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Voorwoord 
 
 
Het voor u liggende rapport is geschreven in het kader van het masterproject: 
Afstudeerplan (7RR41). Het dient als voorbereiding op het afstuderen aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven, faculteit Architecture, Building and 
Planning, Mastertrack Construction Technology. Dit rapport is bestemd voor 
mensen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de Technische 
Universiteit Eindhoven en JuBi V.O.F. 
 
Tijdens de analysefase voorafgaand aan het uiteindelijke afstuderen is een 
knelpunt gevonden. Hoe tot het knelpunt is gekomen wordt in dit rapport 
beschreven. Ook de opzet van het afstuderen, het afstudeerplan, wordt in dit 
rapport behandeld door het beschrijven van de doelstelling en bijbehorende 
probleemstellingen en onderzoeksvragen. In dit rapport valt te lezen hoe de 
onderzoeksfase van het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 
eruit gaat zien en tevens wordt een verwachting geschept omtrent de 
ontwerpfase die volgt op de onderzoeksfase. Het begin van het afstuderen wordt 
ingegeven door dit rapport, maar tevens dient een presentatie, een zogenaamd 
begincolloquium, gegeven te worden. De onderzoeksfase sluit men daarna af met 
het tussencolloquium en aan het eind van de ontwerpfase is het afstuderen 
afgerond en dient dit in een eindcolloquium te worden gepresenteerd. 
 
Gedurende de analysefase voorafgaand aan het maken van een afstudeerplan 
ben ik begeleid door: 
Dhr. Ing. Cor de Bruijn (Hoofdbegeleider TU/e) 
Dhr. Ir. Martin Vissers (Medebegeleider TU/e) 
Dhr. Ing. Frans Quataert (Bouwplaatsmanager JuBi V.O.F.) 
 
Bij deze wil ik hen hartelijk danken voor hun steun en bijdrage tijdens deze 
eerste fase. Daarnaast wil ik de medewerkers op het project JuBi bedanken voor 
de gastvrijheid en alle voorzieningen die ik tot mijn beschikking had. 
 
Mark ten Thije 
 
Eindhoven, oktober 2009 
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Samenvatting 
 
 
Dit rapport is ontwikkeld voor het masterproject: Afstudeerplan (7RR41). De kern 
van het afstudeerplan bestaat uit een nauwkeurige beschrijving van de 
analysefase voorafgaand aan het afstuderen. Tijdens deze analyse is een 
probleem geconstateerd welke relevant is om tijdens het afstuderen op te lossen. 
 
Het probleem dat opgelost dient te worden tijdens het afstudeertraject luidt als 
volgt: ‘In de huidige bouwnijverheid is geen hulpmiddel voorhanden om de 
bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen, waardoor werkvoorbereiders uit gaan 
van aannames en ervaringen’ 
 
Dit probleem is ontstaan na het lezen van verschillende literatuur, het houden 
van gesprekken met betrokkenen en het doen van observaties op de projecten 
JuBi in Den Haag en het UMC St. Radboud in Nijmegen. 
Tijdens het afstuderen zal het project JuBi, met al zijn logistieke problemen, 
centraal staan. Dit project ontleend zijn naam aan de ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zaken die na oplevering in het gebouw worden gehuisvest. 
 
Om het probleem te kunnen oplossen is een doelstelling ontwikkeld om de 
oorzaak van het probleem aan te kunnen pakken. De doelstelling is de leidraad 
gedurende het gehele afstudeertraject en dient aan het eind het probleem op te 
lossen. De doelstelling die tijdens het onderzoek centraal staat luidt als volgt: 
‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders de bouwplaatslogistiek 
op het project JuBi optimaal kunnen ontwerpen en beheersen.’ Verschillende 
betrokkenen hebben reeds aangegeven dat de bouwnijverheid belang heeft bij 
een goed functionerend hulpmiddel voor het ontwerpen van de 
bouwplaatslogistiek. Deze behoefte is tevens een motivatie om de problematiek 
rondom bouwplaatslogistiek aan te pakken tijdens het afstuderen. 
 
Met behulp van deze doelstelling, een drietal probleemstellingen en een dertiental 
onderzoeksvragen is het afstudeerplan opgesteld. De probleemstellingen om de 
data te verzamelen luiden als volgt: 
 
Probleemstelling 1: Hoe is de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

geregeld? 
Probleemstelling 2: Hoe moet de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

eruit zien? 
Probleemstelling 3:  Welke hulpmiddelen bestaan er om de 

bouwplaatslogistiek op complexe binnenstedelijke 
hoogbouwprojecten voor te bereiden en te beheersen 
tijdens de bouw? 

 
Door het doen van een onderzoek van circa zeven maanden worden 
bovenstaande probleemstellingen beantwoord. De onderzoeksfase wordt 
afgesloten met een tussencolloquium, gepland eind mei. Daarna moet de 
ontwerpfase nog worden doorlopen waarin het hulpmiddel daadwerkelijk 
ontworpen dient te worden. De afsluiting van het gehele afstuderen, en dus de 
beantwoording van de doelstelling en de oplossing voor het probleem, staat 
gepland in september 2010. 
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1 Inleiding 
 
 
Het rapport dat voor u ligt is de start van het afstudeertraject aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Tijdens dit afstudeertraject zal een hulpmiddel worden 
ontwikkeld om daarmee de bouwplaatslogistiek voor het project JuBi te kunnen 
ontwerpen. In de komende hoofdstukken wordt allereerst een beschrijving van 
het geconstateerde probleem gegeven dat is gevonden tijdens de analysefase 
voorafgaand aan het afstuderen. Daarna zal de doelstelling van het afstuderen 
worden gemotiveerd en worden tevens de bijbehorende probleemstellingen en 
onderzoeksvragen gegeven en uitgewerkt. Dit is in feite een beschrijving van de 
gehele onderzoeksfase tijdens het afstuderen. In hoofdstuk vijf wordt alvast 
vooruit gekeken naar de ontwerpfase die volgt op de onderzoeksfase. Tijdens de 
ontwerpfase moet namelijk een hulpmiddel worden ontwikkeld. 
 

 
Schema 1: Afstuderen ingedeeld in drie fases op de TU/e. [9] 

 
Verder wordt in deze inleiding een omschrijving gegeven van het begrip logistiek 
in het algemeen. Ook wordt de belangrijkste definitie ‘bouwplaatslogistiek’ die 
centraal zal staan tijdens het afstuderen toegelicht. In de laatste paragraaf is 
tevens een leeswijzer te vinden die exact aangeeft in welk hoofdstuk u als lezer 
dient te kijken voor specifieke informatie. 
 

1.1 Logistiek 
Het begrip logistiek is een breed begrip wat in feite in alle takken van de bouw 
terug komt. Volgens het online woordenboek van de Van Dale betekent logistiek 
het volgende: ‘Beheersing van alle goederenstromen, personen- en dataverkeer, 
nodig om een bedrijf enz. te laten functioneren’. [8] Deze definitie is erg breed, 
maar laat wel zien dat logistiek in de bouw zeker te maken heeft met materiaal, 
materieel, arbeid en de informatiestroom. 
Meer gekeken naar de bouw staat een definitie van logistiek in het rapport 
‘Hoogbouwlogistiek’ van RRBouw. Logistiek wordt in dat rapport als volgt 
omschreven: ‘Logistiek betreft het zodanig inrichten, besturen en beheersen van 
de distributie (aan- en afvoer) van de fysieke productiefactoren, en in samenhang 
daarmee van de informatiestromen tussen de diverse schakels van het 
bouwproces, dat hiervan een zo’n gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale 
bouwproces’ [RRBouw, 2005: 26]. [4] Ook volgens deze definitie heeft logistiek 
te maken met transport van materiaal van, naar en op de bouwplaats. Het 
materieel en de arbeid begeleiden de materialenstroom en daarnaast zorgt de 
informatiestroom ervoor dat het gehele bouwproces voorzien wordt van de juiste 
input en output van informatie. 
Verder mag duidelijk zijn dat een goedlopende logistiek een positieve invloed 
heeft op de faalkosten. Jan Hovers zegt hierover: ‘Bouwbedrijven in woning- en 
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utiliteitsbouw kunnen zeker 20 tot 25 procent besparen als hun logistieke 
processen beter op orde zijn’ [van der Meer, 2004: 4]. [10] 
Vele voorbeelden kunnen nog genoemd worden om aan te tonen dat logistiek een 
actueel thema is waar veel aandacht naar uit dient te gaan. Actualiteit 
gecombineerd met interesse zorgen dus voor dat logistiek het thema zal zijn 
tijdens het afstuderen. 
 

1.2 Bouwplaatslogistiek 
Aangezien logistiek wel een erg breed onderwerp zou zijn tijdens het afstuderen 
dient het verder te worden afgebakend. Zoals het onderwerp ‘Een hulpmiddel 
voor de bouwplaatslogistiek’ al aangeeft is dit gedaan door te kiezen voor 
bouwplaatslogistiek. Tijdens het gehele afstudeerproces zal bouwplaatslogistiek 
centraal staan. Het verschil tussen logistiek genoemd in de vorige paragraaf en 
de bouwplaatslogistiek genoemd in deze paragraaf is simpel. Logistiek houdt zich 
in feite bezig met het transport van, naar en op de bouwplaats. 
Bouwplaatslogistiek pakt alleen het transport op de bouwplaats mee. Om 
onduidelijkheid te voorkomen wordt de volgende definitie gehanteerd voor het 
begrip: 
 
‘Bouwplaatslogistiek is het beheersen van factoren materiaal, materieel en arbeid 

gecombineerd met de informatiestroom, die tijdens de uitvoeringsfase op de 
bouwplaats plaatsvindt’ 

 
Naast deze definitie dient het onderwerp nog afgebakend te worden aangezien 
ook bovenstaande definitie te breed is om te onderzoeken tijdens de 
onderzoeksfase. De afbakening is als volgt: 

• Tijdens de onderzoeksfase van het afstudeertraject wordt alleen gekeken 
naar de bouwplaats van het binnenstedelijke hoogbouwproject JuBi (meer 
over JuBi in het volgende hoofdstuk). 

• De uitvoeringsfase wordt opgesplitst en alleen de ruwbouwfase (vanaf de 
begane grond), de gevel- en dakfase en de afbouwfase worden onderzocht 
tijdens de onderzoeksfase. De onderbouw wordt niet meegenomen 
aangezien tijdens die fase de logistiek nog niet ‘kritiek’ is en de grootste 
winst vooral valt te halen in de andere fasen. Ook ziet deze fase van de 
bouw er op het gebied van bouwplaatsinrichting vaak heel anders uit dan 
tijdens het verloop van de bouw. 

 

1.3 Rapportstructuur 
Het rapport is een uitleg van het afstudeeronderzoek dat gaat volgen. De opbouw 
van het rapport staat hieronder per hoofdstuk uitgewerkt. 
 
In hoofdstuk 2 staat de analyse voorafgaand aan het afstudeeronderzoek. In dit 
hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het probleem dat is gevonden is ontstaan. Ook 
wordt het project JuBi, met zijn specifieke logistieke problemen, waarop het 
onderzoek tijdens het afstuderen zal plaatsvinden toegelicht. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de doelstelling genoemd en gemotiveerd. De doelstelling zal 
tijdens het afstuderen dienen als richtpunt. Aan het eind van het afstudeertraject 
dienen namelijk de onderzoeksvragen beantwoord en daarmee de doelstelling 
opgelost te zijn. 
 
In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek dat gevoerd moet worden toegelicht. De 
doelstelling met bijbehorende probleemstellingen en onderzoeksvragen zal in dit 
hoofdstuk aan de orde komen. Om de onderzoeksvragen te kunnen 
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beantwoorden is tevens een schema gemaakt om de data te verzamelen (zie 
bijlage 4). Dit wordt ook beschreven in dit hoofdstuk.  
 
In hoofdstuk 5 wordt de komende fase van het afstuderen beschreven. Allereerst 
worden de competenties geëvalueerd die in het portfolioplan uit 2007 zijn 
omschreven. Tevens zal in dat hoofdstuk de afstudeercommissie worden 
voorgesteld. Ook zal een planning worden gegeven met daarin de onderzoeksfase 
die zal worden afgesloten met een verwacht tussencolloquium eind mei. Ook de 
ontwerpfase met een verwacht eindcolloquium eind september is daarin 
ingepland. Als laatste wordt nog gekeken naar de zojuist genoemde ontwerpfase. 
Hoe gaat het uiteindelijke hulpmiddel dat ontworpen moet worden eruit zien. 
 
In hoofdstuk 6 wordt kort teruggeblikt op de totstandkoming van het voor u 
liggende afstudeerplan en tevens worden conclusies getrokken met betrekking tot 
dit afstudeerplan. 
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2 Geconstateerd probleem 
 
 
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het masterproject: Participerend 
Observeren (7R545) welke op het project UMC St. Radboud ziekenhuis te 
Nijmegen is uitgevoerd. Tevens wordt het project JuBi, dat tijdens het afstuderen 
centraal staat, besproken. Daarna volgt de totstandkoming van het probleem dat 
tijdens het afstuderen centraal zal staan en opgelost dient te worden. Ook de 
relevantie van het probleem wordt in die paragraaf besproken. 
 

2.1 Participerend Observeren 
Het traject op de Technische Universiteit in Eindhoven is zo dat de student 
voordat deze gaat afstuderen het masterproject ‘Participerend Observeren’ volgt. 
Het doel van dit project is dat de student op de bouwplaats een proces observeert 
en uit dit proces een knelpunt haalt waarop men kan afstuderen. Dit traject heb 
ik niet op deze manier doorlopen. Ik ben namelijk op het project JuBi gekomen 
(meer over JuBi in paragraaf 2.2) en heb me daar ingelezen in logistieke 
onderwerpen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik zeer zeker iets met de logistiek 
op de bouwplaats tijdens de afbouwfase wilde gaan doen, maar aangezien men 
op het project JuBi nog met de onderbouw bezig was heb ik besloten om mijn 
‘Participerend Observeren’ in Nijmegen te volbrengen. Het ging om het project 
UMC St. Radboud ziekenhuis en het werd gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. Ik 
heb daar het proces ‘grove afbouw maken voor een ziekenhuis’ vastgelegd. Uit 
deze observatie kwamen natuurlijk knelpunten naar voren, maar zoals al eerder 
gezegd waren dit niet de knelpunten waar ik op wilde afstuderen. Natuurlijk heeft 
deze observatie mij wel bekend gemaakt met het maken van de grove afbouw 
tijdens de afbouwfase. Deze kennis neem ik dus mee tijdens het afstuderen. 
Nadat ik ‘Participerend Observeren’ had afgerond ben ik ook terug gegaan naar 
JuBi waar ik me verder heb ingelezen op eventuele afstudeeronderwerpen. 
Uiteindelijk is na het lezen van het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ mijn 
interesse voor het maken van een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek 
aangewakkerd en heb ik besloten om na wat onderzoek en interviews hier mijn 
afstudeeronderwerp van te maken. Hier kom ik in het vervolg van dit rapport nog 
uitgebreid op terug. 
 

2.2 Ministerie van Jusitie en Binnenlandse Zaken 

2.2.1 Projectgegevens 

Locatie: Turfmarkt, Den Haag 
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Den Haag 
Architect: Hans Kollhoff 
Aannemer: JuBi V.O.F. (BAM, Ballast Nedam, Homij en Imtech) 
Oplevering: De woontoren (de Kroon) halverwege 2011. De kantoortorens (JuBi) 
eind 2012. 

Projectgetallen Wijnhavenkwartier (zowel JuBi als de Kroon) 
BVO (exclusief parkeren): 181.508 m2 

Woningen (huur en koop): 249 woningen 
Kantoorruimte: 128.810 m² 
Winkelruimte: 2.838 m² 
Horeca: 1.718 m² 
Parkeergarages (privé): 465 parkeerplekken 
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2.2.2 Algemeen 

In dit rapport wordt steeds gesproken over JuBi. Deze naam is ontleend aan het 
project dat momenteel wordt gebouwd op de plek nabij Den Haag Centraal waar 
tot medio 2007 de Zwarte Madonna stond. De Zwarte Madonna is gesloopt en op 
de plek verrijzen nu drie torens: een woontoren genaamd ‘de Kroon’ (125 meter 
hoog) en twee kantoortorens ‘JuBi’ (140 meter hoog). De twee laatste torens zijn 
het nieuwe onderkomen van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (JuBi). In de plint van het gebouw komen diverse voorzieningen 
zoals, restaurants, een stomerij en andere dienstverlenende kleinschalige 
detailhandel.  
De drie torens (zie afbeelding 1) met daaronder de bedrijvigheid zijn een grote 
kwaliteitsimpuls voor wonen en werken in de Haagse binnenstad. De gemeente 

zal dit deel van de stad verder 
invullen op een manier die 
zowel recht doet aan de oude 
monumentale stad als een 
karaktervolle moderne 
uitstraling heeft. 
De twee kantoortorens, 
ontworpen door architect Hans 
Kollhoff, vormen een 
harmonieus geheel. Dit komt 
vooral door het grote atrium dat 
de torens met elkaar verbindt. 
Via een voortuin, ontworpen 
door Wirtz, komt men vanaf de 
Turfmarkt in het atrium. Op de 
begane grond komen rondom 
ruimten voor horeca en winkels. 
Het parkeren gebeurt 
ondergronds in twee lagen. De 

onderling verschillende detaillering en vormgeving (de ene gevel bestaat uit 
baksteen, de andere uit natuursteen) van de torens zorgt ervoor dat deze hoge 
kantoren van elk 140 meter niet massaal overkomen. De Kroon vormt samen met 
de twee torens van de ministeries een drie-eenheid, waarbij het overduidelijk is 
dat in deze toren wordt gewoond. Het kantoorgedeelte heeft de hoofdentree aan 
de Turfmarkt en rondom komen winkels op de begane grond. Het parkeren 
gebeurt in twee lagen ondergronds. De ministeries zullen begin 2012 zijn 
verhuisd. Na de verhuizing van de ministeries wordt de bebouwing op hun huidige 
locatie gesloopt, hier komt de 2e fase van de ontwikkeling van het 
Wijnhavenkwartier.  
 

2.2.3 Bouwplaats en bereikbaarheid 

In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de bouwplaats van 
het project JuBi. Tevens worden problemen behandeld die te maken hebben met 
de logistiek op het gebied van bereikbaarheid, de indeling van de bouwplaats et 
cetera. Uiteindelijk zijn deze problemen ook als zodanig uitdagend ervaren dat 
deze als uitgangspunt zijn gezien bij het kiezen van het afstudeeronderwerp. 
 
Terrein ‘Binckhorst’ 
JuBi is een binnenstedelijk project in het centrum van Den Haag vlakbij het 
Centraal Station. De locatie van het project bemoeilijkt de aan- en afvoer van 
productiemiddelen tijdens de bouw. Vanwege deze problematiek heeft de 
projectleiding van JuBi besloten om een extra terrein ‘Binckhorst’ op het 
industrieterrein Binckhorst te huren van de gemeente vanwaar de aan- en afvoer 

Afbeelding 1: Project JuBi (rode en witte toren) 
en project de Kroon (grijze toren) 
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van productiemiddelen kan plaatsvinden (zie afbeelding 2). Met behulp van deze 
methode van tussenopslag is het aan- en afvoerprobleem beter in de hand te 
houden en zijn verkeersfiles zowel ’s ochtends als ’s avonds te vermijden, doordat 
transport overdag plaatsvindt. In afbeelding 2 is tevens de ligging van het terrein 
Binckhorst ten opzichte van de bouwplaats van het project JuBi gevisualiseerd. 
Volgens internet is de afstand tussen het project en het terrein ongeveer 2,5 km 
en duurt een ritje circa vijf minuten. [11] Uiteraard zal deze rit langer duren 
tijdens de ochtend- en avondspits. 
 

 
Afbeelding 2: Locatie terrein Binckhorst ten opzichte van bouwplaats JuBi 

 
Bouwplaats 
Het logistieke probleem beschreven in de vorige paragraaf wordt nog eens 
vergroot op de bouwplaats zelf. Het project JuBi combineert de bouwplaats 
namelijk met het project de Kroon. Even naar JuBi zelf gekeken dan valt op, 
gekeken naar de afbeelding van de bouwplaats (zie afbeelding 3), dat aan drie 
kanten rondom de bouwkuip een bouwweg ligt van ongeveer twaalf meter breed. 
Dit is in feite alle bouwplaats die nog over is naast het gebouw zelf (zie afbeelding 
4). Problematisch is deze ruimte aangezien op deze bouwweg alle 
bouwactiviteiten moeten gebeuren. Van het laden- en lossen van vrachtwagens, 
het plaatsen van kranen tot het opslaan van bouwmateriaal et cetera. Om dit 
probleem op te lossen zijn meerdere oplossingen bedacht. Eén van de 
belangrijkste is het plaatsen van de torenkranen op portalen boven de bouwweg, 
zodat het bouwverkeer hier onderdoor kan rijden (zie afbeelding 4). 
 
Logistiek 
Verdere informatie met betrekking tot de logistiek wordt in deze paragraaf kort 
samengevat.  

• In het logistiek plan dat is gemaakt op het project is vastgelegd dat toren 
C, zoals ook te zien in afbeelding 3, twee torenkranen en twee jumpliften 
tot zijn beschikking heeft. Voor toren A geldt hetzelfde en voor het atrium 

JuBi 

Terrein Binckhorst 
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(bouwdeel B) staat één torenkraan en een personen/goederen lift 
ingepland. 

• Afgesproken is dat alle transportbewegingen naar de bouwplaats voorzien 
moeten zijn van een bouwticket. Alle transporten dienen tevens 
aangemeld te worden bij de logistiek uitvoerder op het project. In 
combinatie met het terrein Binckhorst kan de logistiek op deze manier 
worden beheerst. 

• Voor de torens is aangenomen dat twee jumpliften per toren voldoende 
zou moeten zijn om het personen- en goederenvervoer te kunnen 
beheersen. De bouwplaatsmanager is hier niet zeker van en daarom ligt 
daar ook een uitdaging om op een wetenschappelijke wijze te bepalen 
hoeveel bouwliften per toren nodig zijn. 

• Voor het afvoeren van afval worden rolcontainers beschikbaar gesteld. 
Deze rolcontainers kunnen weer worden geleegd in de grote containers op 
de bouwplaats. 

Een verdere beschrijving van de logistiek heeft in deze paragraaf geen 
toegevoegde waarde. In de volgende paragraaf wordt het probleem dat opgelost 
gaat worden tijdens het afstuderen behandeld en de benodigde informatie met 
betrekking tot de logistiek van het project JuBi kan dan worden besproken. 
 

 
Afbeelding 3: Een overzicht van de bouwplaats met boven, rechts en onder de bouwweg 

 

Scheiding met ‘de Kroon’ 

Topkraan 
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Afbeelding 4: De smalle bouwweg onder één van de kraanportalen door 

2.3 Problematiek 
In deze paragraaf zal het probleem centraal staan. Dus wat is het probleem dat 
tijdens het afstudeertraject opgelost dient te worden, waarom is het een 
probleem en waarom is het afstudeerwaardig zijn vragen die beantwoord zullen 
worden. 
Het probleem wat tijdens het gehele afstudeertraject centraal staat en opgelost 
dient te worden is als volgt: 
 

‘In de huidige bouwnijverheid is geen hulpmiddel voorhanden om de 
bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen, waardoor werkvoorbereiders uit gaan 

van aannames en ervaringen’ 
 
De gehele aanzet en aanleiding tot bovenstaand probleem zal in de volgende 
paragrafen worden beschreven. 
 

2.3.1 Optimaal Bouwplaats Transport 

Allereerst moet even een spraakverwarring uit de wereld geholpen worden. In de 
omschrijving van het probleem staat genoemd dat binnen de bouwnijverheid 
geen hulpmiddel voorhanden is om de bouwplaatslogistiek optimaal te 
ontwerpen. Daarmee wordt bedoeld dat geen bestaand hulpmiddel aan de eisen 
voldoet om toegepast te worden tijdens de werkvoorbereidingsfase als 
hulpmiddel bij het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek. De paragraaf die u nu 
aan het lezen bent heet daarentegen ‘Optimaal Bouwplaats Transport’. Deze 
naam is gegeven aan het zogeheten rapport uit 1998 en het bijbehorende 
softwareprogramma uit 2002. Helaas is het programma niet optimaal, zoals de 
naam wil doen geloven. De nadelen komen in de loop van dit rapport aan de 
orde, maar de spraakverwarring met betrekking tot de naam is nu duidelijk. 
 
Het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ (OBT) was de eerste aanzet tot een 
logistiek onderwerp. Na het lezen van dit rapport werd duidelijk dat de bouw nog 
steeds een probleem heeft met betrekking tot het beheersen van de 
materialenstroom. Ook al stamt het rapport uit 1998, de problemen die worden 
beschreven zijn volgens mijn vooronderzoek nog steeds actueel. Voorbeelden van 
problemen zijn: 

• Er bestaat geen goed inzicht in de kosten en baten van transportmiddelen; 
• De bereikbaarheid van werkplekken is, vooral in de afbouw slecht; 
• Er wordt niet efficiënt gebruik gemaakt van transporthulpmiddelen; 
• Het transport op de bouwplaats is niet afgestemd op de aan- en afvoer 

van materialen; 
• … 
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Na het lezen van het rapport OBT is tevens alle aanbevolen literatuur uit het 
rapport gelezen. Al deze boeken en rapporten staan weergegeven in de 
literatuurlijst en bij elkaar heeft het lezen van al deze informatie veel problemen 
aan het licht gebracht. Om deze problemen op een overzichtelijke manier te 
kunnen tonen is in bijlage 1 een schema opgenomen met daarin de problemen 
opgesomd per fase van de logistiek. In het schema zijn de vier fasen van het 
transport weergegeven, zoals deze ook zijn behandeld in het rapport OBT. Het 
gaat hier om de fasen: 

• Procesgang 1: Horizontaal transport naar en vanaf de bouwplaats; 
• Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en 

vanaf de verdiepingsvloer; 
• Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer; 
• Procesgang 4: Bewerkingen. 

Per fase zijn dus de problemen ondergebracht die zijn voortgekomen uit het 
bestuderen van de literatuur, het houden van gesprekken met betrokkenen en 
het doen van observaties op de bouwplaats van JuBi en het UMC St. Radboud. 
Alle problemen zijn tegenwoordig nog steeds actueel, waardoor ze ook in 
aanmerking komen om opgelost te worden tijdens het afstuderen. 
 
De gevonden problemen tijdens de verschillende fasen van de logistiek zijn vooral 
problemen die in het voortraject opgelost dienen te worden. Op het moment dat 
werkvoorbereiders tijdens de voorbereiding van het werk rekening houden met de 
problemen die op kunnen treden wordt de uitvoering van het werk een stuk 
aangenamer en worden faalkosten voorkomen. Zoals al in het begin van de 
paragraaf aangegeven worden al deze problemen veroorzaakt, doordat de 
werkvoorbereiders geen hulpmiddel hebben om de bouwplaatslogistiek mee te 
ontwerpen. Hierdoor gaan ze uit van eigen aannames en ervaringen. Dit is de 
kern van het probleem waarom fouten worden gemaakt op het gebied van 
logistiek tijdens de uitvoering (zie weer bijlage 1). Veel gehoorde opmerkingen 
tijdens de wekelijkse vergaderingen en gesprekken op het project JuBi, die 
tevens de kern van het probleem raken staan hieronder genoemd. Ook andere 
voorbeelden van eigen aannames en ervaringen worden genoemd: 
 
Voorbeeld 1: ‘Voor de torens gaan we gebruik maken van twee jumpliften per 
toren’. 
 
Voorbeeld 2: ‘Het bouwticket zal de logistieke problemen wel oplossen’. 
 
Voorbeeld 3: ‘Een werkvoorbereider maakte een materieelplanning gebaseerd op 
ervaringen’. 
 
De lijst met voorbeelden kan nog verder uitgebreid worden, maar waar het om 
gaat is dat het probleem duidelijk is. Veel fouten worden gemaakt tijdens de 
bouw op het gebied van logistiek en een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek te 
ontwerpen in de voorbereidingsfase, om zo problemen te voorkomen, is niet 
voorhanden. Dit heeft tot gevolg dat werkvoorbereiders uitgaan van eigen 
aannames en ervaringen die grotere risico’s met zich meebrengen. De aannames 
en ervaringen hoeven namelijk niet fout te zijn, maar het risico op bijvoorbeeld 
faalkosten is wel groter aangezien de aannames en ervaringen niet 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het probleem en het gevolg zijn bekend en 
staan ook genoemd in de probleemomschrijving aan het begin van deze 
paragraaf, maar om het probleem op te lossen en een goede doelstelling te 
kunnen formuleren dient ook de oorzaak van het probleem bekend te zijn. In 
schema 2 staat de oorzaak aangegeven. 
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3 Van probleem naar doelstelling 
 
 
Na het constateren van het probleem is het de bedoeling dat deze wordt 
opgelost. Hiervoor moet een onderzoek gedaan worden tijdens de eerste fase van 
het afstuderen. Om dit onderzoek te kunnen volbrengen is een doelstelling met 
bijbehorende probleemstellingen en onderzoeksvragen nodig. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het probleem is omgezet in een 
doelstelling voor het onderzoek. De probleemstellingen met bijbehorende 
onderzoeksvragen komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
Opgemerkt moet worden dat de doelstelling één van de belangrijkste middelen is 
tijdens het afstuderen. Hier moet steeds aan gerefereerd worden, want 
uiteindelijk moet aan het einde van het afstudeertraject de onderzoeksvragen 
beantwoord zijn en daarmee de doelstelling opgelost. 
 
Het probleem is beschreven in het vorige hoofdstuk. Om het probleem op te 
lossen is de volgende doelstelling ontwikkeld. 
 
‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders de bouwplaatslogistiek 

op het project JuBi optimaal kunnen ontwerpen en beheersen.’ 
 
Door het ontwerpen van een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek hoeven 
werkvoorbereiders minder uit te gaan van eigen aannames en ervaringen. Zoals 
ook al in het vorige hoofdstuk is gezegd zijn deze aannames en ervaringen niet 
onjuist, maar bevatten ze wel een groter risico ten aanzien van de bouwtijd en 
bouwkosten. Natuurlijk zouden de aannames en ervaringen kunnen worden 
gebruikt om het uiteindelijk te ontwerpen hulpmiddel aan te vullen en up-to-date 
te houden, maar dit blijkt straks uit de onderzoeksfase. Uiteraard moet het 
hulpmiddel niet de nadelen bevatten die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, 
waardoor implementatie van het hulpmiddel in de praktijk wordt tegengehouden. 
 
Om een verdere relevantie van het onderzoek te kunnen onderbouwen zijn 
voorafgaand aan dit rapport verschillende interviews en gesprekken gehouden 
met betrokkenen. Deze interviews geven genoeg informatie die aantoont waarom 
onderzoek gedaan moet worden naar een hulpmiddel voor de 
bouwplaatslogistiek. Hieronder worden de interviews en gesprekken met de 
betrokken personen weergegeven. Steeds wordt per persoon de belangrijkste 
informatie genoemd die voortkwam uit het gesprek met daarbij de conclusies met 
betrekking tot het afstuderen. De gehele interviews en gesprekken zijn tevens te 
vinden in de bijlagen. 
 
Interview met dhr. I. Bontekoe: 
Dhr. Bontekoe was als één van de leden van de werkgroep nauw betrokken bij 
het schrijven van het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’. Tevens heeft hij 
meegeholpen met het ontwikkelen van een softwareprogramma waarmee de 
logistieke bewegingen op de bouwplaats in kaart konden worden gebracht. Dit 
programma was een voortvloeisel van het rapport en in 2002 is het in de markt 
gezet. Uiteindelijk is het door meerdere bedrijven gebruikt, maar tegenwoordig 
ligt op het hulpmiddel toch een spreekwoordelijke laag stof. 
 
Belangrijke punten uit het interview met dhr. Bontekoe staan hieronder 
opgesomd. Het volledige interview is te vinden in bijlage 2. 

• ‘Opzet en structuur van het programma zijn naar mijn mening goed 
doordacht en geven - als alles vlekkeloos werkt - interessante uitkomsten 
voor een efficiëntere procesinrichting.’ 
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• ‘Heel belangrijk is een goede, dus met adequate gegevens, gevulde 
database. Als dat eenmaal het geval is dan is vervolgens het aantal nog in 
te vullen variabelen om projecten te kunnen doorrekenen beperkt. Goed 
inzicht in de materie blijft echter onontkoombaar en vergt ook gerichte 
scholing.’ 

• ‘Een kwetsbaar punt vormt de software. Deze is met behulp van het MS-
rekenprogramma Excel gecomponeerd. En hoewel Excel op zichzelf goede 
mogelijkheden biedt blijkt de gevoeligheid voor verkeerde handelingen en 
andere verstoringen toch vrij groot.’ 

• ‘Het programma is in aanleg een goed instrument voor het maken van 
logistieke afwegingen en daarmee voor het verbeteren van de logistiek.’ 

• ‘Het is wenselijk het programma verder te testen op onvolkomenheden en 
eventuele overbodigheden.’ 

• ‘Naar mijn mening is het geleverde ‘voorwerk’ inzake OBT nog steeds een 
interessant vertrekpunt voor voortgezet onderzoek gericht op 
implementatie.’ 

 
Het wordt duidelijk dat het programma wat is ontworpen naar zijn mening 
voldoet, maar dat nog onderzoek gedaan dient te worden naar 
gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en implementatie in de praktijk. Deze 
aandachtspunten worden meegenomen in het uiteindelijke afstudeeronderzoek en 
in de volgende hoofdstukken komen deze aandachtspunten ook zeker aan de 
orde. 
 
Gesprek met dhr. G. Kloek en dhr. W. van Dijk: 
Dhr. G. Kloek is projectleider voorbereiding bij Ballast Nedam Bouw Speciale 
Projecten (BNBSP) en dhr. W. van Dijk is adjunct stafdirecteur bij BNBSP. Het 
gesprek met hen was kort maar krachtig en vooral dhr. G. Kloek kan in de 
toekomst nog veel waarde hebben voor het onderzoek en het uiteindelijke 
ontwerp van een hulpmiddel. Belangrijke opmerkingen uit het gesprek met hen 
staan hieronder weergegeven. Het volledige gesprek is terug te vinden in bijlage 
3. 

• ‘Gijs Kloek heeft meegewerkt aan het softwareprogramma behorende bij 
OBT. Tevens heeft hij met dit programma tien tot vijftien werken 
uitgerekend.’ 

