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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport behorende bij het afstudeeronderzoek naar duurzame bouwlogistiek. Dit 
onderzoek maakt deel uit van een breder studieproject dat is ge"initieerd door stichting ERASMUSPOORT®. 
De hoofdvraag van het studieproject is of en zo ja, hoe superhoogbouw een oplossing kan zijn voor de 
noodzakelijk geachte verdichting van grote steden. Aan het project zijn diverse partijen verbonden die 
subsidieren dan wei faciliteren, waarvan de Technische Universiteit Eindhoven er een is. 

In september 2009 is samen met Sven Porteners en Wouter Velsing, beide ook studenten aan de 
mastertrack Construction Technology van de faculteit Bouwkunde, een onderzoek gestart naar de 
uitvoerbaarheid van het project ERASMUSPOORT®. 
Gezamenlijk is er tot februari 2010 een vooronderzoek gedaan naar superhoogbouw, waarbij door het 
uitvoeren van een aantal deelonderzoeken een brede basiskennis is verworven en er een samenhangend 
afstudeerplan is geformuleerd. 
Het verbindende thema van de drie opgestelde afstudeeronderzoeken is "Fabrieksmatig bouwen". Dit 
afstudeerwerk met de titel "Duurzame bouwlogistiek" heeft binnen dit thema betrekking op het onderwerp 
"Bouwlogistiek over water". 

Dit rapport bestaat uit een beschrijving van: het studieproject, de problematiek, de onderzoeksresultaten, 
en het ontwerp en toetsing van een rekenmodel ter bepaling van de COremissie en kosten van de 
bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT@. 

De begeleiding van het afstudeerproces vanuit de universiteit is verzorgd door universitair docent ir. Martin 
Vissers en universitair docent dr. ir. Eric Vastert . Vanuit het bedrijfsleven is het onderzoek begeleid door 
prof. ir. Frans van Herwijnen van het multidisciplinaire adviesbureau ABT. Langs deze weg wil ik hen aile 
drie bedanken voor hun toezicht op het verloop van het project en de feedback op mijn werk. 

In het bijzonder wil ik ook mijn projectgenoten Sven Porteners en Wouter Velsing bedanken voor het 
spuien van ideeen, hun feedback op mijn werk en de prettige samenwerking tijdens het gehele 
afstudeertraject. Daarnaast bedank ik ook Gerard Frishert voor het initieren van het studieproject en het 
beschikbaar stell en en afstemmen van de nodige informatie. 

Ais laatste wil ook mijn familie en vrienden bedanken voor hun hulp, luisterende oor en de nodige afleiding. 

VOORWOORD 

Wout Ruijs 
Eindhoven, oktober 2010 
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Samenvatting 

Dit afstudeerwerk maakt onderdeel uit van een groot onderzoek naar stedelijke verdichting, dat is 
ge·initieerd door de stichting ERASMUSPOORT®. In dit verslag is specifiek gekeken naar duurzame 
bouwlogistiek voor het studieproject ERASMUSPOORT®. 

Uitgangspunt van dit onderzoek is een casus, waarbij twee circa 300 meter hoge torens aan de Nieuwe 
Maas in Rotterdam moeten worden gebouwd. Door de ligging van het casusproject aan het vaarwater de 
Nieuwe Maas en de keuze om gedeeltelijke te gaan bouwen in grote geprefabriceerde modules lOU vervoer 
over het water een mogelijkheid kunnen zijn de duurzaamheid van de bouwlogistiek te vergroten . 

Vervoer over water blijkt in de bouwlogistiek nog maar incidenteel te worden gebruikt . Dit kan verklaard 
worden doordat aannemers door een gebrek aan kennis van de binnenvaart en de daarbij horende 
logistieke organisatie geen inzicht kunnen krijgen op de resulterende kosten en CO2-emissie. Om deze 
kennis bij aannemers te vergroten is er behoefte aan een kennissysteem waarin de kenn is over vervoer 

over het water, over de weg, en de organisatie van de bouwlogistiek samenkomen . Aan de hand van dit 
kennissysteem kunnen aannemers dan verschillende scenario's voor hun plannen doorrekenen. De 
opgestelde doelstelling voor het afstudeerwerk luidt daarom als voigt : 

Het ontwerpen van een kennissysteem ter bepaling van de CO2-emissie en kosten van 
verschillende scenario's voor de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®, wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van vervoer over de weg en/of het water. 

V~~r het studieproject ERASMUSPOORT® zijn hierbij drie door te rekenen scenario's van belang. Ten eerste 
moet worden berekend wat de laagst mogelijke COr emissie voor de bouwlogistiek van het project lOU 
kunnen zijn. Door ook door te rekenen hoeveel COr emissie er bij een traditionele aanpak (aileen vervoer 
over de weg) van de bouwlogistiek lOU vrijkomen kan worden vastgesteld welke CO2-reductie mogelijk is 
door de inzet van vervoer over het water. Ais derde wordt er ook een scenario doorgerekend welke uitgaat 
van de laagst mogelijke kosten, zodat een antwoord gegeven kan worden op de vraag of vervoer over het 
water ook de kosten van de bouwlogistiek kan reduceren. 

Bij de ontwikkeling van het kennissysteem is ten eerste onderzocht welke vervoersmiddelen en logistieke 
situaties het allemaal lOU moeten kunnen doorrekenen . Er zijn hierbij drie vervoerstypen vastgesteld : 

vrachtwagens, motorschepen en duwstellen . Daarnaast is vastgesteld dat materiaalstromen direct van de 
producent of via een verzamelpunt naar de bouwplaats lOuden kunnen worden vervoerd. Het meest 
uitgebreide traject dat hierbij door een materiaalstroom kan worden afgelegd bestaat uit vier 

deeltrajecten; voortransport, transport naar het verzamelpunt, gebundeld transport naar de bouwplaats en 
natransport. Om de resultaten van het gebundelde transport van verschillende materiaalstromen naar de 
bouwplaats te bepalen zijn veel deelberekeningen nodig. Het te ontwerpen kennissysteem moet deze voor 
de gebruiker automatiseren. 

De voor het gebruik van het kennissysteem benodigde gegevens zijn opgedeeld in; projectonafhankelijke 

gegevens, projectafhankelijke gegevens en uitgangspunten van de door te rekenen scenario's. In de 
onderlOeksfase zijn de projectonafhankelijke gegevens voor het kennissysteem bepaald. Deze algemene 
gegevens over vervoer over het water en de weg worden in het kennissysteem opgeslagen . De te 
vergelijken schepen blijken hierbij in acht verschillende vaarklassen te kunnen worden onderverdeeld . Per 
te vergelijken vervoersmiddel zijn de rekenwaarden voor de beladingscapaciteit, het energiegebruik en de 

kosten voor loon, brandstof, overslag en de vaste kosten bepaald. Aile vervoersmiddelen bleken hierbij 
diesel als brandstof te hebben, waardoor ze allen van dezelfde emissiefactor voor CO2 gebruik kunnen 
maken. 

IV SAMENVATIING 
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In de ontwerpfase is begonnen met het ontwerpen van het onderdeel waar aile gegevens zullen 

samenkomen en de resultaten voor de COremissie en kosten van de materiaalstromen zullen moeten 
worden gegenereerd. Het kennissysteem is hierbij opgedeeld in een rekenmodel en een stappenplan voor 
het gebruik van het rekenmodel voor de doorrekening van een geheel project. Dit is gedaan omdat bij 
studieproject ERASMUSPOORT® als snel bleek dat naarmate de grootte van het project toeneemt de 
bouwlogistiek complexer wordt. Het rekenmodel kan maar een beperkt aantal materiaalstromen in een 

keer verwerken en daarom is er een stappenplan benodigd om een complex project op te delen in 
verschillende losse berekeningen . Dit stappenplan zorgt er ook voor dat per materiaalstroom de resultaten 
van aile mogelijke vervoersopties worden verzameld, waarna de gebruiker afhankelijk van de 
uitgangspunten van het scenario de beste vervoersoptie kan kiezen. Aan de hand van deze keuzes wordt 
daarna de beste organisatie van de materiaalstromen voor het scenario door de gebruiker opgesteld en 
met het rekenmodel doorgerekend . Het aantal materiaalstromen dat het rekenmodel in een keer mee kan 
nemen is afgebakend op zes. Hierdoor kan bij het maken van kleine ontwerpbeslissingen het rekenmodel 

ook losstaand gebruikt worden . 

Voordat het ontworpen kennissysteem daadwerkelijk voor berekeningen voor het studieproject 
ERASMUSPOORT® kon worden gebruikt moesten eerst nog de projectafhankelijke gegevens bepaald 
worden. Omdat het ontwerp van het studieproject aileen was uitgewerkt in een schets, is ter bepaling van 
deze gegevens het ontwerp verder uitgewerkt. Belangrijke projectgegevens voor het kennissysteem zjjn de 
hoeveelheden te vervoeren materiaal, de duur van de periode waarin dit moet gebeuren en de afstand die 
de materialen naar de bouwplaats moeten afleggen. Ter bepaling van deze gegevens is een bouwplanning 
opgesteld en is er een indicatieve constructieberekening uitgevoerd . Bij de bepaling van de locaties van de 
startpunten van de materialen is gezocht naar producenten die zo dicht mogelijk bij de bouwplaats zijn 
gelegen. 

Om het kennissysteem te toetsen op het studieproject ERASMUSPOORT® zijn alvorens de uitgangspunten 
van de verschillende scenario's bepaald . Hierin wordt per scenario vastgelegd door welke factoren het zich 
zal laten leiden en van welke vervoerstypen het gebruik mag maken. Het eerste scenario laat zich leiden 
door de laagste COremissie en heeft daarbij de keuze uit aile vervoerstypen. Het tweede (traditionele) 
scenario laat zich ook leiden door de laagste CO 2-emissie, maar mag daarbij aileen maar gebruik maken van 
vrachtwagens. Het laatste scenario laat zich leiden door de laagste kosten en heeft daarbij de beschikking 
over aile vervoerstypen. 

De doorrekening van de drie scenario's heeft gediend als toetsing van het kennissysteem. Na een 
vergelijking tussen de berekende uitkomsten en een opgestelde verwachting voor het gedrag van het 
kennissysteem is geconcludeerd dat het kennissysteem tijdens de doorrekening van de scenario's juist 
heeft gewerkt. Ook is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de gevoeligheid van de resultaten voor 
de door de materialen af te leggen afstand naar de bouwplaats en is er bekeken of het kennissysteem aan 
het opgestelde programma van eisen voldoet. Uit al deze toetsen is gebleken dat het kennissysteem juist 
werkt en de doelstelling van het afstudeerproject is bereikt . 

Uit de resultaten van de drie doorgerekende scenario's voor het studieproject ERASMUSPOORT® komt naar 
voren dat vervoer over het water inderdaad kan bijdragen aan een verbetering van de duurzaamheid van 
de bouwlogistiek. In vergelijking met een bouwlogistiek waar aileen gebruik wordt gemaakt van vervoer 
over de weg is voor project ERASMUSPOORT® een CO 2-reductie te behalen van 20 procent (59 ton). Nadeel 
hierbij is aileen dat de kosten hierdoor wei met 31% (€645.000) stijgen. Uit de doorrekening van het 

scenario dat uitgaat van de laagste kosten is gebleken dat vervoer over het water geen optie is om de 
kosten van de bouwlogistiek te reduceren. Het waarschijnlijk door een duurzaam ondernemende aannemer 
gekozen scenario is het traditionele scenario dat uitgaat van een zo laag mogelijke COremissie. Doordat 
vrachtwagens in dit scenario meer gebruik maken van een logistiek centrum neemt de COremissie in dit 
scenario met vijf procent (14 ton) af en stijgen de kosten met drie procent (€59.000) in vergelijking met het 
scenario dat uitgaat van de laagste kosten . 
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Bouwlogistiek over water 

1. Inleiding 
In dit rapport wordt het onderzoek naar bouwlogistiek over het water en/of de weg behandeld. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door Wout Ruijs ter afronding van de studie Bouwkunde, binnen de mastertrack 
Construction Technology, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het werk maakt onderdeel uit van een 
veel groter onderzoek naar stedelijke verdichting, dat is ge"lnitieerd door stichting ERASMUSPOORT®. 

Dit rapport is tevens de afsluiting van het doorlopen afstudeertraject. Eerder geschreven bij het onderzoek 
behorende rapporten zijn het onderzoeksrapport (Ruijs, W.J., onderlOeksverslag, juni 2010)), het 
onderzoeksplan (P6rteners S, et AL, Onderzoeksplan, februari 2010), en de rapporten behorende bij het 
vooronderzoek (P6rteners S., et aL, vooronderlOek: Duurzaamheid, Innovaties, Locatie, Prefabricage en 
Referenties, februari 2010). AI deze rapporten zijn beschikbaar op de dvd in bijlage l. 
Tot en met februari 2010 is er in groepsverband gewerkt aan een vooronderzoek en de op te stellen 
onderzoeksthema's voor verder verdieping. Na goedkeuring van de onderlOeksvoorstelien is het 
afstudeertraject individueel doorlopen. 
De twee andere onderzoeken, welke ook binnen de mastertrack Construction Technology plaatsvinden en 
betrekking hebben op het project ERASMUSPOORT®, zijn: IIWeersonafhankelijk bouwen" (Sven P6rteners, 
Weersonafhankelijk bouwen, november 2010) en IIBouwen met modules" (Wouter Velsing, Bouwen met 
modules, november 2010). 

In dit eerste hoofdstuk wordt een introductie gegeven van het studieproject. Het vooronderzoek ter 
bepaling van de onderzoeksthema's en de doelstelling van het afstudeerwerk zal hierbij ook worden 
toegelicht. In hoofdstuk twee zal het naar aanleiding van de doelstelling opgestelde afstudeerplan worden 
toegelicht. Dit plan is de leidraad voor lOwel de onderlOek- als ontwerpfase van het afstudeerproject. 
In hoofdstuk drie zal het uitgevoerde onderzoek in de onderzoeksfase worden toegelicht en zullen 
kernachtig de belangrijkste resultaten voor de ontwerpfase worden behandeld. In hoofdstuk vier wordt het 
begin van de ontwerpfase behandeld, waarin een kennissysteem is ontwikkeld ter bepaling van de te 
behalen CO2-reductie door het gebruik van vervoer over het water en/of de weg binnen de bouwlogistiek. 
Omdat dit afstudeerwerk betrekking heeft op het studieproject ERASMUSPOORT® zal in hoofdstuk vijf dit 
project deels worden uitgewerkt, lOdat de voor het kennissysteem benodigde gegevens kunnen worden 
bepaald. In hoofdstuk zes wordt aan de hand van deze gegevens het kennissysteem getoetst op het 
studieproject. Daarnaast wordt ter controle van de werking van het kennissysteem ook een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 
In het afsluitende zevende hoofdstuk zullen de door het kennissysteem berekende resultaten voor het 
studieproject worden behandeld en worden aanbevelingen gedaan met betrekking op het ontwikkelde 
kennissysteem en mogelijk vervolgonderzoek. 
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1.1. Studieproject ERASMUSPOORT® 

Vanaf de start van het afstudeertraject hebben aile werkzaamheden betrekking gehad op het studieproject 
ERASMUSPOORT®. Ten eerste zal kort de onderliggende problematiek die ten grondslag lag aan het 
initieren van het project worden beschreven . Hierna zullen de betrokken partijen en de verschillende 
onderzoeksthema's binnen het studieproject worden voorgesteld. Na een korte introductie van de 
casuslocatie zal worden ingegaan op de evolutie van het basisontwerp van het project tijdens het 
doorlopen van het afstudeertraject. 

1.1.1. Problematiek 

Het toenemend aantal mensen dat het platteland verlaat en naar de grote steden trekt is een proces dat al 
jaren aan de gang is. Aangezien de ruimte in Nederland steeds schaarser wordt en veel steden al niet meer 
kunnen uitbreiden, moet er gezocht worden naar andere oplossingen zoals stedelijke verdichting. Het 
project ERASMUSPOORT® gaat over deze stedelijke verdichting. De initierende stichting heeft de volgende 
probleemstelling geformuleerd : 

Kan sterk geconcentreerde (superhoog)bouw een sociaaleconomische en planologische oplossing 
zijn voor de noodzakelijk geachte verdichting van de grote steden? 

Omdat deze vraag zich niet laat beantwoorden door een discipline, wordt er aan het project gewerkt in een 
multidisciplinair team. Om de verschillende disciplines te inspireren, is er een basisontwerp gemaakt met 
twee torens van 300 meter hoog die moeten gaan functioneren als verticale stad. Door de ligging van de 
ontwerplocatie zal het project de oostelijke toegangspoort worden van Rotterdam en zal het moeten 
worden gerealiseerd op een uitvoeringstechnisch zeer complexe locatie. De casus is hierdoor dermate 
extreem, dat te verwachten is, dat deze aile mogelijke problemen (en oplossingen) voor de denkbeeldige 
realisatie van het project omvat. Een impressie van het basisontwerp is weergegeven in afbeelding 1.1. 

Albee/ding 1.1. Maquette basisontwerp project ERASMUSPOORT® 
(Gerard Frishert, ju/i 2009) 
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1.1.2. Betrokken partijen 

Aan het project zijn diverse partijen verbonden die subsidieren dan wei faciliteren . Deze partijen vormen 
een klankbord voor het bewaren van de relevantie en integriteit van het onderzoek. De initiatiefnemers van 
project ERASMUSPOORT® zijn: 

• CEAC Design Consortium BV; 

• Woningcorporaties Vestia (Estrada), COM *Wonen en SSH Utrecht; 

• Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam; 

• Gemeente Rotterdam (OBR); 

Daarnaast is er draagvlak gevonden bij enkele uitvoerende partijen, die elk een deel van de onderzoeks

inspanning voor hun rekening nemen . Deze partijen zijn : 

• Architect/stedebouwkundige Gerard Frishert } 
• Multidisciplinair adviesbureau ABT CEAC Design Consortium BV 

• Adviseurs installatietechniek Valstar Simonis 

• Erasmus Universiteit Rotterdam (faculteiten Wijsbegeerte en School of Economics) 

• Technische Universiteit Delft 

• Technische Universiteit Eindhoven 

• Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban) 

• Academie van Bouwkunst Rotterdam 

1.1.3. Onderzoeksthema's 

Het onderzoek is niet aileen multidisciplinair, maar oak interdisciplinair. Dit omdat diffusie een goede 
methode is am tot nieuwe kennis te komen . Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 
participerende instellingen, en vertegenwoordigers van OBR en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting 
van de gemeente Rotterdam (dS+V) die het project actief waarnemen, hebben voor het project de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• De ERASMUSPOORT®, oostelijke stadspoort van Rotterdam, moet iconisch zijn; 

• De gevolgen voor de verdichting van het binnenstedelijke gebied, voor de skyline, en voor de 
stedelijke kwaliteiten en het omringende landschap dienen duidelijk te worden; 

• Marginale projectbouw op de lege plekken die Rotterdam nag rest is geen oplossing voor de 
verdichting van de stad; 

• Een gebouw met vee I volume vormt het draagvlak voor verkeersinfrastructurele voorzieningen; 

• Het project is gericht op duurzaamheid en zal duurzame initiatieven mogelijk maken; 

• Het project is een samenwerking van mensen die 'out-of-the-box' denken. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende onderzoeksthema's geformuleerd: 
1. EpYI ERASMUSPOORT® YOUNG INITIATIVE 

Maatschappelijke vragen 

2. EpSL ERASMUSPOORT® STEDELIJK LANDSCHAP 

Ruimtelijke ordening 
3. EpVI ERASMUSPOORT® VERKEER & INFRASTRUCTUUR 

l'v1obiliteitsvragen 

4. EpTD ERASMUSPOORT® TECHNIEK & DUURZAAMHEID 

Gebouw en energie 
5. EpFO ERASMUSPOORT® FINANCIERING & ONTWIKKELING 

Investering 

Het onderzoek beschreven in dit rapport valt onder het vierde onderzoeksthema: ERASMUSPOORT® 
TECHNIEK & DUURZAAMHEID. 
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1.1.4. Locatie 

De casuslocatie is het kruispunt Maasboulevard - Honingerdijk - A.v. Rijckevorselweg - Burgemeester 
Oudlaan te Rotterdam . Het betreft superhoogbouw boven op een complexe verkeersinfrastructuur en 
waterkering. Het gebouw zal de oostelijke markering van Rotterdam vormen. Zie afbeelding 1.2. en 1.3. 
voor luchtfoto's van de planlocatie . 

A/bee/ding 1.2. Ligging p/angebied in Rotterdam 

(Goog/e Earth, 2009) 

1.1.5. Evolutie basisontwerp 

Ajbee/ding 1.3. P/an/ocatie in park Dude P/antage 

(Goog/e Earth, 2009) 

Het studieproject is in september 2009 gestart met een basisontwerp met twee 300 meter hoge torens 
(Gerard Frishert, juli 2009) . De maquette zoals te zien in afbeelding 1.1. was daar een vrije interpretatie 
van. Het ontwerp en de hoofdfuncties die het moest herbergen waren op dat moment nog volledig vrij te 
bepalen. Naarmate het project vorderde en de verschillende nog te starten onderzoeken meer concretere 
informatie (voor te gebruiken kengetallen) vereisten zijn er een aantal ontwerpbeslissingen gemaakt. Het in 
juni 2010 bepaalde motto luidt: "Het Hollandse slagenlandschap boert verticaal verder" (Gerard Frishert, 
juni 2010) 

In afbeelding 1.4. en 1.5. zijn de plattegrond en het aanzicht weergeven van het ontwerp zoals bekend in 
juli 2010. De toren "Noord" is bestemd voor "verticale tuinbouw"; een productie laboratorium voor 
tuinbouwproducten. De schuine zuidgevel van de toren is bekleed met zonnecellen. De noordgevel van 
deze toren is geheel van glazen platen met een print erop die een fotofragment van het Hollandse slagen 
landschap weergeeft . Deze gevel heeft een 'uitloper' in het nieuwe landschap langs de Burgemeester 
Oudlaan. Vanaf het midden van deze lange laan loopt het terrein heuvelachtig op tot aan de toren. Er zijn in 
dit heuvelgebied tuinen voor allerlei vormen van agricultuur, zoals schooltuinen, volkstuinen, kweektuinen. 
De tuinbouwheuvel en de tuinbouwtoren hebben zowel productie-, wetenschappelijk laboratorium-, 
onderwijs- en recreatie functie. (Gerard Frishert, juni 2010) 

De zuidelijke toren bestaat uit twee delen. De oostelijke toren is vanaf niveau 42meter +NAP bestemd voor 
studentenhuisvesting; de westelijke toren heeft vanaf 42 meter +NAP een gemengde woonbestemming. De 
beide torens hebben vanaf niveau 158 meter +NAP (niveau brug) een publieke bestemming en verder naar 
boven een kantoorbestemming. Op het dak van de toren "West" staat een grote kom voor wateropslag. 
(Gerard Frishert, juni 2010) 
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Afbee/ding 1.4. P/attegrond on twerp studieproject ERASMUSPOORT® ju/i 2010 
(Gerard Frishert, mei 2010) 

Afbee/ding 1.5. Aanzicht on twerp studieproject ERASMUSPOORT® ju/i 2010 
(Gerard Frishert, mei 2010) 

5 

Omdat in eerste instantie de zuidelijke torens cylindrisch waren 
vormgegeven en deze vorm ook als uitgangspunt heeft gediend bij 
het onderzoek naar "Bouwen met modules" door Wouter Velsing 
blijft deze variant behouden . Het lopende onderzoek naar de invloed 
van wind bij superhoogbouw in Rotterdam-Rijnmond (TU-Delft) zal na 
afronding een besluit voor een van de varianten met berekeningen 
moeten kunnen onderbouwen . Zie afbeelding 1.6. 

Afbee/ding 1.6. Schets cilindrische variant toren 
"Zuid" (Gerard Frishert, mei 2010) 
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1.2. Vooronderzoek 

In september 2009 is als start van het afstudeertraject begonnen met een gezamenlijk vooronderzoek naar 
superhoogbouw. Dit vooronderzoek was bedoeld om meer kennis over superhoogbouw te vergaren, 
uitgangspunten voor het ontwerp van project ERASMUSPOORT® vast te stellen, en om tot een gezamenlijke 

onderzoeksopzet te komen. 
In deze paragraaf worden de vijf deelonderzoeken behandeld die samen het vooronderzoek vormen. 
Vanuit de in de deelonderzoeken geconstateerde knelpunten zal daarna worden uitgelegd hoe er is 
gekomen tot het overkoepelende thema "Fabrieksmatig bouwen". In het laatste deel van deze paragraaf 

zal de aanleiding voor het deelthema "Bouwlogistiek over water" worden besproken. 

Ais start van het vooronderzoek is er aan de hand van de belangrijkste uitgangspunten van de initierende 
stichting een doelstelling opgesteld voor het vooronderzoek naar de uitvoerbaarheid van project 
ERASMUSPOORT® : 

Het achterhalen van de manieren waarop superhoogbouwprojecten op een duurzame en innovatieve 
manier gerealiseerd kunnen worden en welke problem en er tijdens de uitvoering kunnen optreden. 

Achter deze doelstelling gaan een vijftal 
onderzoeksgebieden schuil die de basis 
vormen van het vooronderzoek . Deze 

gebieden zijn: Referenties, Duurzaamheid, 
Prefabricage, Innovaties en Locatie. De 
verschillende onderzoeksgebieden zijn 
weergegeven in een processchema, zie 
figuur 1.1. Elk deelonderzoek zal hier kort 
worden toegelicht. De volledige rapporten 
behorende bij de deelonderzoeken zijn 
terug vinden op de cd in bijlage 1. 

Deelonderzoek "Referenties" 
Het deelonderzoek "Referenties" is erop 
gericht om een beeld te schetsen van de 
manier waarop projecten die vergelijkbaar 
zijn met het project ERASMUSPOORT® 
uitgevoerd worden. Er zijn 25 projecten uit 

verschillende landen geanalyseerd op het 
gebied van construct ie, gevel en uitvoering. 
De resultaten van de analyse zijn te 
verdelen in een tweetal categorieen. 
Enerzijds zijn er de algemene bevindingen 
die zijn opgedaan aan de hand van aile 
referentieprojecten. Anderzijds zijn er ook 
specifieke bevindingen aan de hand van de 
analyse van een drietal top-projecten. Dit 
zijn projecten die een hoge relevantiescore 
en/ of hoge projectscore hebben. Deze 
projecten zijn in grote mate vergelijkbaar 
met het project ERASMUSPOORT®. 

Aandachts-en uitgangspunten 
• V.;1 I1,+>!.Id 
• 1111 \ 11 1,j'ullC b o n ;;- I 

Figuur 1.1. Processchema vooronderzoek superhoogbouw 
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Deelonderzoek "Duurzaamheid" 
Het deelonderzoek "Duurzaamheid" betreft een literatuuronderzoek naar de rol die duurzaamheid speelt 
tijdens de inkoop-, uitvoering- en gebruiksfase van een gebouw. Daarnaast zijn ook de twee belangrijkste 
constructiematerialen, staal en beton, met elkaar vergeleken. De uitkomsten van dit deelonderzoek 
vormden criteria voor de keuze van de materialisatie van het gebouw. Bovendien waren deze uitkomsten 
een input voor de keuze van de uitvoeringsmethode. 

Deelonderzoek "Prefabricage" 
Het deelonderzoek "Prefabricage" is de uitwerking van een observatie van het project de Haagsche Zwaan 
te Den Haag. De ruwbouw van de Haagsche Zwaan werd volledig gerealiseerd met behulp van 
geprefabriceerde elementen. Van dit project is gedurende twee weken de realisatie van twee verdiepingen 
geobserveerd . Tijdens deze observatie zijn de kraantijden genoteerd en zijn aile activiteiten voor de 
realisatie van een verdieping in kaart gebracht doormiddel van een SADT-schema. Dit deelonderzoek is 
bepalend geweest voor het kiezen van de bouwmethode. 

Deelonderzoek "Innovaties" 
Het deelonderzoek "Innovaties" bestaat uit een Iiteratuuronderzoek binnen de bouwsector op het gebied 
van uitvoeringstechnieken. Hieruit konden we concluderen dat innovatie in de bouw noodzakelijk is om 
duurzamer te kunnen bouwen, om de faalkosten te verlagen en om de productiviteit te verhogen. Diverse 
oorzaken liggen ten grondslag aan de beperkte innovatiekracht van de Nederlandse bouwsector. De 
uitgangspunten voor het studieproject ERASMUSPOORT® stimuleren het ontstaan van nieuwe innovaties, 
omdat er bij de start nog weinig tot niets vastligt en de opzet een multidisciplinair karakter heeft. 

Deelonderzoek "Locatie" 
Het deelonderzoek "Locatie" betreft een Iiteratuuronderzoek naar de bouwlocatie en haar omgeving. Er is 
onder andere gekeken naar de bebouwing, de infrastructuur en het landschap. Het belangrijkste resultaat 
is een SWOT-analyse. Hiermee is een beeld geschetst van de sterktes en zwaktes van de bouwlocatie en 
van de kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen 

1.2.1. Knelpunten 

Bij het vertalen van de conclusies van de deelonderzoeken naar het studieproject ERASMUSPOORT® zijn 
vier knelpunten naar voren gekomen welke betrekking hebben op de uitvoering van het project. Deze 
knelpunten worden hieronder omschreven. 

• Het groot aantal elementen dat moet worden gemonteerd op hoogte. 
Bij een hoogbouw project in prefab onderdelen wordt tegenwoordig nog met relatief kleine 
onderdelen gewerkt. De vele onderdelen die hierdoor moeten worden verwerkt zorgen voor een 
groot aantal handelingen op de verdiepingen. Zo moet elk element op maat en positie worden 
gecontroleerd en apart gekoppeld worden. Ook moeten de vele losse onderdelen vaak met schoren 
gefixeerd worden wat extra handelingen met zich meebrengt waardoor de factor arbeid hoog is. De 
vele handelingen op grote hoogte brengen gevaarlijke situaties met zich mee voor de 
desbetreffende bouwplaatsmedewerkers. AI deze knelpunten kunnen resulteren in een vertraging 
van de bouwtijd en vermindering van het kwaliteitsniveau. 
Een oorzaak van dit knelpunt is de beperking van de afmeting van het te vervoeren 
gebouwonderdeel. De afmetingen van de elementen worden mede bepaald door de afmetingen en 
het gewicht dat het transportmiddel naar de bouwplaats mag vervoeren. Over het algemeen vindt 
dit bouwplaatstransport nog over de weg plaats. 

• De uitvoeringsmethoden van hoogbouwprojecten zijn windgevoelig. 
In de grote steden langs de kust vangen hoogbouwprojecten vaak veel wind. Torenkranen zijn hier 
erg gevoelig voor, waardoor zij boven windkracht 6 hun werkzaamheden moeten staken. Het is dan 
namelijk niet meer verantwoord om zware elementen te hijsen. De kans bestaat dan dat de 
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elementen door de wind gegrepen worden en onbestuurbaar worden. De werknemers die dan op 
niet afgeschermde verdiepingen hun taken moeten uitvoeren worden ook in hun werkzaamheden 
bemoeilijkt en lopen een verhoogd risico op letsel. 

• Hinder en beperkinqen van transport per vrachtwagen naar een binnenstedelijke bouwlocatie. 
Het transport per vrachtwagen naar binnenstedelijke bouwlocaties lOrgt voor extra verkeersdruk in 
stadscentra. Door dichtslibbende toegangswegen in de Randstad, komen transporten te laat of 
worden zij juist te vroeg gepland. Dit veroorzaakt wachttijden op de bouwplaats en voor de 
chauffeur. Grote steden proberen juist steeds meer grote vervuilers zoals vrachtwagens uit hun 
centra te mijden, om lo hoge concentraties van fijnstof te voorkomen. De afmetingen en het 
gewicht van de elementen die een vrachtwagen kan transporteren, worden daarnaast beperkt door 
een strenge wet- en regelgeving. 

• De veiligheid van het verkeer op de drukke verkeersweq die de bouwplaats doorkruist. 
De bouwlocatie van project ERASMUSPOORT® wordt doorkruist door de belangrijkste oostelijke 
toegangsweg tot het centrum van de stad Rotterdam. Deze toegangsweg zal tijdens de bouw 
moeten blijven functioneren en ge'integreerd moeten worden in het ontwerp van het project. 
Tijdens de uitvoering mag er lOnder speciale maatregelen niet boven de rijbanen worden gehesen 
en mogen de rijbanen niet binnen het valbereik van de bouw liggen. Het gebied wat binnen het 
valbereik ligt, zal bij een 300 meter hoge toren echter zeer groot zijn. 

1.2.2. Fabrieksmatig bouwen 

Vanuit de stichting werd verwacht dat er een advies gegeven wordt over uitvoeringsgerelateerde aspecten 
die een rol spelen bij de realisatie van de twee torens. Het gaat hierbij om het produceren van de 
bovenbouwfase van project ERASMUSPOORT®, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alles onder het maaiveld 
al gerealiseerd is. Omdat er door diverse disciplines wordt nagedacht over een breed scala aan 
onderwerpen gerelateerd aan het project, diende de ontwerpvrijheid daarbij behouden te blijven. 
Met deze informatie in het achterhoofd is er gekeken om drie afstudeerthema's te formuleren die de 
belangrijkste geconstateerde knelpunten behandelen, maar waarvan de onderzoeken toch onafhankelijk 
van elkaar en het gebouwontwerp kunnen worden uitgevoerd. 

De uitgangs- en aandachtspunten die zijn voorgekomen uit de vijf deeionderzoeken gaven aanleiding tot 
een vervolgonderzoek betreffende het thema 'Fabrieksmatig bouwen' . Ais concreet voorbeeld hiervan 
dient de automobielindustrie waar een product industrieel wordt vervaardigd in een fabriek. Hierdoor 
kunnen producten met een hogere kwaliteit en onder betere omstandigheden gemaakt worden. De 
automobielindustrie en de bouwindustrie worden vaker met elkaar vergeleken . Meestal dient de 
automobielindustrie hierbij als voorbeeld hoe het bouwen van een gebouw lOU moeten gaan, omdat vooral 
het productieproces hier al in grote mate geoptimaliseerd is . Men weet op iedere seconde, welk onderdeel 
er op welke plek geplaatst wordt. Daarnaast lOrgt de beschermde omgeving van een fabriek ervoor dat er 
in weer en wind gewerkt kan worden. Het nadeel van de bouwindustrie is dat het in de bouw gaat om 
unieke producten op een unieke locatie. Om toch te kunnen werken onder dezelfde omstandigheden zijn er 
twee mogelijkheden: men prefabriceert grote elementen in een vaste fabriek (extern) of men bouwt in een 
tijdelijke verplaatsbare "fabriek" (intern). Wanneer er aileen transport over de weg mogelijk is, worden de 
afmetingen en het gewicht van de geprefabriceerde elementen echter beperkt. Bij het project 
ERASMUSPOORT® biedt de vaarweg Nieuwe Maas mogelijkheden om te transporteren over het water. 
Hierdoor gelden deze beperkingen niet. In figuur 1.2. is te zien hoe deze aspecten hebben geleid tot drie 
afstudeerthema's. 
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~ _________ F_a_b_ri_e_ks_m __ a_ti_g_b_O_U_w_e __ n ________ ~1 '~ __________ F_a_b_ri_e_ks_m __ a_ti_g_b_O_U_w_e_n __________ ~ 
Fabriceren in een 

externe fabriek 
Fabriceren in een 

interne fabriek 

Beperkingen in afmetingen en gewicht 

Bouwen met 

modules 

== 

Weersonafhankelijk 

bouwen 

Bouwlogistiek over water 

Figuur 1.2. Schematische weergave van het ontstaan van de drie afstudeerthema's binnen het 
studieproject ERASMUSPOORT®. 

Bouwen met modules 
Binnen het thema "Bouwen met modules" zal er onderzocht worden hoe project ERASMUSPOORT® 

gerealiseerd kan worden met behulp van modules. Hiervoor zal eerst gekeken worden welke aspecten van 

belang zijn wanneer men wil bouwen met modules. Vervolgens zal dit vertaald worden in aandachtspunten 

voor het toepassen van modules bij hoogbouwprojecten en uiteindelijk zal een plan ontworpen worden 

voor de realisatie van het project. 

Weersonafhankelijk bouwen 
Het thema "Weersonafhankelijk bouwen" is gericht op de risico's met betrekking tot onwerkbaar weer voor 
de realisatie van het project ERASMUSPOORT®. Het onderzoek zal gericht zijn op de vraag hoe er op basis 

van de bestaande theorie over het onderwerp een rekenkennissysteem kan worden ontworpen waarmee 

de projectspecifieke risico's kunnen worden vastgesteld. Daarnaast zal er voor ERASMUSPOORT® een 

risicoprofiel worden geschreven voor de uitvoering. 

Bouwlogistiek over water 
Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, lOrgt wegtransport voor beperkingen in afmetingen en gewicht 

van grote elementen. Het vaarwater "Nieuwe Maas" biedt echter de mogelijkheid om te transporteren 

over water waardoor men niet met deze beperkingen te maken heeft. Het onderzoek binnen het thema 

"Bouwlogistiek over water" zal gericht zijn op kennisvergroting van de mogelijke duurzame inzet van 

vervoer over het water. Hiervoor zal een vergelijk worden gemaakt tussen een op CO2 geoptimaliseerde, 
een traditionele en op kosten geoptimaliseerde bouwlogistiek. Aan de hand van dit vergelijk op lOwel COr 
emissie als kosten krijgt men een beeld van de mogelijk te behalen CO2-reductie en de daarbij behorende 

kosten voor de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®. 

Onderlinge samenhang 
Hoewel het afstudeeronderzoek behoort tot het individuele gedeelte van het afstudeertraject is er toch 

sprake van een onderlinge samenhang tussen de drie onderzoeken. Ten eerste zullen onderlOeksresultaten 
van aile drie de thema's vertaald worden in gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ontwerp van het 

project. Het onderzoek naar bouwlogistiek over water zal aanknopingspunten bieden voor het ontwerp van 

de modules en het uitvoeringsplan voor de realisatie. Het onderzoek naar weersonafhankelijk bouwen 

biedt inzicht in de projectspecifieke risico's met betrekking tot onwerkbaar weer waarmee men tijdens de 

realisatie van de torens te maken zal krijgen. 
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1.2.3. Het thema: "Bouwlogistiek over water" 

In subparagraaf 1.2.3. is al beschreven hoe het thema "Bouwlogistiek over water" is ontstaan in relatie met 
de overige thema's binnen het onderwerp "Fabrieksmatig bouwen". In deze subparagraaf zal uitgebreider 
worden ingegaan op de aanleidingen van dit thema. 

De belangrijkste aanleiding voor het thema 'bouwlogistiek over water' komt voort uit het deelonderzoek 
'Locatie'. De ligging van de bouwlocatie aan de vaarweg Nieuwe Maas en het fijnmazige net van vaarwegen 
in Nederland zorgen voor een uitgelezen mogelijkheid om het transport van bouwmaterialen naar de 
bouwplaats via het water plaats te laten vinden (Vries de, K, februari 2010). Afbeelding 1. 7. geeft de ligging 
van het park aan de Nieuwe Maas weer, waar project ERASMUSPOORT® moet worden gerealiseerd. 

Afbeeldina 1.7.: Locatie project ERA5MU5POORT® aan de Nieuwe Moos (maps.aooale.nl, 2010) 

Het uit het vooronderzoek naar voren gekomen uitgangspunt om zoveel mogelijk te prefabriceren pleit 
voor het vervoer van onderdelen over het water. Bij het transporteren van geprefabriceerde elementen 
over de weg, worden namelijk de transportafmetingen en het transportgewicht beperkt door regelgeving. 
Bij transport over het water heeft men niet of nauwelijks te maken met deze belemmeringen waardoor er 
grotere elementen geprefabriceerd kunnen worden. 
Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat het project ERASMUSPOORT® is gericht op 
duurzaamheid (Gerard Frishert, juli 2009). Het transporteren van eenheden over het water resulteert bij 
voldoende belading over het algemeen in een lagere emissie van CO2 dan bij transport over de weg (Royal 
Haskoning, 2004). De duurzaamheid van de uitvoering van het project wordt dus waarschijnlijk doormiddel 
van de inzet van schepen verbeterd. Ook voor aannemers is de inzet van schepen interessant, omdat zij 
steeds meer te maken krijgen met langere en meer onzekere aanlevertijden door het dichtslibbende 
wegennet in de Randstad (Waard de, M, januari 2007). Door de keuze voor vervoer over het water zou het 
drukke wegennet kunnen worden ontlast. 

1.3. Aanleiding en doelstelling van het afstudeerproject 

Binnen het thema "Bouwlogistiek over water" is er allereerst bekeken, waarom er nu nog slechts 
incidenteel gebruik wordt gemaakt van vervoer over het water binnen de bouwlogistiek (Projectbureau 
binnenvaart Randstad,2010). 

