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1 Dataverzamelingsplan 

Dataverzamelingsmatrix onderzoeksfase en ontwerpfase: 'Duurzaam uitvoeren bij Heijmans Utiliteitsbouw' 

Probleem: Heijmans Utiliteitsbouw draagt bij aan de belasting van het milieu. 

Doelstelling: 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. 

nr. Taakstelling nr. Onderzoeksvraag Type antwoord Bron Dataverzamelingsmethode 

participerend observeren 
1.1 Wat is milieubelasting? Beschrijving begrip milieubelasting. literatuur literatuuronderzoek 

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

Ujst met milieu-ingrepen die per activiteit voorkomen tijdens de uitvoering op de 
participerend observeren 

1.2 Welke milieubelasling ontstaat er tijdens de uitvoering op de bouwplaats? literatuur literatuuronderzoek 
bouwplaats. 

afstudeerplan 

2.1 Hoe kan het materieelgebruik inzichtelijk warden gemaakt? In kaart brengen van het materieelgebruik naar, op en van de bouwplaats. literatuur literatuuronderzoek 

2 Het inzichtelijk maken van het materieelgebruik. 

2.2 Welke materiee!soorten kunnen onderscheiden warden? Lijst van soorten materieel naar functie waarvoor ze gebruikt warden. literatuur literatuuronderzoek 

3 
Het inzichtelijk maken van de variabelen die bepalend zijn voor de C02-

3.1 
Welke variabelen bepalen de hoeveelheid C02 die uitgestoten word! door het In kaart brengen van variabelen die bepalend zijn voor de grootte van C02 literatuur literatuuronderzoek 

uitstoot, door gebruik van materieel naar, op en van de bouwplaats. gebruik van materieel? uitstoot van materieelgebruik. 

Een rekenmodel ontwerpen waarmee de C02-uitstoot van 
4 materieelgebruik in bouwactiviteiten kan warden bepaald. 4.1 Wat is het programma van eisen waaraan het rekenmodel moet voldoen? Eisen formuleren vanuit de doelstelling en de gebruiker. onderzoeksfase afstuderen rekenmodel 



TU e hel"mans Bijlagen afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering 

2 Artikel TWL magazine, duurzaamheidsinstrumenten 

Groen, groener, 
groenst? 

In de jarm '80 wm ha Brundtland-nzpport 'Our Common 
Future' ons op de noodr.aak om zuinig u zijn met het milieu. Dit 
mu/Jeertk in de ophmut van het duu1%1Ulm bouwnz_ Na em 
periode van we/vu/dig txpnimmteren daa~ de intn-rsse in ha 
milieuvrimdelijk bouwm weer. Tot Al Gorr's .ifn lnconvmimt 
Truth' ietln-em weer wailer srhue/de_ Sinds bet uitkomm van 
z.ijn film staat duurzaam bouwm weer op de agmda. Ontwer
pers, ingmieun m projectontwikkelaan inugrrrm duuruzme 
mergie m milieuvrimdelijke matnialm weer in hun gebouwm 
om em 'grom" ( = positi<J!J imago uit le dragen. 
Mllllr w.zt is «n grom gebouw" precin? Hierover verschillm de 
mmingm sterk. Dit blijla niet a/km uit de wrschilknde defini
ties van em grom gebouw, mllllr ook uit de diwrse lmcbikbare 
beoordelingsmethodm. In vier Master-projecten, uitgevond lllln 
de Teclmische Universitrit van Eindhown [l,2,3,4) zijn vijf 
beoordelingnnstrummtm toegepast op wrschiiktuk case shldin 
om nil u iaan wat de onderlinge tiersrhilkn zijn. Fr kstaan ove
riims nog meer beoordelingrinstrummtm; zie bijvoorbeeld [5,6). 

- Joor,_,,,., ir. R.C.P. Vreenegoor "' 0
, T. Krikke"', 

B.P. lltln Min-lo"', ing. W.M.P. van tier P/11ijm *, 

R. PoortvHet"', profdr.ir. J.LM. Hmun • e11 
dr.ir. MG.LC. loomans• 

I• rii:,,... ... ,_......, J_ Krldea, -· ir. a.c.p_ V.....goor. prof•Jr. J.LM. 
......._ 2" rii- ... - rechh: cir.Ir. M.G.1.C. l.ocio.-n. l.P. """ Mlerto ... 
Poortvliof .... W.JILP_ ,,_ ds ...... 

AO DUURZAAM BOUWEN 

T
~woordig is CCII "groc:nc" 
uiaualing van c:i:n gd>ouw hoc 
bij oncwcrpcn, ingenicun en 

proFctt>ncwilldaan. Duwzamc "na
gidm>nncn en~ maceriakn 
wordm ~ruikt a.ls uithan,,obord •'OOr 
bcdrijven over heel de wade! om hun 
wukncmcn en her puhlick er !attn 
Ucn dar zc om bet milieu gevm. 
Ondanks em vcrhoogde aandacbc 
voor duwum" gd>ouwen, blijfc de 
ddioim van""" ·giocn• gd>ouw""" 
punt van discwsie. Ecn mclk :r.odr.
rodic op lnttmct bat al md twu.lf 
verKhillcndc dc6nicia zkn voor de 
n:nn ·green buiklint(· En a bcsaan 
minstens evm"ftCI insuumcntcn om 
de duu=nhdd v.m c:i:n gd>ouw er . 
mecrn. Hee dod van clcu: instrumen
cen variccn van bet bc:pakn \'211 de 
energie consumpck rot bet bcoordckn 
\'211 dk upca van bet gdx>uw in ont
wcrp- cot en mrt ~ruiluf.as.,. Afgc:
•uagd bn worden of em gd>ouw nee 
w duurz:wn i. "'"211Jlctt bet mn vn
sdtillendc insttumcnttn worch bcoor
dcdd. In de .Masta-proj«tcn is 
gttracht bicrop antwoard cc gc:ven. 

ONDEUOEICSAANPAK 
In CCII door de stud=crn gczamcnlijk 
uirgcvocrd vooronclcnoclt is bcpaald 
wclL: bcoonldingsiruuwnmccn in 
her Mastrr-pcojca wonkn ~ruikt. 
Er is ~n voor de volgcndc, mwd 
op naUon.ul als inremacionaal of.nu, 
in de prahijk "ftCl gcbruikt" tools: 
- EPN (Enagic PrataQ., Norm} (7, 

8,9.10}; 
- BREEAM (Building R.:sarch Es12-

blishmmt Environmcncal /wa
unftlt Md.ad) (11}; 

- LEED (Leadership in Energy md 
Environmcnw Design} ( 12); 

- GrttnCak• (13); 
- F.a.QWllltum YO-tool [14]. 

• F~ Bouwt..O., Tedwriocloe Un-
E...ii-

••o. T-Snooloen~ 

Blad 5 
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BREEAM 

land l'i. GB vs 
--------------------·----------

ined>od1ek ber*"ing dieddisl chedhst 

lcepmslng nievwbouw meerdere venies meerdere~ 
woningen & uli~teit 'IDOi"~ YDOrdiwne 

gebouwl)llen gebouwtypen 

oud.,.werpen -energle • management -duwzame 
- gezqndieid & landontwili.eling 
Ccmrat -~ 

·-eie -energie & 
-transpart '*"""-" 
-wolw -~ui 
- moteriaalgebniik -bin . 
-~& -= EPC cl Gtd/Ottord- ~~ ... ir.:t oanlal behoolcle 

(rrJtifunclionee purHll en label 
QebouwJ ~·r 

Certiflcatte, zd.er, 
goud cl platinum 

besd.iboarheid IOftware Is i. lroop checklitt Is ..q 
i..1 Nonnalitalie -'rliJbaar 
~ 

Venchilen tus- de .._.lingsin......,_......_ 
-TAI!! I -

-woongebooiw B'Cs0,80 :t36" :t"5 n.v.J. •• 

ka'*>argebouw B'Cs 1,50 230" 226 :tl63~ 
label)• n.v.t. 

spOl1gebouw Q/Qs 
:t30" :t26 1,00 

2 no:---
label)• n.vJ. 

sdioolgebo.rw Q/Qs 
:t30" 229 1.00 n.vJ. •• 

'Milie.Mndm.. won...., elf~ Is don 100 bd.biiil clt dal de vmbcrgen m.,._ 
lell _, Let gebo.IW lag..- zijn cbl zljn 1elmen~ uB 1990. De lnl"-index 
Iran warden~ in em ............. wacnbij 1 D de nam oano 2007 Is. 

••Eee gemiddelde nieuwbouwwaning sooart 15~175 punten (hoe lager hoe be1erJ 

Dae vijf duurz22ll1i..,idsinruumcnten 

zijn ttrSt ondcrzocht in ttn litcratuur
ondcnoc:k. Hiermtt wc:nkn de ixnte 
vc:nchillcn russc:n insuumc:ntm zicht
baai- (zic abcl I en 2). Vc.-rvolgcns ujo 
de immuncntcn toq;cpa.st in vier vcr
schillendc case: srudia. Per case nudic: 
is ttD andtt gcbouwtypc ondcrzocht 

mn vier vcrschillcndc bcoordding.ins
trumcntcn. In de ondcrz.ocksprojccten 
is gookckrn naar C1Cn woon-, bntoor-, 

sport- en scboolgcbouw. Ellt no dc:u: 
gc:bouw.:n ""5bat uit ccn basis- en ttn 

"grocnc" varUnL De ba.isvarUnt gaat 
uit van de huidige .ituatie '':Ill hct 
gc:bouw. lo de i;rocnc variant zijn 

1VVl ~"' 6/2009 

- -EcoQuantum 

NL I"-

berelenlng benbnSig 

beslaando. ... nievwbouw 
nieuwbouw woningen 
woningen & ulilleit 

- energle -energle 
- rnaloriaalgebwilr. -emlules -- • materialen 
t mobilitei) • afval 

miheu., eigen-, beoordeling 12 
oebo<-- Of wijlr.. mil~ 
index. Maieulcibel calegcrlein, 4 .. ~ ........... milieu~cl 
lo.v. relerenHe •II 1 EcoQuonun 
1990 "*"" ICDl9 

zowd maa~cn gcnomcn om ha 
gcbouw encrgiauinigcr als duwzam<:r 
re ma.Un. Dus naast thcnnischc isola
tie en/of encrgic cflicifntc insallaics 
zijn ook maa~n i;cnorncn zoal. 
gcrccyckd marcrWlgcbruik, extra par
kecrplaaacn voor hybride w;agcns en 

warcrbcsparcndc douchdroppcn. 

Samcng.:vat _,rJcn de insrrumcntcn 
op de \'Olgcndc oodcrddcn vcrgddtcn: 
- inhoud {litcratuurondcn.ock); 
- gcbruik (case srudics); 
- raultaat basis variant; 
- rcsultaat ~grocnc"' variant; 

- vcrschil russcn basis & "i;rocnc • 
'"211anL 

CASE Sl\JDIES 
W&o"ff'boltlll 
In dcz.c studic is gcbruik gc:maakt van 
hc.-t Fdlowtdl, ttn in 1998 opgck.-ad 
appartrmcntmgcbouw tc Ein<lbo¥'Cfl. 
Hct woongcbouw bc-.-ar 115 woon
c:cnbcdcn, bcsbandc uit I-, 2- en 3-
kamcr appartcmcntcn. waar studcntcn 

Al 

Blad 6 
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en buitcnland.ic gastcn \'all de Tcchni
schc: UnivcBitdt vcrblijvcn. 

&sis ,,,,,.;,,,,, 

AUc constructics hd>bcn ccn Rc-w:.ac
dc van 4.5 m'KIW en bij de ramcn is 
HR•-glas tocgcpa<t. De hoogtcmpcra
tuurvcrw:uming co bcrdding van 
warmap\\'atn' wordt vcnorgd door 
ecn HR-107 krtd. Hct gcbouw wordt 
gc:vcntilttrd door CCR gcbalancccn:I 
vcntilacicsysrccm. 

"Grom~• NrUtnt 
De thcnniscbc isolaric van de gc:vcls i. 
vcrhoogd tot CCR Rc-wurck van 5,5 
m2K/W en hct glas is vcrv:mgcn door 
HR•·-glas. Om de hocvn:lhdd zonmc
ualing tc vcrlagrn, is her p=xnugc 
glas vcrla.agd van 35 % nur 20 % rn 
is wnwc:ring aangcbradu. 0.: iostalla
tic voor ruimtrYcrwanning en wann
tapw:;atcr is vcrancfcrd in ccn colkctit
vc wannttpomp mct boclcmwarmtc 
als bron. Op her dalr. i. 100 m2 aan 
PV-pandcn en zonncco!ICC1Drcn a.an
gcbracht. Naast cnagirmaatrc:gdcn 
zijn er oak "bckvings" vcrandcringcn 
opgcnomcn. Dit bcno~t dat ervan 
uit is gc:gaan dat door hc:t grocncr 
male= van her gcbouw ook mccr ~
nis en bckving bij de bc:won= en 
ontwikkcla,.,n is ontstaan. 

Knntoorgrbo1UV 
In dczc nudic: is gcbruilr. gi:maakt van 
hct Bouwlrundc gcbouw •= de T cch
nischc: Univcrsiu:il: Eindho....,n, 
gcnaamd Vertigo. Dir in 1965 gciali-

r.oto ...... t.t llouwkunlM gebouw (Vwtigol

-fc:ro I -

A2 

sccrdc gcbouw is in 2002 grondig 
gcrcnav«td. In Vertigo bcvinckn zich 
ck bntoorruimtcs \'all doa:ntcn, hct 
laboratorium, atdicrruimtes, kantinc 
en tentoonstdlingsruimtr. 

&sis • ..,,;,.Ill 
Vertigo is tijdens de rcnm"atic gchttl 
gcstript. 0.: nicu""' gcbouwschil 
bcstaat uil: ecn volkdig glaz.cn •1ic:sgc
....,J, voorzicn van ccn ;rrcfdruk. Tcr 
plaauc \'aft de kantnrcn en op de kop
sc gcwls zijn a.an de binncnzijde dich
tc gcvdclanc:ntcn gcplaatst. Vertigo is 
aangcslotcn op hct a>lkctic...., WKO
systccm van de TU/e campus. Bij 
onvoldocnck apacitcit won:lt dit •ys
tccm a.an~ met HR-107 kro:ls. 
Hct gcbouw wordt ....,rwannd en 

gcwntik:crd door ttn gcbalancccn:I 
vcntilaicsystccm met warmtctcrug
winning. In ck kantorcn zijn ldimaat
plafonds aanwcig om hct ldimaat 
lokaal tc lwnncn aanpll5SCn. 

"Gmmr" variant 
In de grornc variant worckn alk:cn 
gcrccydcck matcrialcn tocgq>ast. die 
cwntu«l lwnncn worckn hc:rgcbruilr.t 
indicn hct gcbouw 'M>l'dt gcsloopt. 
Om hct gcbouw cncrgiauinigcr tr 

malccn is op bet dalr. ruim 3.800 m1 

a.an PV-panclcn aangcbracht. Hct aan
tal p;ukccrplaatscn \'OOr gchandicap
tcn, carpoolets en milicuvr:icnddijkc 
auto's is uii:gcbmd. Alk insW.laria 
zijn handmatig bcdicnbaac gnwordcn 
wdat gcbruikcts naar wens her bin
nenlJimaar kunncn aanpasscn. 

DUURZAAM BOUWEN 

Sportgrbo11w 
In dczc studic is gckoirn voor hct vier 
gcbouwbgen teUcnde, 9.200 m2 grotc 
sportcomplc• van de TU/c c2.111pus. 
Hct in 1967 gcbouwdc sportcompb 
is na enkk ldcinc rcnovatics diverse: 
malcn uitgebrcid in 1981, 1996. 200 I 
en 2006. Hct sportcomplcx wordt 
gcbruikt door de wcrknemcrs en stu
dentcn van de TU/e en Fontys Hogc
scbool. 

&sis "ariant 
De schil bcstaat grotcndccls uit ccn 
spouwconstructie van bctnnblokkcn 
met isolatic. 0,, kantorcn hcbbc:n cen 
glaz.cn schcidingsconmuctic en de 
laatn gcrcalisttrck uitbrdding, CCR 

consttuctic van bctonbloltkcn, isolaric 
en CCR houtcn gcvdbclJcding. Warm• 
tapwarer wordt gdcvcrd door twtt 

grou: gasgcstooktc ketcls. Hct complex 
wordt, met uinonckring van ck kan
torcn, vrrwarmd en gcventik:crd door 
luchtvcrwanning. De kanroren war
den vcrwannd mct radiatorcn. Her 
water en de lucht van her ~mbad 
warden vcrwannd door ern warmtc
pomp die is aange1lotcn op hct coUcc
ticvc WKO-systcctn van ck TU/c 
Campw.. 

•Gr«ru• r.iariAnl 
In de groc:nc variant wordt her gchdc 
sportcomplcx aangcslotcn op de 
warmtcpomp en her colkctic-vc 
WKO-sy=crn. 0.: cloud.a hcbbcn 
wau:rbcsparcnck clouchdcoppcn 
~n. 0.: kunsrvcrlidning is vcr
"""gcn door CCR zuinigcrc varianL 

Om hct binncnmilicu tc vctbctcrcn is 
hct ""'1tilarin-oud vahoogd. Op hct 
dalr. won:lt ongnttr 4.000 m 1 aan PV
panclcn aangcbracht voor de produc
tic van dclmicitcit. Tot slot wordt her 
afval gcsortccnl 

Scboo/gdJotn11 
Hct Auditorium op ck TU/c Campw 
i. in ckir studic gcbruikt als n:krcntic 
voor ccn schoolgebouw. Her Auditori
um is in 1966 gcbouwd en na ccn 
brand in 1992 in 1996 wett hcr
bouwd. In hct gcbouw bcvindcn zich 
collc:gczalcn, ccn congrcsz.aal en de 
kantinc. 

&sis variant 
0., constructic bcstaat grotcndcds uit 
ongcloolccrd bctnn. Voor de isolatic 
""" gcvcl en vlocr i. ccn Rc-w:.acde 
""" 0,75 m2K/W aangchoudcn en 

Blad ? 
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woongebouw kantoorge- sp0rigebouw school· 
bouw gebouw · 

EPW EPUv2.02 EPUv2.02 ERJv2.02 
(NPti 129:2005! (tft2917:2005J {NPR2917:2005) (NPR2917:2005) 

BREEAMfuiliomes BRfEAMOlfice BREEAM!ndus.1rial BR~ buildings 2008 

LEED.b '-'es lEIDNCv2.2 LfIDNC.,2.2 LEEo..d.oal 

EwGuonun Ec:oOuaMn \0. 
VOtoal loo! 

~v2.1 .0 ~v2.1.0 

Gebruiklie--. ---................. . 
- TAJB3 -

eDuA ++ 0 ++ 
------ ------·-----------

Lime ++ 0 ++ 

++ ++ 

Jad9>aid ++ ++ 0 0 
·-- -------·-·--- ··-

coqileociteit + 0 ++ 

KwalilalieH .....,._ d~ beoordelingsbumme-. 
- TAlliA-

voor her dak 2.00 m'KIW. Hct Audi
torium is ».ngCSlotrn op hct WKO
systtcm van de: TU!c campus om hct 
gdiouw tr •-cnvamu:n en k.ockn. Voor 
hct bacidc:n van w:umu~r is ccn 
VR-krtd tocgcpast. VC'fltilaic vindt 
pla.us Tia balansvcntilati<: met .,..armtr
tcrup1nning. 

"G-·..,,.;,,,,, 
In de: ~nc variant is c~ 
bc.paanl door de isolaic van de: gncl1 
tc verhotcn toe ecn R.c-waardc van 2,5 
m2KIW. De luchtdiduhcid is vcrbc
tcsd tot bet huidigc nivcau v=ist \'OOr 
balansvmtib.Oc:. De dlici&uic "'"' de 
systanen is vahoogd door hct ttndc· 
mC'flt \'211 de: warmn:trnigwlnunit tt 
vahogcn tDt 75 % C'fl c:cn pomp~ 
ling op tc ncmc:n in hct kocJ. en vcr· 
warmingssym:c:m. Op de kunStv<:rfich
ting is cncrgic bcspaanl door op g=t· 
tc rijdcn de lichtm in hct gdx>uw tr 

Jo.en (vc:cgpuls..:h.akdiog) en cloo< 
ttn cbglichischakdingl-rcgding. 

INSTRUMENT VERSIES 
0., mccuc bcoordc:lingsinstrtuncnkn 
hcbbc:n voor dk gdx>uwtypc ttn 

gachiktt vrrsic bc.chikhur. Omdat 
lHD (nog) gttn :apartt vrrsi<: voor 
bnroor- en spongdx>uwcn ~. is 
hicr gckm.cn YOOr lHD-NC (ni=w
bouw gcbouwcn). Bij de srudic: van 

hct spongcbouw is gcbruik gcmaakt 
nn BREFAM-industrial buildings 
omdat er gttn :apartt ~ is voor 
spongdx>uwcn C'fl da.t vrrsic hct be.
le past bij dit gcbouw. In tabcl 3 :r.ijn 
de: in.ruumcnt vcnics gcbruikt in dc: 
case mulics It vindcn. 

RESULTATEN 
Gdtr11iJl 
Van alk bcoordc:lingsinstrumcnttn is 
c:cn kwaliraticvc analy>c uitgc>"OCrd. 
Tabel 1 lut c:cn ovcnicht :Um van de: 
rault.atrn van da.t analyx. De aspcc· 
ttn zijn bcoorda:ld op c:cn schaal van 
I tot 5 (-1-JOl+h+), waarbij- nc:ga
Dd"is en+ positicf lo ondcrstaandc: 
tckst wordt tabd 4 toc:gdichL 

Mtt 'gcbruik' wordt hct g<'bruiksgc
mak van htt bcoordding•instrumcnt 
bcdodd. De chccklist in lEED en 
BREE.AM is erg simpcl. Maar LEED 
\"Crwtjn "t:d na.ar sundaardcn en 
publicatics "''2al'in moct wonkn opgc
:wdu of bcpaaldc criteria in hct pro
ject van wcpassing zijn. In BREEAM 
:r.ijn de m= ttgcls gcintcgrttrd in de 
handkiding, w:u hct gd>ruiksgcmak 
•uUoogt. De E.PN en EcoQuanrum 
VO-tool zijn ccnvoudig tc gd>ruikcn 
en bcgrijpbaar. Gra:nCalc· is com· 
pl<=r omd:ot naast de E.PN-berckc
ning ook matcriaalgdmiik en .,.'21cras· 
pcaco moc:a:n wordcn ingcvoc:rd. 

Met 'knsttn' wordt de: (ttkm)tijd., hct 
aanral mm.en m hOC"Vttlhcid gdd 
benodigd om ecn bcoordc:ling tr 
makcn bcdocld.. Bij LEED m BRf.E
AM moctcn vcd invoagrgcvms wor
dc:n uitgaodtL Daarbij komt dat 
tocuing<'n alkc:n door gaccttditttnk 
pcnoncn mogcn wordC'fl ui~octd. 
Dir maakr dczi: tools cijc:ll'O\·md en 
kostbaar. Met de EPN en VO...ool van 

EcoQuanrum kan sncl ccn berckc:ning 
wordcn gcmaakt. Voor GrttnCalc• 
moct wat mttr tijc:I wordcn uitgctrok· 
ken om ook hct marcriaalgcbruik gocd 
in ban k brcngcn. 

Met 'berrouwbaarhcid' wonlt de 
gcvodighcid van ~n mogdijkhcid roe 
inrott van vnkttrdc: dat:a bcdocld.. De 
bcoordc:ling van lHD en BRf.fAM 
is vcclomvatttod w:wdoor de uir
lromu vcd minder gcvodig is voor 

vcrf.ccrd ingcvocrdc: dat:a dan de andc
n: insuummtm. De chcdtlist mukr 
LEED en BREFAM ook vccl transpa· 
rantrr dan de ttkc:runcthodcn van 

E.PN, f.a,Quantum m GrttnCalc•. 
De NEN 5128 m NEN 2916 
baduijvcn duidclijk wdkc algoritmc:n 
wordc:n ui~ocrd in de E.PN-bcn:kc
niog, m:iar bij EcoQuanrwn en 
GrttnCak• is dit onduiddijk. 

Met 'volkdighcid' wordt hct aantal 
rnttgcnomc:n aspccrcn bcdodd die: van 
bclang zijn voor de: bcoordding. EPN 
bcoorda:lt mkd hct aspect cncrgic:
prnr.ark. EcoQuanrum vocgt daaraan 
nog hct matrriulgcbruik we. fn 
GrttnCalc• bcoordc:clt naast cncrgic 
m matcrialcn ook htt aspect "''atr:r. 
LEED en BREE.AM bcoorddm vcruit 
dc: mccstc aspcctcn van de ondcrwch
tc imuumcnttna 
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score l.o.v. els score t.o.v. els score to.v. ei• score lo.v. ei• score to.v. eis . 
------------------ ----

0,78 +2,5% A8" +33,, n 86 n.vJ. 
··----· ------·-·-·-·-·---··-----··-----··-----------------------·· 

2,01 -34" 36" +20% 22 -15,, 15'E- -6'X. label 

1.76 .76'4 32,, +7% 18 -31,, 104303, 
* .• spatgebouw 

....,. _ _.. ..... ......,._~--i*-------··---·---------------------· 

.d.oolgebauw 1,18A -18':. 34'4 +13% 25 -1.t,, 

score t.o.v. el• ..,.,.., to.v. els ..,.,.., t.o.v. els 

~ 
0.53 

J;,odocw ......... 
1,77 

~ 
0,89 

0,86.t 

Met 'compkxitcit' wordt de vnctste 
ttvaring en bet aantal gcrcfcrttrde 
5l2ndaardcn en ~dingcn bcJoc,kL Bij 
de todidning van 'gcbruik' is r=ls 
aang<:gC""n dat LEED en BREEAM 
va:I ~FR naac litanclaardcn en 
~dingcn. Voor EPN en de VO-tool 
van &oQuanrum is bcpcrltte erttring 
vcn:ist. G1CCJ1Cak' is compkur en 
nugt daamt« om ccn zrlcr erva
ringsnivcau. 