• ‘In de huidige tijd is het noodzakelijk dat op de bouw een sterke man voor 
de logistiek rondloopt (Vb: Mark Reuvers bij JuBi). Deze persoon zorgt 
ervoor dat het op logistiek gebied geen zootje wordt.’ 

• ‘Het personentransport met liften is momenteel het grootste probleem.’ 
 
Duidelijk is dus dat dhr. Kloek veel ervaring heeft met het softwareprogramma 
OBT. Dit is in feite ook de basis geweest van waar uit de interesse voor de 
bouwplaatslogistiek is ontstaan en in de onderzoeksfase zal onderzoek worden 
gedaan naar hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid. De kennis van dhr. Kloek 
zal daarbij zeker van waarde zijn en ook zal hij tijdens de ontwerpfase zijn 
steentje bij kunnen dragen aan het maken van het hulpmiddel. Maar hier volgt 
later nog meer over in de volgende hoofdstukken. 
 
Gesprek met dhr. F. Quataert: 
Met de bouwplaatsmanager van het project JuBi heb ik een informeel gesprek 
gehad, waarin ik heb uitgelegd wat het probleem is dat ik tijdens het afstuderen 
wil gaan oplossen. Vanuit JuBi gezien vindt dhr. Quataert het een goed onderzoek 
om te kijken naar een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek. Wel wil hij dat 
daarin zeker de liftinzet terugkomt. Dat is namelijk een onderdeel waar op het 
project JuBi nog weinig over bekend is. Om deze liftinzet te kunnen bepalen 
kunnen ook de onderzoeken van afstudeerders aan de TU/e in de afgelopen jaren 
gebruikt worden. Deze aanbeveling komt nog terug in paragraaf 5.4. 
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Er wordt hierboven al veel gesproken over de doelstelling. Dus hoe wordt het 
probleem dat bestaat nou opgelost? Dit zal in het volgende hoofdstuk worden 
besproken. Duidelijk moet nu wel zijn wat het probleem met bijbehorende 
doelstelling is en dat het relevant is om te onderzoeken aangezien de 
bouwplaatslogistiek nog steeds niet goed te ontwerpen is tijdens de 
voorbereidingsfase. 
 

3.1 Relevantie 
Concluderend kan gezegd worden dat specifiek onderzoek naar 
bouwplaatslogistiek nodig is, omdat uit meerdere rapporten, gesprekken en 
interviews blijkt dat het onderwerp erg in de belangstelling staat van de 
bouwnijverheid, maar dat onvoldoende onderzoek tot nu toe verricht is. Tevens is 
tijdens de analysefase ook niet aangetoond dat een hulpmiddel bestaat voor het 
ontwerpen van de bouwplaatslogistiek die de kwaliteit ‘praktijkwaardig’ verdiend. 
Daarnaast geven betrokken personen waarmee is gesproken aan dat het 
onderzoek naar een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek zeker de moeite 
waard is. Als laatste kan ik aangeven dat ik al vanaf het begin van mijn master 
geïnteresseerd ben in logistiek. Daarnaast is het een uitdagend onderwerp, mede 
doordat het eindresultaat een verbetering van het bouwproces tot gevolg kan 
hebben. 
 

3.2 Case-studie JuBi 
Om het onderzoek niet te groot te laten worden is besloten om het 
afstudeeronderzoek als case-studie op JuBi te doen. Dit houdt in dat alleen de 
informatie op het project JuBi gebruikt zal worden als input in het onderzoek. De 
output is in eerste instantie een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek van het 
project JuBi, maar aan het eind van de ontwerpfase dienen ook algemene 
aanbevelingen gedaan te worden voor de gehele bouwnijverheid. Dus hoe kunnen 
zij op hun bouwplaats omgaan met het probleem en kunnen zij door bepaalde 
aanpassingen in het hulpmiddel dit eventueel ook gebruiken als onderlegger. In 
het volgende hoofdstuk zal het project JuBi duidelijk terugkomen in de gevonden 
probleemstellingen en onderzoeksvragen. 
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4 Het afstudeeronderzoek 
 
 
Om tijdens het afstudeertraject de doelstelling te bereiken zijn drie 
probleemstellingen opgesteld met bijbehorend dertien onderzoeksvragen. Deze 
probleemstellingen zijn voortgekomen uit het probleem dat is genoemd in 
paragraag 2.3. Het probleem luidt namelijk: ‘In de huidige bouwnijverheid is geen 
hulpmiddel voorhanden om de bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen, 
waardoor werkvoorbereiders uit gaan van aannames en ervaringen’. 
Allereerst zal probleemstelling 1 beantwoord moeten worden, waarna 
probleemstelling 2 en 3 in feite tegelijkertijd onderzocht en beantwoord kunnen 
worden. In de rest van het hoofdstuk zullen de probleemstellingen en 
bijbehorende onderzoeksvragen worden gemotiveerd. Ook zal beschreven worden 
hoe de data om de onderzoeksvragen te beantwoorden verzameld dient te 
worden. Een overzichtelijk schema van dit hoofdstuk is te vinden in bijlage 4 en 
zal tevens worden besproken in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 
 
Dan volgen hieronder de doelstelling en de probleemstellingen van het 
onderzoek: 
 
Doelstelling:  Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee 

werkvoorbereiders de bouwplaatslogistiek op het 
project JuBi optimaal kunnen ontwerpen en 
beheersen. 

 
Probleemstelling 1: Hoe is de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

geregeld? 
Probleemstelling 2: Hoe moet de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

eruit zien? 
Probleemstelling 3:  Welke hulpmiddelen bestaan er om de 

bouwplaatslogistiek op complexe binnenstedelijke 
hoogbouwprojecten voor te bereiden en te beheersen 
tijdens de bouw? 

 
Tijdens de analysefase is een probleem geconstateerd en daarbij is de 
bovenstaande doelstelling geformuleerd. Aangezien het voor het project JuBi zeer 
interessant is om onderzoek te doen naar hulpmiddelen voor de 
bouwplaatslogistiek zal het afstudeeronderzoek vooral gericht zijn op dit project. 
Dit is mede zo vorm gegeven in verband met de afbakening van het onderzoek. 
Om de doelstelling te bereiken zijn de bovenstaande probleemstellingen 
opgesteld. Probleemstelling 1 is in feite nog onderdeel van de analysefase. Het is 
een vraag die nog niet beantwoord is en door onderzoek te doen op het project 
JuBi kunnen de knelpunten binnen het proces voor het ontwerpen van de 
bouwplaatslogistiek inzichtelijk worden gemaakt. Op deze manier is het probleem 
dat is beschreven in het vorige hoofdstuk ook volledig inzichtelijk gemaakt. Deze 
gegevens zijn meteen de aanzet tot probleemstelling 2 waarin een ontwerp voor 
de bouwplaatslogistiek zal worden ontworpen voor het project JuBi. Ook zal 
meteen worden gekeken hoe dit ontwerp voor de bouwplaatslogistiek kan worden 
omgezet naar het uiteindelijke ‘digitale’ hulpmiddel. In probleemstelling 3 worden 
de hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid die geschikt zijn om de 
bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen onderzocht. Tevens wordt gekeken naar 
geschikte andere sectoren. Hoe andere sectoren omgaan met hun logistieke 
procesbeheersing is een leerzame onderzoeksvraag. De plus- en minpunten van 
de hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid en de logistieke procesbeheersing van 
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andere sectoren zijn zeer geschikt als aandachtspunten in het uiteindelijk te 
ontwerpen hulpmiddel. 
Wanneer alle probleemstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen zijn 
beantwoord is de data die benodigd is voor de ontwerpfase bekend. Nu kan met 
deze fase worden gestart. Een vooruitblik op de ontwerpfase zal worden gegeven 
in paragraaf 4.4. 
 

4.1 Probleemstelling 1 
Probleemstelling 1: Hoe is de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

geregeld? 
 
Onderzoeksvraag 1: Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig 

voor het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek? 
Onderzoeksvraag 2: Welk proces heeft bij JuBi geleidt tot het uiteindelijke 

ontwerp van de bouwplaatslogistiek? 
Onderzoeksvraag 3: Hoe wordt de logistiek beïnvloed door knelpunten 

binnen dit proces? 
 
De eerste probleemstelling moet in feite een afsluiting worden van de 
analysefase, aangezien tijdens die fase nog niet alle informatie verzameld is om 
het probleem geheel inzichtelijk te maken. De onderzoeksvragen moeten 
antwoord geven op de vraag hoe het proces eruit ziet dat gehanteerd is op de 
bouwplaats om de bouwplaatslogistiek te bepalen. Ook de gegevens die daarbij 
gebruikt zijn moeten worden achterhaald, zodat deze in probleemstelling 2 van 
waarde kunnen zijn. Verwacht wordt dat de gegevens zullen bestaan uit het 
bestek, de planning en een terreinplan. Verder moeten knelpunten die optreden 
binnen dit proces helder in beeld gebracht worden, want in het uiteindelijke 
hulpmiddel dat moet worden ontworpen moeten die belemmeringen niet meer 
voorkomen. 
 

4.2 Probleemstelling 2 
Probleemstelling 2: Hoe moet de bouwplaatslogistiek van het project JuBi 

eruit zien? 
 
Onderzoeksvraag 4: Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens de 

bouw? 
Onderzoeksvraag 5:  Welk materieel is hierbij benodigd? 
Onderzoeksvraag 6:  Welke arbeid is hierbij benodigd? 
Onderzoeksvraag 7: Hoe kunnen deze drie stromen worden vervlochten 

tot een ontwerp voor de bouwplaatslogistiek? 
Onderzoeksvraag 8: Hoe is het uiteindelijke ontwerp om te zetten naar 

een ‘digitaal’ hulpmiddel? 
 
In vergelijking met probleemstelling 1, waarin onderzoek gedaan wordt naar de 
bouwplaatslogistiek zoals die nu ontworpen is, wordt bij probleemstelling 2 zelf 
een ontwerp gemaakt voor de bouwplaatslogistiek. In schema 3 worden de 
verschillen gevisualiseerd tussen de onderzochte werkvelden. In dit schema staat 
gevisualiseerd dat tijdens probleemstelling 1 alleen wordt gekeken naar de 
situatie zoals die is. De bouw is namelijk op een bepaald punt in de uitvoering 
(rode stippellijn) en hetgeen daarvoor is ontworpen met betrekking tot de 
bouwplaatslogistiek wordt uitgezocht. Tijdens probleemstelling 2 wordt een eigen 
ontwerp gemaakt van de gehele bouw uitgaande van een startsituatie. Die 
startsituatie moet nog bepaald worden, maar waarschijnlijk begint het ontwerpen 
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op het moment dat de beganegrond vloer gereed is. De bouwmethode zoals JuBi 
die hanteert wordt daarbij aangehouden als uitgangspunt. 

 
Schema 3: Verschil in onderzoek tussen probleemstelling 1 en 2 

 
Om een ontwerp te maken voor de bouwplaatslogistiek van JuBi moet dus de 
materialenstroom bekend zijn. Ook het materieel en de arbeid die deze stroom 
moeten begeleiden moet worden uitgezocht. Wanneer deze drie factoren bekend 
zijn kan een ontwerp worden gemaakt. Daarbij dient wel rekening te worden 
gehouden met de grootte van de onderzochte data. Het maken van een ontwerp 
voor het gehele gebouw is geen optie in verband met de hoeveelheid werk. 
Gekeken moet dus worden of het mogelijk is om bepaalde repeterende 
verdiepingen die maatgevend zijn te gebruiken voor het ontwerp. Daarna dient 
als het ontwerp gemaakt is gekeken te worden hoe deze kan worden omgezet 
naar een ‘digitaal’ hulpmiddel. Opgesteld moet dus worden een soort van lijst met 
voorwaarden en daarbij dient goed rekening te worden gehouden met de functies 
van het uiteindelijke hulpmiddel. Het hulpmiddel moet namelijk wel voldoen aan 
veel eisen die ervoor zorgen dat het niet in de kast beland. Eisen waarop gelet 
moet worden zijn bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid, structuur, omvang en ga 
zo maar door. 
 

4.3 Probleemstelling 3 
Probleemstelling 3:  Welke hulpmiddelen bestaan er om de 

bouwplaatslogistiek op complexe binnenstedelijke 
hoogbouwprojecten voor te bereiden en te beheersen 
tijdens de bouw? 

 
Onderzoeksvraag 9: Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn 

relevant om te onderzoeken? 
Onderzoeksvraag 10: Hoe werken deze hulpmiddelen? 
Onderzoeksvraag 11: Wat zijn de plus- en minpunten van deze 

hulpmiddelen?  
Onderzoeksvraag 12: Hoe organiseren andere sectoren buiten de 

bouwnijverheid hun logistieke processen succesvol? 
Onderzoeksvraag 13: Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor de 

bouwplaatslogistiek succesvol ontwerpen gekeken 
naar plus- en minpunten uit andere sectoren? 

 
In de laatste probleemstelling zal onderzoek gedaan worden naar de 
hulpmiddelen die binnen de bouwnijverheid bestaan om de bouwplaatslogistiek te 
kunnen ontwerpen. De plus- en minpunten dienen als basis voor het uiteindelijke 
ontwerp. Tijdens de analysefase is al een klein onderzoek gedaan naar het 
programma OBT en dit programma bleek nog veel hiaten te bevatten.  
Daarnaast wordt ook gekeken naar andere sectoren dan de bouwnijverheid. Het 
is zeer interessant om erachter te komen wat de bouw bijvoorbeeld kan leren van 
de auto-industrie. Ook de plus- en minpunten van andere sectoren dienen als 
input voor het uiteindelijke ontwerp. Het kan namelijk zo zijn dat de 
procesbeheersing binnen bijvoorbeeld de auto-industrie leerzaam is voor het 
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proces dat de werkvoorbereiders op het project JuBi zouden moeten doorlopen 
om te komen tot een ontwerp voor de bouwplaatslogistiek. 
 

4.4 Overzicht 
In bijlage 4 is een schema opgenomen waarin voorgaande informatie is verwerkt. 
Het schema begint met het probleem waar het onderzoek op is gebaseerd en 
achtereenvolgens worden de doelstelling, de probleemstellingen en de 
onderzoeksvragen weergegeven. Per onderzoeksvraag is weer overzichtelijk 
weergegeven welke data ontstaat met het beantwoorden van de vraag, met 
welke dataverzamelingmethode deze data verzameld dient te worden en waarom 
deze data benodigd is. Als laatste worden de risico’s per onderzoeksvraag nog in 
kaart gebracht, dat wil zeggen dat per onderzoeksvraag wordt gekeken welke 
risico’s het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Deze risico’s hebben veelal te 
maken met de afbakening. Hoe zorg je ervoor dat de goede bandbreedte wordt 
onderzocht. Dus niet te veel, maar zeker niet te weinig. 
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5 De toekomst 
 
 
In dit hoofdstuk zal een vooruitblik worden gegeven op het vervolg van het 
afstuderen. Na de onderzoeksfase staat namelijk de ontwerpfase op de rol. 
Tijdens deze ontwerpfase zal een hulpmiddel worden ontwikkeld voor de 
bouwplaatslogistiek. In dit hoofdstuk zal een visie worden gegeven op het te 
verwachten hulpmiddel dat zal worden ontwikkeld. Dat wil zeggen, hoe wordt de 
data omgezet in een hulpmiddel waarmee de bouwplaatslogistiek kan worden 
ontworpen.  
Tevens wordt in dit hoofdstuk ook de afstudeercommissie voorgesteld. Welke 
personen zijn vanuit welke instelling op welke manier betrokken bij het 
afstuderen? 
Ook wordt een planning weergegeven in één van de paragrafen, waarmee het 
proces kan worden bewaakt en waarmee het verloop van het afstuderen 
inzichtelijk wordt gemaakt. 
Als laatste wordt ook nog iets gezegd over het portfolio. Dit is een vak dat wordt 
gegeven op de universiteit en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel 
behelst het maken van een portfolioplan waarin competenties moeten worden 
omschreven die de student zich eigen wil maken tijdens de opleiding. In de 
desbetreffende paragraaf in dit hoofdstuk wordt een evaluatie gegeven van de 
competenties. 
 

5.1 Afstudeercommissie 
De afstudeercommissie tijdens het afstuderen zal bestaan uit in totaal drie 
begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en één begeleider vanuit 
het project JuBi, waar het afstuderen zal plaatsvinden. De verschillende personen 
worden hieronder achtereenvolgens voorgesteld. 
 
Prof. Ir. C.S. (Cees) Kleinman (Voorzitter TU/e) 
c.s.kleinman@bwk.tue.nl  
Dhr. Kleinman is de voorzitter van de commissie en zal uiteindelijk 
verantwoordelijk zijn voor het zetten van zijn handtekening op het diploma. 
 
Ing. C.M. (Cor) de Bruijn (Hoofdbegeleider TU/e) 
c.m.d.bruijn@tue.nl  
Dhr. de Bruijn is de hoofdbegeleider tijdens het afstudeertraject. Samen met hem 
zullen de begeleidingen plaatsvinden. Hij is zoals gezegd verantwoordelijk voor 
het begeleiden en motiveren van de student. Tevens dient hij het proces en de 
voortgang te bewaken, zodat de student uiteindelijk groeit naar een vorm van 
zelfstandigheid. 
 
Ir. M.M.J. (Martin) Vissers (Medebegeleider TU/e) 
m.m.j.vissers@tue.nl  
Dhr. Vissers is samen met dhr. de Bruijn verantwoordelijk voor de taken die zijn 
beschreven onder de naam van laatst genoemde. 
 
Ing. F. (Frans) Quataert (Bedrijfsbegeleider JuBi V.O.F.) 
f.quataert@jubi-bouw.nl  
Vanuit het project JuBi is dhr. Quataert mijn begeleider. Hij zal ervoor zorgen dat 
het afstudeerproces ook van waarde is voor het project JuBi en hij zal mij helpen 
om de benodigde informatie van het project te bemachtigen. 
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5.2 Afstudeerplanning 
Voor de onderzoeks- en ontwerpfase na het 
begincolloquium staan in totaal officieel 28 weken, dat 
staat gelijk aan zes a zeven maanden. Hier moeten de 
vakanties nog wel bij worden gerekend. Daarnaast 
moet worden vermeld dat tijdens het afstuderen ik ook 
plaats zal nemen als Commissaris Studiereis in het 
bestuur van SUPport om de studiereis te organiseren 
in maart. Door deze functie zal ik twee maanden per 
probleemstelling uittrekken. De onderzoeksfase wordt 
dus afgesloten na ongeveer zeven maanden, eind mei, 
met het tussencolloquium. Daarna moet de 
ontwerpfase nog worden volbracht. Aangezien ik niet 
in de toekomst kan kijken wil ik daar de gebruikelijke 
drie maanden voor aanhouden waardoor ik verwacht 
eind september mijn eindcolloquium te kunnen 
houden. Deze planning moet dus voldoende zijn om 
het proces enigszins te bewaken en om ervoor te 
zorgen dat eind september het eindresultaat bereikt is. 
 

5.3 Portfolio 
Portfolio bestaat op de TU/e uit twee vakken, namelijk 
Master Portfolio (7PF03) en Ontwikkelingsportfolio 
Construction Technology (7RR41). Tijdens het eerste 
vak wordt een portfolioplan ontwikkeld, waarin 
competenties worden omschreven die de student 
tijdens de opleiding wil bereiken/ in stand wil houden. 
Dit vak heb ik in 2007 afgerond en daar volgt 
hieronder een korte samenvatting van met daarbij een 
evaluatie van de besproken competenties. In 2007 had 
ik drie competenties opgesteld die ik wilde ontwikkelen 
namelijk praktijkervaring, presenteren en andere 
bouwcultu(u)r(en) leren kennen. Ook wilde ik de 
competenties samenwerken en uitvoeringstechnische 
kennis in stand houden. 
 
Praktijkervaring heb ik opgedaan door het volgen van het vak Innovatie op 
Locatie (7R999). Tijdens dit vak loop je een week mee op de bouwplaats om een 
probleem op te lossen in samenwerking met een groep medestudenten. Ook ben 
ik een half jaar lang lid geweest van de Activiteiten Commissie van SUPport waar 
ik samen met de andere commissieleden bouwplaatsbezoeken, workshops, 
lezingen en vele andere bouwkundige uitdagingen heb georganiseerd. Als laatste 
activiteit hebben we halverwege september 2009 een MeerDaagse Excursie 
(MDE) naar de grote steden in Nederland georganiseerd. De steden die zijn 
bezocht zijn: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit was tevens het laatste wat 
ik heb gedaan voor de Activiteiten Commissie. Dit jaar ga ik namelijk de 
studiereis organiseren vanuit het bestuur van SUPport, maar daarover verderop 
meer. 
 
Presenteren is een andere competentie die ik wilde ontwikkelen. Door bijna bij 
alle vakken en projecten die ik sinds 2007 heb gevolgd te presenteren heb ik dat 
aardig onder de knie gekregen. 
 

Schema 3: Afstudeerplanning 
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Een andere bouwcultuur leren kennen was één van de wensen die ik op mijn 
verlanglijstje had staan. Door eind 2008 stage te lopen in Dubai samen met een 
medestudent heb ik enorm veel ervaring opgedaan met de bouwcultuur zoals die 
in Dubai is. Ik heb als trainee engineer gewerkt op een hoogbouwproject. Ik ben 
daar voornamelijk bezig geweest met het analyseren van de bouwwijze en 
daarvoor heb ik ook menig oplossing ter verbetering aangedragen. Daarnaast zijn 
in feite alle competenties die ik in mijn portfolioplan heb beschreven verder 
ontwikkeld in Dubai. 
 
Samenwerken was een competentie die ik in stand wilde houden. Het spreekt 
voor zich dat alle vakken en projecten sinds het begin van de master gericht zijn 
op samenwerking. Hierdoor heb ik deze competentie dus ook goed in stand 
kunnen houden. Verder heb ik ook deelgenomen aan de Heijmans Masterclass in 
mei 2009. Tijdens deze leerzame week moest in samenwerking met drie 
medestudenten een case worden opgelost voor Heijmans. Dat ik uiteindelijk niet 
heb gewonnen mocht de pret niet drukken. De week was ontzettend leerzaam en 
ook de test die eraan vooraf gingen hebben mijn kennis van mezelf en het bedrijf 
Heijmans verder versterkt. 
Daarnaast ga ik dit jaar plaats nemen in het bestuur van SUPport als 
Commissaris Studiereis. Door het organiseren van deze reis steek ik weer veel 
kennis op van een andere bouwcultuur, maar vooral het samenwerken met de 
andere bestuurs-, commissieleden en medestudenten zal mijn ervaring alleen 
maar versterken. 
 
Uitvoeringstechnische kennis is natuurlijk een competentie die je leert door 
leergierig te zijn en van alle informatie die je aangedragen wordt tijdens de 
opleiding wat op te steken. Ik denk dat ik deze kennis goed heb ontwikkeld. Het 
hoe en waarom is al voldoende beschreven in de vorige alinea’s. 
 

5.4 Vooruitblik op de ontwerpfase 
Het afstudeeronderzoek wordt een case-studie op het project JuBi en de data zal 
vooral worden verzameld met behulp van het project JuBi. Aan het einde van het 
afstuderen zal met behulp van vergelijkbare onderzoeken in de literatuur worden 
geprobeerd om algemene conclusies en aanbevelingen te trekken voor de 
bouwnijverheid.   
 
Na de eerste fase, de onderzoeksfase, is het de bedoeling om tijdens de 
ontwerpfase een hulpmiddel te ontwikkelen voor de bouwplaatslogistiek. Hoe dit 
hulpmiddel eruit gaat zien is moeilijk te voorspellen. Verschillende opties die een 
plek zouden kunnen krijgen in het hulpmiddel staan hieronder opgesomd. Daarbij 
kan natuurlijk ook worden gekeken naar specifieke afstudeeronderzoeken van 
andere afstudeerders die eventueel iets toe zouden kunnen voegen aan het te 
ontwikkelen hulpmiddel. 
- Een rekenmodel in MS Excel waarmee berekeningen gemaakt kunnen worden 
met betrekking tot hijstijden, capaciteit van liften, gewicht van materialen et 
cetera. 
- Een visueel model waarmee de verschillende stromen op de bouwplaats in kaart 
kunnen worden gebracht. 
- In het verleden zijn door afstudeerders al onderzoeken gedaan naar jumpliften, 
kraantijden, bouwplaatsinrichtingen et cetera. Deze zouden ook meegenomen 
kunnen worden in het te ontwikkelen hulpmiddel. 
Alhoewel het blijft bij ideeën dient tijdens de onderzoeksfase wel rekening 
gehouden te worden met de ontwerpfase. Het beeld van het hulpmiddel dient met 
de tijd steeds sterker te worden. 
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6 Conclusie 
 
 
Concluderend kan gezegd worden dat dit rapport een compleet beeld geeft van 
het afstudeerplan waarmee onderzoek gedaan gaat worden naar het ontwikkelen 
van een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek. 
 
Tijdens de analysefase bleek al snel dat zich tijdens het bouwen nog veel 
problemen voor doen op logistiek gebied. Deze problemen ontstaan vooral door 
het ontbreken van een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek tijdens de 
werkvoorbereiding mee te ontwerpen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van 
aannames en ervaringen. Zoals ook in het rapport gememoreerd hoeven deze 
aannames en ervaringen niet fout te zijn, maar de risico’s op faalkosten zijn 
groter. Dit biedt dus een enorme kans om tijdens het afstuderen een hulpmiddel 
te ontwikkelen waarmee de werkvoorbereiders wel de bouwplaatslogistiek 
kunnen, maar vooral willen ontwerpen. Het hulpmiddel moet namelijk zo 
vormgegeven zijn en de structuur moet zo zijn dat werkvoorbereiders het werken 
met het hulpmiddel als prettig ervaren.  
Uit de gesprekken met betrokkenen bleek ook nog eens dat het zeker de moeite 
waard is om onderzoek te doen naar een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek. 
Dhr. Bontekoe was zelfs verheugd dat iemand zijn werk wilde voorzetten. 
Om het onderzoek uit te voeren ga ik een case-studie doen op het project JuBi. 
De meeste informatie ga ik dus uit het project halen en de uiteindelijke oplossing 
is ook gericht op het project JuBi. Beide partijen hebben hier dus baat bij. 
 
Tot slot kan ik vermelden dat ik erg tevreden ben met de keus voor het 
onderwerp. Het idee dat ik straks een hulpmiddel heb ontworpen waarmee in 
eerste instantie JuBi de bouwplaatslogistiek kan ontwerpen maakt me trots.  
Het gehele voor u liggende afstudeerplan wordt tijdens het begincolloquium op 
vrijdag 9 oktober toegelicht. 
Uiteindelijk hoop ik in september 2010 mijn functie als commissaris studiereis in 
het bestuur van SUPport af te ronden. Tevens wil ik die maand mijn 
eindcolloquium geven, zodat die maand hopelijk mijn TU-carrière afgesloten is. 
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Bijlage 1 – Logistieke problemen 
 
 



Procesgang 1: Horizontaal transport naar en 

vanaf de bouwplaats

Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf 

de verdiepingsvloer
Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer Procesgang 4: Bewerkingen

Logistieke problemen tijdens de bouw

Procesgang 1 Overlapping tussen procesgang 1 en 2 Procesgang 2 Overlapping tussen procesgang 2 en 3 Procesgang 3 Overlapping tussen procesgang 3 en 4 Procesgang 4

- Gemeentelijke restricties bemoeilijken 

de logistiek. [3]

- De bouwplaats is moeilijk bereikbaar.

[3]

- ...

- Het transport op de bouwplaats is over het 

algemeen niet afgestemd op de aan- en 

afvoer naar de bouwplaats. Hierdoor 

ontstaan vertragingen. [3]

- De toegankelijkheid van de bouwplaats is 

slecht. [1]

- Materialen worden te laat geleverd. [3, 8, 9]

- Verpakkingswijze van materialen is slecht.

[3, 8, 9]

- Aankomsttijden zijn moeilijk voorspelbaar.

[3, 8, 9]

- Vrachtwagens komen onaangemeld. [7, 8]

- Leverancier levert op andere manier dan 

afgesproken. [3, 8, 9]

- ‘Opgeslagen materieel staat in de weg. [3]

- Opgeslagen materiaal staat in de weg. [3, 

9]

- Opslag op de bouwplaats is vrijwel 

onmogelijk. [8]

- ...

- Piekbelastingen bij de aanvoer van 

materialen en het vervoer van personen.

[3]

- Wachttijden door instappen, verplaatsen 

en uitstappen van personeel en 

materiaal. [3]

- Parkeerruimte voor het 

bouwplaatspersoneel is vaak beperkt. [3, 

7]

- Werkzaamheden hinderen elkaar bij 

transporteren van materiaal. [3]

- Horizontaal transport niet mogelijk met 

rijdend materieel. [3]

- Gebouw moeilijk toegankelijk voor 

(grote) materialen. [3]

- Looppaden op de bouwplaats zijn niet 

beschermd. [3]

- Vluchtwegen worden geblokkeerd.

- Beperking aan de draaicirkel van 

kranen. [3]

- Te weinig transportcapaciteit van 

kranen/ liften. [3]

- Liften doen er lang over om naar boven/ 

beneden te komen. [3]

- Materialen passen niet in de lift. [3]

- Materialen vekeerd verpakt en passen 

niet/ met moeite in de lift. [3, 9]

- Afvalstroom veroorzaakt problemen. [3]

-Kraan kan niet verankerd worden aan 

het gebouw. [3]

- Gebouw is moeilijk toegankelijk vanuit 

de tijdelijke lift. [3]

- Liften worden inëfficient gebruikt. [3]

- Personenvervoer momenteel grootste 

probleem. [7]

- De bereikbaarheid van werkplekken is 

vooral in de afbouw slecht. [1]

- Materiaal beschadigd gedurende opslag/ 

vervoer. [3]

- Materiaal belandt op de verkeerde plek. [3]

- …

- … - Verschillende partijen lopen elkaar in de 

weg. [3]

- Materiaal staat onlogisch opgeslagen, alles 

door elkaar. [3]

- ‘Opgeslagen' materieel staat in de weg. [3]

- Opgeslagen materiaal staat in de weg. [3]

- …

- Afwijkende verdiepingen waardoor 

werknemers moeten improviseren. [3]

- Er wordt geen rekening gehouden met het 

afvoeren van het afval aansluitend aan de 

bewerking. [3]

- ...

- Er ontbreken goede inzichten in de capaciteit en kosten – baten van zowel laag- als hoogwaardige transporthulpmiddelen. [1]

- Er ontstaan transportprobleem tijdens de ruwe afbouw door meerdere disciplines. [2]

- Montage van veel afbouwmaterialen mag pas in een heel laat stadium plaatsvinden. [2]

- De transporten van onderaannemers zijn vaak een probleem. [1]

- Transport wordt niet integraal door de hoofdaannemer geregeld. [1]

- Transporthulpmiddelen worden niet efficiënt gebruikt. [1]

- Materialen vereisen vaak veel overslag (geen effectief samengestelde pakketten). [9]

- De wind- en waterdichtheid van de gevel kan voor problemen zorgen. [8]

- De logistieke capaciteitsberekeningen tijdens de voorbereiding vinden vooral plaats op gevoel. [6]

- Bouwafval is een vaak vergeten factor tijdens de voorbereiding. [2]

- Budget voor logistiek is vaak te laag. [3]

- Er is nog steeds een scheiding tussen ontwerp en uitvoering. [3]

- Projecten in de bouw kenmerken zich als complexe projectgewijze producties op locatie. [4]

- De bouw kent een veelpartijenstelsel en is opgebouwd volgens een horizontale productieorganisatie. Dit zorgt al snel voor interval- en 

afstemverliezen. [4]

- Er wordt te vaak alleen projectgebonden samengewerkt tussen hoofd- en onderaannemer. [1]

- Er dient één logsitieke man op de bouwplaats te zijn die verantwoordelijk is voor de logistiek. [7]

Algemene logistieke problemen

Referenties
[1] Minisymposium Optimaal Bouwplaatstransport 29-04-2002 – Presentatie BouwNed (Bouwend Nederland);

[2] Rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ (1998);

[3] Rapport ‘Hoogbouwlogistiek’ (2005);

[4] Boek ‘Logistiek in de bouw’ (1989);

[5] Boek ‘Transport in de afbouw’ (1993);

[6] Interview met dhr. I. Bontekoe 09-03-2009;

[7] Gesprek met dhr. G. Kloek en dhr. W. van Dijk 07-07-2009;

[8] Observatie op het project JuBi te Den Haag, periode feb. 2009 – jul. 2009;

[9] Observatie op het project UMC St. Radboud te Nijmegen, periode mei. 2009 – jun. 2009;
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Bijlage 2 – Interview met dhr. I. Bontekoe 
 
 
Doel 
Antwoorden vinden voor vragen en onduidelijkheden betreffende het rapport 
‘Optimaal Bouwplaats Transport’ met bijbehorende software. 
 
Type interview 
Onderstaande termen zijn allemaal van toepassing op het interview dat is 
gehouden. 
- Individueel face-to-face, aangezien het interview alleen is afgenomen met dhr. 
Bontekoe bij hem thuis. 
- Kwalitatief, aangezien met open vragen werd gewerkt. 
- Half- of gedeeltelijk gestructureerd, aangezien de vragen en de volgorde zo 
goed als vast staan tijdens het interview. Echter de antwoorden staan nog niet 
vast. 
- Focussed, aangezien het over een specifieke topic gaat. In dit geval is dat de 
logistiek op de bouwplaats. 
- Schriftelijk, aangezien alle vragen voor de start van het interview op papier zijn 
gezet. 
- Expert, aangezien dhr. Bontekoe schrijver is geweest van het rapport en de 
software. Hij bezit dus de specifieke kennis over het onderwerp. 
 
Datum 
Het interview werd gehouden op donderdag 26 februari 2009 vanaf 10.30u. 
 
Locatie 
Het interview vond plaats bij de woning van dhr. Bontekoe in Gouda (voor 
adresgegevens zie geïnterviewde). 
 
Geïnterviewde 
Dhr. ing. I. Bontekoe 
Bureau IB 
Hoge Gouwe 97 
2801 LD Gouda 
T (0182) 393 659 
E bureau.ib@wxs.nl  
 
Interviewer 
Dhr. M.H. ten Thije BSc 
Technische Universiteit Eindhoven 
Piuslaan 36 
5614 CM Eindhoven 
T 06 23 97 08 51 
E m.h.t.thije@student.tue.nl 
 
Interview bestaat uit drie onderdelen: 

• Vragen betreffende het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’. 
• Vragen betreffende de bijbehorende software. 
• Overige vragen die niet zijn in te delen in bovenstaande categorieën. 