De binnenvaart is klaar om bouwlogistiek over water te verzorgen, echter hebben aannemers nog 
koudwatervrees . Volgens Kees de Vries, directeur Koninklijke Schuttevaer en secretaris van het Bureau 
Voorlichting Binnenvaart (BVB), biedt het fijnmazige net van vaarwegen in Nederland een enorme kans 
voor bouwplaatstransport over water. Hij pleit er daarom voor om de spreekwoordelijke eerste schapen 
over de dam te krijgen, door de overheid een handje te laten helpen met bijvoorbeeld kredietgaranties. 
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(Vries de, K, februari 2010) . Voordat de overheid deze garanties afgeeft, of voordat een aannemer het risico 
neemt om voor het "onbekende" vervoer over water te kiezen, willen zij echter wei weten wat de te 
verwachten kosten zijn. 
Naast een overweging op kosten kunnen aannemers hun keuze voor vervoer over het water ook zien als 
blijk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan moet wei inzichtelijk kunnen worden 
gemaakt wat de te verwachten CO2-reductie van hun plannen is (Waldekker, P, januari 2009) . 
Het inzichtelijk maken van de kosten en de te behalen COrreductie is door een gebrek aan kennis over de 
binnenvaart en de organisatie van de bouwlogistiek over water, voor aannemers en overheden, een lastige 
zaak. Het vergaren van deze kennis wordt bemoeilijkt door een grote varieteit aan binnenvaartschepen 
(Lensink, S.M, maart 2007), met elk hun specifieke laadvermogen en daarbij horende CO 2-emissie en 
kosten. 
Ook zijn er verschillende mogelijkheden om het transport naar de bouwplaats te organiseren . Materialen 
kunnen direct van de producent naar de bouwplaats worden getransporteerd of eerst samenkomen in een 
verzamelpunt. Vanuit dit verzamelpunt kan dan een groter transport met verschillende materialen naar de 
bouwplaats gaan. In dit verzamelpunt lOuden dan ook nog prefabricage werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd, waardoor het te vervoeren volume veranderd. 
Het is ondoenlijk om voor al deze mogelijke situaties en verschillende vaartuigen losse berekeningen te 
maken om de kosten en CO2-emissie te bepalen . Voor aannemers lOU het daarom handig zijn om een 
kennissysteem te hebben om in korte tijd te kunnen bepalen of vervoer over het water een mogelijkheid 
biedt om de COremissie en/of kosten van haar bouwlogistiek omlaag te brengen. 
Een belangrijk uitgangspunt van de stichting ERASMUSPOORT® is dat het project gericht is op 
duurzaamheid (Stichting ERASMUSPOORT®, 2009). Voor de toekomstige aannemer van het project zal het 
daarom belangrijk zijn om aan de stichting inzichtelijk te kunnen maken op welke manier de COremissie 
van de uitvoering is verminderd . 

Er blijkt dus een behoefte te zijn voor een kennissysteem waarin de kennis over vervoer over het water, de 
weg en de verschillende organisatievormen van de bouwlogistiek samenkomen. Aan de hand van dit 
kennissysteem lOuden aannemers dan hun plannen moeten kunnen doorrekenen op COremissie en 
kosten . Door bij het doorrekenen van de plannen uit te gaan van verschillende scenario's kan dan ook 
bekeken worden op welke manier de CO2-emissie of kosten van de bouwlogistiek lo laag mogelijk kunnen 
worden gehouden. De opgestelde doelstelling voor het afstudeerwerk luidt daarom als voigt: 

Het ontwerpen van een kennissysteem ter bepaling van de CO2-emissie en kosten van 
verschillende scenario's v~~r de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®, wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van vervoer over de weg en/of het water. 

In hoofdstuk twee zal deze doelstelling en het daarbij opgestelde afstudeerplan verder worden uitgewerkt. 

1.4. Definities van de belangrijkste begrippen 

Voor een aantal begrippen welke worden gebruikt in de doelstelling en het vervolg van dit rapport is het 
belangrijk de definitie vast te stellen lOdat duidelijk is wat er in de context van dit onderzoek met het 
begrip wordt bedoeld . Waar nodig zal ook een eventueel gemaakte afbakening worden beschreven. 

- Bouwlogistiek: 

- COremissie: 
- COrgeoptimaliseerd: 

- Duurzaam: 

11 

Het geheel aan maatregelen om de juiste materialen met de juiste kwaliteit, op 
het juiste moment, op de juiste plaats te krijgen, zodat hiervan een zo'n gunstig 
mogelijke invloed uitgaat op het totale bouwproces. (RRBouw, 2005:26). 
De uitstoot van koolstofdioxide, welke het broeikaseffect op aarde veroorzaakt. 
De keuze voor de voertuigen met de laagste COremissie voor het vervoeren van 
de benodigde goederen naar de bouwplaats. 
Het beperken van het gebruik van schaarse en/of vervuilende hulpbronnen zodat 
voor toekomstige generaties het vermogen om in hun eigen behoeften te 
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- Kennissysteem: 

- Kosteneffectief: 
- Logistiek centrum: 

- Logistiek systeem: 

- Materiaalstroom: 

- Module: 
- Natransport 

- Prefabriceren: 

- Superhoogbouw: 
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voorzien en een goede kwaliteit van leven behouden blijft (Brundtland 
commissie, 1987). 
In dit rapport betreft het de hulpbron olie, waarvan het verbruik wordt bepaald 
aan de hand van de uitgestoten COremissie door een voer-/vaartuig. 
fen systeem (rekenmodel + stappenplan) dat onder gebruikmaking van kennis 
over vervoer over het water en de weg, de COremissie en kosten van de 
bouwlogistiek voor een project kan bepalen. 

Tegen gelijkblijvende of lagere kosten te realiseren. 
fen logistiek centrum is een omkaderde plaats, anders dan de bouwplaats zelf en 
niet zijnde openbare weg of transportmiddel, waar tijdens het transport van 

leverancier naar bouwplaats of andersom transporten korte of langere tijd 
stilstaan, opgeslagen worden, en/of een handeling met het transport verricht 
wordt (Segeren D.A.R, juni 2010). 
Benaming voor aile materiaalstromen van en naar de bouwplaats tezamen, 
waarbij deze term duidt op een samenhang of interactie tussen deze stromen. 
fen over een bepaalde tijd continue stroom goederen met een gelijkblijvende 
intensiteit en hetzelfde af te leggen traject naar de bouwplaats of het 
verzamelpunt. 
Samengestelde elementen, die een drie dimensionaal gebouwelement vormen. 
Transport per vrachtwagen vanaf de kade naar het hijspunt op de bouwplaats. 
Dit transport vindt plaats op de bouwplaats. 
Het van te voren bewerken/samenbrengen van materialen, zodat deze 
handelingen niet meer op de verdieping hoeven plaats te vinden. 
Het hoogste gebouw in Nederland is op dit moment de Maastoren in Rotterdam, 
met 165 meter (topOl0.nl, 2010). Omdat er in dit rapport gesproken wordt over 
de torens van 300 meter haag, worden deze daarom oak wei superhoogbouw 
genoemd. 

- Vervoer over het water: Transport per binnenvaartschip, zowel motorschepen als duwboten met 
motorloze duwbakken. 

- Vervoer over de weg: 
- Voortransport: 

Transport per vrachtwagen. 
Transport per vrachtwagen van een producent naar de dichtstbijzijnde 
laadplaats voor schepen. Dit transport vindt plaats over de openbare weg. 

1.5. Afstudeerbegeleidingscommissie 

De voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie is de hoogleraar van de mastertrack Structural 
Design, dhr. Kleinman. Dhr. Vissers heeft samen met dhr. Vastert de begeleiding vanuit de Technische 

Universiteit verzorgd. Vanuit het CEAC design consortium (ABT) is het project begeleid door dhr. van 
Herwijnen. 

Voorzitter Technische Universiteit Eindhoven: Prof.ir. Cees Kleinman 
Hoofdbegeleider Technische Universiteit Eindhoven: Ir. Martin Vissers 
Medebegeleider Technische Universiteit Eindhoven: Dr. ir. Eric Vastert 
Externe begeleider stichting ERASMUSPOORT®I ABT: Prof. ir. Frans van Herwijnen 
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2. Afstudeerplan 
In dit hoofdstuk zal de uitwerking van de doelstelling van het afstudeerwerk worden toegelicht. Allereerst is 
geanalyseerd in welke onderdelen de doelstelling is op te delen en hoe deze delen met elkaar in verband 
staan (paragraaf 2.1.). Daarna zal voor de uitwerking van deze onderdelen worden vastgelegd welke 
werkzaamheden moeten worden verricht. Dit gebeurt aan de hand van het opstellen van taakstellingen en 
onderlOeksvragen (paragraaf 2.2.). In het plan van aanpak wordt verder beschreven hoe de verschillende 
onderlOeksstappen zullen worden uitgevoerd (paragraaf 2.3.) . Het hoofdstuk sluit af met de behandeling 

van de gemaakte afbakeningen (paragraaf 2.4.) en de relevantie van het onderzoek (paragraaf 2.5) . 

2.1. Uitwerking doelstelling 

In de inleiding is al dieper ingegaan op de aanleiding voor de doelstelling van het onderzoek. Om 
gestructureerd tot het beoogde eindresultaat te komen is het van belang om duidelijk te hebben welke 
vragen aan het eind van het project beantwoord moeten zijn. Om dit helder te krijgen is eerst gekeken hoe 
de uitwerking van de doelstelling er uit lOU moeten zien en wat het gewenste eindresultaat van deze 
uitwerking is. Daarna is gekeken hoe de doelstelling is op te splitsen in verschillende uit te werken 
onderwerpen. De opgestelde doelstelling van het afstudeerwerk is als voigt: 

Het ontwerpen van een kennissysteem ter bepaling van de CO2-emissie en kosten van 
verschillende scenario's voor de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®, wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van vervoer over de weg en/of het water. 

De achterliggende gedachte van deze doelstelling is dat het te ontwikkelen kennissysteem gebruikt zal gaan 
worden om de CO 2-emissie en/of kosten van de bouwlogistiek omlaag te brengen. Het studieproject 
ERASMUSPOORT® is gericht op duurzaamheid, waarbij de kosten op dit moment nog van ondergeschikt 
belang zijn. Om te achterhalen wat de mogelijke inzet van vervoer over water zou betekenen voor de 
duurzaamheid van de bouwlogistiek, zijn voor dit studieproject daarom twee door te rekelllen scenario's 
van belang: 

1) Een lo laag mogelijke CO 2-emissie van de bouwlogistiek, wanneer van lOwel vervoer over het water 
als over de weg gebruikt kan worden gemaakt. 

2) Een lo laag mogelijke CO 2-emissie van de bouwlogistiek, wanneer aileen gebruik wordt gemaakt van 
vervoer over de weg (traditionele aanpak). 

Buiten het studieproject hangen beslissingen van aannemers vaak in grote mate af van kosten. Om te 
weten te komen of vervoer over water eventueel ook gebruikt kan worden om de kosten van de 
bouwlogistiek te reduceren is nog een derde scenario interessant om door te rekenen: 

3) Zo laag mogelijke kosten voor de bouwlogistiek, wanneer van lOwel vervoer over het water als over 
de weg gebruik kan worden gemaakt. 

Aan de hand van dit derde scenario zal bepaald kunnen worden wat de meerkosten voor de aannemer zijn 
om te kiezen voor een bouwlogistiek met een lo laag mogelijke CO 2-emissie ten opzichte van een 
bouwlogistiek met lo laag mogelijke kosten . De uitkomsten van de verschillende scenario's lOuden daarna 
ook als uitgangspunt kunnen dienen voor het opstellen van nieuwe scenario's, waarbij een betere mix 
wordt gezocht tussen CO2 en kosten reducties door de aannemer. 

Het eindresultaat van het afstudeerproject is de vaststelling van grootst mogelijke CO2 reductie en de 
daarbij horende kosten voor de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT® in vergelijking met een 
scenario dat uitgaat van een traditionele aanpak. 

Met aileen de opgestelde doelstelling is het lastig te bepalen waar moet worden gestart met het 
onderzoek. Om dit makkelijker en inzichtelijk te maken is er gekeken in welke losse onderdelen het te 
ontwerpen kennissysteem is op te splitsen . Om dit te kunnen doen, is nagegaan welke soort gegevens zijn 
te onderscheiden als invoer voor het kennissysteem en hoe deze gegevens moeten worden verwerkt tot 
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het eindresultaat (taakstelling 1 van het afstudeerplan). In figuur 2.1. is deze opdeling schematisch 
weergegeven. De invoergegevens blijken te kunnen worden opgedeeld in uitgangspunten met betrekking 

op de te vergelijken scenario's, projectafhankelijke gegevens en projectonafhankelijke gegevens. Deze 

opdeling vormt de basis van de op te stellen taaksteliingen, zie paragraaf 2.2. 

Een kennissysteem ter bepaling van de C02-emissie en kosten van drie verschillende scenario's 
voor de bouwlogisitiek van project ERASMUSPOORT® 

Uitgangspunten drie 

te vergelijken scenario's • Rekenmodel 
Projectonafhankelijke gegeve~ + 

Projectafhankelijke gegevens • stappenplan 

~ De C02-emissie en 
kosten van drie scenario's. 

-~-----..------' 

We rkvI rbere;der 

Figuur 2.1.: Schematische weergave van de opsplitsing van het kennissysteem in deelonderwerpen. Het 
kennissysteem is onderverdeeld in een rekenmodel en stappenplan. Wanneer aile ingaande gegevens 
bekend zijn kan een werkvoorbereider de COremissie en kosten van de bouwlogistiek berekenen 

2.2. Taakstellingen en onderzoeksvragen 

Het opstelien van de taakstellingen en de onderzoeksvragen is gebeurd aan de hand van een analyse van de 
benodigde gegevens voor het kunnen berekenen van de COremissie en kosten van de bouwlogistiek. Deze 

analyse is de eerste taakstelling van het afstudeerplan. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de 
gegevens die het te ontwikkelen kennissysteem nodig heeft voor de bepaling van de CO2 en kosten van de 

bouwlogistiek, kunnen worden onderverdeeld in; projectonafhankelijke gegevens, projectafhankelijke 
gegevens en uitgangspunten voor de door te rekenen scenario's (zie ook paragraaf 3.2.4. conclusie 

taakstelling 1). Aan de hand van deze kennis zijn de overige vier taakstelling met onderzoeksvragen 
opgesteld. In figuur 2.2 . is aangegeven hoe de laatste vier taakstellingen van het afstudeerplan aan de 

verschillende deelonderwerpen zijn gekoppeld. 

Taakstelling 1: Analyse van de benodigde gegevens voor het kunnen berekenen van de COremissie en 
kosten van bouwlogistiek over het water en de weg. 

Onderzoeksvraag 1.1. 
Onderzoeksvraag 1.2. 

Onderzoeksvraag 1.3. 
Onderzoeksvraag 1.4. 
Onderzoeksvraag 1.5. 

Onderzoeksvraag 1.6. 

Op welke wijze moet de CO2-emissie van de bouwlogistiek worden berekend? 

Op welke wijze moeten de kosten van de bouwlogistiek worden berekend? 

Welke logistieke situaties zal het kennissysteem moeten kunnen doorrekenen? 
Welke wijzen van transport zijn er mogelijk naar de bouwplaats? 

iVlet welke verschillende vervoerstypen moet rekening worden gehouden? 

In welke categorieen zijn de v~~r het kennissysteem benodigde gegevens op te 

delen? 

Taakstelling 2: Het bepalen van de projectonafhankelijke gegevens. 

Onderzoeksvraag 2.1. 

Onderzoeksvraag 2.2. 
Onderzoeksvraag 2.3 . 
Onderzoeksvraag 2.4 
Onderzoeksvraag 2.5. 

Welk materieel wordt met elkaar vergeleken? 

Wat is de beladingcapaciteit van het geselecteerde materieel? 

Wat is de gemiddelde snelheid van het geselecteerde materieel? 
Welke rusttijden moeten worden aangehouden? 

Welke overslagtijden moeten worden aangehouden? 
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Taakstelling 3: 

4: 

2.6. 
2.7. 
2.8. 

Wat is het verschil in loonkosten tussen de gp~;PIP'('tF'P vervoersmiddelen? 
Wat zijn de van het materieel? 
Wat is het 

2.9. Welke emissiewaarde wordt er voor 
2.10. Hoeveel kost brandstof? 
2.11. Hoeveel kost overslag? 

Ontwerpen van het kennissysteem. 

3.1. Aan welke eisen moet het voldoen? 
3.2. Op welke manier moeten gegevens worden am de COz-emissie van 

de bouwlogistiek te kunnen berekenen? 
3.3. Op welke manier moeten gegevens worden om de kosten van 

bouwlogistiek te kunnen berekenen? 
3.4. Hoe moet het 
3.5. Welke 
3.6. 
3.7. 

Het van de projectgegevens van ERASMUSPOORT@, die n..,'UUIHlIl 

invoer van het kennissysteem. 

4.1. Wat zijn de uitgangspunten met 
ERASMUSPOORT®? 

tot het ontwerp van 

4.2. Wat zijn de uitgangspunten met tot de uitvoering van de twee 
torens? 

4.3. Wat zijn de uitgangspunten met betrekking tot de bouwlogistiek van 

5.l. 
5.2. 

5.3. 

ERASMU5POORT®? 
Wat is de bouwplanning van het 
In welke materiaalstromen is het te verdelen? 
Welke hoeveelheden moeten worden vervoerd? 
Wat zijn de start- en einddatums van materiaalstromen? 
Wat is de intensiteit van deze materiaalstromen? 
Wat zijn de locaties van de van de bouwmaterialen? 
Wat is de beste locatie voor centrum I 

van het Kefln1:)"svsreem op nrr'I<>J-" ERASMUSPOORT®. 

Wat zijn de 
Welk gedrag lOU het 
moeten vertonen? 
Wat zijn de 
scenario's? 

bij de doorrekening van de drie 

van het kennissysteem voor de drie 

5.4. Zijn de resultaten van de drie scenario's volgens de verwachting van 
van het kenn 

5.5. Op welke punten is het toetsing op ERASMUSPOORT 

5.6. 

5.7. 
5.8. 

niet voldoende 
Werkt het model op de in 
verwachting? 
Voldoet het 
Hoe zou het 

5.6. vastgestelde 

programma van eisen? 
kunnen worden verbeterd? 

oak naar 
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Een kennissysteem ter bepaling van de C02-emissie en kosten van drie verschiilende scenario's 
voor de bouwlogisitiek van project ERASMUSPOORT® 

TS 5 
Uitgangspunten drie I Te ontwikkelen kennissvsteem 
tp 'ikpn c;rpn::ar irU!TS 2 
Projectonafhankelijke gege\ en~ Reken+model 
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Gebruiker 

TSS 

Ii---.J De C02-emissie en I 
, kosten van drie scenario's. 

Eindresultaat 

Figuur 2.2.: Schematische weergave van de koppeling van de deelonderwerpen van het te ontwikkelen 
kennissysteem aan de opgestelde taakstellingen. 

2.3. Aanpak 

De uitwerking van de taakstellingen is in twee fases onderverdeeld. Een onderzoeksfase en een 
ontwerpfase. Binnen de onderzoeksfase vallen taakstelling 1 en 2. Voor taaksteiling 1 is met behulp van 
literatuuronderzoek geanalyseerd welke kennis benod igd is voor het kunnen berekenen van de COr 
emissie en kosten binnen de bouwlogistiek. Vervolgens zijn in taaksteiling 2 de aan te houden waardes van 
de bepaalde parameters bij taakstelling 1 vastgesteld voor het te ontwikkelen kennissysteem . De resultaten 
van de onderzoeksfase worden in hoofdstuk drie van dit rapport behandeld . 
De ontwerpfase bestaat uit taaksteiling 3,4, en 5. Onder taaksteiling 3 wordt aan de hand van de resultaten 
van de onderzoeksfase het kennissysteem uitgewerkt. In taakstelling 4 worden de in taakstelling 1 bepaalde 
projectafhankelijke gegevens verder uitgewerkt. Door deze aan het einde van het afstudeerwerk uit te 
werken kan het beste in worden gespeeld op het laatste ontwerp van project ERASMUSPOORT® en de 
resultaten van de onderzoeken "Bouwen met modules" (Wouter Velsing) en "Weersonafhankelijk bouwen" 
(Sven Pbrteners) . Onder taakstelling 5 worden vervolgens de uitgangspunten voor de met het 
kennissysteem door te rekenen scenario's vastgesteld . Nadat aile voor het kennissysteem benodigde 
gegevens zijn bepaald wordt gestart met de toetsing van het onder taakstelling 3 ontwikkelde 
kennissysteem op het project ERASMUSPOORT®. 
Met behulp van deze doorrekening wordt ook de werking van het ontwikkelde kennissysteem getoetst. Na 
controle of het kennissysteem voldoet aan de het opgestelde programma van eisen worden de CO r 
emissie en de kosten voor de verschillende scenario's van de bouwlogistiek berekend . Daarnaast zuilen ook 
enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking op het kennissysteem en eventueel 
vervolgonderzoek. 

2.4. Afbakening 

Bij dit afstudeerwerk hoort een viertal afbakeningen: 

1. Aileen de kosten en de COremissie van het traject van producent tot aan het hijspunt op de 
bouwplaats zal in de berekeningen worden opgenomen. Het voortraject van grondstoffen naar de 

producent is namelijk voor een aannemer niet te beheersen en wordt daarom niet meegenomen . 
Het verticale transport op de bouwplaats is onderdeel van onderzoek binnen het thema "Bouwen 
met modules" (Wouter Velsing). 

2. Bij de berekeningen zal aileen rekening worden gehouden met de directe COremissie en kosten 
van de vervoersmiddelen en de daartussen benodigde overslag. De indirecte COr emissie en kosten 
zijn niet van invloed op keuze van aannemer voor de te gebruiken vervoersmiddelen . Een 

voorbeeld van indirecte COremissie, is de CO2-emissie die vrijkomt bij de productie van het 
vervoersmiddelen. Voorbeelden van indirecte kosten zijn de kosten voor het onderhoud een het 
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(vaar)wegennet,de kosten veroorzaakt door files en de kosten voor een prefabricage plaats of 
logistiek centrum . 

3. Voor het materieel dat benodigd is voor overslag zal geen COremissie worden bepaald. In 
verhouding met de emissie t ijdens het vervoer zijn deze namelijk verwaarloosbaar en zullen zij 
geen verschil maken tussen de verschillende vervoersmiddelen . De kosten van het 
overslagmaterieel worden wei meegenomen, deze verschillen namelijk wei per vervoersmiddel. 

4. Het onderzoek zal aileen de materiaalstromen naar de bouwplaats meenemen, die betrekking 
hebben op de hoofddraagconstructie en de gevel. Hiervoor is gekozen omdat naar verwachting 
schepen aileen kunnen concurreren met vrachtwagens wanneer er grote hoeveelheden materiaal 
moeten worden vervoerd . 

2.S. Relevantie 

Relevantie met uitvoeringstechniek: 
Aannemers zien steeds meer het belang in van het uitdragen van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ais een bedrijf inzichtelij k kan maken op welke manier men milieubesparingen probeert te 
realiseren is dit goed voor hun imago bij zowel de maatschappij als opdrachtgevers. Aannemers hebben 
echter nog weinig ervaring met vervoer over water en het inzichtelijk maken van de milieuvoordelen die 
hiermee zijn te behalen. 

Aan de hand van het te ontwikkelen kennissysteem moet het mogelijk zijn om in korte tijd de te behalen 
CO2-reductie en de daarbij horende kosten te berekenen. Het kennissysteem lOrgt er hierbij voor dat voor 
vervoer over het water altijd de keuze voor het type vaartuig gemaakt wordt waarmee de CO 2-reductie het 
grootste wordt. Door tegeljjkertijd ook de kosten mee te nemen wordt het voor aannemers meteen 
duidelijk of vervoer over het water ook een manier is om transportkosten te verlagen. 
De resultaten van het onderzoek met als casus project ERASMUSPOORT® zullen ook voor een groot aantal 
andere projecten relevant zijn . Er blijkt namelijk een sterk verband te bestaan tussen steden met 
superhoogbouw en de aanwezigheid van rivieren. Uit de 25 geanalyseerde hoogbouwprojecten in het 
vooronderzoek " referenties" wordt 70% van de steden waar deze gebouwen staan, doorkruist door een 
bevaarbare waterweg. De relevantie van de resultaten voor bouwprojecten in deze steden is dan nog 
voornamelijk afhankelijk van de afstand van de bouwplaats tot aan het water en de bereikbaarheid van het 
achterland. 

Wetenschappelijke relevantie: 
Op dit moment is er nog geen hulpmiddel dat de kennis over de kosten en COremissie van lOwel vervoer 
over het water als over de weg samenbrengt in een model waarmee deze zijn te vergelijken voor 
verschillende wijze van organisatie van de bouwlogistiek. Aan de hand van het te ontwikkelen 
kennissysteem kunnen aannemers in korte tijd bepalen wat de beste organisatie is van de bouwlogistiek 
voor een project . 
Ook kunnen met behulp van gevoeligheidsanalyses bepaald worden welke factoren het belangrijkst zijn om 
de COremissie of kosten te verminderen van transport over de weg en/of over het water. 

Maatschappelijk relevantie : 
Omdat de resultaten van het kennissysteem aannemers en overheden meer inzicht geven in de te behalen 
COrreductie en daarbij horende kosten, kunnen zij hiermee hun keuze voor een bepaalde vervoerswijze 

beter onderbouwen. Wanneer door deze betere onderbouwing aannemers het risico van de keuze voor het 
'onbekende' vervoer over water durven te nemen zullen overheden hen wellicht ook willen helpen met 
kredietgaranties. De maatschappij lOU een verandering van vervoerwijze ten goede komen . Momenteel is 
een derde van het wegtransport bouw gerelateerd (logistiek.nl,2010). Door gebruik te maken van schepen 
worden de wegen ontlast en files verkort. Het kennissysteem geeft een belangrijk inzicht in de CO2-emissie 
van de bouwlogistiek, waardoor maatregelen kunnen worden genomen om deze te reduceren en 
klimaatverandering tegen te gaan. 
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3. Onderzoeksresultaten 
De onderlOeksfase bestaat uit het uitvoeren van taakstelling 1 en 2 van het afstudeerplan en heeft 
plaatsgevonden van februari tot juli 2010. Aile uitgevoerde werkzaamheden in deze periode zijn vastgelegd 
in een onderlOeksverslag (Ruijs, W, onderzoeksrapport, juni 2010) In dit hoofdstuk zullen voor taakstelling 
1 en 2 kernachtig de onderlOeksresultaten worden behandeld . Het gehele onderlOeksverslag is digitaal 
terug te vinden op de cd in bijlage 1. 

3.1. Doel van het onderzoek 

De onderlOeksfase is erop gericht om vast te stellen welke informatie benodigd is voor het opstellen van 
het kennissysteem ter bepaling van de CO 2-emissie en de kosten van de bouwlogistiek. 
Het onderzoek moet daarnaast ook voorzien in de rekenwaarden voor de tijdens taakstelling 1 vastgestelde 
benodigde kennis die in het kenn issysteem zal moeten worden opgeslagen. 

3.2. Voor het kennissysteem benodigde gegevens 

Deze paragraaf behandelt de onderlOeksvragen onder taakstelling 1: analyse van de benodigde gegevens 
voor het kunnen berekenen van de COremissie en kosten van bouwlogistiek over het water en de weg. 
Subparagraaf 3.2.1. behandeld de eerste onderlOeksvraag met betrekking op de wijze waarop de COr 
emissie van de bouwlogistiek moet worden berekend. De wijze van berekening van de kosten van de 
bouwlogistiek (onderlOeksvraag 1.2.) zal daarna worden behandeld in subparagraaf 3.2.2. In subparagraaf 
3.2.3. zullen de drie onderlOeksvragen (onderlOeksvragen 1.3, 1.4. en 1.5.) met betrekking op de mogelijke 
logistieke situaties en de vervoerstypen waar het kennissysteem mee zal moeten kunnen rekenen worden 
beschreven. In de conclusie van de eerste taakstelling (subparagraaf 3.2.4.) zal worden aangegeven in 
welke categorieen de voor het kennissysteem benodigde gegevens zijn op te delen. 

3.2.1. Wijze van berekening COz-emissie bouwlogistiek 

De directe COremissie van lOwel vervoer over het water als of over de weg is direct afhankelijk van het 
energiegebruik. Wanneer het totale energiegebruik (MJ) bekend is kan deze met een emissiefactor (g/MJ) 
worden vermenigvuldigd, waardoor het aantal uitgestoten gram CO 2 wordt bepaald (CBS, 2007) . 
Het totale energiegebruik van een vervoersmiddel voor een bepaald traject is te berekenen wanneer de af 
te leggen afstand en het energiegebruik per kilometer bekend zijn . 
Het energiegebruik per kilometer is afhankelijk van het vervoersmiddel waardoor deze worden afgelegd en 
de hoeveelheid belading welke deze moet meenemen (CBS, 2007). Wanneer het energiegebruik van de 
vervoersmiddelen in geheel beladen en lege situatie bekend zijn, kan voor de bepaling van het 
energiegebruik voor de tussenliggende beladinghoeveelheden worden ge"lnterpoleerd tussen deze twee 
waarden. 
Ter bepaling van de beladingsfactor van het vervoersmiddel moeten een aantal gegevens bekend zijn . Van 
het project moet bekend zijn hoeveel (in gewicht en volume) materiaal vervoerd moet worden en in 
hoeveel leveringen dit moet gebeuren. Van de mogelijk in te zetten vervoersmiddelen moet bekend zijn 
wat hun beladingvermogen is, lOwel in gewicht als volume. Na een controle of het gewicht of het volume 
van het te vervoeren materiaal maatgevend is voor het aantal in te zetten vervoersmiddelen kan dan het 
aantal benodigde vervoersmiddelen worden berekend per levering. Aan de hand van het dan bekende 
beschikbare laadvermogen per levering en de daadwerkelijk te vervoeren belading kan de beladingsfactor 
worden berekend. 
Om de gehele berekening voor de hoeveelheid COremissie uit te kunnen voeren is dan aileen nog het 
aantal af te leggen kilometers benodigd. Dit zijn het totaal aantal kilometers dat over de gehele periode van 
leveringen door aile ingezette vervoersmiddelen is afgelegd. Tijdens de berekening van de beladingfactor is 
al uitgerekend hoeveel vervoersmiddelen er per levering benodigd zijn. Door dit aantal te vermenigvuldigen 
met het aantal leveringen dat moet worden uitgevoerd en het aantal kilometers dat per levering moet 
worden afgelegd kan het totaal aantal af te leggen kilometers voor de materiaalstroom worden bepaald. 
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In figuur 3.1. is het processchema weergegeven waarin de benodigde gegevens en de berekenstappen zijn 
weergegeven ter bepaling van de COremissie veroorzaakt door een materiaalstroom. 
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Figuur 3.1. Processchema ter berekening van de COremissie van een materiaalstroom. De 
projectafhankelijke gegevens (gee/) zullen handmatig moeten worden ingegeven, de overige stappen 

zouden geautomatiseerd kunnen worden. 

In tabel 3.1. zijn de gegevens welke benodigd zijn voor de berekening van de COremissie onderverdeeld in 
project afhankelijke en onafhankelijke gegevens. De projectafhankelijke gegevens zullen in het te 
ontwerpen kennissysteem de variabele gegevens zijn en door de gebruiker moeten worden ingevoerd. De 
projectonafhankelijke gegevens zijn vaste rekenwaarden welke in het te ontwerpen kennissysteem 

opgeslagen dienen te worden. 

Projectafhankelijke gegevens Projectonafhankelijke gegevens 

aantal af te leggen kilometers per levering emissiefactor CO} 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in ton de met elkaar te vergelijken vervoersmiddelen 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in m 3 energiegebruik geheel beladen vervoersmiddel 

het leveringsinterval energiegebruik leeg vervoersmiddel 

laadvermogen in ton per vervoersmiddel 

laadvermogen in m3 per vervoersmiddel 

Tabel 3.1. Opdeling van de gegevens benodigd voor de berekening van de COremissie van een 
materiaalstroom in projectafhankelijke en -onafhankelijke gegevens. De projectonafhankelijke 
gegevens zullen in het te ontwikkelen kennissysteem moeten worden opgenomen. 

3.2.2. Wijze van berekening kosten bouwlogistiek 

Binnen de berekening van de kosten voor de bouwlogistiek is een afbakening gemaakt waarbij aileen de 
directe kosten met betrekking op de in te zetten vervoersmiddelen en de overslag daartussen worden 
meegenomen. Het zal hier dan gaan om de loon kosten, vaste kosten en brandstofkosten van het 
vervoersmiddel en de overslagkosten voor het laden en lossen van de vervoersmiddelen. AI deze 
kostenposten worden direct be'invloed door het gekozen vervoersmiddel. 

19 ONDERZOEKSRESULTATEN 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

De loonkosten en vaste kosten per vervoersmiddel komen op dezelfde wijze tot stand en zullen daarom 
gezamenlijk behandelt worden . De berekeningen van de brandstofkosten en de overslagkosten zijn 
afhankelijk van andere gegevens en zullen apart worden behandelt. 

Loonkosten en vaste kosten 
Om de totale loonkosten en vaste kosten te kunnen berekenen moet per vervoersmiddel bekend zijn wat 
de loonkosten en vaste kosten per uur zijn . Deze waardes kunnen dan vermenigvuldigd worden met het 

totaal aantal uren dat deze vervoersmiddelen ingezet moeten worden tijdens de periode waarin materialen 
geleverd moeten worden. 
Het totaal aantal benodigde uren dat benodigd is voor het uitvoeren van de materiaalstroom is afhankelijk 
van : 

• het aantalleveringen; 

• het aantal benodigde vervoersmiddelen per levering; 

• het aantal personen dat het vervoersmiddel moet bemannen; 

• de tijd die elke vervoersmiddel nodig heeft voor het afleggen van het traject van producent tot op 
de bouwplaats inclusief de tijd benodigd voor het laden/lossen en de verplichte rusttijden . 

Ter berekening van het aantal in te zetten vervoersmiddelen zijn het aantalleveringen en de hoeveelheden 
te vervoeren materiaal (in gewicht en volume) bepalend. 
De benodigde tijd voor het afleggen van het traject van producent tot op de bouwplaats is afhankelijk van 
de af te leggen afstand, de snelheid van het vervoersmiddel en voor vervoer over de weg ook het wegtype 
waar gebruik van wordt gemaakt. 
Wanneer het totaal aantal te vervoeren stuks bekend is kan ook een laad- en lostijd bepaald worden . V~~r 
vervoer over de weg zal worden aangenomen dat de verplichte rusttijd zoveel mogelijk tijdens het laden en 
lossen wordt genoten. Wanneer de rusttijd de laad- en lostijd overschrijdt moeten voor deze tijd ook 
loonkosten en vaste kosten in rekening gebracht worden. De bemanning van een schip is altijd zo 
samengesteld dat het schip niet stil hoeft te liggen, wanneer een deel van de bemanning rust neemt. 
In figuur 3.2. is het processchema weergegeven waarin de benodigde gegevens en de berekenstappen zijn 
weergegeven ter bepaling van de loonkosten en vaste kosten behorende bij de uitvoering van een 
materiaalstroom. 
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Figuur 3.2.Processchema ter berekening van de loonkosten en vaste kosten van een materiaalstroom. De 
projectafhankelijke gegevens (geel) luI/en handmatig moeten worden ingegeven, de overige stappen 
louden geautomatiseerd kunnen worden. Voor de legenda lie figuur 3.3. 
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In tabel 3.2. zijn de gegevens welke benodigd zijn voor de berekening van de loonkosten en vaste kosten 
onderverdeeld in project afhankelijke en onafhankelijke gegevens. De projectafhankelijke gegevens wilen 
in het te ontwerpen kennissysteem de variabele gegevens zijn en door de gebruiker moeten worden 
ingevoerd . De projectonafhankelijke gegevens zijn vaste rekenwaarde welke in het te ontwerpen 
kennissysteem opgeslagen dienen te worden. 

Projectafhankelijke gegevens Projectonafhankelijke gegevens 

aantal af te leggen kilometers per levering de met elkaar te vergelijken vervoersmiddelen 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in ton laadvermogen in ton per vervoersmiddel 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in m 3 laadvermogen in m 3 
per vervoersmiddel 

het leveringsinterval snelheid vervoersmiddel 

verdeling kilometers: snelweg, provinciaal, bebouwde kom benodigde bemanning per vervoersmiddel 

het aantal te vervoeren stuks loonkosten per uur per lid van de bemanning 

toegestane vaarklasse, vaarweg laad- lostijd per stuk 

benodigde russtljd 

vaste kosten vervoersmiddel per uur 

Tabel 3.2. Opdeling van de gegevens benodigd voor de berekening van de loonkosten en vaste kosten 
van een materiaalstroom in projectafhankelijke en -onafhankelijke gegevens. De projectonafhankelijke 
gegevens zullen in het te ontwikkelen kennissysteem moeten worden opgenomen. 

Brandstofkosten 
De berekening van de brandstofkosten is voor een groot deel hetzelfde als de berekening van de (02-

emissie. Beide zijn namelijk afhankelijk van het totale energiegebruik. Voor de berekening van de 
brandstofkosten is er echter nog een extra stap benodigd na de berekening van het totale energiegebruik. 
Het totale energiegebruik moet namelijk eerst omgerekend worden naar het aantal liters brandstof wat 
hiervoor benodigd is. Dit gebeurd aan de hand van een vast te stellen verbrandingswaarde van brandstof in 
MJjliter. Wanneer het aantalliters brandstof bekend is, moet deze met een brandstofprijs per liter worden 
vermenigvuldigd om tot de totale brandstofkosten van de materiaalstroom te komen. 
In figuur 3.3. is het processchema weergegeven waarin de benodigde gegevens en de berekenstappen zijn 
weergegeven ter bepaling van de brandstofkosten behorende bij de uitvoering van een materiaalstroom. 
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Figuur 3.3 .Processchema ter berekening van de brandstofkosten van een materiaalstroom De 
projectafhankelijke gegevens (geel) zullen handmatig moeten worden ingegeven, de overige stappen 
zouden geautomatiseerd kunnen worden. 
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De gegevens welke naast de gegevens ter berekening van de CO2-emissie benodigd zijn voor de berekening 
van de brandstofkosten zijn projectonafhankelijk. De twee extra benodigde gegevens zijn de 
verbrandingswaarde van brandstof in MJ/liter en de kostprijs van de brandstof per liter. 

Overslaqkosten 
Kosten welke betrekking hebben op de overslag zijn de kosten van het materieel en personeel voor 
overslag en de doorlopende loonkosten en vaste kosten bij het stilstaan van het vervoersmiddel. De 
doorlopende loonkosten en vaste kosten worden al in de daarbij horende berekening meegenomen . Voor 
de losse berekening van de overslagkosten hoeft daarom aileen rekening gehouden te worden met de 
kosten van het materieel en personeel dat benodigd .is voor de overslag. 
Voor het laden en lossen van een vrachtwagen is vaak minder groot materieel nodig dan het laden en 
lossen van een schip. Daarom zal per vervoerstype moeten worden bekeken wat de te verwachten 
overslagkosten zijn per uur. Het totaal aantal uren dat dit materieel gebruikt moet worden is afhankelijk 
van het aantal stuks dat moet worden overgeslagen en de tijdsduur per stuk die hiervoor benodigd is. 
In figuur 3.4. is het processchema weergegeven waarin de benodigde gegevens en de berekenstappen zijn 
weergegeven ter bepaling van de overslagkosten behorende bij de uitvoering van een materiaalstroom. 
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Figuur 3.4 .Processchema ter berekening van de overslagkosten van een materiaalstroom De 
projectafhankelijke gegevens (geel) zullen handmatig moeten worden ingegeven, de overige stappen 
louden geautomatiseerd kunnen worden. 

De nieuwe gegevens die naast de gegevens voor de andere berekeningen van de kosten benodigd zijn, zijn 
aileen de overslagkosten per uur per vervoerstype. Deze gegevens worden binnen dit project als 
projectonafhankelijk gezien, omdat zij voor een standaard project wilen volstaan. Moeten er binnen een 
project echter uitzonderlijke zware of grote elementen worden vervoerd waar apart overslagmaterieel voor 
benodigd, moet de gebruiker van het kennissysteem deze kosten kunnen aanpassen. 

