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Bijlage 1: dvd 

Inhoudsopgave: 
Op de dvd zijn vijf mappen terug te vinden met daarin de verschillende bestanden die in het rood zijn 
omschreven in onderstaand figuur. 

* * * 
Rekenmodel Stappenplan Toetsing 

Het rekenmodel Opgestelde RekeIlsheets 
in excel werksheets doorgerekende 

scenario's 

* * * 
Constructie Vooronderzoek Onderzoeksfase 

Rekensheets Onderzoeksplan Onderzoeks-
constructie Deelonderzoeken rapport 

- duurzaamheid 
- innovaties 

- locatie 
- prefabricage 
- referenties 

BULAGE 1: DVD 
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Bijlage 2: Opgestelde begrotingen per scheepsklasse 

Begroting vaste kosten voor motorschepen 

Vaarklasse 1 2 3 4 

Bouwjaar 2008 2008 2008 2008 

Exploitatie ! inzetbaarheld 330 dgn,/jr. 330 dgn,/jr. 330 dgn,/jr. 330 dgn./ir. 

Aanschilfprijs € 1.800.000 € 2.200.000 € 2.500.000 € 3.500.000 

Vaste kosten 

Ruimte voor herinvestering!Jflosslng { 85 .000 {: 103.000 ( 115 .000 € 164.000 

IRentE' vreE'md- E'n ei,gen vennogE'n { 85.000 € 103 .000 € 115.000 € 164.000 

Adminis t rJ~ie/ contn b.rti es/telefoo n {: 9.000 {: 9.500 € 10.000 {: 10.500 

Reparatie en onderhoud 0( 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000, 

Verzeke ringen (schep e.d.) { 16.000 { 19.000 € 22 .000' { 31 .000 

Autokosten en ciivcrsen (4.000 0( 4.500 { 5.000 { 5.500 
Totale vaste kosten per jaar ( 209 .000 € 249.000 € 276 .200 ( 390.000 

Totalli vaste kosten per dag (633 ( 755 (837 ( 1.182 

Begroting vaste kosten voor duwvaart 

Vaarklasse 5 6 7 8 

Bouwjaar 2008 2008 2008 2008 

[xploitatie f inzetbaarheid 330 dgn./jr. 330 dgn./Jr. 330 dgn.jjr. 330 dgn ./j r. 

Aanschafprijs € 4.000.000 € 5.000 .000 € 7.000.000 € 9.000.000 

Vaste kosten 

Ruimte voor herinvestering(aflosstng { 188.000 t 2]5.000 € 329.000 ( 423.000 

Re.nte vreemd- en E'igE'n verrnogen € 188.000 € 23.5.000 € 329.000' ( 423 .000 

Administratie/contnbuties!telefoon {. 11. .000 t 11.500 ( 12 .000 € 12.500 

Reparatie en onderhoud 0( 15.000 € 20.000 0( 20.000 ' € 20.000 

Verzekeringen (schep e.d.) { 36.000 { 44.000 € 62.000 € 75.000 

Autokost en en diversen {: 6.000 {: 6.500 { 7.000 { 7.500 

Totale vaste kostEn per jaar ( 444000 ( 552.000 f. 759 .000 € 965 .000 

T otale vaste koste n per dag ( 1.345 ( 1.673 ( 2.300 (2.924 

BIJLAGE 2: BEGROTING PER SCHEEPSKLASSE 
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Bijlage 3: Gedetailleerde uitwerking rekenmodule "vervoer over het water"en "vervoer over de weg" 

BIJLAGE 3: UITWERKING REKENMODULES 
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Bijlage 4: Locatieonderzoek 

Weergave van de afbeeldingnummers en kijkrichting van de genomen foto's tijdens het locatieonderzoek, in een 
plattegrond van de omgeving van project ERASMUSPOORT'" 

- - = Grens plangeb ed 

BIJLAGE 4 LOCATIEONDERZOEK 



Bouwlogistiek over water 

hoog gelegen doorgaande weg zijn twee rijbanen voor 
en twee trambanen aanwezig. LInks onder aan de dijk is een 

rallelweg welk zorg voor ontsluiting van de wijk Kralingen-{)ost. 

Afbeelding 5: Straatprofiel Maasboulevard 
Toegangsweg tot het centrum van Rotterdam. Dubbele rijbanen 
voor het wegverkeer een lietspad voor doorgaand verkeer. 

Itsluit i nQ~sw'el! voor de aanliggende appartementen. Geen 
IOClor2a,.mle weg, maar de appartementen zijn aileen via deze weg 

bereikbaar. 

Albeelding 4: Park appartementen Oostmaaslaan 
Park aan de voorkant van de appartementen aan de 
Oostmaaslaan. Kan wellicht ruimte bieden voor een tiidelijke 
om!egging van de wegen. Er is al ieen een klein talud en een drietal 

grote en oude bomen. 

BJJLAGE 4 LOCATIEONDERZOEK 



"''''''''';K'''''''" welke direct gelegen is aan de Nieuwe Maas is 
de Maasboulevard bereikbaar door een smalle verbinding, 
niet ges.ch ikt is voor vrachtwagens. 

Aan de kant van de Nieuwe Maas is met een aantal rijen bomen 
een boog gemaakt. Om het binnenste deel van het park vanaf de 
waterkant te bereiken zal er een doorgang moeten worden 

maakt. 

parkeerveld voor mensen die gebruik maken van het park. 
is direct gelegen aan de waterkant en zou dienst kunnen doen 

parkeerplaats voor bouwplaatsmedewerkers of opslagplaats. 

STICHTING ERASMUSPOORT & TU! e 

Afbeelding 8: Dude Plantagedreef 
Het park waarin de torens van project fRASMUSPOOR~ moeten 
worden gerealiseerd. fen vlak terre;n met in het midden nog jonge 

en enkele borders. Aan de randen meer grate en oudere 

aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen aan de 
Inl;,nl;,pplaan. Tussen de kade en het schip zit nog circa 10 meter, 

Ike extra elsen stelt aan de losmethode. 

BlJlAGE 4 lOCATIEONDERZOEK 



Bouwlogistiek over water 

vanaf de parkeerplaats aan de plantage naar de bouwplaats 
van de twee torens te komen wilen een aantal bomen moeten 

ingsweg van de waterbuurt en het daar gelegen 
wlnkelcentrum. 

i' de kruising met de Abram van Rijckevorselweg bestaat de Oude 
1f'lalnt,u!e,Ore'et uit: een fietspad, twee rijbanen voor wegverkeer en 

trambanen met halte. 

Ising Oude Plantagedreef en Waterwerk. Oude plantJgedreef 
geeft toegang tot het park voor wegverkeer en Waterwerk is een 
ontsluingsweg voor omliggende woningen. 

Afbeeld ing 16: Park aan de Oude Plantagedreef 
n het park zijn een aantal gedeeltes met dichtere begroeing. De 
vraag is of deze kunnen worden behouden of moeten worden 
verwijdert voor de bouw? 

Afbeelding 18: Straaltprofiel Abram van Rijckevorselweg 
Doorgaande weg welke het verkeer afhandeld dat vanaf 
de A16 komt. In beide richtingen is er een driebaansweg. 
Bij de stoplichten is er een afslag naar de universiteit. 

BULAGE 4 LOCATIEONDERZOEK 



'LlTnpp,ning 19: Straatprofiel Abram van Rijckevorselweg 
het park gaat de driebaans Abram van 

Rijckevorselweg over in de tweebaans Maasboulevard. 
Een baan gaat draait af naar de Honingerdijk. 

Afbeelding 21: Ingang campus Erasmus-Universiteit 
Gelegen aan de Burgemeester Oudlaan is de ingang van de campus 
van de Erasmus-Universiteit. Rechts van de ingang is een 
wachtplaats voor trams. 

Iding 23: Binnenterrein Honingerdijk 
binnenterrein gezien vanaf de Honingerdijk waar de twee 

moeten verrijzen. Het binnenterrein is vrijwelleeg van 
kels op een paar bomen na. 

STICHTING ERASMUSPOORT & TU/e 

Iding 20: Straatprofiel Burgemeester Oudlaan 
'DO'~<~<"or Oudlaan bestaat voor beide richtingen uit een 

rijbaan met daarln geintegreerd twee trambanen . Aan deze 

is de ingang voor de Campus van de Erasmus-Unlversitelt. 

Afbeelding 22: Stadion Woudestein 
Stadion lig! in de hoek tussen de Burgemeester Oudlaan en Abram 
van Rijckevorseiweg en IIgt onderaan de dijk. Het stadion zal plaats 
moeten maken voor project ERASMUSPOORT" 

Afbeelding 24: Straatprofiel Honingerdijk 
Tussen he! park en stadion Woudestein is de Honingerdijk 

met een apart fietspad een rijbaan met afslag naar de 
1,n{l<f'"~.~<I;'~n en twee trambanen met haltes. 

BlJlAGE 4 lOCATIEONDERZOEK 



Bijlage 5: Uitwerking bouwplanning 
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Bouwlogistiek over water 

IlJllfl1'rnOIJW toren Noord + podium noord 

oren Zuid verdiepinlS 20 uitvoering kern 

Planning in weken f-

n Zuid verd ieping 15 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 13 montage en montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 11 

n Zuid verdieping 21l1itvoering kern 

ren Zu id verd ieping 16 montage overige hoofddraagconstructie 

n Zuid verd ieping 14 montage en montage en afwerking vloer 

ren Zu id wind- en waterdicht maken verdiep lflg 12 

ren Zuid verdieping 22 uitvoering kern 

oren Zuid verdieping U montage overige hoofddraagconstructie 

n Zuid verdiepin g 15 montage en montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 13 

Zu id verdiep ing 23 uitvoering kern 

Zuid verdieping 18 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 16 montage en montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 14 

Zuid verdieping 24 uitvoering kern 

n Zuid verdieping 19 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdi eping 17 montage en montage en afwerking vloer 

n Zuid wind - en waterdicht maken verdieping 15 

Zu id verdleping 25 uitvoering kern 

n Zuid verdieplng 20 montage overige hoofddraagconstructlE 

Zuid verdieping 18 montage en montage en afwerking vloer 

Zuid w ind- en waterdicht maken verdieping 16 

Zuid verdieping 26 uitvoenng kern 

n Zuid verdiepll1g 21 montage overige hoofddraagconstrudle 

Zuid verdieping 19 montage en montage en afwerking vloer 

luid wind- en waterdicht maken verdieping 17 

Noord verdleping 2 uitvoering kern 

Planning in weken f- 54 55 56 57 58 59 -? 
Zuid verdleping 27 uitvoerlng kern 

Zuid verdleping 22 montage overige hoofddraagconstructle 

ZlIid verd ieping 20 montage en afwerking vloer 

Noord vErd,eping 3 uitvoering kern 

Zuid verdieping 23 montage overige hoofddraagconstructie 

n Zuid verdiep ins 21 montage en afwerking vloer 

n Zu id wind- en waterdicht maken verdieping 19 

Noord 8G montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 29 uitvoering kern 

Zuid verdieping 24 montage overige hoofddraagconstructje 

Z~lId verdieping 22 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 20 

Nootd verd,eplOg 5 ultvoerlOg kern 
Noord vE'rdieping 1 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 30 uitvoerJ ng kern 

Zuid verdiep,ng 25 montage overige hoofddraagconstructie 

n ltJid verdieping 23 montage en afwerking vloer 

n Zu id wind- en waterdicht maken verdieping 21 

Noord verdleping 6 uitvoering kern 

Zuid verd ieping 31 u itvoe ring kern 

n Zu id verdleping 26 montage avenge hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 24 montage en afwer ing vloer 

Zuid wind- en waterd cht maken verdieping 22 

Noord verdieping 3 montage overige hoofddraagcon structie 

n Noord verdieping 1 montage en afwerking vloer 

n Zuid verdieping 32 uitvoering kern 

vloer 

----
--
---
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ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 23 

n Noord verdieping 8 uitvoering kern 

Planning in weken ~ 

n Noord verdieping 4 montage overige hoofddraagcon structie 

ren Noord verdieping 2 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind - en waterdicht maken BG 

ren Zuid verdieping 33 uitvoering kern 

ren ZL,id verdieping 28 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 26 montage en afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 24 

ren Noord verdieping 9 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 5 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 3 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterd icht maken verdieping 1 

ren Zuid verdieping 34 uitvoering kern 

ren Zuid verd ieping 29 montage overige hoofddraagconstructiE 

ren Zuid verdieping 27 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en wate rdicht maken verdieping 25 

rEn Noord verdieping 10 uitvoering kern 

I ren Noord verdieping 6 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 4 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdi cht maken verdieping 2 

ren Zuid verd ieping 30 en 31 montage megastructure 

ren Noord verdieping 11 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 7 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 5 montage en afw erking vloer 

ren Noord wind- en waterd icht maken verdieping 3 

ren Zuid verd ieping 35 ui tvoering kern 

ren Zuid verd ieping 30 montage overigc hoofddraagconstructiE 

ren Zuid verdieping 28 montage en afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdi cht maken verdieping 26 

oren Noord verdieping 12 uitvoeri ng kern 

STICHTING ERASMUSPOORT & Tu/e 

Planning in weken ~ 63 64 65 66 67 -7 
ren Noord verdieping 8 montage avenge hoofddraagconstructie 

ren Noord verdiepong 6 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 4 

Zuid verdieping 36 uitvoering ~e rn 

ren Zuid verdieping 31 montage averige hoofddraagconstructiE 

Zuid verdieping 29 montage en a(werking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 27 

ren Noord verdieplng 13 uitvoering kern 

Noord verdiep ng 9 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 7 montage en afwerklng vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 5 