 
PS: het interview is al voorzien van de antwoorden. Deze staan steeds 
schuingedrukt onder elke vraag. Daarnaast is nog extra informatie weergegeven 
die dhr. Bontekoe mij heeft toegestuurd. Deze komt achter het interview aan.
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Rapport (R) 
Uitleg: R05 bijvoorbeeld verwijst naar het rapport ‘Optimaal Bouwplaats 
Transport’ pagina 5 waar een vraag over is. 
 
R?. In het rapport wordt gesteld dat de afbouw van boven naar beneden 

plaatsvindt. Tegenwoordig is dit principe niet meer aan de orde, toch? 

 

Deze manier van bouwen was in die tijd normaal. Een aanbeveling vanuit het 
rapport was om gegroepeerd te bouwen, zodat ruwbouw-, gevel/dak- en 
afbouwfase korter op elkaar konden plaatsvinden. 
 

R05. In hoeverre zijn de tien stellingen nog geldend/up-to-date (vraagtekens: 
1, 5, 10)? 
1: is er tegenwoordig niet meer bekend over de kosten en baten van 
transportmiddelen? 
5: bereikbaarheid?: loopafstanden, inefficiency van liften (plaats, 
wachttijden). 
 10: wat is de huidige status van de transporthulpmiddelen. Moet er nog 
veel in kaart worden gebracht?  
(zie ook OV1. / OV2.) 

 
1. Er is wel meer informatie bekend over transporthulpmiddelen, maar veelal is 
de basis hetzelfde gebleven. Echter geniet het wel de voorkeur om de KOMAT te 
contacten om meer informatie te verkrijgen over transportmiddelen die 
tegenwoordig in de bouw worden gebruikt. Daar horen natuurlijk ook de 
gegevens bij zoals snelheden, afmetingen et cetera. 
5. De bereikbaarheid waar het om gaat is (KERN VAN HET PROBLEEM): 

- Gevels zijn vaak gesloten en niet meer toegankelijk om 
afbouwmaterialen doorheen te transporteren. 
 - Liften zijn vaak erg traag en niet berekend op de vele materialen- en 
personenstromen tijdens de afbouw. 

10. Zie ook punt 1. 
 
R07. Een probleem is de lichamelijke belasting van arbeiders door handmatig 

transport. De vraag blijft terugkomen, maar de laatste tien jaar is de bouw 
toch zeker geïnnoveerd op dit gebied?  
(ARBO, technische hulpmiddelen) 

 
Aangezien dhr. Bontekoe niet meer dagelijks op de bouw komt kan hij alleen een 
inschatting maken en volgens hem is de bouw nog steeds een spierballenwereld. 
Aan de maximale te tillen belasting van 18 kg houdt dus ook niemand zich. 
 
R11. Moeten de verschillende transportschema’s opnieuw worden bekeken? Er 

zijn namelijk behoorlijk wat opties denkbaar en de tijd heeft niet 
stilgestaan. Ook het schema kan naar voren worden gehaald.  
(denk aan innovaties zoals een distributiecentrum op de bouw of 
opslaglocaties op braakliggend terrein)  
(zie ook OV1. / OV2. / S01.) 

 
De optie om het transportschema naar voren te halen en om daarin een 
distributiecentrum in te voeren is in het programma aanwezig. Mensen kunnen 
ook zelf de transportschema’s samenstellen naast de al bestaande varianten. 
 
R16. Is het mogelijk om het Japanse model in Nederland toe te passen en zo ja 

hoe? 
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Natuurlijk is de werkelijkheid anders, maar het idee dat erachter zit namelijk 
COMMUNICATIE is enorm belangrijk. 
R19. De besparing op de ABK-kosten door inzet van hoogwaardige 

transportsystemen wordt niet meegenomen in de overweging. Is dit niet 
erg belangrijk voor de uiteindelijke keuze van welk transportsysteem er 
wordt gekozen?  

 (bijv.: door het toepassen van bepaalde transportsystemen zal de 
torenkraan niet meer nodig zijn in de afbouwfase. Dit kan heel wat geld 
opleveren.) 

 
Volgens dhr. Bontekoe dienen de ABK-kosten apart van de LBK 1 & 2 berekend te 
worden. Misschien is het een optie om dit in een ge-update versie van het 
programma te verwerken. 
  
R46. Wat moet er, gekeken naar de aanbevelingen die in het rapport staan, nog 

worden gedaan volgens u om het programma bruikbaar te maken voor de 
praktijk? 

 
- De basis van het rapport is goed, alleen is sommige informatie wat gedateerd. 
Het verdient een aanbeveling om het gebruiksgemak te verbeteren van het 
programma. 
- Het programma is voor veel mensen moeilijk om mee te werken. Het moet 
simpeler en de databank moet uitgebreid worden. 
 
R49. Heeft u nog aan te bevelen recentere literatuur? 

 
Ik zou het zo niet weten. 
 

Software (S) 
Uitleg: S01 bijvoorbeeld verwijst naar het softwareprogramma ‘Optimaal 
Bouwplaats Transport’. De vragen zijn op volgorde. 

 
S01. Is het goed om bestaande kraantijd-berekeningen van bijv. de BAM te 

implementeren in het nieuw te ontwikkelen programma? 
(zou ook kunnen gelden voor andere bruikbare afstudeerrapporten) 

 
Dat kan, maar het moet niet te ingewikkeld worden. 
 
S02. Moeten de transportschema’s in de software worden geïmplementeerd of 

moet de gebruiker deze ook zelf kunnen maken/samenstellen? 

 
S03.  Zou het mogelijk zijn om tekeningen van opslagvarianten in het 

programma te verwerken? 
(dat er met een druk op de knop dus een plattegrond van een bepaalde 
verdieping zichtbaar wordt met daarop de op een bepaalde datum 
opgeslagen materialen) 

 
S04. Navraag leert dat de gebruikersinterface van het programma niet goed is. 

Hoe is volgens u de gebruikersinterface van het programma te verbeteren?  
(de handleiding dient namelijk eerst gelezen te worden voordat men kan 
werken met het programma. Bij een programma zoals Microsoft Project is 
dit niet nodig) 

 
S05. Met welke software zal een nieuw programma ontwikkeld moeten worden? 

(MS Access, MS Excel of een ander programmeerprogramma) 
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S06. Eigenlijk zou het handig zijn om het nieuwe programma te kunnen linken 

aan planningssoftware zoals PlanCalc of Power Project. Wat vindt u 
hiervan? 

 
S07. Is het verstandig om de touwtjes in eigen hand te houden op het gebied 

van programmeren of kan een gespecialiseerd bedrijf het nieuwe 
programma ontwikkelen, waarbij wij als bouwkundigen in ieder geval de 
controle houden? 

 
S08. Stelling: ‘Diegene die logistieke sturing geeft aan het proces op de 

bouwplaats dient met het nieuwe programma overweg te kunnen. Het 
programma moet dus aangepast worden aan het intelligentieniveau van 
deze werknemers’. 

 
S09. Wat kan er volgens u nog verder worden verbeterd aan het programma? 

 

Overige Vragen (OV) 
Uitleg: OV1 bijvoorbeeld verwijst naar de overige vragen die ontstonden bij het 
lezen van het rapport en het werken met het programma. De vragen zijn op 
volgorde. 

 
OV1. Via mijn docent dhr. Cor de Bruijn kan ik in contact komen met KOMAT. Is 

het verstandig om dit te doen om het huidige materiaal dat wordt gebruikt 
t.b.v. bouwplaatstransport in kaart te brengen (zie figuur 7 op p. 21 van 
het rapport)? 

 
Dit kan geen kwaad en het updaten van het huidige materieelbeleid verdiend 
zeker de aandacht. Alhoewel de basis niet heel veel verandert zal zijn. 
 
OV2. Via mijn docent dhr. Martin Vissers kan ik in contact komen met dhr. Peter 

Fraanje van Bouwend Nederland. Is het verstandig om via hen te proberen 
subsidie te krijgen voor onderzoeken waardoor de databank kan worden 
uitgebreid? 

 
Uitstekend! 
 
En verder… 
- In 2002 is er een minisymposium geweest van BouwNed (was VGBouw). Daarin 
is de aandacht gelegd op logistieke problemen. De presentaties van dat 
symposium stuurt dhr. Bontekoe mij toe op CD. 
- Hoofdaannemers meoten verantwoordelijk zijn voor het transport tijdens de 
afbouwfase. Zij hebben de leiding over bijna alle onderaannemers en hebben het 
overzicht om het geheel in goede banen te leiden. Het moet niet zo zijn dat ze 
iedere onderaannemer een hoeveelheid geld geven en zeggen: ‘Daar staat de 
kraan en hier bevind zich de bouwlift, succes’! Dit probleem kwam al naar voren 
na interviews van dhr. Bontekoe met diverse onderaannemers. Heijmans kwam 
toen als beste naar voren. Zij waren vaak wel in staat om mee te denken en het 
afbouwproces van tevoren te regelen (goede organisatie en voorbereiding). 
- Het gehele OBT is erg breed waardoor het erg belangrijk is om een goede 
afbakening te maken tussen wat je wel en wat je niet gaat bekijken. 
- Het grootste knelpunt tijdens de bouw is nog steeds de afbouw waarin enorme 
hoeveelheden materialen en personen moeten worden getransporteerd dag in 
dag uit. Door een goede logistieke voorbereiding kan je voorkomen dat er ’s 
morgens om 07:00 uur vijf onderaannemers allemaal gebruik willen maken van 
één beschikbare bouwlift. 
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- Materieeldiensten, zoals KOMAT, vinden het vaak moeilijk om hun kennis over 
materieel in de bouw te implementeren. Ze hebben alle technische kennis in huis, 
maar beschikken niet over het inzicht om te helpen logistieke problemen 
oplossen. 
- Onderaannemers/ toeleveranciers zijn tegenwoordig nog wel in staat om te 
innoveren. Hoofdaannemers doen dit niet, ze brengen als het ware geen product 
aan de man. 
- Vaak is het volgens dhr. Bontekoe een logistiek uitvoerder bezig met platte 
logistiek, dat wil zeggen het herschikken van de materiaalstromen. 
- Problematisch is ook het creëren van waterdichte lagen in hoogbouw om zo 
delen van het gebouw geschikt te krijgen voor afbouwwerkzaamheden en later 
dus voor tussentijdse oplevering. 
- Een belangrijk aandachtspunt is om te kijken naar de organisatievorm op de 
bouw. Hoe is de organisatie en hoe lopen de lijnen. 
 

Beantwoording vragen Mark ten Thije 
 
Vragen m.b.t. tot het rapport Optimaal Bouwplaats Transport 
 
Algemeen 

Zoals al ter sprake gekomen tijdens het interview ben ik enkele jaren geleden 
begonnen met het afbouwen van mijn Bureau IB-activiteiten. Een onvermijdelijk 
gevolg daarvan is dat je inboet aan actuele kennis. Niettemin vermoed ik – 
gestoeld op een lange ervaring in de bouw - dat de situatie in meer algemene zin 
nog niet zo heel veel veranderd is.  
In mijn presentatie tijdens de nadere introductie van het programma (voorjaar 
2002) heb ik het programma OBT nog eens geplaatst in een breder kader van 
logistieke principes en deze zijn denk ik nog voluit actueel. Mijn bijdrage en die 
van de andere sprekers op het minisymposium vind je op bijgevoegde CD. 
 
Besparing ‘ABK’ 

De besparing aan voorraadkosten en ABK als gevolg van een keuze voor 
hoogwaardige transportmiddelen is niet meegenomen want die is, zoals 
besproken, een afgeleide van logistieke keuzes in ruimere zin. Deze keuzes zijn 
samen te vatten als een aanpak gericht op het terugdringen van wachttijden en 
het daardoor verdichten van de materiaalstromen. De output van het programma 
levert de feitelijke informatie voor het beoordelen van effecten via de output 
‘Planning’. Hierdoor krijgt men inzicht in te bereiken bouwtijdverkorting en 
daarmee in de winst op voorraadkosten en het tijdgebonden deel van de ABK. Zie 
de verhandelingen daarover in onder meer de SBR-brochure ‘Logistiek in de 
Bouw’ (blz 23 en 24). Zelf hanteerde ik vaak een vuistregel van 0.8 – 1 % van de 
bouwkosten per 10 % bouwtijdverkorting. Nader beschouwd is hier natuurlijk van 
belang wat precies het referentiekader is van oorspronkelijke bouwtijd en 
oorspronkelijke kosten van voorraad (rente) en ABK.  
Door de toegenomen hoogbouw wordt het bereiken van logistieke besparingen als 
gevolg van ‘gegroepeerd bouwen’ interessanter. Voor de afbouw is de wind- en 
waterdichtsituatie (lees: het creëren van een waterdichte laag) hiervoor primair 
maatgevend (binnen dit gegeven doet het er niet zoveel toe of er van boven naar 
beneden wordt afgebouwd of van beneden naar boven).  
N.B. 
Wat de effecten van gegroepeerd bouwen betreft zou het m.i. erg handig zijn om 
een soort matrix - met de belangrijkste variabelen - ter beschikking te hebben 
waarmee de afweging kan worden gemaakt tussen de meerkosten van tussentijds 
wind- en waterdicht maken en winst vanwege een kleiner ‘w en w-interval’.  
 
Recente literatuur 

Ik heb geen aanbevelingen van recente literatuur. 
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Praktische bruikbaarheid software 

Zie hierna. 
 
Algemeen 

Zoals besproken is er in de bouw niet alleen het gegeven van het grote aantal 
variabelen dat het bouwproces beïnvloedt, ook gaat het om een zeer interactief 
proces waarbij zo ongeveer alles met alles samenhangt. Mijn ervaring is dat dit 
betekent dat keuzes moeten worden gemaakt in de middelen/systemen om dit 
proces beheersbaar te maken of zelfs te optimaliseren. Systeem A is het meest 
geschikt voor het oplossen van probleem X en systeem B voor probleem Y. Om 
het geheel te laten functioneren is informatie-overdracht tussen de systemen 
nodig. Mooie interfaces zijn echter niet altijd makkelijk te maken en dan blijven 
vertaalslagen nodig. Maar ook binnen de systemen moet je nog vaak 
compromissen sluiten omdat je anders stuk loopt op de uitzonderingen. Om deze 
redenen heb ik al heel wat onderzoek de mist zien ingaan. 
De bouwlogistiek weerspiegelt in hoge mate de geschetste problematiek en in dat 
licht moet dus in de eerste plaats het programma worden beoordeeld.  
 
Opmerkingen m.b.t. het programma 

� Opzet en structuur van het programma zijn naar mijn mening goed doordacht 
en geven - als alles vlekkeloos werkt - interessante uitkomsten voor een 
efficiëntere procesinrichting. 

� Heel belangrijk is een goede, dus met adequate gegevens, gevulde database. 
Als dat eenmaal het geval is dan is vervolgens het aantal nog in te vullen 
variabelen om projecten te kunnen doorrekenen beperkt. Goed inzicht in de 
materie blijft echter onontkoombaar en vergt ook gerichte scholing.  

� Het voor de database gebruikte schema voor het invullen van de diverse 
grondgegevens vormt een cruciale schakel in de berekeningen. Dit schema 
heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier kregen we te maken met 
een voortdurend spanningsveld tussen universele toepasbaarheid en het 
kunnen inbrengen van alle relevante variabelen. Ook dit werkt naar mijn 
mening echter heel aardig.  

� Het invullen van de database is een ontkoppelde activiteit die het best op 
centraal niveau kan worden beheerd en op peil gehouden. Dat zou kunnen 
door de Komat (zie echter hierna).  

� Een kwetsbaar punt vormt de software. Deze is met behulp van het MS-
rekenprogramma Excel gecomponeerd. En hoewel Excel op zichzelf goede 
mogelijkheden biedt blijkt de gevoeligheid voor verkeerde handelingen en 
andere verstoringen toch vrij groot.  
De wens om binnen Excel te programmeren werd binnen de 
onderzoekscommissie breed gedragen omdat men dacht daarmee een soort 
basisprogramma te kunnen bieden dat binnen de bouwbedrijven door IT-
mensen, of technici met IT-interesse, zelf en naar eigen behoefte, zou kunnen 
worden uitgewerkt. Vanwege de geleidelijk blijkende complexiteit van de 
materie bleek dit echter een illusie. 

 
Conclusies 

� Het programma is in aanleg een goed instrument voor het maken van 
logistieke afwegingen en daarmee voor het verbeteren van de logistiek. 

� Het is wenselijk het programma verder te testen op onvolkomenheden en 
eventuele overbodigheden. 

� Softwarespecialisten zouden antwoord moeten geven op de vraag hoe het 
programma het best bedrijfszeker kan worden gemaakt (mogelijk in een 
andere programmeermodus herschreven). 

� Komat zou kunnen worden benaderd te gaan optreden als 
beheerder/leverancier van de databasegegevens. Dit veronderstelt echter wel 
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de nodige deskundigheid. Zie de diverse bestanden onder de map 
‘Databasevulling’ die ik op schijf heb gezet en toegezonden. Indertijd – dus in 
de ontwikkelingsfase van het programma – is op basis van deze gegevens 
met KOMAT samengewerkt om de diverse data boven water te krijgen. De 
KOMAT-achterban was wel welwillend maar niet echt voor deze klus 
geëquipeerd en bereid er voldoende energie in te steken. Het gevolg was dat 
vanuit de onderzoeksleiding veel interpretatie en aanvullende inspanning 
moest worden geleverd enigszins bruikbare gegevens in de database te 
krijgen. 

 

Overige vragen 

Naar mijn mening is het geleverde ‘voorwerk’ inzake OBT nog steeds een 
interessant vertrekpunt voor voortgezet onderzoek gericht op implementatie. 
Gelet op het bedrijfsoverstijgende belang daarvan zou BouwNed (KOMAT is 
daarvan een afgeleide) zeker benaderd kunnen worden voor een bijdrage i.v.m. 
de daarvoor te leveren inspanningen en benodigde gelden. Noodzakelijk is dan 
wel een goed idee te hebben van wat de uitkomsten van dit onderzoek zouden 
moeten zijn en op basis daarvan met BouwNed in contact te treden. 
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Bijlage 3 – Gesprek met dhr. G. Kloek en dhr. W. van Dijk 
 
 
Hieronder staan opmerkingen die de revue zijn gepasseerd tijdens het gesprek 
met dhr. G. Kloek (Projectleider Voorbereiding bij BNBSP) en dhr. W. van Dijk 
(adjunct stafdirecteur bij BNBSP). 
 
Gijs Kloek heeft meegewerkt aan het softwareprogramma behorende bij OBT. 
Tevens heeft hij met dit programma tien tot vijftien werken uitegerekend. 
 
Gijs Kloek heeft bij de invoering van een project de volgende ervaring. 

• Drie tot vier uur wennen aan het programma. Je moet er weer inkomen. 
• Eén dag voor het invoeren van de ruwbouw. 
• Eén dag voor het invoeren van de afbouw. 

 
Gijs Kloek bereidt een werk voor met een foutmarge van ~ 5%. 
 
Zijn positieve commentaren over het programma: 
- Embelleren is goed geregeld. 
- De omgeving is ook goed mee te nemen. 
- Het personen- en goederentransport is los van elkaar goed geregeld, maar aan 
materialen koppelt het programma geen personen. 
 
Zijn negatieve commentaren over het programma: 
- Het komt vaak voor dat als je iets gaat doorrekenen het programma er de brui 
aan geeft. Het loopt dan vast en je bent alle informatie kwijt. 
 
‘De bouw moet opgevoed worden. Het zijn net kinderen. Je moet ze bepaalde 
gedragscodes bijbrengen.’ 
 
Erik van Oord heeft ooit een liftmodel gemaakt. 
Angela heeft ooit een kraanmodel gemaakt. 
 
De bouw van het Erasmus MC in Rotterdam start op 1 oktober 2009. Men is nu 
bezig met het omleggen van leidingen. 
 
In de huidige tijd is het noodzakelijk dat er op de bouw een sterke man voor de 
logistiek rondloopt (Vb: Mark Reuvers bij JuBi). Deze persoon zorgt ervoor dat 
het op logistiek gebied geen zootje wordt. 
 
Waar moet ik mij op richten tijdens mijn afstuderen. Oftewel waar heeft de 
huidige praktijk behoefte aan? 
- Bouwstromen 
- Bouwtempo’s 
- Faciliteren 
- Integraal (Zowel ruwbouw, ruwe als fijne afbouw doen ertoe). 
- Grootste probleem: hoeveel liften heeft men nodig in de bouw? Dit probleem 
kent men ook bij JuBi. 
 
Tips: 
- Interview met bevoorradingsexpert Tielemans. 
- Markt gebruiken en informatie daaruit halen d.m.v. interviews. 
- Het personentransport met liften is momenteel het grootste probleem. 
- Jumpliften zijn niet groot! 
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- Plattegrond (Digitaal model) van de verdieping met daarin BVO, oppervlaktes 
van vloeren, wanden, plafonds, gevel et cetera. 
- Ga uit van de huidige materiaaltoepassingen. 
 
Huidige volgorde bij de Centrale Werkvoorbereiding. 
- Planning maken 
- Terreinplan maken. 
- ABK bepalen. 
- Tijd over? � Het geheel analyseren en onderbouwen. 
 
Verder heb ik een map meegekregen met daarin bijna alle informatie die gebruikt 
is bij de totstandkoming van het programma OBT. 
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Bijlage 4 – Schema met methode tot dataverzameling 
 



Probleem Doelstelling Probleemstelling Onderzoeksvraag Behandeling oorzaak Data Dataverzamelingsmethode Verantwoording Risico's Behandeling oorzaak

1. Welke gegevens en input heeft het 

project JuBi nodig voor het ontwerpen 

van de bouwplaatslogistiek?

1

Geanalyseerde basisgegevens voor 

de bouwplaatslogistiek zoals het 

bestek, de planning, een terreinplan 

et cetera

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De gegevens en input die gebruikt 

worden dienen in feite als basis voor 

het ontwerpen van de 

bouwplaatslogistiek

Er moet eerst gekeken worden naar 

de gegevens die van belang zijn. Het 

onderzoeken van alle tekeningen is te 

tijdrovend

1: De gebruikte gegevens om de 

bouwplaatslogistiek te ontwerpen zijn 

onduidelijk;

2. Welk proces heeft bij JuBi geleidt 

tot het uiteindelijke ontwerp van de 

bouwplaatslogistiek?

2
Inzicht in het proces dat heeft geleid 

tot de bouwplaatslogistiek zoals die 

nu ontworpen is

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De kwaliteit van het proces om de 

bouwplaatslogistiek te ontwerpen is 

van grote invloed op het uiteindelijke 

ontwerp

Goed dient gekeken worden naar wie 

er nou echt betrokken is geweest bij 

het proces en uit die personen dient 

zoveel mogelijk relevante informatie 

gehaald te worden

2: Het proces om de bouwplaatslogistiek 

te ontwerpen is voor verbetering vatbaar;

3. Hoe wordt de logistiek beïnvloed 

door knelpunten binnen dit proces?
2; 3

Fouten op de bouwplaats die zijn 

ontstaan door knelpunten binnen dit 

proces

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

Knelpunten in het proces die leiden 

tot fouten buiten dienen zonder meer 

voorkomen te worden

Ook hier geldt weer dat het 

onderzoek goed afgebakend moet 

worden

3: Gevolgen voor de situatie op de 

bouwplaats van knelpunten binnen het 

proces zijn onduidelijk;

4. Welke materiaalstromen vinden 

plaats tijdens de bouw?

4; 5 Inventarisatie van de benodigde 

productiemiddelen voor het maken 

van de bouw

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De materialenstromen van JuBi zijn 

nodig om een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek te kunnen maken

Het is van belang om deze 

inventarisatie goed af te bakenen 

aangezien het uittrekken van alle 

productiemiddelen teveel werk met 

zich meebrengt

4: De energie om de bouwplaatslogistiek 

mee te ontwerpen en het uiteindelijke 

gebouw mee te maken dient in kaart 

gebracht te worden;

5. Welk materieel is hierbij 

benodigd?

4; 5 Inventarisatie van het benodigde 

materieel om de materialenstroom te 

ondersteunen

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

Het materieel dat de 

materialenstromen ondersteund is 

nodig om een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek te kunnen maken

Hierbij geldt ook dat alleen het 

materieel dat direct van invloed is op 

de onderzochte materialenstromen 

geïnventariseerd moet worden

5: Om de bouwplaatslogistiek te kunnen 

ontwerpen dient de energie omgezet te 

worden in ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek;

6. Welke arbeid is hierbij benodigd?

4; 5 Inventarisatie van de benodigde 

arbeid om de materialenstroom te 

ondersteunen

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De arbeid die de materialenstromen 

ondersteund is nodig om een ontwerp 

voor de bouwplaatslogistiek te 

kunnen maken

Hierbij geldt ook dat alleen de arbeid 

die direct van invloed is op de 

onderzochte materialenstromen 

geïnventariseerd moet worden

6: Het uiteindelijke ontwerp dient 

omgezet te worden naar een 'digitaal' 

hulpmiddel;

7. Hoe kunnen deze drie stromen 

worden vervlochten tot een ontwerp 

voor de bouwplaatslogistiek?

5 Een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek van het project 

JuBi

Bedrijfsgegevens; Interview met 

betrokkenen; Literatuuronderzoek

Een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek van JuBi is de 

basis voor de uiteindelijke 

ontwerpfase

Ook hier geldt weer dat het ontwerp 

van de bouwplaatslogistiek goed 

afgebakend dient te worden in 

verband met de hoeveelheid werk

7: Binnen de bouw bestaat er nog geen 

hulpmiddel waarmee de 

bouwplaatslogistiek optimaal te 

ontwerpen is;

8. Hoe is het uiteindelijke ontwerp om 

te zetten naar een ‘digitaal’ 

hulpmiddel?

5; 6 Een opzet om het ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek om te kunnen 

zetten naar een 'digitaal' hulpmiddel

Bedrijfsgegevens; Interview met 

betrokkenen; Literatuuronderzoek

Om tijdens de ontwerpfase van het 

afstuderen een hulpmiddel te kunnen 

ontwikkelen zijn gegevens nodig

De basis voor het 'digitale' 

hulpmiddel wordt hier gelegd. 

Afbakening is in dit geval erg 

belangrijk, dit om te voorkomen dat 

het te uitgebreid wordt

8: Bestaande hulpmiddelen die gebruikt 

worden in de bouw zijn schaars en zitten 

tevens vol met hiaten;

9. Welke hulpmiddelen binnen de 

bouwnijverheid zijn relevant om te 

onderzoeken?

7; 8 Opsomming van de relevante 

hulpmiddelen

Bedrijfsgegevens; Interview met 

betrokkenen; Literatuuronderzoek

De hulpmiddelen die relevant zijn 

laten zien naar welke vormen van 

bouwplaatslogistiek al onderzoek is 

gedaan

Aandachtspunt is welke hulpmiddelen 

wel moeten worden geanalyseerd en 

welke buiten het onderwerp vallen

9: Andere sectoren, zoals de 

autoinstrustrie, liggen op het gebied van 

procesbeheersing voor op de bouw

10. Hoe werken deze hulpmiddelen?

7; 8
Beschrijving van de werking van deze 

hulpmiddelen

Bedrijfsgegevens; Literatuuronderzoek; 

Experiment

Een beschrijving van de werking van 

de hulpmiddelen laat goed zien welke 

logistieke problemen ze willen 

oplossen

Er moet vooraf duidelijk worden 

bepaald hoe diep de analyse van de 

werking wordt gedaan

11. Wat zijn de plus- en minpunten 

van deze hulpmiddelen?

7; 8

Evaluatie van de hulpmiddelen Evaluatieonderzoek

De plus- en minpunten die ontstaan 

kunnen als leerpunten worden 

meegenomen in het te ontwikkelen 

hulpmiddel

De plus- en minpunten moeten van 

toegevoegde waarde zijn voor het te 

ontwikkelen hulpmiddel

12. Hoe organiseren andere sectoren 

buiten de bouwnijverheid hun 

logistieke processen succesvol?

7; 9
Analyse van de procesbeheersing 

van andere sectoren dan de bouw. 

Uit deze analyse volgen leerpunten 

voor de bouwnijverheid

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

Van de sectoren die een interesante 

logistieke procesbeheersing hebben 

kan de bouwnijverheid alleen maar 

leren. Zeker op het gebied van de 

bouwplaatslogistiek

Veel sectoren zullen interessant zijn, 

maar er dient goed gekeken te 

worden welke sectoren echt iets 

toevoegen in verband met de 

hoeveelheid arbeid
13. Hoe kan de bouwnijverheid een 

hulpmiddel voor de 

bouwplaatslogistiek succesvol 

ontwerpen gekeken naar plus- en 

minpunten uit andere sectoren?

7; 9

De leerpunten uit de vorige 

onderzoeksvraag kunnen worden 

gebruikt om het hulpmiddel voor de 

bouwplaatslogistiek te ontwerpen Evaluatieonderzoek

De plus- en minpunten die ontstaan 

kunnen als leerpunten worden 

meegenomen in het te ontwikkelen 

hulpmiddel

De plus- en minpunten moeten van 

toegevoegde waarde zijn voor het te 

ontwikkelen hulpmiddelIn
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VVoorwoord

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Architecture, Building and Planning, mastertrack Construction Technology.

In dit rapport zal de onderzoeksfase van het afstudeertraject worden behandeld. Allereerst is tijdens 
het Masterproject 3 ‘Participerend Observeren’ en in de beginfase van het afstuderen een knelpunt 
gesignaleerd bij het gastbedrijf JuBi B.V., namelijk dat er geen hulpmiddel voorhanden is om de bouw-
plaatslogistiek optimaal mee te kunnen ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan 
van aannames en ervaringen. In het daaropvolgende afstudeerplan is het probleem verder uitgekris-
talliseerd en is een plan van aanpak met betrekking tot het onderzoek opgesteld. Het onderzoeksrap-
port, dat nu voor u ligt, vormt samen met de opvolgende ontwerpfase het grootste gedeelte van het 
afstudeertraject aan de TU Eindhoven.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het vooraf opgestelde afstudeerplan met als doelstel-
ling: ‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders de bouwplaatslogistiek op het project 
JuBi optimaal kunnen ontwerpen en beheersen’. Na het uitvoeren van het onderzoek is een ontwerp-
plan voor de ontwerpfase geschreven in dit rapport, met een vernieuwde doelstelling die voortgeko-
men is uit het onderzoek, namelijk: ‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor 
werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van 
binnenstedelijke hoogbouwprojecten de materiaal- en personenstromen van het verticale transport 
op de bouwplaats inzichtelijk te maken, zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan 
worden voor de inzet van de juiste transportmiddelen’.

Tijdens het afstuderen ben ik begeleid door: 
De heer prof. ir. C.S. Kleinman (TU/e) 
De heer ing. C.M. de Bruijn (TU/e) 
De heer ir. M.M.J. Vissers (TU/e) 
De heer ing. F. Quataert (JuBi B.V.) 

Bij deze wil ik hen hartelijk danken voor hun steun en bijdrage tijdens deze onderzoeksfase. Daar-
naast wil ik de medewerkers op het project JuBi bedanken voor de gastvrijheid en alle voorzieningen 
die ik tot mijn beschikking had. 
Dit rapport is bestemd voor iedereen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de Techni-
sche Universiteit Eindhoven en JuBi B.V.
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Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is voortgekomen uit het vooronderzoek. Tijdens dit voor-
onderzoek is gebleken dat de bouwnijverheid kampt met een probleem, namelijk dat geen hulpmiddel 
voorhanden is voor werkvoorbereiders of (logistiek) uitvoerders om de optimale bouwplaatslogistiek te 
ontwerpen of beheersen waardoor ze uitgaan van aannames en ervaringen. Dit ‘algemene’ probleem 
is geprojecteerd op het project JuBi en ook daar bleek het probleem te gelden, want de problemen 
op het project JuBi hebben vooral te maken met de kraanbezetting en de oorzaken van dit probleem 
komen overeen met het ‘algemene’ probleem.

Een oplossing voor het ‘algemene’ probleem ligt enerzijds in het ontwerpen van de bouwplaatslogis-
tiek, ofwel het bepalen van de materieelinzet voor het verticale transport op de bouwplaats en ander-
zijds in het beheersen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het beheersen van de materieelinzet voor het 
verticale transport op de bouwplaats. Deze oplossingen gekoppeld aan het ‘algemene’ probleem heeft 
geleidt tot de volgende doelstelling voor de onderzoeksfase:

‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale bouwplaatstransport 
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.

Om het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op JuBi in kaart te brengen 
zijn allereerst de gegevens en input verzameld die werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders hier-
voor nodig hebben. Met deze gegevens en input is een casestudie uitgevoerd op JuBi waarmee de 
materiaal- en personenstromen met het ondersteunende materieel in kaart zijn gebracht. Al deze infor-
matie heeft geleidt tot een basis voor het verticale bouwplaatstransport dat gebruikt kan gaan worden 
in het te ontwikkelen hulpmiddel.

Naast het in kaart brengen van de materiaal- en personenstromen moeten deze in het te ontwikkelen 
hulpmiddel ook worden doorgerekend. Kortom naast het inzichtelijk ofwel kwalificeren van de stro-
men moet de stromen ook kwantificeerbaar zijn, vandaar dat een onderzoek is uitgevoerd naar drie 
hulpmiddelen waarmee deze stromen kunnen worden berekend. Na dit onderzoek bleken zowel de 
materiaal- als personenstromen door te rekenen.

Om de verticale bouwplaatslogistiek in Nederland te kunnen vergelijken en verbeteren is een onder-
zoek gedaan naar een andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid. Een vergelijking tussen 
de Nederlandse en Japanse manier van bouwen leek hier uitsluitsel te bieden, maar na het onderzoek 
bleken ontstane leerpunten niet direct van invloed op het te ontwikkelen hulpmiddel. Daarom zijn de 
leerpunten als algemene aanbevelingen gekwalificeerd en kunnen ze eventueel als mogelijke verbe-
termogelijkheden of kansen ten aanzien van de verticale bouwplaatslogistiek worden meegenomen in 
het hulpmiddel.