3.2.3. Logistieke situaties welke door het kennissysteem moeten kunnen worden doorgerekend 

Bij de analyse van de voor het kennissysteem benodigde gegevens is er steeds uitgegaan van berekeningen 
voor een traject dat direct van A naar B gaat. Materiaalstromen in de bouwlogistiek leggen echter vaak een 
weg af met meerdere overslagmomenten tijdens het traject naar de bouwplaats. Deze overslagmomenten 
worden bijvoorbeeld veroorzaakt door de samenkomst van materiaalstromen in een logistiek centrum of 
door het gebruik van verschillende vervoerstype voor het af te leggen traject. 
In deze subparagraaf zal dieper worden ingegaan op het verschil tussen apart of gebundeld vervoer, de 
verschillen in berekening tussen de verschillende te kiezen vervoerstypen en de mogelijke rekensituaties 
die hieruit voorkomen. 
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Apart ofqebundeld vervoer 
Apart vervoer 
Onder apart vervoer vallen materiaalstromen die direct van producent naar de bouwplaats gaan. Wanneer 
deze wordt uitgevoerd door vrachtwagens hoeven deze aileen geladen te worden bij de producent en 
gelost op de bouwplaats. Wanneer gekozen wordt voor vervoer over het water is het mogelijk dat er ook 
aileen geladen wordt bij de producent en gelost op de bouwplaats, maar dan moeten beide wei direct aan 
de waterkant liggen. Wanneer dit niet het geval is zullen stukken van het af te leggen traject moeten 
worden afgelegd per vrachtwagen. Wanneer dit stuk van producent naar de dichtstbijzijnde laadplaats voor 
schepen is, wordt dit voortransport genoemd. Wanneer dit het laatste stuk op de bouwplaats betreft, van 
kade naar hijspunt, is dit natransport. 

Gebundeld vervoer 
Bij gebundeld vervoer wordt het directe traject van producent naar bouwplaats onderbroken door een stop 
in een punt waar meerdere materiaalstromen samenkomen. Dit punt van samenkomst kan gebruikt 
worden om van de goederen uit verschillende materiaalstromen elementen te prefabriceren. Ook kan dit 
punt dienen als logistiek centrum, waar verschillende materiaalstromen met een lage vervoersintensiteit 
samen komen en het laatste traject gezamenlijk afleggen, waardoor vervoersmiddelen beter beladen 
kunnen worden . 
Wanneer er in het verzamelpunt prefabricage werkzaamheden plaatsvinden, moet er rekening worden 
gehouden dat het volume en het aantal stuks van de te vervoeren materialen zal veranderen. Voornamelijk 
het volume is hiervan belang, omdat dit er voor kan lOrgen dat er meer vervoersmiddelen moeten worden 
ingezet na prefabricage, dan dat er nodig waren bij de aanvoer naar de plaats van prefabricage. 
Wanneer in het verzamelpunt verschillende materiaalstromen met een verschillende begin- en einddata 
samenkomen, moet binnen de gebundelde stroom naar de bouwplaats onderscheid worden gemaakt 
tussen verschillende periodes. Het opdelen van de gebundelde stroom in verschillende periodes met elke 
een verschillende vervoersintensiteit vergt veel uitwerking. Het te ontwikkelen kennissysteem lOU hierbij 
veel werkzaamheden uit handen kunnen nemen, wanneer dit geautomatiseerd kan worden. Een voorbeeld 
van de opdeling van een gebundelde stroom in periodes is weergegeven in figuur 3.5. In dit figuur is 
uitgegaan van zes materiaalstromen welke allen hun eigen vervoersintensiteit hebben en via het 
verzamelpunt lopen . Elke materiaalstroom heeft echter zijn eigen start- en einddatum waardoor in de tijd 
de vervoersintensiteit binnen de gebundelde stroom veranderd. Per periode moeten de 
vervoersintensiteiten van de materiaalstromen die dan bezig zijn met elkaar opgeteld worden om tot de 
vervoersintensiteit van de gebundelde stroom in de periode te komen. 

Jan .. 2010 Jan, 2011 Jan. 2012 

l.Toren A Hoofddraagconstructle 
2.Toren A Gevel 
3.Toren A Afbouw 
4. Toren B Hoofddraagconstructle 
5.Toren B Gevel 
6. Toren B Afbouw 

I' . 1 r .~ I' • r .!I I'~.fi 

Figuur 3.5. Opdeling gebundelde materiaalstroom in periodes met verschillende vervoersintensiteiten. 
Elke te onderscheiden periode is bestaat uit een verschillende samenstelling van materiaalstromen. 

De verschillende vervoerstypes 
Voor de uit te voeren berekeningen is er onderscheid te maken tussen drie verschillende vervoerstypes. 
Deze drie vervoerstypes zijn : vervoer over de weg, vervoer over het water per motorschip en vervoer over 
het water per duwstel. De verschillen tussen de uit te voeren berekeningen zullen hier kort worden 
toegelicht. 
Vervoer over de weg 
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Naast dat vrijwel aile projectonafhankelijke gegevens tussen vervoer over de weg en het water verschillen 
is, het van belang dat bij vervoer over de weg er nooit gebruik hoeft te worden gemaakt van voor- of 
natransport . Bij vervoer over de weg, moet er echter wei meer rekening gehouden met de rusttijden van de 
chauffeur. Wanneer een rit te lang is om op een dag door een chauffeur te voltooien, zal er een tweede 
chauffeur moeten worden ingezet of moet het transport stil gaan staan. 
Een ander belangrijk verschil met vervoer over het water zit ook in de mannier waarop de voor het 
transport benodigde tijd berekend moet worden . Bij vervoer over de weg is het van belang om te weten 
over wat voor soort wegen er wordt gereden om aan de hand van de op die wegen toegestane snelheden 
te berekenen hoeveel tijd benodigd is voor het afleggen van het traject. 

Vervoer over het water per motarschip 
Van oudsher worden vooral motorschepen gebruikt . Motorschepen worden nu vooral in de vaarklassen 
met een kleinere vervoerscapaciteit gebruikt. Het ruim en het gedeelte dat voor de aandrijving lOrgt zitten 
aan elkaar vast. Wanneer er geladen en gelost moet worden, moet het gehele schip en de daarop 
werkende bemanning doorbetaald worden. 

Vervaer over het water per duwste/ 
Duwstellen zijn ontwikkeld om grotere hoeveelheden in een keer te kunnen vervoeren . Dit kan door 
verschillende bakken aan elkaar te koppelen en te duwen met een duwboot. Duwstellen komen vooral in 
vaarklassen met een vervoerscapaciteit die groter is dan een groot motorschip kan vervoeren. Het is echter 
ook mogelijk kleinere (niet standaard) duwbakken te gebruiken. Het voordeel van een duwbak hierbij is dat 
de duwboot niet hoeft te wachten op het laden en lossen van de duwbakken, maar kan afkoppelen en 
wegvaren met reeds geladen duwbakken . Om van dit voordeel gebruikt te kunnen maken is er echter altijd 
wei minsten een set extra duwbakken nodig. 

Moqe/ijke rekensituaties per materiaa/stroom 
Door de verschillende situaties die kunnen ontstaan door de keuze tussen apart of gebundeld vervoer en 
de drie verschillende vervoerstypen kunnen voor de berekening van de CO 2-emissie en kosten van een 
materiaalstroom verschillende rekensituaties ontstaan . Het af te leggen traject van een vervoersstroom kan 
hierdoor uit een tot vier delen bestaan . Voor elk deel zullen aparte berekeningen moeten worden 
uitgevoerd. Het kennissysteem lOU het mogelijk moeten maken om met een eenmalige invoer van de 
benodigde gegevens aile losse deelberekeningen uit te voeren en de deelresultaten bij elkaar op te tellen. 
In figuur 3.6. worden aile mogelijke berekensituaties binnen een materiaalstroom weergegeven . 
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Figuur 3.6. De mogelijke situaties waarbij het doorrekenen van een materiaalstroom rekening moet worden 
gehouden bij gebundeld en apart vervoer. Door het gebruik van verschillende vervoersmiddelen en 
opsplitsing van het traject naar de bouwplaats in maximaal vier deeltrajecten zijn veertien verschillende 
situaties mogelijk voor het af te leggen traject naar de bouwplaats. 

3.2.4. Conclusie taakstelling 1 

Om vast te stellen welke gegevens nodig zijn om de COremissie en de kosten van een materiaalstroom te 
bepalen zijn processchema's opgesteld. Bij het opstellen van deze schema's bleek dat er twee soorten data 
nodig zijn om de berekeningen uit te kunnen voeren; projectafhankelijke en projectonafhankelijke 
gegevens. De projectonafhankelijke gegevens zijn specifiek voor het project ERASMUSPOORT®, de 
projectonafhankelijke gegevens zijn algemene parameters. Binnen de projectafhankelijke gegevens kan nog 
een aparte categorie worden aangemerkt. Het leveringsinterval naar de bouwplaats en de beschikbare 
ruimte voor opslag in een verzamelpunt zullen als uitgangspunten van een scenario moeten worden 
vastgesteld. 
In tabel 3.3. zijn aile benodigde gegevens welke uit de processchema's naar boven kwamen in deze drie 
categorieen opgedeeld en is aangegeven wanneer deze gegevens tijdens dit afstudeerproject zullen 
worden bepaald. 

Projectafhankelijke gegevens Projectonafhankelijke gegevens 

Tlfdens de uitwerking van project ERASMUSPOORT· te bepo/en Tijden$ de o~rzorkslase te brpolefJ 

de opdeling van het project in verschillende materiaalstromen de te vergelijken vervoersmiddelen 

start- en eindata materiaalstromen laadvermogen in ton per vervoersmiddel 

aantal af te leggen kilometers per levering laadvermogen in m 
3 

per vervoersmiddel 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in ton snelheid vervoersmiddelen 

hoeveelheid te vervoeren materiaa l in m 3 
benodigde bemanning per vervoersm iddel 

het aantal te vervoeren stuks energiegebruik leeg vervoersmiddel 

verdeling kilometers : snelweg, provinc iaal, bebouwde kom energiegebruik geheel beladen vervoersmiddel 

toegestane vaarklasse, vaarweg loonkosten per uur per lid van de bemanning 

locatie prefabricageplaats / logistiek centrum laad- lostijd per stuk 

Uitgangspunten scenario benodigde rusttijd 

Tijdens liet opstellen van de scenario's bij de toetsing te bepa/en vaste kosten vervoersmiddel per uur 

het leveringsinterval brandstofprijs per liter 

de beschikbare ruimte voor opslag verbrandingswaarde brandstof 

oversl:agkosten per vervoerstype 

emissiefactor voor CO" 

per vaartuig de maximaal te bevaren vaarwegklasse 

Tabel 3.3. Overzicht van de voor het kennissysteem te bepalen gegevens. Aan de hand van deze tabel 
zijn de overige taakstellingen in het afstudeerplan opgesteld. In de tabel zijn de gegevens opgedeeld in; 
oroiectafhankeliike aeaevens, uitaanaounten scenario en oroiectonafhankeliike aeaevens. 

In het te ontwikkelen kennissysteem dienen de projectonafhankelijke gegevens zoveel mogelijke te worden 
opgeslagen. Dit is namelijk de kennis waaraan het de gebruiker ontbreekt. Het kennissysteem zou het 
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daarbij voor de gebruiker mogelijk moeten maken om eenvoudig aile voorkomende logistieke situaties en 

vervoerstypes door te kunnen rekenen. 

Ook is het aantal verschillende logistieke situaties bepaald als gebruik gemaakt wordt van vervoer over de 

weg en/of het water. Uit een analyse van de logistieke situaties welke kunnen voorkomen binnen de 

bouwlogistiek is voortgekomen dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen apart en gebundeld 

transport naar de bouwplaats . In totaal zijn er veertien verschillende situaties denkbaar, waarop het 
vervoer binnen een materiaalstroom kan verlopen. Een materiaalstroom kan hierbij opgedeeld worden in 

een tot maximaal vier vervoersdelen (voortransport, transport naar het verzamelpunt, transport naar de 

bouwplaats, natransport) . Per vervoersdeel zijn er (voor de uit te voeren berekening) drie verschillende 

vervoerstype mogelijk; transport per vrachtwagen, transport per binnenvaarschip en transport per duwstel. 

3.3. BepaJen projectonafhankeJijke rekenwaarden 

In tabel 3.3. zijn de projectonafhankelijke gegevens weergegeven welke benodigd zijn voor de 
berekeningen van de CO 2-emissie en de kosten van de bouwlogistiek. Ter bepaling van de 

projectonafhankelijke gegevens is kennis benodigd over vervoer over het water en de weg. Aannemers 

hebben deze kennis vaak niet in huis en daarom ligt er een taak bij het kennissysteem deze kennis op te 
slaan. De in het kennissysteem vast te leggen kennis wordt in deze paragraaf uitgewerkt. Eerst wilen de 

drie gegevens worden behandelt die onafhankelijke zijn van de mogelijke vervoerswijzen: 

• Emissiefactor CO2 

• Verbrandingswaarde brandstof 

• Laad- lostijd per stuk over te slaan goed 
In de daarop volgende twee subparagrafen wilen voor vervoer over het water en vervoer over de weg de 

projectonafhankelijke gegevens worden bepaald welke wei afhankelijk zijn van de vervoerswijze . Deze 
gegevens zijn: 

• De te vergelijken vervoersmiddelen 

• Vervoerscapaciteit in gewicht en volume 

• Snelheid vervoersmiddel 

• Benodigde bemanning 

• Loonkosten 

• Rusttijden bemanning 

• Energiegebruik vervoersmiddelen 

• Brandstofkosten 

• Vaste kosten 

• Overslagkosten 

3.3.1 . Vervoerswijze onafhankeJijke gegevens 

Emissiefactor COl en verbrandingswaarde brandstof 
De brandstof gebruikt door schepen en vrachtwagens is afgezien van de accijns hetzelfde, namelijk diesel 

(EN590). Door SenterNovem is in opdracht van het ministerie van VROM een lijst met energiedragers en 

standaard emissiefactoren opgesteld in december 2009. In deze lijst is een verbrandingswaarde van 44 MJ 

per kilo en een emissie van 72 gram CO2 per MJ bepaald (SenterNovem, december 2009). De dichtheid van 
diesel (EN590) is 830 kilo per m3

. De verbrandingswaarde voor het rekenmodel komt hiermee op 36,52 MJ 

per liter. 

Het energiegebruik van de verschillende vervoersmiddelen zal in de volgende twee subparagrafen worden 
behandelt. 

Laad- en /ostijd 
De overslagtijd die benodigd is om een product te laden en te lossen is niet anders voor vervoer over water 

of over de weg. De standaard overslagtijd die in het kennissysteem moet worden aangehouden is afgeleid 

uit het deelonderzoek prefabricage dat in het vooronderzoek is gedaan. Tijdens dit deelonderzoek is 

ondermeer de kraanbezetting op een bouwplaats in Den Haag geobserveerd (Pbrteners S, et ai, 
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Prefabricage, februari 2010). Tijdens deze metingen is ook bijgehouden hoeveel tijd er nodig was voor de 
activiteit lossen vrachtauto en tussenopslag. Bij elkaar zijn 108 metingen verricht die te maken hebben met 
deze activiteiten. De gemiddelde tijdsduur van het lossen van een willekeurig onderdeel van de 
vrachtwagen naar de bouwplaats was 4,6 minuten. Omdat er per heen- of retourrit altijd geladen en gelost 
moet worden bedraagt de standaard laad- en lostijd per stuk 9,2 minuten. 

3.3.2. Vervoer over het water 

De te verqelijken vaartuiqen 

Met behulp van het te ontwerpen kennissysteem moet een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen 
vervoer over water en de weg. Omdat er bij vervoer over water een grote variatie bestaat tussen de 
verschillende mogelijk in te zetten vaartuigen is er behoefte aan een indeling in verschillende klassen, 
waardoor er binnen het "vervoer over water" gezocht kan worden naar het beste alternatief. 

Door de instanties die met de binnenvaart van doen hebben worden verschillende klassenindelingen 
gehanteerd . Voor het te ontwikkelen kennissysteem is het van belang duidelijk te maken van welke 
klassenindeling in de berekening gebruik zal worden gemaakt en wat de eigenschappen zijn van de 
verschillende klassen. 

Van oudsher worden de schepen in de binnenvaart getypeerd naar de maxima Ie afmetingen op een 
bepaalde vaarweg. Bijvoorbeeld de Kempenaar en de Dortmunder. 
Tegenwoordig worden binnenschepen echter gebouwd volgens CEMT-klasse, dit is een indeling naar 
afmetingen van vaarwegen in West-Europa. Deze klassenindeling is bepaald door aile ministers van 
transport in Europa. 
Per klasse zijn de maxima Ie afmetingen van het schip vastgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de 
doorgangshoogte van bruggen, diepgang, de breedte van vaarwegen enzovoorts. Aan deze maxima Ie 
afmetingen is ook een laadvermogen in ton gekoppeld om zodoende niet de maxima Ie diepgang te 
overschrijden . 
De indeling loopt van 0 tim VI en heeft vanaf klasse V een a, b of c-aanduiding. Deze aanduiding heeft met 
de meerbaks duwvaart te maken . (BVB,2010) 
In tabel 3.4. is per klasse aangegeven wat de maxima Ie afmetingen en laadvermogen zijn . 

Kla sse Type Lengte Breedte Diepgang Hoogte Laadvermogen in ton 

I Spits 38,5 5,05 1,8-2,2 4 :250 - 400 

II Kempenaar 50-55 6,6 2,5 4-5 ,400 - 600 

III Dortmund-Eemskanaalschip 67-80 8,2 2,5 4-5 '650-1000 

IV Rijn-Hernekanaalschi p 80-85 9,5 2,5 5,25-7 1000 -1500 

Va Groot Rijnschip en duwvaart 95-110 11,4 2,5-2,8 I 5,25-7 1500 - 3000 

Vb Duwvaart i 172-185 11,4 2,5-4,5 I 9,1 , 5500 (duwkonvooi 1 x 2 bakken in de lengte) 

Via Duwvaart I 95-110 22,8 2,5-4,5 7-9,1 i 5500 (duwkonvooi 1 X 2 bakken naast elkaar) 

Vlb Ouwvaart 
, 

185-195 22,8 2,5-4,5 7-9,1 11000 (duwkonvooi 2 x 2 bakken naast elkaar) 

Vic Ouwvaart 193-200 34,2 2,5-4,5 9,1 16500 (duwkonvooi 2 x 3 bakken naast elkaar) 

Vllb Duwvaart 195/2 B5 34,2 2,5-4,5 9,1 24750 (duwkonvooi 3 x 3 bakken naast elkaar) 

Tabel 3.4. A/metingen (in meters) en laadvermogen van schepen in verschillende CEMT-klassen (BVB, 
2010) 

Aan de hand van de verdeling in CEMT-klassen zijn aile vaarwegen in Europa beschreven en kan er snel 
worden nagegaan met welk type schip welke bestemmingen zijn te bereiken. In figuur 3.7. zijn de 
vaarwegen in Nederland weergegeven onderverdeeld in de verschillende CEMT-klassen. 

De Nederlandse Binnenvaartwet maakt echter gebruik van een klassenindeling, waarbij de indeling 
afhankelijk is van de lengte en breedte van het vaartuig of samenstel. De Binnenvaartwet beschrijft een 
aantal belangrijke factoren zoals de bemanningsterkte van een vaartuig en de verschillende 
exploitatiewijzes waarin een schip kan worden gebruikt. In het kennissysteem zullen dus factoren samen 
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komen die verschillend worden beschreven door verschillende klassenindelingen. Om dit goed te laten 
verlopen zal het kennissysteem gebruik moeten maken van een eigen klassenindeling die het CEMT-klasse 
systeem en de klassenindeling in de Binnenvaartwet samenvoegt, zie tabel 3.5. 

CHlT·kla",," 

,n 

_ III 
_ IV 

Va 

_ Vb 

_ Via 

_ Vfb 

_ VIc 

Figuur 3.7. Vaarwegen CEMT-klasse /I en hoger in Nederland. Aan de hand van deze kaart is 
snel te bepalen van welke vaarwegklasse er op een bepaald traject moet worden uitgegaan. 
(CBS en AVV, 2003) 

Vaark lasse Categorie CE MT -klasse Afmeting Omschriiving 

1 motorschip 1+1/ L < 70 m Spits / Kempenaar 

2 motorschip III 70 m < L < 86 m Dormund-Eemskanaalschip 

3 motorschip IV 70 m < L < 86 m Rijn-Hemekanaalschip 
4 motorschip V L>86 m Groot Rijnschip 

5 duwvaart Va L > 86 m of 86 m <. L<L 116. B < 15 m duwboot + 1 duwbak 

6 duwvaart Vb duwboot + 2 duwbakken 

7 duwvaart Vlb duwboot -I- 3 of 4 duwbakken 

8 duwvaart Vllb duwboot ... > 4 duwbakken 

Tabel 3.5. Inde/ing van vaarklasse voor het te ontwikkelen kennissysteem. Per vaarklasse is 
aangegeven wat de maximale afmetingen van de schepen zijn binnen de klasse of uit hoeveel 
standaard duwbakken het duwstel mag bestaan. 
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De acht verschillende klassen zijn standaard opgedeeld in klassen die uitgaan van een motorschip en 
klassen die uitgaan van duwvaart. Voor de eerste vier klassen is het ook mogelijk gebruik te maken van 
duwvaart, de dan benodigde duwbakken zijn echter minder standaard. 

Exploitatiewijze 
Bij het gebruik van schepen moet rekening worden gehouden met de drie mogelijke exploitatiewijze die 
mogelijk zijn bij het gebruik van het schip. 
Elke exploitatiewijze gaat uit van een ander aantal uur dat een schip per dag wordt gebruikt. Hiervan 
afhankelijk zijn de bemanningsterkte, de verplichte rusttijden van de bemanning en de vaste kosten van het 
schip per uur. Omdat bij elk van de acht vaarklasse rekening moet worden gehouden met drie mogelijke 
exploitatiewijze zal het kennissysteem moeten kunnen rekenen met 24 verschillende opties voor vervoer 
over het water. 

Beladinqscapaciteit 
Nu de verdeling in vaarklassen is vastgesteld zullen de verschillende waardes voor de beladingscapaciteit 
van het vaartuig hieraan worden gekoppeld. Hoe meer een vaartuig in een keer mee kan nemen hoe 
minder ritten er benodigd zijn om alles op de bouwplaats te krijgen. De beladingscapaciteit moet op twee 
manieren beschreven worden, doormiddel van het gewicht in ton en doormiddel van het volume in m3

. 

Beide omschrijvingen zijn van belang voor het kennissysteem, omdat voor elke situatie apart zal moeten 
worden bekeken of het gewicht of volume van de te vervoeren goederen doorslaggevend is voor het aantal 
benodigde vaartuigen. 

Voor de vaarklassen met duwbakken wordt uitgegaan van het gebruik van de Europabak. De afmeting van 
deze veel gebruikte duwbak is 76,6 x 11,4 meter. Voor het bepalen van het laadvolume wordt uitgegaan 
van het laadvermogen in Twenty Equivalent Unit (TEU). TEU is een meeteenheid gelijk met de ruimte 
ingenomen door een standaard twintig voet container. De afmeting van deze container is 6,2 x 2,5 x 2,5 
meter (Dutch logistic development, juni 2003) 

De in tabel 3.6. vastgestelde waardes zijn de maximale waardes voor het vaartuig in zijn klasse . Dit is zo 
gekozen omdat zodoende de toepassing van een type vaartuig optimaal te benutten. 

Vaarklasse Categorie Tonnage Volume (m3) TEU Omschrijving 

1 rnotorschip 600 1240 32 Spits / Kempenaar 

2 motorschip 900 1860 48 ,Dormund-Eemskanaalschip 

3 motorschip 1350 3140 81 Rijn-Hernekanaalschip 

4 motorschip 2000 4650 120 Groot Rijnschip 

5 duwvaart 2400 6395 165 duwboot + 1 duwbak 

6 duwvaart 4800 12790 330 duwboot + 2 duwbakken 

7 duwvaart 9600 25575 660 duwboot + 3 of 4 duwbakken 

8 duwvaart 14400 38365 990 duwboot + > 4 duwbakken 

Tabel 3.6.Laadcapaciteit per vaarklasse. De laadcapaciteit is per vaarklasse beschreven in gewicht, volume 
en het aantal te vervoeren standaard (20 feet) containers (Dutch logistic development, juni 2003) 

Snelheid 
De gemiddelde vaarsnelheden varieren per schip van 14 tot 20 kilometer per uur. Voor aile schepen zal 
daarom eenzelfde snelheid worden aangehouden van 17 kilometer per uur. Voor schepen kan het namelijk 
juist ongunstig zijn om niet op maximale snelheid te varen omdat het brandstofverbruik kwadratisch 
afhankelijk is van de vaarsnelheid. (rijnoptermijn, 2010) 
De snelheid ten opzichte van het land is afhankelijk van de stroomsnelheid van het water De meeste 
vaarwegen naar Rotterdam zijn afhankelijk van de Rijn. De gemiddelde stroomsnelheid van de Rijn varieert 
in Nederland van 0,5 tot 1,5 meter per seconde. Er zal daarom een standaard van 1,0 meter per seconde 
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(oftewel: 3,6 voor de kilometer per uur) worden aangehouden voor de stroomsnelheid van het water 
(natuurdichtbij, 2010) . Afhankelijk van het stroomopwaarts of stroomafwaarts varen wordt de snelheid van 

het schip daarom 13,4 of 20,6 kilometer per uur. 

Bemanninq en loonkosten 
Ter bepaling van de benodigde bemanning op een vaartuig dient er rekening gehouden te worden met de 
exploitatiewijze van het schip. De binnenvaartwet onderscheidt drie wijzen van exploitatie: AI, A2 en B. 
Tijdens exploitatiewijze Al mag per tijdvak van 24 uur maximaal 14 uur worden gevaren. Exploitatiewijze 
A2 gaat uit van een maximale vaartijd van 16 uur per tijdvak van 24 uur en exploitatiewijze B gaat uit van 

een continue vaart, dus 24 uur per dag. 
De wettelijk minimale bemanning is per scheepstype en exploitatiewijze vastgelegd in de binnenvaartwet. 
Ais basis voor de berekening van de loonkosten voor de werkgever wordt gebruik gemaakt van de in de 
CAO's voor de binnenvaart bepaalde bruto lonen. Het in het CAO bepaalde bruto loon wordt daarna 
verhoogd met 30 procent (Kamer van koophandel, juli 2009) aan extra kosten voor de werkgever. Deze 
extra kosten omvatten: premies werknemersverzekeringen, pensioenkosten, premie WIA (Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen) en loonbelasting. De werknemer ontvangt uiteindelijk ongeveer 70% van 
het brutoloon na aftrek van: premies werknemersverzekeringen, premie volksverzekeringen en 
loonbelasting. Wanneer werknemers jonger dan 23 jaar zijn is het uurloon afhankelijk van hun leeftijd. 

In tabel 3.7. zijn de in de CAO bepaalde uurlonen inclusief 30 procent extra werkgeverskosten weergegeven 
per functie van de bemanning. 
In tabel 3.8. zijn deze gegevens gecombineerd met de minimale bemanning per scheepstype en de 
exploitatiewijzen, wat als uitkomst de loonkosten per uur voor aile vaarklasse en exploitatiewijze geeft. 
De CAO is van januari 2010 en voor het loon per uur is het weekloon door 40 uur gedeeld. 

Motorschepen Duwvaart Opmerking 

Schipper € 13,81 € 14,01 

Stuurman € 12,58 € 12,74 

Volmatroos € 12,32 € 12,29 23 jaar of ouder 

Matroos € 12,16 € 12,16 23 jaar of ouder 

Lichtmatroos € 8,97 € 8,97 22 jaar 

Machinist - € 15,08 

rabel 3.7. Uurlonen bemanningsleden binnenvaart inclusie/ extra werkgevers kosten (CAD binnenvaart, 
ianuari 2010) (Kamer van Kooohandel. iuli 2009) 

Uurloon per exploitatiewijze 

Vaarklasse Categorie Al A2 B Omschri j,ving 

1 motorschip € 25,97 € 27,63 € 48,75 Spits / Kempenaar 

2 motorschip I € 25,97 € 36,60 € 51,94 Dorm u nd-Eemskanaalsch i p 

3 motorschip € 25,97 € 36,60 € 51,94 Rijn-Hernekanaalschip 

4 motorschip € 38,55 € 48,75 I € 64,51 I Groot Rijnschip 

5 duwvaart € 38,90 € 49,14 € 65,07 duwboot + 1 duwbak 

6 duwvaart € 47,87 , € 61,30 € 65,07 : duwboot + 2 duwbakken 

7 duwvaart € 66,14 € 76.38 € 80,15 duwboot + 3 of 4 duwbakken 

8 duwvaart € 78,29 € 88,53 € 101,27 duwboot + > 4 duwbakken 

rabel 3.8. Loonkosten werkgever per uur per vaarklasse en exploita tie wijze. Wanneer meer dan 14 
uur per dag (Al) met hetzel/de schip worden gevaren nemen de personeelskosten per uur toe. 
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Rusttijden 
De verplichte rusttijden zijn wettelijk vastgelegd. Bij de inzet van de wettelijke minimale bemanning, kan de 
daarbij behorende exploitatiewijze worden uitgevoerd zander rusttijden voor het schip . De rusttijden van 
de bemanning van een schip zullen daarom geen directe invloed hebben op de berekening van de COr 

emissie of de kosten binnen de bouwlogistiek. 

Enerqieqebruik binnenvaart 
Ter berekening van het energiegebruik van de verschillende vaarklassen is per vaarklasse het 
energiegebruik van een vol beladen schip en een leeg schip benodigd. Het energiegebruik voor een vol 
bela den zal worden bepaald aan de hand van verschillende rapporten. Het energiegebruik van een leeg 
schip zal worden verkregen door een correctiefactor vast te stellen. 

Door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzaek (VITO, mei 2004) is het gemiddelde 
brandstofverbruik voor binnenvaartschepen berekend op 7,6 liter per 1000 tonkilometer. Afhankelijk van 
de tonnages kan hiermee v~~r elke vaarklasse het energiegebruik per kilometer worden berekend. 
Echter moet er ook rekening meegehouden worden dat er een spreiding zal zitten tussen het 
energiegebruik per ton kilometer van kleine en grote schepen. Om deze spreiding te benaderen, worden de 
spreidinggegevens gebruikt van een RIVM rapport uit 1996. Dit rapport is verouderd qua gegevens over 
energiegebruik (1993), maar de spreiding in de gegevens zau nog altijd representatief moeten zijn v~~r het 
verschil tussen grote en kleine schepen. Tabel 3.9. is afkomstig uit het RIVM rapport naar "Energiegebruik 
en emissies per vervoerswijze"uit 1996. In tabel 3.10. is weergegeven welke standaard waardes er worden 
aangehouden, deze combineren de spreiding uit het RIVM rapport met het geconstateerde gemiddelde 
energiegebruik uit het VITO rapport ( mei 2004). 

Energiegebruik van binnensehepen 1993 (excl. rajfinagefU
)) 

laadvermogenklasse 

cenheid < 200 260- 4(1). 6()(}. IIKX)· I j()(). > 3000 gemid 

400 600 1000 1500 3000 

Brand stofverbruik min leg 0.6 10.6 27.6 66.9 103.2 186.2 27 .9 

Energiegebruik mJnMJ 23 452 1177 2855 4405 7950 J 148 

Vervoersprestatie(b·j mIn tonkm 18 739 2278 5560 7903 13567 1993 

Energiegebruik MJltonkm 1.30 0.6\ 0.52 0.51 0.56 0.59 0.58 0.56 

bron : BARCEl.O (NET. NEA. RIVM 1996) 
(0' inclusief raffinage van brandstof wordc.n de waardcn cen factor 1.067 hoger 
(b) vervoenprestalic van binnenlands vcrvoer en van intemationaal vervocr op Nederlands territorium 

door Ncdcrlandse en buitcnlandse schcpen 

TabeI3.9. Verouderde tabel RIVM, voor spreidinggegevens tussen laadvermogenklasse (Bron: RIVM, 1996) 

Vaarklasse Categorie Tonnage Verbruik in MJ/km Omschrijving 

1 motorschip 600 i 151 Spits / Kempenaar 

2 motorschip 900 I 227 Dormund-Eemskanaalschip 

3 motorschip 1350 374 Rijn-Hernekanaalschip 

4 motorschip 2000 583 Groot Rijnschip 

5 duwvaart 2400 699 duwboot + 1 duwbak 

6 duwvaart 4800 1385 duwboot + 2 duwbakken 

7 duwvaart 9600 2770 duwboot + 3 of 4 duwbakken 

8 duwvaart 14400 4154 duwboot + > 4 duwbakken 

Tabel 3.10. Standaardwaarden rekenmodel voor energiegebruik in MJ/kilometer bij volle belading per 
vaarklasse (Vito, 2004 en RIVM, 1996) 
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Door de spreidingsgegevens mee te nemen in de berekening zijn de volgende verschuivingen opgetreden : 

• Vaarklasse 1 en 2 zijn negen procent energiezuiniger dan gemiddeld, 

• Vaarklasse 3 is gelijk aan het gemiddelde energiegebruik, 

• Vaarklasse 4 en 5 gebruiken vijf procent meer energie als gemiddeld, 

• Vaarklasse 6, 7 en 8 gebruiken vier procent meer energie dan gemiddeld . 
In het "EMS-protocol Emissies door Binnenvaart: Verbrandingsmotoren" welke is uitgegeven door de 
adviesdienst van verkeer en vervoer (Rijkswaterstaat, november 2003) is een correctiefactor voor leegvaart 
vastgesteld van 0,75 vastgesteld. Deze is bepaald aan de hand van een enquete onder ongeveer 100 

binnenvaartschepen. 

Brandstofkosten binnenvaart 
De binnenvaart en wegtransportsector gebruiken beide diesel. In de binnenvaart waren nog lange tijd 
diesels toegestaan met een hoger zwavelgehalte, maar sinds 2010 is voor de binnenvaart echter ook 
laagzwavelige brandstof beschikbaar welke de uitstoot van fijnstof verminderd. De binnenvaart mag echter 
wei gebruik maken van een (rode) diesel (EN 590) met laag accijns, terwijl deze niet mag worden gebruikt 
voor wegverkeer. Het bed rag dat als standaard wordt aangehouden is 1,099 euro per liter (rode) diesel 
(BPretail,22 mei 2010) 

Vaste kosten 
Onder de categorie vaste kosten vallen ondermeer de: rente en aflossingskosten op investeringen, 
reparatiekosten en verzekeringen . Deze kosten zijn vrijwel onafhankelijk van het aantal 
vervoersbewegingen van het vervoersmiddel. 
Door het meenemen van de vaste kosten in de berekeningen, wilen het gebruik van een vervoersmiddel 
met een lage beladingsfactor en lange laad- en lostijden worden afgestraft. 
In de huidige praktijk kunnen de vaste kosten per vervoerder erg fluctueren, omdat deze kosten erg 
afhangen van de ouderdom van de gebruikte vervoersmiddelen . Uit de een marktobservatie van de 
Europese binnenvaart in 2005, blijkt bijvoorbeeld dat kleine schepen gemiddeld 46 jaar oud zijn en grote 
schepen gemiddeld 17 jaar. Door de ouderdom van deze vaartuigen is de waarde van de schepen inmiddels 
sterk gedaald en zijn de investeringskosten erg laag. 
Bij de bepaling van de waardes van de vaste kosten zal er echter uit worden gegaan van nieuwe vaartuigen. 
Zo zijn de vervoersmiddelen altijd uitgerust met de laatste aandrijftechnieken en motoren, waardoor er 
vanuit kan worden gegaan dat de eerder bepaalde waardes voor het energiegebruik ook daadwerkelijk 
kunnen worden behaald. 

Voor vervoer over water wordt er uitgegaan van een economische levensduur van 20 jaar voor een schip. 
Voor deze periode is een jaarbegroting opgesteld welke het mogelijk moet maken om tijdens deze periode 
het schip te exploiteren en aan het eind het schip te hebben terugverdiend en nieuwe investeringen te 
kunnen doen . 
Per vastgestelde vaarklasse is er een begroting opgesteld aan de hand van het in 2008 verschenen rapport 
"Toekomst klein schip in de binnenvaart" . In dit rapport zijn exploitatiebegrotingen opgesteld voor nieuwe 
binnenvaartschepen in vaarklasse 1 en 3 (Buck Consultants International, 2008) . 
Aan de hand van deze begrotingen en een inschatting van de aanschafprijs van nieuwe schepen in de 
overige vaarklassen is ook voor deze klassen een begroting opgesteld. De inschatting van de nieuwwaarde 
van schepen in de overige vaarklassen is gebeurd aan de hand van diverse nieuwsberichten over nieuw 
opgeleverde schepen, waarbij de aanschafprijs stond vermeld . Deze aanschafprijs blijkt overigens sterk 
afhankelijk van marktwerking en de staalprijs. 
De opgestelde begrotingen per scheepsklasse zijn terug te vinden in bijlage 2. In tabel 3.11. zijn de 
vastgestelde waardes terug te vinden . Dit zijn de vaste kosten per uur, afhankelijk van de exploitatiewijze. 
(Buck Consultants International, 2008) 
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In tabel 3.11. is te zien dat de in bijlage 2 bepaalde vaste kosten per dag worden gedeeld door het aantal 
uren dat per exploitatiewijze is toegestaan (14, 16 of 24 uur). Om te voorkomen dat exploitatiewijze B altijd 

als goedkoopste optie wordt genomen, ondanks dat de totale vaarduur ook met exploitatiewijze A1 of A2 
kan worden uitgevoerd, is er een controlestap nodig. De exploitatiewijzen met lagere vaste kosten per uur 
lOuden pas beschikbaar moeten komen wanneer de toegestane vaarduur door de benodigde tijd voor de 
heen- en terugrit wordt overschreden. 

Vaste kosten in (/uur per exploitatiewijze 

Vaarklasse Categorie Al 
-

A2 
.. 

B Aanschafprijs OmschriJving 

1 motorschip ( 45 (40 06 ( 1.800.000 Spits / Kempenaar 

2 motorschip ( 54 ( 47 ( 31 ( 2.200.000 Dormund-Eemskanaalschip 

3 motorschip ( 60 ( 52 ( 35 ( 2.500.000 Rijn-Hernekanaalschip 

4 motorschip ( 84 (74 ( 49 ( 3.500.000 Groot Rijnschip 

5 duwvaart ( 96 ( 84 ( 56 ( 4.000.000 duwboot + 1 duwbak 

6 duwvaart ( 120 ( 105 ( 70 ( 5.000.000 duwboot + 2 duwbakken 

7 duwvaart (164 (144 
I 

( 96 ( 7.000.000 duwboot + 3 of 4 duwbakken 

8 duwvaart 009 (183 (122 ( 9.000.000 duwboot + > 4 duwbakken 

rabel 3.11. Afschrijvingskosten in euro per uur per vaarklasse en exploita tie wijze. Wanneer meer uren per 
dag met een schip worden de terug te verdienen vaste kosten per uur lager. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van duwvaart en de duwboot wordt losgekoppeld tijden het laden en 
lossen moet er rekening worden gehouden met een extra set duwbakken . Er wordt aangenomen dat de 
vaste kosten van de extra set duwbakken de helft zijn van de vaste kosten van een duwboot inclusief 
duwbakken. Wanneer er dus wordt gekozen voor duwvaart zal het kennissysteem moeten rekenen met 
minstens 1,5 maal de vaste kosten lOals deze zijn aangegeven in tabel 3.11. 

Overslagkosten 
Voor het laden en lossen van schepen zijn verschillende oplossingen mogelijk. Voor de bouwlogistiek wordt 
er vanuit gegaan worden dat er veelal stuk goederen moeten worden vervoerd. Twee mogelijke 
overslagmethoden zijn hierbij het "roll-on roll-off' principe en de overslag per kraan. Bij "roll-on roll-off" is 
het schip en de kade lo aangepast dat schepen snel met vrachtwagens of heftrucks kunnen worden 
geladen en gelost. Voor het te ontwikkelen kennissysteem zal hier echter geen gebruik van worden 
gemaakt, omdat de meeste kades en schepen hier niet voor geschikt zijn . Voor de berekening zal uitgegaan 
worden van de inzet van een mobiele kraan. Hierdoor zullen veel meer locaties langs het water geschikt 
worden om te laden of lossen . Omdat over water lOnder problemen zware stukgoederen kunnen worden 
getransporteerd en voor het laden en lossen schepen een grotere reikwijdte van de kraan nodig is zal er bij 
de overslag van schepen gebruik worden gemaakt van een zwaardere kraan dan bij de overs lag van 

vrachtauto's. Ais standaard zal worden uitgegaan van een 140 tons mobiele kraan met een huurtarief 
inclusief chauffeur van 246 euro per uur (BKV BV, 2010). 