Zuid verd ieping 37 uitvoering kern 

Zuid verd ieping 32 montage overige hoofddraagconstructiE 

Zuid verd ieping 30 montage en afwerking vloer 

Zuid wind - en waterdicht maken verd ieping 28 

Noord verdieping 14 uitvoering kern 

Noord verdieping 10 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 8 montage en af\l.'erking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 6 

Zuid verd ieping 38 uitvoering kern 

Zuid verdieping 33 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 31 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verd ieping 29 

Noord verdieping 15 uitvoering kern 

Noord verdieping 11 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 9 montage en afwerking vloer 

NCJ ord wind- en waterdi cht maken '1erdieping 7 

Zuid verd ieping 39 ui!voering kern 

Zu id verd ieping 34 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuod verdieping 32 montage en afwerk ing II10er 

Zuid wind - en waterdicht maken verdi 30 
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Bouwlogistiek over water 

Planning in weken f-
Noord verdi eping 16 uitvaering kern 

ren Naard ve rdieping 12 mantage averige haafddraagconstructie 

ren Noard verdieping 10 mantage en afwerking vlaer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verd ieping 8 

ren Zuid verdieping 40 uitvoerlng kern 

ren Zuid verdieping 35 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 33 mantage en afwerking vlaer 

ren Zu id wind - en waterdicht maken verdieping 31 

ren Naard verdieping 17 uitvaering kern 

ren Naard verdieping 13 mantage overige haafddraagcanstructie 

Naord verdieping 11 montage en afwerking vlaer 

ren Noard wi [1d- en waterdicht maken verdieping 9 

ren Zuid verdieping 41 uitvoering kern 

ren Zuid verdieping 36 montage overige hoafddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 34 montage en afwerking vloer 

ren Zu id wind- en waterdicht maken verdieping 32 

re ll Noard verdieping 18 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 14 montage overige hoofddraagcanstructie 

ren Noord verdieping 12 mantage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 10 

ren Zu id verdieping 42 uitvoering kern 

ren Zuid verdieping 37 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 35 montage en afwerking vloer 

Zuid wind - en waterdicht maken verdieping 33 

ren Noord verdieping 15 en 16 montage outrigger 

ren Zuid verdiepine 43 uitvoering kern 

ren Zuid verdi eping 38 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 36 montage en afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 34 

ren Zuid verdieping 44 uitvoering kern 

ren Zuid verdieping 39 mantage overige hoofddraagconstructie 

oren Zuid verdieping 37 montage en afwerking vlaer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 35 

ren Noord verdieping 19 uitvoering kern 

Planning i!l ",eken f- 72 73 74 75 76 ~ 

ren Noord verdieping 15 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 13 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 11 

ren Zuid verdieping 45 uitvoering kern 

ren Zu id verdiepin.g 40 montage overige hoofddraagcon structie 

ren Zuid verdieping 38 montage en afwerk ing vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 36 

ren Noord verdieping 20 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 16 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 14 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 12 

Zuid verd ieping 46 uitvoering kern 

ren Zuid verdieping 41 montage o\ierige hoofddraagconstructie 

Zu id verdieping 39 montage en alwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 37 

Noord verdieping 21 uitvoering kern 

Noord verdieping 17 montage averige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 15 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 13 

ren Zuid 'Jerdiepir)g 47 uitvoering kern 

Zuid verdieping 42 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 40 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verd ieping 38 

Noord verdieping 22 urtvoering kern 

Noord verdieping 18 montage overige hoofddraagconstrudie 

Noord verdieping 16 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en wa terdicht maken verdJeping 14 

Zuid verdieping 48 uitvoering kern 

Zuid 43 mo hoorn.·rr~ "o .. 'nnstructie 
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Zuid verdieping 41 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 39 

Naard verdieping 23 uitvaering kern 

Plann;ng in weken f-

Naard verdieping 19 montage overige hoofddraagconstructi€ 

Naard verdieping 17 montage en afwerking vlaer 

Naord wind- en waterdicht maken verdieping 15 
Zuid verdieping 49 u;tvoering kern 

Zuid verdieping 44 montage averige haofddraagcanstructie 

Zuid verdiep ing 42 montage en afwerking vlaer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 40 

Naard verdieping 24 uitvoering kern 

ren Naard verd"" ping 20 montage averige haofddraagc.onstructi€ 

ren Naord verdieping 18 mont.age en afwerking vlaer 

Naard wlnd- ell waterdich t maken verdieping 16 
ren Zuid verdieping 50 uitvaering kern 

Zuid verdieping 45 montage overige haafddraagconstructie 

Zuid verdieping 43 montage en afwerking vlaer 

Zuid wind- en waterd lcht maken verdieping 41 

Naard verdieping 2S uitvoering kern 

Naard verdieping 21 montage overige hoofddraagconstructie 

Naard verdieping 19 montage en afwerking vlaer 

Noard w ind- en waterdicht maken verdieping 17 
Zuid verdieping 46 en 47 montage megastructure 

Noord ve rdieping 26 uitvaering Kern 
Naord verdieping 22 montage averi ge hoo ddraagcanstructie 

Naard verdieping 20 montage en afwerking vlaer 

Naard wind- en waterdicht maken verdiep ing 18 

Zuid verdiep ing 51 uitvoering kern 

Zuid verdieping 46 montage overige hoofddrcagconstructie 

Zuid verdieping 44 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterd icht maken ve rdi eping 42 

STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Plann ing in weken (- 80 81 82 83 84 -7 

Noard verdieping 27 uitvoering kern 

Naard verdieping 23 montage averige hoofddraagconstructie 

Naard verdieping 21 montage en afwerking vloer 

Naard wind - en waterdicht maken verdieping 19 
Zuid verdiepin g 52 uitvoering kern 

Zuid verdieping 47 montage overige hoafddraagconstructie 

Zuid verdieping 45 monta e en afwerking vlaer 

l eid wind- en ·.\laterdicht maken verdieping 43 
Noord verdieping 28 uitvaer ing kern 

Noord verdlepi ng 24 monrage ov rige hoofddraagconstrllct ie 

Noord verdleping .2 montage en afwerking vloer 

Noard w ind- en waterdicht maken verdiep ing 20 

Zu id verdiep ing 53 uitvaering kern 

luid verdieping 48 montage averige hoofddraagcanstructi€ 

Zuid verdieping 46 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdlch t maken verdieping 44 

Naard ve rdieping 29 uitvaer ing kern 

Naord ve rdieping 25 montage overige hoofddraagconstruClie 

Naord ve rdieping 23 montage en afwerking vloer 

Naord wind- en waterd ich t maken verdieping 21 
luid verdieping 54 uitvoering kern 

luid verdieping 49 montage ow ri"e hoofddraagconslrllctie 

luid verdieping 47 montage en afwerkin vIa r 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 45 

Noo rd verdieping 30 uitvaeri ng kern 

Noord verdieping 26 montage ave rig haofddraagconstructie 

Noord verdieping 24 montage en afwerki g vlaer 

Nacrd w ind- en waterdicht maJcen verdiepmg 22 

Zuid verdieping 50 montage 0 ' erige hoofddraagcanstructie 

48 m v10er 
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Bouwlogistiek over water 

Planning in weken <c-
Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 46 

n Noord verdieping 31 uitvoering kern 

Noord verdieping 27 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 2S montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 23 

Zuid verdieping S6 uitvoering kern 

Zuid verdieping 51 montage overige hoofddraagconstructi€ 

Zuid verdieping 49 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdlcht maken verdieping 47 

Noord verdieping 32 uitvoering kern 

Noord verdieping 28 montage overige hoofddraagconstructie 

r~oord verdleping 26 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 24 

Zuid verdieping 57 uitvoering kern 

Zuid verdieping S2 montage overige hoofddraagconstructi€ 

Zuid verdieping 50 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verd ieping 48 

Noord verdieping 33 uitvoering kern 

n Noord v rdieping 29 montage overlge hoofddraagconstructie 

Noord ve rdieping 27 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 25 

Zuid verdiepmg 58 Ultvoe rlng kern 

Zuid verdieping 53 montage overige i1oofddraagconstructie 

Zuid v_erdieplng 51 montage en afwerking vloer 

n Zuid wind - en waterdicht maken verdleping 49 

Noord verdieping 34 uitvoering ern 

Noord verdieping 30 montage averige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 28 montage en afwerking vlo<!1 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 26 

Zuid verdieping 59 uitvoering kern 

Zuid verdieping 54 montage overlge lloofddraagconstrtlctiE 

Zuid verdieping 52 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verd ieping 50 

Noord verdieping 35 uitvoering kern 

Planning in weken <c- 88 89 90 91 92 -7 

Nocrd verdieping 31 montage overig hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 29 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 27 

n Zuid verdieping 60 ultvoering kern 

n Zuid v.erdieping 55 montage 0 erige hoofddraagconstructie 

Zuid verdiep ing 53 montage en afwerking vloer 

Zuid wind - en waterdicht maken verdieping 51 
Noord verdieping 36 uitvoering kern 

n Noord verdieping 32 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 30 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 28 

Zuid verdieping 61 uitvoering kern 

Zuid verdiepjng 56 montage overige hoofddraagconstructie 

n Zuid verdiep ing 54 montage en afwerking vloer 

n Zuid wind- en waterdicht maken verdleping 52 

n Noord verdieping 37 uitv'oering kern 

n Noord verdieping 33 montage overille hoofddraagconstructie 

n Noord verdieping 31 montage n af verking vloer 

n Noord wind - en waterdicht maken erdieping 29 

n Zuid verdieping 62 uitvoering kern 

n Zuid verdieping 57 montage overige loofddraagconstructie 

ren Zuid verdieping 55 montage en afwerking vloer 

Zuid wind - en waterdicht maken verdieping 53 

ren Noord verdieping 38 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 34 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 32 montage afwerking vloer 

ren Noord wind - en waterdicllt maken verdieplng 30 

ren Zuid verdieping 63 uitvoering kern 

r(!n Zuid verdieping 58 montage ovenge hoofddraagconstructie 
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Zuid verdieping 56 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 54 

ren Noord verdieping 39 uitvoering kern 

Planning in weken ~ 

ren Noord verdieping 35 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verd ieping 33 montage en afwerking vloer 

Noord wind - en waterdicht maken verdieping 31 

Zu id verdieping 59 montage overige hoofddraagconstructie 

Zuid verdieping 57 montage en afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 55 
ren Noord verd ieping 40 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 36 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verd ieping 34 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 32 

Zuid verdieping 60 montage overige hoofddraagconstructiE 

Zuid verdieping 58 montage en afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 56 

Noord verd ieping 37 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verd ieping 35 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 33 

ren Zuid verdieping 61 montage overigl' hoofddraagconstructie 

ren Zu id verdieping 59 montage t'n afwerking vloer 

ren Zuid wind- en waterdicht maken verdieping 57 

ren Noord verdieping 42 uitvoering kern 

ren Noord verd ieping 38 montage 0 erige hoofd draagconstructie 

ren Noord verd ieping 3G montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 34 

ren Zuid verdieping 62 en 63 montage megastructure 

ren Noord verd iepmg 43 uitvoen r'lll kern 

nm Noord verdieping 39 montage overige hoofddraagconstructie 

oren Noord verdieping 37 montage en afwerking vloer 

STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Planning In welten ~ 96 97 98 99 100 101 --0) 

ren I oord wind- en waterdicht maken verdieping 35 
r n Zuld verd ieping 62 montage overige hoofddr-aagconstruct ie 

Zuid verdieping 60 montage en afwerking vioer 

ren Zuid wind- en ate rdicht ma n verdieping 58 

Noord verdleping 44 uitvoenng kern 

ren Noord verdieping 40 montage overige hoofddraagconstructi€ 

Noord verd;eping 38 montage en • .tw ' king vloer 

ren Zuid verdieping 63 montage overige hoofddraagconstruLtie 

Zuid verdieping 61 montage en afwerking loer 

Zuid wind- en wateJdich t mil ken \/erdieping 59 

Noo rd verdieping 45 uit'loering kern 

Noard verd ieping 41 montage overige haofddraagconstructiE 

Noord verd ieping 39 montage en afwerking vlaer 

Naord wind- en waterdicht maken verdieping 37 

Zuid verdieping 62 montage en afwerking vloer 

Zuid wind- en -.vaterdicht maken verdiep ing 60 
Noord verd ieping 46 uitvoering kern 

Noord verd ieping 42 montage avedge hoafddraagcanstructiE 

Noord verdleping 40 montage en afweridng vlaer 

Naord wind- en waterdich maken verdi ping 38 

Zuid verdieping 63 montage en afwerking laer 

Zuid wlnd- en waterdicht maken verdieping 61 
Noord verd ieping 47 uitvoering kem 

Noord verd ieping 43 marltage overige hoofddraagconstructie 

Naard verdiepi'1g 41 montage en afwerking vloer 

Naord wind- en waterdicht mak~n verdieping 39 

'''"',n,·ri"p kern 
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Bouwlogistiek over water 