VmdJilla iMIU l'dlia111n 

De basis variantcn van hct woon-, 
ltanmor-, spon- en sdioolgcbouw xijn 
icder bcoordttld met vic-r insmunm
tcn. Tabet 5 laat de uhlamstrn xien 
van dczc bcoordcling. Het woonge
bouw voldoct bij EPN, BREEAM en 
llED aan de minimak ciscn. In Eco
Quanrum scoon ccn gc:midddde 
nicuwbouwwoning nwrn de 150 en 
175 punten. Met 86 puntrn is h.ct 
woongcbouw ongnttr n.=rnaal zo 
grocn. Het ltanroorgcbouw voldott bij 
~ cnlc.cl instrument aan de minima
k cis. Met BREE.AM wordcn wd vol
docndc puntrn bc:haald maar wonit 

··---------
+3.t,. 55% +53 'X. 89 +98 'X. 

-16,, .t7" +Sl'X. 32 +23 ,, 

+11 'X. .tl " +37'X. 23 -12" 

+l.t" 37'- +23'X. 27 .7% 

niet aan de minimaal vcrcistc criteria 
voldaan en daamt« gttn ccnificaat 
bchaald. Het spongcbouw voldoct 
niet volgens EPN en llED. Met 
BREEAM wonkn wd vuldoc:ndc 
puntcn bchaald maar wonlr nict aan 
a.lie vcrcistc criteria voldaan. De 
bcoordcling met Grccnc:aJc is uitge
vocrd rondcr vcrgclijking met ccn 
rcft:rcntiq:ebouw omdar gttn gocde 
rcft:rcntie aanwcxig was. Hicrdoor ltan 
de GrccnCalc' score nict WDldcn vcr
gdeken met het minimaal vcn::iitt. 
Het schoolgebouw voldott nice vol
gcn• EPN en llED. Wd wordcn vol
docnde punten bchu1d voor ccn 
BREEAM-cenificaat. Volgcns Eco
Quantum scoort hcc schoolgcbouw 
skchtcr dan ccn gemiddddc nicuw
bouw ... ..,ning. Maar ccn woning is 
gttn gocd vcrgdijkingunaccriaal W>Dr 
ccn schoolgcbouw. 

l'n-tdiilkn -,,._.,~ rarimlta 
Na het tocpasocn van maatrcgdcn om 
her gcbouw duunama en encrgic:zui
nigcr tc maken xijn de g.:boll'WCn nog
maals mcc dczclfik insuumcntcn 

DUURZAAM 80UW£N 

252 n.v.l 

I u.J 

..,.,.., t.o.v. els score to.v. els 

89.5 n.vJ. 

158E- -3 'X. label 

63.~r 

213 n.v.t. 

bcoonkdd. T.hd 6 laat de rcmltatcn 
van de ~ variantcn xicn. Hct 
woongcbouw wordc doot- bijna alk 
instrwncnten nog duwzamcr bcoor
dcdd. Alleen F.coQuanrum gcclt de 
grocne variant ccn slcchtcrc bcoordc
ling. Dit wordc vcrooi=d<t door ccn 
vcrgmotte milieubst voor afval en 
emissics. Waanchijnlijk vanwrgc her 
plaatscn van PV-panckn en wnnccol
lcctorcn op hct dalr.. Het ltancoorg~ 
bouw wordt nu volgcns BREEAM en 

llED at. grocn bcoordcdd. Met 
GrccnCalc• wonlr net nict voldaan 
aan hct nivcau van 2007 en volgcns de 
EPN xijn nog ccn aantal mccr maatK
gdcn nodig om tc kunnen voldocn 
aan de EPC-.:iL Het sportgcbouw vol
doct met de aanvullendc maatrcgclen 
aan de minimalc ci5CD volgcn.s de 
EPN en BREEAM. Voor ccn LEED
ccnilia:ring ontbrckcn nog ~ puntcn. 
Het schoolgcbouw voldoct 'mlgms EPN 
en BREEAM, volgens LEED wordt 
net nict vuldaan aan de ccn:dkcrings
eiscn. De &oQuanrum Kore van de 
grocnc variant is met 39 punten (18 
% ) vcrbcttrd t.o. v. de basis variant. 

Blad 9 



TU e hei'"mans Bijlagen afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering 

- w......,_ -
I~ 

1111 159 

t• 

tll "' 
• • .,,.,. llldl.£4M Utl!D El'l'I 

• ; • 1 
I I I 

15' 

Venchllen ..,._,balls - .,__ wrlant YO« EPN, llE5AM - lllD

- FCIM J. 

Vnwbilkn INlsil ni ~ mrilznt 
De rnuh2rcn "'"' de ba.is en grocne 
variant zijn met elb..r vagdckcn. 
Omdat •-oor EPN, BREEAM en 

LEED de mccste ~ aanq 
warm om te knnncn vcrgdijkcn. war
den bier cnkd doc instrumcnten 

bcsproltcn. VO<X lxt woongd>ouw 
gcvcn dadfde aanpassingcn ecn \'Cr

duunamini; varicrcnd van 15 % 
(BREEAM) tot 32 % (EPN). De 
rcsulwcn van hrt bntoorgcbouw 
laten ecn noi; gro~ sprcicling zicn 
van 12 % (EPN) tot 45 'K> (l.EED). 
Hct •pangcbouw hccft gocmidddd 
~nomcn de groomr ~erini; 
varicrcnd van 28 % (LEED en BREE
AM) tot 49 % (EPN). En hrt school
~bouw gemiddclcl de lckin5tt vnbc
tcrini; varicrcnd van 8 % (BREEAM) 
tot 27 % (EPN). Figuur I gttft de 
score trn opricht van de eis per 

gcbouwtypc VOOI' de 1-is en grocnc 
variant, aangn'llld met !rt vcrbctc
ringspcrcrntagc. De mod gatrccptr 
lijn (100 %) suit de cis VO<X. lndicn 
.,:.inder dan I 00 % wordt bduald, 
worth nict volchm aan de cis. 

DISCUSSIE 
Bmu rwrimttm 
Opv:allcnd is dat ccn gcbouw door hrt 
c'ne instrument wcl grocn wordt 

lxvondcn en door bet an<krc nict. In 
dit ondcn.odt hc:bbcn a.lk gcbouwrn 
voldocndc puntrn lxhaakl voor ecn 

BREEAM-ccnifiaat. Bij .sommi~ 
BREEAM-vcrsics zijn minimaal vcr
eine criteria ingcstcld waardoor, 

ondanlu WJldocnde punten, ~ crr
tifiaat bn wordcn af~n. De 
EPN lijla de ~bouwrn hct strengst te 
lxoordden. Ook zijn er grote vcrschil
lcn tc vinden in de mate van duut
uamh~d. Z. voldoct het wooni;e
bouw maar net volgcn1 de EPN, ter
wijl met LEED hct wooni;cbouw ruim 
1,5 maal bcter ocoort dan lxt mini

maal •-crcinc. Hct spo~bouw zal 
bijna twttmaal zo (enngic)zuinig 
moctcn warden om aan de EPN tc 

kunnm voldocn rcrwijl bij LEED 
maar 30 % mttr punten nodig zijn. 

"GroetwH mria11tm 
Ook bij de grocnc: variantcn zijn groce 
vcrschillcn te zicn tusscn de innru· 
mcntcn. Her bntoorgd>onw voldoct: 

1VYl Jkg.W.,6 / 2009 

~-

·~ 

LEID 

st .• t •• 

wd volgens BREEAM en LEED, maar 

nict volgcns EPN. Andcrzijds voldocn 
hct spangcbouw en hct schoolgcbouw 
wd volgcn• EPN (en BREEAM), 
maar Wttr nict aan LEED. Alk gcbou· 
W<:n kunnen ecn BREEAM-certifiaat 
krijgcn, clit gddt ook voor de EPN 

met uiaondcring van hct bntoorgc
bouw. LEED lijla nu hct strcng5tt 

lxoordclingsinsuument. De maxe van 

duuruamhcid ,,.,nchiJt ook bij de 
grocne varianten. Hct woongcbouw 
bchaalt met LEED rwecmaal :r.ovo:l 
puntcn dan vtteist rrrwijl met de 
EPN-mcthodc 1.3 maal bcter wordt 
gcsmord dan de di. 

&sis vs. fTO"' 
De ,..,rbcterin~n van de grocne 
variantrn ten opzichtr van de basiova
riantcn vcrschilkn per gcbouwrypc: en 
per instrwnc:nt. De vrrgdijlcini; van de 

basis en grocnc variantcn laai ~ 
ccnduidigc tn:nd zicn. De c'nc kccr is 
ccn gcbouw volgcns LEED lxt grocnst 
en de anderc ke« vol~ns BREEAM. 
Dit bn warden vcrklaard door de 
divcnc gcbouwtypcn en vcrschillcndc 

tocgcpascc instrumcntvcrsics. Mur 
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ook door hct vcnchil in duun.amc en 
cncrgiczuinigc maatrcgdcn toq;cpast 
per gcbouwtypc. 

W...,..gtbo11w 
Bij hct woongdx>Uw iijn vooral maat
rcgdcn gctrolkn om hct cncrgicgc
bruik tc vcrl.:igcn. Dit vcrklaart ook 
waarom de grootstr vcrbctcring is tc 
zicn in de raultatcn van de EPN. De 
instrwnenten LEED, BREEAM en 
EcoQuantum bcoorddcn mccr aspcc
tcn en lairn daanloor ccn minder gro
tc vcrbctcring zicn. Opv:Jlcnd is hct 
vcnchil tusson BREE.AM en LEED. 
Vcrwacht wad dar de vcrbctcringen 
van dcic insuumcntcn dichter bij 
dkaar zoudcn liggcn omdat LEED 
gcba.ttrd is op BREE.AM. Hct opval
lcnclc vcrschil wordt vcroonaala door 
de waarclcring '""de PV-panden en 
z.onnccolkctorcn Dcu: tcchnickcn 
warden door LEED vcd hogcr 
gcwaardccrd dan door BREEAM. 

&ntoorgd>ouw 
Bij hct kantoorgcbouw zijn maatrcgc
lcn gctroffcn die nitt allccn 'nbcir
ring me gnolg hccft voor hct cncrgic:
gcbruik maar ook voor hct matcriaal
gcbruilt en de mobilitciL De vnbctc
ring bcpaald met de EPN is duidclijlt 
minder groor dan de vcrbctcring in 
BREEAM en LEED. Dit ltomt door
dar bij de laautgt:nocmde inu:rwncn
tcn ook bij andcrc a.spccttn p11J1tcn 
zijn wn:licnd. In Gn:cnCalc is de vcr
bctcting slcchl3 3 % tcrwi.jl bier naast 

cncri:;k ool< mattriaalgcbruilt wordt 
bcoordccld. De encrgirwinn, die 
wonlt bchaaJd met ck PV-panclcn, 
word< tcnic~ door de cnra 
milicubdasting voonlwmcnd uit de 
productic van dcic panckn. De cvcn
ruclc positicvc en ncgaticve dli:ctcn aJ. 
gcvolg van combinatics van maatRgc

lcn hcbbcn in GrttnCalc' wd dcgdijlt 
invlocd op ck cind.a>rc. In tcgcnstd
ling tot LEED en BREEAM waar de 
cindscorc wordt bcpaald door m~ 
gclcn tc ~lcn. 

sporir-w 
Bij hct spongcbouw is gdwu:n voor 
rnaauq;ckn die naast de cncrgicpra
tatic ook ancktc aspcctcn vcrbctctcn. 
Door hct totalc sportcompkx aan tc 
slui1Cn op de warmtcpomp en hct ool
lcaiac WKO-systccm wordt dusda
nig vcd cncrgic bapaard dar clit \'OOr 
de EPN ccn vcrbctcting van bijna 50 
% oplcvcrr. De insrrumcntcn LEED 

en BREfAM kunncn de anderc maat
rcgdcn wd bcoordclen maar kcnncn 
minder puntcn toe aan de warmtc
pompinsull.uic waardoor maar ccn 
vcrbctcring van 28 % wordt bchaald. 
GtccnCalc' gcbruikt voor hct aspect 
encrgie de EPN-rckcnmcthodc, waar
door ccn \-crgclijkbarc \'Crhctcring kan 
wordcn vcrwacht. Dir blijkt z:.dfs mccr 
IC zijn. Naasr cnttgioo wordt ook op 
hct gcbicd van warcrbcbccr ccn vcrbc
tcting gcrealisccnl 

Schoolg,/xnno 
Bij hct schoolgcbouw zijn \'OOmame
lijk cncrgicbctparcndc maaucgdcn 
gctroffcn. Dit vcrltlaan de duidclijk 
bet ere waardcring volgcn1 EPN. De 
inmumcnccn LEED en BREEAM 
bcoordckn rnccr dan allccn hct aspect 

cncrgic. De bchaaidc cncrgj.,bcsparing 
wordt da.ardoor minckr ~ gcwaar
dccrd door dcu: inst:rumcntcn. De 
vcrbctcring is minder groat dan mtt 

deEPN. 

CONCWSIE 
Hct grorc nackd van de vdc vcnchil
knde "grocnc ~ bcoorddingsinstru
mentcn is dat ccn gcbouw in hct enc 
gcval duwuam wordt bcvondcn en in 
hct andctc gc>-al niCL Wdlt instrument 
bcpaalt nu hct bate de duwzaamhcid 
van ccn gcbou~ De insuurncntcn 
zijn underling slccht met db.u IC vcr

gdijlccn omdat u: zicb op vcrschiUcn
dc aspc:ctcn conccntrcn:n t.o. v. db.u 
en de waanlcring hicrvan VttK:hik 

Uitz.ondcting<'lt hicrop zijn de insuu
rncntcn LEED en BREEAM, die talc
lijlt gocd met clbar kunncn wordcn 
vcrgcld= door dc vcrgdijkbatc 
aspcctrn die warden bcoordcdd. Tocb 
latcn de raultatcn van de case madics 
wrschillm zicn in de uitltomsttn. 
Ondanb da LEED gcbasccrd is op 
BREEAM warden 11>mmigc criteria 
anclcn gcwaardccrd. Dir I.an I.omen 
doordat BREEAM is ontwillcld voor 
Engclsc: gcbouwcn en LEED voor 
Amcriltaansc gcbouwcn. Zo wordcn in 
LEED puntm rocgdu::nd aan ccn wn
tilaticcap:w::itcit die in F.ngdand nirt 
ZOU voldoc:n aan de bouwrcgdgcving. 
lab land bcpaalt ..elf wdk critcna 
bdangrijk zijn m dus mtt (rnccr) pun
tcn gcwaardccrd moctcn WORkn. De 
vcrcistc criteria in LEED en in cnkdc 
gcvalkn oolt BREEAM wordt aJ. ccn 

voord.cd gczicn. lndicn voklocnde 

DUURZAAM BOUWEN 

puntcn warden bchaald voor ccn ccrti
ficaat maar aan ccn paar (basis) critCTia 
nict wordr •'Oldaan, lean gccn «nifi
c=t warden algcgcvcn. Dit lcvcrt cni
gc rnogclijkhcid om cncrgi<'.hcsparing 
en duwuamhcid in gcbouwcn tc stu

rcn z.onder er dirccte bouwrcgdgcving 
\'all IC makrn. 

De vollcdighcid van LEED en BREE
AM hcbbcn als groot nadccl dat hct 
\'CCI tijd i.- om ccn gcbouw tc bcoor
ddcn. Dir, en bcoordcling in de \'Orm 

van ccn checklist, maab dcz.c instru
mcntcn tijdrovcnd en wdlidn minder 
gcschilct voor SO- en VO-fuc. Aan de 
andCl'C leant I.an ccnvoudig wordcn 
opgcz.ocht met wdL: maattcgckn, 
puntcn tc vcrdicncn zijn en welt..: 
maaucgdcn dus bet bcstc ltunncn 
warden gc'intcgrccrd in hct ontwerp. 
De Ea.Qu=tum VO-tool i. uitrrma
tc gcschil<r om in ccn \T<>Cg .udium 
her onrwcrp cnlof v:arian1Cn tc bcoor
dckn. Er zijn wcinig invocrgcg=:ns 
noclig doordat gcbruilt wordt gcmaaltt 
van rcfcrcnticwoningcn. Die maalct 
hct instrument ook mctccn minder 
gcschilct om toe re passcn bij andctt 
gcbouwrypcn. Voor bet spongcbouw 
•·arcn nag gccn gcschiktc vcrsics 
bc.chiltbaar van LEED, BREEAM en 
GrccnCalc•. 

De EPN booordcdt cnkd de cncrgic:
prcsratic en i. hicrdoor nirt gcschiltr 
om dc duunaamhcid n: bcoorddcn. 
GrrcnCalc' bat bij hct ltanroorgc
bouw zicn dar de rocalc ,-.,rhctcting 
I.an tcgcnvallm. Bij rocpassing van 
PV-panclen en z.onnccoll=on:n lijla 
hct gcbouw erg duurzaam IC wordcn. 
Maar dcz.c tcchnickcn 'VCl'<>Orultcn ccn 
grotc milicubdasting door her cncrgic 
intcnsicvc producticproccs waarvoor 
vccl cncrgic nodig is en grondstofkn 
uitgcpur rmn. De ~nruck positicvc 
en ncgaticvc dXacn aJ. gnoolg van 
rombinatics ,.,.,, ~n hcbbcn 
in GrccnCalc" invlocd op de cindsco
rc. In rcgcnstclling tot LEED en 
BRf.EA.'d waar de cindscorc wonlt 
bcpaald door maattcgckn tc stapclctL 
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3 Begrippenlijst milieu-ingrepen en milieueffecten 

In deze bijlage worden de milieueffecten die in dit onderzoek worden genoemd nader toegelicht. Vanuit bet 
milieueffect kan ook de milieu-ingreep beredeneerd worden. Van sommige milieu-ingrepen is ook een 
omschrijving gegeven. Aangezien de kennis op het gebied van milieu nog lang niet volledig ontwikkeld is zijn 
de milieueffecten zo omschreven dat met de kennis van nu een aardig beeld gevormd kan worden over het 
milieueffect. In de Jijst zullen ook andere milieugerelateerde begrippen worden beschreven. De lijst is 
alfabetisch geordend. De meeste begrippen zijn afkomstig uit bron [ 1] waarnaar ook verwezen wordt in het 
onderzoeksrapport. Indien een ander bron geraadpleegd is per begrip de bronvermelding aangegeven. 

Aantasting van de ozonlaag 
In de stratosfeer, de luchtlaag op 15 tot 40 kilometer hoogte van aardoppervlak, is een relatiefhoge concentratie 
ozon (03) aanwezig. Daarom wordt deze laag ook we! de ozonlaag genoemd. Aantasting van deze Jaag wordt 
veroorzaakt door de uistoot van stoffen zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halogenen. 

Afname schoon drinkwater 
Een overmatig gebruik van schoon leidingwater zorgt er voor dat er een tekort ontstaat aan drinkwater voor de 
mens. Water nodig is een primaire Ievensbehoefte voor de mens om te kunnen overleven. 

Broeikaseffect 
De warmtestraling van de aarde wordt in de atmosfeer vastgehouden door broeikasgassen; het zogenaamde 
broeikaseffect. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op 
aarde gemiddeld -18°C zijn, ten opzichte van 14°C nu. Het bekendste broeikasgas is koolstofdioxide (C02). 

Naast C02 bestaan nog de broeikasgassen Jachgas (N20) en methaan (CH4). De broeikasgassen worden door 
natuurlijke processen (zoals bouwactiviteiten)uitgestoten, maar ook door menselijke processen. De meeste 
wetenschappers zijn het er we! over eens dat de menselijke activiteiten bijdragen aan de versterking van het 
broeikaseffect. 

Flguur 3.1 Het broeikaseffect gevisuliseerd in vier stappen. [Bron: www.mi/ieuloket.nl} 

Carciogene effecten [5] 
Dit milieueffect wordt veroorzaakt door straling bijvoorbeeld radioactieve straling. Carciogene effecten zijn de 
effecten die deze straling op de mens heeft zoals de ziekte kanker. 
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Ecosysteem (Bron: www .natuurinfonnatie.nl] 
Een ecosysteem is alles wat er zich afspeelt tussen de omgeving (lucht, bodem, water) en de levende wezens 
daarin (planten, dieren, schimmels, bacterien). 
In elke ecosysteem, overal op aarde, is de natuur op dezelfde manier georganiseerd. Levende wezens kunnen 
verschillend zijn, maar ze verschillen niet in de wijze waarop ze samen leven. 

Ecotoxiciteit zoet water 
Met ecotoxiciteit worden de effecten van schadelijke stoffen in de lucht, het oppervlaktewater en de 
bodem op diverse ecosystemen bedoeld. Het milieueffect ecotoxiciteit zoet water geeft de emissie van 
schadelijke stoffen voor het ecosysteem zoet water weer. 

Ectotoxiciteit zout water 
Het milieueffect ecotoxiciteit zout water geeft de emissie van schadelijke stoffen voor het ecosysteem 
zout water weer. 

Emissies 
De uitstoot van stoffen door een bron naar de drie milieucompartimenten bodem, water en lucht. 

Energiedragers (Bron: www.cbs.nl] 
Energiedragers zijn stoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie, waaruit energie kan vrijkomen. Ook 
elektriciteit en warmte worden als energiedrager beschouwd. Het verkrijgen van energiedragers uit de natuur 
wordt winning genoemd. Energiedragers zijn onder te verdelen in primaire energiedragers en secundaire 
energiedragers. 
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• Primaire energiedragers zijn energiedragers die in de natuur voorkomen en beschikbaar komen door 
winning, zoals steenkool, aardolie en aardgas uranium, zon, wind. 
Elektriciteit die wordt opgewekt door windmolens, waterkrachtcentrales of zonnecellen vallen ook in 
deze categorie, omdat het een soort winning is. 

• Secundaire energiedragers zijn energiedragers die door omzetting uit primaire energiedragers worden 
verkregen. Voorbeelden van secundaire energiedragers zijn motorbrandstoffen elektriciteit, en wannte. 
Motorbrandstoffen worden in aardolieraffinaderijen vervaardigd uit ruwe aardolie; elektriciteit wordt in 
een elektriciteitscentrale opgewekt door verbranding van steenkool, aardgas, stookolie of door 
kemsplijting van uranium. 

Fotochemische oxidatie 
Fotochemische oxidatie, ook wel smog genoemd, is een chemisch proces. Hierbij worden onder invloed van 
zonnestraling bepaalde stoffen in de lucht omgevormd tot andere stoffen. Een van de gevormde stoffen is ozon. 
De mate van fotochemische oxidatie wordt bepaald door de ozonconcentratie in de leefomgeving. De 
vervuilende stoffen ontstaan uit vluchtige organische stoffen (VOS), koolstofmono-oxide (CO) en methaan 
(NH4). 

Humane toxiciteit 
Dit milieueffect representeert de effecten op de menselijke gezondheid door aanwezigheid van schadelijke 
stoffen in bodem, water en lucht. Stoffen die dit milieueffect veroorzaken zijn Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's), vluchtige organische stoffen (VOS), zware metalen (lood, cadmium, chroom, kwik) 
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Landgebruik [Bron: www.greenfacts.nl] 
Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatielandbouw of 
ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het 
oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak. 

Lawaaihinder [Bron: www.milieuloket.nl] 
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De belangrijkste drie veroorzakers van lawaaihinder zijn de afgelopen twintigjaar onveranderd. Wegverkeer 
zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door buren ( omgevingslawaai) en vliegverkeer. Andere bronnen van 
geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer. De laatste vijfjaar is een lichte daling waameembaar in de hinder 
die gemeten wordt. 

Lichthinder [www.wikipedia.nl] 
Met lichthinder bedoelt men de overlast die mensen, dieren en planten ondervinden door de verhoogde 
helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht. 

Stankhinder [Bron: www.milieuloket.nl] 
Er is sprake van stankhinder wanneer iemand een onplezierige geur als overlast ervaart. Dit is niet voor iedereen 
hetzelfde. Toch zijn de meeste mensen het erover eens <lat uitlaatgassen, mest, veel industriele processen en 
afval niet lekker ruiken. Stankhinder kan, bij langdurige blootstelling, gevolgen hebben voor de gezondheid. 
Tegen stank kunnen verschillende maatregelen genomen worden, zoals strengere regelgeving voor de landbouw, 
de bouw en de industrie. 

Terrestrische ecotoxiciteit 
Dit milieu-effect geeft de effecten van de emissie van schadelijke stoffen voor het ecosysteem bodem 
weer. Schadelijke stoffen in de bodem worden opgenomen door planten, die als voedingsbron voor 
mens en <lier gelden. De schadelijke stoffen die in dieren terecht komen, kunnen uiteindelijk ook hun 
weg naar de mens vinden. 

Uitputting van abiotische grondstoffen (inclusief energiedragers) 
Abiotische grondstoffen zijn niet-vemieuwbare natuurlijke grondstoffen die als niet-levend worden beschouwd 
zoals ertsen, klei, gas, en olie. Uitputting betekent in deze <lat de natuurlijke voorraden van de grondstof 
opraken. 

Uitputting van biotische grondstoffen 
Biotische grondstoffen zijn vemieuwbare natuurlijke grondstoffen die binnen 100 jaar steeds opnieuw 
aangemaakt kunnen worden, zoals grondwater, hout en aarde. Uitputting betekent in deze dat de natuurlijke 
voorraden van de grondstof opraken. 

Vermesting 
De verrijking van ecosystemen met fosfor (P) stikstof (N) en zwaveldioxide S02 wordt vermesting genoemd. 
Het gevolg van vermesting is een veranderende samenstelling van de leefgemeenschappen in een ecosysteem. 