3.3 .3. Vervoer over de weg 
Keuze voertuigtyPe 
Binnen het vervoer over de weg is maar weinig variatie tussen de verschillende in te zetten voertuigen. Aile 
voertuigen zijn door een chauffeur te besturen en er is aileen in verschi,1 in laadcapac-iteit. Door de grote 
van het te realiseren casusproject is de keuze voor het type met de grootste laadcapaciteit voor de 
handliggend. Het voertuigtype met de grootste laadcapaciteit is de trekker oplegger combinatie. Dit is 
tevens (bij volle belading) het vrachtwagentype met de laagste CO2-emissie en kosten per tonkilometer. 
(CE,2003). Zie afbeelding 3.1. voor een voorbeeld. 
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Afbeelding 3.1. Voorbeeld trekker oplegger combinatie. (Bron:www.brinkhardenberg.nl) 

Beladingcapaciteit 
Een oplegger mag wettelijk maximaal 12 x 4 x 2,6 meter meten. Om van dezelfde maatvoering als bij 
binnenvaartschepen uit te gaan kan ook gezegd worden dat de laadcapaciteit 2 TEU is, oftewel 77,5 m3

. 

Het maximaal laadvermogen een trekker oplegger combinatie is 27 ton, het gezamenlijke gewicht van de 
combinatie komt hiermee op 40 ton. (CE,2003) 

Snelheid 
De te behalen snelheid van een vrachtwagen is afhankelijke van de wegen waarover wordt gereden. 
Daarom zal per wegtype moeten worden bepaald welke snelheid met een vrachtwagen kan worden 
behaald. Bij de berekening van de benodigde tijd voor het afleggen van een bepaald traject zal moeten 
worden aangegeven welke verdeling van wegtypes wordt gebruikt. Wanneer er nog geen locaties bekend 
zijn zal er een standaard verdeling gebruikt moeten worden. Deze standaardverdeling is afgeleid van de 
verkeersprestatie per wegtype, welke wordt bijgehouden door het CBS (CBS,2009). Uit deze cijfers blijkt dat 
de gemiddelde verdeling als voigt is : 42 procent autosnelwegen, 34 procent landelijke wegen en 24 procent 
bebouwde kom. (CBS, 2009) 
Voor de snelheid van de vrachtwagen per wegtype wordt geen rekening gehouden met files. Voor de 
autosnelweg en landelijke wegen wordt daarom een snelheid van 80 kilometer per uur aangehouden. 
Omdat men binnen de bebouwde kom altijd zal moeten stoppen en optrekken voor stoplichten wordt voor 
deze kilometers een snelheid van 40 kilometer per uur aangehouden. 
Wanneer vrachtwagens worden gebruikt voor natransport op de bouwplaats van het schip tot aan het 
hijspunt, moet worden gerekend een toegestane snelheid van 15 km/uur. 

Bemanning en loonkosten 
Ais basis voor de berekening van de loonkosten voor de werkgever wordt gebruik gemaakt van het in de 
CAO's voor "de logistiek over de weg" bepaalde bruto loon voor chauffeurs (CAO beroepsgoederenvervoer 
weg, 2007). Het in het CAO bepaalde bruto loon wordt daarna verhoogd met 30 procent (Kamer van 
koophandel, juli 2009) aan extra kosten voor de werkgever. Deze extra kosten omvatten: premies 
werknemersverzekeringen, pensioenkosten, premie WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en 
loonbelasting. De werknemer ontvangt uiteindelijk ongeveer 70% van het brutoloon na aftrek van: premies 
werknemersverzekeringen, premie volksverzekeringen en loonbelasting. 
Voor de chauffeurs van de vrachtwagens wordt uitgegaan van 5 jaar werkervaring. De loonkosten tabel die 
per 1 oktober 2009 geldig is koppelt hieraan een bedrag van 12,50 euro per uur. Inclusief de extra kosten 
voor de werkgever zal de rekenwaarde 16,25 euro bedragen. 

Rusttijden 
De verplichte rusttijden zijn wettelijk vastgelegd in de rijtijdenwet. 
Voor het kennissysteem is het van belang dat vast wordt gesteld na welke reisduur in minuten een tweede 
chauffeur nodig is en wat de benodigde rusttijd in procenten is van de rijduur. 
Volgens de rijtijdenwet mag een chauffeur maximaal 9 uur per dag een vrachtwagen besturen . Er wordt 
daarom vanuit gegaan dat, wanneer een enkele rit meer dan 4,5 uur (oftewel 270 minuten) gaat duren er 
een tweede chauffeur ingezet moet worden, zodat chauffeurs niet hoeven te overnachten. Wanneer twee 
chauffeurs worden ingezet moet het te ontwikkelen kennissysteem er automatisch mee rekening gaan 
houden dat er twee chauffeurs betaald moeten worden, maar er geen rusttijden meer zijn. 
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Wanneer een enkele rit dus korter is dan 270 minuten moet er wei rekening worden gehouden met extra 
rusttijd. Deze rusttijd is 45 minuten behorende bij 4,5 uur. Dit is omgerekend 16,7 procent van de rijduur. 

Enerqieqebruik 
Ter berekening van het energiegerbruik bij een bepaalde belading zijn zawel het energiegebruik bij volle 
belading als bij een leeg voertuig nodig. 
In het rapport "To shift or not to shift" (een onderzaek naar de duurzaamheid van verschillende 
vervoerswijze), dat is uitgevoerd door CE in 2003, wordt er aan de hand van de toen bekende gegevens een 
voorspelling gedaan van de verbruikscijfers in 2010. Het energiegebruik voor een trekker oplegger 
combinatie welke vol is beladen (27 ton laadvermogen) wordt daarbij berekend op 15.4 MJ per kilometer 
en het energiegebruik van een dezelfde combinatie zander lading op 8.5 MJ per kilometer. (CE, 2003) 

Brandstofkosten 
Vrachtwagens rijden op diesel waarover accijns moet worden betaald. Er wordt een bed rag van 1,209 euro 
per liter (blanke) vrachtwagen diesel aangehouden (BPretail, 22 mei 2010) . 

Vaste kosten 
De vaste kosten voor vervoer over de weg, worden op een ander manier dan vervoer over het water 
bepaald. Voor de vrachtwagens wordt uitgegaan van een leasecontract, waarmee aile vaste kosten als: 
afschrijving, onderhoud en verzekering zijn gedekt. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat een vrachtwagen een 
economische levensduur van 5 jaar heeft. 
Een trekker (DAF XF) oplegger combinatie is voor langere termijn te huur voor 150 euro per dag (Caruur, 
mei 2010). Er wordt voor de vrachtwagens uitgegaan van een werkdag van 9 uur. De afschrijvingkosten 
wilen daarom op 16,66 euro per uur worden geschat. Wanneer met twee chauffeurs wordt gereden wordt 
een werkdagduur van 18 uur aangehouden voor de vrachtwagen . Het kennissysteem zal dan ook 
automatisch rekening gaan houden met 8,33 euro als vaste kosten per uur. 

Overslaqkosten 
De overslagkosten voor vrachtwagens wilen altijd lager ligger dan die van schepen, omdat er over een 
korte afstand kan worden geladen of gelost. Afhankelijk van wat er geladen moeten worden kan er worden 
gekozen tussen het gebru ik van een mobiele kraan, een heftruck of een eigen kraan op de truck . Ook hier 
wordt gekozen voor overslag per mobiele kraan . Het gebruik van een heftruck en de eigen kraan is te 
afhankelijk van het gebruik van pallets en de afmetingen en het gewicht van de goederen. Er kan echter wei 
gebruik gemaakt worden van een lichtere kraan dan bij de overslag voor schepen . Voor de overslag van de 
goederen dit getransporteerd worden per vrachtwagen zal uitgegaan worden van een 50-tons mobiele 
kraan. Deze kraan kost inclusief chauffeur 100 euro per uur (BKV.BV, 2010) 

3.3.4. Conclusie taakstelling 2 

Onder taakstelling 2 zijn de rekenwaarden van de projectonafhankelijke gegevens, die benodigd zijn voor 
de berekening van de CO2-emissie en de kosten van de bouwlogistiek, vastgesteld aan de hand van 
bestaande literatuur en andere bronnen. In tabeI3.12. zijn aile vastgestelde rekenwaarden samengevat. 

Aan de hand van de vastgestelde projectonafhankelijke rekenwaarden zijn nog geen conclusies te trekken 
met betrekking op de vraag welke vervoerswijze het minste CO2 zal uitstoten of het minste zal kosten . Per 
mogelijke vervoerswijze wilen het aantal in te zetten vervoersmiddelen en de tijd waarover middelen 
moeten worden ingezet verschillen . Dit kan aileen bepaald worden wanneer ook de projectafhankelijke 
gegevens bekend zijn en de verschillende berekening met het te ontwikkelen kennissysteem kunnen 
worden uitgevoerd. Hier wordt dan ook verder op ingegaan in de volgende hoofdstukken. 

35 ONDERZOEKSRESULTATEN 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Vervoer over de weg Vervoer ove r het water 

Trekker + oplegger klasse 1 kla sse 2 

laadvermogen vervoersmiddel (gewicht) 27 ton 600 ton 900 ton 

Laadvermogen vervoersmiddei (volume) 77,S m 3 
1240 en l 1860 ml I 

verschillende wegtypes snelweg I prov, I bb.kom 
I 

gemiddeld snelheid per wegtype in km/u 80 km/u 180 km/u 140 km/u 
toegestane snelheid op de bouwplaats 15 krn/uur 

Gemiddelde snelheid vJartuig 17 km/u 17 km/u 

Gemiclclelde stroomsnelheid water 3,6 km/u 3,6 km/u 

Kan varen op vaarwegklasse 1 tot 8 2 tot 8 

Exploitatie wijze Al I A2 J B I Al I A2 I B 
max vaar·/rijtijd per dug 14 u. I 16 L1 . I 24 u. 14 u. I 16 u. I 24 u. 

Benodigde rustduur in % totale njduur 17% 

I 2 chauffeurs nodig wanneer enkele rit )- 270 minuten 

Gemiddelde laad en lostijd per unit 9,2 min . 9,2 min . 9,2 min 

Kostprijs chauffeur/bemanning per uur ( 16,25 ( 25,97 1 (27,631 (48,75 (25,971' (36,601 ( 51,94 

Vaste kosten per uur ( 16,66 (45,001 (40,001 (26,00 {: 54,001 (47,001 {: 31,00 

Energieverbruik vol voertuig 15,4 MJ/km 151 MJ/krn 227 MJ/km I 

Energieverbruik leeg voertuig 8,5 MJ/km 

Correctiefac tor energieverbruik leegvaart 0,75 0,75 

Kosten extra set duwbakken per uur 0,5 x vaste kosten 0,5 x vaste kosten 

Verbrandingswaarde brandstof 36,52 MJ/liter 36,52 MJ/l iter 36,52 MJ/liter 

Brandstofprijs per liter ( 1,21 ( 1,10 {: 1, lD 

Emissiefactor voor CO, in g/MJ 72 g/MJ 72 g/MJ 72 g/MJ 

Overslagkosten per uLir ( 100 {: 246 ( 246 

Vervoer over het water 

kiasse 3 klasse <I Klasse 5 

Laadvermogen vervoersmiddel (gewicilt) I 1350 ton 2000 ton 2400 ton 

Laadvermocen vervoersmicldel (volume) 3140 Ill ' 4650 m 
, 

6395 m ' 

Gemidde'lde snelheid vaartL1ie 17 km/u 17 km/u 17 km/u 

Gemiddelde stroomsnelileid water 3,6 km/u 3,6 km/u 3,6 km/u 

Kan varen op vaarweeklasse 3 tot 8 I 4 tot 8 5 tot 8 

( xploitatie wijze Al I A2 I B Al I A2 I B Al I A2 I B 
max vaar·/rijtijcl per dae 14 u. I 16 LI. I 24 u , 14 u. I 16 u j 21\ u. 14 II j 16 lI. I 2·1 u. 

Gemiddelde laad en lostijd per unit 9,2 mill. 9.2min. 9,2 min , 

:KostpriJs chauffeur/bcl11annine per ullr (25,971 (36,601 (51,9~ 08,55j (48,751 (64,51 £38,901 (49,14] C 65,07 

"'aste kosten pcr uur C 60,001 (52,001 C 35,00 C 84,001 (74,001 (49,00 (96,001 (1l4,001 C 56,00 

Enereieverbruik vol voertuie 374 MJ/km 583 MJ/km 699 MJ/krn 

Correctiefactor enerllieverbruik leegvaart 0,75 0,75 0,75 

Kosten extra set duwbakken per uur 0,5 x vaste kosten a,s x vaste kosten 0,5 x VJste kosten 

Verbrandingswaarde brandstaf 36,52 MJ/liter 36,52 MJ/liter 36.52 MJ/litf'r 
Br~nd$tafpiijs p'('f liter ( 1,10 ( 1,10 ( 1,10 

Emissiefauor voor CO : in e/MJ 72 e/MJ 72 g/MJ 72 g/MJ 

Overslagkosten per lIur ( 246 (246 (246 

V('rvON over he-t water 

kJasse 6 , klass!' 7 klasse 8 

Laadvermor.en vervoersrniddel (gewieht) 4800 ton 9600 ton 14400 ton 

Laadvermogen vervoersmiddel (volume) 12790 m' 25575 m' 38365 m' 

Gemiddelde snelheid vaartuig 17 km/u 17 krn/u 17 km/u 

Gemiddelde stroom~ne lheid watN 3,6 km/u 3,6 km/ll 3,6 km/u 

Kan varen op vaarwegkJasse 6 tot 8 7 en 8 8 

Exploitatie wijze A.1 I A2 I B Al I A2 I B Al I A2 I B 
max vaar·/rijtijd per dag I 16 u, ,I 24 u. 

-
I 16 u, I 24 u. I 16 u. I 24 u, 14 u. 14 u. 14 u, 

Gemiddelde laad en lostijd per unit 9,2 min 9,2 min 9,2 min 

Koslprijs chauffeur/bemanning per uur € 47,871 (61,301 (65,07 (6(,,141 (76,381 (80,15 (78,291 (88,531 (101,27 

Vaste kosten per uur ( 120,001 (105,001 (70,00 ( 164,001 (144,001 (96,00 ( 209,001 € 183,001 ( 122,00 
Energieverbruik vol vONIlIig 1385 MJ/km 2770 MJ/km 4154 MJ/km 

Correctielactor enersieverbruik leegyaaft 0,75 0,75 0.75 
Kosten extra set duwbakken per uur 0,5 K vaste kostcn 0,5 x vaste kostcn a,s x vaste kosten 

Verbrandingswaarde brandstof 36.52 MJ/litf'r 36,52 MJ/liter 36,52 MJ/lite( 

Brandstofprijs per liter { l ,lD ( l , lD ( 1,lD 

El11issiefactor vaor CO , in g/MJ 72 g/MJ 72 !lIM! 72 g/MJ 

Overslagkosten per uur (246 (246 (246 

TabeI3.12. Overzicht van de onder taakstelling 2 vastgestelde projectona/hankelijke rekenwaarden 
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4. Het kennissysteem 
In dit hoofdstuk wordt de ontwerpfase van het te ontwikkelen kennissysteem behandeld. Aile 
onderzoeksvragen onder taakstelling 3 van het onderzoeksplan zullen hierbij aan bod komen. 

Ten eerste zal worden beschreven wat het doel van het kennissysteem is (paragraaf 4.1.) en welk 
ontwerpproces er zal moeten worden doorlopen om het kennissysteem te realiseren (paragraaf 4.2.). De 
ontwerpfase begint daarna met het opstellen van een programma van eisen (paragraaf 4.3.). In paragraaf 
4.4. wordt toegelicht, wat de beweegredenen zijn geweest om het ontwikkelde kennissysteem in twee 

onderdelen op te splitsen. Vervolgens zal per onderdeel worden toegelicht, hoe de structuur van het 
onderdeel is en hoe het moet worden gebruikt (paragraaf 4.5. en 4.6.). 
In de afsluitende paragraaf (4.7) wordt een nadere toelichting gegeven op de keuze een zo laag mogelijke 

COremissie van de vervoersmiddelen na te streven en geen gebruik te maken van COrcompensatie, 
wanneer men een duurzame bouwlogistiek als uitgangspunt heeft. 

4.1. Doel van het kennissysteem 

In de doelstelling van dit afstudeerwerk is ook het overall doel van het kennissysteem ingesloten, namelijk: 
het bepalen van de te behalen COrreductie en de daarbij horende kosten, voor de bouwlogistiek van 
project ERASMUSPOORT®, wanneer er gebruik wordt gemaakt van vervoer over de weg en/of het water. 
Bij de uitwerking van het afstudeerplan is de invoer van het te ontwikkelen kennissysteem opgesplitst in 
verschillende onderdelen; projectafhankelijke en onafhankelijke gegevens en uitgangspunten te vergelijken 
scenario's. In dit hoofdstuk wordt het onderdeel behandeld dat deze gegevens en de gebruiker koppelt. Het 
doel van het in dit hoofdstuk te ontwikkelen kennissysteem is dan ook om aile invoergegevens 
(uitgangspunten te vergelijken scenario's, project(on)afhankelijke gegevens) op een 
gestructureerd/geautomatiseerde manier voor een werkvoorbereider samen te brengen, zodat eenvoudig 
het verschil in COremissie en kosten tussen verschillende logistieke scenario's kan worden berekend. 
In figuur 4.1. is aangegeven welk onderdeel in dit hoofdstuk wordt behandeld. 

Een kennissysteem ter bepaling van de C02-emissie en kosten van drie verschillende scenario's 
voor de bouwlogisitiek van project ERASMUSPOORT® 

Uitgangspunten drie 
te vergelijken scenario's 'V ~ ............ 

Rekenmodel '\ ... De C02-emissie en Projectonafhankelijke gegeven~ + 
Projectafhankelijke gegevens )Ii'-. stappenplan / kosten van drie scenario's. - ..... -

werkvoL bereider 

Figuur 4.1. Schematische weergave van de opsplitsing van het te ontwikkelen kennissysteem. Met rood 
omcirkelt zijn het rekenmodel en het stappenplan, die samen het kennissysteem zullen gaan vormen. 

Het doe I van het kennissysteem is dat een werkvoorbereider moet kunnen bepalen welke vervoerwijze het 
beste is qua COremissie en welke kosten dit met zich mee brengt voor een geheel project. De 
projectafhankelijke gegevens en de uitgangspunten voor de berekening zullen hierbij door hem/haar 
moeten worden ingeven. De projectonafhankelijke gegevens moeten in het kennissysteem zijn opgeslagen. 

De berekening van de COrreductie en de daarbij horende kosten zal in een vroeg stadium van de 
voorbereiding van een project moeten gebeuren, zie figuur 4.2. Voor het verdere ontwerp van de 
uitvoering is het namelijk belangrijk om te weten welke zaken geprefabriceerd zullen worden en waar dit 
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gaat gebeuren. Doordat snel duidelijk is welke COrreductie en kosten zijn te verwachten kan ook tijdig 

contact worden opgenomen met de overheid, voor eventuele afspraken over kredietgaranties. 

--, 
/ Kennissysteem ) 

\ -K-J 
~8--' 

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

Iniliatief Voorbereidlng Reallsatie 

Oplevering 

1--"', 
- -y.' Gebrulk londerhoud 

Tijd 
r-==============================-~=============================I, ,J 

Figuur 4.2. Schematische weergave van wanneer het kennissysteem toegepast moet worden. 

4.2. Ontwerpproces 

Basis van het te ontwerpen 

kennissysteem zijn de analyse en 

de onderzoeksresultaten. Het 
ontwerptraject van het 

kennissysteem bestaat uit het 
opstelien van het programma van 

eisen, het bepalen van de 
structuur van het kennissysteem 

en de uitwerking van het 

kennissysteem. 
Ais het kennissysteem ontworpen 

is zal met behulp van een 

gevoeligheidsanalyse worden 

getoetst of het ontwikkelde 
kennissysteem voldoet aan het 

programma van eisen. Wanneer 

uit deze terugkoppeling punten 

naar voren komen waarop het 

kennissysteem niet voldoet, 

zullen er aanpassingen aan de 
structuur of de uitwerking van 

het kennissysteem moeten 

worden gedaan. Wanneer het 

kennissysteem voldoet aan het 

gehele programma van eisen is 
het beoogde eindproduct 

gerealiseerd . De toetsing van het 

kennissysteem zal verder worden 

beschreven in hoofdstuk 6. 
In figuur 4.3 . is het 
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Analyse 
- Doelstel ling 

. Onde zoeksplan 

~ 
Onderzoeksresultaten 
. opzet los,e be re eningen 

• benodlgde projectonafhankellike gegevens 
. de mogel ijke IOgJstieke si tuat ies 

I 
+ 

Programma van eisen 

~ 
Structuur instrument 

~ 
Uitwerking instrument 

I .-
Toetsen instrument 

l 
Een instrument ter bepaling van de CO_-emissie en de 

daarbij horende kosten voor de bouwlogistiek van 
studieproject ERASMUSPOORT 

ontwerptraject en ontwerpproces schematisch weergegeven . 

Figuur 4.3. Schematische weergave te door/open ontwerptraject en ontwerpproces bij het te ontwikkelen 
kennissysteem. 
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4.3. Programma van eisen 

Aan de hand van de bevindingen van de onderlOeksfase kan het kennissysteem (rekenmodel plus 
stappenplan) worden ontwikkeld . Wei dient allereerst duidelijk te worden geformuleerd waar het 

hulpmiddel aan moet voldoen . In het programma van eisen wordt daarom beschreven welke .bevindingen 
van de onderlOeksfase door het kennissysteem moeten worden meegenomen. Ook wordt vastgelegd waar 
de uitvoer van het kennissysteem uit moet bestaan, lOdat zeker is dat het kennissysteem aan de 
doelstelling van dit afstudeerwerk zal voldoen . In hoofdstuk zes zal worden getoetst of ook aan al deze 
eisen is voldaan . 

• Het kennissysteem moet voor het gehele bouwproject en per door te rekenen materiaalstroom 
aangeven wat de CO2-emissie en kosten zijn van de bouwlogistiek. 

• Het kennissysteem moet inzichtelijk maken welke (klasse) vervoersmiddelen horen bij de 
uitkomsten (C0 2 en kosten) van de doorgerekende materiaalstromen . 

• In het kennissysteem moeten aile projectonafhankelijke gegevens (zie paragraaf 3.3.4) zijn 
opgeslagen en worden toegepast lOnder tussenkomst van de gebruiker. 

• Het kennissysteem moet rekening houden met de directe CO2-emissie van de vervoersmiddelen die 
het traject van producent naar de bouwplaats (retour) af leggen. 

• Het kennissysteem moet rekening houden met de directe kosten van de vervoersmiddelen die het 
traject van producent naar de bouwplaats (retour) af leggen, plus de kosten (materieel en 
personeel) die voortkomen uit de benodigde overslag binnen dit traject. 

• De gebruiker moet verschillende varia belen kunnen veranderen om te kunnen doorrekenen welke 
invloed deze hebben op de uitkomsten. Deze varia belen zijn: vervoerstype, af te leggen traject, 
apart of gebundeld transport, mate van prefabricage en de berekeningswijzen: laagst mogelijke 
CO 2-emissie en laagst mogelijke kosten . 

• Afhankelijk van de gekozen berekeningswijze moet het kennissysteem automatisch gaan lOeken 
naar het best mogelijke vervoersmiddel binnen de gekozen vervoerswijze, qua COremissie of 
kosten. 

• In het kennissysteem moeten de veertien mogelijke trajecten die een materiaalstroom lOU kunnen 
afleggen eenvoudig kunnen worden ingevoerd en berekend (voor een nadere uitleg over de 
veertien mogelijke trajecten zie paragraaf 3.2.3.) 

• Het kennissysteem moet automatisch rekening houden met het verschil in berekeningswijze van de 
CO 2-emissie en kosten van de drie vervoerstypes: vrachtwagen, motorschepen en duwstellen. ( 
voor een nadere uitleg zie paragraaf 3.2.3) 

• Het kennissysteem moet automatisch de periodes met een verschillende vervoersintensiteit binnen 
een gebundelde materiaalstroom vaststellen en doorrekenen (voor een nadere uitleg zie paragraaf 
3.2.3) 

• Voor de gebruiker lOU het mogelijk moeten zijn om de opgeslagen kennis in het kennissysteem aan 
te passen, om zo ook in de toekomst het kennissysteem actueel te houden. 

• Het kennissysteem moet de gebruiker helpen tot de optimale organisatie van de materiaalstromen 
te komen qua CO2-emissie of kosten . 

4.4. Opdeling kennissysteem in rekenmodel en stappenplan 

Elk bouwproject is un iek, maar in basis hetzelfde. Het doel van het kennissysteem is niet om aileen voor 
project ERASMUSPOORT®, maar ook voor elk ander project een uitkomst te kunnen berekenen voor de 

COremissie en de kosten van de bouwlogistiek. 
Bij studieproject ERASMUSPOORT® is echter al te concluderen dat naarmate de grootte van het project 

toeneemt de bouwlogistiek snel complex wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat er extra materiaalstromen 
ontstaan door fasering van bouwdelen en/of het gebruik van verschillende uitvoeringsmethoden binnen 
het project. Om al deze materiaalstromen in een keer mee te nemen zijn de mogelijkheden van het 
programma microsoft Excel te beperkt. Het is echter niet noodzakelijk om aile materiaalstromen in een 
keer in een model in te voeren om tot de juiste uitkomsten te komen . Aan de hand van een stappenplan 
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moet een complex project gestructureerd opgedeeld kunnen worden voor de invoer in een rekenmodel 
met minder materiaalstromen. Het aantal in een keer in het rekenmodel mee te nemen materiaalstromen 

is daarom afgebakend op zes . 
De handelingen die binnen een rekenmodel kunnen worden geautomatiseerd zijn daarbij ook beperkt. Het 

rekenmodel berekent de resultaten voor de door de gebruiker ingevoerde gegevens van de verschillende 
materiaalstromen. Het gaat niet geautomatiseerd oplOek naar de meest idea Ie logistieke organisatie. Voor 
de doorrekening van de scenario's is het daarom nodig meerdere berekeningen uit te voeren, waarbij 
wordt gelOcht naar de ideale organisatie van materiaalstromen voor elk specifieke scenario. Het op te 
stellen stappenplan moet de lOektocht naar deze ideale organisatie structureren (zie paragraaf 4.6.1.). 

Op project ERASMUSPOORT® is lOwe I fasering als het gebruik van verschillende uitvoeringsmethoden van 
toe passing. Het project is opgedeeld in twee torens, die niet geheel gelijktijdig zullen worden gebouwd. 
Ook worden de torens gedeeltelijk uitgevoerd in geprefabriceerde modules (toren "zuid"), maar zijn er ook 
delen die in elementen worden uitgevoerd (toren "noord") of ter plaatse worden gestort (betonkernen). 

4.5. Het rekenmodel 

Aan de hand van de verkregen gegevens en de conclusies uit de onderlOeksfase is een rekenmodel 
ontwikkeld om de COremissie en kosten van verschillende materiaalstromen snel door te kunnen rekenen . 
Op het rekenmodel is vrijwel het gehele programma van eisen van toepassing. Enige beperking van het 
rekenmodel is dat het niet in een keer een heel project kan doorrekenen, maar maximaal zes 
materiaalstromen in een sessie. Daarnaast zal het rekenmodel niet zelf op zoek gaan naar de meest 
optimale organisatie van de bouwlogistiek om een lo laag mogelijke COremissie of kosten te realiseren, 
lOals hierboven beschreven. V~~r deze twee tekortkomingen van het rekenmodel wordt een apart 
stappenplan ontwikkeld. Met behulp van dit stappenplan kan aan het gehele programma van eisen worden 
voldaan. Het ontwikkelde stappenplan zal worden in toegelicht in paragraaf 4.6. Deze paragraaf zal dieper 
ingaan op het ontwerpproces de structuur (4.5.1.) en het gebruik (4.5.2.) van het ontwikkelde rekenmodel. 

4.5.1. Structuur van het rekenmodel 

De structuur van het rekenmodel moet voor de eindgebruiker een logisch opbouw hebben. De invoer moet 
voor de gebruiker overzichtelijk blijven, lOdat hij weet wat er wordt doorgerekend. 
Achter deze eenvoudige gebruikersinterface zal het rekenmodel er voor moeten zorgen dat de juiste 
berekeningen aan elkaar worden gekoppeld en de verschillende deeluitkomsten bij elkaar worden 
opgeteld, lOdat de juiste resultaten worden gegenereerd. 
In deze paragraaf zal de structuur van de gebruikersinterface en de achterliggende rekenstructuur worden 
behandeld, als ook de koppeling tussen deze twee onderdelen. 

Gebruikersinterface 
De gebruikersinterface is onderverdeeld in 4 stappen: 

Stap 1: algemene invoer 
Stap 2: invoergegevens aparte materiaalstromen 
Stap 3: invoergegevens gebundelde materiaalstroom 
Stap 4: uitvoergegevens 

Elke te doorlopen stap heeft zijn eigen invoerblad in het rekenmodel. Aile stappen zullen door de gebruiker 
achtereenvolgens moeten worden afgewerkt. Dit om er altijd zeker van te zijn dat aile benodigde gegevens 
worden ingevuld, maar ook omdat bepaalde invoergegevens uit eerdere stappen bepalend zijn voor de aan 
de gebruiker gestelde vragen bij de volgende stappen. In figuur 4.4. zijn schematisch de verbanden tussen 
de verschillende uit te voeren stappen en de gebruikersinterface weergegeven . Het doe I van elke te 
doorlopen stap en de structuur binnen het invoerblad zal per stap nog nader worden toegelicht onder het 
schema. 
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Op het algemene invoerblad worden vragen gesteld over gegevens die voor aile materiaalstromen 
hetzelfde zijn en vragen met betrekking op de instellingen van het rekenmodel. 

De algemene gegevens van het project zijn: 
Projectnaam 
Het aantal werkdagen per week op de bouwplaats 
De afstand op de bouwplaats van ligplaats schip tot hijspunt 

Gegevens met betrekking op de instelling van rekenmodel zijn: 
Het aantal startlocaties 
De keuze tussen een berekening van apart of gebundeld transport naar de bouwplaats 
De keuze tussen een berekening die uitgaat van een zo laag mogelijke COremissie of zo laag mogelijke 
kosten van de bouwlogistiek. 
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De gegevens met betrekking op de instellingen van het rekenmodel hebben een directe koppeling met de 
overige in- en uitvoerbladen van het rekenmodel en voeren automatisch een aantal aanpassingen uit zodat 
daar naar de juiste benodigde gegevens wordt gevraagd of uitgegeven. Voorbeelden hiervan: 

Bij het invoeren van het aantal startlocaties waarbij een waarde kan worden ingevuld tussen 1 en 6 
worden automatisch de invoervelden van de invoerbladen van het gekozen aantal materiaalstromen 
geactiveerd. 
Bij het maken van de keuze voor een berekening van apart of gebundeld transport, wordt automatisch 
het juiste uitvoerblad geactiveerd en wordt de vraagstelling bij de invoerbladen voor de 
materiaalstromen aangepast. 
De keuze tussen de twee manieren van berekening heeft geen directe invloed op de interface van de 
overige bladen . De hier gemaakte keuze wordt nog wei een keer ter verduidelijking op het uitvoerblad 
herhaald. 

Stap 2: invoerqegevens aparte materiaalstromen 
Elke afzonderlijke materiaalstroom heeft een apart invoerblad. De vraagstelling op het invoerblad is 
aangepast afhankelijk van de keuze tussen apart of gebundeld transport bij het algemene invoerblad . 
Wanneer is gekozen voor apart transport zal er worden gevraagd naar de trajectgegevens van producent 
naar bouwplaats. Wanneer er is gekozen voor gebundeld transport zal er gevraagd worden naar de 
trajectgegevens producent naar het verzamelpunt. 
Op het invoerblad zijn nog niet direct aile te beantwoorden vragen zichtbaar. Afhankelijk van de keuze van 
de te gebruiken vervoerswijze zullen nieuwe vragen in beeld verschijnen . Op deze manier wordt de 
gebruiker aileen minimaal benodigde gegevens gevraagd en wordt hij/zij zo min mogelijk afgeleid door 
vragen die niet van toepassing zijn. 

Stap 3: invoerqeqevens qebundelde materiaalstroom 
Stap 3 bestaat uit een invoerblad . De meeste gegevens die voor het doorrekenen van de gebundelde 
materiaalstroom benodigd zijn worden door het rekenmodel automatisch gegenereerd met behulp van de 
eerder bij de aparte materiaalstromen ingevoerde gegevens. De gebruiker zal aileen nag de vervoerswijze 
moeten kiezen en de daarbij behorende trajectgegevens invullen. Na de keuze van de vervoerswijze zullen 
ook hier aileen de van toepassing zijnde vragen gesteld worden. Wanneer dit invoerveld is doorlopen kan 
er op de knop "bereken" geklikt worden en zal het model overgaan naar de uitvoerbladen . 

Stap 4: uitvoerqegevens 
Het rekenmodel werkt met twee uitvoerbladen; de eerste voor gebundeld transport (1/2) en de tweede 
voor apart transport (2/2). Afhankelijk van het de keuze in het algemene invoerblad wordt het juiste 
uitvoerblad geactiveerd. In de standaard opmaak die geschikt is voor het weergeven van de 
uitvoergegevens van de maximaal zes tegelijk door te rekenen materiaalstromen zullen de juiste 
uitvoervelden zijn geactiveerd. Wanneer uitvoervelden niet geactiveerd zijn blijven deze grijs. Een 
geactiveerd uitvoerveld is wit. 
Vanuit de uitvoerbladen kan weer teruggegaan worden naar stap I, om een nieuwe berekening te starten 
of aanpassingen te doen aan de invoergegevens. 

Achterliggende rekenstructuur 
Na een analyse van de door het rekenmodel door te kunnen rekenen logistieke situaties binnen een 
materiaalstroom moet de doorrekening van een materiaalstroom in verschillende delen worden opgesplitst 
(paragraaf 3.2.3.). Er moet rekening gehouden worden met 14 situaties. Wanneer gekozen wordt voor 
apart transport kan een materiaalstroom uit maximaal drie onderdelen bestaan. Wanneer gekozen wordt 
voor gebundeld transport bestaat een materiaalstoom uit maximaal vier delen. 
Wanneer er bij apart transport sprake is van een opsplitsing in drie onderdelen dan bestaat deze opdeling 
altijd uit tweemaal vervoer over de weg en eenmaal vervoer over het water. Bij gebundeld transport moet 
bij de meest ingewikkelde situatie gebruik gemaakt worden van tweemaal transport over de weg en 
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tweemaal transport over het water. De uitkomsten van de losse berekeningen moeten bij elkaar opgeteld 
worden om tot de totaaluitkomst te komen. 
In figuur 4.5. is de achterliggende rekenstructuur van het rekenmodel schematisch weergegeven. De 
rekenstappen binnen dit figuur zullen nader worden toegelicht. 

ST 

nvoer projcctafhankelijke~ ____________ ~ 
Gebundelde materiaalstroom 

periode bepaler 
gegevens 

1. 

Berekingen aparte 
materiaalstromen (1-6) 

" f Legenda 

I ! 

4. 

3 . 
Berekingen gebundelde 
materiaalstromen (1-11) 

I ~~~ 11~~I~1 

Berekingen natransport 

~ 
~ 

Der/IlIae 
~1IIIt ... 1keI". 
~ 

Figuur 4.5. Schematische weergave achterliggende rekenstructuur rekenmodel 

1. Berekeninqen aparte materiaalstromen 
In dit onderdeel van het rekenmodel zullen de CO 2-emissie en kosten berekend worden van de transporten 
die direct van producent naar bouwplaats gaan, of wanneer voor gebundeld transport is gekozen van 
producent tot aan de verzamelplaats. 
Het rekenmodel maakt hierbij gebruik van twee rekenmodules. De ene module rekent het traject door voor 
over de weg, de andere voor vervoer over het water. Afhankelijk van de gekozen vervoerswijzen bij het 
invoerblad van de aparte materiaalstroom zal het rekenmodel de uitkomsten van de juiste rekenmodule 
doorgeven. Wanneer wordt gekozen voor vervoer over het water met voortransport, zullen de 
trajectgegevens van het voortransport in de rekenmodule voor vervoer over de weg worden geladen en de 
trajectgegevens van het laadpunt tot aan de bouwplaats/het verzamelpunt in de rekenmodule voor vervoer 
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over water worden geladen. De uitkomsten van beide rekenmodules zullen daarna opgeteld worden 

doorgegeven. 
Binnen de rekenmodules worden aile berekeningen uitgevoerd welke leiden tot de COremissie en kosten 
van een materiaalstroom. Een gedetailleerde uitwerking van welke rekenstappen er binnen de 
rekenmodule worden uitgevoerd is terug te vinden in bijlage 3. 
In de rekenmodule voor vervoer over het water wordt onderscheid gemaakt tussen motorschepen en 
duwstellen. Onafhankelijke van deze keuze worden daarbij 24 opties met elkaar vergeleken en de beste 
optie qua CO 2-emissie of kosten gekozen. 

2. Gebundelde materiaalstroom /periode bepaler 
Wanneer er in het algemene invoerblad is gekozen voor gebundeld transport zal dit onderdeel van het 
rekenmodel de gegevens die zijn ingevuld voor de aparte materiaalstromen naar het verzamelpunt 
ordenen en opsplitsen in periodes met verschillende vervoersintensiteiten. De verschillende periodes 
ontstaan doordat de aparte materiaalstromen niet allen dezelfde start- en einddata hebben. 
Doordat het rekenmodel maximaal met zes aparte materiaalstromen kan rekenen is het aantal 
verschillende intensiteitperiodes wat kan ontstaan maximaal elf. Per periode rekent het rekenmodel uit 
hoeveel ton, m3 en stuks moeten worden vervoerd . 

3. Berekeningen gebundelde materiaalstromen 
Hier gebeurt hetzelfde als bij de berekeningen van de aparte materiaalstromen, maar dan voor de 
opgestelde periodes van de gebundelde materiaalstroom in plaats van de gegevens van de aparte 
materiaalstromen. De uitkomsten van aile periodes worden doorgegeven en later bij elkaar opgeteld. 

4. Berekeningen natransport 
V~~r aile transporten die per schip de bouwplaats bereiken is er in de meeste gevallen de noodzaak van 
natransport op de bouwplaats. Er wordt hier van dezelfde rekenmodule als voor vervoer over de weg 
gebruik gemaakt. Aileen maakt deze rekenmodule hierbij wei gebruik van een andere waarde voor de 
toegestane snelheid uit de database van projectonafhankelijke gegevens. De uitkomsten behorende bij het 
natransport worden daarna doorgeven naar de verzamelaar van de deeluitkomsten. 

5. Verzamelaar deeluitkomsten 
Omdat de materiaalstroom wordt opgedeeld in verschillende berekeningen is het nodig later aile 
uitkomsten van de losse berekeningen weer bij elkaar te komen. Dit onderdeel van het rekenmodel zorgt 
ervoor dat de juiste uitkomsten uit de verschillende rekenmodules door worden gelaten en met elkaar 
worden opgeteld. Daarnaast zoekt het terug welke eigenschappen horen bij de als best berekende optie 
voor het vervoer over water. 
Aile losse en opgetelde uitkomsten worden hie rna gepubliceerd in het uitvoerblad, waar per 
materiaalstroom en voor het totaal is terug te vinden hoeveel CO2-emissie en kosten er zijn en met welke 
vervoersmiddelen dit is bereikt. 

Koppeling interface en achterliggende rekenstructuur 
De gebruikersinterface zorgt ervoor dat aile projectafhankelijke gegevens in het rekenmodel worden 
ingevoerd en de uitkomsten van de verschillende berekeningen overzichtelijk worden gepresenteerd. 
Wanneer de eerste twee stappen van de gebruikersinterface zijn doorlopen zijn er voldoende gegevens 
beschikbaar voor het doorrekenen van de aparte materiaalstromen. V~~r het kunnen doorrekenen van een 
gebundelde materiaalstroom zijn ook de invoergegevens die in stap drie van de gebruikersinterface worden 
ingevoerd benodigd. In figuur 4.6. is schematisch weergegeven hoe de gebruikersinterface en de 
achterliggende rekenstructuur is gekoppeld. De gebruikte kleuren in het schema komen overeen met de 
kleuren in de legenda van figuur 4.5. 
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START 

Invoerblad 
algemeen 

Berekingen aparte 
materiaalstromen (1-6) 
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gegeven~ 
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Berekingen natransport 

Gebundelde materiaalstroom 
periode bepaler 

Figuur 4.6. Schematische weergave van de koppeling tussen de gebruikersinterface en de achterliggend 
rekenstructuur van het rekenmodel. 