Planning in weken f

ren Noord verdieping 44 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 42 montage en afwerking vloer 

ren l'\Joord wind- en waterdicht maken verdieping 40 

n Zuid wind- en waterdlcht maken verdieping 53 

n Noord verdieping 49 uitvoering kern 

n Noord verdieping 45 montage overige hoofddraagconstructie 

n Noord verdieping 43 montage en afwerking vloer 

n Noord wind- en waterdicht maken verdiep.ing 41 

n Noord verdieping 50 uitvoering kern 

n Noord verdieping 46 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord ve-rdieping 44 montage en afwerking vloer 

n Noord wind- en waterdicht maken verdieping 42 

Noord verdieping 51 uitvoertng kern 

n l'\Joord verdieping 47 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 45 montage en afwerking vloer 

n Noord wind- en waterdicht maken verd ieping 43 

Noord verdieping 52 uitvaering kern 

Noord verdieping 48 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 46 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verd ieping 44 

Noord verdieping 53 uitvoering kern 

Noord verdieping 49 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 47 montage en afwerit lng vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verd ,eping 45 

Noord verdieping 54 uitvoering kern 

Noord verdieping 5"0 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 48 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 45 

Noord verdieping 55 uitvoering kern 

Noord verdieping 51 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 49 montage en afwerking vloer 

102 103 104 105 106 107 108 ~ 

Planninginweken f- 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 -7 
Noord wind- en waterdicht maken verdieping 41 

Noord ve_rdieping 56 uitvoering kern 

Noord verdieping 52 montage olle rige hoofddraagconstructie: 

Noord verdieping 50 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 48 

Noord verdieping 57 uitvoering kern 

Noord verdieping 53 mon t'age o'Jerige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 51 montage en afwerking vloer 

oord wind- en waterdicht maken verdieping 49 

Noord verdieping 58 uitvoering kern 

Noord verdieping 54 montage overige hoofddraagconstructle 

Noord verdieping 52 montage en afwerklng vlaer 

Noord wind- en waterdicht maken verdleping 50 

Noord verdiepi ng 55 en 56 montage outrigger 

Noord verdiepi ng 59 uitvoering kern 

Noord verdieping 55 montage overige hoofddr agconstruct ie. 

Noord verdieping 53 montage en af'A'erking vloer 

Noord wind - en waterdicht maken verd leping 51 

Noord verdieping 60 uitvoering kern 

Noord verdiepi ng 56 montage overige hoofddraagconstruct ie 

Noord verdieping S4 montage en afwerking vlaer 

Noord wind- en waterdicht maken verd ieping 52' 

Noord verdieping 61 uitvoering kern 

Noord verdieping ~ montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 55 montage en afwerking vloer 

Noord wmd- en waterdicht maken verdleping 53 

n Noord verdieping 61 uitvoeri'lg kern 

Noord verdieping 58 montage overige hoofddraagconstructiE' 

Noord verdieping 56 montage en afwer lng vioer 

Noord wind- en waterdicht maken verd i 54 
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Noord verdieping 63 ultvoering kern 

Noord verdieping 59 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 57 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken '1erdieping 55 

Noord verdieping 64 uitvoering kern 

Noord verdieping 60 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 58 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 56 

Noord verdieping 65 uitvoering kern 

Noord verdieping 61 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verciieping 59 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterd icht maken verdieping 57 

Noord verdieping 66 uitvoering kern 

Noord verdieping 62 montage overige hoofddraagconstruct ie 

Noord verdieping 60 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 58 

Noord verdieping 67 uitvoering kern 

Noord verdieping 63 montage ollerige hoofddraagconstruct,e 

Noord verdieping 61 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 59 

Noord verdieping 68 uitvoering kern 

Noord verdieping 64 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 62 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdlcht maken verdieplng 60 

Noord verdieping 69 uitvoering kern 

Noord verdieping 65 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdleping 63 montage en afwerking vloer 

Noord wind- en waterdicht maken verdieping 61 

n Noord verdieping 70 uitvoering kern 

Noord verdieping 66 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 64 montage e'1 afwerking vloer 
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Planning in weken f- 125 126 127 128 129 130 131 132 133 -7 

Noord wind- en watendicht maken verdieping 62 

n Noord verdieping 71 uitvoering kern 

Noord verdieping 67 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 65 montage en afwerldng vloer 

n Noord wind- en waterdicht maken verdieping 63 

n Noord verdieping 72 uitvoering kern 

n Noord verdieping 68 montage overige hoofddraagconstructie 

ren Noord verdieping 66 montage En afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 64 

ren Noord verdieping 73 uitvoering kern 

ren Noord verdieping 69 mon tage overige hoofddraagconstructj e 

ren Noord verdieping 67 montage en atwerking vloer 

ren Noord w i nd~ en waterdicht maken verdieping 65 

ren Noord verdieping 74 " it voering kern 

ren Noord verdieping 70 montage overige hoo fddraagconstruct le 

ren Noord verdieptng 68 montage en afwerking vloer 

ren Noord wind- en waterd lcht maken verdieping 66 

ren Nao.-d verdle ping 75 uilvoering kern 

ren Noord verdiepi ng 71 montage overige hoofddraagconstructiE 

Noord verdieping 69 m.ontage en afwerking vloer 

ren Noord wind · en waterdrcht maken verdieping 67 

ren Noord verdieping 76 il voering kern 

Noord verdiepin g 72 montage averige hoofddraagconstnJCtie 

Noord verd ieping 70 montage en afwerking vloer 

Noord wind~ en waterdicht maken verdieping 68 

Noord verdieping 77 uitvoering kern 

Noord verdieping 73 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdiep ing 71 mont age en afwerking vloer 

Noord wind- en w aterdicht maken verdieping 69 

Noord verdieping 78 uitvoertng kern 

Noord verdieping 74 montage overige hoofddraagconstructie 

Noord verdieping 72 en afwerking vloer 
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Toren Naord wind- en waterd lc.h t mak n verdieping 70 

Toren Naard verdieping 79 uitvoenng kern 

Planning In wcken ~ 

Toren Naard verdieping 75 montage averiee haofddraagcanstrudie 

Toren Naard verdieping 73 montage en afwerking vlae r 

Toren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 71 

Toren Naard verdieping 76 montage over1se hoofddra"!lconstruclfe 

Toren Naord verdieping 74 montage en afwerkin g vloer 

Toren Naord wlnd- en waterdicht maken verdieping 72 

Toren Naord verdieping 77 montage overige hoofddraagconstruClle. 

Toren Noord verd ieping 75 montage en afwerking vloer 

Toren Noord wind- en waterdicht mak n verdieping 73 

Toren Noord verdiepmg 78 en 79 montage outrigger 

Toren Naord veIdieping 78 montage overige hoofddraagconstructie 

Toren Noord v rdieping 76 montage en afwerklng vloer 

Toren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 74 

Toren Noord verdieping 79 montage overige hoofddraagconstructie 

Toren Naord verdieping 77 montagE! en afwerklng vlaer 

Toren Noord wind- en waterdicht maken verdieping 75 

Toren Noord verdleping 78 montage en afwerking vloer 

Toren Noord wind- en wat rdicht maken verdieping 16 
Tor n Naard vNdieping 79 montage n afwerking vloer 

Toren Naard wind- en waterdi cht milken verdieping 77 

Toren Noard w nd- en wa terdicht maken verdieping 78 

Toren Noord wind- en waterdlcht maken verdiepln8 79 
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Bijlage 6: Indicatieve constructieberekening hoofddraagconstructie 

V~~r de bepaling van de materiaalhoeveelheden in het ontwerp is een indicatieve constructieberekening 
uitgevoerd voor de hoofddraagconstructie van de twee torens. De hoofddraagconstructie per toren bestaat 
uit drie cilindervormige betonkernen en een eventuele koppeling van de kernen met vakwerkliggers . Aan 
de hand van de resultaten van de berekeningen zullen de wanddikte van de kernen en de grootte en het 
aantal vakwerkliggers voor het te toetsen ontwerp worden vastgelegd. Deze waarden zullen daarna als 
uitgangspunt dienen voor de berekeningen van de hoeveelheden materiaal in het ontwerp en de daarbij 
benodigde vervoerscapaciteit. 
V~~r de te maken berekeningen zijn de ontwerpgegevens gebruikt, lOals deze in de uitgangspunten van het 
ontwerp zijn vastgelegd ( paragraaf 5.2.1. van het afstudeerrapport) . 

Voor aile in deze bijlage uitgevoerde constructieberekeningen geldt dat deze tot stand zijn gekomen met 
hulp van R.Riep MSc. V~~r het snel kunnen doorrekenen van verschillende waarden is een rekensheet 
opgesteld in Excel. V~~r beide torens zijn de juist ingevulde rekensheets geplaatst op de dvd in bijlage 1. 

Berekeningen 
De constructies van beide torens zullen worden beschouwd met inachtneming van lOwel verticale als 
horizontale belastingen. Dit gebeurt aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de NEN 6702. Bij de 
verticale toets wordt 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. 

Vertica/e be/osting 
Permanent: 
De permanente belasting van een toren bestaat ua de te dragen betonvloeren, de gebruikte 
staalconstructies en het eigen gewicht van de kern. Ais gemiddelde dikte van de toe te pass en 
staalplaatbetonvloer wordt 0,15 meter aangehouden. Door deze dikte te vermenigvuldigen met het 
soortelijke gewicht van beton (24,00 kN/m3

), wordt de representatieve waarde van het eigen gewicht van 
de vloeren 3,60 kN/m2. Ais representatieve waarde van de belasting, veroorzaakt door de staalconstructie, 
wordt een waarde van 1,40 kN/m2 geschat. 
De representatieve waarde van het eigen gewicht van de betonkern is gelijk aan de hoogte x oppervlak x 
het soortelijke gewicht van beton . De representatieve waarden moeten nog vermenigvuldigd worden met 
een belastingfactor van 1,35 . 
Beide torens maken ook gebruik van een aantal extra stalen kolommen (onder andere in de gevel), waar 
ook verticale belasting door wordt afgedragen. Door de verschililende plattegronden van beide torens is de 
verhouding afdracht door kern en stalen kolommen ook verschillend. V~~r toren "Zuid" zal 70% en toren 
"Noord" 50% worden aangenomen voor opname van de verticale belasting door de betonkern. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door het aantal en de afstand tussen de stalen kolommen in beide ontwerpen. De in de 
toets aan te houden rekenwaarde v~~r de verticale belasting kan worden bepaald door de factor voor het 
percentage van de verticale belasting dat door de kern wordt afgedragen te vermenigvuldigen met 6,75 
kN/m2 en het aan de kern toe te kennen vloeroppervlak. Bij de hieruit verkregen belasting van de 
verdiepingen die door de kern worden ondersteund moet nog de hoogte x het kern oppervlak x 24 kN/m2 

opgeteld worden om ook het eigen gewicht van de betonkern in de berekening mee te nemen. 

Veranderlijk: 
voor de veranderlijke belasting wordt voor beide torens uitgegaan van een kantoorfunctie waarvoor een 
rekenwaarde van de veranderlijke belasting van 3,00 kN/m2 geldt. Deze rekenwaarde moet nog 
vermenigvuldigd worden met een belastingsfactor van 1,5 wat een rekenwaarde geeft van 4,50 kN/m2. 
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Verticaa/ draagvermogen kern 
Ais uitgangswaarden voor beide torens wordt een wanddikte van de betonkern van 0,75 meter en een 
buitenstraal van 9 meter aangehouden. Het belastbaar oppervlak van de kern komt hiermee op 19,44 m2

• 

Voor de betonkwaliteit wordt (45/B55 beton aangehouden, wat een druksterkte heeft van 33,00 

kN/mm 2((ement & Beton, deeI2). Het totale draagvermogen van de kern komt hiermee op 6,4,105 kN. 

Horizonta/e be/asting 
De horizontale belasting bestaat uit windbelasting, wat een veranderlijke vrije belasting is die voor de 

bepaling van de krachtsverdeling in de bouwconstructie beschouwd moet worden als een quasi-statische 

belasting. 

De globale windbelasting op de torens wordt berekend met de formule: Prep(windbelasting)= (dim(factor 
voor afmetingen gebouw) x (index (windvormfactor) x pw(extreme waarde stuwdruk). Een 

drukvereffeningsfactor en een vergrotingsfactor voor het dynamische effect van de wind wordt bij deze 

globale berekening gelijk aan 1 gesteld. 

De (dim is afhankelijk van de hoogte en breedte van het aan de kern toe te rekenen geveloppervlak van de 
toren. V~~r toren "Zuid" is dit een oppervlak van 250 x 40 meter en voor toren "Noord" is dit een oppervlak 

van 300 x 36 meter. 

1+7 / Ih ' • ../B 
.-"'\ ------- met c_ s; 1 '--"dim = 

1+7 / i'J ' 

1 
B = ----------z 1 

0,94 + 0,021 h:3 + 0,029 b3 

Formu/es 1.1. Formu/es benodigd voor berekening factor voor afmeting gebouw (Cdim). 

Na het invullen van deze gegevens in de formules 1.1. is (dim voor toren "Zuid" vastgesteld van 0,87 en voor 

toren "Noord" een (dim van 0,84. 
Ondanks dat toren "Zuid" een meer afgeronde gevellijn heeft, zal voor beide een windvormfactor van 0,80 

worden aangehouden. 