Na afloop van de onderzoeksfase ontstond de verwachting dat de uitkomsten van het hulpmiddel een 
beslissingsondersteunend karakter moesten krijgen, ofwel gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen 
om de uitkomsten te optimaliseren waarna een weloverwogen keus is te maken voor de inzet van de 
transportmiddelen. Daarom is voor de ontwerpfase van het afstuderen de doelstelling als volgt bijge-
steld om een optimaal eindproduct te ontwikkelen:

‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en (logistiek) 
uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten 
de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk te maken, 
zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van de juiste 
transportmiddelen’.

Het hulpmiddel dient een eenvoudig te gebruiken programma te zijn met aanpasbare projectgegevens 
en materiaalspecificaties zodat resultaten aanpasbaar zijn en inzicht in de materiaal- en personenstro-
men ontstaat gedurende de werkvoorbereiding- of uitvoeringsfase. Op deze manier kunnen werkvoor-
bereiders of (logistiek) uitvoerders na optimalisatie een gefundeerde keuze maken met betrekking tot 
de inzet van verticale transportmiddelen.

Samenvatting
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111. Inleiding

1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal de aanleiding van het afstudeeronderwerp worden beschreven. Tevens zal de 
afstudeercommissie worden voorgesteld en komt de structuur van het rapport aan de orde.

1.2 Aanleiding afstudeeronderwerp
De interesse om voor een logistiek onderwerp te kiezen tijdens het afstuderen is voortgekomen uit 
master 2 project ‘City Campus Max’ te Maastricht. Dit project is ontworpen door Santiago Calatrava 
en bedoeld als huisvesting voor studenten. Tijdens de afsluitende opdracht is de logistiek tijdens de 
afbouwfase van het project onderzocht en uitgewerkt met als resultaat een palletformulier waarmee de 
vele transporten in goede banen konden worden geleid. Na afloop van dit project is besloten om voor 
het master 3 project ‘Participerend Observeren’ en het afstuderen een project te zoeken waar zich 
logistieke problemen voor deden. 

Participerend Observeren
Normaalgesproken heeft een student Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven 
na afronding van het project ‘Participerend Observeren’ (verder benoemd als PO) een afstudeerwaar-
dig probleem gevonden en kan het afstudeertraject beginnen. In mijn geval ben ik eerst op het project 
JuBi (meer over JuBi in §2.3) in Den Haag terecht gekomen via een docent. Na een gesprek met de 
bouwplaatsmanager dhr. Quataert bleek mijn interesse in de logistiek een goed aanknopingspunt voor 
het afstuderen, maar aangezien ik tijdens PO een proces in de afbouwfase wilde bekijken is in overleg 
besloten om mijn PO los van het afstudeertraject1 (zie figuur 1.1) in Nijmegen te volbrengen. Deze 
keus was noodzakelijk aangezien het project JuBi zich nog in de onderbouwfase bevond. Het PO is 
uitgevoerd op het UMC St. Radboud ziekenhuis en dit project werd gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. 
Ik heb daar het proces ‘grove afbouw maken voor een ziekenhuis’ vastgelegd. Uit deze observatie 
kwamen knelpunten naar voren, maar zoals al eerder gezegd waren dit niet de knelpunten waar ik 
op wilde afstuderen. Deze observatie heeft mij wel bekend gemaakt met het maken van de grove 
afbouw tijdens de afbouwfase. Deze kennis neem ik mee tijdens het afstuderen. Nadat ik ‘Participe-
rend Observeren’ had afgerond ben ik ook terug gegaan naar JuBi waar ik me verder heb ingelezen 
op eventuele afstudeeronderwerpen met bijbehorende problematiek. Daar kreeg ik met mijn logistieke 
interesse het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ (verder benoemd als OBT) onder ogen2. Dit 
rapport is in feite de aanleiding geweest om te kiezen voor de bouwplaatslogistiek als onderwerp van 
het afstuderen.

1.3 Afstudeercommissie
De afstudeercommissie tijdens het afstuderen zal bestaan uit in totaal drie begeleiders vanuit de 
Technische Universiteit Eindhoven en één begeleider vanuit het project JuBi, waar het afstuderen zal 
plaatsvinden. De verschillende personen worden hieronder achtereenvolgens voorgesteld.

1 Bron: http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek/masterstudie/afstuderen/afstudeertraject/
2 RRBouw. (1998)

Figuur 1.1: afstudeertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven
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prof. ir. C.S. (Cees) Kleinman (Voorzitter TU/e)
c.s.kleinman@bwk.tue.nl 
Dhr. Kleinman is als hoogleraar verbonden aan de Mastertrack Structural Design en is tevens de voor-
zitter van de commissie.

ing. C.M. (Cor) de Bruijn (Hoofdbegeleider TU/e)
c.m.d.bruijn@tue.nl 
Dhr. de Bruijn is de hoofdbegeleider tijdens het afstudeertraject. Samen met hem zullen de begelei-
dingen plaatsvinden. Hij is zoals gezegd verantwoordelijk voor het begeleiden en motiveren van de 
student. Tevens dient hij het proces en de voortgang te bewaken, zodat de student groeit naar een 
bepaalde vorm van zelfstandigheid.

ir. M.M.J. (Martin) Vissers (Medebegeleider TU/e)
m.m.j.vissers@tue.nl 
Dhr. Vissers is samen met dhr. de Bruijn verantwoordelijk voor de taken die zijn beschreven onder de 
naam van laatst genoemde.

ing. F. (Frans) Quataert (Bedrijfsbegeleider JuBi V.O.F.)
f.quataert@jubi-bouw.nl 
Vanuit het project JuBi is dhr. Quataert mijn begeleider. Hij zal ervoor zorgen dat het afstudeerproces 
ook van waarde is voor het project JuBi en hij zal mij helpen om de benodigde informatie over het 
project te bemachtigen.

1.4 Rapportstructuur
Dit rapport bestaat uit vijf hoofdstukken waarvan de inhoud hieronder kort wordt toegelicht.

• In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de algemene problematiek, het gesignaleerde knel-
punt op JuBi met bijbehorende oorzaken, de doelstelling en de relevantie van het afstuderen.

• In hoofdstuk 3 komen de probleemstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen aan bod. Dit 
wordt tevens uitgezet in een plan van aanpak met afbakeningen voor de onderzoeksfase.

• In hoofdstuk 4 komen achtereenvolgens de resultaten van de onderzochte drie probleemstellingen 
met bijbehorende onderzoeksvragen aan de orde. Iedere probleemstelling zal kort worden inge-
leid en zal worden afgesloten met een conclusie met betrekking tot de ontwerpfase.

• Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerpplan dat tot stand is gekomen naar aanleiding van de conclusies 
uit de onderzoeksfase.
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2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal de problematiek waar het afstuderen op is gebaseerd worden beschreven. Tevens 
zal het project JuBi waar het afstuderen heeft plaatsgevonden worden toegelicht en komt de doelstel-
ling van het afstuderen aan bod.

2.2 Afstudeerproblematiek
Na de keuze voor de bouwplaatslogistiek als onderwerp van het afstuderen is allereerst inzicht verkre-
gen in de complete problematiek behorende bij dit onderdeel van de logistiek. Dit inzicht is verkregen 
door het lezen van rapporten, het houden van interviews met betrokkenen en het analyseren van de 
bouwplaats JuBi op logistiek gebied. De problematiek is vastgelegd in een overzichtelijk schema dat 
weergegeven is in bijlage A. Het schema is opgebouwd uit vier logistieke procesgangen (zie figuur 
2.1) die kenmerkend zijn voor het transport van materialen naar, op en van de bouwplaats. Deze pro-
cesgangen zijn:
• Procesgang 1: Horizontaal transport naar en vanaf de bouwplaats;
• Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf de verdiepings-

vloer;
• Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer;
• Procesgang 4: Bewerkingen.
Per procesgang zijn problemen aan het licht gekomen en tevens zijn algemeen geldende problemen 
geconstateerd. Na verder onderzoek bleek het rapport OBT aanknopingspunten te bevatten om op af 
te studeren. Meer hierover in de volgende subparagraaf.

2.2.1 Optimaal Bouwplaats Transport
Voor de analyse van de problematiek is zoals gezegd gebruik gemaakt van het rapport OBT van 
de Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw). Dit rapport stamt uit 1998 en naast het rap-
port is in 2002 ook een rekenprogramma1 ontwikkeld om de materiaalstromen mee te ontwerpen 
en beheersen. Verwarrend is de naam van het rapport met bijbehorend programma. Daar komt het 
woord optimaal in voor. De naam verondersteld dat het transport op de bouwplaats met dit rapport en 
bijbehorend programma optimaal is te organiseren, maar dit is niet het geval blijkt uit testen met het 
programma en gesprekken met ontwikkelaars en gebruikers van het rekenprogramma.
In het rapport OBT wordt in feite de problematiek met betrekking tot de bouwplaatslogistiek geschetst. 
Enkele problemen die in het rapport genoemd worden zijn:
• Er bestaat geen goed inzicht in de kosten en baten van transportmiddelen;
• De bereikbaarheid van werkplekken is, vooral in de afbouw slecht;
• Er wordt niet efficiënt gebruik gemaakt van transporthulpmiddelen;
• Het transport op de bouwplaats is niet afgestemd op de aan- en afvoer van materialen;
De meeste van deze problemen zijn nog steeds actueel blijkt uit navraag bij betrokkenen. Eén van 
deze betrokkenen en tevens ontwikkelaar van het rekenprogramma OBT is dhr. Bontekoe verbonden

1 Optimaal Bouwplaatstransport (2002). RRBouw versie 4

2. Probleemanalyse

Figuur 2.1: de vier logistieke procesgangen
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aan bureau IB in Gouda. Hij beaamt dat op het gebied van de bouwplaatslogistiek nog veel terrein valt 
te winnen. Een interview met hem bracht tevens de volgende leerpunten naar voren met betrekking tot 
het rekenprogramma OBT uit 2002. Het volledige interview is te vinden in bijlage B.
• ‘Opzet en structuur van het programma zijn naar mijn mening goed doordacht en geven - als alles 

vlekkeloos werkt - interessante uitkomsten voor een efficiëntere procesinrichting.’
• ‘Heel belangrijk is een goede, dus met adequate gegevens, gevulde database. Als dat eenmaal 

het geval is dan is vervolgens het aantal nog in te vullen variabelen om projecten te kunnen door-
rekenen beperkt. Goed inzicht in de materie blijft echter onontkoombaar en vergt ook gerichte 
scholing.’

• ‘Een kwetsbaar punt vormt de software. Deze is met behulp van het MS-rekenprogramma Excel 
gecomponeerd. En hoewel Excel op zichzelf goede mogelijkheden biedt blijkt de gevoeligheid 
voor verkeerde handelingen en andere verstoringen toch vrij groot.’

• ‘Het programma is in aanleg een goed instrument voor het maken van logistieke afwegingen en 
daarmee voor het verbeteren van de logistiek.’

• ‘Het is wenselijk het programma verder te testen op onvolkomenheden en eventuele overbodighe-
den.’

• ‘Naar mijn mening is het geleverde ‘voorwerk’ inzake OBT nog steeds een interessant vertrekpunt 
voor voortgezet onderzoek gericht op implementatie.’

Uit het interview blijkt dat het programma wat is ontworpen volgens dhr. Bontekoe voldoet, maar dat 
nog onderzoek gedaan dient te worden naar gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en implementatie in 
de praktijk. 

2.2.2 Algemene probleem
Het lezen van het rapport OBT, het analyseren van bijbehorend rekenprogramma en het interview 
met dhr. Bontekoe zijn onderdelen die hebben bijgedragen aan het inzicht in de algemene problema-
tiek betreffende de bouwplaatslogistiek. Naast OBT hebben ook andere bronnen invloed gehad in het 
ontstaan van het schema in bijlage A. Deze bronnen staan in het schema genoemd onder het kopje 
referenties. Het gaat nu te ver om al deze bronnen en de ontstane problemen hier te behandelen. Wel 
kan geconcludeerd worden na afloop van het vooronderzoek dat het binnen de bouwnijverheid ont-
breekt aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen en beheersen. Verschillende 
pogingen zijn ondernomen, maar één hulpmiddel die voorziet in alle behoeftes en nog belangrijker 
die consequent gebruikt wordt is niet voorhanden. Gevolg van het ontbreken van dit hulpmiddel is dat 
werkvoorbereiders bij het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek uitgaan van aannames en ervaringen 
met projecten uit het verleden aangezien de objectieve methode ontbreekt om de logistiek nauwkeuri-
ger en met meer zekerheid te bepalen. 

Probleem: ‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal 
te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervarin-
gen’.

Aangezien de omschrijving van dit probleem vrij algemeen is en lastig de ernst van het probleem is 
te kwalificeren moet de volgende stap zijn om het probleem te projecteren op project JuBi. Op deze 
manier kan dan de ernst van de situatie worden bepaald en kan worden aangetoond of het probleem 
afstudeerwaardig is.

2.3 Beschrijving van het project JuBi
2.3.1 Algemeen
In dit rapport wordt steeds gesproken over JuBi. Deze naam is ontleend aan het project dat momen-
teel wordt gebouwd op de plek nabij Den Haag Centraal waar tot medio 2007 de Zwarte Madonna 
stond. De Zwarte Madonna is gesloopt en op de plek verrijzen nu drie torens: een woontoren ge-
naamd ‘de Kroon’ (125 meter hoog) en twee kantoortorens ‘JuBi’ (146 meter hoog). De twee laatste 
torens zijn het nieuwe onderkomen van de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (JuBi). In de plint van het gebouw komen diverse voorzieningen zoals, restaurants, een 
stomerij en andere dienstverlenende kleinschalige detailhandel. 
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De drie torens (zie afbeelding 2.1 en 2.2) met daaronder de bedrijvigheid zijn een grote kwaliteitsim-
puls voor wonen en werken in de Haagse binnenstad. De gemeente zal dit deel van de stad verder 
invullen op een manier die zowel recht doet aan de oude monumentale stad als een karaktervolle 
moderne uitstraling heeft.
De twee kantoortorens, ontworpen door architect Hans Kollhoff, vormen een harmonieus geheel. Dit 
komt vooral door het grote atrium dat de torens met elkaar verbindt. Via een voortuin, ontworpen door 
Wirtz, komt men vanaf de Turfmarkt in het atrium. Op de begane grond komen rondom ruimten voor 
horeca en winkels. Het parkeren gebeurt ondergronds in twee lagen. De onderling verschillende de-
taillering en vormgeving (de ene gevel bestaat uit baksteen, de andere uit natuursteen) van de torens 
zorgt ervoor dat deze hoge kantoren van elk 146 meter niet massaal overkomen. De Kroon vormt 
samen met de twee torens van de ministeries een drie-eenheid, waarbij opgemerkt moet worden dat 
in deze toren wordt gewoond. Het kantoorgedeelte heeft de hoofdentree aan de Turfmarkt en rondom 
komen winkels op de begane grond. Het parkeren gebeurt in twee lagen ondergronds. De ministeries 
zullen eind 2012 zijn verhuisd. Na de verhuizing van de ministeries wordt de bebouwing op hun hui-
dige locatie gesloopt, hier komt de 2e fase van de ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier. 

2.3.2 Projectgegevens
Locatie:     Turfmarkt, Den Haag
Opdrachtgever:    Rijksgebouwendienst, Den Haag
Architect:     Hans Kollhoff
Aannemer:     JuBi V.O.F. (BAM, Ballast Nedam, Homij en Imtech)
Oplevering:     De woontoren (de Kroon) halverwege 2011. De kantoortorens  
     (JuBi) eind 2012.

Projectgetallen Wijnhavenkwartier (zowel JuBi als de Kroon)
Bouwsom (JuBi):    €328.000.000,00 waarvan €256.000.000,00 bouwkundig 
BVO (exclusief parkeren):   181.508 m2

Woningen (huur en koop):   249 woningen
Kantoorruimte:    128.810 m²
Winkelruimte:     2.838 m²
Horeca:     1.718 m²
Parkeergarages (privé):   465 parkeerplekken
Hoogte (JuBi):     140 meter + 6 meter dakopbouw 
Bouwtijd (JuBi):    49 maanden 
Oplevering (JuBi):   december 2012

In bijlage C is een folder van het bouwproject opgenomen. Meer informatie over de bouwmethode, 
zoals onder andere een 3D animatie van het bouwproces, is tevens te vinden op de website van het 
project: www.nieuwbouwjubi.nl.

Afbeelding 2.1 en 2.2: renders van het project JuBi te Den Haag (Grijze gebouw is de Kroon)
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2.3.3 Logistiek naar en van de bouwplaats
JuBi is een binnenstedelijk project in het centrum van Den Haag vlakbij het Centraal Station. De 
locatie van het project bemoeilijkt de aan- en afvoer van productiemiddelen tijdens de bouw. Vanwege 
deze problematiek heeft de projectleiding van JuBi besloten om een extra terrein ‘Binckhorst’ op het 
industrieterrein Binckhorst te huren van de gemeente vanwaar de aan- en afvoer van productiemidde-
len kan plaatsvinden (zie afbeelding 2.3). Met behulp van deze methode van tussenopslag is het aan- 
en afvoerprobleem beter in de hand te houden en zijn verkeersfiles zowel ’s ochtends als ’s avonds te 
vermijden, doordat transport niet tijdens de spits plaatsvindt. In afbeelding 2.3 is tevens de ligging van 
het terrein Binckhorst ten opzichte van de bouwplaats (zie afbeelding 2.4) van het project JuBi gevisu-
aliseerd. Een routeplanner geeft aan dat de afstand tussen het project en het terrein ongeveer 2,5 km 
bedraagt en een ritje duurt circa vijf minuten1. Uiteraard zal deze rit langer duren tijdens de ochtend- 
en avondspits.

2.3.4 Logistiek op de bouwplaats
Het aan- en afvoer probleem van productiemiddelen, beschreven in de vorige paragraaf, wordt nog 
eens vergroot op de bouwplaats zelf. Het project JuBi combineert de bouwplaats namelijk met het 
project de Kroon. Naar JuBi zelf gekeken valt op, gekeken naar de afbeelding van de bouwplaats (zie 
afbeelding 2.4), dat aan drie kanten rondom de bouwkuip een bouwweg ligt van ongeveer twaalf meter 
breed. Dit is in feite alle bouwplaats die nog over is naast het gebouw zelf (zie afbeelding 2.5). Proble-
matisch is deze ruimte aangezien op deze bouwweg alle bouwactiviteiten moeten plaatsvinden. Van 
het laden en lossen van vrachtwagens, het plaatsen van kranen tot het opslaan van bouwmaterialen. 
Om dit probleem van ruimtegebrek op te lossen zijn meerdere oplossingen bedacht. 

1 Bron: http://maps.google.com

Afbeelding 2.3 en 2.4: locatie terrein Binckhorst ten opzichte van bouwplaats JuBi (l) en de bouwplaatsinrichting (r)

Afbeelding 2.5 en 2.6: smalle bouwweg onder één van de kraanportalen door
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Eén van de belangrijkste is het plaatsen van de torenkranen op portalen boven de bouwweg, zodat 
het bouwverkeer hier onderdoor kan rijden (zie afbeelding 2.6).
Naast deze informatie betreffende de bouwplaats van JuBi heeft de bouwplaatsmanager een logis-
tiek plan opgesteld waar verschillende logistieke informatie en aandachtspunten in te vinden zijn (zie 
bijlage D). Belangrijke aspecten uit dat logistieke plan staan hieronder opgesomd.
• Toren C, zoals ook te zien in afbeelding 2.4, heeft twee torenkranen en twee Jumpliften tot zijn 

beschikking. Voor toren A geldt hetzelfde en voor het atrium (bouwdeel B) staat één topkraan en 
een personen/goederen lift ingepland.

• Afgesproken is dat alle transportbewegingen naar de bouwplaats voorzien moeten zijn van een 
bouwticket (zie bijlage E). Op dit bouwticket moet alle relevante informatie worden ingevuld met 
betrekking tot de logistiek, zodat de logistiek uitvoerder ieder transport kan inplannen op de goede 
tijd en plaats. In combinatie met Binckhorst kan de logistiek op deze manier worden beheerst.

• Voor de torens is aangenomen dat twee Jumpliften per toren voldoende zou moeten zijn om het 
personen- en goederenvervoer te kunnen beheersen. De bouwplaatsmanager is hier niet zeker 
van en daarom ligt daar ook een uitdaging om op een wetenschappelijke wijze te bepalen hoeveel 
bouwliften per toren nodig zijn.

• Voor het afvoeren van afval worden rolcontainers beschikbaar gesteld. Deze rolcontainers kunnen 
weer worden geleegd in de grote containers op de bouwplaats.

Uit een analyse van de logistiek naar, op en van de bouwplaats van JuBi blijkt dat het op logistiek 
gebied allemaal op rolletjes moet verlopen wil dit project succesvol kunnen zijn. De binnenstedelijke 
locatie, de krappe bouwplaats en het hoge gebouw met de grote hoeveelheid materieel zorgen ervoor 
dat een klein foutje kan uitgroeien tot groot probleem. Vooral op de bouwplaats zelf schuilen gevaren 
op het gebied van opslag van materialen, kraan- en liftcapaciteit en afvalstromen.

2.4 Het probleem op het project JuBi
Na de bespreking van de algemene problematiek in §2.2 zal in deze paragraaf worden gekeken of het 
ontbreken van een hulpmiddel op JuBi leidt tot problemen binnen het ontwerpen en beheersen van de 
bouwplaatslogistiek en of werkvoorbereiders daadwerkelijk uitgaan van aannames en ervaringen die 
leiden tot problemen.

2.4.1 Overuren van de kraanmachinisten en kraanbezetting
Het aspect dat het meest in het oog springt na een analyse van de bouwplaatslogistiek, zijn de uren 
die de kraanmachinisten maken per week. Op het project JuBi wordt, zoals in de vorige subpara-
graaf vermeldt, gebruik gemaakt van vier torenkranen en één topkraan. De torenkranen A1 en A2 
horen bij toren A, de torenkranen C1 en C2 horen bij toren C en topkraan B hoort bij de laagbouw 
(zie afbeelding 2.4 in §2.3). De kraanmachinisten in deze kranen staan iedere week voor 5 x 9 = 45 
uur per kraan ingepland. De logistiek uitvoerder op het project, dhr. M. Reuvers, houdt iedere week 
de bestede uren per kraan bij. Deze uren blijken na een analyse iedere week ver boven de 225 uren, 
beschikbaar voor de vijf kranen, te liggen. Om enig inzicht te krijgen in de overuren die de kraanma-
chinisten maken zijn deze in kaart gebracht. Dit overzicht is te vinden in bijlage F. In totaal zijn 79 
weken geanalyseerd van de periode week 10 in 2009 tot en met week 36 in 2010. In het schema is te 
zien dat voor de eerste negen uur op een dag het normale basisuurloon van €46,33 wordt gerekend. 
Wanneer de overuren vallen binnen de grens van tien tot en met elf uur, dan wordt een uurloon van 
€57,91 gerekend (125% van het basisloon). Worden meer dan elf uren gemaakt of wordt op zater-
dag gewerkt, dan geldt een uurloon van €69,50 (150% van het basisloon). Verder is iedere week een 
kolom met schaft- en overwerkvergoeding te zien. De schaftvergoeding wordt gerekend, omdat de 
machinisten in de kraan blijven gedurende de pauzes. De overwerkvergoeding is een afspraak met 
de eigen kraanmachinisten, dus niet de ZZP’ers. De vergoeding houdt in dat bij overuren tien tot en 
met elf de kraanmachinist €5,00 netto per uur krijgt uitgekeerd. Voor overuren boven de elf en het 
overwerk op zaterdag geldt een vergoeding van €10,00 netto per uur. Met deze gegevens is het totaal-
bedrag te zien dat per week betaald moet worden, omdat de kraanmachinisten moeten overwerken. 
Tot en met week 36 is nu al een bedrag van afgerond €192.922,00 aan overuren en de bijbehorende 
overwerkvergoeding uitbetaald.
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Een ander aspect dat goed weergeeft hoe druk het is op JuBi is de bezettingsgraad van de kranen. 
Tijdens het college materiaal en materieel werd duidelijk dat het wenselijke is dat de maximale be-
zettingsgraad van een kraan 80% bedraagt1. Deze bezettingsgraad werd op JuBi bijna iedere week 
overschreden. Een vergelijking is lastig te maken vanwege de beperkte informatie over de werkzaam-
heden van de kranen gedurende de 79 geanalyseerde weken, maar om toch enigszins aan te kunnen 
tonen dat de vele overuren van de kraanmachinisten van grote invloed zijn op de bezettingsgraad van 
de kranen is de bezettingsgraad van de kranen op JuBi als volgt berekend. Een werkweek van 225 
uur werd voor de kranen op JuBi als standaard gezien (uitgezonderd weken met feest- en vakantie-
dagen) en daarom gesteld op 100% bezetting. De overuren die werden gemaakt zorgden voor een 
overschrijding van die 100% bezetting en zorgden voor een gemiddelde bezetting van de torenkranen 
per week. Deze getallen zijn in bijlage G te zien. De hoogste bezetting heeft plaatsgevonden in week 
19 van 2010, waarin de gemiddelde bezetting van alle vijf de kranen uitkwam op 157,0%. In die week 
stonden vijf kranen ingepland voor drie dagen. Op donderdag was het namelijk hemelvaart en op 
vrijdag gold een verplichte vrije dag. Aangezien wel overgewerkt werd op die dagen en naast de 135 
standaard uren nog 77 extra overuren werden gemaakt komt de gemiddelde bezetting van de toren-
kranen die week 19 uit op 157,0%.
De gemiddelde bezetting over de gehele 79 weken komt uit op 117,2%. Dat wil zeggen dat iedere 
kraan iedere dag gemiddeld 17,2% langer heeft doorgewerkt.
Naast deze gemiddelde bezetting voor alle kranen is in bijlage G ook een overzicht weergegeven van 
de bezetting per afzonderlijke kraan. De berekeningen zijn hier op dezelfde manier gemaakt als hier-
boven omschreven. Concluderend kan gesteld worden dat de bezetting van kraan B, met 108,0% het 
laagst is. De bezetting van kraan A2 en C2 echter bedragen respectievelijk 123,2% en 124,0%. Deze 
twee kranen worden gezien hun gunstige ligging het meest gebruikt voor overwerk en zijn daarom het 
drukst bezet.

In de onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van interessante getallen met betrekking tot de 
overuren van kraanmachinisten en de kraanbezetting (de bedragen zijn hierbij zoveel mogelijk afge-
rond op gehele getallen).

Tabel 2.1: overzicht van getallen met betrekking tot de overuren van kraanmachinisten
Aantal geanalyseerde weken 79,0

Overwerkuren (125%)

Totaal aantal overgewerkte uren (125%) 1549,0
Gemiddeld aantal overwerkuren per week (125%) 19,6
Uurloon (125%) €57,91
Gemiddelde kosten overwerkuren (125%) per week €1.135,00
Totale kosten overwerkuren (125%) €89.688,00

Overwerkuren (150%)

Totaal aantal overgewerkte uren (150%) 1329,0
Gemiddeld aantal overwerkuren per week (150%) 16,8
Uurloon (150%)  €69,50
Gemiddelde kosten overwerkuren (150%) per week €1.169,00 
Totale kosten overwerkuren (150%) €92.366,00 

Schaftvergoeding
Totale schaftvergoeding €14.450,00 
Gemiddelde schaftvergoeding per week €183,00 

Overwerkvergoeding
Totale overwerkvergoeding €10.868,00 
Gemiddelde overwerkvergoeding per week €138,00 

Totaal Totale overwerkkosten €192.922,00 

1 Vak: materiaal en materieel. (2009). College 4: regelgeving en kraangebruik
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Tabel 2.2: overzicht van getallen met betrekking tot de kraanbezetting
Gemiddelde bezetting alle kranen per week 117,2% kraanuur

Kraan A1
Aantal overwerkuren kraan A1 545,8
Gemiddelde bezetting kraan A1 per week 116,1% kraanuur
Maximale bezetting kraan A1 188,9% kraanuur

Kraan A2
Aantal overwerkuren kraan A2 780,0
Gemiddelde bezetting kraan A2 per week 123,2% kraanuur
Maximale bezetting kraan A2 206,7% kraanuur

Kraan B
Aantal overwerkuren kraan B 279,5 
Gemiddelde bezetting kraan B per week 108,0% kraanuur
Maximale bezetting kraan B 157,8% kraanuur

Kraan C1
Aantal overwerkuren kraan C1 463,0
Gemiddelde bezetting kraan C1 per week 113,5% kraanuur
Maximale bezetting kraan C1 201,1% kraanuur

Kraan C2
Aantal overwerkuren kraan C2 809,5
Gemiddelde bezetting kraan C2 per week 124,0% kraanuur
Maximale bezetting kraan C2 224,1% kraanuur

De vraag doet zich nu voor of de bedragen die zijn ontstaan door de overuren van de kraanmachinis-
ten zijn meegenomen in de werkbegroting. Ook is het interessant om te kijken of de bedragen in de 
werkbegroting voldoende ruimte bieden om de overuren in de komende periode op te vangen. Deze 
vergelijking zal hieronder kort worden samengevat. De gehele berekening inclusief bijbehorende gra-
fieken en tabellen is terug te vinden in bijlage F.

In de werkbegroting wordt een onderscheid gemaakt in een post voor kraanmachinisten A1, A2, C1 en 
C2 en een post voor kraanmachinist B. De vergelijking zal starten met het basisloon van kraanmachi-
nisten A1, A2, C1 en C2 (de bedragen zijn hierbij zoveel mogelijk afgerond op gehele getallen).

Tabel 2.3: vergelijking basisloon kraanmachinisten A1, A2, C1 en C2
Post Hoeveelheid Bedrag

Begroot Kraanmachinist 
A1, A2, C1, C2 
basisloon

4 x 183 = 732 weken €1.410.292,00
Werkelijk uitgegeven Na 79 weken €621.587,00 
Verwachte uitgaven aan het eind Aan het eind van week 183 €1.439.879,00 
Resultaat -€29.587,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 basisloon’ zal aan het eind van 
de periode volgens de berekening uitkomen op -€29.587,00.

Tabel 2.4: vergelijking overuren kraanmachinisten A1, A2, C1 en C2
Post Hoeveelheid Bedrag

Begroot Kraanmachinist 
A1, A2, C1, C2 
overuren

4 x 140 = 560 weken €280.420,00
Werkelijk uitgegeven Na 79 weken €182.879,00
Verwachte uitgaven aan het eind Aan het eind van week 140 €324.089,00
Resultaat -€43.669,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 overuren’ zal aan het eind van 
de periode volgens de berekening uitkomen op -€43.669,00.



20

Tabel 2.5: vergelijking basisloon kraanmachinist B
Post Hoeveelheid Bedrag

Begroot Kraanmachinist B 
basisloon

118 weken €222.378,00
Werkelijk uitgegeven Na 79 weken €137.154,00
Verwachte uitgaven aan het eind Aan het eind van week 118 €204.863,00
Resultaat €17.515,00

Het verwachte positieve saldo over de post ‘kraanmachinist B basisloon’ zal aan het eind van de peri-
ode volgens de berekening uitkomen op €17.515,00.

Tabel 2.6: vergelijking overuren kraanmachinist B
Post Hoeveelheid Bedrag

Begroot Kraanmachinist B 
overuren

- €0,00
Werkelijk uitgegeven Na 79 weken €20.911,00
Verwachte uitgaven aan het eind Aan het eind van week 91 €24.087,00
Resultaat -€24.087,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinist B overuren’ zal aan het eind van de periode vol-
gens de berekening uitkomen op -€24.087,00.

Concluderend kan worden gesteld na het bekijken van de resultaten in bijlage F en bovenstaande 
tabellen dat verwacht wordt dat op twee van de drie begrote posten uit de werkbegroting een behoor-
lijk verlies zal worden geleden. Het bedrag dat overblijft op de post ‘kraanmachinist B basisloon’ zal dit 
verlies niet kunnen dekken. Daarbij komt ook nog het gegeven dat de post ‘kraanmachinist B over-
uren’ niet is begroot en het verlies op die post nergens afgeschreven kan worden.
Het bovenstaande resultaat toont aan dat JuBi een verlies gaat draaien op de begroting op het gebied 
van basisloon en overuren voor de kraanmachinisten. Dit verwachte verlies had voorkomen kunnen 
worden wanneer:
• De bedragen nauwkeuriger begroot waren tijdens het maken van de werkbegroting;
• De makers van de werkbegroting geen posten zouden hebben vergeten;
• Men tijdens de bouw beter zou controleren en sturen op verliesmakende posten.

2.4.2 Mobiele kraaninzet
Tijdens het analyseren van de overuren van de kraanmachinisten is nog een ander aspect opgevallen, 
namelijk de vele mobiele kranen die extra ingehuurd zijn naast de vijf vaste kranen op de bouwplaats. 
In bijlage H is een schema te zien waarop is bijgehouden voor de bouwplaats JuBi en terrein Binck-
horst hoeveel en welke mobiele kranen gedurende een bepaalde periode ingehuurd zijn, hoe lang ze 
gehuurd zijn, wat het tarief met bijbehorende extra’s is en wat de totaalprijs uiteindelijk is.
Gekeken naar de bijlage valt op dat op de bouwplaats JuBi vanaf augustus 2008 tot en met week 34 
in 2010 in totaal 85 keer een beroep is gedaan op een mobiele kraan. Totale kosten tot nu toe zijn 
€53.749,00. Voor het terrein Binckhorst is vanaf 26 augustus 2009 tot en met week 34 in 2010 95 keer 
een beroep gedaan op een extra mobiele kraan. Totale kosten tot nu toe zijn €23.178,00.
Interessant is in dit geval ook weer de post die in de werkbegroting is meegenomen. In de werkbe-
groting is voor het huren van extra mobiele kranen voor een periode van 80 weken een bedrag van 
€320.000,00 meegenomen. 

Concluderend kan over bovenstaande informatie het volgende worden gezegd:
• De totale bedragen voor het huren van mobiele kranen zijn niet hoog. Dat wil zeggen dat het 

huren van extra mobiele kranen relatief goedkoop is. Opvallend is wel dat relatief vaak een extra 
mobiele kraan gehuurd is.

• Het bedrag dat in de werkbegroting is meegenomen is ruim voldoende om de kosten van het 
huren van extra mobiele kranen te dekken. Zelfs tot aan het einde van het werk. Wat wel opvalt, 
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is de periode die in de werkbegroting staat vermeldt. Deze bedraagt namelijk 80 weken en terug 
gerekend vanaf week 34 in 2010 is men voor het bouwterrein al 110 weken mobiele kranen aan 
het huren.