Verzuring 
Onder verzuring wordt de verontreiniging van de lucht met zwaveldioxide (S02), ammoniak (NH3) 
en stikstofoxiden (NOx) verstaan. Deze verzurende stoffen komen in de bodem en het water terecht, 
waama zij planten kunnen aantasten. 
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4 SADT-schema's: realiseren verdiepingsvloer 
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ondersteuningsconstructie 

Total! station 
Torenkraan 

B 
A23 

Maatvoerder 
Ondersletrilgsbouwer 
Kraanmachinist 

Plaatsen tafelkisten volgenswerktekening 
ondersteuiingsconslrudie 

Plaatsen tafelklsten 

Theodoliet 
Torenkraan 

Tafelhaak 
T afelkisten 

A24 

Maatvoerder 
Ondersteuningsbouw 
Timmerman 
Kraanmachinist 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Realiserefi bekisting rondolftkolomkop 
en vide rar .den volgenswer~ning 

' ' ' 
Roaliseren bekistlng 

kolomkoppoer en vlde 
· rancten 

A25 

Ond ersteuningsconslructie en 
i-- - ...;;• bekistingenfase 1 gereed voor 

staalbelonliggeis 

Tolall station Maatvoerder 
Torenkraan Timmerman 

Kraanmachinist 
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TU/e f1eijmans 

Matkeringenulzeden ___ .,---
ondtftlluli~e votgerm 

'"-'-- ------

AZff 

oerder 
Helper 
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-------------~-----------
---------

Torenllraan .__bo_ 
VoOCpl-

HorillrQlo-v-Ongero 

litmnlln votdp(mn. horimnla9- en 
Yertlcofeodlcnnvolgons~ 
ondetAulingebolMeren marll8ringen 

-comb•tl ...... 

_,_ Ond~ 

Ho----

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 
' ' \ 

' ' ' ' ' \ 
' \ 

\ 
\ 

\ 

' \ 
\ 

\ 
\ 

' ' ' ' \ 

Opbouwenvllmpconltn.dieoidetdelen 
volg .. -ng..--.,;ngs-

Setonplex 

v-~ Horizinl:llltschomn 
VertiCllle

Onlg ... -
Ond~ 

\ 

' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' \ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
' ' ' ' \ 

\ 

' ' \ 
' \ 

AZfS 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ' \ 
\ 

\ 

' ' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
Ophogenvlll:opconsbirpevolgens 
werktekeniigo~bou!M!r 

\ 
\ 

\ 
\ 

~··••<•• 

AZfl 1----.====--'--~---~~-' _.,._ 
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TU/e heijmans 

Valkop ondersteuingsoostrudieA ___ _ 

reedso~ 

Markeringupllbus 
Markeringsdraad 

Multiplex 
Tape 

Ultzietten markerlngen 
•taalblllDn ..... 

Totallstation 
Meetprisrra 

Mouspunt 

A221 

Maalvoerd er 
Hulp 
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Plutsen &taalbeton liggers 

Transporlen!n liwefsnaar 
valkopondenleuningoconslructie A 

A22 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Torenlcraan Kraanmaclli'ist 
Aanplk .... 

Bekende afsblnd tusse marl<eringSdraad ~n 
ullaind& llgger-enen op ligger 

Proces herhalenmtallestaalbolcn liggms zljng~ 

To,.,..._, 
Rolmaat 

KrHnMm:hiniat 
Monlageploeg 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Plaa!Mn l iggeroprnark~raaden basen 
montag emir1orilgen op v~op:onslruclie 

Torenkraan 

\ 
\ 
\ 

Slallbellln liggaisgepl...tstopvalkop, 
i----•bekesfln!J911 vile en kolo"*opp>er 

..,bran gen 

Kraanmacll iiist 
Monlagoploeg 
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TU/e 

Valkop~A 
reedsopgabouwd:~~~..i 

~erings..,.-,S 

~~~~~~"-~--~~~~~A23;.;::~':..J-~~~, 

Totallsfalion 
~riUo_ ... -L8dd• 

Transporlen!nval"DP~x-1 
ondMiett11 van vedeping x 

Torenlcran 
Ladbo

T,..,opor111ist 
\loelpl_, 

Ho.-llCIDWl _ __, 
Oragers 
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Opbouwen Ylllkop 
ondersteuningsconslructie B 

A23 

\ 
\ 

Ui-voeCiJl*n,h-en 
vwticaleochor.,volgor&---. 
onder.sleuli~en~ 

Voefplalal Ond~ 
Horizintalosdlon!n 

Varticale sdlorsl 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

OpbolMSIV~CO--i 
wlg<nS-ooningonder-.lings-

Ond~ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Hoogte valkDp constn.x:6. c~tlllW'I 
volg&lll wertdekenlng \ 

\ 

Conlroleren hoclgt9$ 
vallopeonalnlclla 

\ 
\ 

~~~~~~~~A238~~io-~~~~:~B 

Blad 26 



TU/e heijmans 

Valtop~A 
ratdaopgebouMI ---..i 

A2Af 

T-.,W.._.~....,. 

v.U;.piigx·3,,_x~1 

Uitdrlllienv~s,tafellDsllen 
p...._.a...i2kotll'mwlen 
bevestigenmetap~ 

--
AZ.U 
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AH 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ', 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

--
....... 

Hol-

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

-.......... , 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Oudebe!Dn.,.lalv~ 

' ' ' 
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TU/e 

------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------

heijmans 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Ui!zetten ~keri"IJ'll op 
valko~&lrudie voor bekisting 
kolorrtK>ppoe-

/ 

/ 
/ 

/ 

UltzeUen marllerlngen 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

Betonplex 
Spljkers 

/ 
/ 

/ 
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/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Raaliseren beldsting 
kolamkoppoer en ville randen 

A25 

Aanbrengen belonplaxlangs vile 
ran den en staalbeton liggers 

Aanbrengen bekisting 
ville 

Harner nmmerman 
oupeerzaag 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Slaalbelon liggenigepl•tst ---.i \ 
\ 

Totall s1ation 
Meelprisma 

Markeri119Sptlg 
Spuitbul 

A251 

Maalvoerder 
Hulp 

Tran sport naer markeringen op vall<opconslructie 

Transporteren 
kalomkoppoert>ekistlng 

Torenkraan 
Kolon*>ppoerbelcisq 

A253 

Aanpiklcer 
nnmerman 
Kraanmachi'list 

Passlukken aan blengen tuss111 2 d Ellen 
kolon1<opposbekismg 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Randkislko~ng 
Hamer Timmerman aanbrwlgenen schoren \ 

Hamer 

\ 
\ 
\ 

Timmerman 

1---+ Kolomkoppoeren en v i de beldst 
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TU/e fleijmans 

Valkopordenllruni>gen -kisten 
gepl..-en beldstingen---.i 

gereali..-d 

Betonplox 
Vloerp-. 

Torenllraan Kraanmachi1ill 
Mon1ageploeg 

Torenkraml 

AU 

Kraanmac.hinilt 
Vlechtploeg 
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Randld&taanbrengen langsvtaTlRI 

Schroeven 

Aanbrengen tpvmarl<eri,_i en 
-1clel<en"-' 

Torenknlsl 
Spantaniln 

Mo-unlsparingen 
Horin~ 

Slorllal 

Kraanmachinist 
Monlageploeg 

Randkisten 
Accuboorna:hne 

Kraanmachinist 
Monlou' 

-.np..,.i Ro-On~ 
Triln
Trilp

lllind-

AH 

5'or1ploeg 
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TU/e heljmans 

ValkoponBwlnJ""-1SI 
tafelkislengeplaa!llSI ---~ 
bekistingen gemaalcl 

Markeringsspuilbus 
Mul~plex 

Spijker 

Totalls1alion 
Mellp--i..ld• 

A311 

-Helper 

A31Z 

Montageploeg 

Markeringsdlaad 
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Plaalsen Bubble Deck 
vloarplalan 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

MarkeringsdADdaanbnlngantus_, 
markeringo""kllr op kern., nwkemgospjkllr 
op-kill 

Montageploeg 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Torenlnan 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

A314 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Kraanmm:hi'lisl 
Npikter 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

Plaatsen vlo«plalen l'*>gsmarkerings<baden 
mrgen dal bollen in een~ liggen 

! \ 
-Ded! vtoeren lase 1 i---- gepl_., geniedomlB -
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TU/e fleijmans 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

/ Vlechld raad 
/ / Betonoen afstandhoc..1:1 

I 

Wapeo1~transporter<11naar 
v~x-1fase1 

/ 
I 

I 

&ti>le0eotvlo7.:::,!:----T .......... rwn-P9f*lg 

w_.__, 
Haarpennen 

Wapen,__ 
Be&onnen~ 

Torankraan KraanmachilBt 
Aanpikloor 
Alpikk• 

Qokkonbokl:en YTi maken rond kem l'2 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

,. 
W.!**1 vllMlf' en 

kolomkoppoer 

Afstandhoudors aanbl-.ngen llloenbij 
kolo"*.oppoeren 

A323 

Stekken .unbrengenin demJ 
stekkenbakkemA2 

A324 

\/lechtploea 
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Vlechtil
Wapen--

Haarpennen 
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Aanbrengen voorzJenlngen 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I Uitzellen markeringen vo lgens 
,' uilzBtplan 

I 

Bubble Deck vloeren fase 1 ----• 
reeds gepf aalst 

Marl<eringsspuibus 
Spijkens 

UltDCUR marbringen 
•PMlant..m 

llompunbl.,...•igtn 

Tolall stalion 
Meetprisma 

Hamer 
Boormachne 

AJ31 

Maatvoerder 
Helper 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Spantankersplaatsentussen2 \ 
markeringsspijkBrs \ 

\ 

PIHtsenspantanbrs 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

' \ \ 
Totall Bllllion 
Meelprisma 

Hamer 
Boonnacl*le 

Mutvoerder 
Helper 

Mouspuntsparingen plaa!Mn vol gens 
rnar1terlng 

Plaatsen 
Mouspuntsparlng 

A333 

Mouspuntsparingen Helper 

Harinmµadslaal 
Vlechldraadl 

Stortlat 

\ 

' \ 
' \ 
' \ \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

' \ 
' ' \ 

\ 
I 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

' \ 
\ 
\ 
\ 

Aan brengen harilggraadslaal en 
stortlal volgenl; stomaad ~ktekening 

Aanbntngen 
harlnggraadstaal en 

sll>rtlat 

\ 
\ 

A3.U 

Hand gereedsdlap Helper 

In le stor1en voollienSigen aangebracht. 
i---....;;i~ klaar om beton II! storten 
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TU/e fleijmans 

Spijka11 
Mat<eringsspuilbus 

TotaUstation 
Meetprisma 

-ngopk.lg 
H.,... 

.u.11 

Maotvollfller 
Help or 

Randldiima.en_.......,.n_ 
ventiepOlgx 1ran--.1ase 1 

Torenkraan 
Box 

Pali.I 
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--J 
\ 

Randkkisten monceren op tafelkisttussen 
twee maril:eringsspP.en in 

Rsldklii .... """*""""'"-
monlag~spijonin 

Accuschroevendlaaier Tinwnarman 
Vlde randkis1sn 

' ' ' ' ' ' ' 

Proces herhalen tot alle rardtislen vide zijn germnleerd 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ., 
' ' ' ' ' ' 

Rand ____ _ 

monlagenwloeringspiJB?;in 

TirnTHllWI 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ;:va:~~~'1~op 
' ' ' 

-•n 
"""""''*•rspartngen i---- Al le..,dliianong~~ 

Sch•'°"'""'-~'l.._--.~~~~A~U'T:J.---, 
ldaarombelontl alOrten 
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TU/e 

--
Helper 

- ___ op......_ 

B11Gs• a 

-bel)Jll ........ 

.. 
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--
Verdlop»G•-•¥1-

~--

-
--cwlng· _ _.. 

Curingeorq:uld Bllonvhwfae 1geslolten 
L...~~~~~---~~~~ ... .............. 
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TU/e heijmans 

/ 

Vloerxfase1 reedsgestorten _ __ -'!11>1 
voldoende uitgehard 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Randkjri!n en Mouspuntspamgen 
lossen 

/ 

/ 
/ 

Louen 
llouspunlllparingen 

A3411 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

I 

LDsdraaien gewlankef9parilg en 
verwijderen schr_, 

Lossen gevelanker 
sparingen 

H.,_ 
Accuboormachi'le 
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\ 

\ 
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\ 
\ 

\ 
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\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Verwijdmen schroeven 

Hamer 
AccuboomaclWle 

! 

A383 

Helpers 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
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\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

Verwijderen sc/uoeven\ 

Hamer 
Accuboormachi'le 

! \\ 

Helpers 
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TU/e f1er mans 

5 lnventarisatie milieu-ingrepen Rabobank-project 

Reallseren In hat werk gestorte kolommen 
Verbrulk ma!erlul lll~lnar~ Gebrulk maleriffl 

Aanbrengen .-ransen 

uitzetten montage markerYlgen mari<eringspllggen Kapott~ pluggen Total station 
marl<eringsspuilbus Chem1sch afval spuirbus Meetprisma 

D'i1fga.ss~n Boormachine 

T ransporteren stelkraosen Steluansen 
T ranspof1krat 
Torenkraan 

Monleren stelkransen bouten Boonnachine 

SJagmoeraanzetter 

Mnbnongen w-ning, electra voorzieningen 

Plaatsen prelab kolomwapening Vlechtdraad Afval wapeningsdraad voor montage op stekeindes Torenkraan 
Vrachrwagen 

""1lbrengen electradoos en -leidingen Vlechldraad Afval wapeningsdraad voor montage op stekeindes Busje 
Electradoos Bouw!ifl 
Electrale;,w,,, Afval afaesneden electraleidina. 

Aanbr~n at.tandhouders Betonnen afstandhoU< Bouwlilt 

Aalntnngen koloml<islen 

rr ransporteren kolombeksting Kolomtranspor1box 
IT orenkraan 

"'31\brengen bel<istingsolie Bekis1ingsolie Morsen o!ie Bekistingsoliespu~ 

~'"""'" olie Afval verpakkinQ Busie 

Plaatsenllel<ist Bouten rronmkraan 
Boormachine 

Slagmoeraanzetter 

Stolen sl81<ist schoren wa""""" 

Monteren eledradoos stelkist p.,.,.,,,,_ Poona~ 

Monteren sluitkisl Bouten Torenkraan 
Waterpasinslrument 
Slagmoeraanzetter 

Stortenkolommen 

Noteren stMhoogtes op vloer marl<eringsspuitbus Chemisch afval spuitbus l olal station 
01i~aa5 sa:'I 

T ranspo!1eren stor1bordes Stortbordes 

S1ot1en beton Betonmortel Betonresten in kubel: afval Jorenkraan 
lwater Schoonspuiten kubel en betonwagen Vrachtwagen 

Stortbordes 
Kubel 
Trinaald 

Naslellon kolomkisl Schoren 
Watemasinstrument 

.......,.....kolommen 

Verwijderen sclloren Bouten Afval kapotte bouten Slagmoensanzette< 

Venrijderen Wtl<isl Bouten Slagmoeraanzette< 

Waler schoonspuiten stuitkist Tononkraan 

Verwijderen slel<ist Bouten Slagmoeraanzetl 

Water schoonspuiten stelkist Torenuaan 

~erwijderen slelkransen llouJen Afval kapotte bouten Slagmoeraanzette< 
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Ill 

Accu gebruik total station 

El&ctra verbruik boormachine 
Boorafva! gruis. 

Transport stelkransen !laar bouw 
Transport transportkral naar bouw. 
Electra verbruik torenkraan 

Electra verbruik boorrnachine 
Booraf\•al gruis. 

van. 
Electra verbruik slagmoeraanzetter 

Electra verbruik lorenkraan 
Transport producitBfabriek naar bouwplaats 
Transoort vrachtwaa"?n """"'" terua 

Transport elctramateriaal naar bouv..plaats 
Transport materiaal en materieel op bouwplaats. 

Transoort materiaal on materieel op bouwplaats. 

Transport kolomtram;portbox naar verdieping 
Transoort stel en sluitkisten vanuit box naar montaae nlaats oo verdiepinQ 

Trar::;poi: !~Vf.t1 1 ~Q bekistmcsohe o!ie 

Transport stelkist na.ir stelkrans 
Elecba verbrujk boo1machine 
Boorafval. gruis 

d..,ct:e ge!u1d 
Bectra verbruik slagmoeraanzetter 
, 

Electraverbruik kraa'"I voor transport sluitkist naar stelkist. 

Electra verbrui< slagmoeraanzetter 

" .. 
Accu gebruik total stft.tion. electra 

Slortbordes transporteren met torenkraan naar verdiepITTg 

Transport kubel betonwagen naar kist op verdieping 
Trar1:;porl bclon ccnlrale naar bouwp!a;ats 

Electra verbruik verdichten beton 

1t:iectra verbruik slagmoeraanzetter 
( 

Bectra verbruik slagmoeraanze1ter 

Transporteren kolomtransportbox naar verd"Jeping 
Transporteren sluitklst naar kok>mtransoortbox 

Electra verbruik bij verwijderen schoren 
;. ;.J , e ge d 
Transporteren kolomtransportbox naar verdieping 
Transoorteren stelki.>t naar kolomtransoortbox 

I Electra 11erbrulk bij verwijderen schoren 
·. ·- j . ' 

...... -Id 

~ Maatvoerders 

Kraanmac:hlltst 
~fpi<ker 
l<lanoicker 

1 monteur 

Kraanmachinist 
A!pidter 
!& ......... _ 

2 eleclriciens 

-· 
Kraanmachinist 
Afpikker 
Aa .......... 

H.,.,.,, 

Kraanmachinist 
Monlageploeg 

Eleetricien 

Kraanmachinist 
Montageploeg 

~ maalvoetders 

. isl 

~-
~~ 
Kraanmachinist 

1 monteur 

Monteurs 

- -

Monlagepioeg 

Kraanmachinsist 

Monlageploeg 

llllo1H111111!eD 

Verbru1k water handenden wassen douchen, 
':; auto v.<0on· wt.'rk..,. f:nl..ett1 

Tran sport bouwvakke~ op bouw 
Afval door schaften 
Afval foul verwerken bewefken materiaien 

gebruik van water; 

cobrulk """ biotischo srondstoffen; 
gobruik van llbiotilche grondst-.; 
gebruik van energiedragers; 

cebrulk van ruimte; 
productie van afval; 
u!tstoot 1. an emis~ies-; 

prod~ van geur; 
produttie van stntlinc; 
~ c• ' ~· t ., van e,e-hJ,id~ 
productie v11n hcht; 
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TU/e fleijmans 

Realiseren ondersteunlngsconstructie en bekistingconstructle 

Verbruik matenaal lllile ... inor8M> 

Opbouwen Yalkop ondersleuningsconstructie 

UilzeUen markeringen markeringspluggeo alval pluggen 
markeringssplitbus Chemisch af\ial 

Afbreken onden;teuringsconslructie 

rr ransporteren onderdelen ondersteuningsconstructie 

Opbouwen val<Op onderateuningsconstructie 

Ste!Jen ondersl- truclie 

Plaatan -

Lossentafel<ist 

' ~~eren tafel<ist 

Plaalsen lafel<isl 

S1elen talel<ist 

ran:l>eveilininn 

Aanbrengen passlui<ken Betonplex Afval door verzagen belonplex 

Schoonmaken tafel<isten Betonresten Afv al betonresten 
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Gebrulk materleel Mil1e ... 1~~ 

Total! station Accu gebruik, ~nergie 
Boormachine lectra verbruik boormachine 

Boorafval. gruls. 

Transport pallet 
Torenkraan Electra verbru~ torenkraan per transport 
laadbordes Transporteren laadbordes met kraan 

IRoterende laser Accu aebruik. enercie 

Tafelkist Productie tafel<.isl op bouwp{aats? 

Tafelkist 
Tafelhaal< 
Torenl<raan Electra torenkraan stationair 

T orenl<raan Electra torenkraan oer transoort naar verdieoino heen en terua 

Torenkraan Electra torenk1aan stationair 

Spanbanden 
Theodoliet 

Decoupeerzaag Eictra verbruik 
Torenl<raan Transoort btorolex met kraan. electra 

Veger 
T orenl<raan Transport alval, electra 
Container 

lnzet arbeld MUleu-l~ 

.. 

gebruik van water; 
gebruik van biotische grondstoflen; 
gebruik van obiotische grondstoffen; 
gebruik van energiedragers; 
gebruik van ruimte; 
productie van afval; 
uitstoot van ~mir.siPs; 

productie van 1eur; 
productle v1n str1llng; 
,1r .... 1\.J .it' \.an geluid, 
productie van licht; 
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TU/e heijmans 

Realiseren vloer 

Plaalsen Bubble Deck vloerplalen 

Ui!zetten 

bet"""""'< IDv naden 

AaOOrengen marlumgsdraacl 

Transpor1"'1!f'I l:x.tlble deck vloe<en 

r-~tsen vloerplaten 

wapenen-

Transpor1eren wapening 

Vrii maken stel<kenbakken 

Aanbrengen voorz-.gen 

Uitzetten 

Ptaalsen mousp.nlSparing 

IAanbrengen haringgraadslaal en storllal 

Aanbrengen l'llldislln 

Urtzetten~ 

rT ransporleren rardUsten 

Monteren ran<IUsten 

Plaalsen rard<istdel<sel 

Monteren 

Stor18nvloer 

Dichlen naden 

Schoon maken-

Staten be1Dn 

vomeren beloo 

a.mg compou1d 

.._~ 

lossen 

Lossen 

lossen r.sn<l<isten 

Vertirulk materiaal 

markerinosspuitbus 

Bet~x 

Vloerplaten 

Plastic a""""""' 

Wapeningsstaal 
iw.~"""sdraad 

markeril'Y1"'"-c:nr rtbus 

Haringgraadstaal 
Stortlat 

markeri 

PUR"""'''""• 

M/ater 

Bel<istinosoroe 

BelDn 
~aler 

twater 

~ring compound 

hPlnn reslen 

belon resleo 

Delon resteo 

Miiieu-..,......, 

Chernisch afval 

Atval door verzaaen betono!ex 

Afval plastic afdekkap 

Knipverliezen wapening 
Waoeninasdraad verliezen 

Chemisch afval 

hout 
haringgraadstaal 

Chemisch afval 

DUr atva! en souitbus 

versDillina drinkwater 

Morsen olfe 

Afval: betonresten uit vracht 
Schoonspuiten betonpomp en betonwagen 

verspillino drinkwater 

morsen curing compound 
Atval: ierrvcan cmina compound 

afval beton resten 

afv al bet on reslen 

atval beton resten 
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Gebnllk rnaterleel 

Totall station 

Vrachtwagen 
T orenl<Jaan 

lorenkraan 

Vrachtwagen 
Torenkraan 

Torenkraan 

Torenkraan 
Vra.......,_,, 

T otaJJ station 

ran<IUsl 
Torenkraan 

Accu boorrnacl1ire 

;AN"U boormachine 

iACCU boormachine 

HnnR druk reiniaer 

Vrachlwagen 
Betonpomp 

ITriklaald 
ITril>al< 
Rotereode laser 

VHnder machine 

curing compound blazer 

AN"ll1 boormadine 

...,.,.,, boormadine 

uuieu. .... ......, 

Accu Qebruik. enerqie 

Elctra verbruik 

Transpo11 vol heen en leeg terug. brandstof 
Transoort vracri twaoen naar verdieninn, electra. 

Kraan slationair 

TrJns;:•cr! v-:il :--fr~ r en l~eJ terug. t r.l'.1-Jstcf 
T ran5ii)Orf v~.:i;:'1'.\'; aqc ~ 1 . ·.) ~~ s! Ll:J. na.::i r '-"'~rd1tpi11q. t!l<:?ctr ,1. 

Electra verbruik torenkraan 
8 ·,;mdslol afvo~r~n afval 

Accu qebruik . . meroie 

Electra aebruik 

Accu gebruik._ energie 

Accu aebruik. aneraie 

Accu qebruik. aneroie 

Gebruik van e1eraie. 

Transpon betc.q centiale naar bovwplaa1s en leeg terug 
Tun:..001t betcnpomp naar bouwplaats en leeg temg 
Verb·Uik brand~o l betonpomp 
Electra verbruik verdichten beton 
Electra verbruik trilplaat 
Accu aebruik, eneraie 

br;:i "'ld:; tof ve·truik vli1dcrmacrnne 

br aT'l s tC1 Vf"!t:rn1k CUWTg C::0 1"1µ0\i!!d b ;.:tlt:! f 

Accu aebruik eneraie 

Accu aebruik, eneraie 

lrWtlarbeld MHleu-lnareeo 

I I I 

gebruik van water; 
gebruik van biotische grondstoffen; 
gebruik van abiotische grondstoffen; 
gebruik van energiedragers; 

gebruik van ruimte; 
productie van afval; 

uitstoot van emissies; 
productir van geur; 
productie van scnllng; 

du r var. 

productie """ licht; 
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6 Milieurekening 2008 CBS 

De tabellen in deze bijlage komen uit de bron: Milieurekening 2008 van het Centraal Planbureau voor de 
Statistiek [19]. 