Tot een hoogte van 150 meter zijn de extreme waarden van de stuwdruk terug te vinden in de NEN 6702. 

Volgens de NEN-norm ligt Rotterdam in windgebied II. De extreme winddruk die in de berekening zal 

worden aangehouden is 1,86 kN/m 2 behorende bij een gebouw van 150 meter in windgebied II. 

Nu aile voor de formule benodigde waarde bekend zijn kan de totale windbelasting worden berekend. V~~r 

toren "Zuid" is deze 1,21 kN/m2 en voor toren "Noord" 1,24 kNI/m2
. De berekende waarden moeten nog 

worden vermenigvuldigd met een belastingsfactor van 1,5, waarna de rekenwaarden voor de 
windbelasting op de torens uitkomt op 1,81 kN/m2 voor toren "Zuid" en 1,86 kN/m 2 voor toren "Noord". 

Vertica/e toets toren "Zuid" 
V~~r toren "Zuid" wordt de constructie aangenomen zoals in afbeelding 1.1. is weergegeven. Voor de 

verticale toets zal gerekend worden aan slechts een van de kernen (de meest linkse in afbeelding 1.1.). 

Wanneer deze voldoet, wordt aangenomen dat de andere kernen ook voldoen. 

Afbee/ding 1.1. Uitgangspunt constructie toren "Zuid" 
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Het vloeroppervlak behorende bij een kern is gelijk aan het oppervlak van een cirkel met een straal van 18 
meter minus de oppervlak van de kern zelf (cirkel met straal 9 meter), vermenigvuldigd met een factor 1,1 
om ook een deel van het oppervlakte van het middengebied tussen de drie cilinders mee te nemen. Het 
totale vloeroppervlak behorende bij een kern komt hiermee op 1050 m2. Aangezien slechts 70% van de 
belasting van dit vloerveld wordt afgedragen door de kern, komt het aan de kern toe te kennen 
vloeroppervlak per verdieping uit op 735 m2. Het aantal verdiepingen dat toren "luid" telt is, 64, waardoor 
de totale verticale belasting door de te ondersteunen constructie uitkomt op 64 x 735 m2 x 4,5 kN/m2 x 6,75 

kN/m2= 5,2'105 kN (2,08 kN/m 3
). De hoogte van toren "luid" is 250 meter, het eigen gewicht van de kern 

komt hiermee op 250 m x 19,44 m2 x 24 kN/m3= 1,2'105 kN. De totale verticale belasting wordt hierdoor 
6,6.105 kN (vergelijkbaar met 2,59 kN/m 3

). 

Deze verticale belasting is net iets hoger dan het verticale draagvermogen van de kern. Door de dikte van 
de kernwand te verhogen kan het draagvermogen van de kern wei groter worden dan de op te nemen 
verticale belasting. Uit een hernieuwde berekening blijkt dat de wanden van de betonkern minimaal 0,76 
meter dik moeten zijn om te voldoen. 

Vertica/e toets toren "Noord" 

A/bee/ding 1.2. P/attegrond toren "Noord" A/bee/ding 1.3. Volume ontwerp toren "Noord" 

De constructie van toren "Noord" bestaat uit 3 betonkernen en een stalen constructie van kolommen en 
liggers in een vast rooster van 7,2 x 7,2 meter. Voor de verticale toets zal gerekend worden aan slechts een 
kern, de bovenste in afbeelding 1.2. Wanneer deze kern voldoet, wordt aangenomen dat ook de andere 
kernen in de constructie voldoen. 
Afwijkend aan de andere toren is dat het vloeroppervlak per verdieping van toren "Noord" niet gelijk blijft 

over de gehele hoogte. loals te zien is in afbeelding 1.3. loopt het gevelvlak naarmate deze hoger komt 
steeds verder naar binnen. Het gevolg van deze naar binnenlopende gevel is, dat de kern die het meest aan 
de kant van deze schuine gevel staat al eerder ophoud dan de andere twee kernen in het ontwerp. Voor 
het te dragen vloerveld van de kern die in deze toets wordt gecontroleerd geldt echter dat deze wei over 
de gehele hoogte nagenoeg gelijk zal blijven en tot de top van het gebouw zal doorlopen. Het oppervlak 
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van het aan de kern toe te kennen stuk verdiepingsvloer is 638 , waarbij er al rekening mee is gehouden 
dat 50% van de belasting zal worden opgenomen door de stalen kolommen buiten de kern. Het 
aantal verdiepingen dat toren "Noord" is 80, waardoor totale verticale door de te 
ondersteunen constructie uitkomt op 80 x 638 m2 x 4,5 kN/m2 x kN/m2= s,8·lOs kN. Het gewicht 
van de kern is 300 m x m2 x 24 1,4,105 kN . De verticale belasting wordt hierdoor 

kN (vergelijkbaar met 2,81 kN/m\ De verticale is in dit dan het 
draagvermogen van de kern. Om het draagvermogen van de kern te verbeteren kan 
wand of de betonkwaliteit worden Wanneer wanddikte wordt 
hernieuwde berekeningen dat er een minimale wanddikte benodigd zijn van 0,87 meter om te voldoen. 

Om voor de horizontale toets te slagen mag totale uitbuiging van de toren niet meer dan 1/500 van 
de V~~r toren Hluid" betekent dit een maximale 
uitbuiging aan de top van het gebouw is een optelsom van de en 
de uitbuiging door de buiging van het gebouw. 
In de constructie mega vakwerken meegenomen die ervoor moeten zorgen de dwarskracht 
altijd door minimaal twee kernen samen wordt opgenomen. Uit de horizontale toets moeten blijken 
hoeveel van deze moeten worden om aan de eis te voldoen. 
De dwarskracht van de constructie is afhankelijk van de stijfheid van de kernen en de stijfheid 
van koppeling tussen de vakwerken en de kernen. 
Ais voor de eerste zijn een wanddikte van 0,76 meter verticale toets) 
en tweemaal een vakwerk van 3 hoog genomen. Bij waarde heeft een enkele kern een 
buigstijfheid (EI) van .109 kNmL en de van een Jigger een stijfheid van kNm 2

• De totale 
stijfheid van het wordt hiermee kNm2

• Bij van de totale blijkt deze 
0,62 meter te zjjn. Voor het verschil tussen deze waarde en eis (23%) zullen veranderingen in het 

moeten aangebracht. Uit hernieuwde berekeningen bJijkt dat de toren voldoet wanneer 
vier vakwerken over twee verdiepingen (7,4 hoog worden en een van de kern 
wordt van meter. 
De toegenomen wanddikte heeft geen gevolgen voor de toets van de kern. 
Ais resultaat van de van de hoofdconstructie kan worden aangehouden dat er 3 betonkernen 
worden toegepast met een wanddikte van meter, welke op 4 plaatsen zijn door stalen 
vakwerkliggers van 2 verdiepingen (7,4 haag. 

Voor de horizontale toets van toren "Noord" worden de twee tot de top doorlopende beschouwd. 
De totale aan top van het mag hierbij maximaal 0,6 meter 
Ais startwaarden wordt wanddikte uit de verticale toets van meter overgenomen en het al eerder 
aangenomen tweetal vakwerkliggers van drie verdiepingen 
Uit een eerste blijkt dat de uitbuiging aan de top meter zal zijn, wat 223% te veel is. Deze 
223% is niet op te vangen door aileen dikker te maken en meer toe te passen en 
daarom zal er gekeken moeten worden naar een andere oplossing. 
Het verder uit elkaar zetten van de van de 
een betere zijn oplossingen, waarmee de van de constructie 

Met het toepassen van deze zou aan de toets kunnen 
beide kernen 7 meter extra naar buiten worden geplaatst, de van de kern 
meter, een betonsterkteklasse wordt aangehouden, een wanddikte van 
aangehouden en er 7 keer een van twee verdiepingen haag wordt 

toepassen van 
kan worden 

voldaan wanneer 
vergroot met 

meter wordt 

Deze maatregelen zullen een grate impact hebben op de functionaliteit van het gebouw en de 
constructiekosten. Om deze maatregelen niet te hoeven zal er worden voor een 
constructieprincipe de gevel oak meewerkt bij het opnemen van dwarskrachten. 
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Outriggers 
Door een outrigger toe te voegen in het ontwerp is het mogelijk de stijfheid van de gehele constructie te 
verhogen. Uit de horizontale toets van toren "Noord" de afstand tussen de kernen onvoldoende was om 
genoeg dwarskracht op te kunnen nemen. De outrigger zorgt ervoor dat de constructie in de gevel wordt 
geactiveerd. Wanneer er een horizontale kracht moet worden opgenomen zal in de ene gevel een 

trekkracht ontstaan en in de andere een drukkracht. In figuur 1.1. is deze krachtverdeling zichtbaar 
gemaakt en is op te maken dat de totale uitbuiging verminderd vergeleken met een constructief systeem 
dat aileen uitgaat van aileen een kern. 

-
-q -
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~hl'''r 

wull lb-_-<> 

( \I) he;'T \Va ll wi th (lutri gcr (b) displllccm ' 1\ w;lhnllt olltrigger (e) d;"plac:elOcnts with olling r 

Figuur 1.1. Verplaatsing van een constructie zander (b) en met outrigger (c). (Bron: High-rise structures : 
preliminary design for lateral load, 2007) 

De outrigger bestaat uit een vakwerk dat de kernen met de gevels verbind. Vaak zijn deze vakwerken wei 
twee verdiepingen hoog. Om zoveel mogeljjk gevelkolommen te activeren kan er het beste ook een 
gevelvakwerken in de gevel gemaakt worden. In deze berekening zal er van worden uitgegaan dat dit 
vakwerk gekoppeld wordt aan de kernen. In figuur 1.2. is een voorbeeld te zien van een dergelijk systeem. 

Figuur 1.2. Outrigger systeem dot uitgaat van een 
facaderigger (Bran : High-rise structures: 
preliminary design for lateral load, 2007) 
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Figuur 1.3. De toe te passen constructieprincipes en hun gebruikelijke toe te passen hoogte. Voor toren 
"Zuid" een stijve kern constructie. Voor toren "Noord" zal uitgegaan worden van een kern met outriggers. 
(Bron: High-rise structures: preliminary design for lateral load, 2007) 

In figuur 1.3. is de gebruikelijke hoogte van de door de twee torens gebruikte constructieprincipes terug te 
vinden. Voor toren "Zuid" geldt het gebruik van een stijve kern constructie, welke standaard tot ongeveer 
een hoogte van 50 verdiepingen wordt gebruikt. In project ERASMUSPOORT® zal het aantal verdiepingen 
64 zijn, wat mogelijk wordt gemaakt door de drie losse kernen die samen een grote stijve kern vormen. 
Voor toren "Noord" wordt een constructieprincipe van een kern met outriggers gebruikt . Voor dit systeem 
is in figuur 1.3. een hoogte van 75 verdiepingen genomen. In project ERASMUSPOORT® zal de constructie 
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80 verdiepingen hoog worden. Om dit mogelijk te maken zullen er drie outriggers met facade-rigger in de 
gevel worden toegepast met een hoogte van twee verdiepingen. 
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Bijlage 7: Onder stap 1, 2 en 3 van het stappenplan opgestelde strokenschema's voor het 

studieproject ERASMUSPOORT@. 

BIJLAGE 7: STAP 1 T/M 3STAPPENPLAN 
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Bijlage 8: Bepalingen van de vervoersintensiteit van de onder stap 3 van het stappen plan 

herverdeelde materiaalstromen. 

BIJLAGE 8: BEPALING VERVOERSINTENSITEIT HERVERDEELDE MATERIAALSTROMEN 



1. = 1785 t, 714 m3, 357 stuks per week 
2. = 42 t, 22 m3, 7 stuks per week 

3. = 165 t, 160 m3, 35 stuks per week 
4. = 323 t, 327 m3, 64 stuks per week 
5. = 249 t, 257 m3, 51 stuks per week 
6. = 200 t, 189 m3, 36 stuks per week 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Bijlage 9: Tijdens stap 4 van het stappenplan op te stellen werkblad, met daarop ingevuld: de 

tijdgebonden, kwantitatieve en afstandsgegevens van de voor project ERASMUSPOORT® door te 

berekenen materiaalstromen. 