4.5.2. Toelichting gebruik rekenmodel 

Het rekenmodel is uitgewerkt in Microsof Excel 2007. Het rekenmodel werkt niet in oudere versies van dit 
programma. Om het rekenmodel te kunnen gebruiken moeten macro's worden ingeschakeld. Wanneer dit 
nog niet is gebeurd vraagt het programma vaak zelf of deze moeten worden ingeschakeld. Mocht dit niet 
werken dan is op het eerste invoerblad een link te vinden voor meer uitleg. 
De invoerbladen (afbeelding 4.1., 4.2. en 4.3.) zijn zo opgesteld dat deze na een korte introductie snel 
zonder verdere toelichting kunnen worden gebruikt. Om er toch verzekerd van te zijn dat de gebruiker 
altijd weet om wat voor gegevens wordt gevraagd is er onder elke invoerblad een extra veld met informatie 
beschikbaar. De gebruiker kan hier het nummer van het invoerveld terugzoeken en lezen waar het 
invoerveld betrekking op heeft. 

45 HET KENNISSYSTEEM 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

De navigatie tussen de verschillende invoervelden gebeurd aan de hand van de groene knoppen 
rechtsonder in de gebruikersinterface. Tussen deze navigatie knoppen zit ook een "reset" knop die aile 
gegevens uit het betreffende invoerblad in een keer w ist. Rechtsonder is een rode knop voor men het 
ingevulde invoerblad wil printen . 
Per stap zal hier het gebruik van de verschillende in- en uitvoerbladen worden behandeld . 

Stap 1: /nvoerb/ad a/qemeen (afbeelding 4.1.) 
Op het algemene invoerblad wordt om een zestal gegevens gevraagd . De invoervelden zijn herkenbaar aan 
hun witte achtergrond. Elke invoerveld is gekoppeld aan een nummer. Per invoerveld zal hieronder worden 
uitgelegd wat gevraagd wordt en hoe dit ingevuld moet worden. 

Aigemeen: 

1. Projectnaam: ERASMUSPOORT 

2. Het aantal startlocaties: 

3. Het aantal werkdagen per week op de bouwplaats : 51 
4. Aile leveringen apart of gebundeld naar de bouwplaats?: 

Klik op de juiste a/bee/ding 

Direct naar de bouwplaats Via verzame:lpunt naar de bouw. 

5. De berekening moet uitgaan van: de laagst mogelijke C02-emissie 

6. De afstand op de bouwplaats van ligplaats schip tot het hijspunt: 
'--1 ---0 ,--'41 km 

A/bee/ding 4.1 . Algemeen invoerblad rekenmodel 

1. Gevraagd wordt voor een projectnaam. Dit veld heeft geen restricties. 
2. Het aantal aparte materiaalstromen waar mee zal worden gerekend. Dit invoerveld bestaat uit een 

dropdown menu waar de keuze kan gemaakt uit de getallen 1 tot en met 6. Bij een afwijkende 
invoer zal er een waarschuwing in beeld verschijnen. Tijdens de doorrekening van een geheel 
project kan het beste met zes materiaalstromen tegelijkertijd worden gerekend . Zodoende kan een 
project met veel meer dan zes materiaalstromen zo snel mogelijk door worden gerekend. 
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3. Het aantal werkdagen dat de bouwplaats per week open is om leveringen te ontvangen. Dit 
invoerveld bestaat uit een dropdown menu waar de keuze kan worden gemaakt uit de getallen 1 
tot en met 7. Bij een afwijkende invoer zal een waarschuwing in beeld komen . Voor de 
doorrekening van project ERASMUSPOORT® is rekening gehouden met een vijfdaagse werkweek. 

4. Hier wordt gevraagd een keuze te maken tussen direct transport naar de bouwplaats of een 
transport dat via een verzamelpunt naar de bouwplaats gaat. Bij direct transport wordt er vanuit 
gegaan dat aile materiaalstromen los van elkaar direct naar de bouwplaats gaan. Bij transport via 
een verzamelpunt wordt er vanuit gegaan dat de losse materiaalstromen in een verzamelpunt bij 
elkaar komen en vandaar als een gebundelde materiaalstroom verder gaan . Aile materialen die 
moeten worden geprefabriceerd voordat deze de bouwplaats bereiken moet via het verzamelpunt 
worden getransporteerd . De keuze tussen de twee mogelijkheden wordt gemaakt door op de juiste 
afbeelding te klikken. Wanneer er is gekozen wordt de afbeelding dik zwart omkaderd. 

5. Er zijn twee opties voor de berekenwijze van het rekenmodel. Het model kan opzoek gaan naar de 
oplossing met de laagste CO2-emissie met de daarbij horende kosten of naar de laagst mogelijke 
kosten met de daarbij horende CO2-emissie. Het invoerveld werkt met een dropdown menu. 

6. Hier wordt gevraagd om de afstand van de kade naar het hijspunt op de bouwplaats. Wanneer er 
en andere invoer is dan een getal zal het rekenmodel een waarschuwing laten zien. Wanneer in dit 
veld "0" wordt ingevoerd gaat het rekenmodel er vanuit dat er geen natransport benodigd is. 

Stap 2: invoerb/aden aparte materiaa/stromen (afbeelding 4.2.) 
Afhankelijk van de invoer bij het aantal startlocaties op het algemene invoerblad moet dit invoerblad een 
tot zesmaal worden ingevoerd . Echter, er worden wei altijd zes invoerbladen getoond, de niet benodigde 
invoerbladen kan de gebruiker doorkl ikken. De invoervelden van deze materiaalstromen mogen echter leeg 
blijven. Wordt er toch iets in deze niet geactiveerde invoerbladen ingevuld dan wordt dit niet meegenomen 
in de berekeningen. 

InvoerJluy.ns mat.rillistroom 1 

Module 60 to n 

7. Start- datum: 8. find-datum; 10·3·2011 

9. Inervalleverlng a m de _. we dagen: 2.5 

10. Aa~' verlng In ton: 53491 11. Retour In ton: 

12. Aa'llevering In SIU : 

14. Aanlevel1ng In ml: 

Over water 

896 B . Re tour In stu s : 

39336 3 

Over de weg 

Hi. Oe afstand over walervan laadpunt tot boawpIaats : 

17. VBB/WE!l!en mllXlmaa l e beware" door schepen van Idas",,: 

18.. Afstand over de weg russen producent en laaclpunt. 

19. venJeliog van klJometeJS over de ~g: 

~m 
~/an 

Snelweg:\ 42%1 ProvIndaaLs :~ __ 34_%_ I,-Ce_ ntnJm _ _ :t-[Y%l_2_4%--,. 
20. Wdt \lOOt type vaartu g -.:It gebrUl ?: Motorschlp r---

'------'----' 

layo.rlnly.as matlriaalstroo.m..1 

Module 60 ton 

7. Slert-darum: 8. Eind·datum: 10-3·2011 

9. Inte rvallever1f\g om de .... _rkdagen: 2,5 

10. Aanlevering in ton: 

U . Aanleverinl! In sruks : 

14. Aanleverjng in ml: 

53491 11. Retourfn ton: 

896 13. Retour in Sluks: 

393363 

16. De arstand over de weg \Ian laadpunt tot bou"Jlllaats: 

17. Veroeling (in %1 Wl1 \<ilometet5 aver de M!...=I!: __ -, 

S!le' ~:I 42%1 PlOVinciaals:1 34%l een 

-
A/bee/ding 4.2.Dubbe/e weergave invoerb/ad aparte materiaa/stroom. Links het invoerb/ad met de 
vragen voor wanneer wordt gekozen voor vervoer over het water, reehts voor vervoer over de weg. 
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Wanneer de gebruiker op het invoerblad voor een aparte materiaalstroom terecht komt zijn aileen nog 
de vragen 6 tot en met 15 weergegeven. Pas wanneer vraag 15 is beantwoord wordt afhankelijk van het 
antwoord op deze vraag nog enkele vervolgvragen opgesteld. 
Afhankelijk van de gemaakte keuze voor apart of gebundeld transport is de vraagstelling aangepast aan 
het traject van producent naar bouwplaats of van producent naar verzamelpunt. 

6. Per materiaalstroom wordt gevraagd een naam op te geven. Dit veld heeft geen restricties. Voor 
project ERASMUSPOORT® zijn namen van de materiaalstromen terug te vinden in tabel 5.3. in 
paragraaf 5.3.4. 

7. Gevraagd wordt om een startdatum van de transporten van de materiaalstroom op te geven. Deze 
datum moet na 1 januari 2010 liggen. Wanneer wordt afgeweken van de juiste datuminvoer (dd
mm-jjjj) zal het rekenmodel een waarschuwing laten verschijnen. De startdatums van de 
materiaalstromen voor project ERASMUSPOORT® zijn vastgelegd in tabel 5.3 . in paragraaf 5.3.4. 

8. Gevraagd wordt om een einddatum van de transporten van de materiaalstroom. Deze moet na de 
startdatum van de materiaalstroom liggen. Wanneer wordt afgeweken van de juiste datuminvoer 
(dd-mm-jjjj) zal het rekenmodel een waarschuwing laten verschijnen . De einddatums van de 
materiaalstromen voor project ERASMUSPOORT® zijn vastgelegd in tabeI5 .3. in paragraaf 5.3.4. 

9. Gevraagd wordt om een leveringsinterval. Dit leveringinterval wordt berekend met werkdagen. 
Wanneer bijvoorbeeld in het algemene invoerblad is ingevuld dat er vijf dagen per week wordt 
gewerkt en men wil dat er tweemaal per week wordt geleverd, moet men 2,5 invullen bij het 
leveringsinterval. V~~r project ERASMUSPOORT is bij direct transport naar de bouwplaats een 
leverinterval van 2,5 aangehouden en voor transport naar het verzamelpunt een leverinterval van 

10. 
10. Het aantal ton materiaal dat moet worden vervoerd van producent naar bouwplaats/verzamelpunt. 

Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.4.2. 
11. Het aantal ton materiaal dat moet worden vervoerd van bouwplaats/verzamelpunt naar de 

producent. Voor project ERASMUSPOORT® wordt er vanuit gegaan dat er geen retourvracht is . 
12. Het aantal stuks dat moet worden vervoerd van producent naar bouwplaats/verzamelpunt. Voor 

project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.4.2. 
13. Het aantal stuks dat moet worden vervoerd van bouwplaats/verzamelpunt naar de producent. Voor 

project ERASMUSPOORT® wordt er vanuit gegaan dat er geen retourvracht is . 
14. Het aantal m3 materiaal dat moet worden vervoerd van producent naar bouwplaats/verzamelpunt. 

Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.4.2. 
15. Gevraagd wordt om een keuze te maken tussen vervoer over het water en vervoer over de weg 

door te klikken op de juiste afbeelding. De gemaakte keuze wordt dik zwart omkaderd. Afhankelijk 
van de keuze verschijnen een aantal nieuwe vragen. 

Keuze vervoer over water 

16. De afstand die het schip moet afleggen over het water van het laadpunt van het schip naar de 
bouwplaats of het verzamelpunt. V~~r project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te 
vinden in paragraaf 5.5.3. 

17. Gevraagd wordt de maximaal toegestane vaarklasse voor het af te leggen traject op te geven. Dit 
gebeurd met behulp van een dropdown menu. In het infoblad onder het invoerblad is een 
waterwegenkaart van Nederland te vinden. V~~r project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens 
terug te vinden in paragraaf 5.5.3. 

18. De afstand over de weg tussen de producent en het laadpunt van het schip. Wanneer de producent 
direct aan het water is gelegen is deze waarde "0" en vindt er geen voortransport plaats. Vraag 19 
hoeft in dit geval dan ook niet beantwoordt te worden. V~~r project ERASMUSPOORT® zijn deze 
gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5 .3. 

19. Wanneer voortransport nodig is moet hier worden aangeven in welke verhouding de verschillende 
wegtypes onderdeel uitmaken van het af te leggen traject. By default is al een standaard 
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verhouding ingevuld, maar deze kan worden aangepast. Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze 
gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5.3. 

20. Hier wordt gevraagd een keuze te maken tussen het gebruik van motorschepen en duwstellen. Dit 
gebeurd aan de hand van een dropdown menu. Wanneer voor motorschepen wordt gekozen en uit 
de berekeningen blijkt dat een schip uit vaarklasse 5 tot 8 het meest geschikt is zal in het 
uitvoerblad hiervoor een waarschuwing worden gegeven. Deze vaarklassen zijn namelijk aileen per 
met duwstellen uit te voeren. 

Keuze vervoer over de weg 
16. De afstand die een vrachtwagen moet afleggen over de weg van de producent naar de bouwplaats 

of het verzamelpunt. Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens bepaald in paragraaf 5.5.3. 
17. De verhouding van het gebruik van de verschillende te gebruiken wegtypes tijdens het afleggen van 

het traject naar de bouwplaats. By default is al een standaard verhouding ingevuld. Voor project 
ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5.3. 

Stap 3: invoerblad qebundelde materiaalstroom (Afbeelding 4.3.) 
Wanneer het in het algemene invoerblad is gekozen voor transport via het verzamelpunt moet dit 
invoerblad geheel doorlopen worden. Wanneer er is gekozen voor direct transport naar de bouwplaats 
hoeft dit invoerblad niet ingevuld te worden, maar mag er direct op de knop "Bereken" worden geklikt. 
Afhankelijk van de keuze bij de eerste vraag worden de vervolgvragen gegenereerd. 

Involruuyens ubund.ld transport 

Dit 15 de gebunde lde vef'laersstraom an het lIerzamelpunt lIan de 

subslramen tat ap de boowplaal5 . Vocr deze stroam werden de 

meeste iopulgegevens door dH rekenmodel aUlamatisch bepaatd. Er 

wo rdt hierblj rekening gehallden met een veranderende ve rvoe<5capaci

tell In de tiid. Alteen onderstaande vragen dlenen beantwoord Ie volOfden. 

II:: dan direct ap beleken! 

Over water Over de '"leg 

16. De afs-tand Olle r water van laadpunt tot bot/wplaal5: 

17. Vaarwegen maxlmaa l Ie be ren door schepen van klasse: 

18. Worden er in het verzamelpun1 hanw,.lingen verricht \Vaardoor het 

Ie traflSporteren volume toeneem!?' li a I 
19. Indlen 18.=JA, m"'t wei e factor neem! h,et_'IO_Lu--,-rn_e_t_o_e?_. : __ +-_----' 
20. Wat voor type vaartuig wordt gebwl"t?: Matarschip 

Inyoer""".ns rebundeld transport 

ott is de gebundelde ve rvoersYcoom van nel verzamelpunl van de 

SlJbstromen tot ap de bouwplaa l5. Voor deze strocm worden de 

meeste inpUlgegeve.ns doordit rekenmodel eulamatisch bepaald. Er 

wordi hierolJ re enlng gehauden met een veranderende vervoerscepaci-

16. De-afst:and awr de weg van laadpunt tot bouwplaats: ~km 
17. Vernellng (10 %) van kilometers overdew,-'es"-:_----, 

s"elweg:l 42%1 PrnvinciaaJs:l 34%1 Centruml 24%1 

18. Wprden r In net verzamelpunt handelingen verticht waardocr het 

Ie tr.rnsporte ren volume l:Oeneemt?: lia I 
19_ In(l<en 18.=JA, met welke factor neemt het volume toe?: C.JJ 

-
A/beelding 4.3. Dubbele weergave invoerblad gebundelde materiaalstroom. Links het invoerblad met de 
vragen voor wanneer wordt gekozen voor vervoer over het water, reehts voor vervoer over de weg. 

15. Gevraagd wordt om een keuze te maken tussen vervoer over het water en vervoer over de weg 
door te klikken op de juiste afbeelding. De gemaakte keuze wordt dik zwart omkaderd. Afhankelijk 
van de keuze verschijnen een aantal nieuwe vragen. 
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Keuze vervoer over water 
16. De afstand die het schip moet afleggen over het water van het verzamelpunt van naar de 

bouwplaats in kilometers. Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in 
paragraaf 5.5.3. 

17. Gevraagd wordt de maximaal toegestane vaarklasse voor het af te leggen traject op te geven . Dit 
gebeurd met behulp van een dropdown menu. In het infoblad onder het invoerblad is een 
waterwegenkaart van Nederland te vinden, waarmee de toegestane vaarklasse is te bepalen. Voor 
project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5.3 . 

18. Gevraagd wordt of er in het verzamelpunt prefabricage werkzaamheden plaatsvinden waardoor 
het volume van de te vervoeren materialen veranderd. Invoer gebeurd aan de hand van een 
dropdown menu. 

19. Wanneer vraag 18. met "nee" is beantwoord hoeft er geen antwoord te worden gegeven op vraag 
19. Wanneer vraag 18. met "ja is beantwoord kan worden aangeven met welke factor het huidige 
volume van de materialen naar het verzamelpunt moet worden vermenigvuldigd. Voor de 
prefabricage werkzaamheden voor de modules van project ERASMUSPOORT® wordt aangenomen 
dat het volume van de bij het verzamelpunt binnenkomende materialen met 2,5 vermenigvuldigd . 

20. Hier wordt gevraagd een keuze te maken tussen het gebruik van motorschepen en duwstellen. Dit 
gebeurd aan de hand van een dropdown menu. Wanneer voor motorschepen wordt gekozen en uit 
de berekeningen blijkt dat een schip uit vaarklasse 5 tot 8 het meest geschikt is zal in het 
uitvoerblad hiervoor een waarschuwing worden gegeven. Deze vaarklassen zijn namelijk aileen per 
met duwstellen uit te voeren . 

Keuze vervoer over de weg 
16. De afstand die een vrachtwagen moet afleggen over de weg van het verzamelpunt naar de 

bouwplaats. Voor project ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5.3. 
17. De verhouding van het gebruik van de verschillende te gebruiken wegtypes tijdens het afleggen van 

het traject naar de bouwplaats. By default is al een standaard verhouding ingevuld. Voor project 
ERASMUSPOORT® zijn deze gegevens terug te vinden in paragraaf 5.5.3. 

18. Gevraagd wordt of er in het verzamelpunt prefabricage werkzaamheden plaatsvinden waardoor 
het volume van de te vervoeren materialen veranderd. Invoer gebeurd aan de hand van een 

dropdown menu. 
19. Wanneer vraag 18. met "nee" is beantwoord hoeft er geen antwoord te worden gegeven op vraag 

19. Wanneer vraag 18. met "ja is beantwoord kan worden aangeven met welke factor het huidige 
volume van de materialen naar het verzamelpunt moet worden vermenigvuldigd . Voor de 
prefabricage werkzaamheden voor de modules van project ERASMUSPOORT® wordt aangenomen 
dat het volume van de bij het verzamelpunt binnenkomende materialen met 2,5 vermenigvuldigd . 

Stap 4: uitvoerbladen (afbeelding 4.4) 
Wanneer in het algemene invoerblad is gekozen voor transport via het verzamelpunt worden de resultaten 
van de doorgerekende materiaalstroom in het eerste uitvoerblad gepresenteerd. De totale COremissie en 
kosten zijn onder de afbeelding van gebundeld transport terug te vinden. Aan de zijkanten van de 

afbeelding wordt per aparte materiaalstroom naar het verzamelpunt aangeven wat de COremissie en 
kosten zijn en met welke vervoersmiddelen het transport moet plaatsvinden. De kosten en COremissie die 
vermeld worden per materiaalstroom zijn inclusief overslagkosten en de eventuele kosten en COremissie 
van voor- en/of natransport. 
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Resultaten 
Be •• kening gaat ull van de laagst mogeliik .. 
C02-..... I ...... 

maleriaal1: VOOfbeeldl 
Transport OVI!': deweg 

Koslen; 132.338 
C02-emisw: 13.3 Ion 
Scn..psklasse 
EHPIoitaolewiize 

m6l.r~al2: Voorbeoe-td2 
Transport 0 .... ,; dewi>g 

Kosten: 190.354 
C02-.missie>: 39.2 ton 
Sch.ep.kl •••• 2 

E.pI0"1'_''': 

m •• ,i •• 13: Voo,b •• ld3 
T,anspor( ove,: de 'Ii eg en he! IN ater 

Kosten: 187.517 
C02-.miss": 34.1 Ion 
Scheepsklasse 1 MO(OfScnip 3 
E.o>Ioit_"i1z,,: A2 

Gwt.M"lcJ.ld. mM.ri ..... lslrom.n 
Transpon OW'l: !-wI Wilte-f 

KOSl.n: 1192.465 
C02-Mlissi.· 10.7 
Scheepsklaul': Zift d~t.ail oV.fzicht 
EHploitMJIowijzCi: zii' di"l .• jl overzicht 

overzicht (1/2) 
M •••• jaal51l101R1PfI di. via h •• v.nzam..apunt 

naar .. bouwplaats gaan 

6 

I I 
mate-tiaalS: Voorb •• IdS 
T.ansportov..: dCi w.g.nMt wilt~ 

KO:R4m: 189.504 
C02-e-mis_: 34 (on 

5 SCh.epskl .... : Ouwst.1 
E)([IIIoiI:Ati..., ··z:e-: B 

mM.,i.u14: Voorb..ld 4 
Transpoft over: de weg Em het WafE'1 

KOSIIHl" 1182.050 
C02-.mislie: 35.1 Ion 
5cheepsklasse: 1 Molorschip 

E>!PIoit""'.iize: A2 

A/bee/ding 4.4. Uitvoerb/ad voor berekening die uitgaat van een gebunde/de materiaa/stroom. Per 
materiaa/stroom worden de be/angrijkste resu/taten gepresenteerd. Onder in het midden wordt de 
totaa/uitkomst weergeven. 

Bovenaan het uitvoerblad zijn de gegevens behorende bij de gebundelde materiaalstroom terug te vinden. 
Bij de resultaten van de gebundelde materiaalstroom wordt doorverwezen naar een detailoverzicht voor 
een inzicht in de verschillende te gebruiken vaartuigen. De gebundelde materiaalstroom bestaat namelijk 
uit meerdere intensiteitperiodes, waarvoor het rekenmodel per periode berekend wat het beste 
vervoersmiddel is. 
Het detailoverzicht is te bereiken door op het paarse vlak te klikken rechtsonder in het uitvoerblad. In 
afbeelding 4.5. is een detailoverzicht weergegeven. 

-

Per1G-de 'Start Ei nd Kosten CO2 (ton) Scheepskl asse Exp l o i tat i ew ijze 

I: 

I! 

- II 
I 1'1·201 10-3·2011 ( 207.837 12&,& I Al 
2 10-3-2 11 2·2-2 12 ( 42-524 27,7 1 Al 

I t 3 2-2-2 12 36-4-20B l -,., 30,4-2013 11--8--2014 {. &42552 220,6 5 Al ., 

A/bee/ding 4.5. Detai/overzicht behorende bij de uitkomst van de gebunde/de materiaa/stroom 
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In het detailoverzicht wordt het aantal periodes aangegeven waarmee is gerekend. Per periode wordt de 
start en einddatum weergegeven en de bjjbehorende kosten en CO 2-emissie. Voor elke periode wordt ook 
inzichtelijk gemaakt welk type schip is ingezet en in welke exploitatiewijze het vaart. Wanneer er een 
periode is waar geen transporten plaatsvinden blijven de uitvoervelden grijs, lOals te zien is in afbeelding 

4.5. bij periode 3. 

Wanneer is gekozen voor een berekening van aileen aparte stromen naar de bouwplaats zullen aile velden 
van het eerste uitvoerblad grijs gekleurd zijn. Wanneer men doorklikt naar het tweede uitvoerblad zijn daar 
de resultaten voor de berekeningen terug te vinden. Dit uitvoerblad is geheel hetzelfde uitgewerkt als het 
eerste uitvoerblad. Het mist aileen het uitvoerveld voor de resultaten van een gebundelde 

materiaalstroom. 

4.6. Het stappenplan 

Het ontwikkelde stappenplan lOrgt voor de opdeling van een groot project in, voor het rekenmodel 
behapbare stukken. Vervolgens structureert het de bepaling en doorrekening van de beste organisatie van 
de materiaalstromen. In de twee subparagrafen zal dieper worden ingegaan op de structuur (4.6.1.) en het 
gebruik (4.6.2.) van het opgestelde stappenplan. 

4.6.1. Structuur van het stappenplan 

Het opgestelde stappenplan bestaat uit twee losse delen. In het eerste deel worden de materiaalstromen 
die uit de bouwplanning zijn voortgekomen geanalyseerd en herverdeeld, lOdat het rekenmodel deze kan 
gaan doorrekenen. Deze herverdeling is het uitgangspunt voor de berekeningen ter bepaling van de beste 
organisatie van de materiaalstromen. Voor deze herverdeling wordt daarom een rekenblad opgesteld met 
voor elke materiaalstroom de voor het rekenmodel benodigde gegevens . 
In het tweede deel wordt vanuit het opgestelde rekenblad in een aantal stappen de beste organisatie van 
de materiaalstromen, qua CO2 of kosten, berekend. Wanneer de beste organisatie is bepaald wordt voor 
deze situatie een nieuw rekenblad opgesteld (uitkomstenblad). In de laatste stappen van het stappenplan 
vind de doorrekening van de opgestelde organisatie plaats. De uitkomst van deze berekeningen zijn de 
totale COremissie en kosten van het doorgerekende scenario voor de bouwlogistiek van een project. Het 
stappenplan bestaat uit een uitleg van de activiteiten die per stap moeten worden uitgevoerd en de lege 
invulbladen die tijdens het stappenplan moeten worden ingevuld. Deze lege invulbladen zijn terug te 
vinden op de dvd in bijlage 1. 

Stappenplan deel1 

In het eerste deel van het stappenplan moet met behulp van de beschikbare projectafhankelijke gegevens 
een rekenblad worden opgesteld. Het rekenblad moet de gebruiker een overzicht geven van welke 
materiaalstromen moeten worden ingevoerd in het rekenmodel. Ook geeft het een overzicht van welke 
berekeningen er moeten worden uitgevoerd om de beste organisatie van materiaalstromen te kunnen 
bepalen. 
In figuur 4.7. is het te doorlopen traject weergeven om tot het rekenblad te komen . Elke uit te voeren stap 

zal worden toegelicht in paragraaf 4.6.2. 

gegevens 
Opstellen 

strokenschema 

Herverdeling materiaalstromen 
in direct of indirect transport 

naar de bouwplaats 

Opstellen rekenwaarden 
voor gemaakte verdeling 

Opstellen 
rekenblad 

Rekenblad 

Figuur 4.7. Schematische weergave van de te door/open stappen van het eerste dee/ van het stappenp/an. 
Aan de hand van deze stappen wordt een project geschikt gemaakt voor doorrekening met het rekenmode/. 
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Stappenplan dee I 2 
Na het opstellen van het rekenblad moet het tweede deel van het stappenplan er voor zorgen dat er 
gestructureerd wordt gelOcht naar de beste organisatie van de materiaalstromen qua CO2 of kosten. In de 
eerste twee stappen moeten hiervoor per materiaalstroom de CO2-emissie en kosten van aile mogelijke 
vervoersopties berekend worden. In stap 8 en 9 worden aan de hand van deze gegevens het beste 
vervoersmiddel en de beste wijze van transport (direct of via verzamelpunt) geselecteerd . In de laatste 
stappen van het stappenplan wordt de beste organisatie uitgewerkt en doorgerekend. Het eindresultaat 
van het stappenplan zijn de totale CO2-emissie en kosten, en een strokenschema van de vastgestelde 
organisatie van de materiaalstromen. De stappen die binnen dit tweede deel van het stappenplan moeten 
worden doorlopen zijn weergegeven in figuur . 4.8. Elke uit te voeren stap zal worden toegelicht in 
paragraaf 4.6.2. 

Rekenbla 
Doorrekenen 

ateriaalstromen als apart 
transport 

Doorrekenen 
materiaalstromen als 
gebundeld transport 

Keuze 
vervoersmiddel 

Opstellen strokenschema 
beste organisatie 
materiaalstromen 

Keuze direct of indirect 
transport 

C02 en kosten meest 
gunstige organisatie 
bouwlogistiek 

Figuur 4.8. Schematische weergave van de te door/open stappen van het tweede dee/ van het stappenp/an. 
Aan de hand van deze stappen wordt eerst de beste organisatie van de materiaa/stromen bepaa/d, waarna 
voor deze organisatie de totaa/uitkomsten zullen worden berekend. 

4.6.2 . Toelichting gebruik stappenplan 

Het gebruik van het stappenplan zal worden toegelicht aan de hand van het project ERASMUSPOORT®. In 
hoofdstuk vijf worden de hiervoor benodigde projectafhankelijke gegevens bepaald. Deze gegevens 
worden hier echter al toegepast ter verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden binnen het 
stappenplan . Voor elk schema dat tijdens de uitvoering van het stappenplan moeten worden opgesteld of 
ingevuld is een leeg digitaal exemplaar aanwezig op de dvd in bijlage 1. Aile twaalf te doorlopen stappen 
zullen hier worden behandeld. 

Stap 1: Opstellen strokenschema 
Bij het bepalen van de projectafhankelijke gegevens wordt een opdeling van het project gemaakt in 
verschillende materiaalstromen. Een materiaalstroom heeft hierbij een constante vervoersintensiteit en de 
materialen binnen de stroom leggen gezamenlijk hetzelfde traject af. Wanneer een materiaalsoort lOwel 
direct als via een verzamelpunt naar de bouwplaats wordt vervoerd en/of wanneer de vraag naar een 
bepaald materiaal tijden de bouw fluctueert zal dezelfde materiaalsoort over verschillende 
materiaalstromen moeten worden verdeeld. 
Van elke opgestelde materiaalstroom zijn de start- en einddatum en de hoeveelheid materiaal die tijdens 
deze periode moet worden vervoerd bekend. De eerste stap binnen het stappenplan is om met behulp van 
de bekende data een strokenschema op te stellen, lOdat inzichtelijke wordt welke materiaalstromen 
tegelijkertijd plaatsvinden. 
Bij het opstellen van het strokenschema moet elke materiaalstroom een kleur toegekend worden . 
Materiaalstromen welke hetzelfde traject afleggen en aileen verschillen in vervoersintensiteit of start- en 
einddatum moeten hierbij dezelfde kleur krijgen. Materiaalstromen die wei vanuit dezelfde locatie starten, 
maar een verschillend traject afleggen naar de bouwplaats moeten binnen dezelfde kleur een andere tint 
worden gegeven. Met deze opdeling is in het strokenschema snel terug te lOeken welke materiaalstromen 
later eventueel gebundeld kunnen worden. In bijlage 7 is het bovenste van de drie weergegeven schema's 
het strokenschema wat is opgesteld voor project ERASMUSPOORT®, tijdens het uitvoeren van stap 1 van 
het stappenplan. 
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Stop 2: Herverdeling moterioolstromen in direct ofindirect transport noor de bouwploots 
Bij het opstellen van het strokenschema tijdens stap 1 zijn de materiaalstromen nog gerangschikt volgens 

de bouwplanning van het project. In deze stap moet worden gekeken welke mogelijke trajecten een 
materiaalstroom zou kunnen afleggen. Er zijn drie mogeijjkheden: 

Een materiaalstroom moet altijd direct naar de bouwplaats, lOa Is bijvoorbeeld betonspecie . 

Een materiaalstroom moet altijd via een verzamelpunt, lOals de materialen welke benodigd zijn 
voor de prefabricage van de modules. 
Een materiaalstroom kan lOwel direct als via een verzamelpunt naar de bouwplaats worden 
vervoerd. 

Voor de laatste groep zal later moeten worden berekend welke van de twee opties het beste is voor de 
COremissie of kosten van de materiaalstroom. In Bijlage 7 is het middelste van de drie weergegeven 
schema's het strokenschema wat is opgesteld voor project ERASMUSPOORT® tijdens het uitvoeren van stap 

2 van het stappenplan . Het verschil tussen de schema's van stap 1 en stap 2 is dat onder stap 1 de 
materiaalstromen nog zijn gekoppeld aan bouwdeel waar zij betrekking op hebben. In stap 2 zijn de 
materiaalstromen hiervan losgekoppeld en herverdeeld over de categorien: "altijd direct naar de 
bouwplaats", "Altijd via het verzamelpunt naar de bouwplaats" en "direct naar de bouwplaats of via 
verzamelpunt?" . 

Stop 3: Samenvoeging materiaalstromen 
Tijdens het uitvoeren van stap twee zijn de materiaalstromen opgedeeld in drie categorieen . Wanneer 
binnen een categorie meerdere materiaalstromen met precies dezelfde kleur voorkomen kunnen deze 
worden samengevoegd in een strook van het schema . Hierbij moeten de periodes met verschillende 
vervoersintensiteiten worden aangeven door deze een lichtere of donkerder kleur te geven . Door het 
samenvoegen van de materiaalstromen wordt overzichtelijk, dat de vervoersintensiteit van een 
materiaalsoort op een bepaald traject veranderd. De totale vervoersintensiteit wordt hierbij be'invloed door 
het wei of niet samenvallen van verschillende materiaalstromen. In bijlage 7. is het onderste van de drie 
weergegeven schema's het strokenschema wat is opgesteld voor project ERASMUSPOORT® tijdens het 
uitvoeren van stap 3 van het stappenplan . Het verschil met het strokenschema van stap 2 is dat per 
opgestelde categorie de materiaalstromen met eenzelfde kleurtint zijn samengevoegd in een regel van het 
strokenschema. 

Stop 4: Opstellen rekenwaarden voor gemaakte verdeling 
Door de nieuwe verdeling zijn de start- en einddatums en de te vervoeren hoeveelheden van de 
materiaalstromen veranderd . Aan de hand van de gegevens welke behoren bij de oude verdeling kunnen 
de nieuwe waarden worden bepaald. Dit gaat het gemakkelijkst door de vervoersintensiteit van elke 
materiaalstroom uit te rekenen door de totaalhoeveelheden van een materiaalstroom te delen door het 
aantal weken dat deze wordt uitgevoerd. In bijlage 8 zijn de strokenschema's van stap 1 en 3 met de 
vervoersintensiteiten van project ERASMUSPOORJ'B' weergegeven. De vervoersintensiteiten in het schema 
van stap 3 zijn afgeleid uit het schema van stap 1, door de vervoersintensiteiten van de materiaalstromen 
die samengevoegd zijn bij elkaar op te tellen . 
In bijlage 9 is de voor project ERASMUSPOORT® ingevulde tabel weergegeven die door de 
werkvoorbereider daarna moet worden opgesteld . In deze tabel moeten per materiaalstroom aile 
tijdgebonden, kwantitatieve en afstandsgegevens worden vastgelegd. 

STAP 5: Opstellen rekenblad 
Stap 5 bereid de volgende vier stappen van het stappenplan voor. In de volgende stappen zullen namelijk 

berekeningen moeten worden uitgevoerd en er zullen bepaalde rekenwaarden moeten worden 
geselecteerd. Onder stap 5 zal het werkblad worden opgesteld waar deze rekenwaarden op in moeten 
worden gevuld en waarop kan worden aangeven voor welk type transport en voor welk vervoersmiddel 
wordt gekozen. Het werkblad moet worden onderverdeeld in dezelfde drie categorieen als bij stap 2; "altijd 
direct naar de bouwplaats", "altijd via verzamelpunt voor prefabricage" en "direct naar de bouwplaats of 
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via verzamelpunt?".Per categorie moeten de daaronder behorende materiaalstromen genummerd worden 
ingevoerd. Zie de ingevulde tabellen van project ERASMUSPOORT als voorbeeld in bijlage 10. 

STAP 6:Doorrekenen materiaalstromen als apart transport 
Tijdens stap 6 moeten de uitkomsten worden bepaald voor de materiaalstromen die direct naar de 
bouwplaats worden getransporteerd en voor welke nag een keuze moet worden gemaakt tussen direct en 
indirect transport. Wanneer voor een materiaalstroom nag niet vaststaat met welk type vervoersmiddel 
deze wordt uitgevoerd moet elk type vervoersmiddel hierbij doorgerekend worden. De gegevens die 
benodigd zijn voor de doorrekening van de materiaalstromen zijn terug te vinden in de tabel die is gemaakt 
onder stap 4 (Bijlage 9). Om snel aile materiaalstromen voor direct transport naar de bouwplaats door te 
kunnen rekenen, moet in het rekenmodel gekozen worden voor direct transport naar de bouwplaats en 
kunnen er zes materiaalstromen tegelijkertijd doorgerekend worden. Wanneer meerdere 
vervoersmiddelen per materiaalstroom moeten worden doorgerekend moet vanuit het uitvoerblad terug 
worden gegaan naar de invoerbladen en aileen het vervoersmiddel bij de invoer veranderd worden . 
Aile uitkomsten moeten in het onder stap 5 opgestelde schema worden ingevuld (zie bijlage 10). 

Stap 7: Doorrekenen materiaalstromen als qebundeld transport 
Tijdens stap 7 moeten de uitkomsten worden bepaald voor gebundeld transport naar de bouwplaats. Dit 
moet gebeuren voor de categorieen "altijd via verzamelpunt voor prefabricage" en "direct naar de 
bouwplaats of via verzamelpunt?". De uitkomsten voor de materiaalstromen die altijd via het verzamelpunt 
naar de bouwplaats moeten worden getransporteerd kunnen in een keer door het rekenmodel worden 
berekend. Voor de materiaalstromen waarvoor het nog onduidelijk is of deze het beste direct naar de 
bouwplaats of via het verzamelpunt naar de bouwplaats moeten worden getransporteerd moeten de extra 
kosten en COremissie van gebundeld transport berekend worden. Deze extra kosten en CO 2-emissie 
kunnen uit drie delen worden opgebouwd: 

1. Toename van de COremissie en kosten bij het gebundelde transport van het verzamelpunt naar de 
bouwplaats. Wanneer de te berekenen materiaalstroom samenvalt met de materiaalstromen uit de 
categorie "altijd via verzamelpunt voor prefabricage" kan het vervoersmiddel dat ook al het 
transport van het verzamelpunt naar de bouwplaats van deze materiaalstromen verzorgt, de extra 
materialen meenemen . De extra CO2 en kosten die hierdoor ontstaan kunnen worden berekend 
door de extra materiaalstroom bij de berekening van de al gebundelde materiaalstromen toe te 
voegen en het verschil tussen de uitkomsten van de gebundelde materiaalstroom te bepalen . 

2. Toename van de CO 2-emissie en kosten wanneer gebru ik kan worden gemaakt van hetzelfde 
vervoersmiddel voor het transport naar het verzamelpunt toe . Wanneer er al in dezelfde periode 
materialen van dezelfde producent naar het verzamelpunt moeten worden vervoerd kan dit 
vervoersmiddel de extra materialen meenemen . De extra CO 2-emissie en kosten die hierdoor 
ontstaan kunnen worden berekend door de hoeveelheden van de materiaalstromen over de 
periode dat zij samen uitgevoerd kunnen worden bij elkaar op te tellen. De extra CO 2-emissie en 
kosten die hierdoor ontstaan kunnen worden berekend door de nieuwe materiaalstroom in te 
voeren bij de berekening onder de categorie "altijd via het verzamelpunt voor prefabricage" en het 
verschil in uitkomst van de nieuwe en oude berekening te bepalen . 

3. Toename van de COremissie en kosten wanneer een materiaalstroom apart naar het verzamelpunt 
moet worden vervoerd . Wanneer nog niet vanuit dezelfde producent al materialen naar het 
verzamelpunt worden vervoerd ZUlien er extra vervoersmiddelen moeten worden ingezet. De COr 
emissie en kosten die hierdoor ontstaan kan worden berekend door de materiaalstroom in het 
rekenmodellos door te rekenen voor het traject van producent tot aan het verzamelpunt. 

De optelsom van de drie hierboven beschreven mogelijke extra COremissie en kosten moet worden 
ingevuld onder stap 7 van het tijdens stap 5 opgestelde werkblad (Bijlage 10). 

Stap 8 en 9: Keuze direct ofindirect transport en te qebruiken vervoersmiddel. 
Nu aile mogelijke vervoersmiddelen voor zowel direct als indirect naar de bouwplaats zijn doorgerekend 
moet per materiaalstroom keuze worden gemaakt voor direct of indirect transport en het vervoersmiddel 
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dat wordt gebruikt. Afhankelijk van keuze voor een lo laag mogelijke COremissie of lo laag mogelijke 
kosten moet per materiaalstroom de meest gunstige combinatie worden gekozen. Door de rekenwaarden 

waarop deze keuze is gebaseerd bij stap 7 te markeren wordt hierbij de herkomst van de keuze inzichtelijk 
gemaakt (zie bijlage 10). 