Tabel 2.10 

T...,.2.10 
Netto ftftlnlllc.,... ~In de NedeNncbe ec:onomle, 2008 

Finaal enefllieverbnik Omze\. Tolaal 
Wigg--
lei.en 

StaeMool Aa!dolie ~ Moler- Jellual ~=~ Warmla, 
""cclc8s ""8llftJ. c "" brand&tol-

biomas&a 

~ . rme<rta-lan proWcten 

PJ 

Elndverbrullc hulshouclens 0 0 2118 269 0 0 5 89 20 0 681 
Eigen- 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 269 
Owrige conrurpie 0 0 2118 0 0 0 5 89 20 0 412 

Elndwelbrullc pn>ducenten 85 109 534 258 195 ~ 569 338 259 482 2887 
Landbouw 
AlcbrbotJw 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 
Tuilbouw 0 0 28 0 0 0 2 26 55 13 124 
VeelMll 0 0 3 0 0 0 7 5 0 0 15 
Lancl>ouw~ 0 0 1 2 0 0 5 1 0 0 9 

Vl&Mf1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 8 
OGlfslollunwirr 0 0 28 1 0 0 2 10 4 .() 46 
lndustrie 0 
Voodi'lgs-en~ 1 0 38 4 0 0 0 25 20 6 93 
T...W. on klderinduslrie 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5 
Papierindustrie 0 0 5 1 0 0 0 7 14 2 29 
lM~ an dntl<8fij8n 0 0 4 1 0 0 0 6 0 0 11 
Aardof oe-incll5trill 0 0 15 7 0 7 64 0 10 38 178 
Chemische~ 4 108 133 4 0 0 341 41 96 14 742 
Chemische~ 0 0 7 2 0 0 1 4 1 1 15 
Fliiber- .. kun&l&IDlinlUitrill 0 0 4 0 0 0 0 7 2 0 14 
~ 74 0 15 0 0 0 4 33 4 16 144 
~ 0 0 5 1 0 0 4 6 0 0 17 
~ 0 0 5 2 0 0 18 4 0 0 29 
Elaklrol8c:hnll incUlriR 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 6 
T~ 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 5 
Houlinduslria 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Bo1Mmal8rialllninclul 2 0 23 1 0 1 0 6 2 0 34 
Owerige inWslriele _._, 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 5 
~ lc4 reclycfng 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
~ .. ~ 0 
~ 0 0 2 0 0 0 0 20 4 333 360 
w~ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
~ 4 0 4 8 0 0 ~ 3 0 0 45 
AWltl8ndel ........ 0 0 11 4 0 0 1 3 1 0 20 
GIOCIChandel 0 0 15 10 0 0 0 13 3 0 42 
Delaillandel en Nl*ldie 0 0 13 3 0 0 0 14 1 0 31 
Hanlcll 0 0 30 1 0 0 0 II 3 0 43 
va-._-land 0 0 2 108 0 0 2 6 0 0 118 \lanoer ._._ 

0 0 0 0 0 46 48 0 0 0 84 
\lanoer door dll lucH 0 0 1 3 193 0 0 1 0 0 197 
~lh.v.__. 0 0 3 4 0 0 2 5 0 0 14 
Fin. an %1llaalijll8 ~"" COIMIUlli:atle 0 0 28 60 0 0 5 19 4 0 115 
a-twoidsbeslwr .. ..,... .-2111<."" .......... 0 0 17 14 3 2 2 15 3 1 56 
Gesl llllla-d ondllr"'8 0 0 17 1 0 0 0 5 4 2 30 
~en welzijnsmrg 0 0 33 1 0 0 1 10 7 4 56 
~ 0 0 7 8 0 0 1 7 3 51 n 
Owlrige <illnslal 0 0 29 4 0 0 0 II 6 0 49 

&polt 224 40 1852 913 266 541 1286 33 0 0 5153 
Direde 4IJ<PXI 224 40 1852 894 266 541 1286 33 0 5134 
lr*open niet·~ 19 19 

Yoonaaclvormlng handel 0 0 0 10 0 0 71 0 0 81 

Netto vett>ruik mergl9 309 149 2683 1450 -461 598 1930 460 279 482 8801 
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Tabel 2.11 

r-.2.11 
Eindverbrullt van Mmrgie in de Nederl•nche economie 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

PJ 

Hulshoudens 626 699 685 688 679 657 681 
Eigen VWll08r 209 243 251 262 266 269 269 
o-;ge consurl'4lfia 416 456 434 426 413 389 412 

Ploducenmn 2270 2503 2682 2926 2852 2912 2887 
l..an<liouw 
Aklretbouw 4 5 6 5 5 5 5 
Turilouw 131 147 150 137 119 117 124 
Veet<Kltt 15 19 18 16 15 15 15 
Landbouw~ 7 8 8 8 9 8 9 

V"JSSerij 13 14 14 10 9 9 8 
Oelfstolf8nwinning 31 36 46 49 45 42 46 
lndusbie 
Voacings- en geno1middelenindusl 86 96 105 98 96 97 93 
Teldiel- en kKklrinOOstrie 7 9 9 6 5 5 5 
~ 32 30 33 33 32 30 29 

~""~ 8 10 11 11 11 11 11 
~industria 167 178 187 191 195 204 178 
ct.ernisclle basisproWttem>dustrie 6XT 628 664 820 762 807 742 
Chemisc:ha~ 11 14 24 17 17 16 15 
!Mlber-en~ 13 13 14 13 14 15 14 
~ 133 143 135 148 138 149 144 
~ 14 16 18 17 18 15 17 
~ 18 24 27 25 27 26 2ll 
Eleklroladriiec ...... 8 7 7 7 8 6 6 
T~ 5 7 7 6 6 5 5 
Houlincblrle 2 2 2 2 2 2 2 
~ 41 36 38 33 33 34 34 
°"9lige inckJ&IMle b8<tijlllln 5 8 6 6 5 5 5 
\loofberaiding lot r9cyding 2 2 2 2 2 2 2 

Enerv• "" waterleilingbed.,,..., 
Ener~ 318 346 332 3n 350 382 380 
Wale~ 1 2 2 2 2 2 2 

E!ouwnljll8fhei 52 42 38 43 42 42 45 
Autohandel ... nipinlie 10 14 16 18 20 18 20 
Grt>olhandlll 23 30 35 39 41 38 42 
Delailhendel "" ""*8lie 21 26 25 26 30 29 31 
Honlca 22 29 2ll 34 39 39 43 
V""'°"'CMl<lmd 74 87 106 113 118 119 118 

v""""""""'- 67 79 98 97 82 89 94 
Vllnl08< door de ludll 83 126 171 1n 187 188 197 
Dieo"""1111e11i'ig lb.v. _,.,.... 10 10 10 12 13 13 14 
Fin.en~~ en c:ormari:atie 65 76 90 98 108 107 115 
Overheicllbestu en llOCiale wmik. en dllfllnlle 37 42 44 50 54 52 56 
Gesllb6i<iAM1 ondlllw'5 16 21 22 24 27 27 30 
~ .. ~ 34 48 43 48 53 49 56 
~ 32 42 59 68 68 70 n 
Overige <iar-. 24 32 35 40 46 44 49 

ElnclYwbndk energle 2895 3203 3367 3614 3531 3569 3567 
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Tabel 3.6 

Tabet 3.6 
Het gebrulk van leldlngwater In Nederland 

2003 2004 2005 2006 2007 

!Tin m' 

Hulshoudens 733,8 720,3 714,4 729,3 719,1 
Eigen vervoer 
Overige consumptie 733,8 720,3 714,4 729,3 719,1 

Producenten 398,3 379,1 372,8 369,4 369,0 
landbouw, bosbouw en V"ISSGrij 56,1 51,7 48,5 50,3 47,4 
Akkerbouw 1,3 1,4 1.2 1,2 1,1 
Tuinbouw 14,8 11,4 9,5 8,7 7,5 
Veetaelt 33,6 34,1 32,6 32,9 33,3 
Landbouw overig 6.2 4,7 5,1 7,3 5,4 
V"isserij 0,2 0.2 0.2 0.2 0,1 

Oelfstoffenwinning 4,7 4.4 4,3 4.2 4.2 
lndustrie 198,4 217,6 212,7 207,4 198,2 
Voedings- en genotmiddQlenindustrie 49,7 49,1 48,8 50,9 47,8 
Textiel- en lederindustrie 1,5 1,2 0,9 1,0 1, 1 
Papiarindustrie 2,9 2,4 3,5 3 ,1 2,9 
Uitgevarijen en drukkerijen 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
Aardolie-industrie 21,6 22,2 24,7 24,8 24,9 
Chemische basisproductenindustrie '' 65,9 84,3 n,9 70,7 64,9 
Chemische eindproductenindustrie 
Rubber- en kunststofind.lstriesi 2,2 1,9 1,5 1,5 1,4 
Basismetaalind.lstrie 35,4 37,6 36,4 35,9 36,0 
Metaalproductenindustrie 3,0 3,1 3.2 3.4 3,3 
Machine-industrie 2,2 2,3 2,4 2,6 2,5 
Elektrotechnische industrie 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 
Transportrniddelenindustrie 2,9 2,3 2.2 2,2 2,2 
Overige ind.lstrie 5,5 5,6 5,4 5,7 5,4 

Energie- en waterleidingbedrijven 4,9 2,3 2.2 2,3 2,8 
Energlebednjven 4,7 2,2 2.1 2,2 2,7 
Waterleidingbedrijven 0.2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bouwnijwrheid 11 ,3 8,4 8,6 8,5 9,4 
Handel, horeca en reparatie 30,3 23.2 23,5 23,2 26,0 
Vervoer, opslag en comrnuoicatie 10.2 7,7 7,7 7,5 8.2 
Financiele en zakelijke dieostverleoing 31 ,5 24,0 25,3 25,9 29,8 
Overheid en onderwijs2' 20,6 15,5 15,5 15,0 16,4 
Zorg en owrige dienstverlening 30,5 24,4 24,5 25,1 26,7 

Gezondheids- en welzijoszorg 19,4 15,1 15,7 15,6 17,2 
Milieudienstverleninif1 3,2 3,3 2,6 3,4 2,7 
Overige diensten"I 7,9 6,0 6.2 6 ,1 6,8 

Gebrulk leidlogwater 1132,1 1 099,4 1 087.2 1 098,8 1 088,1 

'' SBI 24 in z'n geheel. 
21 Dit besctvijft de overheid (SBI 75) en onderwijs (SBI 80). SBl 80 is hier in z'n getMHll opgeoomen. 
~ SBI 90, de schatmgen wor grondwater en voor oppervlaktewater zijn gebaseerd op de milieujaarverslagen. 
41 SBI 80 wordt hier niet apart meegenomen, maar is samen genomen met SDI 75. 
91 Aangezien de rubber· an kunststof industrie in 2003 ~ riet werd waargenomen door de MJV's, is het verbruik 

voor dat jaar gebaseerd op 2004 (MJV) en volurneoo · g. 

Sl De waterbedrijven onttrekken veel grondwater voor productie van leidingwater en 'ander water', dat vervolgens 
wordt gebruikt door bedrijwn en huishoudens. In 2007 ward evenaJs In 2006 meer dan 850 liter grondwater voor 
iedere euro toegevoegde waarde onttrokken. 
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Tabel 6.6 
T ..... 6..6 
Herllomst en beslemming ...,, emiuies .._ luc:hl len gnolge van Nederlandse economische activltebn, 2008'' 

CFKaen NO, so, NH, NMVOS co f'1nslol 
Halonen 

HERKOlllST VAN STOFFEN 
mkllrfl 

HUISHOUOENS 36573 1,2 17.7 "9,8 49.4 0.8 12.6 62.0 287.8 10.6 
EigonWMMJ< 18204 0,9 1.7 0,0 38.4 0.3 2,1 29.7 233.8 72 
C>Mige~ 18369 0.2 15,9 "9,8 13.0 0.5 10.5 32,3 54,0 3,3 

PROOUCENTEN 
Landbouw, bosl>c&lw en V"'"8rfl 11354 31,3 490.9 0,0 43,3 4,3 119,0 5.3 35.4 10,6 
Alclclllbouw 491 7,8 0.1 0,0 3.3 0.2 22 0.7 6.3 0.4 
T.niouw 8459 2.1 45.8 o.o 14.3 02 2,8 2,1 4,6 0,1 
\la8leell 991 18.9 «4.3 0,0 6,5 0,5 112,9 1,1 12,3 9,4 
Un<l>ouw .-rig 7'98 2.4 0.8 o.o 6.0 0,4 1,1 1,0 10,4 0,3 
Viss8rij 625 0,0 0.0 o.o 13.2 3.0 0,0 0,5 1.7 0,4 

DelfstollenMrirlng 2506 0,0 37.6 o.o 6.5 0.3 0.0 8.0 2.1 0.1 
1.-iria 45926 3,5 17,1 74,0 46.1 40,0 2,0 43,4 154,4 102 

~""~ 4 026 o.o 0.8 o.o 4,3 0,4 0,4 6,1 5.3 2.9 
Texlial-en ~ 213 o.o o.o 0,0 02 0.0 0,0 0.6 02 0,1 
PapiemWs1ria 1178 o.o 0.1 0,0 1,5 o.o 0,0 0,6 1,7 0,4 
Uilgeverijen en dMd<elijen 263 0,0 0,0 0,0 0.4 0.0 o.o 5,0 02 0,0 
Aafdoi<>.induslrio 12213 0,1 1,0 0,0 10,7 25,7 o.o 62 4,5 1,5 
Chemische basisproduclani 15400 3,4 1a1 o.o 13,1 3.3 1.1 5,6 18,9 0.6 
Chanische~ 640 o.o 0.1 o.o 1.2 0,0 0,0 2,1 0,6 0,4 
Rlti>er- en lctms1sto1indus 248 o.o 0.1 0,0 0.2 0.0 0,0 2.2 0,1 0,1 
Basisrnolaainli 7 310 o.o 12 0,0 6,0 7.1 0,0 1,3 1172 1,9 
Melaalproducton 424 o.o 0,1 o.o 0,6 0,0 0,0 6,0 0,5 0,6 
~ 352 0,0 0.0 o.o 0,6 o.o 0,0 0,3 02 o.o 
~inmlslrie 3112 0,0 0.0 o.o 0.4 0,3 0.0 0,3 1,9 0.1 
T~ ZIO 0,0 o.o 0,0 02 0.0 o.o 4,8 0.3 o.o 
Houlinckl5Uil> 168 o.o 0.1 0.0 0.2 0.0 o.o 1.7 0.1 0,4 
~ 2367 0,0 0,4 o.o 6,0 3,1 0,4 0,4 22 1,3 
CM!rige incll&lrie 408 o.o o.o o.o 0,4 0,0 0,0 0,3 0.4 0,0 

Voorbereiting "" racyd91g 94 o.o o.o 74,0 0,1 o.o 0,0 0,1 0,1 0,0 
~ .... ~~ 51 1116 0.4 5,3 0,0 24,8 6.1 0,0 0,4 3,11 0,3 
EnergiebaclrijYan 51 1174 0,4 3,5 o.o 24.8 6.1 o.o 0,4 3,9 0,3 
Walefleidingbedrijvan --- 22 0,0 1.7 o.o _$0 0.0 0.0 o.o 0.0 0,0 

EkllMnijwlhaid 2638 0,0 ~1 12.5 18.4~- 0.8 Q,O 1~ 22,_7 i.t 
Handal, horer:a an niparalio 5073 0,0 2.0 0,0 10,6 02 02 7,6 4.11 0,4 
~ ..... eparatie 861 o.o D,3 0,0 1.7 0.0 o.o 5,1 0,7 0,1 
GIOCllhanckll 1535 o.o 0,5 0,0 5,3 o.o 0,1 1,11 2.9 02 
Dl"'1illandel M1 ._- 895 0.0 0.4 0,0 1,4 o.o o.o 0,4 0,8 0,1 
HDnica 1782 0,0 0.9 o.o 2.1 0,1 0,0 02 0,6 0,0 
"--~opslag en cormunicatie --- 211092 0,8 0.6 o.o 264.9 81,4 02 1li 48.0 10.8 
~,,......., 7360 o~ 0,1 o.o 40~ 0.2 0,1- B.1 3,0 
~,,..- 7152 0.2 D,3 o.o 155.5 n .8 0,0 5.f 24.4 6.4 
~dootct.lllclll - - 13958 0,4 0,1 0,0 IM!.8 3,4 0.0 1,4 14.9 02 
.,.._.,rWlgtb.v. ~ 386 0.0 0.1 o.o 1,3 o.o 0,0 7.9 0,3 1,0 
F'blt ., 1rllecolm1unlca 236 0,0 o.o o.o 1,0 o.o 0,0 0,1 0,3 0,1 

FlllllnCille t111 zeloelijlle ~ 5181 0,1 0.9 o.o 17.8 0,1 0,3 2.8 8.7 1.4 
OwKheid 3351 0,0 1,0 0,0 112 1.8 02 1,8 7,9 0.5 
~. socialo wrz. ondolonsio 2276 0,0 0,5 0,0 u 1,8 0,1 12 6,8 0,5 
~ondetwijs 1 075 0.0 0,5 0,0 1,3 0,0 0,1 0,5 12 0,0 
brgon.-riga~ 11 562 1.9 12.1 o.o 11,0 0,4 02 3,4 4,1 0,4 

Gezoncllo>ids- en wetzijnszorv 1 919 0,1 1.0 0,0 2.1 0.1 0,1 0,8 0,7 o.o 
~ 7&n 1,8 1D,3 0,0 6.0 02 0.1 0,3 1,9 02 
C>Mige <ienslen 1965 0,0 0.11 o.o 2.9 0.1 0.0 2.3 1.5 0.1 

OVERIGE HERKOMST BINNEN.AN> 760 0.1 237,4 17,9 0,3 o.o 0,3 1.0 1,3 0,0 
A~ 760 0,1 237,4 17,9 0,3 0,0 0,3 1,0 1,3 0,0 

T_..,__ 205009 311,5 822,8 154.2 504.3 138.2 134,8 163.0 581.3 47,3 

UIT HET BUITENLAND" 213,0 131,1 21,3 6,9 39,3 5,3 
~in Nedelland 136,6 62.5 0,1 8,9 39,3 5,3 
-viakJchl 76.4 68.6 212 

TatMl~van- 205009 39.5 822,8 1542 717,3 267,3 156,1 169,9 620,6 52,6 

BESJEMlllNQ VAN STOFFEN 

NAAR HET llUllEN.ANO" 526,0 118,9 n2 6,5 39,5 7,7 
~in hellxDriand 211,1 n2 0,1 6,5 39,5 7,7 
AIW08f via kJchl 314.9 41,7 n ,1 

BIJDRAGE MH t.IUEUTliEMA'S 
Bml!ikasollBct 205009 39,5 822,8 
Ozrilagaanlasli 154.2 
llllmsing 191,3 148.4 78.9 
Fijn Slof 44,9 
Smogvoming 822,8 191,3 163,5 581,1 

Tallllll bestemming van 91-., 205009 39,5 822.8 154.2 717.3 267.3 156.1 169.9 620.6 52.6 

" C4Ds--20082'n1'00rlapige ...._-.lgllZion _ ..... ...,,,._ nog ... wllDdig tllrld dulinMI • . 
"Cfloosvocrd9bnlal""'"'81111'1""cmnaa~ldollallan1bn1Mncndlrde~'lllthlltlx.UfUnd'M1'!-.hlltbuitenland'ungezienhet~ 

dlinde ~. narn8lil< manclimle .. niglonale hma's, bcllnla. Dwom"'"...,. alllen "°"" hllt NedMtand&e ~ldgebled !*'I ........ 
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Tabel 6.7 
label 6.7 
Emissies ,_. lucht amgerelrend naar ~alenlan 1990 en 2008'' 

Broebsellact Ozcnlaagaantasting Verzuring FIJISIOI Srnog>;otming 

1990 2008" 1990 2009•1 1990 2008" 1990 2008'' 

thllma~itfalonllln 
HERKOllST 

IUSHOU:>ENS 36497 37686 356,5 "9,8 3,4 1,8 14,5 10,6 421.7 154,1 
Eigon_,.,.... 15064 18524 0,0 0,0 3,0 0,9 10.2 7,2 351 ,5 99,8 
o-;go oonsurr1Jlio 21433 19162 356,5 "9,8 0,5 0,9 4,4 3,3 70.2 54,3 

PROOUCENTEN 
l.ardlouw. _,,."" V""""1 34281 31516 0,0 0,0 15,4 8,1 11,4 10,6 88.5 68,9 

Akterbouw 3391 2972 0,0 0,0 0,3 0.2 0,5 0,4 5,4 5,5 
To.9nbouw 9349 10115 0,0 0,0 0,5 0,5 0,8 0,1 26,6 20,6 
VllOCellll 18910 16185 0,0 0,0 13,8 6,8 9,0 9,4 18,1 16,6 
~owrig 1648 1564 0,0 0,0 0,3 0.2 0,7 0,3 13,5 9,4 
VISMllij 984 680 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 24,9 16,8 
~ 4079 3305 0,0 0,0 0,3 0.2 0,1 0,1 28.1 16,7 
lnCMlrie 65932 48473 4292.6 74,0 6,4 2,4 38,5 10.2 320.5 116,9 
Voecing&- an gonolmiddelenirDlslrla 4433 4572 221,8 0,0 0,3 0,1 7,4 2.9 21,4 11,9 
T""'9-"" __. 309 215 0,0 0,0 0,0 0.0 0,3 0.1 3,7 0,8 
PapierinWstrie 1 566 1183 0,0 0,0 0,1 o.o 0,4 0.4 7,6 2,6 
Uilgwa"8n"" ~ 316 266 56,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 18,4 5,5 
AarclolkHnduslrio 1131'2 12253 o.o 0,0 2.6 1,0 6,8 1.5 43,9 19,7 
Ctl8misc:heba~ 32364 16954 1075,6 o.o 1,6 0,4 4,3 0,6 73,0 23,8 
a-liscllll~ 494 644 n4.8 0.0 0.1 0,0 0.2 0,4 12,6 3.6 
~- ""klnilslalRbllrie 286 250 858,1 0.0 o.o 0,0 0,1 0,1 6,4 2.5 
Basismelaalindulrie 9847 7410 74,5 0,0 0,8 0,4 10,3 1,9 39.6 21.5 
MelaalproduclriOJslrie 487 680 1061,0 0 ,0 0.2 0,0 2.1 0 ,6 47.0 6,7 
MachinHlclustrie 286 356 0.2 0,0 o.o 0,0 0.2 o.o 2.1 1.1 
Eleklrotectnsch inllJslrie 4n 394 82,0 0,0 0,1 0,0 0.1 0.1 5,3 1,0 
TranspOOrr«ldeltrie m 232 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 10,8 5,1 
HoulinWslrie 159 171 o.o 0,0 o.o 0.0 0,5 0,4 4,9 2 ,0 
l!ouwmalarialan 2942 2'.J77 o.o 0,0 0.7 0.3 3,0 1,3 22.1 7,9 
Overige inWslri8 304 412 0,0 0,0 o.o o.o 0,1 o.o 1.5 0.8 
VOOfber<>dng lat racydng 13 94 88,8 74,0 o.o 0,0 o.o o.o 0.1 0,3 

Eneri;e- "" waterleidingbedrijven 39648 51338 o.o 0,0 3.1 0,7 1,5 0,3 95,9 31 ,1 
Energiobedrijwn 39587 51279 o.o 0,0 3.1 0.7 1,5 0,3 95,5 31 ,1 
w~ 61 59 0,0 0,0 0.0 o.o 0,0 O.J> 0,4 0,1 
~ 1426 2782 « 1 04 0,4 2.1 t! 43.9 
Hondol, honlcaenl'llplUllliD 3442 5450 444,7 0,0 0.4 02 1,0 0,4 56,4 21 ,1 
Aulohanclol en -fllPllllllio 500 873 65,9 0,0 0.1 o.o 0,3 0,1 25,1 7,3 
Gn>olhandol 1240 1660 213,9 0,0 0,3 0,1 0,5 02 26.0 8,7 
DeUil""1dal "" ._... 768 1 011 121.2 0.0 o.o o.o 0,1 0,1 2,7 2.2 
Hol1lca 934 1907 43,8 0,0 o.o o.o 0,1 0,0 2,8 2,9 

""""""'· """'811 "" c:cmmunicalio 
16536 29370 206,8 00 6,1 8,3 135 10,8 281.4 ~ v...,..,...-land 4978 7434 83,2 o.o 1.6 0.9 7.2 3,0 90,4 

v-.-.- 5219 7208 tO.S 0,0 3,8 5,8 4,5 8.4 t41.9 197,5 
~doordeWll 5892 14097 2Q.1 o-' 1,6 1 7 84§) 
~t.b.v. vwvoer 178 391 45,3 o.o o.o 0,0 1.5 1.0 18,3 9,8 
Allllllll~ 269 240 47.9 0,0 0,1 o.o 02 0,1 3,0 1,4 

finln:iOlg"" zalraliJaa ~ 24n 5 180 481,1 o.o 0,4 0,4 1,5 1,4 31.0 25.4 
Ow9<tlllid 2765 3 398 484,4 0,0 0,8 0,3 1,0 0,5 32,1 16,3 
~._.....vmz. endlllansie 1 753 2 308 292.4 o.o 0.5 0,3 1,0 0,5 272 14,1 
GesubsiclHnl onclllrwija 1 012 1090 192,0 0.0 0,1 0,0 o.o o.o 4.9 2.2 

Zorv ""avwiga --ling 7454 12 452 357,5 o.o O.B 0.3 1.2 0.4 30.7 17,4 
GeZICIMllClidl>- "" welztiszDrg 2090 2020 269,4 0,0 0,1 0.1 0,1 o.o 5,4 3,4 
~ 4302 8441 10,8 0,0 0,4 0,1 1,0 02 14,3 7,9 
Overige ...,_. 1 062 1 991 n .3 o.o 0,1 0,1 0.2 0,1 11,0 6,0 

OYERIGE HER<OMST lllNNENlANO 13471 5786 37,8 17,11 o.o 0,0 0,0 0,0 10,0 4,8 
AlvalslOl1plaa1 13471 5786 37,8 17,9 0,0 0.0 0,0 o.o 10,0 4,8 

To!Mlmoe-n 228221 Zl6891 6705,9 154,2 37,0 23.2 84,3 47,3 1440.3 853.8 

LIT HET llUITEM.ANO" 9,0 10,0 4,4 5,3 130,0 1n.9 
NiolHngez--in ~· 3.5 4,9 4,4 5,3 130,0 1n.e 
-via lucht" 5,5 5.1 

Totul .......,_.van slo1len 228221 Z!8891 8 705,9 154.2 45.11 33,1 88,7 52,8 1 570,2 1031,8 

BESTEIHllNG 

NAAR HET BUITEN~ 25.11 19,7 7,7 7,7 179,5 268.3 
.,............. in hot IUlanland" 4,5 7.0 7,7 7,7 179,5 268.3 
~via lucht" 21.4 12,7 

BIJORAGE /<AH MIUBTTHEMA'S 
8roeilca5dl8ct 228221 Zl6891 
~ 6705,9 154,2 
Verzuring 20,0 13,4 
FYI Slot 81 ,0 44,9 
Smogwoming 891.2 472,3 

Tolaal bei4ei1•1•111 van 5toffoft" 228221 236891 6705,9 154.2 45.11 33,1 88.7 52,8 1 570,2 1 031,6 