BIJLAGE 9: WERKBLAD STAP 4 VAN HET STAPPENPLAN 



STAP 4: Opstellen rekenwaarden voor gemaakte verdellng 

Totaaloverzlcht projectafhankelijke gegevens Tijdgebonden gegevens Kwantltatieve gegevens Afstanden vervoer over de weg Afstanden vervoer over het water 

Nr. Materiaalstroom Start datum Einddatum Weken Gewicht in ton Volumelnm 
] 

Aantal stuks Naar Afstand Snel. Provo Beb. kom Afstand Max. vaarklasse Voortransport Snel. Provo Beb. kom 

Altijd direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 30-4-2013 22-10-2013 25 21.050 B.425 4.200 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

2. Betonspecie periode 2 22-10-2013 2-9-2014 45 118.215 47.295 23.625 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

3. Betonspecie periode 3 2-9-2014 4-11-2014 9 16.065 6.426 3.213 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

4. Betonspecie periode 4 4-11-2014 28-4-2015 25 36.425 14.575 7.275 bouwplaats 5km 50% 0% 50% 

Altijd via verzamelpunt voor prefabrlcage 

5. Betonspecie (module) 30-4-2013 12-8-2014 67 
42.746 17.085 

638 p/w 255 p/w 

8.576 

128 p/w 
prefabricage 3km 0% 0% 100% 

6. Wapening en stalen Kol. Lig. (module) 30-4-2013 12-8-2014 67 
23.383 22.512 

349 p/w 336 p/w 

4.958 
prefabricage 

74 p/w 
19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

7. Staalprofielen (module) 30-4-2013 12-8-2014 67 
1.608 1.139 402 

24 p/w 17 p/w 6 p/w 
prefabricage 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 1,5 km 0% 0% 100% 

8. Gevelelementen (module) 3D-4-2013 12-8-2014 67 
1.072 11.122 1.407 

16 p/w 166 p/w 21 p/w 
prefabricage 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 2,Okm 0% 50% 50% 

Gebundelde vervoersstroom Door het rekenmodel te berekenen bouwplaats 6km 50% 0% 50% 5km 8 

Direct naar de bouwplaats of via verzamelpunt 

9. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

30-4-2013 28-5-2013 4 
168 88 28 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11km 8 

kokers periode 1 42 p/w 22 p/w 7 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

10. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

2B-5-2013 22-10-2013 21 
2.436 1.932 420 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11 km 8 

kokers peri ode 2 116 p/w 92 p/w 20 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

11. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

22-10-2013 19-11-2013 4 
660 640 140 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11km 8 

kokers periode 3 165 p/w 160 p/w 35 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16km 8 

12. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

19-11-2013 22-7-2014 35 
12.775 12.215 2.485 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11km 8 

kokers periode 4 365 p/w 349 p/w 71 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16km 8 

13. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

22-7-2014 19-8-2014 
1.292 1.308 256 bouwplaats 22km 70% 0% 30% 11 km 8 

4 
kokers periode 5 323 p/w 327 p/w 64 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16km 8 

Wapening en stalen kolommen liggers. en 
19-8-2014 

2.739 2.B27 561 bouwplaats 22km 70% 0% 30% 11 km 8 
14. 4-11-2014 11 

kokers peri ode 6 249 p/w 257 p/w 51 p/w verzamelpunt 19km 70% 0% 30% 16km 8 

15. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 

4-11-2014 28-4-2015 
5.850 6.225 1.200 bouwplaats 22km 70% 0% 30% 11km 8 

25 
kokers peri ode 7 234 p/w 249 p/w 48 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

16. 
Wapening en stalen kolommen liggers. en 800 756 144 bouwplaats 22 km 70% 0% 30% 11km 8 

28-4-2015 26-5-2015 4 
200 p/w kokers peri ode 8 189 p/w 36 p/w verzamelpunt 19 km 70% 0% 30% 16 km 8 

Staalprofielen periode 1 11-6-2013 3-12-2013 
250 175 50 bouwplaats 42 km 50% 35% 15% 46 km 3 

1,5 km 0% 0% 100% 17. 25 
10 p/w 7 p/w 2 p/w verzamelpunt 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 

18. Staalprofielen periode 2 3-12-2013 2-9-2014 
2.067 1.482 46B bouwplaats 42 km 50% 35% 15% 46 km 3 

1,5 km 0% 39 0% 100% 
53 p/w 38 p/w 12 p/w verzamelpunt 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 

Staalprofielen periode 3 2-9-2014 9-6-2015 
1.720 1.240 400 bouwplaats 42 km 50% 35% 15% 46 km 3 

19. 40 
43 p/w 31 p/w 

1,5 km 0% 0% 100% 
10 p/w verzamelpunt 48 km 50% 35% 15% 42 km 3 

20. Gevelelementen peri ode 1 25-6-2013 17-12-2013 25 
250 2.600 325 bouwplaats 125 km 80% 10% 10% 126 km 6 

2,Okm 50% 50% 0% 
10 p/w 104 p/w 13 p/w verzamelpunt 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 

21. Gevelelementen periode 2 17-12-2013 16-9-2014 
1.248 13.377 1.638 bouwplaats 125 km 80% 10% 10% 126 km 6 

50% 39 2,0 km 0% 50% 
32 p/w 343 p/w 42 p/w verzamelpunt 122 km 80% 10% 10% 121 km 6 

Gevelelementen periode 3 
880 9.560 1.160 bouwplaats 125 km BO% 10% 10% 126 km 6 

22. 16-9-2014 23-6-2015 40 
verzamelpunt 121 km 

2,0 km 0% 50% 50% 
22 p/w 239 p/w 29 p/w 122 km 80% 10% 10% 6 

Voor de materialen benodigd voor de modules moet worden Wanneer materiaalstromen over water de bouwplaats bereiken moet er nog een 
Totaal 30-4-2013 23-6-2015 293.699 183.004 62.931 uitegegaan van een volume toename van 2,5 natransport van 400 meter plaatsvinden per vrachtwagen. 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Bijlage 10: Voor aile drie de opgestelde scenario's: het tijdens stap 5 van het stappenplan 

opgestelde rekenblad, met daarop ingevuld: de uitkomsten van de berekeningen en de gemaakte 

keuzes. 

BIJLAGE 10: REKENBLAD STAP 5 VOOR ELK SCENARIO VAN PROJECT ERASMUSPOORT 



Scenario 1: de laagst mogelljke C02-emissie wanneer van vervoer over het water en de weg gebrulk kan worden gemaakt 

STAP 5 Rekenblad STAP6 STAP 7 STAP8 

Materiaalstroom 
direct transport gebundeld transport via verzamel. 

direct of indirect Nr. CO, (ton) Kosten ( CO,(ton) Kosten ( vervoerstype vervoerstype 

Atlljd direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 vrachtwagen 6,8 ( 97.918 direct 

2. Betonspecie periode 2 vrachtwagen 37,9 ( 547.073 direct 

3. Betonspecie peri ode 3 vrachtwagen 5,2 ( 74.935 direct 

4. Betonspede peri ode 4 vrachtwagen 11,6 ( 168.131 direct 

Altljd vfa venamelpunt voor prefabrlealle 

5. Betonspecie (module) vrachtwagen I,i ( 193.714 verzamelpunt (pref.) 

Wapening en stalen 
vrachtwagen 30,0 ( 139.835 

verzamelpunt 
6. motorschip 15,0 { 260.449 

kolommen, ligger< (module) 
duwstel l5.O { 235.934 

(prefabrieage) 

vrachtwagen 9,3 ( 19.257 
verzamelpunt 

7. Staalprofielen (module) motorschip 23,8 ( 52.481 

duwstel 23,8 ( 55.413 
(prefabrieage) 

vrachtwagen u... ( 82.153 
verzamelpunt 

8 . Gevelelementen (module) motors chip 68,1 { 169.391 

duwstel 68,1 { 172.581 
(prefabrieage) 

Gebundelde materiaalstroom 
vrachtwagen 27,3 { 173.729 

verzamelpunt 
X 

naar de bouwplaats 
motorschip 14,2 (451.417 

Iprefabrieage) 
duwstel 14,2 { 429.103 

Direct naar de bouwplaats of via verzamelpunt 

Wapening en stalen vrachtwagen 0,3 {955 vrachtwagen 0,2 ( 1.616 

9. koJommen, liggers en kokers motorschip 1,4 { 3.983 motorschip 0,0 {5.674 verzamelpunt 

periode 1 duwstel 1,4 ( 4.145 duwstel 0.0 { 5.250 

Wapening en stalen vrachtwagen 4,4 { 13.898 vrachtwagen 3,1 ( 24.213 

10. kolommen, Jiggers en kokers motorschip 7,7 { 43.719 motorschip 0.4 { 42.253 verzamelpunt 

periode 1 duwstel 7,7 { 43.516 duwstel 0,4 ( 53.596 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,1 { 4.344 vrachtwagen 0,9 { 7.776 

11. kolommen, liggers en kokers motorschip 1,5 ( 12.992 motorschip 004 ( 13.624 verzamelpunt 

peri ode 3 duwstel 1,5 { 12.713 duwstel 0,4 ( 16.188 

Wapening en stalen vrachtwagen 18,4 { 270.480 vrac-htwagen 18,8 ( 140.363 

12. kolommen, liggers en kokers motorschip 13,5 { 841.579 motorschip Il,1 { 250.095 verzamelpunt 

periode 4 duwstel 13,5 { 795.282 duwstel 11,8 { 267.841 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,8 { 7.492 vrachtwagen 2,0 { 14.579 

13. kolommen, liggers en kokers motorschip 1,5 { 22.686 motorschip 1,3 { 26.268 verzamelpunt 

periode 5 duwstel 1,5 { 21.965 duwstel U { 25.435 

Wapening en stalen vrachtwagen 4,0 { 16.727 vrachtwa-gen 4,0 01.681 

14. kolommen, liggers en kokers motorschip 4,2 ( 50.251 motorschip 2,5 {57.126 verzamelpunt 

periode 6 duwstel 4,2 { 48.753 duwstel loS { 55.181 

Wapening en stalen vrachtwagen 9,1 { 35.518 vrachtwagen 8,6 { 67.699 

15. kolommen, liggers en kokers motorschip 9,4 { 93.438 motorschip S,4 022.013 verzamelpunt 

periode 7 duwstel 9,4 { 90.437 duwstel s.t ( 117.857 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,2 ( 4.432 vrachtwagen 1,2 { 8.419 

16. kolommen, liggers en kokers motorschip 1,5 ( 11.775 motorschip 0,8 { 14.973 verzamelpunt 

peri ode 8 duwstel 1,5 { 11.496 duwstel 0.- { 14.514 

vrachtwagen 2,8 { 4.604 vrachtwagen 1.1 { 3.830 

17. Staalprofielen periode 1 motorschip 37,7 {43.741 motors chip 0,2 { 9.434 verzamelpunt 

duwstel 37,7 ( 50.891 duwstel 0,2 { 6.160 

vrachtwagen 5,6 ( 15.711 vrachtwagen 52 { 28.467 

18. Staalprofielen periode 2 motorschip 59,2 { 110.470 motorschip 2,2 ( 75.943 verzamelpunt 

duwstel 59,2 { 120.075 duwstel 2,2 { 56.078 

vrachtwagen 5.4 { 14.296 vrachtwagen 8,0 { 27.967 

19. Staalprofielen periode 3 motorschip 60,6 { 98 .666 motorschip 16,1 { 70.058 direct 

duwstel 60,6 { 108.850 duwstel 16,1 { 65.040 

vrachtwagen 8,2 {16.762 vrachtwagen U { 23 .006 

20. Gevelelementen periode 1 motorschip 103,0 { 139.939 motorschip 0,4 { 48.331 verzamelpunt 

duwstel 103,0 ( 149.942 duwstel 0,3 { 36.185 

vrachtwagen 38,7 ( 80.184 vrachtwagen 29,5 { 108.526 

21. Gevelelementen periode 2 motorschip 161,7 { 320.951 motorschip 7,5 { 225.753 verzamelpunt 

duwstel 161,7 031.612 duwstel 7,5 { 186.445 

vrachtwagen 26,5 { 56.301 vrachtwagen ~ .. { 297.617 

22. Gevelelementen periode 3 motorschip 165,4 { 282 .579 motorschip 42,4 { 408.489 verzamelpunt 

duwstel 165,4 { 295.669 duwstel 42,4 { 393.534 

Het onder stap 5 van het stappenplan opgestelde rekenblad voor scenario 1. lijdens het uitvoeren van stap 6 zijn aile uitkomsten voor direct vervoer naa 

de bouwplaats gegenereerd. lijdens stap 7 is dit ook gebeurd voor transport via het verzamelpunt. lijdens stap 7 en 8 is vervolgens per materiaalstoolT 

STAP9 

keuze vervoersmiddel 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

duwstel en motorschip 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

duwstel 

duwstel 

motorschip 

motorschip 

motorschip 

duwstel 

duwstel 

duwstel 

duwstel 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

bepaald welke opties het beste voor dit scenario gekozen kunnen worden . ler verduidelijking zijn de gekozen opties (met de laagste C02) met graen gemarkeerd. 