Stop 10:0pstellen strokenschema meest qunstiqe situatie 
Tijdens stap 8 en 9 wordt per materiaalstroom vastgelegd hoe deze uitgevoerd moet worden. De categorie 
"Direct naar de bouwplaats of via verzamelpunt?" kan hierdoor worden opgeheven. Afhankelijk van de 
wijze waarop de verschillende materiaalstromen naar de bouwplaats komen vallen deze wei of niet 

gedeeltelijk samen. Om dit inzichtelijk te maken zal een nieuw strokenschema moeten worden opgesteld . 
De hierbij voor project ERASMUSPOORT® opgestelde strokenschema's zijn terug te vinden in bijlage 1l. 
Omdat het rekenmodel slechts voor zes materiaalstromen tegelijkertijd de gebundelde materiaalstroom 
kan berekenen moeten met rode lijnen de materiaalstromen, die via het verzamelplaats naar de 

bouwplaats moeten gaan, opgesplitst worden in clusters van zes. 

Stop 11: Opstellen uitkomstenblad 
Met behulp van het strokenschema kan een uitkomstenblad worden opgesteld. Op dit werkblad zijn aile 
door te rekenen materiaalstromen weergegeven van de meest gunstige bouwlogistieke organisatie . Het 
uitkomstenblad is hierbij onderverdeeld in twee categorieen; "direct naar de bouwplaats" en "via 
verzamelpunt" . Per materiaalstroom moet hierbij worden aangegeven wat de tijgebonden, kwantitatieve 
en afstandsgegevens zijn. Voor de materiaalstromen binnen de categorie "via verzamelpunt" geldt dat deze 
oak lOals de clusters in het strokenschema moeten worden uitgewerkt op het uitkomstenblad . Voor een 
voorbeeld kunnen de uitgewerkte uitkomstenbladen voor project ERASMUSPOORT® worden geraadpleegd 
in bijlage 12. 

Stop 12: Uitvoeren eindberekeninq 
Met de gegevens op het tijdens stap 11 opgestelde uitkomstenblad kunnen aile berekeningen worden 
uitgevoerd. In de laatste vier kolommen van het uitkomstenblad kunnen de resultaten van aile 
deelberekeningen worden vermeld. Door de resultaten voor de COremissie en kosten bij elkaar op te 
tellen komt men tot de totaalwaarden voor de bouwlogistiek van het project (zie bijlage 12). 

4.7. De laagst mogelijke kosten Vs. de laagste mogelijke C02-emissie. 

Bij het gebruik van het rekenmodel en het stappenplan moet gekozen tussen twee berekeningswijzen: de 
laagste mogelijke COremissie of de laagst mogelijke kosten . In eerste instantie is er onderzocht of het 
mogelijk was of binnen een berekening met beide factoren tegelijkertijd rekening gehouden kan worden. 
Dit zou dan moeten gebeuren door de berekende CO2-emissie am te rekenen naar kosten met behulp van 
de prijs voor de compensatie van CO2 . Door deze kosten dan op te tellen bij de overige kosten binnen een 
materiaalstroom en dan het goedkoopste optie te kiezen zou de optimale keuze moeten worden gemaakt 
op kosten en COremissie. 

CO2-compensatie houdt in dat elke ton CO 2 die wordt uitgestoten kan worden gecompenseerd of 
geneutraliseerd door bomen aan te laten planten of duurzame energieprojecten te ondersteunen. Deze 
projecten vinden vooral in het buitenland plaats, omdat de kosten daar vele malen lager ligger. De bomen 
nemen in de groeifase de CO2 op en de lOn-, wind- of waterkrachtprojecten lOrgen er voor dat er een 
evenredige hoeveelheid schone energie wordt geproduceerd, lOnder CO2 uit te staten. Met wat rekenwerk 
kan de COr emissie worden weggestreept tegen een x-aantal bomen of een set lOnnepanelen in het hart 
van Afrika . Vee I multinationals maken op dit moment gebruik van deze manier van COrcompensatie. 

Bij toetsing van de uitkomsten van rekenmodel wanneer gebruik wordt van deze werkwijze bleek echter 
dat de huidige prijs voor de compensatie van CO 2 (10 euro per ton) te laag is am invloed uit te oefenen op 
de gekozen vervoersmiddelen. In diagram 4.1. is voor de logistieke totaalkosten van een materiaalstroom 
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uitgesplitst aan welke posten de verschillende kosten zijn toe te rekenen . CO2-compensatie blijkt dan 
slechts 0,5 % van de totale kosten uit te maken. In verhouding tot de overige kostenposten is dit aandeel te 
klein om aannemers aan te zetten tot een duurzamere bouwlogistiek. Wanneer het aandeel van CO 2-

compensatie in de totaalkosten groter lOU zijn, lOuden aannemers geprikkeld worden om de COremissie 

omlaag te brengen. 

Diagram 4.1 . Uitsplitsing van de 
totaalkosten voor de uitvoering van 
een materiaalstroom. Er wordt een 
onderscheidt gemaakt tussen COr 
compensatie-, brandstof-, loon-, 
vaste- en laad/los kosten. Te zien is 
dat COrcompensatie maar een zeer 
klein aandeel heeft in de totaalkosten. 

0,50% 

• Br'andstofkostl)1 

• L!)onkosten 

• V~stP kO<IPn 

• Kosten lace") en lossen 

CornJcnsalieC02 

Er zijn ook nog een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop sommige aanbieders de CO 2-

compensatie realiseren . Zo verklaart het Wereld Natuur Fonds weinig heil te zien in het planten van bomen 
om CO 2 op te vangen. "Je zou veel meer bomen moeten planten dan er ruimte is, en het is volstrekt 
tegenstrijdig met het feit dat er ondertussen aileen al in het Amazonegebied 4 voetbalvelden regenwoud 
per minuut worden gekapt" . (Directeur Johan van de Gronden, WNF) Bovendien is het planten van bomen 
als compensatie voor CO 2-emissie een tijdelijke oplossing: de CO2 wordt opgeslagen in de boom, maar 
lOdra die dood gaat of verwerkt wordt, komt de CO2 alsnog vrij. (duurzaamzeeland, juni 2010) 

De te lage prijs voor het compenseren van CO2 heeft een aantal negatieve bijwerkingen (Adfair, juni 2010): 

• Een te laag prijsniveau van de CO 2-compensatie geeft een verkeerd signaal naar bedrijven en 
consumenten en vormt onvoldoende prikkel om energie te besparen, te investeren in duurzame 
energie of het gedrag aan te passen. 

• De aanbiedingsprijs van bestaande compensatiefondsen wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de relatief lage kostprijs van CO 2-compensatie door middel van bosprojecten in 
ontwikkelingslanden. Deze bossen houden aileen CO2 vast, maar stoten deze ook weer uit wanneer 
bomen dood gaan . De kostprijs van CO 2-compensatie die gerealiseerd wordt met investeringen in 
duurzame energiebronnen zou in de meeste gevallen aanzienlijk hoger liggen. 

• De maatschappelijke kosten van de COremissie moeten veel hoger ingeschat worden dan € 10.-tot 
€ 15.- per ton CO2 . Met de bedragen die nu per ton CO2 worden betaald kunnen de toekomstige 
investeringen, voor aanpassing aan een extremer klimaat, niet worden gefinancierd. 

• Externe kosten worden op deze manier afgewenteld op toekomstige generaties en 
ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zijn het slechtst voorbereid op klimaatveranderingen en 
wile enorm moeten gaan investeren om zichzelf te kunnen beschermen. Toekomstige generaties 
wilen het tekort aan geld wat nu ontstaat moeten gaan inlopen. 

Om de duurzaamheid van de bouwlogistiek echt te kunnen waarmaken en geen schijnduurzaamheid in te 
kopen wordt daarom in het rekenmodel de keuze aangeboden voor een berekening van de laagste kosten 
en een berekening van de laagste CO2-emissie. 
Er is gekozen om beide rekenmethodes mogelijk te maken, om zo ook het verschil tussen beide 
rekenmethodes en resultaten te kunnen bepalen . 
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5. Projectgegevens ERASMU5POORT® 
In dit hoofdstuk zullen de onderlOeksvragen onder taakstelling vier worden behandeld. AI deze 
onderlOeksvragen hebben betrekking op de tijdens taakstelling een bepaalde projectafhankelijke gegevens. 
Deze gegevens zijn voor het kennissysteem benodigd om een project te kunnen doorrekenen. Voor project 

ERASMUSPOORT® zijn de benodigde gegevens niet direct beschikbaar, omdat er geen bestek beschikbaar is 
en het ontwerp nog slechts uit een schets bestaat. In dit hoofdstuk zullen de benodigde projectgegevens 
van het project ERASMUSPOORT® door het opstellen van uitgangspunten en een verdere uitwerking van 
het ontwerp worden bepaald. In hoofdstuk zes zal aan de hand van deze gegevens de werking van het 

ontwikkelde kennissysteem worden getoetst. In tabel 5.1. zijn de tijdens de onderlOeksfase bepaalde 
projectafhankelijke gegevens weergegeven die in dit hoofdstuk voor project ERASMUSPOORT® moeten 

worden vastgelegd . 

Om de benodigde projectafhankelijke gegevens 
te kunnen bepalen zal in paragraaf 5.1. worden 
aangegeven van welk uitgangspunten er voor 
het ontwerp, de uitvoering en de bouwlogistiek 

zal worden uitgegaan. 
Aan de hand van deze uitgangspunten wordt 
het ontwerp en de uitvoering van project 
ERASMUSPOORT® verder worden uitgewerkt. 
Hierdoor kunnen de benodigde 
projectgegevens voor het kennissysteem 
worden vastgelegd . In paragraaf 5.2. zullen 
de tijdgebonden gegevens worden bepaald . 
Deze gegevens zijn nodig om het project in 

Projectafhankelijke gegevens 
I 

I Tijdens de uitwerking van projec.t ERASMUSPOORT te bepa/en 

de opdeling van het project in verschillende materiaalstromen 

start· en eindata materiaalstromen 

aantal af te leggen kilometers per levering 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in ton 

hoeveelheid te vervoeren materiaal in m J 

het aantal te vervoeren stuks 

verdeling kilometers: snelweg, provinciaal, bebouwde kom 

toegestane vaarklasse, vaarweg 

locatie prefabricageplaats / logistiek centrum 

Tabe/5.l. De in dit hoofdstuk te bepa/en projectafhanke/ijke 
gegevens. 

verschillende materiaalstromen te verdelen en om de start- en einddatum van elke materiaalstroom te 
bepalen. In paragraaf 5.3. zullen de kwantitatieve gegevens van het project worden bepaald. Voor de 
opgestelde materiaalstromen wordt hierbij nagegaan hoeveel ton, m3 en stuks van het materiaal moeten 
worden vervoerd. Voor de opgestelde materialen zal vervolgens in paragraaf 5.4. worden bekeken welke 
producent van dit "materiaal" het dichts bij de casuslocatie is gelegen. Voor deze producenten zal worden 
nagegaan wat de kortste route over de weg en over het water is naar de bouwplaats. Wanneer aile locaties 
van de producenten bekend zijn kan ook worden bepaald wat de beste plaats lOU zijn voor prefabricage of 
samenkomst van materiaalstromen. 
In paragraaf 5.5. "conclusie taakstelling 4" zullen aile onder taakstelling 4 bepaalde projectafhankelijke 
gegevens van het project ERASMUSPOORT® worden samengevat in een tabel. 

5.1. Uitgangspunten project ERASMU5POORT® 

Het studieproject ERASMUSPOORT® kenmerkt zich door een grote ontwerpvrijheid. Om innovaties en het 
out- of-the- box denken te stimuleren zijn aile mogelijkheden vanaf de start van het onderzoek 
opengehouden. V~~r de toetsing van het ontwikkelde kennissysteem is een gedeeltelijke uitwerking van 
het project benodigd om aile projectafhankelijke gegevens te kunnen bepalen. Om deze uitwerking 
mogelijk te maken zijn er uitgangspunten opgesteld voor het ontwerp, de uitvoering en de logistiek. Deze 

uitgangspunten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de stand van zaken van het project in juli 2010 en 
houden rekening met het onderzoek "Bouwen met modules", uitgevoerd door Wouter Velsing. 
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s .1.1.0ntwerp 

Vorm qebouw 
Voor de vorm van de twee torens wordt de situatie van het 
ontwerp lOals deze in mei 2010 door Gerard Frishert is 
gecommuniceerd aangehouden. Voor toren "Zuid" zal hierbij 
worden gekozen voor ontwerpvariant 3, welke uitgaat van 
cilindrische vormen. In figuur 5.1. zijn van beide torens de 
plattegronden weergegeven. Voor toren "Zuid" geldt dat de 
vorm van de plattegrond over de gehele hoogte hetzelfde zal 

blijven. Het vloeroppervlak van de verdiepingen van toren "Noord" wordt naarmate deze 
hoger wordt kleiner, zie afbeelding 5.1. 

Figuur 5.1. Vorm p/attegronden toren "Zuid" en toren "Noord". (Bron: Gerard Frishert, mei 2010) 
Afbee/ding 5.1. Vermindering opperv/ak p/attegrond toren "Noord"naarmate de hoogte toeneemt. 

Bruto v/oeropperv/ak 
Voor toren Zuid geldt een bruto vloeroppervlak van 160.000. m2 dat over 64 verdiepingen wordt verdeeld 
(2500 m3 per vloer) Voor toren "Noord" zijn er tegenstrijdige gegevens beschikbaar. Ais bruto 
vloeroppervlak is ook 160.000 m2 beschreven, maar wanneer de maatvoering van de plattegronden wordt 
aangehouden komt men uit op gemiddeld 3200 m2 bruto oppervlak per verdieping. Toren "noord" bestaat 

uit 80 verdieping waardoor het totale bruto vloeroppervlak uitkomt op 256.000 m2
. Dit laatste getal zal 

worden aangehouden voor de uitwerking van de kwantitatieve gegevens behorende bij het project 
ERASMUSPOORT®. 

Afmetinqen 
Voor de afmetingen van de torens zullen de maten in de hoogteschets en de plattegrond lOals deze in 
figuur 5.2. en 5.3 zijn weergegeven, worden aangehouden. 
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Figuur 5.2:. Hoogteschema van het voor/opige schetsontwerp. Toren "Noord" heeft een hoogte van 300 
meter, toren "Zuid"een hoogte van 250 meter. (Gerard Frishert, mei 2010) 
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Figuur 5.3. Plattegrond alternatief III. In dit alternatief wordt voor toren "Zuid" uitgegaan van een cilindrische 
vormen. {Gerard Frishert, mei 2010} 

Constructieprincipe 
Er is gekozen voor ontwerp alternatief III, welke voor toren "Zuid" uitgaat van een plattegrond met ronde 
vormen en een constructieprincipe waarbij er modules aan de kernen worden gehangen . V~~r toren 
"Noord" wordt ook uitgegaan van drie cilindrische kernen van beton. De buitengevels zijn echter vlak en 
voor de staalconstructie van deze toren wordt een algemeen bekender constructieprincipe aangehouden 
met kolommen en liggers in een vast raster van 7,2 x 7,2 meter. Het staal zal hierbij in elementen of in losse 
eenheden worden verwerkt. Dit constructieprincipe voor toren "Noord" is afgeleid van verschillende 

referentieprojecten uit het vooronderzoek (deelonderzoek referenties, 2009). 
In figuur 5.2 . is een verbindend element tussen de twee toren geschetst. Dit element is ontworpen als een 
bewegende brug tussen de beide torens, maar kan niet gezien worden als een constructief element. De 
brug zal daarom bij de berekeningen buiten beschouwling gelaten worden. 
In afbeelding 5.2. zijn de concept constructieprincipes van beide torens weergegeven in 3D. In afbeelding 
5.3. is weergegeven wat er wordt bedoeld met de vakwerkliggers die de drie kernen moeten gaan 
verbinden. Door het gebruik van deze liggers kan worden gezorgd voor extra capaciteit voor opname van 
dwarskrachten. Een eerste inschatting, mede vanuit referentieprojecten, is dat deze vakwerkliggers twee 
keer in een toren van 250 meter hoog zullen moeten voorkomen en een hoogte hebben van drie 
verdiepingen. 

Afbeelding 5.2. Overzicht kernen en staalconstructie van torens "Zuid" {Links} en "Noord" {rechts}. 

Aan de hand van deze eerste aanname zijn de constructies van beide torens getoetst voor hun 
opnamecapaciteit van verticale en horizontale belastingen. Deze indicatieve constructieberekening 
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(paragraaf 4.4.1), dient als uitgangspunt voor de dikte van de wanden van de betonkernen en het aantal 

toe te passen vakwerkliggers tussen de drie losse kernen 
De uitgevoerde toetsing heeft als uitkomst dat de kernwanden van toren "Zuid" 0,85 meter en toren 
"Noord" 0,87 meter dik zullen moeten zijn. Toren "Zuid" heeft daarbij viermaal een vakwerkligger van twee 
verdiepingen hoog nodig om de gehele constructie voldoende stijf te krijgen. Het gebruik van aileen 
vakwerkliggers om de kernen te verbinden blijkt voor toren "Noord" onvoldoende. Om extra stijfheid te 
creeren zal de kernkoppeling daarom worden uitgebreid met ook een koppeling naar de gevel (outrigger), 
waardoor deze ook geactiveerd wordt. Om de hele gevel te activeren zal daarbij een band van 
vakwerkliggers in de gevel worden gemaakt. Dit zal over de hoogte van het gebouw driemaal voorkomen. 

AJbeelding 5.3. Conceptontwerp vakwerkligger ter verbinding van de drie aJzonderlijke kernen. 

Constructiemateriaal 
Er is sprake van een hybride constructie. Zowel beton als staal zullen worden toegepast. De drie 
hoofdkernen bestaan uit beton en de overige constructies uit staal. V~~r de vloeren van de verdiepingen 
wordt uitgegaan van staalplaat-betonvloeren. 

Gevel 
Voor beide torens geldt dat er wordt uitgegaan van een vliesgevelsysteem. 

Module 
Toren "Zuid" zal gedeeltelijk worden 
opgebouwd uit modules. Het ontwerp van 
deze modules is het onderwerp van 
onderzoek voor Wouter Velsing. Ais 
uitgangspunt voor dit onderzoek wordt de 
stand van zaken van het onderzoek in 
augustus 2010 aangehouden. Het ontwerp zal 
hier kort worden toegelicht. (W. Velsing, 
Bouwen in modules, augustus 2010) 
Rond twee kernen van toren "Zuid" zullen in 
totaal 32 modules per verdieping worden 

geplaatst. Het gebied waar zich geen modules 
bevinden zal in losse kolommen en liggers 
worden uitgevoerd. Elke module weegt 30 ton 
en heeft een inhoud van 210 m3

. Zie 
afbeelding 5.4. voor de verdeling van de 
modules over de plattegrond. 

Ajbeelding 5.4. Verdeling van de modules in de plattegrond van 
toren "Zuid". Het grijze middengedeelte zal traditioneel worden 
uitgevoerd. (Bron: Bouwen in modules, Wouter Velsing, 
augustus 2010) 
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Afbeelding 5.5. Module in 
perspectiej (Wouter 
Velsing, Bouwen in 
modules, november 2010) 

Afbeelding 5.6. 
Doorsnede 
module (Wouter 
Velsing, Bouwen 
in modules, 
november 2010) 

Doorsnede A-A 
Scl\ •• 11:50 
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Voor toren "Zuid" is ontwerp variant 3 aangehouden (Gerard Fishert, juni 2010). De ronde vormen van dit 
ontwerp lenen zich uitstekend voor modules die qua vorm gelijk zijn. De modulevorm die is ontstaan is te 
vergelijken met een taartpunt. 
De module is geheel zelfdragend en beschikt al over gevelelementen en een gestorte staalbetonvloer. Zie 
afbeelding 5.5. en 5.6. voor een weergave in perspectief en de doorsnede. 

5.1.2. Uitvoering 

Bouwtempo 
Er wordt uitgegaan van een ruwbouwtempo van vijf dagen per verdieping. Hierbij loopt de kern vier 
verdiepingen voor op de overige (stalen) constructies. De werkzaamheden voor het wind- en waterdicht 
maken van de verdiepingen zal vier verdiepingen achter lopen op de ruwbouwfase. Ook voor deze fase 
geldt een bouwtempo van vijf dagen. 

Standaardisatie 
Er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met gestandaardiseerde onderdelen. De verdiepingen zullen uit 
zoveel mogelijk dezelfde modules of elementen worden opgebouwd. 

Prefabricaqe 
Om arbeidsintensieve activiteiten op hoogte te beperken zal gekozen worden het plaatsen van 
geprefabriceerde elementen. Toren "Zuid" zal uitgevoerd worden in geprefabriceerde modules en toren 
"Noord" zal uitgaan uit kleinere elementen van samengestelde kolommen en liggers. Voor de prefabricage 
kan gekozen worden om deze op de bouwplaats plaats te laten vinden of op een locatie daarbuiten. Om er 
verzekerd van te zijn dat de geprefabriceerde elementen en modules op tijd gereed zijn voor verwerking 
wordt als uitgangspunt genomen dat men vier weken voor de verwerkingsdatum begint met de 
prefa bricage. 
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5.1 .3. Bouwlogistiek 

Locatie 
De bouwlocatie is gelegen in het park Oude Plantage te Rotterdam en direct gelegen aan het water de 
Nieuwe Maas. Vanaf de waterkant is de bouwlocatie van de zuid toren direct bereikbaar. Om de 
bouwlocatie van toren "Noord" te bereiken zal vanaf de waterkant de Maasboulevard moeten worden 
overgestoken. Het verkeer op de Maasboulevard moet lo min mogelijk overlast ondervinden van de bouw 
van het project en altijd veilig gebruik kunnen maken van de weg. Om dit mogelijk te maken wordt er voor 
gekozen om een fasering binnen het project te maken. Deze fasering zal er voor moeten zorgen dat het 
verkeer altijd veilig het centrum van Rotterdam kan bereiken en de werkzaamheden op de bouwplaats hier 
zo min mogelijk door worden gehinderd. De uitwerking van deze fasering zal worden toegelicht in 
paragraaf 5.3. 

Bouwplaatsqrenzen 
Tijdens de realisatie van het project ERASMUSPOORT® moet doorgaand verkeer mogelijk blijven 
naar het centrum van Rotterdam en de snelweg A16. 
De omliggende wijken moeten via de gebruikelijke toegangspunten worden blijven ontsloten 
De logistieke handelingen mogen de overige processen op de bouw lo min mogelUk hinderen. 
Tijdens de bouw moet hinder (geluid, stof, verkeer) voor omwonenden lOveel mogelijk worden 
voorkomen . 
De in het park Oude Plantage aanwezige bomen moeten lOveel mogelijk blijven behouden. 

Waterkant 
De activiteiten op het water aan de kade van park Oude Plantage zijn gelimiteerd tot 40 meter uit de kant, 
zodat overig scheepsverkeer niet wordt gehinderd. 

Retourvracht 
Er wordt van uitgegaan dat er geen retourvracht is vanaf de bouwplaats naar de producent. In de praktijk 
zal er voor moeten worden gezorgd dat een vervoersmiddel lOveel mogelijke beladen kilometers maakt. 
Om dit voor elkaar te krijgen lOuden andere goederen uit de havens van Rotterdam mee het achterland in 
kunnen worden genomen. Hier is echter verder geen onderzoek naar gedaan en daarom zal worden 
aangehouden dat de vervoersmiddelen hun terugrit leeg uitvoeren. 

5.2. Bepalen tijdgebonden gegevens 

In deze paragraaf zal het project worden onderverdeeld in verschillende materiaalstromen. Per 
materiaalstroom zal daarbij de start- en einddatum worden bepaald. Om dit te kunnen doen is er een 
bouwplanning van het project benodigd. De bouwsnelheid is al tijdens de beschrijving van de 
uitgangspunten behandeld. De bouwplanning is daarom aileen nog afhankelijk van de fasering die binnen 
het project wordt gebruikt. Er wordt een fasering toegepast om de verkeersstromen die het project 
doorkruisen lo min mogelijk te hinderen . Hoe het project inspeelt op de complexe verkeerssituatie rondom 
de bouwplaats wordt behandeld tijdens de uitwerking van de bouwplaatsgrenzen in subparagraaf 5 .3.l. 
Aan de hand van de hieruit volgende fasering wordt een bouwplanning opgesteld (5 .3.2.). Uiteindelijk zal 
met behulp van de opdeling van het project die in de bouwplanning wordt gemaakt zullen de te 
onderscheiden materiaalstromen met start- en einddata worden bepaald (5.3.3. en 5.3.4.). 

5.2.1. Uitwerking bouwplaatsgrenzen 

Om een planning te kunnen opstellen die uitgaat van het eerder vastgestelde bouwtempo is een verdere 
uitwerking van de bouwplaats nodig. Bjj deze uitwerking gaat het in eerste instantie aileen om het bepalen 
van de contouren van de bouwplaats . De belangrijkste eisen die betrekking hebben op de 
bouwplaatsgrenzen zijn: 
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• Tijdens de realisatie van het project ERASMUSPOORT® moet doorgaand verkeer mogelijk blijven 
naar het centrum van Rotterdam en de snelweg A16. 

• Het logistieke plan moet het mogelijk maken de omliggende wijken via de gebruikelijke 
toegangspunten te blijven ontsluiten 

• Het logistieke plan moet voldoen aan aile veiligheids- en arbonormen. 

Wanneer de bouwplaatsgrenzen zijn vastgesteld, zal worden bepaald welke invloed deze hebben op de 
bouwplanning. 

Bouwp/aatsqrenzen 
Bij het bepalen van de contouren van de bouwplaats zal gekeken worden naar de huidige activiteiten 
binnen het plangebied en hoe deze veilig doorgang kunnen blijven vinden tijdens en na de bouw van 
project ERASMUSPOORT®. Door eerst een inventarisatie te maken van de belangrijkste knelpunten binnen 
het plangebied kunnen voor deze punten in een vroeg studium maatregelen worden genomen om deze 
belemmeringen op te heffen of te omzeilen. 
De huidige activiteiten en belangrijkste knelpunten binnen het plangebied zijn ge'jnventariseerd aan de 
hand van een locatieonderzoek dat is terug te vinden in bijlage 4. Tijdens dit locatieonderzoek is gekeken 
naar de straatprofielen van de wegen die het plangebied doorkruisen en de loop van belangrijke 
doorgaande routes voor zowel voetgangers, fietsers, auto's en trams. Omdat zich binnen het plangebied 
een dijk bevindt is er ook aandacht besteedt aan het in kaart brengen van hoogte verschillen en aanwezige 
taluds . Aanwezig groen en bomen zijn in kaart gebracht om te bekijken wat behouden kan blijven en waar 
deze het bouwverkeer lOuden kunnen hinderen. De belangrijkste bevindingen zullen hier worden 
opgesomd, waarna aan de hand van de situatie na afronding van het project zal worden bekeken welke 
contouren van de bouwplaats kunnen worden aangenomen en voor welke knelpunten extra maatregelen 
zullen moeten worden genomen. 
Voor de huidige situatie zijn de doorgaande routes, het groen en de taluds in afbeelding 5.7. ingetekend. 

- = Grens plangebied 

= Groen / bomen 

/ 

---- = Trambaan 

--- = Doorgaand fietspad 

;W0udestein" 

= Hoogbouw / torens T'Pl = Talud 

= Laagbouw / sport 

Afbee/ding 5.7. Weergave huidige situatie met aandachtspunten binnen en rondom het met het 
rood om/ijnde p/angebied 
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• Een belangrijke tot het centrum van Rotterdam loopt door plangebied. Vanaf de 
afrit bij de A16 is er een driebaansweg het centrum. Na de Oude 
Plantagedreef deze weg zich in een richting het 
en in beide in een enkelbaansweg over de Honingerdijk. De 

nctie voor de omliggende maar kan ook als 
centrum van gebruikt worden. De maasboulevard heeft 
capaciteit voor het verwerken van verkeer en wordt daarom ook om te nemen 
doorgaande route. 

• Aan de Oost Maaslaan welke binnen het uitkomt op de Honingerdijk bevinden zich een 
aantal Deze liggen ingesloten tussen de Maasboulevard 
en de binnenhaven Buizengat. Door is het niet mogelijk appartementen te 
ontsluiten doormiddel van een andere weg dan de Oost Maaslaan. van deze zijde gelegen 
zou voor sommige bewoners betekenen dat ze een omweg van 1,5 kilometer zouden moeten 
nemen om hun woning te bereiken. 

• Omleiding van het verkeer dat gebruik maakt van Maasboulevard, het plangebied, wordt 
bemoeilijkt door de binnenhaven het Bulzengat en de geringe capaciteit van de Honingerdijk en 
Oost Maaslaan. 

• Stadion en de bijbehorende liggen onder aan Honingerdijk en wilen 
moeten maken voor de realisatie van sportcomplex en de tuinen die behoren bij het 

project . Omdat de onder aan de dijk ligt moet wei rekening 
worden gehouden met een verschil in en een steil talud. 

• Het park Oude wordt niet als doorgaande 
vooral voor recreatie langs het water in het gebruik. Het park is in de omgeving het 
stuk groen langs de waterkant. Direct aan het park bevindt zich ook een roeivereniging. 

• Ter hoogte van verenigingsgebouw van roeivereniging bevindt een grote verharde 
parkeerplaats welke voor gebruikers van park is bedoeld, maar wellicht ook gebruikt kan 
worden tijdens bouw van project ERASMUSPOORT®. 

• Aan de een voor schepen van het park zou 
er wei aanmeren van meer de voorzieningen nog niet 
aanwezig. Om te van ongeveer 10 
meter van de kant. 

• Het groen binnen het plangebied bestaat vooral uit losstaande bomen en een aantal stukken 
dichtbegroeide stukken met veelal bomen en struiken in het park. Veelal zijn de bomen nog 
niet erg groot en zouden ze tijdelijk verplaatst verwijderd kunnen worden. Er zijn echter een 
aantal exemplaren welke al ouder en groter zijn. De belangrijkste te vinden voor het 
appartementencomplex tussen de Maasboulevard en de Honingerdijk en in hoek van het park 
aan de V~~r deze bomen dat ze moeilijk kunnen worden en 

belangrijk vindt dat deze behouden V~~r de bomen v66r het 
is het de vraag dit wei zin omdat deze na realisatie van het 

project direct naast en in de schaduw van van torens staan. De dichte groenstroken 
bemoeilijken de aanvoer van grote over weg naar de Een norma Ie 
trekker oplegger combinatie kan het terrein wei zonder problemen 

• In het straatprofiel van de maasboulevard en de Honingerdijk zijn ook doorgaande fietspaden 
meegenomen. Over de Honingerdijk ligt een ook een dubbele trambaan welke een halte heeft voor 
het stadion Woudestein. De trambanen wilen waarschijnlijk op de Honingerdijk moeten blijven 
liggen,omdat een steile helling door trams zal moeten worden genomen. 

Nu de aandachtspunten van het plangebied bekend zal worden gekeken naar de eindsituatie na 
afronding van het project. In afbeelding 5.8. is situatie weergegeven. De belangrijkste doorgaande 
wegen, fietspaden en trambanen zijn weer ingetekend. Met de eerder bepaalde aandachtspunten kan nu 
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worden bepaald waar de belangrijkste knelpunten zich bevinden voor het vaststellen van de contouren van 
de bouwplaats. Deze knelpunten wilen na afbeelding 5.8. worden opgesomd. 

- = Grens plangebied 

= Groen / bomen 

---- = Trambaan m = Talud 

---- = Doorgaand fietspad = Laagbouw / sport 

A/bee/ding S.B. Weergave eindsituatie met ta/uds, doorgaande wegen, /ietspaden en trambanen. 
Te zien is dat het project over de bestaande wegen heen wordt gebouwd. 

Knelpunten bij transitie tussen huidige en nieuwe situatie: 

• De twee torens worden op een podium gebouwd dat over de Maasboulevard wordt gebouwd en 
doorkruist wordt door twee trambanen. 

• Beide torens moeten direct langs open bare wegen gebouwd worden, waarbij een van de torens 
zelfs geheel wordt ingesloten door drie wegen. 

• De twee dijken in het plangebied wilen behouden moeten blijven, ook tijdens de uitvoering. 

• Het groen in het park Oude Plantage moet zoveel mogelijk behouden blijven. 

Om de opgesomde knelpunten zoveel mogelijk te elimineren zijn er verschillende oplossingen denkbaar. De 
oplossingen zijn getoetst aan de hand van de volgende eisen aan het logistieke plan : 

• Tijdens de realisatie van het project ERASMUSPOORT® moet doorgaand verkeer mogelijk blijven 
naar het centrum van Rotterdam en de snelweg A16. 

• Het logistieke plan moet het mogelijk maken de omliggende wijken via de gebruikelijke 
toegangspunten te blijven ontsluiten . 

• Het logistieke plan moet voldoen aan aile veiligheids- en arbonormen. 

De uitgewerkte oplossing blinkt uit op deze eisen, omdat: 

• Aile verkeersstromen doorgang kunnen blijven vinden gedurende de uitvoering van het project. 

• Er hoeven geen grote omwegen hoeven te worden gemaakt door bouw en doorgaand verkeer. 

• Het bouwverkeer naar toren "Noord" zal niet worden gehinderd door het doorgaande verkeer. 

• Het verkeer is veilig voor vallende objecten . 

PROJECTGEGEVENS ERASMUSPOORT® 66 



van de gekozen 

• Er zal een extra dijk moeten worden gemaakt op het terrein van stadion Woudestein, auto's 
fietsers en trams kunnen omgeleidt. 

• Woudesteln zal eerst moeten worden de overige 
kunnen starten. 

• De tijdelijke omleiding van de Maasboulevard komt dicht de appartementen aan Oost 
Maaslaan te liggen, geluidsoverlast kan ontstaan. 

• De drie grote bomen voor het de appartementen aan 
verplaatst of gekapt. 

Oost Maaslaan, zullen moeten worden 

om de van de gekozen oplossing zoveel te beperken: 
• Het terreinplan zal worden in twee bouwfase. bouwfase I, zal de 

worden omgeleid over nieuw aan te leggen dijk. Het 
blijven vinden direct de bouwplaats. Tijdens I wordt er begonnen met de 
bovenbouwfase van toren "Zuid" en de aanleg van het podium over de Maasboulevard. De situatie 
van bouwfase I eindigt wanneer het podium over de Maasboulevard klaar is. Door dit podium kan 
het verkeer op de Maasboulevard het terrein veilig doorkruisen en is voor de toren 
"Noord"zonder bereikbaar. In de situatie bij bouwfase II het verkeer 
weer gebruik van de Maasboulevard zonder omleiding. Het verkeer over de 
Honingerdijk gaat wordt wei nu wei omgeleid, om aan de bovenbouw van toren "Noord" te 
kunnen beginnen. Dit ook in dat de trambanen moeten worden over de nieuwe 
dijk. Door de omleiding van de Honingerdijk ontstaat ook meer bouwplaatsruimte rond toren 
"I\loord". 

• In de overall planning van project zal rekening moeten worden gehouden met een vervroegde 
sloop van stadion Woudestein en een verlate start van toren "Noord". Na de sloop van stadion 
Woudestein zal de en de Honingerdijk tijdelijk over dit terrein moeten worden 
omgelegd. De van de bovenbouw van toren kan reeds eerder worden 
omdat deze bouwlocatie beperkingen te is over de weg en vanaf de 

• Ter hoogte van de zullen extra geluidswerende maatregelen moeten worden 
genomen. 

In 5.9. (op pagina) zijn de contouren van de bouwplaats aangegeven en de 
wegen, trambanen en voor Bouwfase ingetekend. zijn de plaatsen waar extra 

hindermaatregelen zullen moeten worden genomen buiten de bouwplaats, zie legenda 5.2. 



Afbee/ding 5.9. Weergave 

situatie tijdens bouwfase I, 
met de contouren van de 

bouwp/aats en de tijde/ijk te 
nemen maatrege/en voor de 
doorgang van het verkeer. De 
weg die de bouwp/aats 
doorkuist wordt hierbij tijde/ijk 
omge/egd over het terrein ten 

noorden van de bouw/ocatie. 

rrl = Talud ---- = Trarnbaan 

STICHTING ERASMUSPOORT & TU / e 

= Bouwplaats 

= Groen / bornen ---- = Doorgaand fietspad ~ = Bescherrning weg/appartementen 

Afbee/ding 5.10. Weergave 
situatie tijdens bouwfase II, 
met de contouren van de 
bouwp/aats en de tijde/ijk te 
nemen maatrege/en voor de 
doorgang van het verkeer. De 
weg die de bouwp/aats 
doorkruist is weer geopend. 
Hiervoor moeten we/ 
beschermende maatrege/en 
worden genom en tegen 
vallende voorwerpen. De 
trambanen /angs de 
bouwp/aats worden 
omge/egd over het terrein 
ten noorden van de 

bouw/ocatie, zodat zij buiten 
het va/bereik van de torens 
b/ijven. 

rrl = Talud 

= Groen / bornen 

---- = Trarnbaan = Bouwplaats 

---- = Doorgaand fie tspad = Bescherrning weg/apparternenten I060I ..... _ .. 
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5.2.2. Opstellen Bouwplanning 

Door de tijdens de uitwerking van de bouwplaatsgrenzen (5.3.1.) bepaalde fasering zal de start van toren 
"Noord" 6 maanden later zijn dan de start van toren "Zuid". Voordat de bovenbouwfase van toren "Zuid" 

kan beginnen moet eerst het podium waar de toren opstaat en de fundering klaar zijn. Voor deze 
werkzaamheden wordt ook een benodigde tijdsduur van zes maanden gerekend. In de planning van de 
torens is een onderscheid gemaakt tussen de fases: 

• Uitvoering betonkernen 

• Montage overige hoofddraagconstructie 

• Montage en afwerking vloeren 

• Wind- en waterdicht maken verdieping 

• Montage megastructures / outriggers 
De uitwerking van de bouwplanning is terug te vinden in bijlage 5. 

5.2.3. Opdeling van het project in materiaalstromen 

In de bouwplanning (bijlage 5) is de bouw van een verdieping uitgesplitst in verschillende onderdelen. Deze 
onderdelen hebben ieder hun eigen materiaalbehoefte. In tabel 5.2. is de materiaalbehoefte per te 
verwerken onderdeel uitgesplitst. 

Onderdeel Materiaalstroom naar bouwplaats Materiaalstroom naar prefabricage plaats 

Betonk@rn betonspecie 

wapening 

Overige hoofddraagconstructie !>talen kolornmen en liggers betompecie 

rnodule~ (toren Wid) stalen kolommen en liggers 

staalplaatprofielen 

wapening 

elementen vliesgevel 

Vloeren staa Iplaatprofielen 

wapening 

betonspecie 

Gevel elernenlen vlie~gevel 

Megastructures / outriggers vakwerkconstructie (stalen kokers) 

Tabe/5.2. Uitsp/itsing van de verschillende benodigde materia/en per uit te voeren onderdee/. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen goederen die direct op de bouwp/aats aan kunnen komen en goederen die via 
een prefabricage p/aats moeten worden vervoerd. 

De materialen benodigd voor het vervaardigen van de modules voor toren "Zuid"zullen altijd eerst samen 
moeten komen in een verzamelpunt. Een module bestaat uit een driedimensionale staalconstructie, welke 
is voorzien van een gestorte staalplaatbetonvloer en gevelelementen. 
Voor de materialen die direct naar de bouwplaats kunnen worden vervoerd moet met behulp van het 
kennissysteem worden bekeken of het toch niet beter zou zijn wanneer deze materiaalstromen ook eerst 
samenkomen in het verzamelpunt. In het verzamelpunt zal namelijk meer opslag mogelijk zijn en kan het 
laatste deel van het traject van het verzamelpunt naar de bouwplaats gebundeld met de overige 
materiaalstromen plaatsvinden. Dit zou moeten zorgen voor een hogere beladingsgraad van de 
vervoersmiddelen, waardoor er minder CO2-emissie en/of kosten zouden kunnen zijn. Of er een voordeel 
is, is mede afhankelijk van de omweg die moet worden afgelegd om het verzamelpunt in de route naar de 
bouwplaats op te nemen. 

In de bouwplanning is er rekening meegehouden dat, wanneer de megastructures of outriggers geplaatst 
worden de staalwerkzaamheden met betrekking op de overige hoofddraagconstructie stil liggen. De 

montageploegen die normaal de modules en losse kolommen en liggers plaatsen wilen namelijk ingezet 
worden voor het plaatsen van de grote stalen vakwerken. 
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Door de stalen kolommen, liggers en vakwerkconstructies uit kokers als een materiaalstroom te 
beschouwen ontstaat er een materiaalstroom met een gelijke intensiteit voor de gehele periode dat deze 
wordt uitgevoerd. 