•} CJora _,.. 2008. ¥OClllopige c:ijl9fs aangezien 8811 aantaf bronnen nog ni8t wledg ""'"' delDliol zijn. 
JI Dll *"98 _, SRi WI d8 bro oi ... gasaan is Ml opgenomen in he! lolaal ingez-- 811 in de andere IDlllierl 11W lean nklt wonlln ~Cc> bedrijlslakniveau. 
~ C¥ors _,..de brt '••sen 911omnlaagllanlaslande llD!len onllweken ondef de calagoriain '\Iii 1181 buil8rUnd' .,.,_hat buiWlland' ~he!~ 
.... ~ .......... mordale"" l'llgionale thllma's, belrell Daarom zijn t4l9rs ..._.. _,..1181 Nedellandse lllOlodgol!M nkll nillMlnl 

., Mlllham1 is nkll OIJllllfJOITl8I in de b8nlkaning van &mOgllOllTiing, aangezien daar ge<111-..de lean woniorl ~-· 
" MQlhaan, llllMJS "" CO zt> nilll opgonomllfl in de benlkaning van &l'llOg«lflling, aangezien _,.. <le skJlfel1 ge<lll 11111>- "" ahoar lean WOIOerl "8Stgeslllkl. 
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Tabel 7.8 
Tabel 7.8 
Emlssles ,... oppmtlaldewmer en dool. 20f17. herkomst en beslemmlng 

z_,.melalon NtAriOn18n 

~n Cadmaim Chroom Koper Kwik Lood Nild<QI Zink z-r• Fostor Sllcslol ~ 
!Nlaal "'" =- =-

kg 
«I 
(Kf 000} Ion 

«I 
(Kf 000} 

HERKOMSTVAN STOFFEN 

DOOR HUISHOUOENS 3720 8f9 3289 f61097 294 66279 8263 228100 78.3 f2 961 70206 1998f 

E°lg8tl _...,.,.. 456 3 24 3994 689 103 1931f 2,1 
Ollari98~ 3265 816 3265 f57104 294 65590 8160 208790 76,3 12961 70206 f998f 

DOOR PROOUCEHTEN 8359 eeo 36523 75869 188 16553 48336 351344 50.5 8816 107550 19571 

Landbouw, bosbcuw "" visserij 0 209 0 20394 2 858 20198 123 330 12,1 4350 74858 11 836 
Akl<elbouw 0 70 0 5916 910 7145 4f 470 3,7 Hn f6312 3104 
Turi>ouw 0 5 0 241 128 12 3694 02 139 2532 392 
V84118811 0 124 0 10376 1648 12381 72108 6,5 2576 52783 7854 
Lancl>ouw CMlrig 0 9 0 718 170 660 4346 0,4 163 3231 48& v-. 1 3143 2 f 712 1,1 

Oellstoflenwinning 3 5 fSll 77 fO 23 421 0,1 

lndlslrie f 087 348 32455 f645f 32 2704 15861 32 791 10,9 f 552 10235 2576 
Voe<ings· en genotmiddelenindustrie f44 2 2346 92f f f(lll f 337 4109 0,6 f f48 4 ll2S 1809 
r-..en- f 0 522 585 0 5 3f4 2 74f 0,3 10 480 58 
PapierincU;lrie 42 57 682 854 f 11f 506 2214 0.7 24 398 64 
Uil~ijen ., drulcl<8f1en 0 0 1437 32 3 640 119 O,f 
AardoliHldu6lri ff6 2 409 4ff f6 45 f 066 2 f05 o.e 34 507 85 
ChorrisdM> basisproduclaninduBIJie 576 22f 2593 1949 9 f f35 1980 1f "107 2,6 148 2023 348 
Cherrisdwt~ 59 6 726 380 f 203 496 f.436 0,3 47 1 048 15f 
~-"" ku'>Aslolindus!N 0 0 597 37 20 27f 411 O,f 9 65 15 
Basismlltaaindustrie 142 53 908 449 3 682 f 179 2348 0.7 f5 521 67 
~ 0 0 f4600 1145 f64 4f73 3672 1,f 5 380 43 
MactinlHncU'1ri 0 0 1 673 28 5 745 208 O,f 
Eleldlotec:lrioche indullrie 5 6 1576 1856 0 119 1 f17 663 0,7 1f4 77 f22 
T~ 0 0 897 76f9 66 493 910 2.6 f 39 5 
Hou-..me 0 0 328 4 f 146 30 0,0 
~ f 0 575 6f 32 248 279 O,f 2 74 9 
Ovorlge~ 0 0 2532 f8 3 1 f26 f03 0.f 
Voorboroiding "" nocydi1g 0 0 52 5 1 25 33 0,0 0 0 

~""-~ 2 2 4 80 44 9 265 O,f 8f 7 
~ 2 2 4 65 39 9 226 0,1 8f 7 
wa-~ 0 0 0 f5 5 0 39 0,0 

~ 2 0 2 1422 460 10 5333 0,7 

Handel, horeca an~ 2 0 2 3322 f f6f 9 8683 1,4 13 2 
Al.fohandel "" -reparatie 0 0 0 383 128 2 1 ff1 02 
Groolllandel f 0 f 1 f92 412 5 3706 o.s 13 2 
Delail.andel "" nipandi8 0 0 0 f 240 441 f 2735 0.5 
Hor9Ca 0 0 0 507 f80 1 f 13f 02 

v..r-. opolag "" CClll1llU1icali f 081 6 f2 10831 608 46 34244 4,9 0 17 2 
var-CM1rland fO f fO 5125 471 43 12543 22 0 f4 2 
\laNoorowr- 5 5067 17 19776 2.4 
\/ef¥oQr door de lucht 0 0 0 112 33 f 468 0,1 
IMl-*iiiigtb.v . ....,. f 081 0 2 526 87 2 1456 0,3 3 0 
l'll6I "" 1"klc:onmtricalie 

FllllllCiOkt en ak8lijlca .--iening 8 8 4495 f 489 27 f4517 2,1 

o-t18id 28f0 f 5 4266 739 7 388ff 3,0 
~. eoclala v.z. & Delllnlie 28f0 1 5 3382 422 6 34942 2,8 
~cnd9rwijs 0 0 0 885 316 f f 1169 0,4 

Zo<g en CMlrige a-.ieiling 3355 2111 3876 14530 154 6480 f0 f 46 94952 15,3 281f 22366 5 147 
~en~ 0 0 0 2064 30 744 0 4620 t,9 

~ 3354 2$1 3875 f1608 124 5437 10144 882311 13,1 29tf 22366 5147 
Ovorlge <lens1Aln 1 0 0 859 298 2 2098 0,4 

CNERIGE HERKOUST BINNENLAN> 3670 623 -6592 24 253 26274 6039 253826 21,1 544 22322 2776 
~ 309 43 f 254 335 16 408 ltI1 2510 1,0 f5 22"5 239 
A-dopMile f 3f5 653 f 2f1 f754f 36f f6350 4859 74115 24.S 19980 f 998 
Transporlwnlchi 2047 -73 -1f 057 - f7852 - 124 9516 343 f77201 -4,4 529 97 539 

Totaal lngaatenen f5 750 2 3112 3f 2f9 236990 735 f09f06 80638 83327f f50,0 22320 200 078 42 328 

UIT HET BUfTEN.NI) 
W.Y. Ul'M)ll'" Yi9 riviMwl 146097 9918 219790 354457 1675 220949 260295 f 852244 317.S ff 270 29437f 407r.17 
w.v.~in-- f5 f59119 31 7f2 6,5 

T'*"' her-.et ftll ston.n f6f 647 f2234 251 OfO 607446 2409 330055 320933 2 7f7226 474.0 33591 494 449 83 036 
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Tabel 7.9 
T .... 17.11 
Tljdreeks van emlales.....,. opperv~er en rlool., ~lvalenten 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1qiival«dsn (x1 000) 
HERKOMSTVAN STOffEN 

HUISHOUOENS 96.5 92.1 93,4 94.7 75,1 80,2 78.2 78,3 78.3 

Eiganwrvoer 2.5 2,0 2.1 2,1 2,3 2.4 2 ,1 2,1 2,1 
<Nerige~ 94.0 90,1 91,3 92,6 72,8 77.8 76.2 76.2 78.3 

PAOOUCENTEN 109.5 68.0 67,4 64,7 60.3 54.8 48,4 45,8 50.S 

Landbouw, bOsbouw en~ 9.7 10,9 10.S 10,0 9,4 8,8 7,9 8,3 12.1 
Akkalbouw 2,1 2,4 2,3 2.2 2,0 1.9 1,7 1,9 3,7 
Turt>ouw 0.2 0.4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0.2 
V....teell S.9 6,3 6,0 5,6 5,3 4,9 4,5 4.6 6.S 
l.ancllouw CMlrig 0,4 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0 ,4 
V1S5811 1.1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1.1 1,1 

OellslcllenwinOOg 0,1 0.0 0,0 0,1 0,1 0,2 0.2 0,1 0,1 

lnWs1ri& 31.S 15.6 14,9 14,3 13,8 13.5 12.2 10.6 10.9 
\loadings- "" gee ICllnidcilileiincUlria 2,7 1,5 1,4 1.4 1.4 1,3 1,3 0,9 0.6 
T...W. en leclerirdJslrlo 1,3 1.2 1,1 1,0 0.9 0.8 0,7 0,5 0,3 
Papiarindus1ri9 0,8 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0 ,5 0,5 0,7 
UilglMlijen "" drukkMijen 0.2 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0.1 
Aardolie-indusl 0.6 0.9 0,8 0,6 0 ,7 0,8 0,9 0,6 0,8 
Chernischa basioplocb:le-- 13,6 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3.2 2 ,5 2,6 
ChllnWche~~ 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0.3 0,3 0.3 
Rubber-en~ 0,3 0,1 0,0 o.o 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
BaslsmelAalinruslrie 3.2 1,7 1,5 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 
Motaalpmcb:lenitrie 2.S 1.2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9 1,1 
Macfine.indu&1r 0.1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 
Eleklrol8chnilch M"'1ie 2.8 1,1 1,1 1,2 1,1 1.2 1,0 0.5 0.7 
Tranopora1idcililei ildlllrie 2,7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2,6 2,6 
Houlinduslrie 0,0 0.0 0,0 0,0 0 .0 0,0 o.o 0,0 0,0 
Bouwmaterialeli 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
o-ige incbilrie 0.1 0,1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Vooiberalding ID!~ o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 o.o 0.0 0.0 

Enllrgi<>- "" -wlaidi>gbodlij ..... 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0,4 0,1 0,1 
~ 0,1 0,1 0.2 0.2 0 ,3 0,3 0,3 0,1 0,1 
waterleiclngbedi ijv8n o.o o.o 0,0 o.o 0.0 o.o 0,0 0,0 0,0 

~ 0,6 0,6 07 OJ 0,7 0,8 

Hlnlll, hDnica"".....,.. 1,8 1.5 1.S 1,6 1,6 1,6 1,5 1.S 1,4 
~en -f1!98llllie 0.2 02 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Groolhandel 0,8 0,8 0.6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 o.s 
Dlllailhandel "" raparalie o.s 0,5 0,5 o.s 0,6 0,6 0,5 o.s o.s 
Horeca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0,2 0.2 0.2 

.._._, opolag "" """"""'81ie 4.2 3,9 4,3 4,4 4,5 4,6 3.5 3,9 4.9 """"""OWi land 2,1 2.2 2.2 2.2 2.4 2,4 2.1 2.2 2.2 
'lleM>erawr_,.. 1.7 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 0,9 1,3 2.4 
""""""door de luchl o.o o.o 0,1 0.1 0,1 0.1 0.1 0,1 0.1 
DienstwHlering lhv. _..,.,.. 
Posten~ 

0,4 0,4 0,4 0.4 0,4 0.4 0.4 0,3 0.3 

Fll'VlllCiOle en zallalijl<a dienstwrlening 1,7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2,0 2 .0 2.1 

o-heid 3.3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.1 3,0 3,0 
~I. sociale WIL & Dlile!lsill 2.9 2,7 2.6 2.6 2,8 2.6 2,7 2.7 2.6 
~ onder.wijs 0,4 0.4 0.4 0,4 0,4 0.4 0.4 0.4 0,4 

Zarg en IMlrige <1111-*ing 50.7 30.2 30.3 28,6 24,9 20,1 17,0 15,4 15.3 
GeJDnChoide. "" welzt"'2llfll 25.6 6,9 7,0 7,1 5,6 4,1 2,8 2.2 1.9 
~ 24.7 22.9 22,9 21,1 18,11 15,5 14,0 12.9 13.1 
o-ige <lenslen o.s 0,4 0.4 0,4 0,4 0.4 0,4 0.4 0,4 

OVERIGE HERKOUST SH<IEN.AJll) 32.0 24.8 23,6 22,9 22.5 22,1 23.0 18,3 21 ,1 
Alvals~ 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 
Almosleriadle deposi1ie 48,8 35.8 33,0 31,1 29,0 26,9 25,4 24,9 24.S 
T~ - 17,8 -12.0 -10,4 -9.2 -7,5 -5,8 -3,5 -9,7 -4,4 

T_.lnge_ 232,0 185,0 184,4 182,3 157.9 157.2 148,8 140,1 150,0 

UIT HET BUITENl..AND 
w.v. aarM>el' Yia riviilKarl 532.3 350,7 4112.0 478,1 -465,8 346,0 291.3 322.4 317.S 
. .... ~in Nedllrlllnd 5,11 S.7 5.9 8.2 8,5 8,7 7,0 8,8 6.S 

TalMI hellcomat van *"""1 769,8 541.3 682,3 666.S 630.2 509.9 447,8 4611.4 474,0 

BESTEMllllNG VAN STOFFEN 

ABSORPT£ OOOR PAOOUCENTEN 113.0 93.0 rn.1 88.9 89.1 90.2 92.5 84,5 89.4 

NAAR HET flUIT9LAN) 
w.v. afvoer WI rivionln 840,8 258,8 433.S 439.9 160.4 220.1 173.4 282.1 308,7 
. .... .-in hal builllnland 1,1 0,8 0.9 0.9 0.9 0,8 1.0 1,0 1.S 

BIJORAGE ~ MIUEUTHEMA'S 
Zwaro metallln naar ~ -185.1 190.8 150,3 136.9 379,8 198,7 181,0 10!,8 78.4 

T_. bestemmlng van - 768,9 541.3 682.3 666.5 630,2 509,9 447,8 4611,4 474,0 

limn:~ CBS. 2009. 
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label 8.3 
Ttlbel 8.3 
Alvalreslduen, 2006 

Chemisch, ,._. Nel-flllllaol- Afgedri! Diarjjk ~ Slib M"""""81, Totaal ;,v:::,rr-
biologisch an alvll alllaJ mnriaai'> plan~ velllard an 
ge20i\chHd&- al\lat VClrglaasd 
zorg afval alval 

rrin /rg 
HERKOMSTVAN STOFFEN 

HUISHOUDENS 21 15 1282 300 1710 4 788 571 8667 245 

PRODUCENTEN 1497 226 2434 177 5252 4395 518 28108 42606 4745 

Landbouw. bosbouw an.,,.,.... 5 3 3 2907 24 0 11 2954 7 

Dellslollenwinrng 21 0 0 0 6 0 175 204 19 

,_. 854 89 1 021 26 1284 866 105 3876 8120 613 
\loecings· ""gellOlrriddelan 20 4 94 0 1253 234 86 663 2354 3 
TllXticll-on~ 7 0 39 0 0 12 0 0 59 5 
~ 45 1 182 0 0 173 15 0 416 4 
UilgeverfJ41f1 an drukk&rijen 7 1 166 0 3 32 0 0 209 7 
Aardolio-indusl 104 0 1 0 1 3 0 19 128 26 
~~ 298 3 17 3 4 42 1 413 n8 225 
Charrische eindproduct"'""'1Jslrie 150 1 6 1 1 14 0 138 312 93 
Rlttiar- an lwnsls1olin<lJslria 11 1 40 2 1 38 0 0 93 12 
Basismelaalilci 142 14 3 0 0 15 0 1847 2021 169 
~ 24 37 28 3 1 67 0 21 181 21 
UachiNHnduslrie 12 8 21 3 1 36 0 10 92 13 
Eleklrotachnische incUIJie 8 6 20 10 1 29 0 15 89 9 
Transportmiddela 17 8 18 1 0 50 0 3 89 14 
Houtildustrie 1 0 213 0 2 17 0 7 241 1 
Bouwmatarialaninduslrle 7 2 33 1 0 37 3 733 816 5 
o-;ge i'1duslri9 2 1 139 1 17 66 0 5 232 2 
~lot recyting 2 0 0 1 0 3 3 

Energ;. an -terlaiditgbedrijVCln 4 2 0 4 64 35 1054 1164 5 

BouMlijwrhllicl 39 84 820 4 308 sn 21854 23798 3070 

Handel, hcnca an ruparatie 187 23 318 52 55 1245 1878 276 

Venoer. op&lag an comrruiicatia 247 2 55 18 8 178 0 506 263 

FonanciAle an z~ cian&twrlaning 38 4 89 30 285 553 3 16 1 018 84 

°"9ltl8id 22 2 50 16 158 'Jl11 2 9 568 47 

Zarg an 0¥ef1ge~ 80 10 78 31 243 474 372 1111 2397 360 

T-1~ 1 518 241 3715 477 6962 9182 518 28679 51273 4890 

UIT HET BUfTENLAND 
ln1'0'I 124 Z1 64 37 68 209 12 330 870 328 

T-1 herllomst _, •IDffitn 1642 268 3780 515 7031 8371 528 29008 52143 5318 

BESTEMlllNG VAN STOFFEN 

OPNAME DOOR PRODUCENTEN 
Hergebruild alval 857 174 2211 378 8045 1927 84 26248 371125 3734 
v..tnnd alval" 329 0 308 8 231 5805 175 219 1on 404 
Geslort an gllloood al¥al 79 0 23 38 22 1 398 25 1620 3205 803 

HAAR HET SUITENl.ANO 
EJport an 94 1237 89 732 241 246 1122 3938 ST7 

T-..J bestemmlng van llluflen 1642 268 3780 515 7031 9371 528 29008 52143 5318 

" Sloopaulo's. huishoudelijke appaf1lllm, llCO.l's 8lc. 
" Huillloudolijk an soorlgollijk alval ~ ~an ongocilllranlioerdll n--.n. 
" lnc:lusiaf alval ~ mat hel doel energia op .. Wlllcken. 
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Tabel 8.4 
T.tlel8.4 
Alvalproducten., 2006 

Chemisch, Melaa~ Nial~ Afgedankt OielliJ<"" G~ Sib MincHaal, Totaal w.v 
~ alval 1aalalval materiaal" plan13artig afval'I velhard"" gwaarlijk :=- afval veiglaasd 

_, 
afv81 

alval 

min Ilg 
HERKOUST VAN STOFFEN 

HUISHOUOENS 55 684 749 

PROOUCENTEN 2 1636 1141 6260 968 10006 0 

l.Jln<llouw. boabouw en~ 0 3 34 1 007 1045 

Oellstollenwinning 0 2 3 

lnm.atrie 2 611 589 5252 547 7002 0 
Voecings- "" ganolmiddelenindualrie 0 19 46 s 192 0 5257 
TllXliel- en laderin<lJslrie 0 1 19 0 20 
Papierin<btrie 0 5 155 160 0 
l.litgiwrijen"" ~ 0 3 148 151 0 
~ 0 1 0 1 2 0 
Chemische basisproductanndustrie 0 16 22 43 86 168 
Chemische eindproclJc:lentrie 1 5 7 14 29 57 
IUJber- "" kunsts1omWs1rie 0 5 112 118 
~Ilia 0 106 1 0 430 538 
~llfindustrie 0 272 12 0 284 0 
~ 0 54 a 0 62 0 
ElekliUC8Chische inWslrie 0 28 12 0 40 
Transpoflrniddellrie 0 55 8 0 0 81 
HoulinWslrie 1 19 0 20 
l!ouMnaterialenslrie 0 29 4 33 
OYwige indu&1ria 
v-t>ereicing lot rvcying 

0 10 18 2 30 0 

Enargie- "" walefleidnpirijwn 0 17 2 197 215 

~ 0 731 78 811 0 

Handlll, hlnc:a "" nipande 101 230 0 331 0 

.,,.,_,, °"*9 "" COl1'1llUlicali 0 8 50 58 

FinanQOle "" zid<8lljU dilln5MlrlenSlg 18 85 81 0 

o..t.Md 9 36 45 0 

Zagen._.,~ 138 56 222 415 0 

TotMl ......... n 2 1691 1835 6260 968 10755 0 

UIT HET BUITENl.AND 

""""' 308 71 2415 7560 11 10373 308 

Talall M<lllamst ,,.n alOllen 310 1768 4250 13820 11 968 21128 308 

BESTOlllllNG VAN STOFFEN 

OPtlAME DOOR PROOUCENTEN 
Haigabn.illt alval 143 63 1 070 0 8546 3 560 10384 143 
.,,.,._. alWll" 55 0 332 0 787 8 0 1 182 55 
Geslort "" galoo&d afVlll 

NMR HET BUITENLAND 
Export 112 1705 2848 4487 0 408 9562 110 

TotMI besmnming """.toflen 310 1768 4250 13820 11 968 21128 308 

' 1 Sloopaulo'a, IUshaudalijka apparaten, accu'• elc. 
"IUshoudelijk"" ~ afval, 5<:tNkli11gsaeslcklen, gamengde en~ materialan. 
" l"'*'56ol alval ~met het - -vi- op 18 weldciln. 
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7 Klimaatsceptici versus de wetenschap 

De tekst in deze bijlage is letterlijk overgenomen vanuit de bron www duurzaamgebouwd.nl. 

In bet kader van de berichtgeving rond 'Kopenhagen' heeft de NOS de argumenten van de 'klimaatsceptici' op 
een rij gezet met daartegenover de argumenten vanuit 'de wetenschap'. Een aardige opsomming. 

Warmer? Het koelt juist af. .. 

De sceptici 
1998 was bet warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1850. Sindsdien is de gemiddelde jaartemperatuur 
juist aan het dalen. Geen enkel klimaatscenario beeft dit voorspeld en dus zijn die modellen onbetrouwbaar. De 
zon is wat betreft activiteit in een soort winterslaap. Het wordt dus juist kouder. Volgens sommigen komt er 
zelfs een ijstijd aan. 

De wetenschap 
Het warmt wel degelijk op. De wereldgemiddelde temperatuur bereikte in 1998 weliswaar een recordboogte, 
maar <lat was mede te danken aan een zeer sterke El Nino. Dit veroorzaakte een extra temperatuurstijging van 
ongeveer 0,2 graden. Na correctie voor natuurlijke factoren, zoals EI Nifio, is wel degelijk een opwarmende 
trend zichtbaar. Bovendien behoren de jaren 2001 tot en met 2006 tot de top tien warmste jaren sinds 1850. 
Volgens de Wereld Meteorologiscbe Organisatie was bet afgelopen decennium het warmste sinds bet begin van 
de metingen en het decennium daarvoor het op een na warmste. 

Het is al eerder zo warm geweest .•. 

De sceptici 
Waar maken we ons druk over? Het was op aarde al eerder warm en zelfs veel warmer. De zeespiegel beeft al 
meters boger gestaan, dus er is niks nieuws aan de hand. Klimaatverandering is van alle tijden. De mens heeft 
daar maar weinig invloed op. Want de temperatuurfluctuaties waren er al Jang voordat de mens C02 in de 
atmosfeer bracht. 

De wetenschap 
Het klopt dat het al eerder zo warm was. Maar eerdere klimaatveranderingen op aarde werden veroorzaakt door 
aanwijsbare natuurlijke factoren, zoals de zon, vulkaanuitbarstingen, de cycli van ijstijden. Deze natuurlijke 
factoren zouden nu juist moeten zorgen voor een afkoeling (bijvoorbeeld doordat er nu weinig zonneactiviteit 
is), maar het tegendeel is het geval: het wordt steeds warmer. Daarnaast waren er in die oude warme periodes 
veel minder mensen op aarde. Nu )even we met miljarden op de wereld, veelal in kwetsbare kustgebieden. De 
gevolgen van de huidige klimaatverandering kunnen dus veel meer impact hebben. 

De mens is niet de veroorzaker van de stijgende C02 ••• 

De sceptici 
Er is geen empirisch bewijs dat de mens de huidige klimaatverandering veroorzaakt. De mens draagt maar in 
zeer geringe mate bij aan het COi-gehalte in de atmosfeer. De natuurlijke COruitwisseling tussen de atmosfeer 
en de oceanen en de atmosfeer en land is vele malen groter. De mens heeft dus nauwelijks enige invloed. 
Andere oorzaken (zon, kosmische straling) zijn nog niet goed onderzocht. 
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De wetenschap 
Inmiddels staat wetenschappelijk buiten kijf dat het stijgen van het COrgehalte van de atmosfeer wordt 
veroorzaakt door de massale inzet van kolen, olie en gas en door grootschalige ontbossing. Sinds het begin van 
het industriele tijdperk is het gehalte aan C02 in de atmosfeer dramatisch gestegen en de temperatuur ook. De 
natuurlijke balans is zoek. Het klimaatpanel IPCC van de VN heeft - gezien alle onderzoeken in de wereld, die 
hiemaar zijn gedaan - in 2007 geconcludeerd dat het voor 90 procent zeker is dat de mens wel degelijk de 
veroorzaker is van de huidige klimaatverandering. 

Klimaatmaatregelen zijn slecht voor de economie ... 

De sceptici 
Klimaatmaatregelen kosten enorm veel geld. Dat is weggegooid geld, want Kyoto heeft immers ook niets 
opgeleverd; de COruitstoot stijgt nog steeds. Het bedrijfsleven wordt op kosten gejaagd met milieubelastingen 
en emissiehandelssystemen. De consument, de gewone burger dus, betaalt uiteindelijk de rekening. En dat 
allemaal voor klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt, wat onzin is. 