Scenario 2: de laagste C02-emissie wanneer aileen gebruik gemaakt wordt van veNeer over de weg 

SlAP S Rekenblad SlAP 6 SlAP 7 SlAPS SlAP 9 

Materiaalstroom 
direct transport gebundeld transport via verzamel. 

direct of indirect keuze vervoersmiddel Nr. CO, (Ion) Koslen ( CO, (Ion) t Koslen ( vervoerstype vervoerstype 

Allljd direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 vrachtwagen 6,8 ( 97.918 direct 

2. Betonspecie periode 2 vrachtwagen 37,9 ( 547 .073 direct 

3. Betonspecie periode 3 vrachtwagen 5,2 ( 74.935 direct 

4. Betonspecie peri ode 4 vrachtwagen 11,6 ( 168.131 direct 

Allljd via venamelpunt voar prefabricase 

5. Belonspede (module) vrachtwagen SA ( 193.714 verzamelpunl (pref.) 

6. 
Wapening en stalen 

vrachtwagen JO,O ( 139.835 
verzamelpunt 

kolommen, liggers (module) (prefabrieage) 

7. Slaaiprofielen (module) vrachtwagen '.3 ( 19.257 
verzamefpunt 

(prefabrieage) 

8. Gevelelemenlen (module) vrachtwagen oU,t ( 82.153 
verzamelpunt 

(prefabrieage) 

X 
Gebundelde materiaals troom 

vrachtwagen U.s ( 173.729 
verzamelpunt 

naar de bouwpfaats (prefabrieage) 

Direct naar de bouwplaats of via venamelpunt 

Wapening en stalen 

9. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen 0,3 ( 955 vrachtwagen o.a ( 1.616 verzamelpunt 

periode 1 

Wapening en stalen 

10. kolommen, figgers en kokers vrachtwagen 4,4 ( 13.898 vrachtwagen J,1 ( 24 .213 verzamefpunt 

periode 1 

Wapening en stalen 

11. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen 1,1 ( 4.344 vrachtwagen 11.9 ( 7.776 verzamelpunt 

periode 3 

Wapening en stalen 

12. kolommen, figgers en kokers vrachtwagen 11,.4 ( 270.480 vrachtwagen 18,8 ( 140.363 direct 

periode 4 

Wapening en stalen 

13. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen t.a n .492 vrachtwagen 2,0 ( 14.579 direct 

periode 5 

Wapening en stalen 
14. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen -to ( 16.727 vrachtwagen 4,0 ( 31.681 direct 

periode 6 

Wapening en stalen 

15. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen 9,1 ( 35.518 vrachtwagen " ( 67.699 verzamelpunt 

periode 7 
Wapening en stalen 

16. kolommen, liggers en kokers vrachtwagen U ( 4 .432 vrachtwagen 1,2 (8.419 direct 

periode 8 

17. 51.alprofielen periode 1 vrachtwagen 2,8 ( 4.604 vrachtwagen l.1 ( 3.830 verzamelpunt 

18. Slaaiprofielen periode 2 vrachtwagen 5,6 ( 15.711 vrachtwagen s.J ( 28.467 verzamelpunt 

19. Staalprofielen periode 3 vrachtwagen Sit ( 14.296 vrachtwagen 8,0 07.967 direct 

20. Gevelelementen periode 1 vrachtwagen 8,2 ( 16.762 vrachtwagen IIJI ( 23.006 verzamelpunt 

21. Gevelelementen periode 2 vrachtwagen 38,7 ( 80.184 vrachtwagen at.s ( 108.526 verzamelpunt 

22. Gevelelementen periode 3 vrachtwagen 26,5 ( 56.301 vrachtwagen .2U (297.617 verzamelpunt 

Het onder stap 5 van het stappenplan opgestelde rekenblad voor scenario 2. Tijdens het uitvoeren van stap 6 zijn aile uitkomsten voor direct vervoer naa 

de bouwplaats gegenereerd. Tijdens stap 7 is dit ook gebeurd voor transport via het verzamelpunt. Tijdens stap 7 en 8 is vervolgens per materiaalstoorr 

bepaald welke opties het beste voor dit scenario gekozen kunnen worden . Ter verduidelijking zijn de gekozen opties (met de laagste C02) met groen gemarkeerd. 

Voor dit scenario hoefden aileen de C02 en kosten worden bepaald voor vervoer per vrachtwagen . 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 



Scenario 3: de Soedkoopste oplosslns 

STAP 5 Rekenblad I STAP 6 STAP7 STAP8 

Materiaalstroom 
I direct transport gebundeld transport via verzamel. 

direct of indirect Nr. co, (ton) Kosten ( CO,(ton) Kosten ( I vervoerstype ve,rvoerstype 

Atlijd direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 vrachtwagen 6,8 ( 97.918 direct 

2. Betonspecie periode 2 vrachtwagen 37,9 ( 547.073 direct 

3. Betonspecie periode 3 vrachtwagen 5,2 ( 74.935 direct 

4. Betonspecie perlode 4 vrachtwagen 11,6 ( 168.131 direct 

Altljd via verzamelpunt voor prefabriease 

5. 8etonspecie (module) vrachtwacen 8,3 ( 193.114 verzamelpunt (pref.) 

Wapening en stalen 
vrachtwagen 30,0 U39.8J5' 

verzamelpunt 
6. motorschip 15,0 ( 260.449 

kolommen, liggers (module) 
duwstel 15,0 ( 235.934 

(prefabrieage) 

vrachtwagen 9,3 (lUS7 
verzamelpunt 

7. 5taalprofielen (module) motorsehlp 23,8 ( 52.481 
duwstel 23,8 (55.413 

(prefabrieage) 

vrachtwagen 42,4 (82.1$3 
verzamelpunt 

8. Gevelelementen (module) motorschip 68,1 ( 169.391 

duwstel 68,1 ( 172.581 
(prefabrieage) 

Gebundelde materiaalstroom 
vrachtwagen 27,3 I uam 

verzamelpunt 
X motorschip 14,2 I ( 451.417 

(prefabrieage) naar de bouwplaats 
duwslel 14,2 ( 429.103 

Direct naar de bouwplaats of via verzamelpunt 

Wapening en stalen vrachtwagen 0,3 U5S vrachtwagen 0,2 ( 1.616 

9. kolommen, Jiggers en kokers motorschip 1,4 ( 3.983 motorschip 0,0 ( 5,674 direct 

periode 1 duwstel 1,4 ( 4.145 duwstel 0,0 ( 5.250 

Wapening en stalen vrachtwagen I 4,4 e13.8911 vrachtwagen 3,1 (24.213 

10. kolommen, liggers en kokers motorschip 
, 

7,7 ( 43 .719 mOlorsehip 0,4 ( 42 .253 direct 

periode 1 duwstel 7,7 ( 43.516 duwstel 0,4 ( 53.596 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,1 (4.U4 vrachtwagen 0,9 ( 7.776 

11. kolommen, Jiggers en kokers motorschip 1,5 ( 12.992 motorschip 0,4 ( 13.624 direct 

periode 3 duwstel 1,5 ( 12.713 duwstel 0,4 (16.188 

Wapening en stalen vrachtwagen 18,4 ( 270.480 vraehtwagen 18,8 tlAO.363 
12. kolommen, liggers en kokers motorschip 13,5 ( 841.579 motorschip 11,8 ( 250.095 verzamelpunt 

perlode 4 duwstel 13,5 { 795.282 duwstel 11,8 ( 267.841 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,8 (7A91 vrachtwagen 2,0 ( 14.579 

13. kolommen, liggers en kokers moto~chip 1,5 ( 22.686 motorschip 1,3 ( 26.268 direct 

periode 5 duwstel 1,5 ( 21.965 duwstel 1,3 ( 25.435 

Wapening en stalen vrachtwagen 4,0 C16,m vrachtwagen 4,0 ( 31.681 

14. kolommen, Jiggers en kokers motorschip 4,2 ( 50.251 motorschip 2,5 ( 57.126 direct 

periode 6 duwslel 4,2 ( 48.753 duwstel 2,5 ( 55.181 

Wapening en stalen vrachtwagen 9,1 OS.!18 vrachtwagen 8,6 ( 67.699 

15. kolommen, Jiggers en kokers motorschip 9,4 ( 93.438 motorschip 5,4 ( 122.QJ3 direct 

periode 7 duwstel 9,4 ( 90.437 duwstel 5,4 (117 .857 

Wapening en stalen vrachtwagen 1,2 U.432 vrachtwagen 1,2 ( 8.419 

16. kolommen, liggers en kokers motorschip 1,5 ( 11.775 motorschip 0,8 ( 14.973 direct 

periode 8 duwstel 1,5 ( 11.496 duwstel 0,8 ( 14.514 

vrachtwagen 2,8 ( 4.604 vrachtwagen 1,1 £3.830 
17. Staalprofielen periode 1 motorschip 37,7 ( 43.741 motors chip 0,2 (9.434 verzamelpunt 

duwstel 37,7 ( 50.891 duwstel 0,2 ( 6.160 

vrachtwagen 5,6 (lUll vrachtwagen 5,2 ( 28.467 

18. 5taalprofielen periode 2 moto(schip 59,2 € 110.470 motors chip 2,2 ( 75.943 direct 

duwstel 59,2 ( 120.075 duwstel 2,2 ( 56.078 

vrachtwagen 5,4 114.196 vrachtwagen 8,0 ( 27.967 

19. 5taalprofielen periode 3 motorschip 60,6 ( 98.666 motorschip 16,1 ( 70.058 direct 

duwstel 60,6 ( 108.850 duwstel 16,1 ( 65.040 

vrachtwagen 8,2 [16.762 vrachtwagen 6,9 ( 23.006 

20. Gevelelementen periode 1 motorschip 103,0 ( 139.939 motorschip 0,4 ( 48.331 direct 

duwstel 103,0 ( 149.942 duwslel 0,3 ( 36.185 

vrachtwagen 38,7 nO.l14 vrachtwagen 29,5 ( 108.526 

21 . Gevelelementen periode 2 motorschip 161,7 ( 320.951 molorsehip 7,5 ( 225.753 direct 

duwstel 161,7 ( 331 .612 duwstel 7,5 ( 186.445 

vrachtwagen 26,5 (56.301 vrachtwagen 24,9 ( 297.617 

22 . Gevelelementen periode 3 motorschip 165,4 ( 282.579 motorschip 42,4 ( 408.489 direct 

duwslel 165,4 ( 295.669 duwstel 42,4 ( 393.534 

Het onder stap 5 van het stappenplan opgestelde rekenblad voor scenario 3. Tijdens het uitvoeren van stap 6 zijn aile uitkomsten voor direct vervoer naa 

de bouwplaats gegenereerd . lijdens stap 7 is dit ook gebeurd voor transport via het verzamelpunt. Tijdens stap 7 en B ts vervolgens per materiaalstoorr 

STAP9 

keuze vervoersmiddel 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vr3chtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

vrachtwagen 

bepaald welke opties het beste voor dit scenario gekozen kunnen worden. ler verduidelijking zijn de gekozen opties (met de laagste kosten) met oranje gemarkeerd 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU! e 

Bijlage 11: Voor aile drie de opgestelde scenario's: de onder stap 10 van het stappenplan 

opgestelde strokenschema's van de beste organisatie van de materiaalstromen. 

BIJLAGE 11: PER SCENARIO STROKENSCHEMA BESTE ORGANISATIE MATERIAALSTROMEN 



1. Betonspecie periode 1 = 842 t, 337 m3, 168 stuks per week 

3. Betonspecie periode 3 = 1785 t, 714 m3, 357 stuks per week 

5. Staalprofielen = 43 t, 31 m3, 10 stuks per week 

7. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 1 = 391 t, 358 m3, 81 stuks per week 

9. Staalprofielen peri ode 1 = 24 t, 17 m3, 6 stuks per week 

11. Gevelelementen periode 1 = 16 t, 166 m3, 21 stuks per week 

13. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per 3 = 465 t, 428 m3, 94 stuks per week 

15. Staalprofielen periode 3 = 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

17. Betonspecie (module) periode 3 = 638 t, 255 m3, 128 stuks per week 

19. Staalprofielen peri ode 4 = 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

21. Gevelelementen periode 3 = 26 t, 270 m3, 34 stuks per week 

23. Betonspecie (module) periode 4 = 638 t, 255 m3, 128 stuks per week 

25. Staalprofielen periode 6 = 77 t, 55 m3, 18 stuks per week 

27. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per 7 = 323 t, 327 m3, 64 stuks per week 

29. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per 9 = 234 t, 249 m3, 48 stuks per week 

31. Gevelelementen periode 6 = 32 t, 343 m3, 42 stuks per week 

33 . Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 10 = 200 t, 189 m3, 36 stuks per week 

2. Betonspecie periode 2 = 2627 t, 1051 m3, 525 stuks per week 

4. Betonspecie peri ode 4 = 1457 t, 583 m3, 291 stuks per week 

6. Betonspecie (module) periode 1 = 638 t, 255m3, 128 stuks per week 

8. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 2 = 465 t, 428 m3, 94 stuks per week 

10. Staalprofielen peri ode 2 = 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

12. Betonspecie (module) periode 2 = 638 t, 255 m3, 128 stuks per week 

14. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 4= 514 t, 496 m3, 109 stuks per week 

16. Gevelementen peri ode 2 = 26 t, 270 m3, 34 stuks per week 

18. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per 5 = 714 t, 685 m3, 145 stuks per week 

20. Staalprofielen periode 5 = 77 t, 55 m3, 18 stuks per week 

22. Gevelelementen periode 4 = 48 t, 509 m3, 63 stuks per week 

24. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 6 = 672 t, 663 m3, 138 stuks per week 

26. Gevelelementen peri ode 5 = 48 t, 509 m3, 63 stuks per week 

28. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per 8 = 249 t, 257 m3, 51 stuks per week 

30. Staalprofielen periode 7 = 53 t, 38 m3, 12 stuks per week 

32 . Gevelelementen periode 7= 22 t, 239 m3, 29 stuks per week 

34. Gevelelementen periode 8 = 22 t, 239 m3, 29 stuks per week 

Overzicht van de beste organisatie van de materiaalstromen voor het scenario (1) dat uitgaat van de laagst mogelijke CO 2, vaor een bouwlogistiek waarbij van zowel vervoer over het water als de weg gebruik kan worden gemaakt. 

De materiaalstromen zijn hierbij opgedeeld in transporten die direct naar de bouwplaats zullen gaan en transporten die via een verzamelpunt lop en. De meeste transporten die niet noodzakelijk direct naar de bouwplaats hoeven te gaan 

maken gebruik van het verzamelpunt. 



