanneer deze wordt gebruikt bij bet uitvoeren van een bouwdeel. 
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• Met het uiteindelijk ontworpen rekenmodel is ook een aantal berekeningen uitgevoerd. Aan de hand 
van de eerste berekeningen kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek. 
Als voorbeeld kan de berekening worden genomen uit hoofdstuk 6.3. De transporten van materiaal naar 
de bouwplaats toe en van werknemers naar en van de bouwplaats afhebben een groot aandeel in de 
totale COruitstoot. Dit komt omdat de afstanden die afgelegd moeten worden voor het transport velen 
malen groter zijn dan die voor het transport op bouwplaatsen. Het transport van werknemers op de 
bouwplaats is vaak slechts maar enkele tienden van procenten van de totale COruitstoot veroorzaakt 
door het totale transport van arbeid. Het verdient aandacht om meer onderzoek te verrichten naar de 
transportstroom van materialen en werknemers naar en van bouwplaatsen. 

• Voor het brandstofverbruik van het transportmaterieel zijn aannames gedaan aan de hand van 
specificaties van de fabrikant. Het brandstofverbruik van materieel is recent onderwerp geweest van 
discussie. Het blijkt dat fabrikanten het verbruik meten op basis van gedateerd rijgedrag dat niet meer 
overeenkomt met het huidige rijgedrag. Het werkelijke rijgedrag ligt vaak tientallen procenten hoger, 
zie het onderzoek in bron [16] van de literatuurlijst. Het brandstofverbruik van transportmaterieel 
verdient daarom de aandacht en meer onderzoek is beslist nodig. 
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