De wetenschap 
Maatregelen tegen klimaatverandering kosten we! geld, maar dat verdient zichzelfterug. De schade die zal 
ontstaan als we niets doen, is veel groter. Groene technologie is een investering in de toekomst. Zelfs al 'geloof 
je niet dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mens, dan nog raken kolen, gas en olie op. Dus we 
moeten sowieso op zoek naar andere energievormen. Nu hebben we de kans om over te schakelen op een 
schone, groene technologie. Niets doen is geen optie, ook al gezien het voorzorgsprincipe. Als je afWacht tot er 
100 procent zekerheid is over wat er gaat gebeuren, ben je te laat om nog in te grijpen. 
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8 Structuur materieelgebruik 

Materieelgebruik naar de bouwplaats toe 

Transport van materiaal naar de bouwplaats toe. 
A1 

Breedplaatv/oer transporteren met een vrachtwagen. 

Transport van materieel naar de bouwplaats toe. 
B1 

Bulldozer transportereren met een vrachtwagen. 

Transport van arbeid naar de bouwplaats toe. 
C1 

Werknemers transportereren met een auto. 

Materieelgebruik op de bouwplaats 

A2 

A3 

A4 

AS 

All 

A7 

B2 

Horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de 
bouwplaats naar een bestemming toe. 

Wapeningsnetten /ossen met een torenkraan. 

Verticaal transport van materiaal naar een bestemming op een 
verdiepingsvloer toe. 

Kalkzandsteenblokken transporteren met een bouwlift. 

Horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer naar 
een bestemming toe. 

Kalkzandsteenblokken transporteren met een pa/letwagen. 

Horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer van 
een bestemming af. 

Afvalbak met restmateriaa/ transporteren met een pal/etwagen. 

Verticaal transport van materiaal van een bestemming van een 
verdiepingsvloer al. 

Ava/container met restmateriaa/ transporteren met een bouwlfft. 

Horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de 
bouwplaats van een bestemming al. 

Afvalcontainer met restmateriaal transporteren met een 
containertruck. 

Horizontaal transport van materieel op het maaiveld van de 
bouwplaats naar een besternming toe. 

Steigeronderde/en Jossen met een torenkraan. 

I A1bela~~ 

~10--I 

I B1~~ 

=:;::1 onbeladen I 

I C1bela~ 

I Alblll.ad~,·-:. j . . 

f-<~~· onbeladen I 

I A4 beladen~'.~ __ ,,.- ' 

~::::E orbeladen I 

l<.A.5 _..,,I 

I "5~:~j 

m 
-y-1 /\ 
-~,·~ 

1! 
. ~ 

!<-'~-den I 

I A7bela~.>i 

I 82~~::-1 

[~-·B2'-c1onl 
I ·- •.. 
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Materieelgebruik op de bouwplaats 

83 

B4 

85 

87 

B8 

C2 

C3 

Verticaal transport van materieel naar een bestemming op een 
verdiepingsvloer toe. 

Bekisting transporteren met een torenkraan. 

Horizontaal transport van materieel op een verdiepingsvloer naar 
een bestemming toe. 

Steigeronderdelen transporleren met een palletwagen. 

Gebruik van bewerkings of overig materieel dat een energiedrager 
verbruikt. 

Gebruil< van vlindermachine, bouwlampen. bouwdrogers, etc. 

Horizontaal transport van materieel op een verdiepingsvloer van 
een bestemming af. 

Steigeronderdelen transporleren met een pal/elwagen. 

Verticaal transport van materieel van een bestemming op een 
verdiepingsvloer al. 

V/indermachine transporteren met een torenkraan. 

Horizontaal transport van materieel op het maaiveld van de 
bouwplaats van een bestemming al. 

Talelbekisting transporteren met een vrachtwagen. 

Verticaal transport van arbeid naar een bestemming op een 
verdiepingsvloer toe. 

Weitnemers transporteren met een bouwlift. 

Verticaal transport van arbeid van een bestemming op een 
verdiepingsvloer al. 

Werlmemers transporleren met een bouwfift. 

Materieelgebruik van de bouwplaats af 

A8 

B9 

C4 

Transport van materiaal van de bouwplaats af. 

Ava/container met restmateriaal transporteren met een 
vra.chtwagen. 

Transport van materieel van de bouwplaats at 

Bouwl<eet transporteren met een vrachtwagen. 

Transport van arbeid van de bouwplaats al. 

Werl<nemer.; transporlereren met een auto. 

i 

00 . ' ' 

! -

I 

.. 

Blad 51 



TU e r1ermans Bijlagen afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering Blad 52 

9 Materieelgebruik-schema voor het productiemiddel materiaal 
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10 Materieelgebruik-schema voor het productiemiddel materieel 

uepe1equOL8 

uepe1eqc9 

.. 
'C 
Q, 
0 
"" .. :; iv .s ..! 
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.. 0 
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.. :I 
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11 Materieelgebruik-schema voor het productiemiddel arbeid 
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12 Materieelsoorten 

Deze tabel is tot stand gekomen met behulp van de volgende bronnen: [10] [18] [20]. 

Gebruikvan 
Materieel voor transport van materiaal naar energiedrager? 

en van de bouwplaats JA NEE 
Vrachtauto met bak 
Vrachtauto met mixer 

.::•. 
.. 

Vrachtauto met mixer en pomp 
Vrachtauto voor bulktransport 
Opleaaer met dieplader 
Opleaaer met trailer 
Sc hip .·• 

.. 

Vrachtauto met kraan 

Gebruikvan 
Materieel voor transport van materiaal op eneraiedraaer? 

het maaiveld van de bouwplaats JA NEE 
Vrachtauto met bak 
Vrachtauto met mixer .·. 

Vrachtauto met mixer en pomp 
Vrachtauto voor bulktransport 
Opleaaer met dieplader > 

Opleaaer met trailer 
.... 

Mobiele telekraan 
Mobiele toptorenkraan .· 

Mobiele toprupskraan 
·. 

.·. ··. 

Mobiele katrupskraan .. 

Vrachtauto met kraan 
Kruiwaaen ... .·.·. 

Handwagen .. 

Rolcontainer 
Palletwagen hand 

.·. 

Palletwagen electrisch .. ·· ..... 
Heftruck ·····• ·.· 

Verreiker 
Tractor ·.· 

Shovel 
... 

... : 

Kattorenkraan 
· ...... 

Toptorenkraan 
Portaalkraan · . 

.. 

Bulldozers : 

DraQliners 
·. 

Graafmachines op luchtbanden 
Graafmachines op rups 

. .... · 

Minigraafmachine : > ·••·•·· ···:. 
Sleufaraver 
Wielladers 
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Gebruik van 
Materieel voor verticaal transport van materiaal/materieel energiedrager? 

naar en van een verdiepingsvloer JA NEE 
Ladderlift 
Plateaulift 
Personenlift 
Personengoederenlift 
Jump-lift 
Definitieve gebouwlift 
Verreiker 
Kattorenkraan 
Toptorenkraan 
Portaalkraan 
Mobiele telekraan 
Mobiele toptorenkraan 
Mobiele toprupskraan 
Mobiele katrupskraan 
Vaste qiekkraan 
Mobiele qiekkraan 
Torengiekkraan 
Vrachtauto met kraan 
Hoogwerker 
Hefsteiger 
Hangsteiger 
Hanqbak 
Zelfklimmende bekisting 
Viizel 
Kanalenlift 

Materieel voor horizontaal transport van Gebruik van 

materiaal/materieel eneraiedraaer? 

op een verdiepingsvloer JA NEE 
Kruiwaqen 
Handwagen 
Rolcontainer 
Palletwagen hand 
Palletwagen electrisch 
Stapelaar 
Toptorenkraan 
Portaalkraan 
Mobiele telekraan 
Mobiele toptorenkraan 
Mobiele toprupskraan 
Mobiele katrupskraan 
Vaste giekkraan 
Mobiele giekkraan 
Torengiekkraan 
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Gebruik van 

Materieel voor transport van materieel naar en energiedrager? 

van de bouwplaats JA NEE 
Vrachtauto met bak 

• .. 

Oplegger met dieplader 

Oolegger met trailer 'i. 

Schio 
Ponton ····· 

Mobiele telekraan 

Mobiele toptorenkraan ./ 
Mobiele toprupskraan 

Mobiele katrupskraan 

iVrachtauto met kraan 

Gebruikvan 

Materieel voor transport van materieel op het maaiveld energiedrager? 

van de bouwplaats JA NEE 
Vrachtauto met bak 

Oplegger met dieplader . 

Opleaaer met trailer 

Mobiele telekraan 
.. 

· .. 

Mobiele toptorenkraan 

Mobiele toprupskraan 

Mobiele katrupskraan 
.•.•. 

Vrachtauto met kraan · ..... ·. 

Kruiwagen 
·.• .... 

Handwagen 

Rolcontainer 

Palletwagen hand 

Palletwagen electrisch ·.• 

Heftruck 
Verreiker 

... 

Tractor 

Kattorenkraan / 

Toptorenkraan 
.. 

Portaalkraan 
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Materieel voor transport van arbeid naar en 
Gebruik van 

energiedrager? 
van de bouwplaats 

JA NEE 
Personenbus 
Auto 
Motor 

Gebruik van 

Materieel voor verticaal transport van arbeid naar en energiedrager? 

van een verdieping JA NEE 
Personenlift 

Personengoederenlift 
Jump-lift 

Gebruik van 

Bewerkings materieel energiedrager? 

JA NEE 
Fysisch bewerkingmaterieel 

Lasapparaat 
Trilbalk 
Trilnaald 

Vlindermachine 

Seton- speciemolens 

Chemisch bewerkingsmaterieel 
Curing compound blazer 
Mechanisch bewerkingsmaterieel 

Sloophamer 
Steenknipmachine 

Boor- en freesmachines 

Boorhamer 

Klopboormachine 

Schroefboormachine 

Haakse sliipmachine 

Steenzaagmachine 

Heistelling 

Koppensneller 

Afkortzaagmachine 
Alleszaagmachine 

Bouwzaagmachine 

Decoupeerzaagmachine 
Handci rkelzaag machine 

Kettingzaagmachine 

Spijkerapparatuur 

Recipro zaagmachine 
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Overig materieel 
Gebruik van 

energiedrager? 
(geen bewerking- of transportmaterieel) 

JA NEE 
Stroomaggreqaten 

IVerdeelkasten 

Verlichting ·. 

Bouwdroqers .. 
Heteluchtkanonnen I 

I nfraroodheaters 
Kachels I . 

Vooraadtank . 
Directieketen 

Golfplaatloodsen 

Keetinventaris ······· 
Materiaalcontainers 

Schaftketen 
Unitketen 

.· .·. 

Toiletunit •<i 

Bouwhek 

Compressoren 

Hoqedrukspuiten .·. .: 

Luchtslang 

Bronbemalingspomp 
I 

Bekisti ngsmaterieel . 

Betonpomp t.• 
.. · 

Bronbemalingspomp 
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13 C02-emissiefactoren GHG-protocol 

De tabellen in deze bijlage zijn allemaal afkomstig van de bran: www.ghgprotocol.org. 

Tabel 1 

Stationary Combustion 
Fwl-Based Emission Factors for C02. CH4 and N20 

Table 1. C02emission factors by Fuel 

Noles: 

Fuel 

r oil 
Orimulsion 
Natural Gas Liquids 
Motor gasoline 
Aviation gascline 
Jet 9"S01ine 
Jet kerosane 
Other kerosene 
Shale oil 
Gas/Diesel oil 
Residual fuel OU 
Liquified Petroleum Gases 
Ethane 
Naphtha 
Bitumen 
l.ull<icanls 
Petroleum ccl<e 
Refinery hleds1ocks 
Refinery gas 
Paralfin waxes 
Wtlte Spri'SBP 
Other petroleum oducls 

ac~e 

Coking coal 
Other biluminous coal 
Sub bituminous coal 
Lignite 
Oi shale and tar sands 
Brown coal~ 
Patent fuel 
Coke OYen coke 
Lignite coke 
Gas coke 
Coal tar 
Gas works gas 
Coke wen gas 
Blast furnace gas 
0. steel furnace s 

or waste 
Su~~e lyes (Black liqour) 
Olhef primary solid biomass I 
Charcoal 
Eliogasoline 
Biodiesels 
Other liqLid bioluels 
landlilgas 
Sludge gas 
Olher biogas 
l.lunicipal wastes (Biomass Ir 
Peal 

3069,99 
3101 
3101 

315S, 1 
3149,22 
Z792,7 

3186,3 
3126. ' 
2984,63 
2&58,24 
3261,85 
3244,14 
2946.00 
3168,75 
315UI 
21151 

2946,6() 
29-46.00 
29-46.66 

2,2717926 
2,20171 
2.20171 

2,490988 
2.519376 
2,79273 

2,676492 
2,9393424 
1,6117002 

2,5116245 

2,94666 
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1.884 

2,47 
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Tabel5 

Electricity and Steam 
US ional and International Emission Factors for C02. CH4 and N20 

Table 5. International Fuel-based Electricity Emission Factors for C02 

2003 .2004 2005 2006 
Ne!hMands Coal' pea! 0,950558 0,9'6(1423 0,96187 0,965135 0.958261 0.788398 

011 0.535635 0,56;423 0,535790 0.530161 0.53399 0.382955 

Gas 0.300309 0,312666 0.3155ll8 0.316713 0,308024 0,281961 

Total 0,446998 0,460074 0,458011 0.462952 0.440095 0,3870€2 
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14 Functieomschrijvingen met bijbehorende variabelen 

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 5.2 van het afstudeerrapport. In deze bijlage zullen de functies omschreven 
worden waarmee de COruitstoot van de activiteiten A 1 tot en met A8, B 1 tot en met B9 en C 1 tot en met C4, 
berekend kunnen worden. 

14.1 Variabelen voor het materieelgebruik naar de bouwplaats toe 

Uitgangspunt voor de berekening van de COruitstoot voor het materieelgebruik naar de bouwplaats toe vormt 
de emissiefactor gebaseerd op het brandstofverbruik in liters. De materieelsoorten die gebruikt zullen worden 
drukken het brandstofverbruik uit in het aantal verbruikte liter brandstofper gereden kilometer. Wanneer het 
aantal liter gebruikte brandstofbekend is kan de C02-uitstoot met behulp van de bekende emissiefactor 
berekend worden. 

14.1.1 Transport van materiaal naar de bouwplaats toe: A1 

In het volgende zal een functie voor Al worden opgesteld waarmee 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 variabel geldt in het onderzoek. De functie voor Al is nu als volgt: 

Totale C02-uitstoot Al (kg)= 

COruitstoot A 1 be laden (kg) 

+ (optellen met) 

C02-uitstoot Al onbeladen (kg) 

C02-uitstoot Al beladen (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Brandstofverbruik transportmaterieel beladen (l/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 afte leggen in maximaal beladen toestand. 
De emissiefactor (X) is afhankelijk van de gekozen motorbrandstofsoort en wordt uitgedrukt in het aantal kg 
C02 dat uitgestoten wordt door het 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. 
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De paramater µ in de functie staat voor het aantal transporten. Om deze parameter te k:unnen 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 afhankelijk van het maximaal belastbare gewicht op de materieelsoort in 
kilo's. Ten tweede is deze transportcapaciteit afhankelijk van de transport afmetingen van de gekozen 
materieelsoort. Het moge duidelijk zijn dat de materieelsoort niet oneindige volumes en gewichten kan 
transporteren. Iedere transportmaterieelsoort is gebonden aan een bepaalde capaciteit. De capaciteit voor het 
gewicht wordt uitgedrukt in kilo's. De capaciteit voor de afmetingen wordt uitgedrukt in de lengte, breedte, 
hoogte, allen in meters. Met de afmetingen van de transportmaterieelsoort kan dus ook de inhoud berekend 
word en van de transportcapaciteit in m3

• 

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 k:unnen overschrijden. 
Dit heeft tot gevolg <lat 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) 

µgewicht -7 Aantal transporten horizontaal totaal op basis van gewicht (st) 

Of(keuze) 

J.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 µgewichi. µgewicht gekozen moet worden. De functie voor µgewicht kan nu als volgt worden 
omschreven: 

!J.gewicht 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

, m 1
, l) (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 lengte van een kolom of de inhoud 
van een betontruckmixer. 
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UDE= Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van gewicht (st)= 

Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort (kg) (U) 

I (delen door) 

DE7 gewicht van een transporteenheid (kg) 

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 (vennenigvuldigen met) 

Soortelijk gewicht materiaalsoort (kg!m3, kg/m2
, kg/m 1, 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 gewicht 462 kg/m1 [bron: www.betonson.nl]. 

Wanneer het soortelijk gewicht van het materiaal waaruit de transporteenheid is opgebouwd vennenigvuldigd 
wordt met de afmeting van de transporteenheid, dan is het gewicht van de transporteenheid berekend. 

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

J.lvolume Aantal transporten horizontaal op basis van volume (st)= 

CD7 Totaal te verwerken aantal transporteenheden in activiteit (st) 

I (delen door) 

VDF7 Maximaal aantal transporteenheden te vervoeren op basis van volume (st) 

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

Volumecapaciteit transportmaterieelsoort (m3 =Ix bx h) (V) 

I (delen door) 

DF7 volume van een transporteenheid (m3
) 
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De volume capaciteit 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 beladingshoogte. Voor de beladingshoogte 
wordt de hoogte van de cabine van de trekker aangehouden. In figuur 14. I staat: 'CH' voor de cabinehoogte, 
'BL' voor de Iengte van de oplegger en 'TB' voor de breedte van de oplegger. 

Figuur 14. 1 Voorbeeld van hoe de afmetingen van een vrachtwagen warden beschreven. [Bron: www.daftrucks.nl] 

DF =volume van een transporteenheid (m3
) 

Afinetingen van een transporteenheid (m3
, m2

, m1
, 1) (D) 

x (vermenigvuldigen met) 

Inhoud, oppervlakte doorsnede, hoogte/dikte transporteenheid (1, m1
, m2

, m3
) (F) 

De voorwaarde voor de berekening van DF is dat als de afinetingen van de transporteenheid uitgedrukt wordt in 
m3 dan moet vermenigvuldigd worden met 1 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 vermenigvuldigd worden met de oppervlakte van de transporteenheid. 

Om de C02-uitstoot van het onbeladen transport van Al te berekenen wordt de volgende formule gebruikt in het 
onderzoek. 

C02-uitstoot Al onbeladen (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Brandstofverbruik transportmaterieel onbeladen (I/km) (Q) 

x (vermenigvuldigen met) 

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

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten horizontaal totaal (st) (µ) 
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Het enige verschil met de functie, COruitstoot Al beladen, is dat het verbruik van energiedragers van het 
transportmaterieel het onbeladen verbruik is. Het onbeladen verbruik van bet transportmaterieel zal altijd lager 
zijn dat bet beladen verbruik. 

Er kan ook een gemiddelde voor bet brandstofverbruik genomen worden door het beladen verbruik op te tellen 
bij het onbeladen verbruik en deze samen te delen door 2. Wanneer er van het gemiddelde brandstofverbruik 
wordt uitgegaan is de functie voor Al als volgt: 

COi-uitstoot A 1 (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Gemiddeld brandstofverbruik transportmaterieel onbeladen (I/km) ((P+Q) I 2) 

x (vermenigvuldigen met) 

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

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten horizontaal (st)(µ.) 

x (vermenigvuldigen met) 

2 (factor) 

Wanneer er wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik moet de functie voor Al met een factor 2 
vermenigvuldigd worden omdat het beladen en onbeladen transport nu in een functie wordt meegenomen. 
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14.1.2 Transport van materieel naar de bouwplaats toe: 81 

Uitgangspunt voor de berekening van B 1 vonnt weer de emissiefactor gebaseerd op het brandstofverbruik in 
liters. In het volgende zal een functie voor BI worden opgesteld waarmee de COruitstoot uitgerekend wordt. Er 
zal steeds aangegeven worden of de variabele een energiedrager, een project, of materieel athankelijke variabele 
is. Ook wordt aangegeven in welke eenheid de variabele wordt uitgedrukt. De functie is nu als volgt: 

Totale COruitstoot Bl (kg)= 

C02-uitstoot B 1 beladen (kg) 

+ (optellen met) 

COruitstoot B 1 onbeladen (kg) 

COruitstoot Bl beladen (kg) = 

Afstand (km) (A) 

x (vennenigvuldigen met) 

Brandstof\rerbruik transportmaterieel beladen (I/km) (P) 

x (vennenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I 1) (X) 

x (vennenigvuldigen met) 

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

Met de afstand (A) wordt de afstand in kilometers tussen bouwplaats en materieeldienst, werkplaats bedoeld. 
Met het verbruik van de materieelsoort beladen (P) wordt het aantal liter motorbrandstofbedoeld dat de 
materieelsoort verbruikt om een kilometer afte leggen in maximaal beladen toestand. 
De emissiefactor (X) is athankelijk van de gekozen motorbrandstofsoort en wordt uitgedrukt in het 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. In een bouwactiviteit zijn er meestal meerdere transporten nodig om 
meerdere stuks van hetzelfde materieel naar de bouwplaats te krijgen. 
De paramater µ in de functie staat voor het aantal transporten in de activiteit. Om deze parameter te kunnen 
berekenen is er een andere functie opgesteld. Deze parameter kan als volgt worden omschreven. 
Het aantal transporten wordt bepaald aan de hand van de transportcapaciteit van de gekozen materieelsoort. De 
transportcapaciteit is net zoals voor de berekening van Al athankelijk van het maximaal belastbare gewicht op 
de materieelsoort in kilo's. In tegenstelling tot A I wordt de transportcapaciteit op basis van volume niet 
meegenomen in de parameter omdat het niet gebruikelijk is om een materieelsoort uit te drukken in een volume. 
In bet onderzoek zal daarom van het volgende worden uitgegaan en we! dat het volume van de materieelsoort 
evenredig is met bet gewicht van de materieelsoort. Parameter µ in de functie voor B 1 is daarom alleen 
athankelijk van het aantal transporten op basis van gewicht. De functie voor parameter C, ziet er nu als volgt uit: 

µ = Aantal transporten horizontaal (st)= 

µgewicht ~ Aantal transporten horizontaal op basis van gewicht (st) 
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µgewicht = Aantal transporten horizontaal op basis van gewicht (st) 

Totaal te gebruiken stuks materieel (st) (G) 

I (delen door) 

UH-7 maximaal aantal stuks materieel te transporteren op basis van gewicht (st) 

De functie voor µgewicht heeft de volgende voorwaarde: Het aantal transporten is nooit kleiner dan 1 als er 
materieel getransporteerd wordt. 

UH= maximaal aantal stuks materieel te transporteren op basis van gewicht (st)= 

Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort (kg) (U) 

I (delen door) 

Gewicht van de te transporteren materieelsoort (kg) (H) 

Blad 68 

De functie voor de COruitstoot 81 onbeladen (kg), is weer hetzelfde als functie Bl onbeladen maar dan met de 
variabele voor het verbruik van de transportmaterieelsoort in onbeladen toestand (Q). 
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14.1.3 Transport van arbeid naar de bouwplaats toe: C1 

Uitgangspunt voor de berekening van Cl vormt weer de emissiefactor gebaseerd op het brandstofverbruik in 
liters. In het volgende zal een functie voor Cl worden opgesteld waarmee de COruitstoot uitgerekend wordt. Er 
zal steeds aangegeven worden of de variabele een energiedrager, een project, of materieel afhankelijke variabele 
is. Ook wordt aangegeven in welke eenheid de variabele wordt uitgedrukt. 
In tegenstelling tot de berekening voor Al en BI wordt de COruitstoot voor het onbeladen transport niet 
meegenomen. De reden hiervoor is dat als transportmaterieel vaak een auto gebruikt wordt met personen als de 
te transporteren eenheid. Aangezien een auto nooit onbeladen is op het moment dat deze personen transporteert, 
een persoon moet namelijk de auto besturen, zal het transport van arbeid altijd beladen zijn. De functie voor Cl 
bestaat ziet er als volgt uit: 

Totale COi-uitstoot Cl(kg) 

COruitstoot CI be laden (kg) 

COruitstoot Cl beladen (kg) 

Afstand (km) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Brandstofverbruik transportmaterieel beladen (l/lan) (P) 

x (vermenigvuldigen met) 

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

x (vermenigvuldigen met) 

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

Met de afstand (A) wordt de gemiddelde afstand in kilometers tussen woning van de werknemers, betrokken bij 
de uit te voeren activiteit, en de bouwplaats bedoeld. 
Met het verbruik van de materieelsoort beladen (P) wordt het aantal liter motorbrandstofbedoeld dat de 
materieelsoort verbruikt om een kilometer afte leggen. 
De emissiefactor (X) is afhankelijk van de gekozen motorbrandstofsoort en wordt uitgedrukt in het aantal kg 
C02 dat uitgestoten wordt door het verbruik van een liter van deze brandstof. 
De paramater µ in de functie van CI staat voor het aantal transporten in de activiteit. Deze parameter kan als 
volgt omschreven worden. 

µ Aantal transporten horizontaal (st) 

/lsamen-:) Aantal transporten horizontaal op basis van samen naar de bouwplaats rijden (st) 

Of (keuze maken uit 

/lindividueel -:) Aantal transporten horizontaal op basis van individueel naar bouwplaats rijden (st) 
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De parameter µ is dus afhankelijk van het feit of werknemers samen of individueel in een auto naar de 
bou\\plaats rijden. De functie µsamen ziet er als volgt uit: 

flsamen = Aantal transporten horizontaal op basis van samen naar de bouwplaats rijden (st)= 

Aantal dagen (st) (I) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal betrokken personen (st) (J) 

I (delen door) 

Maximaal aantal zitplaatsen materieelsoort (st) (W) 

Blad 70 

Met het aantal dagen (I) wordt het aantal dagen bedoeld die gepland staan om een bouwdeel uit te voeren. Het 
aantal dagen is in het onderzoek altijd minimaal I aangezien er voor een werkzaamheid van een uur op de 
bouwplaats evenveel transport nodig is als voor een dag werken op de bouwplaats. De functie voor µindividueel ziet 
er als volgt uit: 

JlindividueeI = Aantal transporten horizontaal totaal op basis van individueel naar bouwplaats rijden (st) 

Aantal dagen (st) (I) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal betrokken personen (st) (J) 
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14.2 Variabelen voor het materieelgebruik op de bouwplaats naar een bestemming toe 

Uitgangspunt voor de berekening van het materieelgebruik op de bouwplaats naar een bestemming toe vormen 
de emissiefactoren gebaseerd op het brandstofverbruik (in kg C02 per kWh) en het elektriciteitsverbruik (in kg 
C02 per kWh). De reden voor deze keuze is dat de materieelsoorten die op de bouwplaats gebruikt worden 
gebruik maken van brandstof of elektriciteit als energiedrager. Aangezien het verbruik van elektriciteit alleen 
uitgedrukt kan worden in kWh wordt gekozen om ook het brandstofverbruik uit te drukken in kWh. Door uit te 
gaan van de eenheid kWh wordt de berekening overzichtelijk gehouden. In de volgende paragrafen worden de 
functies met bijbehorende variabelen uitgelegd en weergegeven die verantwoordelijk zijn voor de COz-uitstoot. 