1. Betonspecie peri ode 1 = 842 t, 337 m3, 168 stuks per week 

3. Betonspecie periode 3 = 1785 t, 714 m3, 357 stuks per week 

5. Wapening & stalen ko!. Lig.kok. Per 1 = 365 t, 349 m3, 71 stuks per week 

7. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 3= 249 t, 257 m3, 51 stuks per week 

9. Staalprofielen = 43 t, 31 m3, 10 stuks per week 

11. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per. 1= 391 t, 358 m3, 81 stuks per week 

13. Staalprofielen peri ode 1 = 24 t, 17 m3, 6 stuks per week 

15. Gevelelementen periode 1 = 16 t, 166 m3, 21 stuks per week 

17. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 3 = 465 t, 428 m3, 94 stuks per week 

19. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 5 = 349 t, 336 m3, 74 stuks per week 

21. Gevelelementen periode 2 = 26 t, 270 m3, 34 stuks per week 

23. Wapening & stalen ki!. Lig. Kok. Per. 6 = 349 t, 336 m3, 74 stuks per week 

25. Gevelelenten periode 3 = 26 t, 270 m3, 34 stuks per week 

27. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 7. = 234 t, 249 m3, 48 stuks per week 

29. Gevelelementen peri ode 5 = 32 t, 343 m3, 42 stuks per week 

2. Betonspecie periode 2 = 2627 t, 1051 m3, 525 stuks per \ 

4. betonspecie periode 4 = 1457 t, 583 m3, 291 stuks per week 

6. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 2 = 323 t, 327 m3, 64 stuks per week 

8. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per. 4 = 200 t, 189 m3, 36 stuks per week 

10. Betonspecie (module) periode 1 = 638 t, 255m3, 128 stuks per week 

12. Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per. 2 = 465 t, 428 m3, 94 stuks per week 

14. = Staalprofielen periode 2 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

16. Betonspecie (module) periode 2 = 638 t, 255 m3, 128 stuks per week 

18Wapening & stalen ko!. Lig. Kok. Per 4= 514 t, 496 m3, 109 stuks per week 

20. Staalprofielen periode 3 = 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

22. Betonspecie (module) peri ode 3 = 638 t, 255m3, 128 stuks per week 

24. Staalprofielen periode 4 = 77 t, 55 m3, 18 stuks per week 

26. Gevelelenten periode 4 = 48 t, 509 m3, 63 stuks per week 

28. Staalprofielen periode 5 = 53 t, 38 m3, 12 stuks per week 

30. Gevelelementen periode 6 = 22 t, 239 m3, 29 stuks per week 

Overzicht van de beste organisatie van de materiaalstromen voor het traditionele scenario (2) dat uitgaat van de laagst mogelijke CO 2 , voor een bouwlogistiek die aileen uitgaat van vervoer over de weg. De materiaalstromen zijn hierbij 

opgedeeld in transporten die direct naar de bouwplaats zullen gaan en transporten die via een verzamelpunt lopen. In vergelijking met het scenario (1) waarbij weI van vervoer over het water gebruik kan worden gemaakt gaan 

meer materiaalstromen direct naar de bouwplaats. 



1. Betonspecie periode 1 = 842 t, 337 m3, 168 stuks per week 

3. Betonspecie periode 3 = 1785 t, 714 m3, 357 stuks per week 

5. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 1 = 42 t, 22 m3, 7 stuks per week 

7. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 3 = 165 t, 160 m3, 35 stuks per week 

9. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 5 = 249 t, 257 m3, 51 stuks per week 

11. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 7 = 200 t, 189 m3, 36 stuks per week 

13. Staalprofielen periode 2 = 43 t , 31 m3, 10 stuks per week 

15. Gevelelementen periode 2 = 32 t, 343 m3, 42 stuks per week 

17. Betonspecie (module) periode 1 = 638 t, 255m3, 128 stuks per week 

19. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 2 = 714 t, 685 m3, 145 stuks per week 

21. Staalprofielen peri ode 2 = 34 t, 24 m3, 8 stuks per week 

23. Betonspecie (module) periode 2 = 638 t, 255m3, 128 stuks per week 

25. Wapening & stalen kol. Lig. Kok per. 4 = 349 t, 336 m3, 74 stuks per week 

27. Gevelelementen periode 5= 16 t , 166 m3, 21 stuks per week 

2. Betonspecie periode 2 = 2627 t, 1051 m3, 525 stuks per week 

4. Betonspecie periode 4 = 1457 t, 583 m3, 291 stuks per week 

6. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 2 = 116 t, 92m3, 20 stuks p/w 

8. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 4 = 323 t, 327 m3, 64 stuks per week 

10. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 6 = 234 t, 249 m3, 48 stuks per week 

12. Staalprofilen periode 1 = 53 t, 38 m3, 12 stuks per week 

14. Gevelelementen periode 1 = 10 t, 104 m3, 13 stuks per week 

16. Gevelelementen periode 3 = 22 t, 239 m3, 29 stuks per week 

18. Wapening & stalen kol. Lig. Kok. Per. 1 = 349 t, 336 m3, 74 stuks per week 

20. Staalprofielen periode 1 = 24 t, 17 m3, 6 stuks per week 

22. Gevelelementen periode 4 = 16 t, 166 m3, 21 stuks per week 

24. Wapen ing & stalen kol. Lig. Kok. Per. 3 = 714 t, 685 m3, 145 stuks per week 

26. Staalprofielen periode 3 = 24 t, 17 m3, 6 stuks per week 

Overzicht van de beste organisatie van de materiaalstromen voor het scenario (3) dat uitgaat van de laagst mogelijke kosten. De materiaalstromen zijn hierbij opgedeeld in transporten die direct noor de bouwploats zullen 

goon en transporten die via een verzomelpunt lopen. De meeste moterioolstromen die niet voor pre/obricoge longs het verzomelpunt hoeven goon direct noor de bouwplaots. 



STICHTING ERASMUSPOORT & TU/ e 

Bijlage 12: Voor aile drie de opgestelde scenario's : het onder stap 11 van het stappenplan 

opgestelde uitkomstenblad, met daarop de ingevuld: aile (deel)uitkomsten. 

BIJLAGE 12: PER SCENARIO HET UITKOMSTENBLAD MET DE RESULTATEN VAN DE DOORREKENING 



Uitkomstenblad: scenario 1. De laagst mogelijke C02-emissie met mogelijk gebruik van zowel vervoer over het water als over de weg. 

SlAP 11 

lijdgebonden gegevens Kwantitatieve gegevens Vervoer over de weg Vervoer over het water 

Materiaalstroom Start datum Einddatum Interval Gewicht in ton Volume in m 
, 

Aantal stuks Afstand Snel. Provo Beb. kom Afstand Max. vaarklass~Voortranspor~ Snel. I Provo I Beb. kom Vervoersmiddel Nr. 

Direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 30-4-2013 22-10-2013 2,5 21.050 8.425 4.200 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 

2. Betonspecie periode 2 22-10-2013 2-9-2014 2,5 118.215 47.295 23.625 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 

3. Betonspecie periode 3 2-9-2014 4-11-2014 2,5 16.065 6.426 3.213 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 

4. Betonspecie periode 4 4-11-2014 28-4-2015 2,5 36.425 14.575 7.275 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 

5. Staalprofielen 2-9-2014 9-6-2015 2,5 1.720 1.240 400 42 km 50% 35% 15% I Vrachtwagen 

Via verzamelpunt 

6. Betonspecie (module) periode 1 30-4-2013 25-6-2013 10,0 5.104 2.040 1.024 I 3km 0% 0% 100% Vrachtwagen 

7. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 1 30-4-2013 28-5-2013 10,0 1564 1432 324 16 km 8 Duwstel 

8. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 2 28-5-2013 25-6-2013 10,0 1860 1712 376 16 km 8 I Motorschip 

9. Staalprofielen periode 1 30-4-2013 11-6-2013 10,0 144 102 36 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

10. Staalprofielen periode 2 11-6-2013 25-6-2013 10,0 68 48 16 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

11. Gevelelementen periode 1 30-4-2013 25-6-2013 10,0 128 1328 168 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 30-4-2013 25-6-2013 2,5 5km 8 Duwstel 

12. Vloebaar beton (module) periode 2 25-6-2013 19-11-2013 10,0 13398 5355 2688 3km I 0% 0% I 100% Vrachtwagen 

13. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 3 25-6-2013 22-10-2013 10,0 7905 7276 1598 16 km I 8 Motarschip 

14. Wapening & stalen kaLlig. kok. per. 4 22-10-2013 19-11-2013 10,0 2056 1984 436 16 km 8 Motarschip 

15. Staalprofielen periode 3 25-6-2013 19-11-2013 10,0 714 504 168 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

16. Gevelelementen periode 2 25-6-2013 19-11-2013 10,0 546 5.670 714 122 km I 80010 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 25-6-2013 19-11-2013 2,5 5km I 8 I Duwstel 

17. Betonspecie (madule) periode 3 19-11-2013 22-7-2014 10,0 22.330 8.925 4.480 3km 0% 0% 100% Vrachtwagen 

18. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 5 19-11-2013 22-7-2014 10,0 24.990 23.975 5.075 16 km 8 Motarschip 

19. Staaprofielen periode 4 19-11-2013 3-12-2013 10,0 68 48 16 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

20. Staalprofielen periode 5 3-12-2013 22-7-2014 10,0 2.541 1.815 54 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

21. Gevelelementen periode 3 19-11-2013 17-12-2013 10,0 104 1.080 136 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

22. Gevelelementen periade 4 17-12-2013 22-7-2014 10,0 1.488 15.779 1.953 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 19-11-2013 22-7-2014 2,5 
~ 5 km 8 Duwstel 

23. Betonspecie (module) periode 4 22-7-2014 12-8-2014 10,0 1.914 765 384 3km 0% 0% 100% Vrachtwagen 

24. Wapening & stalen kaLlig. kok. per. 6 22-7-2014 12-8-2014 10,0 2.016 1.989 414 16 km I 8 I Duwstel 

25. Staalprofielen. periode 6 22-7-2014 12-8-2014 10,0 231 165 54 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

26. Gevelelementen periode 5 22-7-2014 12-8-2014 10,0 144 1.527 189 122km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 22-7-2014 12-8-2014 2,5 5 km 8 Duwstel 

27. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 7 12-8-2014 19-8-2014 10,0 323 327 64 16 km 8 Duwstel 

28. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 8 19-8-2014 4-11-2014 10,0 2.739 2.827 561 16 km 8 Duwstel 

29. Wapening & stalen koUig. kok. per. 9 4-11-2014 28-4-2015 10,0 5.850 6.225 1.200 16 km 8 Duwstel 

30. Staalprofielen periode 7 12-8-2014 2-9-2014 10,0 159 114 36 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 

31. Gevelelementen periode 6 12-8-2014 16-9-2014 10,0 160 1.715 210 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

32. Gevelelementen periade 7 16-9-2014 28-4-2015 10,0 704 7.648 928 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 12-8-2014 28-4-2015 2,5 5 km I 8 I Duwstel 

33. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 10 28-4-2015 26-5-2015 10,0 800 756 144 16 km 8 Duwstel 

34. Gevelelementen periode 8 28-4-2015 23-6-2015 10,0 176 1.912 232 122 km 80% 10% 10% Vrachtwagen 

X Gebundelde stroom 28-4-2015 23-6-2015 2,5 5 km 8 I Duwstel 

lotaal 30-4-2013 23-6-2015 293.699 183.004 62.391 

Uitkomstenblad scenario 1 : de laagst moge/ijke C02-emissie vaor een bouwlagistiek waarbij zawel van vervoer over het water als de weg gebruik kan worden gemaatk. Onder stap 11 zijn de gegevens van de materiaalstromen weergeven die benadigd zijn v~~r de daarrekening 

van de vaar dit scenario optimale arganisatie. Onder stap 12 zijn per materiaalstroom de eindresultaten weergeven. 