• Verder valt op dat het bedrag in de werkbegroting betrekking heeft op het huren van mobiele kra-
nen op de bouwplaats. Voor mobiele kranen die ingehuurd moeten worden op Binckhorst is geen 
post opgenomen. Dit zou direct verlies betekenen, maar waarschijnlijk wordt het bedrag verrekend 
op de post van €320.000,00 aangezien deze toch groot genoeg is.

Een aantal zaken valt op gekeken naar de huur van extra mobiele kranen, maar harde conclusies 
zoals bij de overuren van de kraanmachinisten zijn moeilijk te trekken. De conclusies hierboven tonen 
wel aan dat het op het gebied van huren van mobiele kranen allemaal niet verloopt zoals aangenomen 
in de werkbegroting.

De zojuist beschreven problematiek met betrekking tot de overuren van kraanmachinisten, de kraanin-
zet en de extra inzet van mobiele kranen heeft geleid tot het opstellen van het volgende probleem en 
deze luidt als volgt:

‘De kraanbezetting komt vaak boven de toegestane grens van 100% uit, waardoor kraanmachinisten 
extra overuren maken en extra inzet van mobiele kranen is vereist’.

De problematiek die behandeld is in deze subparagraaf heeft in feite alleen betrekking op de (mobiele) 
kranen en de kraanmachinisten. Naast de budgetoverschrijdingen voor deze post bestaat de verwach-
ting dat voor de post Jumpliften ook budgetoverschrijdingen gaan plaatsvinden. Vanwege de status 
van de bouw is het onmogelijk om deze verwachting te toetsen. Wel is deze overschrijding redelijker-
wijs te verwachten aangezien grote onzekerheid heerst over de inzet van de hoeveelheid Jumpliften. 
Op basis van ervaringen uit het verleden met andere hoogbouwprojecten en aannames is door de 
projectleiding besloten om voor de torens te kiezen voor de inzet van twee Jumpliften per toren. Ge-
richt onderzoek middels een objectieve aanpak ontbreekt om te komen tot een gedegen keus voor de 
hoeveelheid in te zetten liften. Dat de verwachting dat deze keus geld gaat kosten redelijk is wordt nog 
eens versterkt door een berekening die dhr. G. Muskens, afgestudeerd aan de TU Eindhoven, heeft 
gedaan met betrekking tot de wachttijd van het bouwplaatspersoneel van JuBi1. Deze berekening is in 
zijn geheel te vinden in bijlage I. Meer informatie met betrekking tot het afstudeerwerk van dhr. Mus-
kens is te vinden in hoofdstuk 5 van dit rapport.
Een resultaat van de berekening van dhr. Muskens is dat de wachttijd van het bouwplaatspersoneel 
op de twee geplande Jumpliften 7,79 minuten bedraagt. Om een indicatie te geven van de kosten van 
de wachttijd is een berekening gemaakt. Wanneer het bouwplaatspersoneel 8 keer per dag gebruik 
maakt van de lift en de gemiddelde wachttijd bedraagt 7 minuten, dan wacht het personeel 56 minuten 
per dag. Indien de Jumpliften in totaal 400 dagen worden gebruikt tijdens de afbouwfase en gemid-
deld 300 personen werkzaam zijn, dan is de totale wachttijd gedurende deze periode 112.000 uur. 
Wanneer deze wachttijd gehalveerd kan worden, dan kan €2.128.000,00 worden bespaard (met een 
uurloon van €38,00).

2.5 Oorzaken van het probleem op JuBi
Om het probleem opgesteld in de vorige subparagraaf goed aan te kunnen pakken is het van belang 
om de oorzaken goed in kaart te brengen. Om erachter te komen waarom kraanmachinisten moesten 
overwerken en waarom extra inzet van mobiele kranen was vereist in het verleden is gebruik gemaakt 
van het dagboek van logistiek uitvoerder dhr. Reuvers. In zijn dagboek heeft dhr. Reuvers dagelijks 
aangegeven waarom kraanmachinisten moesten overwerken en waarom het noodzakelijk was om 
extra mobiele kranen in te huren. De verschillende oorzaken die uit deze analyse van het dagboek 
(analyse dagboek heeft alleen voor het jaar 2010 plaatsgevonden) naar voren zijn gekomen staan 
hieronder gecategoriseerd.

1 Muskens, G. (2010)
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1. Weersomstandigheden;
Wanneer de wind boven kracht 6 uitkomt, is theoretisch gezien sprake van windverlet en moeten de 
torenkranen hun activiteiten staken. In de praktijk komt het vaak genoeg voor dat de machinist zelf 
bepaald of hij het verstandig vind om te hijsen of niet. In feite hangt het windverlet af van de durf van 
de kraanmachinist om bij hoge windkracht door te blijven werken. Een ander voorbeeld van de weers-
omstandigheden is dichte mist waardoor kraanmachinisten vanuit de kraan de bouwplaats niet meer 
kunnen waarnemen en daardoor kraanwerkzaamheden onmogelijk worden. De oorzaak van de extra 
materieel- en personeelsinzet op JuBi door de weersomstandigheden is te verklaren, omdat het werk 
dat blijft liggen door de weersomstandigheden ergens in de planning weer moet worden ingehaald.

2. Ziekte/ privé omstandigheden;
Doordat werknemers tijdens werkdagen ziek worden, naar een begrafenis moeten of een afspraak 
hebben bij de fysiotherapeut moet werk dat blijft liggen ingehaald worden.

3. Werkzaamheden ten gevolge van (te) strakke bouwcyclus;
De overgrote meerderheid van werkzaamheden die na werktijd moesten worden uitgevoerd hebben 
betrekking op het stellen en sluiten van kisten, het storten van bouwdelen, het inhijsen van bubbledeck 
vloeren en trappen. Deze werkzaamheden die ook overdag uitgevoerd kunnen worden duiden op een 
(te) strakke cyclus. Na enkele gesprekken met werkvoorbereiders die betrokken zijn bij de ruwbouw 
kwam aan het licht dat de oorzaak van deze (te) strakke cyclus lag in de voorbereidingsfase op het 
project. In die fase voorafgaand aan het daadwerkelijk bouwen van een project is geen keus middels 
een objectieve aanpak te maken voor de inzet van het materieel. Dit gebeurt vrijwel altijd met behulp 
van globale berekeningen, eigen aannames en ervaringen met projecten uit het verleden. Er zijn 
wel hulpmiddelen voorhanden, zoals OBT, maar die worden niet gebruikt of zijn te tijdsrovend om de 
juiste data te verkrijgen. Daardoor wordt de inzet van het materieel niet nauwkeurig en met een hoge 
zekerheid bepaald wat leidt tot een te strakke planning gedurende de uitvoeringsfase. Anderzijds heeft 
de versnelling die is ingezet in het bouwproces, zodat Rijksgebouwendienst het gebouw eerder kan 
betreden, geleid tot een (te) strakke bouwcyclus.

4. Storingen en/ of schade aan het materieel;
In het dagboek komen ook diverse schadegevallen en storingen naar voren, waardoor een kraan 
enkele uren buiten werking is geweest. Voorbeelden hiervan zijn een betonblok dat klem raakte bij 
het hijsen, een storing in de elektronica van de kraan en het zwenk- en hijswerk dat tijdens de winter 
bevroor. Werkzaamheden moesten hierdoor uitgesteld en buiten werktijd weer ingehaald worden.

5. Het uitvoeren van secundaire werkzaamheden;
Onder deze categorie wordt bijvoorbeeld het klimmen van de kraan verstaan. Ook het hangsteiger be-
nodigd voor de gevel was vaak onderdeel van de secundaire werkzaamheden. Voor deze hangsteiger 
is vaak een extra mobiele kraan ingehuurd. Deze werkzaamheden zijn zoveel mogelijk ’s avonds en ’s 
nachts uitgevoerd om de bouwproductie niet tot last te zijn. In het geval deze secundaire werkzaam-
heden wel tijdens de normale werktijd plaatsvonden betekende dat een vertraging in de planning die 
ergens weer goed gemaakt moest worden.

6. Verstoringen op logistiek gebied;
Dit is een veel voorkomende oorzaak, waardoor overwerk noodzakelijk was. Vrachten kwamen bij-
voorbeeld te laat of het bouwticket werd niet nageleefd door de leverancier waardoor hem de toegang 
tot de bouwplaats werd geweigerd. Ook vrachtwagens met de verkeerde lading was een oorzaak. 
Deze vrachtwagens werden terug gestuurd, maar het bouwproces liep hierdoor wel vertraging op.

7. Uitvoeringsfouten;
Het kwam soms voor dat bijvoorbeeld prefab elementen niet pasten, waardoor het bouwproces vertra-
ging op liep die ergens in de planning weer ingehaald moesten worden.
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8. Afstemmingsverlies tussen de logistiek uitvoerder en de andere logistiek betrokkenen (verkeersre-
gelaars, aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders);

Deze oorzaak kan het beste met een voorbeeld worden geïllustreerd. Het komt namelijk voor dat een 
transport door de logistiek uitvoerder op dag x ergens tussen wordt gepland. Dit is geen probleem, 
maar zodra de logistiek uitvoerder vergeet om deze wijziging door te geven aan de logistiek betrok-
kenen gaat het mis. Een verkeersregelaar die geen weet heeft van deze wijziging weigert het transport 
aan de poort en de aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders verwerken het transport daar-
door niet. Hierdoor zal het transport op een andere tijd verwerkt moeten worden en dit veroorzaakt 
een vertraging in het bouwproces.
Na een gesprek met de logistiek uitvoerder omtrent dit probleem werd duidelijk wat de oorzaak hier-
van is. Het programma dat de logistiek uitvoerder gebruikt om de logistiek te beheersen is namelijk 
nog sterk voor verbetering vatbaar. Problemen deden zich namelijk voor met de uniformiteit van het 
programma en het constant up-to-date hebben van de juiste gegevens.

In deze paragraaf zijn de oorzaken behandeld die zorgen voor de hoge kraanbezetting op JuBi. Deze 
oorzaken tonen aan dat het ‘algemene probleem’ van het ontbreken van een hulpmiddel voor de 
bouwplaatslogistiek waardoor werkvoorbereiders uitgaan van aannames en ervaringen wel degelijk 
op JuBi van toepassing is en leidt tot problemen die een basis bieden om op af te studeren. In de 
volgende paragraaf zal deze constatering worden bewezen en zal tevens de doelstelling die hieruit 
voortvloeit worden opgesteld.

2.6 Doelstelling van het afstuderen
De analyse van de problematiek op het project JuBi heeft geleidt tot een achttal oorzaken. Het oplos-
sen van twee van deze acht oorzaken levert de meeste invloed op de bouwplaatslogistiek op. Dit is 
gebleken uit gesprekken met betrokkenen en het dagboek van dhr. Reuvers. De twee oorzaken zijn:
3. Werkzaamheden ten gevolge van (te) strakke bouwcyclus;
8. Afstemmingsverlies tussen de logistiek uitvoerder en de andere logistiek betrokkenen (verkeersre-

gelaars, aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders).

Zoals beschreven in de vorige paragraaf zit een verschil in de fase waarin beide oorzaken optreden. 
Oorzaak 3 is opgetreden doordat tijdens het voortraject van JuBi de materieelinzet is bepaald mid-
dels aannames en ervaringen met projecten uit het verleden en niet met behulp van een objectieve 
methode. Een oplossing van deze oorzaak ligt in het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het 
bepalen van de materieelinzet voor het verticale transport op de bouwplaats. Oorzaak 8 is opgetreden 
doordat geen optimale software voorhanden is die zorgt voor constant up-to-date gegevens en het 
inplannen van de twee belangrijkste stukken materieel namelijk de kraan en de lift. Een oplossing van 
deze oorzaak ligt in het beheersen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het beheersen van de materiee-
linzet voor het verticale transport op de bouwplaats. 

Wanneer deze oplossingen voor de twee oorzaken worden gekoppeld aan het ‘algemene probleem’ 
uit §2.2, dan blijkt dit probleem ook op het project JuBi van toepassing gezien de overeenkomsten. 

‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal te ontwer-
pen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervaringen’.
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In figuur 2.2 is het bovenstaande schematisch weergegeven. Om het ‘algemene probleem’ op te kun-
nen lossen is daarom de volgende doelstelling ontwikkeld. Hoe de doelstelling moet worden behaald 
komt aan bod in hoofdstuk 3 ‘Afstudeerplan’.

‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale bouwplaatstransport 
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.

Het onderzoek dat moet plaatsvinden om deze doelstelling te kunnen behalen richt zich alleen op het 
verticale transport op de bouwplaats van JuBi. Dat wil zeggen dat alleen de verticale bewegingen van 
procesgang 2 zullen worden onderzocht (zie figuur 2.3). De betekenis van het begrip ‘optimaal verti-
caal transport’ zal worden besproken in §2.7.2.

2.7 Definities
Enkele belangrijke definities die veelvuldig zullen worden genoemd in dit rapport en waar in feite het 
afstudeeronderzoek om draait zijn logistiek en optimaal verticaal bouwplaatstransport.
 
2.7.1 Logistiek
Het begrip logistiek is een breed begrip wat in feite in alle takken van de bouw terug te vinden is. Vol-
gens het online woordenboek van de Van Dale betekent logistiek het volgende: ‘Beheersing van alle 
goederenstromen, personen- en dataverkeer, nodig om een bedrijf enzovoorts te laten functioneren’1. 
Deze definitie is erg breed, maar laat wel zien dat logistiek in de bouw zeker te maken heeft met 

1 Bron: http://www.vandale.nl/vandale/ (zoekwoord: logistiek)

Figuur 2.2: van probleem op JuBi via het algemene probleem naar de doelstelling
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materiaal, materieel, arbeid en de informatiestromen.
Meer gekeken naar de bouw staat een definitie van logistiek in het rapport ‘Hoogbouwlogistiek’ van 
RRBouw. Logistiek wordt in dat rapport als volgt omschreven: ‘Logistiek betreft het zodanig inrichten, 
besturen en beheersen van de distributie (aan- en afvoer) van de fysieke productiefactoren, en in 
samenhang daarmee van de informatiestromen tussen de diverse schakels van het bouwproces, dat 
hiervan een zo’n gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale bouwproces’1. Ook volgens deze defi-
nitie heeft logistiek te maken met transport van materiaal van, naar en op de bouwplaats. Het materi-
eel en de arbeid begeleiden de materiaalstroom en daarnaast zorgt de informatiestroom ervoor dat het 
gehele bouwproces voorzien wordt van de juiste input en output van informatie.

2.7.2 Optimaal verticaal bouwplaatstransport
Het begrip optimaal is een lastig begrip. Volgens het online woordenboek van de Van Dale betekent 
optimaal ‘heel goed’ of ‘op de beste manier’2. Deze betekenis is moeilijk te kwantificeren tijdens het 
onderzoek. In de context van de doelstelling staat optimaal en dan heeft het betrekking op het ontwer-
pen en beheersen van het verticale transport, waarbij het ontwerpen en beheersen kan worden gezien 
als het proces dat moet leiden tot een optimaal verticaal transport ofwel een optimaal resultaat. Wan-
neer het begrip in deze context verder wordt uitgediept, dan betekend het:

‘Optimaal verticaal bouwplaatstransport is het transporteren van materialen naar en vanaf de verdie-
pingsvloer middels kraan en lift waardoor deze materialen op het juiste moment, op de juiste plaats en 
in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn tegen zo min mogelijk kosten.’

De eisen in de omschrijving van het begrip kunnen nog aangevuld worden met juiste specificatie, 
juiste volgorde, juiste verpakking en juiste kwaliteit. Om een optimaal verticaal transport te bereiken 
is de afweging tussen de inzet van verschillende transportmiddelen, zoals een bouwkraan of –lift, van 
belang. Het hulpmiddel dat ontwikkeld gaat worden moet als het ware als uitkomst de benodigde inzet 
van transportmiddelen geven tegen een zo gering mogelijk bedrag/ inspanning.

2.8 Relevantie
Relevantie met de mastertrack Construction Technology
Op de website van de mastertrack Construction Technology3 wordt kort en bondig omschreven waar 
het tijdens de master om draait op de TU/e. Letterlijk staat hier genoemd over het doel van de

1 RRBouw, 2005: 26
2 Bron: http://www.vandale.nl/vandale (zoekwoord: optimaal)
3 Bron: http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek

Figuur 2.3: afbakening afstudeeronderzoek
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mastertrack: ‘Doel hierbij is de optimale inzet van materiaal, materieel en arbeid, gezien de gevraagde 
kwaliteit in relatie met de benodigde tijd en kosten binnen de maatschappelijke randvoorwaarden en 
ontwikkelingen’. Dit komt overeen met de definitie van ‘optimaal verticaal bouwplaatstransport’ ge-
noemd in §2.7.2.

Wetenschappelijk
Uit het vooronderzoek is gebleken dat een hulpmiddel voor het ontwerpen en beheersen van de 
bouwplaatslogistiek momenteel ontbreekt binnen de bouwnijverheid. Wel is een poging ondernomen 
in 1998 met het rapport OBT met bijbehorend rekenprogramma uit 2002 om een eerste aanzet te 
geven tot een betere beheersing van de logistieke stromen op de bouwplaats. Dit rapport en rekenpro-
gramma zijn toch in de la beland met een figuurlijke laag stof eroverheen. Daarnaast zijn ook andere 
hulpmiddelen ontwikkeld, maar meestal waren dit kleine toevoegingen aan het geheel. Dat wil zeggen 
dat de overall beheersing van de logistieke stromen alleen mogelijk was met OBT. 
Wanneer aan het eind van het afstudeertraject een hulpmiddel is gemaakt waarmee wel een basis kan 
worden gelegd voor een betere beheersing van de logistieke stromen dan is dit in feite een toevoeging 
aan de wetenschappelijke kennis en daarmee ook wetenschappelijk verantwoord.

Persoonlijk
Nadenkend over een mogelijk afstudeerthema voorafgaand aan het masterproject 3 ‘Participerend 
Observeren’ wist ik al snel dat ik iets met logistiek wilde doen. Tijdens mijn masterproject 2 had ik me 
namelijk al bezig gehouden met de logistiek van de City Campus Max te Maastricht, ontworpen door 
Santiago Calatrava, en daarnaast leek me dit onderwerp ook het interessantste om op af te studeren. 
Nadat mijn afstudeerplaats was geregeld op het project JuBi in Den Haag bleken ook op dat project 
zich logistieke problemen voor te doen. Na wat literatuuronderzoek was ik na het lezen van het rap-
port OBT (behandeld in § 2.2) verkocht en wilde ik graag afstuderen op de bouwplaatslogistiek. Dit 
gevoel werd nog eens versterkt na een gesprek met één van de ontwikkelaars1, dhr. Bontekoe, van 
het rekenprogramma OBT. Dhr. Bontekoe gaf aan dat zijn inspanningen eigenlijk niet beloond waren. 
Zijn programma werd namelijk niet gebruikt en de bouwpraktijk miste een hulpmiddel om de bouw-
plaatslogistiek optimaal te ontwerpen en beheersen. Al deze factoren hebben een rol gespeeld in mijn 
interesse voor het onderwerp van mijn afstuderen: ‘Een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek’. 

1 Bontekoe, I. (2009). Interview
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal het probleem met bijbehorende doelstelling worden omgezet in een plan van aan-
pak voor het onderzoekstraject. Dit plan van aanpak bestaat hoofdzakelijk uit drie probleemstellingen 
met tien bijbehorende onderzoeksvragen, die in de volgende paragraaf zullen worden behandeld.

3.2 Probleemstellingen en onderzoeksvragen
In hoofdstuk 2 is het probleem met bijbehorende doelstelling aan bod gekomen. Hieronder staan ze 
beide nogmaals opgesomd.

Probleem: ‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal 
te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervarin-
gen’.

Doelstelling: ‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale transport 
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.

In figuur 3.1 is te zien hoe deze doelstelling behaald dient te worden. Het proces waar het om draait 
is het ontwerpen en beheersen van een optimaal verticaal bouwplaatstransport waarbij de invoer van 
gegevens in het hulpmiddel een grote hoeveelheid (projectspecifieke) data zal zijn. De methode is het 
uiteindelijk te ontwerpen hulpmiddel. Het hulpmiddel zal uiteindelijk gebruikt gaan worden door werk-
voorbereiders gedurende de voorbereidingsfase van een project en door (logistiek) uitvoerders tijdens 
de uitvoeringsfase van een project. De uitvoer bestaat uit beslissingsondersteunende gegevens.

Om de bovenstaande doelstelling aan het eind van het afstudeertraject te kunnen behalen zijn onder-
staande probleemstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Met een antwoord op deze vragen wordt 
de input verkregen die benodigd is om tijdens de ontwerpfase het hulpmiddel te maken.

Probleemstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het 
project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het 

verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?

De eerste probleemstelling moet in kaart brengen welke gegevens en input nodig zijn op JuBi om het 
verticale bouwplaatstransport te ontwerpen en beheersen. Zoals in het vorige hoofdstuk aangetoond 
lagen de grootste oorzaken van het probleem op JuBi bij het ontwerpen en beheersen van het verti-

3. Afstudeerplan

Figuur 3.1: het uiteindelijke doel van het afstuderen, de ontwikkeling van een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport
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cale bouwplaatstransport. Wanneer deze oorzaken worden aangepakt wordt een deel van de proble-
matiek omschreven in de vorige paragraaf opgelost. Deze gegevens en input zijn daarnaast nodig om 
een beeld te genereren van de materiaal- en personenstromen die plaatsvinden tijdens het verticale 
bouwplaatstransport. Deze twee stromen met daarbij het ondersteunende materieel zijn de belangrijk-
ste factoren die bijdragen aan een succesvol logistiek concept voor het verticale bouwplaatstransport. 
De antwoorden op deze vier onderzoeksvragen zullen met behulp van een casestudie op JuBi worden 
gevonden. Bedrijfsgegevens en gesprekken met betrokkenen zullen daarbij de belangrijkste dataver-
zamelingsmethoden zijn.
 
Probleemstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport 
op binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?

Zoals ook in het probleem staat genoemd is momenteel geen hulpmiddel voorhanden waarmee de 
verticale bouwplaatslogistiek kan worden ontworpen en beheerst. Door een onderzoek te doen naar 
hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid die invloed uitoefenen op de verticale logistieke stromen op 
de bouwplaats worden plus- en minpunten in kaart gebracht. Positieve aspecten uit deze hulpmidde-
len kunnen bijdragen aan het uiteindelijk te ontwerpen hulpmiddel. Hulpmiddelen die onderzocht gaan 
worden dienen in ieder geval invloed uit te oefenen op de materiaalstroom, de personenstroom of het 
ondersteunende materieel tijdens het verticale bouwplaatstransport.

Probleemstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een 
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen.
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ont-

werpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?

De Nederlandse bouwnijverheid is een interessante sector op het gebied van de logistiek, maar in an-
dere culturen houden ze er hele andere gedachtegangen op na. Voor dit onderzoek is het interessant 
om de Nederlandse bouwnijverheid te vergelijken met een andere sector om zo te komen tot een aan-
tal plus- en minpunten van deze sector die het nog te ontwikkelen hulpmiddel verbetert ten aanzien 
van het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport. Interessant is hoe die andere 
sector om gaat met vragen over bijvoorbeeld de hoeveelheid in te zetten materieel of de opslag van 
materialen op de verdiepingsvloer.

3.3 Plan van Aanpak
Het plan van aanpak voor het onderzoek is ontwikkeld en bijgehouden in een schematisch overzicht 
(zie bijlage K). Het schema begint met het probleem waar het onderzoek op is gebaseerd en achter-
eenvolgens worden de doelstelling, de probleemstellingen en de onderzoeksvragen weergegeven. Per 
onderzoeksvraag is weer overzichtelijk weergegeven welke data ontstaat met het beantwoorden van 
de vraag, met welke dataverzamelingmethode deze data verzameld dient te worden en waarom deze 
data benodigd is. Als laatste worden de risico’s per onderzoeksvraag in kaart gebracht, dat wil zeg-
gen dat per onderzoeksvraag wordt gekeken welke risico’s het onderzoek in gevaar kunnen brengen. 
Deze risico’s hebben te maken met de afbakening, ofwel hoe zorg je ervoor dat de goede bandbreed-
te wordt onderzocht.

3.4 Afbakening
Vanwege de complexheid van het project JuBi en de hoeveelheid beschikbare tijd is besloten om de 
onderzoeksfase als casestudie op JuBi te doen. Met andere woorden andere grote binnenstedelijke 
bouwprojecten zullen niet worden geanalyseerd vanwege de beschikbare tijd. 
De output van het afstuderen zal in eerste instantie een hulpmiddel voor het verticale bouwplaat-
stransport van het project JuBi zijn, maar het hulpmiddel dient in feite zo opgezet te zijn dat het ook 
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gebruikt kan worden voor toekomstige projecten.

Om deze casestudie te volbrengen zijn een aantal afbakeningen gedaan. Die worden hier opgesomd.
• Het startpunt van de casestudie van het project JuBi is de begane grondvloer tijdens de boven-

bouwfase. Dit betekent dat de aanloop- en de onderbouwfase van de bouw niet worden meegeno-
men.

• Zoals al enigszins valt op te maken uit de doelstelling worden alleen de materiaal- en personen-
stromen van het project JuBi geanalyseerd. Daarnaast wordt gekeken naar het materieel dat deze 
stromen ondersteund. Tevens, en dit valt ook op te maken uit het onderwerp van dit afstudeertra-
ject, heeft het onderzoek betrekking op het verticale bouwplaatstransport. Concluderend betekend 
dat wanneer deze twee uitgangspunten worden gekoppeld, alleen onderzoek wordt gedaan naar 
de verticale materiaal- en personenstromen met ondersteunend materieel op de bouwplaats van 
JuBi. De reden hiervoor is dat de materiaal- en personenstromen bepalend zijn voor de inzet van 
transportmiddelen en dat de verticale stroom maatgevend is voor hoogbouw. Dit houdt ook in dat 
tijdens de casestudie de materiaal- en personenstromen waar mogelijk worden geoptimaliseerd. 
Dit zal niet met het materieel gebeuren.

• Om het onderzoek, ofwel de casestudie op JuBi, mogelijk te maken was het nodig om in enkele 
gevallen aannames te doen gebaseerd op de jarenlange bouwkundige ervaring van werkvoorbe-
reiders of uitvoerders om op deze manier de benodigde informatie te kunnen gebruiken. Het ging 
hierbij om informatie die alleen exact gevonden kon worden middels langdurig onderzoek. Wan-
neer aannames zijn gedaan in het onderzoek wordt dit duidelijk in de tekst aangegeven.

• De hierboven genoemde afbakeningen zijn het meest relevant en zijn tevens het startpunt ge-
weest van het onderzoek. Andere afbakeningen die betrekking hebben op een specifiek onderdeel 
van het onderzoek zullen in de tekst in het betreffende hoofdstuk worden genoemd.

Figuur 3.2: afbakening afstudeeronderzoek
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten van het afstudeertraject aan bod. Met andere woor-
den wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de probleemstellingen met bijbehorende onder-
zoeksvragen. De drie probleemstellingen worden achtereenvolgens in de paragrafen 4.2 tot en met 
4.4 behandeld. Iedere probleemstelling zal daartoe worden ingeleid en afgesloten zal worden met een 
conclusie. Die conclusie geeft het resultaat van de probleemstelling weer en maakt een link naar de 
gevolgen voor het te ontwerpen hulpmiddel. In de slotconclusie van dit hoofdstuk zal het onderzoek-
straject worden geëvalueerd en zal een aanzet tot het ontwerpplan (hoofdstuk 5) worden gegeven.

4.2 Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op JuBi
4.2.1 Inleiding
In deze paragraaf zal een antwoord worden gegeven op de eerste probleemstelling met bijbehorende 
onderzoeksvragen die hieronder staan weergegeven.

Probleemstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het 
project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het 

verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?

Het onderzoek om deze probleemstelling te beantwoorden zal als casestudie worden uitgevoerd op 
JuBi. In samenwerking met de afdeling werkvoorbereiding, de (logistiek) uitvoerders en de bouw-
plaatsmanager op het project JuBi zullen de gegevens worden verzameld die nodig zijn om de onder-
zoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

4.2.2 Gegevens en input voor het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport
De gegevens en input die benodigd zijn om het verticale bouwplaatstransport op JuBi te kunnen 
ontwerpen en beheersen vormen de basis van de materiaal- en personenstromen met ondersteunend 
materieel. Allereerst moeten deze gegevens en input in kaart worden gebracht om deze daarna te 
gebruiken voor het bepalen van de materiaal- en personenstromen met bijbehorend materieel.
In samenwerking met de betrokkenen op het project JuBi zijn de gegevens en input in kaart gebracht 
die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport. 

Bouwticket
Het bouwticket (zie bijlage E) is een belangrijk onderdeel van de logistiek van JuBi. Het bouwticket 
heeft namelijk als doel om de transporten naar, vanaf en deels op de bouwplaats te organiseren of an-
ders gezegd te beheersen. Leveranciers moeten een bouwticket invullen, en deze moet goedgekeurd 
en ondertekend worden terug gestuurd door de logistiek uitvoerder, anders wordt hen de toegang tot 
de bouwplaats ontzegd. Door middel van deze bouwtickets kan de logistiek uitvoerder planningen ma-
ken welke transporten naar en vanaf de bouwplaats kunnen plaatsvinden, welke opstelplaats daarbij 
benodigd is en welke kraan gebruikt gaat worden enzovoorts.
Concluderend kan worden gesteld dat het bouwticket bijdraagt aan het beheersen van het verticale 
bouwplaatstransport en dat het vooral invloed uitoefent op de productiemiddelen materiaal en materi-
eel.

4. Onderzoeksresultaten
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Bouwplaatsinrichting
De bouwplaatsinrichting van JuBi wordt tijdens het voorbereidingstraject op de uitvoering gemaakt. 
De inzet van materieel samen met het beschikbare bouwterrein leidden tot een document welke een 
resultante is van het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport. In figuur 4.1 is te zien dat op 
JuBi gebruik wordt gemaakt van vier torenkranen en één topkraan, waarbij opvalt dat deze vijf kranen 
op portalen staan vanwege de krappe bouwplaats. Op deze manier blijft het voor vrachtwagens moge-
lijk om de bouwplaats op en af te rijden. De uiteindelijke bouwplaatsinrichting geeft de plaats van het 
materieel aan. Vanaf deze plekken kunnen materialen of personen worden getransporteerd. 
Kortom de bouwplaatsinrichting draagt vooral bij aan het beheersen van het verticale bouwplaat-
stransport en heeft invloed op alle drie de productiemiddelen.

Werkplan logistiek
Naast de bouwplaatsinrichting waarop de kranen een prominente rol vervullen worden in het werk-
plan logistiek (zie bijlage D) de overige afspraken betreffende de logistiek besproken. In dit werkplan 
worden afspraken gemaakt over de afvalbeheersing, de inzet van bouwliften op het project, afspraken 
betreffende aan- en afvoer van transporten en het bouwticket enzovoorts.
Het werkplan is een beheersdocument bij uitstek en heeft, gezien de verschillende afspraken, invloed 
op alle drie de productiemiddelen.

Bestektekeningen en planningen
Met behulp van de bestekstekeningen worden planningen gemaakt, waarin de verschillende activi-
teiten staan die moeten worden voltooid om het project JuBi te kunnen realiseren. Naast de beheers-
functie gedurende de uitvoeringsfase worden de planningen tevens gebruikt voor het bepalen van de 
materieelinzet tijdens het voortraject op de daadwerkelijke bouw.

FIguur 4.1: bouwplaatsinrichting van JuBi
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De bestektekeningen zijn vooral bedoeld om de planningen te maken en daarmee de verticale bouw-
plaatslogistiek te ontwerpen. De planningen zijn zowel ontwerp- als beheersdocument. De invloed van 
beide documenten is op alle drie de productiemiddelen.

Bouwmethode
De bouwmethode wordt in het voortraject aan de hand van de bestekstekeningen bepaald. Tijdens de 
uitvoeringsfase is de bouwmethode, met bijbehorende cyclus die volgt uit de planning, het uitgangs-
punt waarmee de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid kunnen worden beheerst.

Materieel- en personeelsinzet
Aan de hand van de verschillende activiteiten met bijbehorende planningen kan worden bepaald welk 
materieel nodig is om de activiteiten uit te voeren. Tevens kan worden bepaald hoeveel arbeid nodig is 
om de activiteiten te realiseren. Deze beide gegevens zijn zowel tijdens het ontwerpen als het beheer-
sen van het verticale bouwplaatstransport benodigd.

Software
Op JuBi wordt gebruik gemaakt van een Excelprogramma om de verschillende transporten te kunnen 
inplannen bij de beschikbare kranen. Deze transporten worden aangemeld bij de logistiek uitvoerder 
met behulp van het bouwticket. Met deze gegevens kan de logistiek uitvoerder een planning maken 
welke transporten, wanneer met welke kraan gehesen gaan worden vanaf een bepaalde opstelplaats. 
Dit overzicht van de verschillende transporten wordt per dag gemaakt en een weekoverzicht wordt 
gedeeld met de betrokkenen (zie figuur 4.2 voor een fragment en bijlage L voor de gehele kraanplan-
ning). 
Kortom deze software wordt gebruikt om het verticale bouwplaatstransport te beheersen.

De bovenstaande gegevens zijn nodig bij het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaat-
stransport. In tabel 4.1 op de volgende pagina is overzichtelijk weergegeven welke gegevens wanneer 
benodigd zijn en welke invloed de gegevens uitoefenen op de drie productiemiddelen.