5.2.4. Bepalen start- en einddatums materiaalstromen 

Aan de hand van de opgestelde bouwplanning zijn per materiaalstroom de start- en einddatum bepaald. De 
materialen binnen een materiaalstroom hebben altijd dezelfde start- en eindlocatie . Omdat een 
materiaalstroom een gelijkblijvende vervoersintensiteit moet hebben en de bouw van toren "Noord" pas 

zes maanden later begint ontstaan er meerdere materiaalstromen die dezelfde materialen bevatten, maar 
een andere vervoersintensiteit hebben. De vervoersintensiteit per materiaalstroom zal worden bepaald in 
subparagraaf 5.4.2. In tabel 5.3. zijn voor de te onderscheiden materiaalstromen de start- en einddata 
weergegeven. Aan de hand van het onderzoek "Weersonafhankelijk bouwen" (Sven Porteners) is bepaald 
dat 30 april 2013 de begin datum van de bouw is. 
Omdat een van de kernen binnen toren "Noord" slechts tot de 57ste verdieping loopt zijn de 
materiaalstromen betonspecie en wapeningsstaal voor deze toren opgesplitst in twee perioden. 

Materiaalstroom Start datum Einddatum Totaalduur in weken 

Toren "Zuid" 

Betonspecie naar bouwplaats 30-4-2013 2-9-2014 70 

Betonspecie naar prefabricage 30-4-2013 12-8-2014 67 

Wapeningsstaal naar bouwplaats 30-4-2013 22-7-2014 64 

Wapeningsstaal naar prefabricage 30-4-2013 12-8-2014 67 

Stalen kol.,lig.,kok. naar bouwplaats 28-5-2013 19-8-2014 64 

Stalen kol.,lig.,kok. naar prefabricage 30-4-2013 I 12-8-2014 67 

Staalprofielen naar bouwplaats 11-6-2013 2-9-2014 64 

Staalprofielen naar prefabricage 30-4-2013 12-8-2014 67 

Gevelelementen naar bouwplaats 25-6-2013 16-9-2014 64 

Gevelelementen naar prefabricage 30-4-2013 12-8-2014 67 

Toren "Noord" 

Betonspecie naar bouwplaats 22-10-2013 9-12-2014 59 

Betonspecie naar bouwplaats 9-12-2014 2-6-2015 25 

Wapeningsstaal naar bouwplaats 22-10-2013 9-12-2014 59 

Wapeningsstaal naar bouwplaats 9-12-2014 2-6-2015 25 

Stalen kol., lig., kok. naar bouwplaats 19-11-2013 30-6-2015 84 

Staalprofielen naar bouwplaats 3-12-2013 14-7-2015 84 

Gevelelementen naar bouwplaats 14-1-2014 25-8-2015 84 

TabeI5.3. De start- en einddatums voor de materiaalstromen. Wanneer de vervoersintensiteit van een 
materiaal in de tijd veranderd wordt de levering opgedeeld in meerdere periodes. 
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5.3. Bepalen kwantitatieve gegevens 

De benodigde vervoerscapaciteit voor de materiaalstromen is afhankelijk van de totale hoeveelheid te 
vervoeren materiaal en de tijdsduur waarin dit moet gebeuren. De tijdsduur van de materiaalstromen is 
bepaald in subparagraaf 5.3.4. Omdat het ontwerp van project ERASMUSPOORT® niet meer is als een 

schets is er nog geen bestek aanwezig waaruit de hoeveelheden van de te vervoeren materialen zijn te 
ontrekken . Om deze hoeveelheden wei te kunnen bepalen zal daarom het ontwerp verder worden 
uitgewerkt. Aan de hand van een indicatieve constructieberekening zullen de afmetingen en de 
samenstelling van de hoofddraagconstructie worden bepaald (subparagraaf 5.4.1.). Daarna zullen in 

subparagraaf (5.4.2) per materiaalstroom uitgangspunten worden opgesteld ter bepaling van de 
hoeveelheden materiaal in gewicht volume en stuks. Aan de hand van deze uitgangspunten worden dan de 
kwantitatieve gegevens van het project ERASMUSPOORT® opgesteld . 

5.3.1. Indicatieve constructieberekening hoofddraagconstructies 

Voor de be paling van de wanddikte van de kernen en de grootte en het aantal vakwerkliggers in de 
hoofddraagconstructie is voor het schetsontwerp een indicatieve constructieberekening uitgevoerd. In 
deze subparagraaf worden de resultaten van deze berekeningen besproken. De beschrijving van de 
uitvoering van de constructieberekeningen is terug te vinden in bijlage 6. 
Ais uitgangspunt van de berekeningen zijn de ontwerpgegevens gebruikt, lOa Is in deze in paragraaf 5.2.1. 
zijn vastgelegd . Aan de hand van deze gegevens zijn beide torens lOwel verticaal als horizontaal getoetst. 
Bij de verticale toets is gecontroleerd of het verticale draagvermogen van de kern groter is dan de verticale 
belasting (permanente + veranderlijke belasting) . Voor de horizontale toets geldt dat de horizontale 
uitbuiging door buiging + afschuiving niet meer dan 1/500 van de totaalhoogte mag zijn. 

Voor toren "Zuid" is uit de toetsing naar voren gekomen dat een hoofddraagconstructie met drie kernen 

met daartussen vier megavakwerken voldoet. De ronde kernen hebben hierbij dan een diameter van negen 
meter en een wanddikte van 0,85 meter. De megavakwerken hebben een hoogte van twee verdiepingen . 
Voor toren " Noord" voldoen aileen megavakwerken tussen de drie betonkernen niet aan de horizontale 
toets . Om de constructie voldoende stijf te krijgen moet er daarom bij deze toren gebruik gemaakt worden 
van drie outriggers . Outriggers verbinden de kernen met de constructie in de gevel. Hierdoor neemt de 
horizontale stijfheid van de totale constructie sterk toe . De betonkernen hebben dezelfde diameter en 
wanddikte als die van toren "Zuid". In afbeelding 5.11. zijn de berekende constructies van de twee torens 
weergegeven . 

Afbee/ding 5.11. Weergave van de berekende 
hoojddraagconstructie voor project ERASMUSPOORT®. 
Toren "Noord" maakt gebruik van drie outriggers welke 
de kernen en geve/ met e/kaar koppe/en. Toren "Zuid" 
maakt gebruik van vier megavakwerken die aileen de 
drie kern en van de toren koppe/t. 

Noord 
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5.3.2. Kwantitatieve gegevens per materiaalstroom 

Om het kennissysteem de vervoersintensiteit te kunnen laten 

bepalen is het nodig per opgestelde materiaalstroom het totaal 
te vervoeren gewicht (ton), volume (m 3

) en het aantal stuks te 
bepalen . In tabel 5.8. zijn aile bepaalde gegevens per 
opgestelde materiaalstroom weergegeven. 

Bij het opstellen van de bouwplanning zijn de twee torens van 
het studieproject ERASMUSPOORT® (zie afbeelding 5.12.) 

opgedeeld in verschillende onderdelen . Per onderdeel zal hier 
de bepaling van de kwantitatieve gegevens worden beschreven. 
De volgende opdeling is gemaakt: 

• Kernen 
• Overige hoofddraagconstructie 

• Vloeren 

• Gevel 

Kernen 

Elke toren heeft een drietal kernen van beton (zie afbeelding 
5.13.). In subparagraaf 5.4.1. zijn de kernen constructief 
doorgerekend . Om de materiaalhoeveelheden te kunnen 
berekenen zal voor aile kernen uitgegaan worden van een 
diameter van 9 meter en een wanddikte van 0,87 meter. Voor 
de bepaling van de hoeveelheid wapening zal 150 kilo per m3 

worden aangehouden. Dit is een gebruikelijke hoeveelheid 
wapening voor een stabiliteitswand, of deze waarde uit 
constructief oogpunt ook echt toepasbaar is voor de kernen van 
een superhoogbouw zal verder constructief onderzoek moeten 
uitwijzen. 
Voor het te gebruiken beton (C45/B55) zal worden uitgegaan 

van 2500 kg/m3 (betoncentrum.nl). 
Voor het bepalen van het aantal te lossen stuks wapeningstaal 
zal worden uitgegaan van de levering in bundels van 8 ton per 
stuk. Voor de bepaling van het aantal stuks dat moet worden 
gerekend voor het vloeibare beton zal worden uitgegaan van 
het gebruik van een kubel. Deze kan per keer maximaal 2 m 3 

beton per omhoog brengen. Het aantal stuks zal daarom het 
totaal volume gedeeld door 2 zijn . Zie tabel 5.4 . voor een 
overzicht. 

Kern ton rn ' stuks 

Betonspecie 2,5 • m 3 beton berekening inhoud kernen m; bet on / 2 

Wapening 0,15* m1 beton ton wapening / 7.,8 ton wapening /8 
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Noord 

Afbee/ding 5.12. Beide toren von project 
ERASMUSPOORT® 

Afbee/ding 5.13. De kernen von beide 
torens 

Tobe/S.4. Uitgongspunten ter bepo/ing kwontitotieve gegevens kern 
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Overige hoofddraagconstructie 
De overige hoofddraagconstructie bestaat geheel uit staal. Toren "Noord" bestaat geheel uit losse 
elementen. Toren "Zuid" bestaat gedeeltelijk uit losse elementen en gedeeltelijk uit modules (afbeelding 
5.14.). De modules bestaan naast een staalconstructie oak uit een vloer en de gevel. Wanneer de 
hoofddraagconstructie wordt geplaatst is voor het gedeelte in modules dus tegelijkertijd oak de vloer en de 
gevel geplaatst. 
De module is uitgewerkt door Wouter Velsing (Bouwen met modules, 2010) . De door hem berekende 
constructie van de module en de gewichten en afmetingen van de daarbij horende materialen zullen hier 
dan oak worden overgenomen. 
Om de module te prefabriceren moeten er naar de 
verzamelplaats stalen kolommen en liggers, wapeningnetten, 
staalprofielen, betonspecie en gevelelementen worden 
vervoerd . Het betreft hier losse materiaalstromen omdat de 
deze een andere eindbestemming hebben dat de dezelfde 
materialen die direct naar de bouwplaats kunnen worden 
vervoerd. 
Ter benadering voor de hoeveelheden staal die moeten worden 
verwerkt is de hoofddraagconstructie uitgewerkt en is het aantal 
strekkende meters balken, liggers en kokerprofielen bepaald . 
Voor de kolommen zal worden uitgegaan van HEB-320 profielen, 
welke oak in de modules worden gebruikt. Voor de liggers zal 
worden uitgegaan van HEA 400 profielen. De koker profielen die 
worden gebruikt voor het vervaardigen van de megastructures 
en outriggers hebben een doorsnede van een meter en een 
dikte van vijf centimeter. Omdat het vloeroppervlak van toren 
"Noord" afneemt naarmate deze hager wordt, wordt er vanaf 
de 17de verdieping gerekend met de waardes van de middelste 

verdieping. Ajbee/ding 5.14. De hoo/ddraagconstructies 
Ter bepaling van het aantal te laden/lassen stuks wordt ervan vaf' ho irlo tnronc: 

uitgegaan dat de stalen onderdelen in bundels van 5 ton 
worden aange!leverd . 

Hoofddraagc.onstruc.tie ton m1 st.uks 

Kolommen 0,130 perm' 0,096 per m I ron k:olommen / 5 

Uggers 0,128 perm' 0,117 per m' ton JIggers / 5 

Kokerprofielen 0,76 per ml 1,00 per ml 
ton kokerprofielen /10 

Tabe/5.5. Uitgangspunten ter bepa/ing kwantitatieve gegevens 
hoofddraaaconstructie 

V/oeren 
Voor aile torens wordt uitgegaan van een staalplaatbetonvloer. De 
vloervelden van toren "zuid" zijn al gedeeltelijk meegenomen in 
de modules (afbeelding 5.15.). De vloervelden van toren "noord" 
en het middengebied van toren "zuid"zullen echter ter plaatse 
worden vervaardigd. Voor het maken van de staalplaatbetonvloer 
zijn staalprofielen, wapeningsnetten en betonspecie nodig. Voor 
de staalprofielen en de wapeningnetten wordt er vanuit gegaan 
dat het aantal benodigde m2 overeenkomt met het bruto 
vloeroppervlak. Voor de berekening van de benodigde 
hoeveelheid beton wordt uitgegaan van een gemiddelde 
vloerdikte van vijftien centimeter. Voor de staalprofielen en 
wapeningsnetten wordt van een oppervlakte per stuk uitgegaan 
van 10 m2

. De leverancier zal de wapeningnetten / staalprofielen 

A/bee/ding 5.15. De ter p/aatse te 
vervaardigen v/oeren van beide torens. 
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in bundels leveren van 30 stuks. Voor de bepaling van het aantal 
losbewegingen voor het beton zal worden uitgegaan een kubel die 

2 m3 per keer omhoog brengt. Zie tabel 5.6.voor een overzicht. 

Vloer ton m3 
stuks 

Betonspecie module 2.5 • m 
1 

beton 0.15 • m
l 
vloer m" beton / 2 

Vloerwapcning module 0.004'" m l vloer 0,02 • m
2 

vloer m1vloer / 300 

Staalplaat (vloer) module 0,014 " m'> vloer 0,01 " m l vloer m2. vloer /300 

TabeI5.6. Uitgangspunten ter bepaling kwantitatieve gegevens vloer 

Gevel 
Voor de gevel zullen verdiepingshoge en 1,5 meter brede 

elementen worden gebruikt. Een gedeelte van de gevelelementen 
zal naar het verzamelpunt moeten worden vervoerd voor 
verwerking in de modules, het grootste deel kan echter direct naar 
de bouwplaats worden gebracht (zie afbeelding 5.16.). Er wordt 
vanuit gegaan dat de leveranciers de gevelelementen verpakt in 
bundels van vijf stuks. V~~r het gewicht van de gevel zal worden 
uitgegaan van het door Wouter Velsing (Bouwen in modules, 
2010) bepaalde gewicht van 28 kilo per m2

• Ter bepaling van het 
volume zal worden uitgegaan van een elementdikte van 30 

centimeter. Zie tabeI5 .7. voor een overzicht . 

Gevel ton m
3 

stuks 

Afbeelding 5.16. De ter plaatse te monteren 
gevels van beide torens. 

Gevelelementen 0,028 * m2 gevel 0,30 * mZ gevel m2 gevel / 27 

Tabel 5. 7. Uitgangspunten ter bepaling kwantitatieve gegevens gevel 

Vastgestelde kwantitatieve gegevens voor project ERASMUSPOORT® per materiaalstroom 
Aan de hand van de opgestelde uitgangspunten ter bepaling van de kwantitatieve gegevens van de 
verschillende onderdelen binnen het ontwerp van het project zijn per opgestelde materiaalstroom de 
kwantitatieve gegevens bepaald . In tabel 5.8. zijn deze weergegeven. 

Materiaalstroom Gewicht in ton Volume in m' Aantal stuks Opmerkingen 

Toren "Zuid" 

Betonspecie naar bOllwp laa ts !3x kern + vloer) 58.943 23.577 11 .789 16.665 m1 kern. 6.921 m3 vloer 

Betonspecie naar prefabricage (module) 42 .720 17.088 8.544 17.088 ml 
vloer 

Wapeningsstaa l naar bouwplaats ( 3x kern t vloer) 2.685 1.380 467 16.665013 kern, 46.366 m' vloer 

Wapeningsstaal na ar prefabricage (module) 455 2.273 379 113.664 mi vloer 

Stalen kol.,l ig.,kok. naar bouwplaats 4.727 4.464 862 7.750 m' kol. 22 .560 m' lig. 108001' koker 

Stalen kol., lig.,kok. naar prefabricage 22.936 20.234 4.587 32 .000 m' kolom 146.688 m ' liggers 

5taalprofielen naar bouwplaats 649 464 155 46.366 m' vloer 

Staalprofielen naar pre(a bricage (module) 1.591 1.137 379 113.664 m ' vloer 

Gevelelementen naar bouwplaats 624 6.633 825 22.27501' geveloppervlak 

Gevelelementen naar prefabr ic.age (module) 1.039 11.130 1.374 37.100 m' geveloppervlak 

Toren "Noord" 

Betonspecie naar bouwplaats (3x kern + vloer) 105.341 42. 136 21.068 14.248 m J kern. 27.888 01] vloer 

Betonspecie naar bouwplaats (2x kern + vloer) 36.429 14.572 7.286 3.832 m' kern, 10.740 m3 vloer 

Wapeningsstaal naar bouwp!aats ( 3x kern t vloer) 2.881 3.992 887 14.248 m l kern, 185.923 m2 vloer 

Wapeningsstaat naar bouwplaats (2x kern + vloer) 861 1.506 311 3.832 m' kern. 71.597 m2 vloer 

Stalen kol., lig., kok. naar bouwplaa!s 16.780 15.895 3.065 24.660 ml kol. 83.312 ml lig. 3.780 m l koker 

Staalprofielen naar bouwp!aats 3.605 2.575 858 257 .520 m' vloer 

Gevelelementen naar bouw plaats 1.873 20.070 2..478 66.900 m1 geveloppervlak 

Totaal toren "Zuid" 136.368 88.429 29.360 2,14 kN/m J gebouw 

Totaal toren "Noord" 167.771 100.746 35.953 1,71 kN/ m' gebouw 

Tijdens preiabricage van de modules zal het volume van de daarvoor benodigde materialen 2,5 x groter worden . 

TabeI5.B. De vastgestelde kwantitatieve gegevens per opgestelde materiaalstroom. Onder opmerkingen 
is omschreven van welke gegevens deze waarden zijn afgeleid. 
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5.4. Bepalen af te leggen afstanden 

Ter bepaling van de af te leggen afstanden van de goederen moeten de startlocaties van de 
materiaalstromen worden bepaald. Er wordt lo min mogelijk CO2 uitgestoten wanneer de af te leggen 
afstanden lo klein mogelijk worden gehouden. Voor elke materiaalstroom zal worden bekeken wat de 
dichtstbijzijnde fabrikant van het product is ten opzicht van de bouwplaats. Wanneer deze startlocaties zijn 

vastgelegd zal worden bepaald wat de meest gunstige locatie is voor prefabricage. 
Van aile aangedragen fabrikanten is zeker dat zij deze productsoort produceren. Het is echter onbekend of 
de gewenste afmetingen en hoeveelheden voor project ERASMUSPOORT® ook binnen hun productrange en 
productiecapaciteit vallen. In subparagraaf 5.5.1. zal per materiaalstroom de startlocatie worden bepaald. 
Aan de hand van deze startlocatie zullen ook de gegevens over de af te leggen route naar de bouwplaats, 
welke benodigd zijn voor het rekenmodel, worden vastgelegd. Wanneer de dichtstbijzijnde producent niet 
aan het water is gelegen, zal onderzocht worden of er een beter alternatief voor vervoer over het water 
beschikbaar is. 

5.4.1. BepaJen productieJocaties 

Betonspecie 

-

In Nederland zijn een groot aantal betoncentrales. 
Vanwege de korte verwerkingstijd van beton is een 
betoncentrale welke dicht bij het bouwproject is 
gelegen een groot voordeel. Door de lage snelheid van 
schepen is transport van betonspecie uitgesloten. Bij 
zeer grote projecten zou wei een mobiele betoncentrale 
kunnen worden overwogen. Doordat de betonmortel 
dan pas op de bouwplaats wordt gemixt hoeft een schip 
aileen de droge elementen, zand, grind en cement aan 
te voeren. Het vervoer van zand grind en cement naar 
betoncentrales gaat nu vaak al voor een groot gedeelte 
over water. Het lOU daarom geen probleem moeten zijn 
om deze materialen lOnder tussenkomst van vervoer 
over de weg op de bouwplaats te krijgen. De inzet van 
een mobiele betoncentrale vergt echter wei een 
minimale investering van een half miljoen euro (jager

ophof, juni 2010). Deze investering is moeilijk terug te 
verdienen wanneer er al een betoncentrale dicht in de 
buurt van het bouwproject is gelegen. In het geval van 
studieproject ERASMUSPOORT® is er een betoncentrale 
in de nabije omgeving. Met behulp van de website A/beelding 5.17. Weergave a/te leggen route voor 
gietbouwcentrum.nl is gelOcht naar een betoncentrale. vervoer van betonspecie over de weg (paars) 

Op de stadionweg te Rotterdam blijken twee (maps.google.n/) 

betoncentrales te zijn. Deze locatie is slechts op 5 kilometer afstand van de bouwplaats. De vrachtwagens 
rijden hierbij 50% op de snelweg en 50% binnen de bebouwde kom. In afbeelding 5.17. is de af te leggen 
route weergegeven. 

Wapeningsstaal, kolommen liggers en kokers 
Staalproducenten worden slechts door een klein aantal fabrikanten gemaakt. Ais startlocatie wordt 
uitgegaan het dichtstbijzijnde distributiepunt van de twee grote staalproducenten Arcelor-mittal en Corus. 
Corus maakt voor Nederland gebruik van een centrale staalhandel in Nieuwegein, Arcelor-mittal maakt 
gebruik van vijf vestigingen in Nederland. De vestiging van Arcelor-mittal in Rotterdam is het dichtst bij de 

bouwplaats gelegen. Deze vestiging kan het wapeningstaal en de kolommen liggers en kokers al 
voorbewerkt leveren. Het adres is Eemhavenweg 70 te Rotterdam. Deze locatie is lOwel direct over de weg 
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als over het water bereikbaar. Voor het transport over de weg wordt gekozen niet door het centrum van 
de stad te rijden, maar buitenom over de ringbaan. Hierdoor wordt het centrum zoveel mogelijk ontlast. 

Deze route is 7 kilometer langer, maar in tijd duren beide trajecten even lang. De af te leggen afstand over 
de weg is 22 kilometer, waarbij 70% van de kilometers over de snelweg wordt afgelegd en 30% binnen de 
bebouwde kom. Het vervoer over water moet een afstand van 11 kilometer afleggen, waarbij aile 
vaarklassen gebruikt zouden kunnen worden. In afbeelding 5.18. zijn de af te leggen routes voor beide 
vervoersmogelijkheden weergegeven. 

Rotterdam 

A/beelding 5.18. Weergave a/ te leggen routes voor vervoer van het wapeningsstaal, de kolommen, liggers 
en kokers over de weg (paars) en het water (rood). Het 0/ te leggen traject over de weg is veellanger. 
(maps.google.nl) 

Voor staalplaatprofielen moet naar een andere leverancier worden 
gezocht. Deze handelslocatie levert namelijk geen vloerprofielen. 

Staalpro[ielen (vloer) n 
Voor de staalprofielen zijn er slechts twee producenten te 
overwegen. Tata-steel (Corus) of Arcelor-Mittal. Voor de 
staalprofielen geldt dat deze moeten worden bewerkt (op maat 
gemaakt en voorzien van deuvels). De handelslocatie van Arcelor- Idam Bod 

Mittal in Rotterdam handelt niet in dit product. 
Het dichtstbijzijnde bedrijf dat deze vloerplaten voorbewerkt kan 
leveren is Dutchengineering te Zoeterwoude. Het bedrijf is gelegen 
aan de Energieweg op nummer 46, op slechts 1,5 kilometer van een 
laadpunt voor schepen. De af te leggen afstand over de weg naar de 
bouwplaats is 42 kilometer, waarbij 50% op de snelweg, 35% nsmgerland 
provinciaals en 15% binnen de bebouwde kom wordt gereden. De 
afstand per schip van het laadpunt naar de bouwplaats is 46 
kilometer. Dit traject is aileen bevaarbaar door schepen tot 
maximaal vaarklasse 3. In afbeelding 5.19. zijn de af te leggen routes 
voor beide vervoersmogelijkheden van de staalprofielen 
weergegeven. 

A/beelding 5.19. Weergave 0/ te leggen route voor vervoer van staal
pro/ielen over water (rood) en vervoer over de weg (paars). 8ij vervoer 
over water is er een voortransport nodig.{bron: maps.google.nl) 
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Gevelelementen 
In Nederland zijn enkele grote bedrijven die elementgevels kunnen produceren. De volgende twee 
bedrijven zijn overwogen: Scheldebouw en Oskomera. Beide bedrijven liggen op vrijwel gelijke afstand van 
Rotterdam en zijn niet direct over water bereikbaar. De productielocatie van Scheldebouw in Middelburg 
ligt echter het dichtst bij een vaarweg en daarom wordt voor deze leverancier gekozen. Het adres van de 
productielocatie is Herculesweg 17, te Middelburg. De afstand voor vervoer over de weg is 125 kilometer, 
waarvan 80% over de snelweg, 10% provinciaals en 10% binnen de bebouwde kom zal worden afgelegd. 
Voor vervoer over het water is eerst een voortransport nodig over een afstand van 2 kilometer, waarbij 
50% over provinciaals en 50% binnen de bebouwde kom wordt afgelegd. De afstand die dan over het water 
moet worden afgelegd is 126 kilometer, welke kan kunnen uitgevoerd door schepen van maximaal 
vaarklasse 5. In afbeelding 5.20. zijn de af te leggen routes voor beide vervoersmogelijkheden van de 
gevelelementen weergegeven. 
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Afbeelding 5.20. Weergave af te leggen routes voor vervoer van de gevelelementen over de weg (paars) 
en het water (rood). De af te leggen trajecten zijn ongeveer even lang. (bron : maps.google.nl) 

5.4.2. Bepalen locatie prefabricageplaats Ilogistiek centrum 

Nu aile startlocaties van de verschillende materiaalstromen bekend zijn, wordt gekeken naar de beste 
locatie voor de prefabricageplaats / het logistieke centrum van dit project . Omdat een van de torens 
gedeeltelijk in modules wordt gebouwd moeten de hiervoor benodigde materialen in een punt 
samenkomen, waar de modules kunnen worden samengesteld . Het gaat hier om de materiaalsstromen : 
betonspecie, wapeningsstaal, stalen kolommen en liggers, vloerprofielen en gevelelementen . Omdat deze 
materiaalstromen vanuit verschillende richtingen de bouwplaats bereiken en sommige van de 
productielocaties dicht bij de bouwlocatie zijn gelegen is het gunstig om ook het verzamelpunt dichtbij de 
bouwplaats te situeren. Op deze manier komen de materialen uiteindelijk met de kleinste omweg op de 
bouwplaats. Omdat ook het totaal te vervoeren volume van de te vervoeren goederen zal toenemen door 
het prefabriceren van de modules, is het beter om de prefabricage op korte afstand van de bouwplaats te 
hebben . Op deze manier hoeft er minder "Iucht" over langere afstanden te worden vervoerd . 
Een voorwaarde bij de zoektocht naar de locatie van het verzamelpunt is dat deze locatie zowel over de 
weg als over het water goed bereikbaar moet zijn en dat er ruimte is voor opslag en (overdekte) 
prefabricage. 
Het adres van de gevonden locatie is gelegen aan de Oostdijk en ligt slechts op vier kilometer van de 
bouwplaats. Het verzamelpunt is gelegen op de het punt waar de IJssel en de Nieuwe Maas samenkomen. 
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Afhankelijk van het gekozen vervoersmiddel zal er een kleine omweg moeten worden gemaakt, wanneer 
gebruik wordt gemaakt van het verzamelpunt. Voor het vloeibare beton is de locatie op korte afstand en is 

het niet nodig om van de ring om Rotterdam gebruik te maken . De keuze van deze locatie als verzamelpunt 
is het meest nadelig voor de materiaalstroom van het wapeningsstaal en de stalen balken en liggers. De 
productielocatie van de materiaalstroom komt als enige uit westelijke richting, waardoor in vergelijking met 
direct transport naar de bouwplaats veel meer kilometers zullen moeten worden afgelegd wanneer gebruik 
wordt gemaakt van prefabricage. In afbeelding 5.21 is de locatie van het verzamelpunt op de kaart 
aangegeven met een paarse ster. Met paarse pijlen zijn de richtingen van de verschillende inkomende 
materiaalstromen weergegeven. De rode ster op de afbeelding is de locatie van het project 
ERASMUSPOORT®. 

In afbeelding 5.22. is een streetview weergave te zien van de locatie. Te zien is dat er een hal is waar 
prefabricage werkzaamheden zouden plaats kunnen vinden. Naastgelegen is een verhard terrein voor 

eventuele opslag. In de volgende subparagraaf zullen aile af te leggen afstanden worden va..s!.~~~~.d . 

N211 
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A/bee/ding 5.21. Ligging pre/abricagep/aats//ogistiek centrum ten opzichte van de bouwp/aats (paars) De paarse 
ster gee/t de /ocatie van de pre/abricage p/aats weer, de rode ster de bouw/ocatie. Met pijlen is aangegeven 
vanuit welke richtingen de verschillende materia/en bij het verzame/punt aankomen. (bron: maps.goog/e.n/) 

A/bee/ding 5.22. Streetview van de gekozen /ocatie. Er is /oods die kan worden gebruikt voor pre/abricage
werkzaamheden en een open terrein voor tijde/ijke ops/ag van materia/en. (bron : Goog/e Earth) 
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5.4.3. Trajectgegevens per materiaalstroom 

In tabel 5.9. en 5.10. zijn aile voor het gebruik van het rekenmodel benodigde trajectgegevens vastgelegd. 
Met behulp van deze gegevens kunnen aile mogelijke logistieke organisatievormen van een 
materiaalstroom worden doorgerekend. Aan de hand van de uitkomsten van het rekenmodel zal 
uiteindelijk de keuze worden gemaakt tussen vervoer over de weg of over het water en direct transport 
naar de bouwplaats of transport via het verzamelpunt naar de bouwplaats. 

Vervoer: Over het water 

Materiaalstroom Traject afstand max. vaarklasse voortransport Snel. Provo Beb. Kom 

Betonspecie 
naar bouwplaats 

naar prefabricage- /verzamelpunt 

Wapening, kolommen, naar bouwplaats 11 km 8 
liggers en kokers naar prefabricage- /verzamelpunt 16 km 8 

Staalprofielen 
naar bouwplaats 46 km 3 

1,5 km Q'I';j 0'" 100% 
naa r prefabricage- /verzamelpunt 42 km 3 

,0 

naar bouwpfaats 126 km 6 
Gevelelementen 

naar prefabricage- /verzamelpunt 
2km O\:!j 58% 50% 

121 km 6 

Gebundefde / 
van ve rzamelpunt nJar bouwpfaats 

geprefabriceerd 
Skm 8 

Voor de mJteriaalstromen die over het water worden aangevoerd geldt, dat er op de bouwplaats een nat ran sport nodi ij lS over een afstand van 400 

meter. 

TabeI5.9. 8enodigde trajectgegevens behorende bij vervoer over het water, voor de opgestelde materiaalstromen. 
Per materiaal is aangegeven wat de afstand en de maximaal te gebruiken vaarklasse zijn voor het traject naar de 
bouwplaats of het verzamelpunt. Wanneer een producent niet direct aan het water is gelegen, is ook aangegeven 
over hoeveel kilometer en met welke verhouding van wegtypen het voortransport over de weg moet plaatsvinden. 

Vervoer: ~ Over de weg 

Materiaalstroorn I Traject afstand , Snel. Provo Beb. Korn 

I naar bouwplaats 5km 50% 0% 50% 
Betonspecie 

, naar prefabricJce- /verzamelpllnt 3km 0% 0% 100% 

Wapenlng., kolommen, naar bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 

figgers en koke r!; naar prefabnc-age· /vNzamelpllnt 19 km 70% 0% 30% 

Staalprofielen 
naar bouwplaats 42 krn 50% 35% 15% 
nJ¥ prefabricage /verzamplpunt 48 km 50% 35% 15'6 

Gevelelementen 
nolar bouwplaats 125 km 80% 10% 10% 

naar prefabricage,/vNzamelplInt 122 km 80% 10";'; 10% 

Gebundelde / 

geprefabnceerd 
van verzamelpunt naar bouwplaag 6,5 km 50% 0" 50'6 

TabeI5.l0. 8enodigde trajectgegevens behorende bij vervoer over de weg, voor de opgestelde materiaalstromen. Per 
materiaal is aangegeven wat de afstand en de verhouding van de te gebruiken wegtypen zijn voor het traject naar de 
bouw{Jlaats of het verzamel{Junt. 

5.5. Conclusie taakstelling 4 

In dit hoofdstuk zijn aile onderzoeksvragen onder taakstelling 4 behandeld. Aile benodigde 
projectafhankelijke gegevens waar het kennissysteem de beschikking over moet hebben zijn bepaald voor 
project ERASMUSPOORT®. Op de volgende bladzijde (A3) zijn aile bepaalde projectonafhankelijke gegevens 
vastgelegd in tabel 5.11. Per opgestelde materiaalstroom zijn de tijdgebonden-, kwantitatieve-, en 
trajectgegevens vastgelegd. Dit is gebeurd voor zowel vervoer over het water als vervoer over de weg en 
voor zowel direct transport naar de bouwplaats als transport via een verzamelplaats of plaats waar 
prefabricage plaatsvindt. 
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Conclusle taakstelling 4 

Totaaloverzicht projectafhankelijke gegevens Tijdgebonden gegevens Kwantitatieve gegevens Afstanden vervoer over de weg Afstanden vervoer over het water 

Materiaalstroom Start datum Einddatum Gewicht in ton Volume in m 3 
Aantalstuks Naar Afstand Snel. Provo Beb. kom Afstand Max. vaarklasse Voortransport Snel. Provo Beb. kom 

Toren "Zuid" 

Betonspecie (3x kern + vloer) 30-4-2013 2-9-2014 58.943 23.577 11.789 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

Betonspecie (module) 30-4-2013 12-8-2014 42.720 17.088 8.544 prefabricage 3km 0% 0% 100% 

Wapeningsstaal (3x kern + vloer) 30-4-2013 22-7-2014 2.685 1.380 467 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Wapeningsstaal naar prefabricage (module) 30-4-2013 12-8-2014 455 2.273 379 prefabricage 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Stalen kol.,lig.,kok. naar bouwplaats 28-5-2013 19-8-2014 4.727 4.464 862 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Stalen kol.,lig.,kok. (module) 30-4-2013 12-8-2014 22.936 20.234 4.587 prefabricage 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Staalprofielen 11-6-2013 2-9-2014 649 464 155 bouwplaats 42km 50% 35% 15% 46 km 3 

verzamelpunt 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 1,5 km 0% 0% 100% 

Staalprofielen (module) 30-4-2013 12-8-2014 1.591 1.137 379 prefabricage 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 

Gevelelementen 25-6-2013 16-9-2014 624 6.683 825 bouwplaats 125 km 80% 10% 10% 126km 6 

verzamelpunt 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 2km 0% 50% 50% 

Gevelelementen (module) 30-4-2013 12-8-2014 1.039 11.130 1.374 prefabricage 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 

Toren "Noord" 

Betonspecie (3x kern + vloer) 22-10-2013 9-12-2014 105.341 42.136 21.068 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

Betonspecie (2x kern + vloer) 9-12-2014 2-6-2015 36.429 14.572 7.286 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

Wapeningsstaal ( 3x kern + vloer) 22-10-2013 9-12-2014 2.881 3.992 887 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Wapeningsstaal (2x kern + vloer) 9-12-2014 2-6-2015 861 1.506 311 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Stalen kol., lig., kok. bouwplaats 19-11-2013 30-6-2015 16.780 15.895 3.065 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Staalprofielen 3-12-2013 9-6-2015 3.605 2.575 858 bouwplaats 42 km 50% 35% 15% 46 km 3 
1,5 km 0% 0% 100% 

verzamelpunt 48 km 50% 35% 15% 42km 3 

Gevelelementen 17-12-2013 23-6-2015 1.873 20.070 2.478 bouwplaats 125 km 80% 10% 10% 126 km 6 
2km 0% 50% 50% 

verzamelpunt 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 

Gebundelde materialen vanuit verzamelpunt door het instrument te bepalen bouwplaats 6,5 km 50% 0% 50% 5km 8 

Totaal toren "Zuid" 30-4-2013 16-9-2014 136.368 88.429 29.360 Voor de materialen benodigd voor de modules moet worden Wanneer materiaalstromen over water de bouwplaats bereiken moet er nog een natransport 
Totaal toren "Noord" 22-10-2013 23-6-2015 167.771 100.746 35.953 uitegegaan van een volume toename van 2,5 van 400 meter plaatsvinden per vrachtwagen. 

TabeI5.11. Aile projectonafhankelijke gegevens benodigd voor het gebruik van het instrument op project ERASMUSPOORT~. Per materiaalstroom zijn de tijdgebonden gegevens, kwantitatieve gegevens en de af te leggen afstanden voor vervoer over de weg en het water vastgelegd. 
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6. Toetsing van het kennissysteem 
Het doel van de toetsing is om te kijken of het rekenmodel en het stappenplan naar verwachting werken. 
Beide facetten van het kennissysteem kunnen tegelijkertijd op hun werking worden gecontroleerd bij de 
doorrekening van verschillende scenario's van de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®. Hierbij zal 

per scenario eerst een verwachting worden uitgesproken over het gedrag van het rekenmodel. Na 
doorrekening van de scenario's zullen de gegenereerde resultaten daarna worden vergeleken met de 

opgestelde verwachtingen. Deze toetsing zal worden beschreven in paragraaf 6.1. 
In paragraaf 6.2. zal een gevoeligheidsanalyse worden behandeld. Om de uitkomsten van verschillende 
scenario's met elkaar te kunnen vergelijken is bij elk scenario uitgegaan van dezelfde leveranciers van de 
materialen. In paragraaf 5.4.1. zijn deze leveranciers op grond van de kortste afstand tot de bouwplaats 

geselecteerd. Doormiddel van een gevoeligheidsanalyse zal worden bekeken wat er met de uitkomsten van 
de COremissie en kosten gebeurt wanneer de afstand tot de bouwplaats veranderd. 

Tijdens de doorrekening van de verschillende scenario's en het maken van de gevoeligheidsanalyse is de 
nodige gebruikservaring met het rekenmodel en het stappenplan opgedaan. Deze ervaringen zullen in 
paragraaf 6.3. worden teruggekoppeld met het opgestelde programma van eisen van het kennissysteem. 
In paragraaf 6.4. zal de gehele toetsing kritisch worden beschouwd. 

6.1. Toetsing aan de hand van de doorrekening van drie scenario's 

Bij de doorrekening van een scenario voor de gehele bouwlogistiek van een project moeten er een groot 
aantal berekeningen met het rekenmodel worden uitgevoerd. Hierbij zullen ook aile stappen van het 

opgestelde stappenplan moeten worden doorlopen. Tijdens de uitwerking van de doelstelling van het 
afstudeerproject in paragraaf 2.1. zijn een drietal scenario's voor het project ERASMUSPOORT® opgesteld. 
Door deze scenario's door te rekenen als toetsing van het kennissysteem kunnen ,wanneer het 
kennissysteem volgens verwachting werkt, de laagst mogelijke COremmisie en kosten van de 
bouwlogistiek voor het studieproject worden bepaald. In subparagraaf 6.1.1. zullen de uitgangspunten van 
de scenario's worden toegelicht. Daarna zal in subparagraaf 6.1.2. per scenario worden beschreven welk 
gedrag het rekenmodel naar verwachting zou moeten gaan vertonen. In subparagraaf 6.1.3. zal deze 
verwachting worden gecontroleerd aan de hand van de resultaten van de berekeningen. 

6.1.1. Uitgangspunten scenario's 

Bij de uitwerking van de doelstelling zijn de volgende scenario's voor project ERASMUSPOORT® opgesteld: 
Scenario 1: Een zo laag mogelijke COremissie van de bouwlogistiek, wanneer van zowel vervoer 

over het water als over de weg gebruikt kan worden gemaakt. 
Scenario 2: Een zo laag mogelijke COremissie van de bouwlogistiek, wanneer aileen gebruik wordt 

gemaakt van vervoer over de weg (traditionele aanpak). 
Scenario 3: Zo laag mogelijke kosten voor de bouwlogistiek, wanneer van zowel vervoer over het 

water als over de weg gebruik kan worden gemaakt. 
Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de uitkomsten van de verschillende scenario's zullen de 
meeste uitgangspunten voor de berekening van de scenario's gelijk worden gehouden. Deze 
gemeenschappelijke uitgangspunten zullen hieronder worden opgesomd. Na deze opsomming zullen de 
niet gemeenschappelijke uitgangspunten van elk scenario worden besproken. 

Gemeenschappelijke uitgangspunten: 
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Elk scenario gaat uit van dezelfde hoeveelheid goederen (in ton, m3 en stuks) die naar de 
bouwplaats moeten worden vervoerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde startpunten van de materiaalstromen en dezelfde 
afstanden tot de bouwplaats of het verzamelpunt. 
Voor elke materiaalstroom geldt dat er minimaal tweemaal per week moet worden geleverd aan de 
bouwplaats. 
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De prefabricage locatie bevindt zich bij elk scenario op dezelfde plaats. Deze locatie is hetzelfde 
voor lOwe I vervoer over de weg als vervoer over het water. 
Om niet met half gevulde vervoersmiddelen vrachtwagens of schepen naar de bouwplaats te 
hoeven gaan kan de prefabricage locatie ook als logistiek centrum gebruikt worden. 