SlAP 12 

Restultaten 

Klasse Exp loitat ie CO2 (ton) Kosten 

6,8 ( 97.918 

37,9 ( 547.073 

5,2 ( 139.636 

I 

11,3 ( 314.126 

5,4 ( 14.296 

1 ( 8.548 

2 A1 0,9 ( 15.382 

1 A1 1,2 ( 19.475 

0,5 ( 1.266 

0,2 ( 617 

3,3 ( 7.471 

1 Al 1,7 ( 36.129 

2,6 ( 60.738 

2 Al 4,1 ( 83.344 

1 Al 1,2 ( 22.383 

2,6 ( 6.456 

12,7 ( 30.193 

2,1 Al 4,9 ( 155.961 

4,3 ( 101.186 

1 A1 15,9 ( 262.135 

0,2 ( 617 

8,2 ( 10.309 

2,3 ( 5.622 

34,4 ( 81.832 

2,1 A1 13,6 ( 330.269 

0,4 ( 16.376 

1 Al 1,2 ( 19.928 

0,8 ( 2.048 

3,3 ( 7.908 

2 Al 0,9 ( 38.767 

1 A1 0,3 ( 3.263 

1 Al 1,8 ( 27.122 

1 Al 3,8 ( 58.033 

0,5 ( 1.272 

3,9 ( 9.114 

18,3 ( 41.503 

1 Al 6,7 ( 88.424 

1 A1 0,6 (7.176 

4,6 ( 10.401 

1 A1 1,4 01.942 

lotaal: 230,9 ( 2.696.259 



Uitkomstenblad: scenario 2. De laagst mogeli;ke C02-emissie met gebruik van aileen vervoer over de weg 

STAP 11 

I Tijdgebonden gegevens I Kwantitatleve gegevens Vervoer over de weg Vervoer over het water 

Nr. Materiaalstroom Start datum Einddatum interval Gewicht in ton Volume in m' Aantal stuks Afstand Snel. Provo Beb. kom Afstand l Max. vaarklass~Voortranspor~ Snel. I Provo I Beb. kom 

Direct naar de bouwplaats 

1. Betonspecie periode 1 30-4-2013 22-10-2013 2,5 21.050 8.425 4.200 5km 50% 0% 50% 
2. Betonspecie periode 2 22-10-2013 2-9-2014 2,5 118.215 47.295 23.625 5km 50% 0% 50% 
3. Betonspecie periode 3 2-9-2014 4-11-2014 2,5 16.065 6.426 3.213 5km 50% 0% 50% 
4. Betonspecle periode 4 4-11-2014 28-4-2015 2,5 36.425 14.575 7.275 5km 50% 0% 50% 
5. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 1 19-11-2013 22-7-2014 2,5 12.775 12.215 2.485 22 km 70% 0% 30% 
6. Wapening & stalen koLl ig. kok. per. 2 22-7-2014 19-8-2014 2,5 1.292 1.308 256 22 km 70% 0% 30% 
7. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 3 19-8-2014 4-11-2014 2,5 2.739 2.827 561 22 km 70% 0% 30% 
8. Wapening & stalen koLl ig. kok. per. 4 28-4-2015 26-5-2015 2,5 800 756 144 22km 70% 0% 30% 
9. Staalprofielen 2-9-2014 9-6-2015 2,5 1.720 1.240 400 42 km 50% 35% 15% 

Via verzamelpunt 

10. Betonspecie (module) periode 1 30-4-2013 25-6-2013 10,0 5.104 2.040 1.024 3km 0% 0% 100% 
11. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 1 30-4-2013 28-5-2013 10,0 1564 1432 324 19 km 70% 0% 30% 
12. Wapening & stalen kol .lig. kok. per. 2 28-5-2013 25-6-2013 10,0 1860 1712 376 19 km 70% 0% 30% 
13. Staalprofielen peri ode 1 30-4-2013 11-6-2013 10,0 144 102 36 48 km 50% 35% 15% 
14. Staalprofielen peri ode 2 11-6-2013 25-6-2012 10,0 68 48 16 48 km 50% 35% 15% 
15. Gevelelementen periode 1 30-4-2013 25-6-2013 10,0 128 1328 168 122 km 80% 10% 10% 
X Gebundelde stroom 30-4-2013 25-6-2013 2,5 6,5 km 50% 0% 50% 

16. Vloebaar beton (module) periode 2 25-6-2013 3-12-2013 10,0 14674 5865 2944 3km 0% 0% 100% 
17. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 3 25-6-2013 22-10-2013 10,0 7905 7276 1598 19 km 70% 0% 30% 
18. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 4 22-10-2013 19-11-2013 10,0 2056 1984 436 19 km 70% 0% 30% 
19. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 5 19-11-2013 3-12-2013 10,0 698 672 148 19 km 70% 0% 30% 

20. Staalprofielen periode 3 25-6-2013 3-12-2013 10,0 782 552 184 48 km 50% 35% 15% 
21. Gevelelementen periode 2 25-6-2013 3-12-2013 10,0 598 6.210 782 122 km 800,(, 10% 10% 

X Gebundelde stroom 25-6-2013 3-12-2013 2,5 6,5 km 50% 0% 50% 

22. Betonspecie (module) periode 3 3-12-2013 12-8-2014 10,0 22.968 9.180 4.608 3km 00,(, 0% 100% 
23. Wapening & stalen koLlig. kok. per. 6 3-12-2013 12-8-2014 10,0 12.564 12.096 5.220 19 km 70% 0% 30% 
24. Staalprofielen periode 4 3-12-2013 12-8-2014 10,0 2.772 1.980 648 48 km 50% 35% 15% 
25. Gevelelementen periode 3 3-12-2013 17-12-2013 10,0 52 540 68 122 km 80% 10% 10% 
26. Gevelelementen periode 4 17-12-2013 12-8-2014 10,0 1.632 17.306 2.142 122 km 80% 10% 10% 

X Gebundelde stroom 3-12-2013 12-8-2014 2,5 6,5 km 50% 0% 50% 

27. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 7 4-11-2014 28-4-2015 10,0 5.850 6.225 1.200 19 km 70% 0% 30% 
28. Staalprofielen periode 5 12-8-2014 2-9-2014 10,0 159 114 36 48km 50% 35% 15% 
29. Gevelelementen periode 5 12-8-2014 16-9-2014 10,0 160 1.715 210 122 km 80% 10% 10% 
30. Gevelelementen periode 6 16-9-2014 23-6-2015 10,0 880 9.560 1.160 122km 800,(, 10% 10% 

X Gebundelde stroom 12-8-2014 23-6-2015 2,5 6,5 km 500,(, 0% 50% 

Totaal 30-4·2013 23-6-2015 293.699 183.004 I 65.487 

Uitkomstenb/od scenario 2 : de /aagst mage/ijke C02-emissie vaor een bauw/ogistiek met aileen vervaer aver de weg. Onder stop 11 zijn de gegevens van de materiaa/stromen weergeven die benadigd zijn vaar de daarrekening van de vaar dit scenario optima/e organisotie. 

Onder stop 12 zijn per moterioo/stroom de eindresultoten weergeven. 

STAP 12 

Resultaten 

Vervoersmiddel Klasse I Exploitatie CO2 Kosten 

I 
Vrachtwagen 6,8 € 97.918 

Vrachtwagen 37,9 € 547.073 

Vrachtwagen 5,2 € 139.636 

Vrachtwagen 11,3 € 314.126 

Vrachtwagen 18,4 € 74.324 

Vrachtwagen 1,8 € 7.492 

Vrachtwagen 4,1 € 16.727 

Vrachtwagen 1,2 € 4.432 
Vrachtwagen 5,4 € 14.296 

Vrachtwagen 1 € 8.548 

Vrachtwagen 1,9 € 8.966 

Vrachtwagen 2,3 € 10.565 

Vrachtwagen 0,5 € 1.266 

Vrachtwagen 0,2 € 617 

Vrachtwagen 3,3 0.471 
Vrachtwagen 3,7 € 16.148 

Vrachtwagen 2,8 € 66.521 

Vrachtwagen 9,6 € 44.615 

Vrachtwagen 2,5 € 12.029 

Vrachtwagen 2,1 € 5.394 

Vrachtwagen 2,8 € 7.040 

Vrachtwagen 13,9 € 32.954 
Vrachtwagen 11,3 € 68.118 

Vrachtwagen 4,4 € 104.094 

Vrachtwagen 15,3 € 126.227 

Vrachtwagen 8,8 € 22.700 

Vrachtwagen 1,2 € 2.828 

Vrachtwagen 39,2 € 90.954 
Vrachtwagen 16,8 € 131.028 

Vrachtwagen 7,2 € 33.518 

Vrachtwagen 0,5 € 1.272 
Vrachtwagen 3,9 € 9.114 

Vrachtwagen 22,9 € 51.904 

Vrachtwagen 5,5 € 30.370 

Totaal: 275,7 € 2.110.285 



Uitkomstenblad: scenario 3. De laagst mogelijke kosten met mogelijk gebruik van lowel vervoer over het water als over de weg. 

STAP 11 STAP 12 

Tijdgebonden gegevens Kwantitatieve gegevens 1 Vervoer over de weg 1 Vervoer over het water Resultaten 

Nr. Materiaalstroom Start datum Einddatum Interval Gewicht in ton Volume in m' Aantal stuks Afstand Snel. Provo Beb. kom Afstand I Max. vaarklass~Voortransporti Snel. I Provo I Beb. kom Vervoersmiddel Klasse I Exploitatie CO2 Kosten 

Direct naar de bouwplaats I 
1. Betonspecie periode 1 30-4-2013 22-10-2013 2,5 21.050 8.425 4.200 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 6,8 ( 97.918 

2. Betonspecie periode 2 22-10-2013 2-9-2014 2,5 118.215 47.295 23.625 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 37,9 ( 547.073 
3. Betonspecie periode 3 2-9-2014 4-11-2014 2,5 16.065 6.426 3.213 5km 50% O"A; 50% Vrachtwagen 5,2 ( 139.636 
4. Betonspecie periode 4 4-11-2014 28-4-2015 2,5 36.425 14.575 7.275 5km 50% 0% 50% Vrachtwagen 11,3 ( 314.126 
5. Wapening & stalen kol.lig. kok . per. 1 30-4 -2013 28-5-2013 2,5 210 88 28 22km 70% 0"10 30% Vrachtwagen 0,3 ( 962 

6. Wapening & stalen kol.lig . kok . per. 2 28-5-2013 22-10-2013 2,5 2.436 1.932 420 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 4,4 ( 14.344 

7. Wapening & stalen kol.lig. kok . per. 3 22-10-2013 19-11-2013 2,5 660 640 140 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 1,1 ( 4.344 

8. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 4 22-7-2014 19-8-2014 2,5 1.292 1.308 256 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 1,8 ( 7.492 

9. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 5 19-8-2014 4-11-2014 2,5 2.739 2.827 561 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 4,1 ( 16.727 

10. Wapening & stalen kol.lig. kok . per. 6 4-11-2014 28-4-2015 2,5 5.850 6.225 1.200 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 9,1 ( 35.518 

11. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 7 28-4-2015 26-5-2015 2,5 800 756 144 22 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 1,2 ( 4.432 
12. Staalprofielen periode 1 19-11-2013 2-9-2014 2,5 2.173 1.558 492 42km 50% 35% 15% Vrachtwagen 5,9 ( 16.507 

13. 5taalprofielen periode 2 2-9-2014 9-6-2015 2,5 1.720 1.240 400 42km 50% 35% 15% Vrachtwagen 5,4 ( 14.296 
14. Gevelelementen periode 1 25-6-2013 17-12-2013 2,5 250 2.600 325 125 km 80% 10% 10% Vrachtwagen I 8,2 ( 16.762 

15. Gevelelementen periode 2 17-12-2013 16-9-2014 2,5 1.248 13.377 1.638 125 km 80% 10% 10% Vrachtwagen I 38,7 ( 80.184 
16 Gevelelementen periode 3 16-9-2014 23-6-2015 2,5 880 9.560 1.160 125 km 80% 10% 10% Vrachtwagen I, 26,5 ( 56.301 

Via verzamelpunt 

17. Betonspecie (module) periode 1 30-4-2013 3-12-2013 10,0 19.778 7.905 3.968 3km 0% 0% 100% Vrachtwagen I' 3,8 ( 89.653 

18. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 1 30-4-2013 19-11-2013 10,0 10121 9744 2146 19 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 1 12,3 ( 58.551 

19. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 2 19-11-2013 3-12-2013 10,0 1428 1370 290 19 km 70% 0% 30% Vrachtwagen I 1,7 (8.106 

20. Staalprofielen periode 1 30-4-2013 11-6-2013 10,0 144 102 36 48 km 50% 35% 15% Vrachtwagen 0,5 ( 1.266 
21. Staalprofielen periode 2 11-6-2013 3-12-2013 10,0 850 600 200 48km 50% 35% 15% Vrachtwagen 3 ( 7.658 

22. Gevelelementen periode 4 30-4-2013 3-12-2013 10,0 496 5146 651 122km 80% 10% 10% Vrachtwagen 13,1 ( 29.480 
X Gebundelde stroom 30-4-2013 3-12-2013 2,5 6,5 km 50% 0% 50% Vrachtwagen 14 ( 82.864 

23. Vloebaar beton (module) periode 2 3-12-2013 12-8-2014 10,0 22968 9180 4608 3km 0% 0% 100% Vrachtwagen 4,4 ( 104.094 
24. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 3 3-12-2013 22-7-2014 10,0 23562 22605 4785 19 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 28,8 ( 133.770 

25. Wapening & stalen kol.lig. kok. per. 4 22-7-2013 12-8-2013 10,0 1047 1008 222 19 km 70% 0% 30% Vrachtwagen 1,7 ( 6.639 

26. Staalprofielen periode 3 3-12-2013 12-8-2014 10,0 864 612 216 48km 50% 35% 15% Vrachtwagen 2,9 ( 7.564 

27. Gevelelementen peri ode 5 3-12-2013 12-8-2014 10,0 576 5.976 756 122 km 80% 10"A; 10% Vrachtwagen 14,7 ( 33.537 

X Gebundelde stroom 3-12-2013 12-8-2014 2,5 1 , 6,5 km 50% 0% 50% Vrachtwagen 20,8 ( 121.520 

Totaal 30-4-2013 23-6-2015 293.847 1 183.080 1 62.955 I Totaal: 289,6 ( 2.051.324 

Uitkomstenblod scenario 3 : de loagst moge/ijke kosten. Onder stap 11 zijn de gegevens van de materioolstromen weergeven die benodigd zijn v~~r de doorrekening van de v~~r dit scenario optimole organisatie. Onder stop 12 zijn per materiaalstroom de eindresultaten weergeven. 