Figuur 4.2: fragment van de kraanplanning van week 40
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Tabel 4.1: overzicht van de gegevens met bijbehorende invloed
Traject: Productiemiddel:

Ontwerpen Beheersen Materiaal Materieel Arbeid
Bouwticket
Bouwplaatsinrichting
Werkplan logistiek
Bestekstekeningen
Planningen
Bouwmethode
Materieelinzet
Personeelsinzet
Software

LEGENDA
Invloed

Belangrijkste invloed
Geringe invloed
Geen invloed

Met behulp van deze gegevens kunnen de materiaal- en personenstromen met ondersteunend mate-
rieel worden bepaald. Opvallend aan de tabel is vooral, en dat is ook al geconcludeerd in hoofdstuk 
2 ‘Probleemanalyse’, dat tijdens het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport geen gebruik 
wordt gemaakt van software. Een hulpmiddel ontbreekt waarmee in zowel de ontwerp- als de be-
heersfase het verticale bouwplaatstransport kan worden bepaald. Hier ligt één van de grootste uitda-
gingen en deze zal verder worden besproken in hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’. De beantwoording van de 
vragen met betrekking tot de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid zal in de komende drie 
subparagrafen worden uitgewerkt.
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4.2.3 Materiaalstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport
De input van een hulpmiddel bestaat altijd uit een bepaalde hoeveelheid informatie en wordt meestal 
uit een database gehaald. In het geval van de logistiek op de bouwplaats is de materiaalstroom de 
spil in het logistieke proces. Het rapport OBT zegt hier over: ‘Tijdens de uitvoering van een bouw-
werk moet een omvangrijke en diverse stroom van materialen worden verwerkt. Met name in de 
ruwe afbouw- en afbouwfase van een gebouw is deze materiaalstroom intensief en, uit een oogpunt 
van handling en transport op de bouwplaats, arbeidsintensief.’1 Wanneer de uitvoerende partij deze 
stromen onder controle heeft dan is de logistiek ook voor een groot gedeelte onder controle. Naast de 
materiaalstroom zorgt de personenstroom ook voor een belasting van het verticale bouwplaatstrans-
port. Het materieel zorgt hierbij voor de optimale geleiding van beide stromen. Materiaal, materieel en 
arbeid vormen samen de basis voor het ontwerp van het verticale bouwplaatstransport van JuBi. Deze 
drie productiemiddelen zullen in deze en de komende twee subparagrafen achtereenvolgens worden 
behandeld en in hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’ worden vervlochten tot een digitaal hulpmiddel voor het 
verticale bouwplaatstransport. De bepaling van de productiemiddelen zal met een hoog detailniveau 
plaatsvinden als casestudie op het project JuBi. De gebruikte methode moet de aannames en ervarin-
gen in het ontwerptraject zoveel mogelijk voorkomen en met behulp van het te ontwerpen hulpmiddel 
moet zowel in de ontwerp- als beheersfase het verticale bouwplaatstransport te bepalen zijn. Hiermee 
kan het probleem worden opgelost en de doelstelling worden behaald.

Data-analyse van het project JuBi
Om ook de materiaalstromen op de bouwplaats van JuBi in kaart te kunnen brengen is een data-ana-
lyse gemaakt van het bouwproces, waarbij een schema is ontstaan dat is te vinden in bijlage M (zie 
figuur 4.3 voor een fragment). Dit schema zal uiteindelijk de spil gaan vormen van het gehele logis-
tieke proces, aangezien de materiaal- en personenstromen met bijhorend materieel de basis vormen 
voor een ontwerp van het verticale bouwplaatstransport. Zijn de materiaalstromen onder controle dan 
is het gemakkelijker om ook het logistieke proces op de bouwplaats te beheersen. Bij het maken van 
deze data-analyse is het onderstaande stappenplan in acht genomen aangezien hiermee de materi-
aalstroom in zijn geheel in kaart is te brengen. De gegevens en input uit de vorige subparagraaf zijn bij 
het opstellen van dit stappenplan als uitgangspunt gebruikt.

Stappenplan:
• Activiteiten voor de bouw van één repeterende, representatieve verdieping bepalen aan de hand 

van bestaande planningen;
• Benodigde materialen per activiteit uittrekken; 
• Standlijn in de planning trekken op het moment dat de meeste bouwfases parallel plaats hebben;
• Hijs-, lift- en aanvoerbewegingen voor de verschillende activiteiten bepalen;

1 RRBouw, 1998: 7

Figuur 4.3: fragment van de data-analyse voor JuBi
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• Totalen delen door cyclus, waardoor indicaties van gemiddeld aantal hijs- en liftbewegingen per 
dag ontstaan; 

• Per materiaaltype aanvullende informatie bepalen die benodigd is voor het onderzoek zoals trans-
porteenheid, verpakkingsmethode en afval.

Per activiteit zijn ook het benodigde materieel en het aantal arbeiders bepaald. De uitwerking van het 
materieel en de arbeid komen in de volgende subparagrafen aan bod.

Om de data-analyse behapbaar te maken is deze op de volgende punten afgebakend:
• Zoals al genoemd in bovenstaand stappenplan is de data-analyse uitgevoerd op één representa-

tieve verdieping. Dit is verdieping 12 van bouwdeel A geworden: deze verdieping van één van de 
twee torens repeteert zich tussen verdieping 10 en 36 van beide torens en is daarmee representa-
tief voor 26 van de 39 verdiepingen die het gebouw telt (zie figuur 4.4). Verdiepingen die niet zijn 
meegenomen zijn de verdiepingen in de kelder, de ‘plint’ (verdieping 0 tot 9) en enkele verdiepin-
gen met installatieruimten. Met informatie van een standaardverdieping kan nog altijd een aan-
name gemaakt worden voor andere, afwijkende verdiepingen.

• In overleg met de bouwplaatsmanager is een permanente cyclus van 8 dagen gekozen, omdat 
het onderzoek anders te complex wordt. Deze cyclussen gelden voor zowel de ruwbouw als 
de afbouw en lopen parallel aan elkaar. De cyclussen zijn in praktijk ook 8 dagen, echter soms 
verspringen cyclussen ten opzichte van elkaar waardoor differentiaties optreden in de materiaal-
behoefte. 

• Materiaaltypen en hoeveelheden zijn bepaald in overleg met de werkvoorbereiding van JuBi B.V. 
en zijn met een hoog detailniveau bepaald. Exacte hoeveelheden, verpakkingsmethodes en ook 
soorten materiaal kunnen in de toekomst echter afwijken van wat nu bepaald is, dus het schema 
blijft een levend document gedurende het gehele bouwproces. 

• Enkele kleine activiteiten in de lifthal zijn pas gepland na het verwijderen van de betonpomp, deze 

Figuur 4.4 en 4.5: plattegrond van verdieping 12 van de noordtoren (bouwdeel A) (l) en visualisatie van de bouwstatus van JuBi 
op 1 juli 2011 (r)
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worden niet meegenomen omdat ze niet relevant zijn voor dit onderzoek.

Na afronding van de data-analyse is een schema ontstaan dat te vinden is in bijlage M. In dit schema 
komt iedere activiteit in het bouwproces chronologisch aan de orde, van ruwbouw tot oplevering. Daar-
naast is bepaald op welke verdieping de betreffende activiteit plaatsvindt op het moment wanneer de 
meeste bouwfases parallel plaatsvinden en de druk op het bouwproces dus het hoogst is. Dit moment 
wordt bereikt op 1 juli 2011 wanneer de ruwbouw bijna gereed is, deze bevindt zich op verdieping 36, 
en de eerste verdiepingen gereed voor oplevering zijn, namelijk verdiepingen 10 en 11 (zie figuur 4.5).

Nadat alle materialen benodigd voor de verschillende activiteiten zijn bepaald zijn verder nog de on-
derstaande aspecten uitgezocht. 
• De verdieping waarop de activiteit plaats heeft op 1 juli 2011;
• De hoeveelheid per verdieping inclusief de eenheid;
• Benodigde opslagruimte;
• Het aantal benodigde hijsbewegingen;
• Het aantal benodigde liftbewegingen;
• Het aantal benodigde aanvoerbewegingen;
• Volle of niet-volle vrachten;
• Of er opslag op de bouwplaats plaatsvindt en zo ja waar;
• Bescherming op de bouwplaats tegen weersinvloeden;
• De leverancier; 
• De transporteenheden; 
• De verpakkingsmethode; 
• Wat voor afval ontstaat; 
• De transportmethode naar de bouwplaats; 
• De maximale afmetingen;
• Het benodigde materieel (komt aan bod in §4.2.4);
• De arbeid benodigd per activiteit (komt aan bod in §4.2.5).

De bovenstaande aspecten geven extra informatie met betrekking tot de uitgetrokken materialen. 
Enkele van deze aspecten (rood gemarkeerd) zijn daarbij van invloed op procesgang 2, ofwel het 
verticale bouwplaatstransport. Onder het volgende kopje komen de belangrijkste bevindingen uit de 
data-analyse aan de orde, waarbij de onderstaande aspecten worden behandeld:

• Bewegingen op de bouwplaats van JuBi;
• Transporteenheden;
• Maximale afmetingen;
• De verpakkingsmethode;
• Afval.

Opmerking: de overige aspecten die niet worden behandeld bieden extra informatie, maar zijn niet di-
rect van invloed op het verticale bouwplaatstransport. Gezien het onderzoek worden alleen de aspec-
ten die invloed hebben op procesgang 2, ofwel het verticale bouwplaatstransport, behandeld.

Bewegingen op de bouwplaats van JuBi
Om de materiaalstromen van JuBi te kunnen analyseren met betrekking tot het verticale bouwplaat-
stransport zijn de hijs- en liftbewegingen in kaart gebracht. Per materiaal is bepaald hoeveel bewe-
gingen middels kraan of lift nodig waren om de benodigde hoeveelheid materiaal voor één cyclus te 
transporteren van de begane grond naar de verdiepingsvloer. In de tabellen 4.2 en 4.3 op de volgende 
pagina zijn deze gegevens met bijbehorende analyse van de resultaten te vinden.

In totaal vinden per cyclus (8 dagen) 261 hijs- en 254 liftbewegingen plaats. De hijsbewegingen kun-
nen nog verder op worden gedeeld naar torenkraan (199 stuks) en gevelklimsteiger (62 stuks).
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Tabel 4.2: overzicht van de activiteiten, materialen en hijsbewegingen per bouwfase
Bouwfase Activiteiten Typen materialen Hijsbewegingen Hijsbewegingen per 

type materiaal
Ruwbouw 4 12 138 11,5

Gevel 6 8 45 (torenkraan)
62 (gevelklimsteiger)

5,6
13,7

Ruwe afbouw 14 21 13 0,6
Fijne afbouw 51 54 3 < 0,1
Oplevering 6 3 0 0,0

Totaal 81 98 261 Gem.: 2,7
Een aantal getallen valt op gekeken naar bovenstaande resultaten:
• Tijdens de ruwbouw vinden 52% van de hijsbewegingen plaats terwijl maar 12 materialen wor-

den verwerkt. Tijdens de gevelfase bedraagt dit percentage 41%. Deze hoge percentages zijn 
te verklaren wanneer de materialen benodigd in de ruwbouw worden bekeken. Dit zijn namelijk 
veelal bubbledeck vloeren, prefab binnenspouwbladen en wapeningstaal en die komen in grote 
hoeveelheden voor, maar worden telkens afzonderlijk gehesen. Per verdieping vraagt alleen de 
bubbledeck vloeren al 52 hijsbewegingen.

• Naarmate de fijne afbouwfase nadert nemen de hijsbewegingen af van 11,5 tijdens de ruwbouw-
fase via 13,7 tijdens de gevelfase naar 0,0 tijdens de fijne afbouwfase. Dit is te verklaren doordat 
de materialen handzamer worden en daardoor gemakkelijker via de bouwlift verplaatst kunnen 
worden. Een projectspecifieke reden is de doorlaatbaarheid van de gevel. Aangezien de gevel 
tijdens de bouw geheel wordt afgewerkt met behulp van de gevelklimsteiger kunnen materialen 
niet met de torenkraan worden geopperd.

Tabel 4.3: overzicht van de activiteiten, materialen en liftbewegingen per bouwfase
Bouwfase Activiteiten Typen materialen Liftbewegingen Liftbewegingen per 

type materiaal
Ruwbouw 4 12 0 0,0

Gevel 6 8 2 0,3
Ruwe afbouw 14 21 44 2,1
Fijne afbouw 51 54 203 3,8
Oplevering 6 3 5 1,7

Totaal 81 98 254 Gem.: 2,6
Een aantal getallen valt op gekeken naar bovenstaande resultaten:
• Tijdens de ruwbouw- en gevelfase worden bijna alle benodigde materialen met de torenkraan of 

het gevelsteiger verwerkt. Slechts twee materialen worden tijdens de gevelfase met de lift getrans-
porteerd.

• Tijdens de fijne afbouw vinden 80% van alle benodigde liftbewegingen plaats. Gezien de com-
plexe stroom van veel verschillende materialen die met de lift moeten worden getransporteerd en 
het feit dat tijdens de afbouwfase de meeste personen werkzaam zijn op de bouw mag worden 
geconcludeerd dat het belang van een goede logistiek vooral in de afbouwfase ligt.

Het totale bouwproces loopt van mei 2010 tot en met oktober 2012. Gekeken naar de afbakening, 
zou de totale bouwcyclus in 534 dagen (inclusief onwerkbaar weer door vorst-, regen- en windverlet) 
gerealiseerd moeten worden. Voor deze realisatie is ongeveer 2040 m2 aan opslagruimte nodig. Deze 
opslag verspreidt zich over 26 lagen waarbij op 24 verdiepingen daadwerkelijk activiteiten plaatsvin-
den. Deze gegevens zijn tevens per bouwfase berekend en staan weergegeven in figuur 4.61 en tabel 
4.4.

1 Bron: http://www.bouwkosten.nl/kostengegevens/zoeken.aspx?secondnavigation=Indexen%2c+Prognoses+en+Registratie
s&product=EBKPRG&tabeldeel=8226&classificatie=Indexen.nl
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Tabel 4.4: overzicht van de gegevens per bouwfase

Bouwfase Opslagruimte (m2) Spreiding (zie figuur 4.2)
Activiteiten binnen 

spreiding
Ruwbouw 820 4 verd. 3 verd.

Gevel 387 6 verd. 5 verd.
Ruwe afbouw 257 3 verd. 3 verd.
Fijne afbouw 560 11 verd. 11 verd.
Oplevering 15 2 verd. 2 verd.

Totale bouwproces 2040 26 verd. 24 verd.

In figuur 4.7 is een overzicht weergegeven van de hijs- en liftbewegingen die plaatsvinden tijdens het 
bouwproces. Wat vooral opvalt, is de piek van 138 hijsbewegingen tijdens de ruwbouw en de piek van 
203 liftbewegingen tijdens de fijne afbouw.

Maximale afmetingen
Belangrijk tijdens de bouw zijn de afmetingen van materialen. Het gewicht van bijvoorbeeld een prefab 
binnenspouwblad mag niet meer bedragen dan de maximale kraancapaciteit. Ook de afmeting van 
een gipsplaat moet zo gekozen zijn dat deze met de lift vervoerd kan worden. Tijdens de data-analyse 
(zie bijlage M) is voor alle materialen gekeken naar de maatgevende eigenschap in relatie tot het 
transportmiddel. Wanneer men geen rekening houdt met deze maatgevende eigenschap dan kunnen 
problemen optreden tijdens de bouw. De eigenschappen van de materialen zijn weergegeven in tabel 
4.5 op de volgende pagina.

Figuur 4.6: globale planning van het bouwproces geldend voor de casestudie (2010 niet getoond vanwege de leesbaarheid)

Figuur 4.7: overzicht van de hijs- en liftbewegingen tijdens de verschillende bouwfasen
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Tabel 4.5: materialen met bijbehorende maatgevende eigenschappen
Materiaal Maatgevende eigenschap Transportmiddel

Deuren Afmeting Jumplift
Drukschotten Lengte Jumplift
Gipsplaten Afmeting Jumplift
Houten binnenkozijnen overig Afmeting Jumplift
Houten onderregels Lengte Jumplift
Houten stelregels Lengte Jumplift
Koven Lengte Jumplift
Metalstud profielen Lengte Jumplift
Natuursteen vensterbanken Gewicht Jumplift
Plaatstalen binnenkozijnen / -puien Afmeting Jumplift
Stelkozijnen Afmeting Jumplift
Vloertegels Gewicht Jumplift
Wandisolatie Afmeting Jumplift
Bubbledeck vloeren • Gewicht

• Windgevoeligheid
Kraan

Kunststof stelkozijnen Windgevoeligheid Kraan
Prefab binnenspouwbladen • Gewicht

• Windgevoeligheid
Kraan

Prefab gevelelementen • Gewicht
• Windgevoeligheid

Kraan

Stalen liggers Gewicht Kraan
Steenwol, harde persing Windgevoeligheid Kraan
Ventilatiekanalen Windgevoeligheid Kraan

Figuur 4.8: kooiafmetingen van een Jumplift op het project JuBi
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Opvallend aan tabel 4.5 is:
• De maatgevende eigenschappen voor de torenkraan hebben te maken met gewicht en windge-

voeligheid. Wanneer het gewicht te groot is kan de torenkraan het materiaal niet hijsen en wan-
neer het element te grote afmetingen heeft kunnen problemen optreden met de wind. Met deze 
eigenschappen zal tijdens het ontwerp van het hulpmiddel rekening gehouden moeten worden.

• De kritieke punten voor de Jumplift hebben te maken met lengte, afmeting en gewicht. Zoals 
aangegeven in figuur 4.8 heeft de Jumplift maximale kooiafmetingen. Een materiaal met te grote 
afmetingen zal niet in de lift passen. Naast de afmetingen mag het gewicht ook niet boven de 
1600 of 1800 kilogram uitkomen. Met deze eigenschappen zal rekening gehouden moeten worden 
bij het ontwerpen van het hulpmiddel.

Meer over de eigenschappen van de verschillende stukken materieel in de volgende subparagraaf.
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Transporteenheden
Om naast alle activiteiten en materialen ook een beeld te krijgen van de te transporteren eenheden op 
de bouwplaats is met behulp van figuur 4.9 uit het rapport OBT de transporteenheid van alle materia-
len bepaald.

Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het overzicht in figuur 4.10. Opvallend aan deze figuur is het volgende:
• Tijdens de ruwbouw en de gevel zijn de hijsbewegingen maatgevend. Gedurende de ruwe afbouw 

slaat dit om richting de liftbewegingen. Die zijn namelijk maatgevend tijdens de fijne afbouw en de 
oplevering.

• Opvallend zijn de pieken tijdens de ruwbouw en de gevel. Tijdens deze fases worden veel mate-

Figuur 4.9: mogelijke transporteenheden voor transport op de bouwplaats1 

1 RRBouw, 1998: 24

Figuur 4.10: overzicht van de hijs- en liftbewegingen per transporteenheid per bouwfase
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rialen verwerkt onder de noemer: groot stukgoed – grote elementen – los of stuksverpakking. In 
totaal is een beweging tijdens de bouw in 29% van de gevallen de zojuist genoemde transport-
eenheid. Een voorbeeld van een materiaal dat valt binnen de zojuist genoemde categorie is een 
prefab binnenspouwblad.

• Tijdens de afbouwfases en de oplevering vallen drie transporteenheden op. Dit zijn namelijk: klein 
stukgoed – goed stapelbaar – zware bundeling of ondersteuning, groot stukgoed – langwerpig – 
zware groepering of ondersteuning en groot stukgoed – plaatvormig – zware bundeling of onder-
steuning. Samen zijn deze drie transporteenheden goed voor 49% van de bewegingen tijdens de 
bouw. Voorbeelden van deze transporteenheden zijn achtereenvolgens: vloertegels, onderbakken 
plafondeilanden of gipsplaten.

Tijdens de bouw moeten dus veel verschillende transporteenheden getransporteerd worden. Opgelet 
moet worden op de pieken. De kranen en liften moeten namelijk wel genoeg capaciteit hebben om 
deze pieken te kunnen verwerken.
Verder hangen de verschillende transporteenheden ook samen met de verpakkingsmethode. Bubble-
deck vloeren hoeven namelijk niet verpakt te worden terwijl vloertegels in karton en plastic verpakt zijn 
en op een pallet liggen die ook weer in plastic verpakt kan zijn.

Verpakkingsmethode
Tijdens de data-analyse is voor alle materialen de verpakkingsmethode bepaald. Deze staat in figuur 
4.11 weergegeven. De percentages in dit taartdiagram geven aan in hoeveel procent van de gevallen 
een bepaalde verpakkingsmethode wordt toegepast vergeleken met alle gebruikte materialen. Opval-
lend aan dit taartdiagram is dat veel voorkomende verpakkingsmaterialen de volgende zijn:
• Pallets
• Karton
• Folie

Deze verpakkingsmaterialen zijn van grote invloed op het type en de hoeveelheid afval dat ontstaat. 
Meer hierover onder het volgende kopje.

Figuur 4.11: verpakkingsmethoden tijdens de totale bouwcyclus
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Afval
Afval is een belangrijk aspect in de logistieke procesbeheersing binnen de bouwnijverheid. De bouw 
produceert ongeveer 23,5 miljoen ton aan afval per jaar. Dit is 38,4% van het landelijk totaal van 60,1 
miljoen ton1. Per Nederlandse inwoner produceert de bouw per jaar ongeveer 1,4 ton aan afval. Dit is 
een hoog getal waar mogelijk rekening mee gehouden dient te worden. Ook op het project JuBi wordt 
rekening gehouden met de afvalhoeveelheid. De voorzieningen op de bouwplaats zijn momenteel een 
aantal kantelbare rolcontainers die in de klimkisten staan en gemiddeld vijf zeskuubs-containers die 
over de bouwplaats verspreid staan. De rolcontainers kunnen kantelen en geleegd worden in de grote 
containers. Deze containers worden, wanneer ze vol zijn, opgehaald door transportbedrijf van Vliet 
B.V. en verwerkt. Het afval wordt niet gescheiden door JuBi zelf omdat daar geen ruimte voor is op de 
bouwplaats. De moeite wordt niet genomen om bijvoorbeeld afval te gaan scheiden op terrein ‘Binck-
horst’ omdat ten eerste er waarschijnlijk te weinig ruimte voor zal zijn en ten tweede er nauwelijks 
op verdiend zal worden, zo denkt de logistiek uitvoerder. De verwachting is dat wanneer de afbouw 
gestart is ook de hoeveelheid afval zal toenemen en daarom wordt dan gebruik gemaakt van twintig- 
of veertigkuubs-containers. Op de bovenste vloer zal steeds een zeskuubs-container komen te staan 
en op de overige verdiepingen werkt men met kantelbare rolcontainers die met een nog te ontwikkelen 
mechanisme geleegd kunnen worden in de grote afvalcontainers die beneden op het terrein geplaatst 
zullen worden.
Tijdens de data-analyse is per benodigd materiaal ook in kaart gebracht wat voor afval er ontstaat na 
de verwerking. Uiteraard is de hoeveelheid hiervan moeilijk in te schatten, maar uit figuur 4.12 blijkt 
dat het overgrote deel van het afval bestaat uit pallets, folie, karton en restmateriaal. De overeenkomst 
met de verpakkingsmaterialen pallets, karton en folie uit het vorige kopje is aanwezig. 
Bij deze figuur moet opgemerkt worden dat de categorie overig bestaat uit afval dat weinig voorkomt. 
Enkele voorbeelden zijn: band, dozen, houten latten, kratten, lijmresten, mengstokjes, rubbertjes, 
tie-rips enzovoorts. Om zorg te dragen voor een goede afvalhuishouding op JuBi zouden de grote 
afvalveroorzakers dus aangepakt moeten worden. Enkele maatregelen die de projectleiding van JuBi 
zou kunnen nemen om de hoeveelheid afval veroorzaakt door pallets (22%), folie (20%), karton (17%) 
en restmateriaal (12%) te kunnen beperken zijn:
• Het afval middels pallets is te voorkomen door de pallets her te gebruiken. Dit zou kunnen door-

middel van een statiegeldsysteem. Wat daarbij wel van belang om te weten is, of JuBi zelf de ke-
tenregisseur zal zijn van de logistiek of dat alle onderaannemers zelf hun materialen gaan leveren

1 Bron: http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer/

Figuur 4.12: afval dat ontstaat gedurende de totale bouwcyclus
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 aan JuBi. Ervan uitgaande dat het onderzoek naar logistieke centra dat een collega student dhr. 
Segeren heeft uitgevoerd op JuBi zal worden gebruikt is te verwachten dat JuBi de ketenregisseur 
zal zijn van de logistiek1. De interne logistiek, ofwel het materiaaltransport vanaf terrein ‘Binck-
horst’ naar de bouwplaats, zal door JuBi zelf worden georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat een sta-
tiegeldsysteem op pallets een goede optie kan zijn. JuBi kan het interne transport van pallets gaan 
verzorgen door middel van het gebruik van europallets waar een statiegeldbedrag van ongeveer 
€10,00 op zit. Het probleem dat na iedere levering van materialen de pallets in de houtbak belan-
den zal dan veel minder voorkomen.

• Het beperken van het ontstaan van afval zoals folie en karton is lastiger te organiseren. Een 
oplossing is al genoemd bij het vorige puntje. JuBi zal namelijk ketenregisseur moeten worden en 
daarmee verantwoordelijk worden voor het interne transport van terrein ‘Binckhorst’ naar de bouw-
plaats. Leveranciers leveren hun materialen uitsluitend aan Binckhorst waardoor JuBi het afval dat 
ontstaat door het teveel aan verpakkingsmateriaal zelf kan gaan scheiden. De materialen die JuBi 
daarna levert aan de bouwplaats kunnen naar eigen inzien worden verpakt. Op deze manier houdt 
het bouwbedrijf de controle over de afvalstroom. Dezelfde oplossing geldt voor het beperken van 
het restmateriaal.

• De werknemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van restmateriaal. Door de 
werknemers te prikkelen kan voorkomen worden dat ze in plaats van een nieuwe gipsplaat af te 
snijden een al gebruikte gipsplaat pakken die groot genoeg is.

De materiaalstroom voor het verticale bouwplaatstransport is met het aspect afval in kaart gebracht. 
Belangrijke conclusies met betrekking tot de materiaalstroom in relatie tot het te ontwikkelen hulpmid-
del zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ worden getrokken. In de volgende subparagraaf wordt het materieel 
toegelicht dat de materiaalstroom ondersteund.

1 Segeren, D.A.R. 2010: 44
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4.2.4 Materieel op de bouwplaats van JuBi
Op bijna iedere bouwplaats in de wereld is wel een bouwkraan en een –lift te vinden. Ook het bin-
nenstedelijke hoogbouwproject JuBi is hierop geen uitzondering. Gezien de geringe omvang van het 
bouwterrein is het succesvol organiseren van de vele materiaalstromen een kunst. In deze subpa-
ragraaf zullen de kranen, liften, steigers, bekistingen en andere stukken materieel die de materiaal-
stroom moeten begeleiden worden beschreven. Het onderzoek richt zich hierbij op het materieel dat al 
op JuBi aanwezig is. Dit is van belang om het verticale bouwplaatstransport op JuBi in kaart te bren-
gen en om daarmee een hulpmiddel te kunnen maken.

Bouwkranen
In Den Haag wordt gebouwd aan nieuwe kantoren voor het Ministerie van Justitie en Binnenlandse 
Zaken. Het betreft twee torens (toren A en toren C) van 146 meter hoog onderling verbonden door een 
laagbouw van circa 41 meter hoogte (deel B en D). Toren A wordt ook wel toren Noord genoemd en 
toren C ook wel toren Zuid. Per toren worden twee torenkranen toegepast. Kraan A1 en A2 voor toren 
A en kraan C1 en C2 voor toren C. Voor de laagbouw is topkraan B beschikbaar. 
Opvallend aan deze kranen is de portaalconstructie waar ze op staan om zo de bouwweg rondom het 
gebouw begaanbaar te houden, aangezien de bouwweg het enige stukje bouwplaats dat over is naast 
het gebouw zelf. Meer informatie over de portaalconstructie van de kranen valt te lezen in §2.3.
In bijlage N is een terreinplan weergegeven met daarin de posities van de kranen ten opzichte van het 
te realiseren gebouw. Ook is in het terreinplan te zien waar de opstelplaatsen voor het laden en lossen 
van materialen zich bevinden en waar de opstelplaats voor de mobiele kraan zich bevindt. Om een 
beeld te scheppen over welk materieel het gaat zal per bouwdeel zal nu een beschrijving volgen van 
de eigenschappen van de toegepaste kranen. 

Hoogbouw: toren A (kraan A1 en A2)
De torenkranen die worden gebruikt om toren A te bouwen zijn twee Liebherr 420 EC-H20 kranen met 
een gieklengte van 40 meter en maximale hijslast van 10,4 ton. Gezien de maximale haakhoogtes 
die de kranen zullen bereiken (zie tabel 4.6) is het gezien de stabiliteit noodzakelijk om de kranen te 
verankeren aan het gebouw. Dit gebeurd middels een tijdelijke verankering aan de kern of een defi-
nitieve verankering aan de gevelbuis. Gezien de afstand die de tijdelijke verankering moet afleggen 
naar de kern gebeurd dit middels een horizontaal lopend stalen vakwerk (zie afbeelding 4.1 en 4.2). 
De definitieve verankering kan meer traditioneel plaatsvinden door middel van drie schoren aan de 
verankeringspunten in de gevelbuis op vloerniveau.

Afbeelding 4.1 en 4.2: tijdelijke kraanverankering van kraan A1 aan de kern
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Tabel 4.6: eigenschappen van torenkraan A1, A2, C1, C2 en topkraan B
Kraan Type Gie-

klengte 
(m)

Max. 
gewicht 

(ton)

Snelheid Tijde-
lijke ver-
ankering 
(verd.)

Defini-
tieve 

veran-
kering 
(verd.)

Haakhoog-
tes (m)

A1 Liebherr 
420 
EC-H20 
Litronic

40 10,4 Hijsen 
(min.):
 Hijsen 
(max.):

0 – 140 
m/min
0 – 47 m/
min

12e
21e
26e

10e
17e
25e

68
103
132
161

A2 Katten: 0 – 91,0 
m/min

18e
26e

13e
22e
31e

91,6
120,6
149,6
178,6

Zwen-
ken:

0,7 
omw./
min

C1 Liebherr 
420 
EC-H20 
Litronic

40 10,4 Hijsen 
(min.):
 Hijsen 
(max.):

0 – 140 
m/min
0 – 47 m/
min

15e
21e

13e
22e
31e

91,6
120,6
149,6
178,6

Katten: 0 – 91,0 
m/min

Zwen-
ken:

0,7 
omw./
min

C2 35 12,2 Hijsen 
(min.):
 Hijsen 
(max.):

0 – 140 
m/min
0 – 43 m/

15e
23e

12e
19e
28e

77,7
109,6
138,6
167,6

Katten: 0 – 91,0 
m/min

Zwen-
ken:

0,7 
omw./
min

B Liebherr 
355 HC-L 
16/32 
Litronic

35 16,0 Hijsen 
(min.):
 Hijsen 
(max.):

0 – 171 
m/min
0 – 34 m/
min

- - Min.: 30,3
Max.: 41,9

Haak-
hoogte 
aanpas-
sen:

1,8 min

Zwen-
ken:

0,7 
omw./
min

Hoogbouw: toren C (kraan C1 en C2)
De torenkranen die gebruikt worden om toren C te bouwen zijn van het type Liebherr 420 EC-H20. 
Torenkraan C1 heeft een gieklengte van 40 meter en torenkraan C2 een lengte van 35 meter. Dit 
betekend dat torenkraan C2 een hoger maximaal gewicht van 12,2 ton tegenover 10,4 ton kan hijsen, 
maar dat de hijssnelheid en het bereik iets afnemen. Ook deze kranen moeten verankerd worden in 
verband met de stabiliteit. De gegevens van deze kranen staan weergegeven in tabel 4.6.
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Laagbouw: bouwdeel B en D (topkraan B)
De kraan waarmee de laagbouw wordt gebouwd is als enige een topkraan van het type Liebherr 355 
HC-L 16/32. Topkraan B heeft een gieklengte van 35 meter en kan een gewicht van maximaal 16,0 
ton hijsen. De overige gegevens van deze kraan staan weergegeven in tabel 4.6. Voor deze kraan is 
geen verankering nodig, omdat deze niet geklommen hoeft te worden. De kraan blijft op één hoogte 
en heeft daarom geen stabiliteitsconstructie nodig.

Voor een uitgebreide specificatie van de toegepaste kranen tijdens de bouw verwijs ik u door naar bij-
lage O. Tijdens de data-analyse is ook gekeken naar het materieelgebruik op de bouwplaats van JuBi. 
Uit figuur 4.13 blijkt dat bij 10% van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de gehele bouwfase de 
torenkraan benodigd is. De percentages in deze figuur laten zien in hoeveel procent van de gevallen 
bij een activiteit een bepaald stuk materieel wordt gebruikt. De torenkraan is met zijn 10% na de Jum-
plift en de palletwagen het meest gebruikte stuk materieel. Dit geeft ook het belang van de kraan aan. 
Samen met de hijsbewegingen die bepaald zijn in de vorige subparagraaf zal de kraan een belangrijk 
onderdeel gaan vormen van het hulpmiddel dat ontworpen gaat worden tijdens de ontwerpfase.

Bouwliften
Op de bouwplaats van JuBi wordt gebruik gemaakt van Jumpliften (verder benoemd als JL), perso-
nen-/ goederenliften (verder benoemd als PGL) en goederenliften (verder benoemd als GL). De PGL 
en GL zijn standaard bouwliften en werkzaam boven elkaar in de kern. Het zijn de traditionele liften 
die op iedere bouw te vinden zijn. Een JL is een geheel nieuwe ontwikkeling en vandaar dat dit begrip 
ook enige uitleg verdiend. Het principe is vrij eenvoudig. Een JL is een zelfklimmende lift die toege-
past wordt bij in aanbouw zijnde hoogbouw. De lift groeit in de liftschacht van de kern van het gebouw 
mee tijdens het bouwen en wordt in het begin van de bovenbouwfase geïnstalleerd. Het is in feite de 
definitieve lift die, gezamenlijk met de tijdelijke machinekamer, voortdurend opgehoogd moet worden. 
Dit wordt ook wel het ‘Jumpen’ genoemd. Enkele weken voor het einde van het bouwproject wordt de 
lift omgebouwd tot definitieve lift. 
Om duidelijk een beeld te schetsen van de situatie op het project JuBi met betrekking tot de liften 

Afbeelding 4.3: de vijf kranen van JuBi en de twee van de Kroon op een luchtfoto gemaakt in mei 2009
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wordt per bouwfase een beschrijving gegeven van het liftenconcept.