De opslag van het logistieke centrum is beperkt tot twee weken werkvoorraad. 
Door het korte tijdbestek waarin betonspecie verwerkt moet worden en omdat er geen specifieke 
schepen voor bestaan is vervoer over het water en via het verzamelpunt voor betonspecie geen 
optie . 

Specifieke uitqanasfJunten scenario (1): de laaqst moqelijke COremissie 
Het rekenmodel zal ingesteld worden voor berekening van: "de laagst mogelijke CO2-emissiel/ . 
Hierdoor zal het rekenmodel bij de keuze tussen verschillende vaartuigen altijd uitgaan van het 
vaartuig met de laagste COr emissie. Deze instelling is aan te passen in het eerste (algemene) 
invoerblad onder punt vijf. 
Aile materiaalstromen die niet noodzakelijk via het verzamelpunt of direct naar de bouwplaats 
moeten gaan wilen worden doorgerekend voor lOwel gebundeld als apart transport naar de 
bouwplaats . Voor aile materiaalstromen, behalve die van betonspecie, zal lOwel vervoer per 
vrachtwagen als duwboot en motorschip worden doorgerekend . Uit de uikomsten van de zes 
mogelijke opties voor de uitvoering van de materiaalstroom zal de optie met de laagste COr 
emissie worden meegenomen voor verdere berekening. 

Specifieke uitqanqspunten scenario (2): de laaqst moqelijke C0l.-emissie van een traditionele bouwloqistiek 
Voor de uitkomsten van het rekenmodel maakt het niet uit of het rekenmodel staat ingesteld op 
"de laagst mogelijke COremissiel/ of "de laagst mogelijke kostenl/ . Dit omdat aileen berekeningen 
wilen worden uitgevoerd voor vervoer over de weg, waarbij maar rekening wordt gehouden met 
een vervoersmiddel , de trekker oplegger combinatie. 
Aile materiaalstromen wilen worden doorgerekend voor lOwel gebundeld als apart transport naar 
de bouwplaats, maar aileen voor vervoer over de weg. Uit de twee doorgerekende opties zal de 
optie met de laagste CO2-emissie worden meegenomen voor verdere berekening. 

Specifieke uitqanqspunten scenario (3): de laaqst moqelijke kosten 
Het rekenmodel zal ingesteld worden voor berekening van: "de laagst mogelijke kosten". Hierdoor 
zal het rekenmodel bij de keuze tussen verschillende vaartuigen altijd uit gaan van het vaartuig met 
de laagste kosten . Deze instelling is aan te passen in het eerste (algemene) invoerblad onder punt 
vijf. 
Aile materiaalstromen die niet noodzakelijk via het verzamelpunt of direct naar de bouwplaats 
moeten gaan wilen worden doorgerekend voor zowel gebundeld als apart transport naar de 
bouwplaats . Voor aile materiaalstromen, behalve die van betonspecie, zal lOwe I vervoer per 
vrachtwagen als duwboot en motorschip worden doorgerekend. Uit de uitkomsten van de zes 
mogelijke opties voor de uitvoering van de materiaalstroom zal de optie met de laagste kosten 
worden meegenomen voor verdere berekening. 

6.1.2. Verwacht gedrag rekenmodel 

Per scenario is een verwachting op te stellen voor het gedrag van het rekenmodel bij de doorrekening van 
het scenario. Deze verwachting is me de bepaald aan de hand van gevonden informatie tijdens de 
onderzoeksfase. Het rekenmodel voert ook aan de hand van deze informatie haar berekeningen uit. Door 
de opgestelde verwachting te vergelijken met de uitkomsten van het rekenmodel, subparagraaf 6.1.3 ., 
wordt gecontroleerd of het rekenmodel volgens verwachting werkt. H ieronder zal per scenario het 
verwachte gedrag van het rekenmodel worden vastgelegd . 
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Verwachte resultaten scenario (1): de laagst mogelijke C0z-emissie 
De uitkomst van dit scenario moet het laagste zijn qua COremissie in vergelijking met de overige twee 
doorgerekende scenario's. Deze lage CO 2-emissie zal daarbij worden behaald door het grootste dee I van de 
materiaalstromen via het verzamelpunt naar de bouwplaats te laten gaan. Naar het verzamelpunt kunnen 
namelijk grotere transporten worden uitgevoerd, waardoor vervoersmiddelen beter beladen zullen zijn. 
Voor materiaalstromen die een omweg moeten afleggen om via het verzamelpunt de materialen naar de 
bouwplaats te transporteren en een lage vervoersintensiteit hebben zou het rekenmodel echter toch 
moeten kiezen voor direct transport naar de bouwplaats. In dit scenario zal naar verwachting ook het 
meest gebruik worden gemaakt van vervoer over het water. Uit de onderzoeksgegevens blijkt namelijk dat, 
wanneer het kleinste schip iets meer dan twee vrachtwagens per levering kan vervangen het minder CO2-

emissie zal uitstoten dan vervoer over de weg. Voor materiaalstromen waarbij per levering meer dan twee 
vrachtwagens nodig zijn is daarom te verwachten dat er in het stappenplan voor vervoer per motorschip of 
duwstel wordt gekozen . Tussen motorschepen en duwstellen lOU geen verschil in CO2-emissie mogen 
zitten . Het verschil tussen beide vervoerstypen is namelijk aileen gerelateerd aan kosten . 

Verwachte resultaten scenario (2): de laagst mogelijke COl-emissie van een traditionele bouwlogistiek 
De uitkomst van dit scenario zal qua CO 2-emissie hoger ligger dan de uitkomst van het eerste scenario . Er 
zal bij grote hoeveelheden te vervoeren goederen namelijk geen gebruik kunnen worden gemaakt van 
vervoer over het water . Hierdoor zal ook het voordeel van het gebruik van een verzamelpunt afnemen . Er is 
daarom te verwachten dat het rekenmodel eerder zal kiezen voor direct transport naar de bouwplaats. De 

kosten van dit scenario zullen lager liggen dan bij het eerste scenario. Dit, omdat een schip bij een lage 
beladingsfactor al qua CO2-emissie beter is dan vervoer over de weg, maar pas bij een hoge beladingsgraad 
ook goedkoper. 

Verwachte resultaten scenario (3): de laagst mogelijke kosten 
De uitkomst van dit scenario moet het laagste zijn qua kosten in vergelijking met de overige twee 
doorgerekende scenario's. Overslagkosten zijn voornamelijk voor transporten over kleine afstand van grote 
invloed. De verwachting is daarom dat de meeste materiaalstromen direct naar de bouwplaats zullen 
worden getransporteerd. Bij direct transport naar de bouwplaats moet tweemaal per week worden 
geleverd . Dit, omdat op de bouwplaats minder opslagcapaciteit is dan in het logistieke centrum . Door dit 
kleine leveringsinterval neemt de beladingsfactor van schepen sterk af. Bij direct transport naar de 
bouwplaats hebben schepen ook nog altjjd het nadeel dat er nog een natransport nodig is, wat extra kosten 
met zich meebrengt. De verwachting is dat er vaak zal worden gekozen voor vervoer over de weg. Vervoer 
over het water maakt aileen kans bij de langere trajecten waar dan ook voldoende belading moet zijn. 

6.1.3. Analyse van de uitkomsten 

Om tot de uitkomsten van de scenario's te komen zijn aile stappen uit het stappenplan doorlopen (zie 
figuur 4.7. en 4.8. paragraaf 4.6.1.). Aan de hand van de hierbij opgestelde overzichten (bijlage 10, 11 en 
12) kan voor de resultaten worden teruggekeken hoe de uitkomsten tot stand zijn gekomen. Het eerste 
deel van het stappenplan (stap 1 tot en met 5) is ter voorbereiding van de uit te voeren berekeningen en 
voor elk scenario gelijk. Tijdens deze stappen worden de materiaalstromen van het project samengevoegd 
en herschikt (stap 1 tot en met 3)(bijlage 7). Voor de nieuwe organisatie van de materiaalstromen worden 

daarna tijdens stap 4 per materiaalstroom aile benodigde rekengegevens vastgelegd (bijlage 9) . Tijdens 
stap 5 is daarna een uitkomstenblad opgesteld waarop de resultaten van de verschillende uit te voeren 
berekeningen moeten worden ingevuld (bijlage 10). 

In het tweede deel van het stappenplan wordt het rekenmodel ingezet om de verschillende opties per 
materiaalstroom door te rekenen op kosten en CO2-emissie. In bijlage 10 zijn per scenario de rekenbladen 
van stap 6 tot en met 9 terug te vinden. In stap 6 worden eerst de berekeningen uitgevoerd die uitgaan 
van direct transport naar de bouwplaats. De uitkomsten van deze berekeningen worden daarbij per 
materiaalstroom en vervoerstype ingegeven op het uitkomstenblad. In stap 7 gebeurd er hetzelfde als 
tijdens stap 6 aileen wordt er dan uitgegaan van vervoer dat via een verzamelpunt naar de bouwplaats 
gaat. Tijdens stap 8 en 9 wordt afhankelijk van het scenario, per materiaalstroom bekeken of het vervoer 
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het beste direct of via een verzamelpunt naar de bouwplaats kan gaan en welk vervoerstype het beste kan 
worden gebruikt. 
Per materiaalstroom is na stap 9 bekend of deze direct of via een verzamelpunt naar de bouwplaats zal 
gaan en van welk vervoerstype gebruik wordt gemaakt. Hierna kan voor elk scenario een nieuwe 
organisatie van de materiaalstromen worden opgesteld. Dit gebeurd aan de hand van een strokenschema 
tijdens stap 10. Voor de drie doorgerekende scenario's zijn deze strokenschema's terug te vinden in bijlage 
11. Nadat aile gegevens van de door te rekenen materiaalstromen zijn vastgelegd op het uitkomstenblad 
(stap 11) wordt de als best vastgestelde organisatie van de materiaalstromen doorgerekend in stap 12. In 
het uitkomstenblad van de eindberekening is daarbij per materiaalstroom inzichtelijk wat de afzonderlijke 
COremissie en kosten zijn. Door de uitkomsten van aile materiaalstromen bij elkaar op te tellen zijn de 
totaal waarden voor de COremissie en de kosten voor het scenario bepaald . De uitkomstenbladen van de 
verschillende scenario's zijn terug te vinden in bijlage 12. In tabel 6.1. zijn de einduitkomsten van de drie 
doorgerekende scenario's weergegeven. 

Scenario toetsing op water weg CO2 kosten 

1) laagste CO 2 CO 2 230,9 ton € 2.696.259 

2) traditioneel CO 2 275,7 ton € 2.110.285 

3) laagste kosten kosten 289,6 ton € 2.051.234 

TabeI6.1. Uitkomsten van de doorgerekende scenario's voor het studieproject ERA5MU5POORT® 

Analvse uitkomsten scenario (1) De laaqst moqelijke COl 
Ten eerste kan worden vastgesteld dat de CO2-emissie inderdaad de laagste is van de drie doorgerekende 
scenario's (zie tabel 6.1). Wanneer dan naar het strokenschema van de vastgestelde organisatie van de 
materiaalstromen wordt gekeken (bijlage 11), is zichtbaar dat ervoor is gekozen vrijwel aile 
materiaalstromen via het verzamelpunt naar de bouwplaats te vervoeren. Aileen de betonspecie en de 
laatste leverperiode van de stalen vloerprofielen zullen direct naar de bouwplaats worden vervoerd. Voor 
de betonspecie is dit verplicht. Voor de staalprofielen is dit te verklaren door de lage vervoersintensiteit 
van de laatste periode en de omweg die het transport lOU moeten afleggen om via het verzamelpunt de 
bouwplaats te bereiken. In het rekenblad van het eerste scenario, waar stap 6 tot en met 9 zijn uitgewerkt 
(bijlage 10), is terug te vinden welke vervoerstypen worden ingezet. Voor de stalen vloerprofielen en de 
gevelelementen is gebruik gemaakt van vervoer over de weg. Voor de levering van wapeningsstaal en de 
stalen kolomen, liggers en kokers wordt gebruik gemaakt van vervoer over het water. Wanneer in het 
strokenschema (bijlage 11) de vervoersintensiteiten van deze materialen worden opgelOcht blijkt als snel 
dat de materialen die over de weg worden vervoerd een lage vervoersintensiteit hebben. De materialen die 
over het water worden aangeleverd hebben juist een hoge vervoersintensiteit. Het rekenmodel heeft zich 
bij de doorrekening van dit scenario dus geheel volgens verwachting gedragen. 

Analvse uitkomsten scenario (2): de laaqst mogelijke COl-emissie van een traditionele bouwlogistiek 
Ten eerste kan worden vastgesteld dat geheel volgens verwachting de COremissie van dit scenario hoger is 
en de kosten lager zijn dan het eerste scenario (zie tabel 6.1) . Voor de materiaalstromen die in het eerste 
scenario werden uitgevoerd over het water is nu een keuze gemaakt tussen de twee opties van vervoer 
over de weg; direct transport en transport via het verzamelpunt. Echter, liggen de uitkomsten van direct 
transport en transport via het verzamelpunt erg dicht bij elkaar (zie rekenblad scenario 2, bijlage 10). 
Hierdoor worden sommige transporten van de stalen kolommen, liggers en kokers direct naar de 
bouwplaats vervoerd en andere via het verzamelpunt. Oat de uitkomsten van de COremissie zo dicht bij 
elkaar liggen is te verklaren doordat de af te leggen afstand tot de bouwplaats voor de materialen erg kort 
is en er geen grote omweg hoeft te worden gemaakt om het verzamelpunt te bereiken. In vergelijking met 
het eerste scenario waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van vervoer over het water worden er meer 
directe transporten naar de bouwplaats uitgevoerd (zie strokenschema's bijlage 11). Het rekenmodel heeft 
zich bij de doorrekening van dit scenario naar verwachting gedragen. 
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Analyse uitkomsten scenario (3): de laaqst moqelijke kosten 
Ten eerste kan worden vastgesteld dat dit scenario inderdaad de laagte kosten heeft van de drie 
doorgerekende scenario's (zie tabel 6.1). Opvallend is dat aan de hand van de uitkomsten van het 
rekenmodel voor aile materiaalstromen wordt gekozen voor vervoer over de weg (zie rekenblad scenario 3, 
bijlage 10). Ook wordt veelal gekozen voor direct transport naar de bouwplaats (zie strokenschema 
scenario 3, bijlage 11). Deze resultaten voldoen echter wei aan de eerder opgestelde verwachting. De keuze 
voor direct transport naar de bouwplaats wordt door het rekenmodel verkozen boven transport via een 
verzamelpunt, omdat hiermee overslagkosten worden uitgespaard. Deze overslagkosten zijn ook de reden 
waarom er niet voor vervoer over het water is gekozen. Bij gebruik van vervoer over het water houdt het 
rekenmodel bij project ERASIVIUSPOORT® namelijk rekening met een natransport, waardoor altijd meer 
overslag plaatsvindt dan bij het gebruik van vervoer over de weg. Wanneer direct aan de bouwplaats moet 
worden geleverd is dit voor een schip ook veel nadeliger dan voor vervoer over de weg. Dit komt omdat 
door het kleinere leveringinterval het schip te maken krijgt met een lagere beladingsfactor. Vrachtwagens 

hebben hier minder last van, omdat ervoor gekozen kan worden om met minder vrachtwagens te gaan 
rijden. De logistieke organisatie die uit de berekeningen naar voren is voldoet geheel aan de eerder 
opgestelde verwachtingen. 

6.2. Gevoeligheidsanalyse 

Tijdens de doorrekening van de drie scenario's in paragraaf 6.1 is de juiste werking van het rekenmodel al 
grotendeels getoetst. Om de uitkomsten van de verschillende scenario's echter met elkaar te kunnen 
vergelijken was het nodig een aantal varia belen in het rekenmodel vast te zetten. Het rekenmodel is 
hierdoor nog niet getoetst op de het gedrag van een van de belangrijkste varia belen, de afstand tot de 
bouwplaats. Voor een lo duurzaam mogelijke bouwlogistiek van het project ERASMUSPOORT® zijn er 
producenten gelOcht die lo dicht mogelijk bij de bouwplaats zijn gelegen (zie paragraaf: 5.4.1.). Zeer 
voordelig hierbij was dat een distributiecentrum van een grote staalproducent in Rotterdam is gelegen. 
Voor vele andere bouwplaatsen in Nederland geldt dat staal veel minder dichtbij beschikbaar is. Gekeken 
zal worden naar lOwel de gevoeligheid van de resultaten van de COremissie als de resultaten van de 
kosten. 

6.2.1 Gevoeligheid resultaten van de COz-emissie voor de af te leggen afstand tot de bouwplaats 

Voor het inzichtelijk maken van de gevoeligheid van de COremissie worden twee cases doorgerekend voor 
lOwel transport per vrachtwagen als transport per schip. Bij de schepen hoeft hierbij geen onderscheidt te 
worden gemaakt tussen duwstellen en motorschepen, omdat het rekenmodel voor beide opties dezelfde 
waarden voor de CO2 berekend. In de eerste case wordt uitgegaan van een transport van punt A naar punt 
B waarbij het schip volledig beladen is. In de tweede case is de hoeveelheid te vervoeren goederen 
gehalveerd, waardoor schip slechts half beladen is. Daarnaast zal voor be ide cases worden berekend 
hoeveel COremissie er lOU zijn wanneer gebruik lOU worden gemaakt van vrachtwagens. Naar verwachting 
zal naarmate de afstand toeneemt de COremissie rechtlijnig blijven toenemen. De verhouding tussen de 
uitkomsten van vervoer over de weg en over het water zal per case gelijk moeten blijven. Bij de eerste case 
waarbij het schip volledig is beladen zal naar verwachting het verschil tussen de uitkomsten van vervoer 
over de weg en vervoer over het water groter zijn dan bij de case waarbij het slechts half is beladen. 
Wanneer de vervoersintensiteit namelijk afneemt heeft een schip te kampen met een lagere 
beladingsfactor. Vervoer over de weg heeft hier geen last van, omdat hier het aantal vervoersmiddelen kan 
worden verminderd en de overige voertuigen wei voor geheel zullen worden beladen. In grafiek 6.1. zijn de 

doorgerekende cases weergegeven. 

Te zien is dat in aile gevallen de COremissie rechtlijnig toeneemt, naarmate de af te leggen afstand groter 
wordt. De doorlopende rode en blauwe lijn hebben betrekking op de eerste case, waarbij tweemaal lOveel 
goederen worden vervoerd en het schip geheel is beladen. Wanneer in dit geval gebruik wordt gemaakt 
van vervoer over het de weg (blauwe lijn) zal er altijd ongeveer tweemaal lOveel CO2 worden uitgestoten 
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dan bij vervoer over het water (rode lijn). Ais gekeken wordt naar de gestreepte groene en gestreepte 

paarse lijn van de tweede case, waar de helft minder goederen worden vervoerd, is te zien dat de CO 2-

emissie van het schip slechts gering afneemt wanneer het half beladen is (paarse lijn) . De COremissie van 
vervoer over de weg wordt echter wei gehalveerd als de hoeveelheid te vervoeren goederen ook halveert 
(groene lijn) . Dit kan omdat de leveringen nog maar met de helft van het aantal voertuigen hoeft te worden 

uitgevoerd in vergelijking met case 1. De twee lijnen van case 2 liggen al dicht bij elkaar. Wanneer de 
beladingsfactor van het schip onder de SO procent daalt kan daarom ook worden aangenomen dat vervoer 
over de weg beter zal presteren qua CO 2-emissie, voor aile afstanden tot de bouwplaats. Aan de hand van 
deze resultaten kan geconcludeerd worden dat hier geconstateerde gevoeligheid voor de afstand tot de 
bouwplaats en de beladingsfactor van het schip voldoet aan de verwachtingen. 
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Graiiek 6.1. Weergave van de uitkomsten van de COremissie van vervoer over de weg en het water voor 
twee doorgerekende cases. De door/opende lijnen horen bij case 1. waarbij wordt uitgegaan van gehee/ 

be/aden vervoersmidde/en. De gestreepte lijnen hebben be trekking op case 2 waar de totaa/ te vervoeren 
hoevee/heid goederen is geha/veerd en bij vervoer over het water gebruik wordt gemaakt van een schip 
dot s/echts voor de he/it is be/aden. 

6.2.2. Gevoeligheid resultaten van de kosten voor de af te leggen afstand tot de bouwplaats 

Voor het inzichtelijk maken van de gevoeligheid van de CO 2-emissie worden twee cases doorgerekend voor 
zowel transport per vrachtwagen als transport per schip. Bij de schepen moet hierbij wei onderscheidt 
gemaakt worden tussen duwstellen en motorschepen. Naar verwachting zullen duwstellen namelijk 
goedkoper zijn wanneer er over kortere afstanden moet worden vervoerd en duurder wanneer langere 
afstanden moeten worden afgelegd. Dit komt doordat wanneer gebruik wordt gemaakt van een duwstel de 
duwboot met bemanning niet hoeft te wachten op het laden en lossen, maar tijdens het varen wei hogere 
vaste kosten heeft. Deze hogere vaste kosten worden veroorzaakt door de door de inzet van meerdere 
duwbakken. 
In de eerste case wordt uitgegaan van een transport van punt A naar punt B waarbij het schip volledig 
beladen is . In de tweede case is de hoeveelheid te vervoeren goederen gehalveerd, waardoor het schip half 
beladen is. Daarnaast zal voor beide cases worden berekend hoeveel kosten er zouden zijn wanneer 
gebruik zou worden gemaakt van vrachtwagens. De verwachting is dat vrachtwagens vooral op kortere 
afstanden en bij een lage hoeveelheid te vervoeren goederen kan concurreren met schepen. Belangrijk 
hierbij te vermelden is dat de extra kosten van natransport bij vervoer over het water hierbij buiten 
beschouwing wordt gelaten. Voor zowel schepen als vrachtwagens wordt uitgegaan van het zelfde traject, 
waarbij er worden geladen en gelost met dezelfde mobiele kraan. 
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In grafiek 6.2. zijn de resultaten van case een weergegeven. In deze case zijn aile vervoersmiddelen geheel 
beladen en heeft elke vervoerstype evenveel materiaal verplaatst. Te zien is dat op korte afstanden de drie 
vervoerstypen vrijwel gelijk zijn in kosten. Van vervoer over de weg nemen de kosten echter veel sneller 
toe wanneer de af te leggen afstand tot de bouwplaats groter wordt. Dit gedrag is te verklaren doordat de 
kosten op korte afstanden vooral bestaan uit de overslagkosten, welke tijdens deze gevoeligheidsanalyse 
gelijk waren gehouden. Per afgelegde kilometer blijken voor deze case schepen echter veel minder kosten 
te maken. Rond een af te leggen afstand van 300 kilometer zit in de lijn van de kosten van de vrachtwagen 
een knik. Deze knik is te verklaren doordat rond deze afstand het rekenmodel, in verband met de 
rijtijdenwet, met twee chauffeurs per vrachtwagen zal gaan rekenen. De lijn van de kosten van een 
motorschip en duwstel liggen erg dicht bij elkaar. Toch is zichtbaar dat duwstellen tot een afstand van 
ongeveer 100 kilometer iets goedkoper zijn dan motorschepen. 
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Grafiek 6.2. Weergave van de uitkomsten van de kosten van transport per vraehtwagen, motorsehip en 
duwstel voor de case die uitgaat van een volle bela ding. Te zien is dat de kosten van de twee seheepstypen 
erg dieht bij elkaar /iggen en dat vraehtwagens per afgelegde kilometer in vergelijking met sehepen steeds 
duurder worden. 

In grafiek 6.3. zijn de resultaten van de tweede case weergeven, waarbij in vergelijking met de eerste case 
de hoeveelheid te vervoeren goederen is gehalveerd. Door deze halvering zullen de twee scheepstypen 
slechts voor de helft zijn beladen. Zichtbaar is dat de vrachtwagen in deze situatie vee I beter kan 
concurreren met de schepen. Tot een afstand van 100 kilometer zijn de kosten van de drie vervoerstypen 
vrijwel gelijk. Pas na deze afstand wordt er echt verschil gemaakt door de net iets hogere kostprijs per 
tonkilometer van vrachtwagens en de lagere kostprijs per ton kilometer van motorschepen. In vergelijking 
met grafiek 6.2. kan worden gezegd dat de beladingsfactor van een schip van grote invloed. Zoals eerder 
gezegd zijn in deze gevoeligheidsanalyse niet de extra (overslag)kosten voor natransport bij vervoer over 
het water meegenomen. Zou dit wei zijn gebeurd dan kan er vanuit worden gegaan dat een schip een hoge 
beladingsfactor moet hebben wil het kunnen concurreren op kosten met vervoer over de weg. Aan de hand 
van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de door het rekenmodel gegeneerde resultaten 
voldoen aan de verwachting. 
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Grafiek 6.3. Weergave van de uitkomsten van de kosten van transport per vraehtwagen, motorsehip en 
duwstel voor de tweede case, die uitgaat van een gehalveerde hoeveelheid te vervoeren goederen. Door 
deze halvering zullen de sehepen sleehts half beladen zijn. Te zien is dat de kosten van de drie 
vervoerstypen erg dieht bij elkaar liggen. 

6.3 . Terugkoppeling met het programma van eisen 

In paragraaf 4.3. zijn een aantal eisen opgesteld waaraan het kennissysteem moet voldoen. Tijdens het 
uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse en het doorrekenen van de verschillende scenario's is het 
rekenmodel vele malen gebruikt om uitkomsten te genereren. Bij de uitwerking van de scenario's is daarbij 
ook een aantal maal het gehele stappenplan doorlopen . Aan de hand van deze ervaringen zal worden 
bekeken of aan het opgestelde programma van eisen voor het kennissysteem is voldaan. 

Eisen met betrekkinq op de uitvoer van het kennissvsteem 
In het programma van eisen is vastgelegd dat het kennissysteem per materiaalstroom moet aangeven wat 
de CO2-em issie, kosten en het gebruikte vervoersmiddel zijn. Aan deze eis wordt lOwe I door het 
rekenmodel als het stappenplan voldaan. In het uitvoerblad van het rekenmodel zijn deze resultaten per 
doorgerekende materiaalstroom weergegeven. In het uitkomstenblad van de scenario's (stap 12 van het 
stappenplan, bijlage 12) zijn deze resultaten ook per materiaalstroom terug te vinden. 

Eisen met be trekking op het kunnen van het kennissysteem 
Vastgelegd is dat aile projectonafhankelijke gegevens in het kennissysteem moeten zijn opgeslagen in het 
kennissysteem en geautomatiseerd moeten worden toegepast. Aan deze eis wordt voldaan door het 
rekenmodel. De gebruiker hoeft namelijk aileen projectafhankelijke gegevens in te vullen en heeft verder 
geen omkijken naar de uit te voeren berekeningen . Echter kan het rekenmodel maar zes materiaalstromen 
tegelijk doorrekenen en zal met behulp van het stappenplan manueel een project in berekenbare delen 
moeten worden opgedeeld. Het maken van deze opdeling heeft echter niet te maken met de 
geautomatiseerde toepassing van de projectonafhankelijke gegevens. 
Aan de hand van de toetsing is na te gaan dat met behulp van het kennissysteem inderdaad op lOek kan 

worden gegaan naar de vervoerswijze met de laagste CO2-emissie of kosten. Ook is hierbij aangetoond dat 
het gebruik van het stappenplan helpt bij het opstellen van de optimale organisatie van de 
materiaalstromen voor een bepaald scenario. Uit de grafieken behorende bij de gevoeligheidsanalyse valt 
op te maken dat het rekenmodel rekening houdt met een verschil in berekenwijze voor de vervoertypen: 
vrachtwagen, motorschip en duwstel. 

TOETSING KENNISSYSTEEM 88 



Bouwlogistiek over water 

Eisen met betrekkinq op het qebruik van het kennissysteem 
Eisen aan het gebruik van het kennissysteem zijn dat de gebruiker aile projectafhankelijke variabelen 
eenvoudig moet kunnen aanpassen en dat aile mogelijke trajectopdelingen zijn door te rekenen. In het 
rekenmodel zijn aile projectafhankelijke variabelen via de gebruikersinterface aanpasbaar. Bij de invoer van 
een materiaalstroom kunnen hierbij zowel gegevens over voortransport, natransport, direct vervoer naar 
het verzamelpunt of de bouwplaats en gebundeld vervoer naar de bouwplaats worden ingegeven . Hiermee 
zijn aile mogelijke trajecten van een materiaalstroom naar de bouwplaats samen te stellen . Ook wordt 
voldaan aan de eis om projectonafhankelijke kennis aanpasbaar te houden voor de gebruiker. Op twee 
verschillende tabbladen (buiten de gebruikersinterface) zijn de projectonafhankelijke gegevens voor 
vervoer over de weg en vervoer over het water terug te vinden en aan te passen. 

Gesteld kan worden dat aan het gehele programma van eisen is voldaan . 

6.4. Conclusie taakstelling 5 

De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit de toetsing van het kennissysteem is dat de 
doelstelling van het afstudeerproject is bereikt . Deze doelstelling was als voigt: 

Het ontwerpen van een kennissysteem ter be paling van de COremissie en kosten van 
verschillende scenario's voor de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT®, wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van vervoer over de weg en/of het water. 

Tijdens de toetsing zijn drie scenario's op kosten en CO 2 doorgerekend, waarbij van zowel vervoer over de 
weg als het water gebruik is gemaakt. Door een analyse van de resultaten is nagegaan of het kennissysteem 
hierbij juist heeft gewerkt. De conclusie die kan worden getrokken is dat het kennissysteem zich volledig 
naar verwachting gedraagt. Tijdens een gevoeligheidsanalyse voor de af te leggen afstand en de 
beladingsfactor van schepen is ook aangetoond dat het kennissysteem juist zal blijven werken wanneer 
deze variabelen worden veranderd. Ais laatste is met behulp van de opgedane gebruikservaring gekeken of 
het kennissysteem op aile punten van het opgestelde programma van eisen voldoet. Ook deze toets is met 
positief resultaat afgelegd . 

Ondanks dat het ontwikkelde rekenmodel en stappenplan aan aile eisen hebben voldaan is er op sommige 
punten toch ruimte voor verbetering. Het stappenplan is ontwikkeld om het rekenmodel geschikt te maken 
voor gebruik op een groot project. Er is echter geen mogelijkheid gevonden om dit stappenplan net als het 
rekenmodel te automatiseren. De mogelijkheden van het programma microsoft Excel zijn hiervoor te 
beperkt. Gevolg is dat wanneer er een heel project moet worden doorgerekend er toch veel 
werkzaamheden handmatig moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben dan voornamelijk 
betrekking op het samenstellen van de strokenschema's waarmee de juiste organisatie van de 
materiaalstromen wordt bepaald en het invoeren van de gegevens voor het doorrekenen van de 
verschillende vervoersopties per materiaalstroom. Hierdoor blijft de doorrekening van een geheel project 
een complexe aangelegenheid voor de eindgebruiker. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 
In de voorgaande hoofdstukken zijn aile taakstellingen uit het opgestelde afstudeerplan uitgewerkt. Per 
taakstelling zijn daarbij de belangrijkste conclusies vermeld . Uit de toetsing is naar voren gekomen dat de 
doelstelling van het afstudeerwerk is behaald. Er is een kennissysteem ontworpen dat verschillende 
scenario's voor de bouwlogistiek kan doorrekenen op CO2 emissie en kosten. Dit kennissysteem kan daarbij 
rekening houden met lOwel vervoer over de weg als over het water en is inzetbaar op het studieproject 
ERASMUSPOORT®. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de resultaten van het ontwikkelde 
kennissysteem voor het project ERASMUSPOORT®. Daarnaast wilen in dit laatste hoofdstuk enkele 
aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig gebruik van het kennissysteem en voor mogelijk 
vervoigonderzoek. 

7.1. Conclusie afstudeerproject 

Resultaten voor proiect ERASMUSPOORJ"® 
Met behulp van het ontwikkelde kennissysteem zijn tijdens de toetsing drie verschillende scenario's voor 
de bouwlogistiek van project ERASMUSPOORT® doorgerekend. Deze drie scenario's zijn daarbij lo gekozen 
dat aan de hand van de resultaten kan worden bepaald wat de grootst mogelijke te behalen CO2 en kosten 
reducties zijn in vergelijking met een traditionele aanpak van de bouwlogistiek. Bij de traditionele aanpak 
van de bouwlogistiek wordt er vanuit gegaan dat er aileen gebruik gemaakt wordt van vervoer over de weg. 
Bij de twee andere scenario's, waarbij de ene uitgaat van een lo laag mogelijke CO2-emissie en de andere 
uitgaat van lo laag mogelijke kosten, kan er gebruik gemaakt worden van lOwel vervoer over de weg als 
vervoer over het water. In tabel7 .1 zijn de resultaten van de drie doorgerekende scenario's weergegeven. 

Scenario toetsing op water weg CO2 kosten 

1) laagste CO 2 CO 2 230,9 ton € 2.696.259 

2) traditioneel CO 2 275,7 ton € 2.110.285 

3) laagste kosten kosten 289,6 ton ( 2.051.234 

Tabel 7.1. Uitkomsten van de doorgerekende scenario's voor het studieproject ERASMUSPOORT®. De eerste 
vier kolommen in deze tabel beschrijven de uitgangspunten van de scenario's. In de laatste twee kolommen 
zijn per scenario de berekende totaaluitkomsten terug te vinden voor de COremissie en de kosten. 

Bij de doorrekening van het scenario dat uitgaat van de laagste kosten komt naar voren dat voor project 
ERASMUSPOORP~ aile leveringen het beste over de weg kunnen worden uitgevoerd. Dit ondanks dat er ook 
de beschikking is over de optie "vervoer over het water" . In vergelijking met het traditionele scenario dat 
ook uitgaat van enkel transport over de weg gaan bij het scenario met de laagste kosten meer transporten 
direct naar de bouwplaats. Dit scenario komt hierdoor het meest overeen met de huidige praktijk, waar nog 
maar incidenteel gebruik gemaakt wordt van logistieke centra . Wanneer het scenario dat uitgaat van de 
laagste kosten wordt vergeleken met het scenario dat uitgaat van een lo laag mogelijke CO2-emissie blijkt 
er, mede door de inzet van vervoer over het water, een COrreductie mogelijk te zijn van twintig procent 
(59 ton). De logistieke kosten stijgen dan echter wei met 31 procent ((645.000). Wanneer het scenario met 
de laagte kosten wordt vergeleken met het traditionele op CO2 getoetst scenario, blijkt er door een andere 
logistieke organisatie van het vervoer over de weg een COrreductie te behalen van vijf procent (14 ton) 
tegen een kosten toename van drie procent (€59 .000). 

Dat er in het scenario met de laagste kosten uiteindelijk veelal direct vervoer over de weg plaats vindt is 
mede te verklaren door de extra benodigde overslag en de hogere kosten hiervan bij het gebruik van 
vervoer over het water. Door direct naar de bouwplaats te rijden zijn er ook geen kosten voor overslag in 
een logistiek centrum. Echter, wanneer er gebruik gemaakt wordt van een logistiek centrum is dit erg 
voordelig voor de CO2-emissie en kosten van vervoer over het water. Doordat in het verzamelpunt meer 
goederen kunnen worden opgeslagen (twee weken werkvoorraad) dan op de bouwplaats (halve week 
werkvoorraad) zijn er minder en grotere transporten voor de aanlevering naar het verzamelpunt nodig. 
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Doordat in. het verzamelpunt meerdere transporten samenkomen kan de COremissie van het laatste 

traject naar de bouwplaats ook worden beperkt. Schepen blijken namelijk zo'n grote beladingscapaciteit te 
hebben dat aile te leveren materialen in een transportbeweging vervoerd lOuden kunnen worden. 

Gebruik kennissysteem 
Met het gebruik van het kennissysteem op studieproject ERASMUSPOORT® is aangetoond dat het 
kennissysteem het mogelijk maakt om de qua COremissie of kosten meest gunstige logistieke organisatie 
te bepalen voor een complex project. V~~r deze organisatie geeft het per materiaalstroom aan welk 
vervoersmiddel het beste kan worden ingezet en hoeveel CO2-emissie en kosten er ontstaan. Het 
studieproject is een voorbeeld van een project met een zeer complexe bouwlogistiek. Deze complexiteit 
wordt veroorzaakt doordat tijdens de bouw de vraag naar de verschillende benodigde materialen erg 

fluctueert en materialen afkomstig van dezelfde producent niet altijd dezelfde route naar het bouwproject 
afleggen. Bij het studieproject wordt dit veroorzaakt doordat de bouw van een van de torens zes maanden 
later start en een van de torens gedeeltelijk in modules is gebouwd. Het gevolg van deze complexiteit is 
dat er veel losse materiaalstromen ontstaan, waarbij voor elke materiaalstroom moet worden berekend 
wat de beste oplossing is. Om aile mogelijke opties volgens het stappenplan door te rekenen moet het 
rekenmodel zeer veel gebruikt worden en is extra deskundigheid benodigd bij de gebruiker. Echter, lOnder 

deze deskundigheid is het losse rekenmodel toch een nuttig hulpmiddel voor aannemers. Met het 
rekenmodel zijn namelijk zeer snel de CO2-emissie en kosten van een aparte materiaalstroom te bepalen en 
kunnen de gevolgen van bijvoorbeeld prefabricage snel inzichtelijk worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan 
binnen het studieproject ERASMUSPOORT® is terug te vinden in het onderzoek "Bouwen met modules" 
(Wouter Velsing, 2010). In dit onderzoek is het kennissysteem ingezet om snel (binnen 10 minuten) de 
transportkosten te bepalen van drie ontwerpvarianten. 

7.2. Aanbevellngen bij het kennissysteem 

Het ontwikkelde kennissysteem bestaat uit een rekenmodel en een stappenplan. Het stappenplan 
lOrgt voor: de opdeling van een project in voor het rekenmodel behapbare stukken, de opzet van 
de beste organisatie van de materiaalstromen voor een bepaald scenario en het verzamelen van de 
einduitkomsten. De handelingen die tijdens het uitvoeren van de verschillende stappen moeten 
worden verricht zijn in tegensteliing tot het rekenmodel niet geautomatiseerd. Een aanbeveling lOU 
zijn om beide del en geheel geautomatiseerd en ge'integreerd te hebben. Het rekenmodel is in 
Microsoft Excel 2007 uitgewerkt en maakt hierbij gebruik van de uiterste mogelijkheden van dit 
programma. Om ook het stappenplan te kunnen automatiseren zal er daarom naar een ander meer 
geavanceerd programma moeten worden gekeken. 
Een gebruiker zal het rekenmodel moeten blijven actualiseren of aanpassen aan zijn behoeften. 
Aile projectonafhankelijke gegevens die in het rekenmodel worden gebruikt zijn hiervoor te 
veranderen in de tabbladen "vaste waardes vracht" en "vaste waardes water". 

7.3 . Vervolgonderzoek 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen, welke niet 
meegenomen konden worden in dit onderlOek, maar wellicht kunnen bijdragen aan COr en 
kostenreducties binnen de bouwlogistiek. 
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Onderzoek naar het verminderen van overslagkosten. Overslagkosten blijken een belangrijke 
belemmering voor vervoer over het water. Schepen kunnen vaak niet direct onder het hijspunt op 
de bouwplaats komen, waardoor dus vaak extra overslag nodig is ten opzichte van vervoer over de 
weg. Daarbij zijn de overslagkosten voor vervoer over het water ook hoger dan voor vervoer over 
de weg. Een schip is namelijk breder dan een vrachtwagen en is door de kade vaak op grotere 

afstand gelegen waardoor een grotere kraan nodig is. 
De inzet van een nieuw kleiner scheepstype. Schepen hebben een groot laadvermogen. Echter, 
omdat op een bouwplaats weinig opslagruimte is moet er een aantal keer per week leveringen van 

materialen plaatsvinden. De huidige binnenvaartschepen zijn door dit korte leveringinterval vaak 
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niet voldoende beladen om te kunnen concurreren met vervoer over de weg. Een nieuw kleiner 
scheepstype met een kleiner laadvermogen, maar ook kleinere motor en minder bemanning zou dit 

wellicht wei kunnen. 
Vervoer van beton over water. Bijna tweederde van het totaal te vervoeren aantal ton materiaal 
bestaat uit betonspecie. Schepen zijn voor deze materiaalstroom geen oplossing. Zij zijn hiervoor te 
langzaam en de verwerkingscapaciteit op de bouwplaats is te laag om in een keer een hele 
scheepslading te kunnen verwerken. Een te overwegen optie is een gebouw in grotere mate te 
gaan prefabriceren of gebruik te gaan maken van een mobiele betoncentrale. Door algehele 
prefabricage zou er geen betonspecie meer op de bouwplaats hoeven te worden verwerkt en 
zouden de elemententen per schip kunnen worden vervoerd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt 
van een mobiele betoncentrale hoeven aileen de droge grondstoffen te worden vervoerd. 
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