14.2.1 Horizontaal transport van materiaal op het maaiveld van de bouwplaats: A2 

Nu de emissiefactoren die gebruikt worden bekend zijn voor de berekening van A2 kan de functie omschreven 
worden. Er zal steeds worden aangegeven in welke eenheid de variabele wordt uitgedrukt. Ook wordt de 
lettercode aangegeven die voor de variabele geldt in het onderzoek. 

Totale COruitstoot A2 (kg)= 

COi-uitstoot A2 beladen (kg) 

+ (optellen met) 

COz-uitstoot A2 onbeladen (kg) 

C02-uitstoot A2 beladen (kg) = 

Afstand (m) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort beladen (mis) (R) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

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

Met de afstand (A) wordt de afstand in meters tussen laad en lospunt op het maaiveld van de bouwplaats 
bedoeld. 
Met de transportsnelheid beladen (R) wordt de snelheid van de materieelsoort in beladen toestand op het 
maaiveld van de bouwplaats bedoeld. Deze snelheid bedraagt maximaal 5 km/uur ofwel l ,4 mis. 
Er zit een \imiet aan de snelheid op de bouwplaats omdat anders gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen 
ontstaan. 
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De factor 1/3600 staat voor de omrekening van seconden naar uren. 
Met het vermogen (T) van het transportmaterieel wordt het maximale vermogen van de gekozen materieelsoort 
in kW bedoeld zoals aangegeven in de specificaties van de fabrikant. 
De emissiefactor (Y) is athankelijk van de gekozen energiedrager, elektriciteit ofbrandstof. Deze wordt 
uitgedrukt in het aantal kg C02 dat uitgestoten per kWh die verbruikt wordt. Dit is een energiedrager athankelijk 
variabele. 
De paramater µ in de functie staat voor het aantal transporten in de activiteit. Deze parameter wordt op dezelfde 
manier berekend als de parameter µ behorende bij de berekening van A 1. Zie de paragraaf 14.1.1. 
Voor de COruitstoot van het onbeladen transport van A2 wordt de volgende formule gebruikt in het onderzoek. 

C02-uitstoot A2 onbeladen (kg)= 

Afstand (m) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort onbeladen (mis) (S) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten horizontaal (st)(µ) 

In sommige gevallen is er geen verschil tussen de functie A2 beladen en A2 onbeladen. Dit komt omdat de 
transportsnelheid voor beide gelijk kunnen zijn. Een onbeladen vrachtwagen zal even snel kunnen rijden dan 
een beladen vrachtwagen op de bouwplaats, met een snelheidslimiet van 5 mis. Een beladen elektrische 
palletwagen zal daarentegen minder snel rijden dan een onbeladen palletwagen. 
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14.2.2 Verticaal transport van materiaal naar een verdiepingsvloer toe: A3 

Uitgangspunt voor de berekening van A3 vormen de emissiefactoren gebaseerd op het brandstofverbruik (in kg 
C02 per kWh) en het elektriciteitsverbruik (in kg C02 per kWh). De functie voor de berekening van A3 is als 
volgt: 

Totale COi-uitstoot A3 (kg)= 

COruitstoot A3 beladen (kg) 

+ (optellen met) 

COruitstoot A3 onbeladen (kg) 

COruitstoot A3 beladen (kg) = 

Verticale transportafstand (m) (a) (parameter) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort beladen (mis) (R) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten verticaal (st) (0) (parameter) 

De functie voor parameter a kan omschreven worden als de verticale afstand in meters tussen het maaiveld op 
de bouwplaats en de verdiepingsvloer. Indien eenzelfde materiaal op meerder verdiepingen wordt toegepast dien 
de gemiddelde afstand over meerdere verdiepingen berekent te worden. Indien het materiaal maar op een 
verdieping wordt toegepast moet de afstand tot deze verdieping berekend worden. De functie voor a kan nu als 
volgt beschreven worden: 

a = Verticale transportafstand = 

Gemiddelde afstand over meerdere verdieping ( llmet meerdere verdiepingen) 

Of(keuze) 

Afstand tot een verdieping ( llmet een verdieping) 
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De voorwaarde voor de keuze voor de functie Umet een verdieping of Umet meerdere verdiepingen is dat voor Umet meerdere 

verdiepingen gekozen dient te worden als de materiaalsoort op meerder verdiepingen wordt toegepast. Indien de 
gekozen materiaalsoort op een verdieping wordt toegepast moet VOOr de functie van Umet een verdieping gekozen 
worden. De functie voor de gemiddelde afstand over meerdere verdieping ziet er als volgt uit: 

ilmet meerdere verdiepingen = 

Verdiepingshoogte (m) (K) 

x (vermenigvuldigen met) 

(a+b)/2 

Blad 74 

De functie om een gemiddelde verdieping te berekeningen ziet er als volgt uit: (a+b)/2. Hierin staat a voor het 
verdiepingsnummer vanafwaar de materiaalsoort wordt toegepast, b staat voor het laatste verdiepingsnummer 
waar de materiaalsoort nog wordt toegepast. Hierin mag de uitkomst van de gemiddelde verdieping ook een half 
getal zijn. Een voorbeeld: een bepaald materiaal wordt toegepast vanafverdieping 2 tot en met verdieping 7. De 
verdieping die tussen precies tussen 2 en 7 ligt is verdieping 4,5 ((2+7) /2). Wanneer de verdiepingshoogte 
vermenigvuldigd wordt met de gemiddelde verdieping dan is de gemiddelde afstand uit te rekenen over 
meerdere verdiepingen vanafhet maaiveld. Het maaiveld kan gezien worden als verdieping 0. De functie voor 
de afstand tot een verdieping ziet er als volgt uit: 

ilmet een verdieping = 

Verdiepingshoogte (m) (K) 

x (vermenigvuldigen met) 

c 

De letter c (kleine letter) staat voor de verdieping waar de materiaalsoort wordt toegepast. 

Nu de parameter a beschreven is kan er verder worden gegaan met het behandelen van de variabelen in functie 
A3 beladen. 
Met de transportsnelheid beladen (A) wordt de hijs- ofhefsnelheid van de materieelsoort bedoeld als deze het 
materiaal verticaal moet transporteren. 
De factor 1/3600 in de staat voor de omrekening van seconden naar uren. 
Met het vermogen (T) van het transportmaterieel wordt het vermogen van de gekozen materieelsoort in kW 
bedoeld zoals aangegeven in de specificaties van de fabrikant. 
De emissiefactor (Y) is afhankelijk van de gekozen energiedrager, elektriciteit of brandstof. Deze wordt 
uitgedrukt in het aantal kg C02 dat uitgestoten per kWh. 
Naast de parameter a bestaat de functie voor A3 beladen nog uit een tweede parameter 0. De functie voor 
paramater 0 kan als volgt worden beschreven: 

0 = Aantal transporten verticaal (st)= 

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

(delen door) 

Aantal transporteenheden tegelijk transporteren (st) (M) 
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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

, m 1
, I) (D) 

Voor het aantal transporteenheden dat tegelijkertijd verticaal getransporteerd wordt (M), moet een schatting 
worden gemaakt. Een breedplaavloer zal namelijk nooit met meer dan 1 stuk tegelijk verticaal getransporteerd 
worden. Bakstenen daarentegen zullen altijd met meerdere tegelijk omhoog getransporteerd worden. 
De geschatte aantal transporteenheden onder parameter n zal echter we! getoetst moeten worden aan de reeds 
bekende parameterµ. De parameter µ houdt namelijk rekening met de gewichtscapaciteit en volumecapaciteit 
van het transportmaterieel. In de schatting wordt hier geen rekening mee gehouden. Een bouwlift is gebonden 
aan het maximale gewicht en afmetingen van de lift om transporteenheden te vervoeren. Een torenkraan is ook 
gebonden aan het maximale gewicht dat getransporteerd kan worden. Bij een torenkraan zijn de afmetingen van 
de transporteenheid minder van belang omdat de last zich vrij kan bewegen, toch zal deze in de parameter 
worden meegenomen aangezien natuurlijk niet alle afmetingen getransporteerd kunnen worden. 
Wanneer de schatting van het aantal transporteenheden groter is dan de parameterµ zal de uitkomst van 
parameterµ aangehouden moeten worden. Wanneer de schatting kleiner is dan uitkomst van parameterµ kan de 
gemaakte schatting gewoon aangehouden worden. 
Nu de functie voor de COruitstoot van A3 beladen bekent is kan de functie voor A3 onbeladen worden 
beschreven. Voor de COruitstoot van het onbeladen transport van A3 wordt de volgende functie gebruikt in het 
onderzoek. 

C02-uitstoot A3 onbeladen (kg) = 

Verticale transportafstand (m) (a) 

x (vennenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort onbeladen (mis) (S) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten verticaal (st) (0) 

Het enige verschil met de functie COruitstoot A3 beladen is dat het nu de onbeladen snelheid van het 
transportmaterieel (S) aangehouden moet worden. 
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14.2.3 Horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer: A4 

De berekening voor de totale COruitstoot voor A4 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van A2. De functie voor de berekening van A2 is in paragraaf 14.2.1 terug te vinden. 

14.2.4 Horizontaal transport van materieel op het maaiveld van de bouwplaats: 82 

Blad 76 

In het volgende zal een functie voor B2 worden opgesteld waarmee de C02-uitstoot uitgerekend wordt. Er zal 
steeds aangegeven worden of de variabele in de functie voor B2 een energiedrager, een project, of materieel 
afhankelijke variabele is. Ook wordt aangegeven in welke eenheid de variabele wordt uitgedrukt. De functie is 
nu als volgt: 

Totale COruitstoot 82 (kg) 

COruitstoot B2 beladen (kg) 

+ (optellen met) 

COruitstoot B2 onbeladen (kg) 

COi-uitstoot 82 beladen (kg) = 

Afstand (m) (A) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort beladen (mis) (R) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

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

Met de afstand (A) wordt de afstand in meters tussen laad en lospunt op het maaiveld van de bouwplaats 
bedoeld. 
Met de transportsnelheid beladen (R)wordt de snelheid van de materieelsoort in beladen toestand op het 
maaiveld van de bouwplaats bedoeld. Deze snelheid bedraagt maximaal 5 mis ofwel 18 kmluur. Er zit een limiet 
aan de snelheid op de bouwplaats omdat anders gevaarlijke situaties op de bouwplaats kunnen ontstaan. 
De factor 1/3600 staat voor de omrekening van seconden naar uren. 
Met het vermogen (T)van het transportmaterieel wordt het maximale vermogen van de gekozen materieelsoort 
in kW bedoeld zoals aangegeven in de specificaties van de fabrikant. 
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De emissiefactor is afhankelijk van de gekozen energiedrager, elektriciteit ofbrandstof. Deze wordt uitgedrukt 
in het aantal kg C02 dat uitgestoten wordt per kWh. Dit is een energiedrager afhankelijk variabele. 
De paramater µ in de functie staat voor het aantal transporten in de activiteit. Deze parameter wordt op dezelfde 
manier berekend als de parameter µ behorende bij de berekening van B 1. 
Voor de COruitstoot van het onbeladen transport van B2 kan dezelfde formule worden gebruikt als voor het 
beladen transport maar dan met de snelheid van het transportmaterieel in onbeladen toestand. Wanneer de 
snelheid in onbeladen toestand hetzelfde is als voor de beladen toestand dan is de functie voor B2 onbeladen 
hetzelfde als voor B2 beladen. 

14.2.5 Verticaal transport van materieel naar een verdiepingsvloer toe: 83 

Uitgangspunt voor de berekening van B3 vormen de emissiefactoren gebaseerd op het brandstofverbruik (in kg 
C02 per kWh) en het elektriciteitsverbruik (in kg C02 per kWh). De functie voor de berekening van A3 is als 
volgt: 

Totale COruitstoot B3 (kg)= 

COruitstoot B3 beladen (kg) 

+ (optellen met) 

COruitstoot B3 onbeladen (kg) 

COruitstoot B3 beladen (kg) = 

Verticale transportafstand (m) (a) (parameter) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort beladen (mis) (R) 

x (vermenigvuldigen met) 

113600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten verticaal (st) (0) (parameter) 

De transportafstand, parameter a, wordt met dezelfde functie beschreven als voor de berekening van A3. De 
functie voor parameter a is in paragraaf 14.2.2 terug te vinden. 
Met de transportsnelheid beladen (R) wordt de hijs- ofhefsnelheid van de materieelsoort bedoeld op het 
moment dat deze het materieel verticaal transporteert. Deze snelheid is een materieelafhankelijke variabele. 
De factor 1/3600 staat voor de omrekening van seconden naar uren. 
Met het vermogen van het transportmaterieel (T) wordt het vermogen van de gekozen materieelsoort in kW 
bedoeld zoals aangegeven in de specificaties van de fabrikant. 
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De emissiefactor (Y) is afhankelijk van de gekozen energiedrager, elektriciteit ofbrandstof. Deze wordt 
uitgedrukt in het aantal kg C02 dat uitgestoten per kWh. Dit is een energiedrager afhankelijk variabele. De 
functie VOOr paramater 0 kan aJs voJgt Worden beschreven: 

n = aantal verticale transporten (st) (parameter)= 

Totaal te gebruiken stuks materieel (st) (G) 

I (delen door) 

Aantal transporteenheden tegelijk transporteren (st) (M) 

Blad 78 

Voor het aantal transporteenheden dat tegelijkertijd verticaal getransporteerd wordt, moet een schatting worden 
gemaakt. Deze schatting zal getoetst moeten worden aan de capaciteit van de torenkraan. Aangezien voor 
materieel alleen de gewichtcapaciteit van het transportmaterieel een rol speelt zal gekeken moeten worden of er 
niet te veel stuks materieel tegelijk omhoog worden getransporteerd. De schatting zal moeten worden getoetst 
aan de hand van de parameter µ die naar voeren is gekomen bij de functieomschrijving van BI. Deze is als 
volgt: 

µ = Aantal transporten horizontaal (st) = 

µgewicht -7 Aantal transporten horizontaal op basis van gewicht (st) 

µgewicht = Aantal transporten horizontaal op basis van gewicht (st)= 

Totaal te gebruiken stuks materieel (st) (G) 

I (delen door) 

UH-7 maximaal aantal stuks materieel te transporteren op basis van gewicht (st) 

De functie voor µgewicht heeft de volgende voorwaarde: Het aantal transporten is nooit kleiner dan 1 als er 
materieel getransporteerd wordt. 

UH= maximaal aantal stuks materieel te transporteren op basis van gewicht (st)= 

Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort (kg) (U) 

I (delen door) 

Gewicht van de te transporteren materieelsoort (kg) (H) 

Wanneer de uitkomst voor de schatting groter is dan de uitkomst van functie µgewicht dan moet de uitkomst van 
µgewicht worden aangehouden. Wanneer de uitkomst van de schatting kleiner is dan de functie van µgewicht. moet 
de schatting worden aangehouden. 
De functie voor de COruitstoot B3 onbeladen (kg) is weer hetzelfde als functie B3 beladen maar dan met de 
transportsnelheid van de materieelsoort in onbeladen toestand, variabele (S). 



TU e hel"mans Bijlagen afstudeerrapport: Duurzaam Uitvoeren - Roel van Wetering 

14.2.6 Horizontaal transport van materieel op een verdiepingsvloer: 84 

De berekening voor de totale COruitstoot voor B4 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van B2. 

14.2.7 Gebruik van materieel na het transport: 85 

Blad 79 

Uitgangspunt voor de berekening van BS vormen de emissiefactoren gebaseerd op het brandstofverbruik (in kg 
C02 per kWh) en het elektriciteitsverbruik (in kg C02 per kWh). De functie voor de berekening van B3 is als 
volgt: 

COruitstoot BS (kg) = 

Totaal te gebruiken stuks materieel (st) (G) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen materieelsoort (geen transportmaterieel) (kW) (B) 

x (vermenigvuldigen met) 

Totaal aantal uren materieelgebruik (p) 

De parameter P in de functie voor BS wordt beschreven worden met de volgende functie. 

B = Aantal uren materieelgebruik (parameter)= 

P24 uur -7 aantal uren totaal op basis van 24 uur per dag 

Of (keuze maken uit) 

Ps uur -7 aantal uren totaal op basis van 8 uur per dag 

De keuze tussen P24 uur of Ps uur wordt gemaakt op basis van het feit of het materieel ook buiten de 8 uur durende 
werkdag wordt gebruikt. Een bemalinginstallatie zal namelijk 24 uur per dag functioneren omdat deze een 
bouwput continu moet droog houden. Een bouwlamp zal langer dan 8 uur maar korter dan 24 uur per dag 
branden. Om dit probleem op te lossen moet er een schatting worden gemaakt van het percentage van de tijd, 24 
uur, dat de bouwlamp brandt. Dit wordt aangegeven met het materieelgebruik percentage. De functie voor P24 uur 

kan nu als volgt worden beschreven: 
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P24 uur = aantal uren op basis van 24 uur per <lag = 

24 (uren) 

x (vermenigvuldigen met) 

Percentage materieelgebruik (%) (N) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal dagen (st) (I) 

Wanneer bet materieel binnen de 8 uur durende werkdag wordt gebruikt dan moet de functie voor 
p8 uur worden aangebouden. Een vlindermacbine zal maar een bepaalde tijd van de dag gebruikt worden dit 
wordt in de functie weer aangegeven met een scbatting van bet percentage van de tijd, nu op basis van 8 uur, dat 
bet materieel gebruikt wordt. De functie voor Ps uur ziet er nu als volgt uit: 

Ps uur = aantal uren op basis van 8 uur per dag = 

8 (uren) 

x (vermenigvuldigen met) 

Percentage materieelgebruik (%) (N) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal dagen (st) (I) 

14.2.8 Verticaal transport van arbeid naar een verdiepingsvloer toe: C2 

Uitgangspunt voor de berekening van C2 vormen de emissiefactoren gebaseerd op bet brandstofverbruik (in kg 
C02 per kWh) en bet elektriciteitsverbruik (in kg C02 per kWh). De functie voor de berekening van C2 is als 
volgt: 

Totale COi-uitstoot C2 (kg) = 

COruitstoot C2 beladen (kg) 

+ ( optellen met) 

COruitstoot C2 onbeladen (kg) 
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COruitstoot C2 beladen (kg) = 

Verticale transportafstand (m) (a) (parameter) 

x (vermenigvuldigen met) 

Snelheid transportmaterieelsoort beladen (m/s) (R) 

x (vermenigvuldigen met) 

1/3600 (factor) 

x (vermenigvuldigen met) 

Vermogen transportmaterieelsoort (kW) (T) 

x (vermenigvuldigen met) 

Emissiefactor behorende bij energiedrager (kg C02 I kWh) (Y) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal transporten verticaal (st) (0) (parameter) 

Voor de omschrijving van de parameter a wordt verwezen naar berekening van A3 deze is namelijk hetzelfde. 

Met de transportsnelheid beladen (R) wordt de hefsnelheid van de materieelsoort bedoeld op het moment dat 
deze arbeid, personen, verticaal transporteert. 
De factor 1/3600 staat voor de omrekening van seconden naar uren. 
Met het vermogen van het transportmaterieel (T) wordt het vermogen van de gekozen materieelsoort in kW 
bedoeld zoals aangegeven in de specificaties van de fabrikant. 
De emissiefactor (Y) is afhankelijk van de gekozen energiedrager, elektriciteit ofbrandstof. Deze wordt 
uitgedrukt in het aantal kg C02 dat uitgestoten per kWh. Dit is een energiedrager afhankelijk variabele. 

De functie voor paramater n kan als volgt worden beschreven: 

0 = Aantal transporten verticaal (st) (parameter)= 

Aantal dagen (st) (I) 

x (vermenigvuldigen met) 

Aantal betrokken personen (st) (J) 

I (delen door) 

U07 Maximaal aantal personen te transporteren met materieelsoort (st) (materieel afhankelijke 

variabele) 

De voorwaarde voor de functie van n is dat de uitkomst van n is nooit kleiner kan zijn dan 1 omdat voor het 
transport van slechts een persoon ook eenmaal verticaal getransporteerd moet worden. 
Met het aantal dagen (I) wordt bedoeld het aantal dagen dat gepland staat om de activiteit uit te voeren. 
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De functie voor UO kan als volgt worden beschreven: 

UO= Maximaal aantal personen te transporteren met materieelsoort = 

Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort (kg) (U) 

I (delen door) 

Gewicht van een persoon (kg) (0) 

V oor dit onderzoek wordt aangehouden dat het gewicht van een persoon, 80 kg bedraagt. 
De transportcapaciteit van de materieelsoort is het maximale gewicht dat de materieelsoort kan transporteren. 
De functie voor de COruitstoot C2 onbeladen is weer hetzelfde als functie van C2 beladen maar dan met de 
transportsnelheid van de materieelsoort (S) in onbeladen toestand. 

14.3 Variabelen voor het materieelgebruik op de bouwplaats van een bestemming af 

Het materieelgebruik op de bouwplaats van een bestemming af kan op dezelfde manier beschreven worden als 
voor het materieelgebruik op de bouwplaats naar een bestemming toe. Het enige verschil is dat het transport in 
tegenovergestelde richting plaats vindt. Dit maakt voor het in kaart brengen van de functies met bijbehorende 
variabelen niets uit. 

14.3.1 Horizontaal transport van materiaal op een verdiepingsvloer: A5 

De berekening voor de totale COruitstoot van A5 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van A4. Om de functie voor A5 te berekenen wordt verwezen naar paragraaf 14.2. l omdat de functie 
voor A4 beschreven wordt met de functie van A2. 

14.3.2 Verticaal transport van materiaal van een verdiepingsvloer af: A6 

De berekening voor de totale COruitstoot van A6 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van A3. 

14.3.3 Horizontaal transport van materiaal op het maaiveld: A7 

De berekening voor de totale COruitstoot van A 7 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van A2. 

14.3.4 Horizontaal transport van materieel op een verdiepingsvloer: 86 

De berekening voor de totale COruitstoot van 86 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van 84. Om de functie voor 86 te berekenen wordt verwezen naar paragraaf 14.2. 4 omdat de 
functie voor 84 beschreven wordt met de functie van 82. 

14.3.5 Verticaal transport van materieel van een verdiepingsvloer af: 87 

De berekening voor de totale C02-uitstoot van B7 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van 83. 

14.3.6 Horizontaal transport van materieel op het maaiveld: 88 

De berekening voor de totale COruitstoot van 88 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van B2. 
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14.3.7 Verticaal transport van arbeid van een verdiepingsvloer af: C3 

De berekening voor de totale COruitstoot van C3 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van C2. 

14.4 Variabelen voor het materieelgebruik van de bouwplaats af 

Blad 83 

De functies behorende bij het materieelgebruik van de bouwplaats af zijn hetzelfde als voor het materieelgebruik 
naar de bouwplaats toe. Het enige verschil is dat de transportrichting nu de tegenovergesteld richting heeft. Dit 
maakt overigens voor de functies en variabelen niets uit. 

14.4.1 Transport van materiaal van de bouwplaats af: AS 

De berekening voor de totale COruitstoot van A8 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van A I . 

14.4.2 Transport van materieel van de bouwplaats af: 89 

De berekening voor de totale COruitstoot van B9 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van BI. 

14.4.3 Transport van arbeid van de bouwplaats af: C4 

De berekening voor de totale COruitstoot van C4 kan met dezelfde functie omschreven worden als voor de 
berekening van CI, deze is in paragraaf 4.2.1.3 terug te vinden. 
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15 Algoritme van het rekenmodel 

Projllc:tafhankelljb variaibelen ' Transpoitn-...i.fhankelljke variabelen 

Functie: A Atstand km I p Brandstofverbrulk tr11nsportmaterleelsoon beladen Fkm 
C Totale 00-lheid le - ma1Briaal m'.m2,m1, st u GM:! ........... b•151Jt1ll1.-iaelsoclt kg 

0 l\lmellngen""" - tra.,_rteenheid m'. m?, m1, 1 V VtiJrnaclpaclal ll•BSOllDlfelieehxl'I m1 (hbxh) 

E SOo11e1J< gewichl maleriaalsoo<t k!>'m'. J<Wm', kglm', l<g/SI 

F lnho<Jd. OllPOMak1e - · OOOgtoldl<!e transporteenhei 1. m' .rr!,m.,, 

I A1~ 

T-1 van maJeriaal near de ~aars toe. 
At 

Bree¢Jaalvloe< uansporteren me/ een w~ 

Functie: A Afstand km I Q Brandstotvert>Nlk tnmsportmaterieelsoort onbet.den I I km 

~-I zi........,.,......,._ r ........... , tmlldmn. 