Hoogbouw: toren A en C
Voor zowel toren A als toren C zal gebruik worden gemaakt van twee JL per toren. Eén JL zal te allen 
tijde beschikbaar zijn voor personenvervoer en één JL zal gecombineerd worden voor materialen- en 
personenvervoer. De JL zullen ongeveer negen kernstorts onder de hoogste stort eindigen. Verder 
heeft iedere toren nog de beschikking over een PGL en een GL die boven elkaar in de kern zitten. 
De PGL zit daarbij boven de GL en reikt in tegenstelling tot de JL wel tot de bovenste verdieping. In 
bijlage P is een overzicht weergegeven van de locatie van de liften in de kern en het bereik van de 
liften ten opzichte van de bouw. In de bijlage is ook te zien dat in de kern een schaftvoorziening wordt 
opgenomen, zodat personeel niet naar beneden hoeft om te gaan schaften. De eigenschappen van de 
liften staan tevens weergegeven in tabel 4.7 op de volgende pagina.

Laagbouw: bouwdeel B en D
In bouwdeel B is een vergrote GL en een PGL opgenomen om de laagbouw te kunnen bereiken. Om 
grote materialen, die niet met de liften in de torens vervoerd kunnen worden, op verdieping één tot en 
met negen van de torens te krijgen is deze vergrote GL erg handig. Vandaar dat ook de gevelopening 
in bouwdeel B is aangepast. De eigenschappen van de liften van de laagbouw staan tevens weerge-
geven in tabel 4.7 op de volgende pagina.

Figuur 4.13: benodigd materieel op de bouwplaats tijdens alle bouwactiviteiten
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Tabel 4.7: eigenschappen van de bouwliften op het project JuBi
Bouwdeel Type en locatie Kooiafmetingen (l 

x b x h in meters)
Capaciteit (kg) Max. snelheid (m/

min)

Toren A

JL 1 (kern 3) 2,4 x 1,4 x 2,3 1800 180
JL 2 (kern 4) 2,4 x 1,4 x 2,3 1600 180

PGL AC-1500 (kern 12) 2,3 x 1,3 x 2,7 1500 28
GL GL-1500 (kern 12) 2,3 x 1,4 1500 28

Toren C

JL 3 (kern 15) 2,4 x 1,4 x 2,3 1800 180
JL 4 (kern 16) 2,4 x 1,4 x 2,3 1600 180

PGL AC-1500 (kern 26) 2,3 x 1,3 x 2,7 1500 28
GL GL-1500 (kern 26) 2,3 x 1,4 1500 28

Bouwdeel B
PGL Alimak CH 14/30 3,0 x 1,4 x 2,1 1400 38
GL Steinweg UL-1200 3,1 x 1,5 1200 30

Naast de gegevens van de liften valt er natuurlijk ook een vergelijk te maken tussen de voor- en nade-
len van de JL. Deze voor- en nadelen zijn overzichtelijk weergegeven in bijlage Q. De vergelijking is 
gemaakt vanuit het gezichtspunt van de aannemer.

Tijdens de data-analyse is ook gekeken naar het materieelgebruik op de bouwplaats van JuBi. Uit 
figuur 4.13 blijkt dat bij 46% van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de gehele bouwfase de JL 
benodigd is. Dit hoge percentage is te verklaren doordat tijdens de afbouwfase de meeste activiteiten 
plaatsvinden en in die fase de JL tot het meest gebruikte transporthulpmiddel behoord. Het percen-
tage geeft daarmee het belang aan om tijdens de afbouwfase de inzet van de JL goed te coördineren, 
omdat hier een grote winst valt te halen op de tijd en kosten van het project. Samen met de liftbewe-
gingen die bepaald zijn in de vorige paragraaf zal de lift een belangrijk onderdeel gaan vormen van het 
hulpmiddel dat ontworpen gaat worden tijdens de ontwerpfase.

Afbeelding 4.4: één van de Jumpliften in toren A
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Gevelklimsteiger
Om de gevel van het project JuBi te kunnen maken wordt op het project een gevelklimsteiger toege-
past die de in-situ gevelwanden en de gehele prefab buitengevel maakt. Het gevelklimsteiger bestaat 
uit zes werkniveaus, een hydraulisch systeem om te klimmen en een hijsvoorzienig voor het plaatsen 
van de gevelelementen. Die hijsvoorziening bestaat ook uit twee delen, namelijk een hijsgedeelte 
langs de gevel en een montagegedeelte rondom de gevel. Dit betekent dat een prefab gevelelement 
tussen hijs- en montagegedeelte wordt overgepakt. In afbeelding 4.5 en figuur 4.14 is zijn een impres-
sie en een doorsnede te zien van het gevelklimsteiger waarin de verschillende levels zichtbaar zijn. 

Figuur 4.14 en afbeelding 4.5: doorsnede gevelklimsteiger (l) en impressie van het gevelsteiger op JuBi (r)
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Klimbekisting
Op het project JuBi wordt een zelfklimmende stalen bekisting toegepast om de kern te kunnen maken. 
De bekisting is speciaal voor het project JuBi ontworpen. De bekisting heeft daarbij twee functies: de 
klim- en bekistfunctie. Onder de klimfunctie wordt verstaan: de drielaagse steigerconstructie rondom 
de kernen, de vier vlonders tussen de drie kernen en de resterende binnenvlonders onder de stelkis-
ten (zie afbeelding 4.7). Onder de bekistfunctie wordt verstaan: alle stalen stelkisten en sluitkisten (zie 
afbeelding 4.8).

Het klimmen van de gehele bekisting, inclusief de stalen sluitbekisting, gaat middels een hydraulisch 
systeem. Eén hydraulisch systeem is nodig om de gehele bekisting te laten klimmen.
Om de cyclustijd van acht dagen voor de kern te halen moet telkens het volgende proces worden 
doorlopen:
• Ontkisten van de sluitkist met behulp van de rolwagens;
• Vijzelen van de steigerconstructie rondom naar de volgende verdieping;
• Vijzelen van de vlonders inclusief de stelkisten naar de volgende verdieping;
• Maatvoeren van de stelkisten;

Afbeelding 4.8: de stalen stelkist1 

1 Velsing, W.S. 2009: 2

Afbeelding 4.6, en 4,7: zelfklimmende stalen bekisting juni 2009 (l) en de drielaagse steigerconstructie rondom de kern (r)1
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• Wapenen van de wanden;
• Sluitkisten inrollen met behulp van de rolwagens;
• Beton storten.

Opgemerkt moet worden dat, gezien de grootte van de kern, het bekistingsproces per verdiepingsslag 
is opgedeeld in een drietal cycli (zie afbeelding 4.6).

Overig
Naast de grote stukken materieel worden ook een keur aan ‘kleine’ stukken materieel gebruikt. Voor-
beelden zijn de betonpomp, de palletwagen, hijsgerei voor de torenkraan, het installatierek et cetera. 
Voor een overzicht verwijs ik u door naar figuur 4.13.

In deze subparagraaf is een beeld gecreëerd van verschillende stukken materieel die op de bouw-
plaats van JuBi worden gebruikt om de materiaalstromen te ondersteunen. Belangrijke conclusies met 
betrekking tot het materieel in relatie tot het te ontwikkelen hulpmiddel zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ wor-
den getrokken. In de volgende subparagraaf worden de personen die vervoerd moet worden tijdens 
het verticale bouwplaatstransport behandeld.
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4.2.5 Personenstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport
Om productie te kunnen maken op de bouwplaats van JuBi heb je arbeid nodig. Na het materiaal uit 
§4.2.3 en het materieel uit §4.2.4 is arbeid het laatste productiemiddel dat behandeld gaat worden in 
dit hoofdstuk.

Tijdens de data-analyse is in overleg met de afdeling uitvoering en werkvoorbereiding de benodigde 
arbeid per activiteit bepaald. De uitkomsten hiervan staan weergegeven in de laatste kolom van bij-
lage M. Tevens is van deze uitkomst een cirkeldiagram gemaakt om een overzicht van de benodigde 
arbeid per bouwfase weer te geven (zie figuur 4.15). Opvallend is dat de helft van de arbeiders werk-
zaam is in de fijne afbouw. De afbouwfase in zijn totaal herbergt zelfs 78% van alle arbeiders. Slechts 
een kwart (22%) van de arbeiders zijn werkzaam tijdens de ruwbouw en gevel. Deze percentages zijn 
het aantal werknemers werkzaam in een bepaalde fase ten opzichte van het totaal aantal werknemers 
in het hele gebouw.

Uiteindelijk moeten al deze arbeiders om aan het werk te gaan gebruik maken van de lift. Ook wan-
neer de arbeiders pauze hebben of wanneer de dag ten einde is zal de lift worden gebruikt. De arbei-
ders in de ruwbouw zijn bovenin het gebouw werkzaam en de arbeiders in de oplevering zijn onderin 
het gebouw werkzaam. Dit aspect vergeleken met de getallen uit figuur 4.14 zorgt ervoor dat hoe lager 
men in het gebouw komt hoe meer arbeiders werkzaam zullen zijn.

Naast de hoeveelheid werknemers per activiteit is tijdens de data-analyse tevens per activiteit bepaald 
waar deze op 1 juli 2011 plaatsvindt (zie bijlage M kolom 4). Wanneer deze waarden worden gekop-
peld aan de doorsnede van het gebouw op 1 juli 2011 (zie figuur 4.5 aan het begin van het hoofdstuk) 
dan is bekend op dat moment welke werknemers op welke verdieping werkzaam zijn. Dit gegeven is 
een belangrijk resultaat om de personenstroom tijdens het verticale bouwplaatstransport inzichtelijk te 
maken en om hier berekeningen aan uit te voeren.

In deze subparagraaf is de personenstroom op JuBi op het drukste moment tijdens het proces inzich-
telijk gemaakt. Met behulp van de gegevens uit de data-analyse zijn berekeningen aan het personen-
vervoer uit te voeren. Belangrijke conclusies met betrekking tot het personenvervoer en deze bereke-
ningen in relatie tot het te ontwikkelen hulpmiddel zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ worden besproken.

Figuur 4.15: benodigde arbeid per bouwfase gedurende de totale bouwcyclus
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4.2.6 Conclusie
Met behulp van onderstaande probleemstelling en bijbehorende vier onderzoeksvragen is in deze 
paragraaf het verticale bouwplaatstransport van het project JuBi inzichtelijk gemaakt. In deze subpara-
graaf zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden gegeven. Daarnaast zul-
len relevante conclusies worden getrokken met als doel het kunnen maken van een hulpmiddel voor 
het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport.

Probleemstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het 
project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het 

verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?

Met het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag zijn de gegevens en input bepaald die JuBi 
nodig heeft om het verticale bouwplaatstransport te kunnen ontwerpen en beheersen. Deze gegevens 
en input staan hieronder nogmaals opgesomd:
• Bouwticket;
• Bouwplaatsinrichting;
• Werkplan logistiek;
• Bestektekeningen en planningen;
• Bouwmethode;
• Materieel- en personeelsinzet;
• Software.
De grootste verbetermogelijkheid bleek te zitten in het softwaregebruik tijdens de ontwerpfase. Tijdens 
deze fase gaan werkvoorbereiders uit van aannames en ervaringen en niet van een objectieve metho-
de. Tijdens de beheersfase werd wel gebruik gemaakt van software. Conclusie van deze subparagraaf 
in relatie tot de probleemanalyse uit hoofdstuk 2 is dat een hulpmiddel, dat voor zowel de ontwerp- als 
de beheersfase bruikbaar is, van toegevoegde waarde zou zijn. Dit komt overeen met de doelstel-
ling van het afstudeertraject. Naast deze conclusie zijn de opgesomde gegevens tevens bruikbaar als 
start van het onderzoek naar de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid op JuBi, die worden 
samengevat in de rest van deze subparagraaf.

Tijdens de tweede onderzoeksvraag is de materiaalstroom op JuBi in kaart gebracht. De materiaal-
stroom is in kaart gebracht door het uitvoeren van een data-analyse (zie bijlage M) op het project JuBi 
waarbij de gegevens en input uit de eerste onderzoeksvraag zijn gebruikt om alle data te verzamelen. 
Deze data-analyse was vergeleken met de normale werkwijze van werkvoorbereiders vernieuwend te 
noemen. Vele gegevens zoals wanneer de activiteit plaatsvindt op een bepaald moment in de plan-
ning, het aantal hijs- en liftbewegingen, de maximale afmetingen, het afval et cetera wordt normaalge-
sproken niet bepaald door de werkvoorbereiders. Deze gegevens bieden wel extra informatie waar-
door de materiaalstroom nauwkeuriger en met meer zekerheid inzichtelijk is te maken.
Door voor de representatieve 12e verdieping alle benodigde materialen met bijbehorende gegevens 
uit te trekken is voor het hele gebouw per cyclus de materiaalstroom weer te geven. Om deze mate-
riaalstroom inzichtelijk te maken zijn de meest bruikbare gegevens die hiervoor nodig zijn hieronder 
opgesomd:
• Benodigd materiaal;
• Activiteit;
• Verdieping waarop de activiteit plaats heeft op 1 juli 2011;
• De hoeveelheid;
• Aantal hijs- en liftbewegingen;
• Maximale afmetingen;
• Transporteenheden;
• Verpakkingsmethode en afval.



56

Deze gegevens zullen de basis gaan vormen van het hulpmiddel, dat verder toegelicht zal worden in 
hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’. In hoofdstuk 5 zal worden gekeken hoe de materiaalstroom, bestaande uit 
bovenstaande gegevens, kan dienen als basis voor het digitale hulpmiddel.

De derde onderzoeksvraag heeft antwoord gegeven op de vraag welk materieel op JuBi wordt ge-
bruikt om de materiaalstroom tijdens het verticale bouwplaatstransport te geleiden. Het materieel dat 
is onderzocht staat hieronder opgesomd:
• Bouwkranen;
• Bouwliften;
• Gevelklimsteiger;
• Klimbekisting;
• Overig materieel.
Met deze inzet van deze transportmiddelen zullen alle materialen getransporteerd moeten worden. De 
eigenschappen van de transportmiddelen zoals de snelheid kunnen worden gekoppeld aan de hijs- en 
liftbewegingen zodat een beeld ontstaat hoelang één transportbeweging van een materiaal in beslag 
neemt. Hoe dit verder gestalte gaat krijgen zal worden besproken in hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’.

De vierde onderzoeksvraag heeft de arbeid die nodig is om de activiteiten uit te voeren inzichtelijk 
gemaakt. Gekoppeld aan de verdieping waarop de activiteiten plaatsvinden op 1 juli 2011 kan een 
beeld worden gecreëerd welke personen werkzaam zijn op welke verdieping op 1 juli 2011. Dit gege-
ven gekoppeld aan de snelheid en capaciteit van de bouwliften maakt de personenstroom inzichtelijk. 
In hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’ zal worden gekeken hoe deze personenstroom is te implementeren in 
het digitale hulpmiddel.

Met deze antwoorden op de vier onderzoeksvragen is probleemstelling 1 beantwoord en daarmee het 
verticale bouwplaatstransport inzichtelijk gemaakt. In de volgende paragraaf komen de hulpmiddelen 
aan bod die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport. Belangrijk is om de hulpmiddelen te 
analyseren die invloed uitoefenen op het materiaal- of personenvervoer, zodat deze stromen kunnen 
worden doorgerekend en omgezet naar een digitaal hulpmiddel.
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4.3 Hulpmiddelen voor het verticale bouwplaatstransport
4.3.1 Inleiding
Om aan het eind van het afstudeertraject een hulpmiddel te kunnen maken waarmee de doelstelling 
wordt behaald en de problematiek opgelost is het van belang om bestaande hulpmiddelen binnen 
de bouwnijverheid te analyseren. Plus- en minpunten die voortkomen uit deze analyse kunnen een 
waardevolle toevoeging zijn aan de werking van het zelf te ontwerpen hulpmiddel. Deze informatie zal 
beschikbaar zijn na het beantwoorden van onderstaande probleemstelling 2 met bijbehorende drie 
onderzoeksvragen.

Probleemstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport 
op binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?

Allereerst zal in kaart gebracht worden welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid van toevoeging 
zouden kunnen zijn, ofwel relevant om te onderzoeken. Ook zal in deze subparagraaf de werking van 
deze hulpmiddelen worden beschreven. Het rapport OBT zal hierbij het uitgangspunt zijn, omdat het 
afstudeeronderwerp ontstaan is na het lezen van dat rapport. Daarna zullen de plus- en minpunten 
worden van de geanalyseerde hulpmiddelen worden beschreven. Daarbij zullen de aspecten die van 
toepassing zijn op het verticale bouwplaatstransport en positief kunnen bijdragen aan het te ontwer-
pen hulpmiddel worden behandeld.

4.3.2 Hulpmiddelen voor het verticale bouwplaatstransport binnen de bouwnijverheid
In deze subparagraaf zullen enkele hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid worden beschreven die 
enige overlap hebben met het onderwerp: ‘een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’. 
Daarbij zal een beschrijving worden gegeven van de hulpmiddelen ontwikkeld door de verschillende 
partijen en ook zal uitgelegd worden waarom het hulpmiddel van nut kan zijn voor het uiteindelijke zelf 
te ontwerpen hulpmiddel. Bij het selecteren van geschikte hulpmiddelen is alleen naar de hulpmidde-
len gezocht, overeenkomend met de afbakening van dit afstudeertraject, die direct van invloed zijn op 
de materiaal- en personenstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport. Aan bod zullen komen:
• Optimaal Bouwplaats Transport;
• Wachttijd Bouwplaatspersoneel;
• Model ‘Kraantijdbepaling’;
Opmerking: de rood gemarkeerde hulpmiddelen zijn afgeronde afstudeeronderzoeken aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven.

Optimaal Bouwplaats Transport
Het afstudeeronderwerp is gekozen na het lezen van het rapport OBT uit 1998. Het bijbehorende 
rekenprogramma is in feite het hulpmiddel dat geanalyseerd dient te worden. Met dit rekenprogramma 
is een groot gedeelte van het bouwplaatstransport ‘te berekenen’ en daarom wordt hier het doel, de 
toepassing en de werking van het rekenprogramma beschreven. In de volgende subparagraaf zullen 
de leerpunten worden behandeld.

Het rekenprogramma OBT is ontworpen om logistieke afwegingen te kunnen maken bij het realiseren 
van bouwwerken. De kernwaarde van het programma is het organiseren en inrichten van het materi-
aaltransport, maar deze berekeningen hebben ook invloed op de bouwmethode en het transport vanaf 
de leverancier. Daarbij is het programma ingericht om afwegingen te maken voor grote, complexe 
bouwwerken. Echter, aangezien het programma berekeningen uitvoert voor individuele materiaalver-
plaatsingen kan het ook voor specifieke transportsituaties worden gebruikt. Verder is het bij het ontwik-
kelen van het programma van belang geweest om aan te tonen dat het inzetten van hoogwaardige 
logistieke middelen loont, gekeken naar verplaatsingskosten van materialen en ook vanuit het oogpunt 
van logistieke sturing. Om dit belang te kunnen verwezenlijken is onderzoek gedaan om tot een nauw-
keuriger inzicht te komen van verplaatsingstijden en –kosten van materialen met de tot op dat moment 
aanwezige transportmogelijkheden. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen wordt u doorver-
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wezen naar het rapport OBT waar al deze afwegingen in zijn beschreven (zie bijlage R).
Niet alleen de materiaalstroom is van belang in het logistieke ontwerp, maar zeker bij hoogbouw is het 
personenvervoer één van de maatgevende aspecten. In het programma zit tevens de mogelijkheid om 
de verplaatsingstijden van personen te berekenen met behulp van goederen- en personenliften.
In de eerste plaats is het programma een hulpmiddel in de calculatiefase. In die fase kunnen name-
lijk snel de diverse effecten worden doorgerekend die een bepaalde logistieke aanpak vereisen. Een 
voorwaarde hierbij is wel dat de bibliotheek met grondgegevens die als ‘black box’ wordt gebruikt vol-
doende is gevuld met data. Is dit niet het geval dan zal de database eerst aangevuld moeten worden 
met de ontbrekende gegevens.
In de calculatiefase van een werk is het lastig om van bepaalde materiaalstromen al aan te geven wat 
de grootte, het volume of de aard van de verpakkingen zal zijn. Hier zullen dus aannames van ge-
maakt moeten worden, echter hoe meer ervaringscijfers vrij komen op dat gebied hoe minder energie 
invullen van de software zal vergen.
Nadat een bouwwerk tijdens de calculatiefase volledig is ingevuld zal tijdens de uitvoeringsfase speci-
fiekere informatie beschikbaar moeten zijn. Een transportconcept zal als het ware ontwikkeld moeten 
worden. In het programma is de mogelijkheid aanwezig om een transportschema te maken die als 
onderlegger kan dienen voor het maken van afspraken met toeleveranciers en onderaannemers en 
als aansturingsmiddel voor de praktijk.

Wanneer men het programma heeft ingevuld ontstaat een beeld van de materiaalbewegingen op de 
bouwplaats, van opslagplaats naar werkplek. Het programma berekent vervolgens de daaraan ver-
bonden verplaatsingstijden en -kosten. Dit naar aanleiding van de gekozen uitgangspunten op het 
vlak van de transporteenheden en de –systemen. In aanvulling op de berekende materiaaltransporten 
worden, in het geval een personen- en goederenlift wordt ingezet, ook berekeningen ten behoeve van 
het personenvervoer getoond. Concreet geeft het programma de volgende output:
• De logistieke bouwplaatskosten (LBK) uitgesplitst in:

 o LBK 1: logistieke kosten als onderdeel van de activiteiten van de verwerkende ploeg (hoofd-
aannemer of onderaannemer). Deze kosten bestaan vaak uit manuurkosten. De LBK 1 wordt 
zowel per materiaalstroom als voor alle materiaalstromen gezamenlijk berekend.

 o LBK 2: logistieke kosten van het toegepaste transportsysteem.
• De bezetting van het ingezette transportsysteem (basissysteem), per dag en in de tijd. Aangevuld 

met een aparte beoordelingsmogelijkheid van bezettingseffecten als gevolg van personenvervoer 
bij een personen- en goederenlift. 

• Een samenvatting van de uitkomsten, grafisch en in cijfers, van alle doorgerekende varianten, 
zodat alternatieven in één oogopslag kunnen worden vergeleken.

• Een transportschema voor de per dag te vervoeren materialen in de eerstkomende twee weken, in 
de vorm van dagprogramma’s voor het gekozen transportsysteem.

Naast deze vereenvoudigde beschrijving over de doelstelling, de toepassing en de output van het 
rekenprogramma OBT is in bijlage S de uitgebreide handleiding van het programma opgenomen. In 
deze handleiding is exact te lezen hoe het programma werkt en hoe de output, zoals die hierboven is 
omschreven, verkregen kan worden.
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Tabel 4.8: samenvatting van het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’
Hoofddoel

Het organiseren en inrichten van het materiaaltransport voor grote complexe bouwwerken.
Gebruiksfase tijdens bouwproces

Calculatiefase tijdens voorbereidingsfase.
Gebruiker

Niet specifiek genoemd (verwacht: medewerker bedrijfsbureau).
Programma-uitvoer

• Invloed op bouwmethode;
• Invloed op transport vanaf de leverancier;
• Specifieke transportsituaties berekenen;
• Evaluatiemogelijkheid van hoogwaardige logistieke middelen;
• Verplaatsingstijden materialen;
• Verplaatsingskosten materialen;
• Verplaatsingstijden van personen met personen-/ goederenliften;
• Transportschema’s;
• Logistieke Bouwplaats Kosten (LBK);
• Bezetting transportsystemen.

Wachttijd Bouwplaatspersoneel
In mei 2010 is dhr. Muskens afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeer-
onderwerp luidde: ‘Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel’. Met de methodiek 
die dhr. Muskens heeft ontwikkeld kan een medewerker van het bedrijfsbureau gedurende de uitvoe-
ringsfase, wanneer bestekstekeningen en de planning bekend zijn, de wachttijd van het bouwplaats-
personeel berekenen. Op basis van deze wachttijd die per dag of voor het gehele uitvoeringstraject 
valt af te lezen is dus een weloverwogen keus voor het aantal en type liften te maken. Deze methode 
van wachttijdbepaling voor bouwplaatspersoneel zou ook voor het nog te ontwerpen hulpmiddel van 
waarde kunnen zijn om de verticale personenstroom te analyseren. Hierna volgt een beschrijving van 
het hulpmiddel dat dhr. Muskens heeft ontworpen.

Het rekenmodel ‘wachttijd bouwplaatspersoneel’ bestaat feitelijk uit vier stappen die ingevuld moeten 
worden waarna de wachttijd bekend is. De stappen zijn:
• Stap 1: Invoer gegevens door gebruiker.
• Stap 2: Prepareren gegevens voor berekening Ronde (R) Werkdag (W) Optie (O).
• Stap 3: Berekenen wachttijd Ronde (R) Werkdag (W) Optie (O).
• Stap 4: Presenteren wachttijden Alle werkdagen (W) alle opties (O).

Tijdens stap 1 worden de projectgegevens van het project ingevuld. Dit zijn samen met de planning en 
het liftgebruik vaste gegevens die maar eenmalig worden ingevuld. Daarnaast kunnen er tijdens stap 1 
verschillende opties voor het liftgebruik worden ingesteld die in een later stadium beoordeeld kunnen 
worden.
Tijdens stap 2 worden de gegevens geprepareerd om de wachttijd te kunnen berekenen. De variabe-
len zoals die tot op dat moment ingevuld zijn vormen namelijk geen sluitende formule voor wachttijd-
berekening. Gegevens die ontbreken zijn bijvoorbeeld het tijdverlies per stopplaats voor de verschil-
lende liften of de in- en uitstaptijd van personen of de in- en uitstapkans per toestand.
Nadat alle gegevens voor de verschillende opties zijn geprepareerd kan de wachttijd tijdens stap 3 
worden berekend met een ingewikkelde formule.
Tijdens stap 4 wordt de berekende wachttijd gepresenteerd in beeld en getal.

Uitkomst is dus de wachttijd van bouwplaatspersoneel tijdens het uitvoeringsproces gekeken naar de 
verschillende opties. Met deze wachttijd kan dus een keus worden gemaakt voor de in te zetten hoe-
veelheid liften om aan de capaciteit van het personenvervoer te kunnen beantwoorden.
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Naast deze vereenvoudigde beschrijving van het ontwikkelde hulpmiddel is in bijlage S de uitgebreide 
handleiding van het programma opgenomen. In deze handleiding is exact te lezen hoe het hulpmiddel 
werkt. Daarnaast heeft dit programma plus- en minpunten, de zogenaamde leerpunten, waar reke-
ning mee gehouden moet worden bij het ontwerp van mijn hulpmiddel. Deze leerpunten worden in de 
volgende subparagraaf beschreven.

Tabel 4.9: samenvatting van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’
Hoofddoel

Het bepalen van de verwachte wachttijd van bouwplaatspersoneel gedurende het uitvoeringsproces 
afhankelijk van de liftinzet en liftgebruik.

Gebruiksfase tijdens bouwproces
Begrotingsfase tijdens voorbereidingsfase.

Gebruiker
Medewerker bedrijfsbureau.

Programma-uitvoer
• Verwachte wachttijd bouwplaatspersoneel tijdens uitvoeringsfase;
• Meerdere varianten (gebruik van verschillende typen liften) mogelijk.

Model ‘Kraantijdbepaling’
In juni 2009 is dhr. Gijzen afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeron-
derwerp luidde: ‘Kraantijdbepaling’. Met het model dat dhr. Gijzen heeft ontwikkeld kan de kraantijd 
gedetailleerd, nauwkeurig, projectspecifiek en op basis van een eenduidige normenstructuur worden 
bepaald. Met dit model kan dus een betrouwbare afstemming worden gemaakt dus de vraag en het 
aanbod van de torenkraan. Tijdens zijn afstuderen heeft dhr. Gijzen alleen de kattorenkraan bekeken, 
maar dat komt goed uit aangezien op het project JuBi ook vier van deze kranen werkzaam zijn. Met 
het model van dhr. Gijzen is dus de kraantijd te berekenen en daarom is deze methode ook nuttig voor 
het nog te ontwerpen hulpmiddel aangezien hiermee de verticale hijsbewegingen in kaart kunnen wor-
den gebracht. Hier volgt een beschrijving van het hulpmiddel dat dhr. Gijzen heeft ontworpen.

Het model ‘kraantijdbepaling’ kan door het uitvoerende bouwbedrijf worden gebruikt om kraantijd te 
berekenen. Dit betreft de kraantijd die wordt gerealiseerd door de kattorenkaan. De kracht van het pro-
gramma komt tot uiting door:
• De eenduidige normstructuur die aan het programma ten grondslag ligt.
• Het aantal variabelen op basis waarvan kraantijd wordt berekend.
• De projectspecifieke berekening van kraantijd.
• De duidelijk gedefinieerde inhoud en opbouw van kraantijd.

Het programma bestaat uit vijf onderdelen:
• Hoofdmenu.
• Stap 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancycli.
• Stap 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycli.
• Stap 3: Het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd.
• Totaaloverzicht.

Het hoofdmenu is het centrale punt van het programma. Vanuit dit scherm kan worden begonnen met 
het berekenen van kraantijd. Algemene gegevens (projectinformatie, kraangegevens, bouwerkge-
gevens et cetera) kunnen hier worden ingevoerd en de kraantijdkolom kan vanuit dit scherm worden 
bereikt. Met het doorlopen van de stappen 1 tot en met 3 wordt deze kraantijdkolom gekwantificeerd. 
Stap 1 bestaat uit het kwantificeren van de kraancycli. De kraancycli bestaat weer uit handtijd 1 (het 
aanpikken van een last), machinetijd 1 (transport door torenkraan van aanpiklocatie naar bestemming 
last), handtijd 2 (plaatsen en afpikken last) en machinetijd 2 (transport door torenkraan van afpiklocatie 
naar nieuwe aanpiklocatie/ locatie hijsvoorziening). Na de kraancycli dient de deelcycli gekwantificeerd 
te worden tijdens stap 2. De deelcycli bestaat uit wisseling hijsvoorziening en machinetijd 3 (transport 
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door torenkraan van locatie hijsvoorziening naar nieuwe aanpiklocatie). De laatste stap is stap 3 en 
die bestaat uit het bepalen van de onbezette tijd. Het totaaloverzicht is een optelsom van de stappen 
1 tot en met 3. De tijdsduur van de kraancycli, de deelcycli en de onbezette tijd worden hier opgeteld 
en overzichtelijk weergegeven. Met een druk op de knop is de kraantijd te berekenen en dit getal geeft 
dan inzicht in de bezetting van de kattorenkraan.

Naast deze vereenvoudigde beschrijving van het ontwikkelde hulpmiddel is in bijlage S de uitgebreide 
handleiding van het programma opgenomen. In deze handleiding is exact te lezen hoe het hulpmiddel 
werkt. Daarnaast heeft dit programma plus- en minpunten, de zogenaamde leerpunten, waar reke-
ning mee gehouden moet worden bij het ontwerp van mijn hulpmiddel. Deze leerpunten worden in de 
volgende subparagraaf beschreven.

Tabel 4.10: samenvatting van het hulpmiddel ‘Kraantijdbepaling’
Hoofddoel

Kraantijd bepalen.
Gebruiksfase tijdens bouwproces

• Aanbestedingsfase tussen ontwerp- en voorbereidingsfase in;
• Realisatiefase.

Gebruiker
Medewerker bedrijfsbureau/ werkvoorbereiding.

Programma-uitvoer
• Projectinformatie;
• Tijdsduur kraancycli, deelcycli en onbezette tijd;
• Totale kraantijd.

4.3.3 Leerpunten van de hulpmiddelen
In de vorige subparagraaf is beschreven welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid invloed heb-
ben op het verticale bouwplaatstransport. Om de toegevoegde waarde van de hulpmiddelen op het 
nog te ontwikkelen hulpmiddel beter te kunnen inschalen volgt in deze subparagraaf een specifieker 
onderzoek naar de bandbreedte waarbinnen de hulpmiddelen werkzaam zijn. Per hulpmiddel is een 
stappenplan opgesteld welke gevolgd moet worden om het resultaat van het hulpmiddel te verkrijgen 
en tevens is de in- en output bepaald. Dit onderzoek is voor de drie hulpmiddelen uit de vorige subpa-
ragraaf uitgevoerd en deze is terug te vinden in bijlage T.

In bijlage T zijn de mogelijkheden van de onderzochte hulpmiddelen weergegeven. Relevant voor dit 
afstudeertraject is om de mogelijkheden van de hulpmiddelen te gebruiken. De pluspunten van de on-
derzochte hulpmiddelen moeten worden geïmplementeerd in het nog te ontwikkelen hulpmiddel en de 
nadelen moeten worden uitgesloten. In tabel 4.11 op de volgende pagina is de kennis van de hulpmid-
delen weergegeven met betrekking tot het verticale bouwplaatstransport, ofwel het verticale transport 
naar en vanaf de verdiepingsvloer. Dit transport is tevens nog verder afgebakend door alleen het ma-
teriaal- en personentransport mee te nemen en het materieel buiten beschouwing te laten. Afval is wel 
weergegeven en wordt gezien als afvoerstroom van het productiemiddel materiaal. Deze afbakening is 
in hoofdstuk 3 ‘Afstudeerplan’ al genoemd, maar wordt hier nogmaals herhaald om het kader van het 
afstudeertraject duidelijk aan te geven. 
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Tabel 4.11: hulpmiddelen gecombineerd met invloed op het verticale bouwplaatstransport
Logistieke procesgang Productiemiddelen 1 3 4

2b. Verticaal transport naar en vanaf de verdieping

K
ra

an Materiaal (»)

Afval («)

Li
ft

Materiaal (»)

Afval («)

Arbeid

LEGENDA
Hulpmiddelen

1. Optimaal Bouwplaats Transport
3. Wachttijd Bouwplaatspersoneel
4. Kraantijdbepaling

Invloed
Belangrijkste invloed
Geringe invloed
Geen invloed

Overig
» = aanvoerstroom
« = afvoerstroom

Om de tabel te verduidelijken volgt hierna een beschrijving per hulpmiddel. Tevens zal de betekenis 
van de lichtgrijs gekleurde cellen uitgelegd worden. 

Optimaal Bouwplaats Transport
Dit is het meest uitgebreide hulpmiddel van de drie en het is ook de aanzet geweest tot het onderwerp 
van dit afstudeertraject. Uit de tabel blijkt eens te meer dat het programma invloed uitoefent op alle 
productiemiddelen binnen het verticale bouwplaatstransport. Ook blijkt dat de invloed van het pro-
gramma op het productiemiddel materiaal het grootst is. Opvallend is daarbij dat de afvoerstroom van 
het productiemiddel materiaal, het afval, niet duidelijk naar voren komt.