Functle: A Afatlind km I pl Brandatofv«bruit tranapomn.terieelsoort beladen l• /km 
G Totaal i. gel>n*8n "'*5 ..-ieel SI u IGmicl• ... M 11ai~111-.8*oan lkg 

I .. -;:i H Gewlcl!t van do ,. transpollenln mate1ieelsoon kg 

T-1 vm1 malerieel near de ~aats toe. 
Bl 

- franSpOfteteren me/ een l/13Chlw'19"'L Functle: A A-nd km x oj Brandstofwrbnak tr ... nsportmateriaelsoon onbeladen l"km 

r:.;:-1 Z--81- Z.-81-

Functkt: A Afstand km I pl Brandstofvetbruik tranaportmaterieelsoort beladen Iii km 
I -~ SI 

w 1- il8tllal2ilplaalsen --- Isl 
Tr.._,rl van - naar de bouwplaats toe. J Aan'31 betmkl<en personen st 

Ct 
Worlrnem«s 1Tanspc1'16"'fen me/ een auto. I C1~ 

I 
t 
I 

I 

x 

I 

x 

xj 

xj 

xi 

xi 

xi 

Energledragendhaublljb ,,..,.le 

Emlssiefactor behorende bii energiedrager 
lkg C02il (benzine. d iesel, LPG. keroslne) 

Emissiefactor behorende blj energiedrager jkg C02/I 
(benzine. diesel, LPG. keroslne) 

Emissiefactor behorend9 blj energiedrager lkg C0211 (benzine. d tesel. LPG. kerosine) 

Emtssiefactor behorende blj energMldrager 
{benzine, diesel, LPG. kerosine) i•gC02 il 

EmiHiefactor behoronde bi! energiedrager l•g C021f (benzine. dtesel. LPG, kerosine} 

Blad 84 

I ....--1 -Parameters---

I " I 
11 Allntal uansport.eri horizontul I .. 

_, ..,,,,..,.....n ho<lzontaal: 

..,...._ 
(C/O)l(U / (0 1E)) 
MelYOOIWllaJdodal: 
C•OenU•DxE 

tilt<Omsl (C i DI alrcndonop ~gotll naar bown titkomsl (IJ I (0 x El) a!rt>OOM\op ~gala! our-
tilkomSI ((C IOI I (U 1 (01 Ell t - op gelMMll galal nas -

......... 
(C / Oj l (V l(DXF)) 
Met VOCM'W8Mde dat 
C•OenV•OxF 

li1l<omsl (CI 0) afroodoo op geheel get>I naar -
ti1flCmst (0 I (Bx 0)) - op go'-' g.cal naar-titkomsl (IA I Bl I (0 I (Bx 0)) alrordal op gel1ael gotal naar -

als-·---al·-~---
I " I 11Allntal transporten horizontaal I .. 

DtS--A.1 ........ 

x •I 1iAantal trWlspotten hortz:orrtul I• 
Aantal-nhorir-: 

"-
G /(U I H) 
tne1U2:H 
uitkomSI (U I HI • 1 en al.,._, op getieel gelal naar-., 
uitkomst G / IU I HI afronden - - naar bo¥erl: 

I "I "Allntal transporten hortz:orrtul I• 

Zlo-81-

x •I 11Allntal transport., horizontaal I• , .. __ nho<lz-: 

i-, 
l xJ 

~(Mum maun ulQ 

~ 
l x(J / W) 
Mel (J / W ) • 1 en .-n naar l><Mlfl op gefieel 9""'1 
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t 
f Transportmaterleelafhankelljke van.belen 

A A Island km x R Snelheld transportmaterleelaoort bel•den m/1 x y I Emisstetactor behorende bij energiedrager lk C02'kWh x · I 11 Aantal transportefl horizontaal I • t • I 1·3600 I (elektriclteit, benzine, diesel, LPG. keroslne, .ardqas. ethaan. 9 
Functle: 

I x T Verrnogen tranaportmaterteelsoort kW 

C Tota.Ill howeeheld te w rwet'ten nl3l8riaal m3,m1 ,m1. st u Gewichlscapac:ile 1ranspormater1eefSOOrt kg --fr'Wttlp0r19n , ..... 1&.ontaa1: 

D ,t.tmetingon van M11 tra~ m'.m2',m1. t V Volumecapaciteit lransportmaterieelsooft m3 (1 i:bx h "'-'-(C IDJllU I (D x Ell 

E Soorteljk gewi<:tlt - kg'm', kglm'. kQlm'. kO'sl 
tMet YOOrWUJde dat 
IC>D..,U>D•E 

F lnhoud. __.. doonnodo, hoogleldicle lnlmpOll- 1 . m'. rrf, m' 
- (C ' DJ alrcnden op geheel gotal naar bcM1n 

I .. ~>J uilkort1$1 (U I (D • EJ> afror<len op~ gotal naar -
..-((CID) I (U i (Di Ell) a- n op~ gotal naar boven -HarlZonlaal lranspcrl van mal"'1aal Oil hel maaiveld van de (C / D) I (V I (DX F)) 

» bouoplaals ,...... _, bestemn0ng toe. Met VOO<Waanle dat: 
C>DonV > DxF 

w~-.,,,.,,.,..,,--.. 

wtlulmsl (C I DI alronden op geheel go1al naor boven 
uill<omsl (0 1 (8 i D)) ..,,.,._, op goMet ~...., 11o.-
uilllomsl ((A I B) I (Q I (8 ' D)) afronden op gehoel getal naar bcMln als-·---alsµ,....,•---

A A Island km • s Snel~d tninsportma!erieelsoon onbeladen m i s • y \ Emissiefaelor behorende bij energiedr.ger lk C02!kWh . · I 11Aantel t ransporten horlzontul 1 .. • I 1'3600 I (elektricttert, benzine, diiuel. LPG, kMoslne, H rdaas. ethaan, g 
Functie: 

I x T Vennogen tr•nsportmaterieelsoort kW 

f<:'E:-1 Zie-A2-- Zie '181tabolen A2 bo-.. Zie-A2-n. 

R Snelheid tran3por1m1terieelsoort beladen m t o • y I Emisslefactor behorendlf bl) energtedrager jk C02,'kWh . al ' lAantal tnnsporten wrtlclal I .. • I 1:3600 I {elektricttett, benzine. diesel, LPG, keroslne. aardaas. ethaan, 9 
Functle: 

· I Im I • T Vermogen l ransportmaterieelsoort kW . Z.Venleale transportafstand 

u ,t.af'4al1Ja,___~IJ-- .. u GowichtscapacitGil 1ranspor'11a- kg 

_ _,,_, 
(C I D)I U 

c Tolalo - lhelcl te- .-iaal m•.nr.m'.11 V Volumecapaalail tr.msporlmat<rioel&oort m•(l x b xh 
lfl'Mllt ¥00fWaard& 

~·, .,gol-'glllal 

D Al'"""1goo van 6'n ~ m1.m'.m1, 1 
IC>D 
iui1l<omsl (C I DJ alrondon op OOhool go1al naar bcMln 

E Soortell< gowtcfll - kO'm'. kQlm'. l<Qlm'. l<g'st IWaan!o YOO< M """"°" aan..: 
F -----.hoogla'--- 1, m1, m2, m' IP--
K >/anlepingshoogle m (CID) / (U l (DxE)I 

Met WIOIWaanfo dat 

L ,t.an&al llVfdopingon .. C>D0<1 U>D•E 

00 
uillornst (C I DJ alronden op gehool golaJ naar bcMln 
wll<omst (Ul (D XE)) afror<len op~ gotalnaarbo-
uitl<Omsl ((C ID) I (U I (D x EJ) J alronden op got.a gotal naar -

......_, 
C / D) l (V / (DxF)) 
llOl .-waanfo dal: 
C>DonV>DxF 

Vsticaal lranspal van~ naar _,-.,,,,;ng op_, 

"' 
vadieo*QSWlooi IOe. ........., (C I DI afronclon op gohool gotal naar boven 

.-co1 (8 . DJ) _en opgo!-'gotal ... bo-
~~mefeenbovodlt. uHMJmol {(A I 8 ) I (Q I (B • D)) al...-, op OOhool golaJ naat bcMln 

......., • ...._c1an-.,a1s "'-. l'-danllo-a-

"'V..-..............,nd: 

~ ... -
~xK 
met c de betrellende venkptng 

of--ull) .._ __ 
K c{(a • b ll 2) 
fnel cu:Oon a < bmb sL 

s Sn9'1hetd tranaportma•rWlaoon onbelaclln m i s x y I Emissiefactor behorende bij energiedrager lk COl.'kWh I 01 flAlnhllf transponen wrticaal 1 .. • I 1
'3600 I (e~ktrfciteit. benzine, d~MI. LPG,. keroslne, aatdQas, ethaan, 9 

Functle: 
· I Im I • T Vennogen transporunateriMlsoort kW • "vOtllcaJe Uansporlafstlnd 

~ Zle-.U-- Zlewutllbolen "'..-.. n. • .-.u...-.. lie pa..-S .u-... 



TU/e fleljmans 

M 

JI& 

M 

,,, 

Horizontaal lransport van m-ap eon v~ 
naar een bestemm~ 1oe. 

Kal!2andst~l-et&flmel -~_.. 

HOfizomaal transport van maleriaal op een verdiepingsY'k>er van 
eenbeslemmingal. 

- mel tflSlmaleriaal transpJrteren met ean ,,....._ 

Verlcaal lr.lnSpOrl van malsrlaelvan een beolemming van-. 
venlePng:Moa at 

Avat:mtainermstffJSlmalettaatr.n;parlerenmeteen-. 

HoriZortaal lr.lnSpOrl van.-- ap hel ,,_van do 
boUWplaats van eon~ al. 

Alvalconlainer met~ lratSijXi'tadJ tnl!!l l!Jl!!t1 

~ 
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Transponrnaterleel afhankelljke vartabelen &.rgledrager alhankelljke varlabale 

Functie: 

ZleA2-

I .. ...;.-.::::1 

Functla: 

ZleA2-

~-I 

Funclle: 

Zl9A2_, 

~-I 

Functla: 

Zle A2 -

I .. ~ 

Functla: 

~ 
ZleA3-

I 

Functie: 

rn 
ZleA3-

Functla: 

Functla: 
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i t t I 
,___ _____ Pro_jectafhan ___ 1re_1_1Jka_va_rlabele __ n _____ __,I t ._I ____ Tran_5p01_b_•w_.,_nee_111111an __ 1re1_1111e_vartabe __ 1en ___ __.I t ~1----Energ--ied-ragendha ___ nllellJut __ variabele-----~1 f l _______ Parameters _________ I t I Factor I 

A l Afatand lkm . R sneaheld transponrnaterieelsoort beladen m ! s . y I Emlssiefactor behorende bll energktdrager lk co2'kWh . ·I 11 Aantal tran&p0rten horizontaal I .. • I ' '3600 I (eiektrk:i telt. benzine, diesel. LPG, icerosine, aardaas. ethaan, 9 
Functie: 

I • T Vermogen uansponmaterteels oon kW 

G 1To1aalle ~- malGOOef I .. u~-- kg -•um tnnllpOrten boriz:ontam: 
~ 1 1u 1 H) 

H IGewicht van de '8 transporteren materieefsoof1 'kg 
metUOl':H 

I "'~ u11i1<>m61 (U I HI i' 1 en afroncle<l op geheel ge1al naat benedon 
Horizontaal transport van materieet q> het maaivek1 val de u;Uu:xnsl G : (U 1 H) alro!Gn op gohael getal naar -

82 
bouwplaats naar een bestemming loe. 

A l AfSland lkm . s Sne&heid nnaportmlll9rleelsoon onbeladen ml • • y I Em lss~tactor behotende blj energiedrager lk C02/kWh . ·I ,,Mntal transponen horizontaat lst • I , ,3600 I SUigeronderde/en lossen met een toredcraan (eJektriciteit, benzine, diesel , LPG, kerosine. aardQH. ethaan, 9 
Functie: 

I • T Vermogen ttansportmaterteelsoort kW 

~~-1 Zio • ...-1on B2 beiadon. Zio-lonB2--- Zio-la•B2-

R Snelheld transponrnaterieelSOOf't beladen m i s • y I Emlssietactor behorende biJ energiedrager lk C02ikWh • o l 11Aantal transpon.n vertkul I S1 • I •'31;GO I {elektricitelt, benzine. diesel, LPG, ker0$ine. aatdqas. ethaan. g 
Functie: 

·I I m I . T Vennogen tt<1nsportmaterieelsoort kW . "verticale t.-ansponalsUond 

M !Aadal--.. tegeli1' transpor1eran sl u Gew~hrlspor11M- kg --·: Gi ii 

G Totaal"' gebloi'8n s&lks maklrieel .. - u • 1 en ge11ee1 goCll 

H Gewictrt van de 1e transpCKteren materieetsoon 
kg Waalde '«IOI' U 1oatsen a.an ~ 

Gl (UIHJ 

K Verdepingshcogte m 1'neo1U?H 

urtkomsl (U ' HJ i' 1 en arr..-. op gahael geta! naar benedon 

L Aanlal~ sl urtkomst G ' (U I H)-op get-i getal naar bc¥8n 

00 

AlsM>~dan~aamouden 
AlsU<~<lanU-

Vemcaal transport van ma!srieal naar een beslemming op em "'v.-·--·-= 
113 

vet'dleplngsvloef toe. ---Bel<isling transporteren met """ tor9flla1JB11. 
cxK 

- c °" -Vl!fdepOlg 

~~-ulQ 

"-'--K x((a .. b) / 2) 
fmeta~Oen a<benb:sL 

s Snelheld tr11nspe>rtm11Wrieelsoon onbeladen ml • . y I EmissNttactor behorende blj energNtdrager lk C02.tkWh • o I 11 Aamal transporten wrtlcaal I., • I "3600 I (elektriciteit, benzine. diesel, LPG, kerosine, aardgas. ethaan. 9 
Functie: 

• I 
Im I • T Vennogen t t11nsponmaterteetsoort kW • "vert1co1e t.-anspof1afstand 

rn Zio-82- Zio w-82-...._ 21o.-1onm.,._ 

Functie: 

llo B2 -

Horlzormal transpoft van matelleel op_, ver~oer 
I .. ~ 

M 
naar een bestemming toe. 

Steiger~ transpotleren met een ~agen. Funclle: 

ZloB2--n 

~-I 



TU/e f1eijmans 

Functle: 

... 

Functle: 

~-I 
-----op-·~-.. em l>eslannSllJ al 

sioww ..... -._ ... __ ,,_.._.. 
Functle: 

, .. ~ 

Func:tle: 

00 Vlfticailt lramport van nwUrillllill wan_. bvi&amming op een 

BT ~·-\llndormachholr ___ ,_ 

Functle: 

m 
Functle: 

i<:E-1 
HDrizun&ld Ansporl van malerieel op hel rnaaWed YSI de 

• ~vaneenbdanming al . 

T~,,_ • ..,_...,__,_ 
Functlr. 

I •""8 

Functle: 

Yalcaal 1AllSpCrt: nn art.id r&Y tB1 beslanming op ean 
00 

C2 
........ tea ... w......,,,,._.., ___ 

Functle: 

~ 
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! t t I 
..... ~~~~~-~-otectal~~lhal~--.... ~nrlabe~~len~~~~~~~' I ~'~~~~T-ran_sportm~~aterleetalllanb~~~~lqlle~v-•r1melen~~~~~--'' 11 ~~~~~Ener~_g_1e11_rager~-""'-... ~•-llJU~V-811a~bele~~~~--'I r ~'~~~~~~-P_._..,_ ... _ .. ~~~~~~--'' I I Fact« I 

kW 

G st ·-- .. 

ZloB2-

ZlollZ-

Zlol3-

&13-

ZloB2-

ZloB2-

R s..a.id ttaflll>Ottm9tM .. fsoort bel8d8n mis I YI 
I T V9rrnoger1 traimpof1~ kW ·-- .. u~- kg 

J AllUI bltldtken ~ SI 

0 ---........ lll*g) 
kg 

K ••-Uoliocglll . L---- .. 

s Snetheid tr~attriMboca1 orDal8dan m :' s I YI 
• T v---- kW 

ZloC:Z- ZloC:Z-

EmissiefactOf behorenda b~ energiedragar 
(e lelclriclteit. benzine. die!lf!I. LPG. kerosine. aardgas. ethaan, 

Emis&iefattCH behotende bij energiedrager 
(elektncltett. benzina, diesel. LPG. kerosirw, aardgu. ethaan. 

Emissiefactor behorende bii enarga.dnlgor 
(e!ektOciteh. benzine. diesel. LPG, keroslne. aardaas, .-thaan. 

r.C2...._ 

lkgC02JkWh I . 

lkgc~~Wh I . 

____ .._ 

~M 
xNxa 

m.Nt1 

ol 
· I 

0 Totaal umal uren 

'
1Aantal t~.nwrtk:aal 

21Verttcllllll transportafaland ---x'-! l (U.if))) 

""'U•O 
~(U l()t-q>----'*"""'IJ l(U/ O))_q> ____ 

~_..,-, 

!"---o1K 
"""cdo---.U 

"'--'*> 
~--ilC-1.{(ihb) i 2) 
!rnefai!::O• a<bmbH 

ol t~ Aantal transportM1 wrticaal 

·I "vanlc:alt..._..,.._ 

ZioC:Z-

I 

I·• I I . ...... 1 

Im I 

1 .. I I 1'3600 I 
Im I 
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Projact:lltmnlralljlke Yartabelen TransportnaterhelafhankaUJke variabelen 

Functle: 

00 
ZleCZ-n 

Vmllcaal "-1 van arbei<I van eon beSlemmlng op een 

C3 
Yentepings>fioe< af. 

~lr;n;porterenmetemboulliftt Functle: 

~ 
ZleC2onbeladen 

Functle: 

ZleA1onbe-. 

~-I 
Tranlill0f1 van ma&eriaal van de "'°""1*181• 81 . .. A...,,,_ metrestmaleriaal ~met een 
~ Functle: 

ZleA1be-

I .. -3:1 

Functle: 

Zlo81-

~ .. 4 
T-Yan - Yan de bouWplaals al. 

81 

- lnlnSpalsrBn met ... wac/JIWagsn. 
Func:tle: 

Zle81-n 

I ·~ 

Functle: 

T"""""'1 van arbeid van de bouwplaals al. 
C4 ZleCl-n 

WfdnanErs llalSfXffaalit'J mst BCWI auto. 

I "'~ 



St•n btreken1ng COruitlloot 
metenfffg9b"uik. 

Projectlf)ecileke 
g11geven1 1rwoel'9n 

l'Tojectapodlek 
bouwdtel kiezen wa.- de 

1---- -ol COrullltool door 
meterieelgebruik van 

boj>Hld moot warden. 

~
~u voordit bOuwdool do CO,. 

voo. r htt trtnsport van metenul 
b91>llen? 

JA 

'~ 
Wil u voor dit llOUWdool do CO,. 

uitstoot vOIJI h.t trenspon en gebrUik 
ven m9lariMI bepalan? 

JA 

Wil u voor dit bOuwdoel do CO,. 
Uitl1oot VO/JI h.t lflnsport Y8n lrb9fd 

b91>118n? 

JA 
l 

COr<litlloot war het 
productiemiddol 

mlll8riael berekaien. 
(A) 

COz-Uftatoot voor hat 
produc1iemiddal 

melariael berell81en 
(8) 

C07'itatoot voor het 
producliem-1 

arbeid berek.enen. 
tCI 

>----NEE----<>< 

JA 

Wil u voor dlt bO\Mdeel de COr 
uitstoot v001 hel transport van arbefd 

bepolen? y 
JA 
l 

CO:i-uilatoot voor het 
prcduct-el 

materieel beretlenen. 
(8) 

l 
CO:i-u latoot voor het 

prcduct-•1 
erbeid btlrek•nen. 

(Cl 

~oord~ llOUwdeeldt CO.
>-----NEE----+< uito1oot voor hot tronoport von orbold 

blpalan? 

EE-1 
CO:-uitltoot voor h.t 

produotiemiddel 
meteriul berekenen. 

(A) 

1----t 

JA 
l 

CO,.uitstoot voor hot 
prod!Jctiamtddel 

materiaat berekenan. 
(A) 

1 
COrUitstoot voor hat 

prod1Jctillmiddel 
erbeid berekenen. 

(C) 

COr Uitatoot voor h.t 
productiemlddel 

matt1tieel bereti.enen. 
(Bl 

NEE 

/~ J 
Wit u voor d1t bouwclMI de C0:1· 

") NEE ~tvoorhol ~1111>Po7~von~ ~-· 
y 

EE-1 

EE-t 

CO~·Ult.toot voor het 
productiomiddel 

mateneel bereti.enan. 
(8) 

COrultltOOI voor Mt 
prcductiem1ddef 

materieal bertkenen 
(A) 

~ 

JA 
l 

co,~ultatoot voor hGt 
productiemidde4 

arb9id bereti:.enen. 
(Cl 

I---

CO.-uit1mordoor ,'~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::! ___ J motonoel119bru• u1119r .. ond. 

~ 

C» 

en ... .., 
0 
0 
3 
tn 
n 
:::r 
CD 
3 
D> 

1-t 
c: 

."Ci'-
::::;" 
t'D 

.!:: I 

3 
QI 
::;, 
en 

"' ..:: .,. 
"" ... 
:> ., 
:a' 
c: 
c. ... ... 
;,:: 

"O 
"O 
0 
<'! 
0 
c: 
c: 
;:: ., ., 
3 
c 
~· 
... 
;;: 
:> 

"" 0 
!!. 
< ., 
:> 

:1: 
~ ... 
::!. 
:> 

"" 

OJ 
iii 
c. 

"' 0 
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17 Voorbeeld transportmaterieel afhankelijke variabelen bepalen 

In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de transportmaterieel afhankelijke variabelen vanuit de specificaties van de 
fabrikant achterhaald kunnen worden. De transportmaterieel afhankelijke variabelen worden opgenomen in de 
database van het rekenmodel. Er zullen twee voorbeelden worden behandeld. 
Als eerste voorbeeld zal een torenkraan van het type Liebherr 130EC-B8 worden genomen. De specificaties zijn 
afkomstig van www.liebherr.com. 

De torenkraan valt in de database onder het kopje: Materieel voor verticaal transport van materiaal/materieel 
naar en van een verdiepingsvloer. 

Voor deze materieelsoort moeten de volgende variabelen achterhaald worden uit de specificaties: 

R Snelheid transportmaterieelsoort beladen 24m/s 

S Snelheid transportmaterieelsoort onbeladen 105 mis 

T Vermogen transportmaterieelsoort (hijsmotor) 37kW 

U Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort 8000 kg 

V Volumecapaciteit transportmaterieelsoort 3375 m3 (15 x 15 x 15) 

r U/rrin 
0 .... 0,8 slJrrin 

trlrrin 
7!) kWFU 

37kWFU 
WIW250 MZ411 

j 0 .... 60,0 m/rrin 5,4 kWFU 

l 25,0rn/min 2x4,0kW 

<>¢' 

~ 
• ~ -

; 
37kWFU 

kYA 47,0 

5 Lagen 

TJ
~es 

1 ~ ca pas 
SJ Cnoia 

D 8000 0 .. 24 
1050 0 .. 105 

190SJm-

kg 

8000 

6000 

4000 

2000 

a Gang / Speed /Vitesse 
Marcia I Velocidad 
Velociclade/ n~a 

o +----.......-~ .................. ~"T"r" ......... ~.....-p-
o 20 40 60 00 100 120 rn/min 
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De variabele volumecapaciteit speelt bij een torenkraan een minder belangrijke rol dan bij een goederenlift. 
Toch worden aan de afmetingen van de te transporteren last beperkingen opgelegd omdat niet oneindig grootte 
transporteenheden getransporteerd kunnen worden. Voor een torenkraan worden deze afmetingen op 15m x 15m 
x 15m (Ix bx h) gehouden. 

Als tweede voorbeeld zal een bouwlift worden behandelt van het type Scanclimber SC1432. De specificaties 
zijn afkomstig van www.scanlimber.com. 

De bouwlift valt in de database onder het kopje: Materieel voor verticaal transport van materiaaVmaterieel naar 
en van een verdiepingsvloer en het kopje: Materieel voor verticaal transport van arbeid naar en van een 
verdieping. 

Voor deze materieelsoort moeten de volgende variabelen achterhaald worden: 

R Snelheid transportmaterieelsoort beladen (36 I 60 =) 0,6 mis 

S Snelheid transportmaterieelsoort onbeladen (36 I 60 =) 0,6 mis 

T Vermogen transportmaterieelsoort (2 x 9,2 =) 18,4 kW 

U Gewichtscapaciteit transportmaterieelsoort 1400 kg 

V Volumecapaciteit transportmaterieelsoort (1,39 x 3,2 x 2,055 =) 9, 14 m3 

• laadveo-nog8n I .COO Kg of 17 personen 

• Snelheid 36 mtr/min 

• Max.. lffhoogte met verankerde mast 200mtr 

® • Max.. verankerings afstand 12mtr • • Mox.. maslhoogte boven verankering 6,0mtr 

Ill • Koolmaten 
- deur opening (breedte x hoogteJ 1390 x 2000 mm 

II - lnwendige kooimaat 1390 x 3200 mm 
- inteme koolhoogte 2055mm 

I 
- gewicht kool 1200Kg 

• Afmetiogen en gewlchten basis slatlon 
-lengte 3805mm - -breedte 2470mm 

..I -hoogte 2640mm 
-gewicht 1150Kg 

" • Aandrijving 

z -type boven kooidak 
-motoren 2x9,2kW 

• Aanskiilgegevens 

Cl • Voltage/Amperage 400 V-f:IJ Hz/ 63 Amp. 5 polig 

• Valbeveiliging UC3.0A 

" • Mastgegevens 

"' 
-lengte 1.5 mtr ~ 
- gewicht met I tandheugel 72Kg 

~. -ra:=• met 2 tandheugels 86.5Kg 
• andhevge! moduul m=6 ~ 
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18 Database transportmaterieelafhankelijke variabelen 

• . Nm~ 
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19 Database energiedragerafhankelijke variabelen 

kgC02/I kgC02/kWh TJ/Gg kg/TJ 

Aardgas - 0,23112 44,2 64200 

Benzine 2,2717926 0,24948 44,3 69300 

Kerosine 2,4909885 0,25740 44,1 71500 

Diesel 2,676492 0,26676 43 74100 

LPG 1,6117002 0,22716 47,3 63100 

Ethaan - 0,22176 46,4 61600 

Biodiesel - 0,25488 27 70800 

kgC02/kWh 

I Electriciteit 0,394315 
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