Tabel 4.12: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’
Pluspunten

Het productiemiddel materiaal, ook wel de materiaalstroom, is te bepalen voor het verticale bouw-
plaatstransport. Uiteindelijk is dit ook de belangrijkste stroom waar het afstuderen zich vooral op 
richt.
Het productiemiddel arbeid, ofwel het personentransport verticaal naar en vanaf de verdieping met 
behulp van de lift, is ook een onderdeel dat in kaart kan worden gebracht met het programma.

Minpunten
De afvalstroom is geen duidelijk onderdeel van het programma. Het programma richt zich voorna-
melijk op de aanvoerstroom van de materialen, maar doet geen uitspraken over hoe om te gaan met 
het afval dat ontstaat na verwerking van de materialen.
Het verticale transport van materialen is goed te berekenen met als uitgangspunt de torenkraan als 
transportmiddel. Hetzelfde materialentransport via de lift is wel te berekenen, maar dit is lastiger in 
het programma.
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Wachttijd Bouwplaatspersoneel
Het hulpmiddel met de kleinste reikwijdte. Met het hulpmiddel is alleen de wachttijd voor het bouw-
plaatspersoneel te berekenen. Dit geeft alleen invloed op het verticale personentransport naar en 
vanaf de verdieping met behulp van de lift.

Tabel 4.13: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’
Pluspunten

Uitgebreide mogelijkheid om het personentransport met de lift, ofwel de wachttijd van het bouw-
plaatspersoneel gedurende de uitvoeringsfase te bepalen.

Minpunten
Het hulpmiddel is specialistisch en heeft daardoor maar een beperkte invloed op de logistiek.

Model ‘Kraantijdbepaling’
Op het moment dat materialen die met de kraan getransporteerd moeten worden op de bouwplaats 
komen is van aankomst tot verwerking exact te berekenen hoe lang dit duurt. Het transport op de ver-
diepingen is niet te bepalen aangezien een torenkraan alleen de bovenste verdieping van een gebouw 
kan bereiken.

Tabel 4.14: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Kraantijdbepaling’
Pluspunten

Uitgebreide mogelijkheid om de materiaalstroom in kaart te brengen van aankomst op bouwplaats 
tot opslag of bewerking. Dit geldt alleen voor kraantransporten.

Minpunten
De afvalstroom is niet uitgebreid meegenomen in het hulpmiddel.

In de laatste subparagraaf zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot implementatie van 
onderdelen van de onderzochte hulpmiddelen. Kortom welke aspecten uit de onderzochte hulpmidde-
len zijn bruikbaar in het nog te ontwikkelen hulpmiddel.
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4.3.4 Conclusie
In deze paragraaf zijn met behulp van onderstaande probleemstelling en bijbehorende drie onder-
zoeksvragen de hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid in kaart gebracht waarmee het verticale 
bouwplaatstransport op binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst. In 
deze subparagraaf zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden gegeven. 
Daarnaast zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot implementatie van bruikbare onder-
delen van de onderzochte hulpmiddelen in het nog te ontwikkelen hulpmiddel.

Probleemstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport 
op binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?

Tijdens de eerste en tweede onderzoeksvraag zijn drie hulpmiddelen onderzocht en tevens is de 
werking van deze hulpmiddelen, die hieronder staan opgesomd, beschreven.
• Optimaal Bouwplaats Transport (OBT);
• Wachttijd Bouwplaatspersoneel;
• Model ‘Kraantijdbepaling’.

Tijdens de derde onderzoeksvraag zijn de plus- en minpunten van de drie hulpmiddelen naar voren 
gekomen. Het hulpmiddel OBT bleek daarbij de grootste range van het verticale bouwplaatstransport 
te beslaan. Met het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ kan het personentransport worden 
doorgerekend. Het model ‘Kraantijdbepaling’ gaf uitsluitsel over de materiaalstroom met behulp van de 
kraan.
Concluderend kan worden gesteld dat de methode om het materiaaltransport in kaart te brengen met 
behulp van OBT gebruikt gaat worden om de materiaalstroom met behulp van alle mogelijke transport-
middelen door te rekenen. Het zal als het ware de basis van het hulpmiddel gaan vormen en tevens is 
met deze methode ook de inzet van de transportmiddelen te bepalen. Daarnaast zal het materialen-
transport met behulp van de kraan worden gespecificeerd met behulp van model ‘Kraantijdbepaling’. 
Die methode onder andere bestaande uit de hand- en machinetijden is ideaal om de materiaalstroom 
met behulp van de kraan door te rekenen. De hoeveelheid in te zetten kranen is hiermee te bepalen. 
Het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ zal worden gebruikt om het personenvervoer door te 
rekenen, zodat een beeld ontstaat hoe lang het vervoeren van personen in beslag neemt op een wil-
lekeurig te kiezen moment in de planning. Hier is tevens de hoeveelheid in te zetten bouwliften aan te 
relateren.

Hoe het hulpmiddel dat moet worden ontwikkeld er exact uit gaat zien zal worden besproken in 
hoofdstuk 5 ‘Ontwerpplan’. Ook zal in dat hoofdstuk worden besproken hoe de afvoerstroom van de 
materialen, ofwel het afval, wordt meegenomen in het hulpmiddel. Deze stroom is namelijk moeilijk te 
kwantificeren en daarnaast bieden de hulpmiddelen die zijn onderzocht weinig uitsluitsel.

Met deze antwoorden op de drie onderzoeksvragen is probleemstelling 2 beantwoord en daarmee 
zijn de hulpmiddelen die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport inzichtelijk gemaakt. 
In de volgende paragraaf zal een onderzoek worden gedaan naar een andere succesvolle sector op 
het gebied van het verticale bouwplaatstransport. Uit de vergelijking met de Nederlandse bouw zullen 
leerpunten naar voren komen waarmee het hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport kan 
worden verbeterd.
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4.4 Succesvol verticaal bouwplaatstransport binnen een andere sector
4.4.1 Inleiding
Het verticale bouwplaatstransport op JuBi kan worden verbeterd door het te vergelijken met een 
succesvolle andere sector. Deze vergelijking brengt plus- en minpunten in kaart van de onderzochte 
sector en die kunnen worden gebruikt om het verticale bouwplaatstransport op JuBi te verbeteren. 
Tevens zorgt het onderzoeken van een andere sector voor vernieuwde inzichten. Met behulp van 
onderstaande probleemstelling 3 en bijbehorende onderzoeksvragen kan de benodigde informatie 
worden gevonden.

Probleemstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een 
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen. 
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ont-

werpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?

Allereerst zal worden beschreven welke sector het verticale bouwplaatstransport succesvol orga-
niseert en hoe deze sector dat doet. Daarna zullen de plus- en minpunten van deze sector in kaart 
worden gebracht om zo het verticale bouwplaatstransport van JuBi, en daarmee het te ontwikkelen 
hulpmiddel, te kunnen verbeteren.

4.4.2 Succesvolle sector op het gebied van verticaal bouwplaatstransport
Om het verticale bouwplaatstransport van het project JuBi te kunnen vergelijken met een andere 
sector is getracht een sector te vinden waar men innovatief omspringt met de verschillende aspecten 
op logistiek gebied. Tijdens de organisatie van de studiereis in 2010 van SUPport1, studievereniging 
voor de mastertrack Building Technology en Construction Technology, naar Japan is de interesse in 
de Japanse bouwcultuur aangewakkerd. Tevens bleek dat Japanners op het gebied van organisatie, 
bouwmethoden, logistiek en veiligheid er hele andere normen en waarden op na houden. Ook bleken 
de verschillen tussen Nederland en Japan op het gebied van bouwen een bruikbare vergelijking voor 
dit onderzoek. 

In deze subparagraaf zal daarom een beschrijving worden gegeven van de Japanse manier van 
omgaan met het verticale bouwplaatstransport. Om de vergelijking op een juiste manier te kunnen 
maken is niet alleen het verticale bouwplaatstransport in Japan onderzocht, maar is gekeken naar de 
Japanse manier van bouwen in zijn geheel. In samenhang met de culturele achtergrond biedt dit een 
basis om de vergelijking tussen de Nederlandse en Japanse bouw te kunnen maken in de volgende 
subparagraaf.

Tijdens het organiseren van de studiereis bleek dat Japan een zeer innovatief land was op het gebied 
van bouwen. Na afloop van de twee weken durende studiereis naar Japan en het afronden van het 
onderzoek naar het Japanse bouwproces bleek die verwachting over innovatie niet te zijn uitgekomen. 
Japan was in de jaren negentig leider op de internationale markt op het gebied van (bouw)innovaties. 
Tijdens de studiereis is gebleken dat Nederland deze achterstand ruimschoots heeft goed gemaakt. 
De uitkomsten van het onderzoek naar het Japanse bouwproces zijn daarom niet direct van invloed 
op het hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport, maar voor geïnteresseerden is de analyse 
van het bouwen in Japan weergegeven in bijlage V. De vergelijking met het Nederlandse bouwproces, 
weergegeven in de volgende subparagraaf, is wel gemaakt en daaruit komen enkele algemene aan-
bevelingen naar voren voor de Nederlandse bouwnijverheid in zijn algemeen.

4.4.3 Leerpunten van deze succesvolle sector
In deze subparagraaf zal een vergelijking worden getrokken tussen het Nederlandse bouwproces en 
het Japanse bouwproces, beschreven in de vorige subparagraaf in bijlage V. Allereerst zullen een aan-
tal kenmerken van beide sectoren naast elkaar worden gezet en vergeleken. Hieruit volgen leerpunten 

1 Ik ben als Commissaris Studiereis verantwoordelijk geweest voor het organiseren van de studiereis 2010 naar Japan
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voor de bouwnijverheid in zijn algemeen.
 
Vergelijking tussen het Japanse en Nederlandse bouwproces
Dat de Nederlandse bouwsector anders is georganiseerd dan de Japanse is voor iedereen waar-
schijnlijk wel bekend. Maar dat de Japanse manier van bouwen zo is ingericht dat de Nederlandse 
bouwnijverheid hier, en dan vooral op logistiek gebied, wat van kan leren is misschien minder bekend. 
Om de vergelijking te kunnen maken tussen het Nederlandse bouwproces en het Japanse, beschre-
ven in de vorige subparagraaf, is in tabel 4.15 een overzicht weergegeven van de vergelijking tussen 
beide sectoren. De aspecten die daar behandeld worden zijn ingedeeld naar de volgende categorieën:
• Organisatie;
• Communicatie;
• Bouwproces en logistiek;
• Veiligheid;
• Duurzaamheid.

Behalve de tabel wordt per bovenstaande categorie een korte tekstuele toelichting gegeven van de 
vergelijking op basis van de verschillende aspecten. In het vervolg van deze subparagraaf zullen dan 
de leerpunten worden bepaald waarmee de Nederlandse bouwnijverheid zich zou kunnen verbeteren.
 
Organisatie
Wat in de vergelijking vooral opvalt, is de kracht van het team waar men in Japan vanuit gaat. Men is 
ervan overtuigd dat een groep sterker is dan een verzameling individuen. Deze teamgedachte uit zich 
in alle aspecten van het bouwproces. Vergeleken met Nederland maakt men in Japan veel meer ge-
bruik van collectieve organisatievormen, ofwel contractvormen waar men in samenwerking met andere 
partijen het project tot een goed einde moet zien te brengen. Een voordeel daarbij is dat de hoofdaan-
nemer in Japan vaak alle kennis, van architect tot constructeur en van kostendeskundige tot instal-
lateur, in huis heeft. Kennis die men niet heeft wordt uitbesteed aan een vaste partner die men kent 
en waarbij de relatie vooral gebaseerd is op vertrouwen, wat de kwaliteit van het bouwproces weer ten 
goede komt. In Nederland probeert iedere partij zijn straatje schoon te houden en is het vooral elkaar 
de vliegen afvangen om zoveel mogelijk winst te maken.

Communicatie
De Japanse bouwindustrie is extreem consumentgericht. Een voorbeeld hiervan vindt men in de wo-
ningbouw waarin de klant in feite de volledige zeggenschap heeft over zowel het in- als het exterieur 
van de woning. Met behulp van een catalogus, zoals wij die in Nederland kennen bij het uitzoeken van 
een keuken, kan je in Japan je woning naar eigen smaak inrichten van gevelafwerking tot de kleur van 
de tegels in de badkamer. Een ander voorbeeld is NEXT 21 waar de woningen in het complex worden 
aangepast aan eisen van de consument. De prestaties van de woningen worden continue bijgehouden 
en na evaluatie van de bewoner vindt aanpassing van de woning plaats.
In de utiliteitsbouw is de klantgerichte aanpak ook duidelijk waarneembaar, aangezien alleen het 
bouwbedrijf het contact met de klant verzorgd waar dit in Nederland gedurende het bouwproces tel-
kens andere partijen zijn. 
Ook de communicatie ten opzichte van andere partijen verloopt in Japan anders dan in Nederland. In 
Japan is alle informatie voor de verschillende partijen digitaal op te vragen via het internet. Zo is voor 
alle betrokken partijen op ieder moment van de dag duidelijk wat de status is van het project en wie 
welke verantwoordelijkheden heeft. In Nederland werkt men ook langzaam naar dit systeem toe, maar 
veel communicatie vindt toch nog ad hoc plaats via telefoon of fax.

Bouwproces en logistiek
Japan staat bekend om zijn ‘lichte’ gebouwen, vaak bestaande uit hout of staal als constructiemateri-
aal. Dit is een groot verschil met Nederland waar we gewend zijn aan een zware stenen constructie. 
Dit heeft te maken met de gebruiksduur van een gebouw in Japan (die ligt veel lager) en waar men 
vanuit de culturele achtergrond gewend is om in te wonen.
Gekeken naar het bouwproces in Japan valt op dat de voorbereidingsfase heel belangrijk is. Tijdens 
deze fase wordt vaak al tot in detail vastgelegd hoe het uitvoeringsproces van het bouwwerk eruit gaat 
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zien en wie daarbij welke taken moet vervullen. Dit uit zich weer in een hele gedetailleerde planning 
waardoor de logistiek op de bouwplaats veel gemakkelijker te beheersen is. Ook vaste contacten met 
toeleveranciers en voorraadreductie maakt de logistieke procesbeheersing eenvoudiger. Verder zijn 
processen gestandaardiseerd en de bouwplaats ziet er bij ieder project zoveel mogelijk hetzelfde uit. 
Ook worden gebouwonderdelen zoveel mogelijk gestandaardiseerd, zodat deze prefab en ‘just-in-time’ 
geleverd kunnen worden. Dit laatste aspect is ook belangrijk vanwege de binnenstedelijke bouwplaat-
sen op zogenoemde ‘postzegellocaties’. Opslag kan niet op de bouwplaats, maar moet in het gebouw 
plaatsvinden. Prefabricage en de JIT-filosofie verminderen de benodigde hoeveelheid opslag.
Wat ook opvalt is het kraangebruik in Japan. In Nederland worden hoofdzakelijk torenkranen ingezet 
bij bouwprojecten, maar vanwege de bebouwingsdichtheid zijn in Japan vooral top-kranen te zien. 
Ook op het gebied van liftgebruik is een duidelijk verschil waarneembaar. In Nederland, en ook op het 
project JuBi, worden de definitieve liften (ook wel: jumpliften) ingezet. In Japan zweert men juist bij 
grote personen-/ goederenliften vanwege de transportmogelijkheden. Het nadeel van constructieon-
derdelen die later nog afgewerkt moeten worden neemt men op de koop toe.
In Japan wordt ook veel geld gestoken in automatisering en innovaties van het bouwproces. Slimme 
bouwproductiesystemen en robotisering moeten de vraag naar arbeid verminderen. Dit vanwege de 
vergrijzing van arbeiders en de lage toestroom van jongeren in de bouw.

Veiligheid
Japan is één van de veiligste landen ter wereld. Dit is zichtbaar in het hele land en om voor een veilig 
land te zorgen moet de cultuur zich daartoe lenen. Dit is in Japan het geval. Japanners zijn volgzaam, 
georganiseerd, gestructureerd en ze luisteren goed. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de veilig-
heid op een bouwplaats in Japan gemakkelijker te garanderen is. In Nederland kost het toch wat meer 
moeite om werknemers op gevaarlijke plekken aangelijnd te krijgen. Hier doen we toch iets vaker waar 
we zelf zin in hebben en over de gevolgen wordt niet nagedacht.
Ook op de bouwplaatsen staat de veiligheid van alle aanwezigen hoog in het vaandel. Om hiervoor 
zorg te dragen worden vele maatregelen genomen waar men in Nederland nog wat van kan leren. 
De bouwplaats is altijd netjes opgeruimd; de mensen in het gebouw en rondom het gebouw zijn goed 
beschermd tegen valgevaar en op iedere verdieping lopen verantwoordelijken voor de veiligheid rond.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de gebieden waar Japan misschien wel iets van Nederland kan leren. Het 
toepassen van isolatie en dubbel glas zou een welkome verbetering zijn in Japan en daarmee zou de 
EPC van gebouwen drastisch omlaag kunnen gaan. Echter kunnen wij als Nederland veel leren van 
de afvalverwerking in Japan. Er gaat in Nederland veel geld verloren aan het onnodig produceren van 
afval en ook het sorteren van afval levert vaak problemen op. In Japan gaat men hier heel anders mee 
om. Er worden namelijk vele materialen gescheiden en doordat men aan voorraadreductie doet is het 
afval dat ontstaat ook minder in aantal.

Tabel 4.15: vergelijking tussen het Japanse en Nederlandse bouwproces
Aspect Japanse bouwsector Nederlandse bouwsector

Organisatie
Organisatie Hiërarchisch, collectief staat 

voorop.
Individualistisch.

Organisatievorm Design en Build contracten zijn 
populair.

Vaak nog traditionele aanbe-
steding, maar contractvormen 
als bouwteam en PPS winnen 
terrein.

Samenwerking Vaste onderaannemers en 
toeleveranciers op basis van 
vertrouwen, waarbij kwaliteit en 
leverbetrouwbaarheid belangrijk 
zijn.

Variërende onderaannemers 
en toeleveranciers meestal op 
basis van prijs en geografische 
oriëntatie.
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Verantwoordelijkheid Team (verschillende personen 
in verschillende stadia). Hoofd-
aannemer heeft meestal alle 
kennis in huis.

Iedere bouwfase kent zijn eigen 
verantwoordelijke (architect, 
aannemer et cetera).

Communicatie
Communicatie Veelal directe, online informatie-

uitwisseling met toeleveranciers 
over planning en uitvoeringen.

Communicatie op ad hoc basis 
(mondeling, telefoon, fax).

Klantgerichtheid Consumentgericht. Bedrijfsgericht.
Klanteneisen De klant heeft vooraf keuze-

mogelijkheden uit een lijst met 
vaststaande opties.

Eisen kunnen tijdens de bouw 
nader ingevuld worden.

Aanspreekpunt klant Bouwbedrijf. Voor ieder onderdeel een afzon-
derlijke verantwoordelijke.

Bouwproces en logistiek
Bouwtraditie Licht

Woningbouw: staal en hout
Utiliteitsbouw: staal

Massief
Woningbouw: steen
Utiliteitsbouw: beton

Uitvoeringsproces Vooraf bepaald en compleet 
uitgeëngineerd inclusief produc-
tiemethode

Wordt tijdens bouw nader gede-
tailleerd

Detailniveau Van grove planning tot planning 
op dag-/ urenbasis

Van grove planning tot planning 
op dag-/ weekbasis 

Logistieke ontwikkeling Heeft zich goed aangepast aan 
de veranderende vraag

Vraag en aanbod ontwikkelden 
zich tegengesteld waardoor lo-
gistieke problemen ontstaan zijn

Logistiek beheersingsconcept Streven naar pull-beheersing: 
alleen pro-duceren als werkelijk 
vraag is naar product

Veelal push-beheersing: ma-
terialen worden op voorraad 
gehouden op bouwplaats zodat 
altijd voldoende aanwezig is

Leveringsmomenten Vanwege vaste samenwer-
kingsverbanden grotendeels op 
tijd

Op dagdeelbasis en nog vaak 
te onnauwkeurig

Beheersing bouwproces Op kwaliteit en tijd Op kosten
Standaardisatie Processen zijn identiek en 

bouwplaatsen worden veelal op 
dezelfde manier ingericht

Verschilt per project

Grootte van voorraden Voorraadreductie is een doel op 
zich. Afroep materialen vanaf 
verwerkingsplaats enkele dagen 
van tevoren.

Vaak afhankelijk van de be-
schikbare ruimte op de bouw-
plaats, geen streven naar zo 
min mogelijk voorraad

Prefabricage In hoge mate Is in opkomst gezien de kost-
bare arbeid. Wordt met name 
toegepast bij ruimtegebrek op 
bouwplaats

JIT-filosofie Volledig geïntegreerd Bij sommige producten toege-
past
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Goederenopslag Rondom gebouw vaak geen 
ruimte, opslag op verdieping
Verdieping: op vooraf aangege-
ven locatie

Rondom gebouw opslag waar 
ruimte is
Verdieping: verspreidt over 
verdieping

Specificatie deelproducten Eenduidig, coderingen worden 
vaak toegepast

Niet eenduidig, coderingen 
worden bij sommige producten 
toegepast

Innovaties Ruimte voor innovaties om 
bouwproces te versnellen en 
kwaliteit te garanderen

Traditioneel, bestaande bouw-
methodes die werken worden 
gepropageerd

Automatisering Belangrijk, vanwege tekort aan 
arbeidskracht. Robotisering 
speelt een voorname rol

Nog niet heel belangrijk, focus 
ligt vooral op efficiëntie

Kranen Top-kranen, soms geautomati-
seerd

Torenkranen

Bouwliften Grote bouwliften in of langs het 
gebouw

Jumplift, personen-goederenlift

Veiligheid
Veiligheidsconcept ‘Safety First’, snelheid bouwpro-

ces ondergeschikt aan veilig-
heid

Veiligheid ondergeschikt aan 
snelheid bouwproces

Duurzaamheid
Afvalinzameling Gescheiden, groot aantal ma-

terialen
Gescheiden, voor enkele mate-
rialen

Duurzaamheidsconcept Vooral ingericht op het stimule-
ren van technologische ontwik-
kelingen

Verminderen van de EPC is de 
belangrijkste stimulans

Kostprijs energie Relatief laag Hoog

Leerpunten voor de Nederlandse bouwnijverheid
In deze subparagraaf zullen de leerpunten worden bepaald die kunnen worden gehaald uit de ver-
gelijking tussen het Nederlandse en Japanse bouwproces. Zoals al geconcludeerd in de vorige 
subparagraaf zijn de uitkomsten van de vergelijking niet direct van toepassing op het te ontwikkelen 
hulpmiddel. De leerpunten kunnen wel toegepast worden als algemene aanbevelingen voor de gehele 
Nederlandse bouwnijverheid. In tabel 4.16 is een overzicht opgenomen van alle leerpunten die ge-
haald kunnen worden uit de vergelijking tussen het Japanse en Nederlandse bouwproces. Tevens is 
in die tabel te lezen welke maatregelen genomen dienen te worden om de leerpunten in de praktijk te 
kunnen bereiken. 

Tabel 4.16: leerpunten met bijbehorende maatregelen voor praktijktoepassing
Leerpunten Hoe te bereiken

Teambelang prefereren boven de individualisti-
sche insteek 

Contractvormen afsluiten waarbij meer moet wor-
den samengewerkt en waarbij de hoofdaanne-
mer eerder in het bouwproces wordt betrokken.

Verantwoordelijk vergroten Als aannemer moet je meer ‘ketenregisseur’ 
worden. Dat wil zeggen dat je om het (logistieke) 
bouwproces te verbeteren je meer werkzaamhe-
den in eigen hand moet nemen.
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Samenwerking verbeteren In plaats van selectie op basis van prijs uitgaan 
van vaste relaties met onderaannemers en toele-
veranciers op basis van vertrouwen.

Klantgerichtheid verbeteren • Keuzemogelijkheden bij bijvoorbeeld het 
bouwen van een woning uitbreiden en de 
klant daarvan vooraf op de hoogte brengen;

• Zorg voor één aanspreekpunt voor de klant 
gedurende bouwproces.

Communicatie ‘upgraden’ Zorg voor een online systeem waardoor alle 
betrokkenen direct de status van het project met 
bijbehorende verantwoordelijkheden kunnen 
waarnemen.

Bouwproces optimaliseren • Standaardisatie van het bouwproces vergro-
ten;

• Toepassing van prefabricage, JIT-filosofie en 
coderingen uitbreiden;

• Pull-beheersing stimuleren, dus alleen pro-
duceren als werkelijk vraag is naar een pro-
duct. Dit zorgt tevens voor voorraadreductie;

• Streven naar beheersing op het gebied van 
tijd en kwaliteit en niet op kosten;

• Innovaties en automatisering een kans 
geven;

• Meetings (chôrei) houden om alle mensen 
met de neus dezelfde kant te laten opgaan.

Veiligheid vergroten • Gebouw inpakken en zo valgevaar voor 
mensen in en om het gebouw verbeteren;

• Verantwoordelijken voor de veiligheid aan-
stellen per verdieping;

• Hijsobjecten voorzien van geluidssignalen, 
zodat de richting waarin de hijslast opgaat 
bekend is;

• Een periode inruimen waarin de bouwplaats 
wordt schoongemaakt aan het einde van de 
dag.

Duurzaamheidsgedachte verbeteren • Goede afvalhuishouding toepassen;
• Technologische ontwikkelingen op het ge-

bied van duurzaamheid stimuleren.

4.4.4 Conclusie
In deze paragraaf is met behulp van onderstaande probleemstelling en bijbehorende drie onderzoeks-
vragen een andere succesvolle sector geanalyseerd op het gebied van het verticale bouwplaatstrans-
port. In deze subparagraaf zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden 
gegeven. Daarnaast zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot mogelijke verbeterpunten 
van het hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport in relatie tot de leerpunten van de succes-
volle sector.

Probleemstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een 
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen. 
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ont-

werpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?
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Het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag bracht Japan als een succesvolle sector naar 
voren gezien de zeer innovatieve manier van bouwen. Dat deze verwachting niet is uitgekomen, 
waardoor de uitkomsten van deze probleemstelling niet konden worden gebruikt als verbetermogelijk-
heid van het hulpmiddel is al uitgelegd in §4.4.2. Wat wel met de uitkomsten kan worden gedaan zal 
verderop in deze subparagraaf worden besproken.

Tijdens het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de tweede onderzoeksvraag is niet alleen het verti-
cale bouwplaatstransport in Japan onderzocht, maar om een juiste vergelijking inclusief de culturele 
achtergronden te maken is gekeken naar de Japanse manier van bouwen in zijn geheel. Uiteindelijk 
bleek dat Japan op het gebied van organisatie, bouwmethoden, logistiek en veiligheid er hele andere 
normen en waarden op na houdt waar de Nederlandse bouwnijverheid wat van kan leren.

De vergelijking tussen de Nederlandse en Japanse manier van bouwen uitgevoerd tijdens de derde 
onderzoeksvraag bracht leerpunten met zich mee die niet direct van invloed bleken op het nog te 
ontwikkelen hulpmiddel. De leerpunten kunnen wel worden gezien als algemene aanbevelingen om de 
Nederlandse bouwnijverheid in zijn algemeen te verbeteren.

Na afloop van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de algemene aanbevelingen die zijn 
gevonden vooral kunnen worden gebruikt om de faalkosten in Nederland te verminderen, want deze 
zijn een groot probleem in Nederland. Dit blijkt ook uit een artikel dat recent is gepubliceerd in de tele-
graaf1. De faalkosten bedroegen in 2001 in Nederland 7,7 procent, maar zijn inmiddels opgelopen tot 
10,8 procent in 2009. Dit percentage staat gelijk aan 5,5 miljard euro. Enkele oorzaken van de hoge 
faalkosten in Nederland komen in het artikel naar voren en luidden als volgt:
• Het bouwproces zit ingewikkeld in elkaar met alle betrokken partijen;
• Gebrekkige communicatie;
• Slechte voorbereiding;
• Niet nakomen van afspraken;
• Aanbesteden op prijs;
• Individualistisch gedrag.
Opvallend is dat deze oorzaken van te hoge faalkosten overeenkomen met de leerpunten die zijn 
voortgekomen uit de vergelijking tussen het Nederlandse en Japanse bouwproces. Kortom de faalkos-
ten in Nederland kunnen aangepakt worden wanneer men lering trekt uit het bouwproces zoals dat in 
Japan wordt nagestreefd.

1 Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7291637/__Faalkosten_bouw_lopen_op_in_plaats_van_terug__.html?sn=dft
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4.5 Conclusie
Na de afronding van de onderzoeksfase zal in deze paragraaf de stap worden gemaakt naar het ont-
werpen van een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport. Dit zal worden gedaan door terug 
te blikken op het voorgaande traject, namelijk het afstudeerplan en de onderzoeksfase. Dit hoofdstuk 
en deze paragraaf zullen worden afgesloten met het opstellen van een vernieuwde doelstelling welke 
het doel van de ontwerpfase zal aangeven. In het volgende en laatste hoofdstuk zal onder andere aan 
de hand van het programma van eisen, de structuur van het hulpmiddel, de in- en output en enkele 
afbakeningen en uitgangspunten worden besproken hoe het hulpmiddel eruit gaat zien en hoe dit 
ontworpen moet worden.

4.5.1 Resultaten onderzoeksfase
In de eerste drie hoofdstukken van dit rapport is de algemene problematiek beschreven waar dit 
afstudeeronderzoek op is gebaseerd. Kortweg heeft deze problematiek betrekking op het ontbreken 
van een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen en beheersen. Binnen de bouwnij-
verheid zijn diverse hulpmiddelen voorhanden (waarvan OBT de voornaamste is), maar deze worden 
niet of nauwelijks gebruikt. Dit probleem bleek te algemeen om het afstuderen op te baseren. Vandaar 
dat op JuBi zelf een gericht onderzoek is gedaan om een specifiek probleem binnen deze algemene 
problematiek te vinden die aan zou tonen dat op JuBi wel degelijk de behoefte is om een hulpmid-
del te maken voor de bouwplaatslogistiek. Dit gerichte onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de 
kraanbezetting op JuBi de toegestane grens van 100% vaak overschreed, waardoor kraanmachinisten 
extra overuren moesten maken en extra inzet van mobiele kranen was vereist. Gevolg hiervan was 
een stijging van de gerelateerde posten in de werkbegroting waardoor aan het eind van het project 
JuBi een behoorlijk verlies gaat maken op deze posten. Dit gerichte onderzoek op het project JuBi 
heeft aangetoond dat wel degelijk een behoefte bestaat aan een hulpmiddel voor de bouwplaatslogis-
tiek. Tevens bleek uit de oorzaken van het probleem op JuBi dat de kern van het probleem ligt bij het 
materialen- en personenvervoer tijdens het verticale bouwplaatstransport. Daar is het afstuderen dan 
ook op afgebakend en dit is tevens terug te zien in de opgestelde doelstelling bij het algemene pro-
bleem. Die doelstelling luidde dat een hulpmiddel ontwikkeld zou worden waarmee werkvoorbereiders 
en (logistiek) uitvoerders het optimale verticale transport zouden kunnen ontwerpen en beheersen. 
Om deze doelstelling te kunnen behalen is een plan geschreven met drie probleemstellingen en tien 
onderzoeksvragen die voorafgaand aan deze paragraaf in hoofdstuk vier zijn behandeld.

Met behulp van de gegevens die zijn verzameld gedurende de onderzoeksfase zal een hulpmiddel 
ontwikkeld worden waarmee het verticale bouwplaatstransport van JuBi beter is te ontwerpen en 
beheersen. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de casestudie waarbij de productiemiddelen materiaal, materi-
eel en arbeid in kaart zijn gebracht van toegevoegde waarde is voor het uiteindelijke hulpmiddel maar 
zeker ook voor het bouwproces van JuBi zelf. Werkvoorbereiders die geholpen hebben bij het verza-
melen van de getallen voor in de database waren allemaal geïnteresseerd in de totale hoeveelheid 
hijs-, lift- en aanvoerbewegingen en de invloed hiervan op het bouwproces, aangezien deze getallen 
nog niet zo gedetailleerd bekend waren en normaal gesproken ook nooit bepaald worden. Gezien de 
status van de bouw zal op de materieelinzet geen invloed meer uitgeoefend kunnen worden met het 
nog te ontwikkelen hulpmiddel. Het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport en daarmee het 
bepalen van de materieelinzet is reeds achter de rug, maar het beheersen van de belangrijke stukken 
materieel zoals de bouwkranen en vooral de –liften is een punt van aandacht.

4.5.2 Van onderzoek naar ontwerp
Na het afronden van de onderzoeksfase kan de doelstelling die is opgesteld nog eens kritisch tegen 
het licht worden gehouden. Deze doelstelling luidde: ‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werk-
voorbereiders het optimale verticaal transport op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoer-
ders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’. Na afloop van de onderzoeksfase is gebleken dat de 
doelstelling nog steeds geldt, maar dat deze specifieker gemaakt kan worden om zo op een correcte 
manier de ontwerpfase in te kunnen gaan.
De genoemde doelstelling had twee onderdelen in zich, namelijk het ontwerpen en beheersen van het 
verticale bouwplaatstransport. Tijdens de onderzoeksfase is gebleken dat aan een hulpmiddel voor 



73

M.H. ten Thije - Onderzoeksrapport ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - december ‘10

beide onderdelen behoefte is en dat deze twee onderdelen meerdere raakvlakken hebben, waardoor 
een hulpmiddel gemaakt kan worden die een oplossing biedt voor beide gebieden. Tevens is tijdens 
de casestudie op JuBi het vermoeden ontstaan dat het uiteindelijke hulpmiddel een beslissingsonder-
steunend karakter moet hebben, zodat gebruikers de resultaten middels het aanpassen van varia-
belen zelf in de hand hebben. Kortom de antwoorden die uit het hulpmiddel komen zijn niet leidend, 
maar zorgen voor een beter inzicht van de gebruiker zodat deze een gefundeerde keus kan maken. 
Het probleem van de aannames en ervaringen zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt hierdoor 
verminderd. Daarnaast is gedurende het (voor)onderzoek ook gebleken dat het verticale transport 
voornamelijk bestaat uit de materiaal- en personenstromen. Deze zijn leidend in het verticale transport 
en het materieel ondersteund deze stromen alleen. Hiermee samenhangend is het soort projecten 
waar het uiteindelijke hulpmiddel zich op moet richten. Dit zijn de binnenstedelijke hoogbouwprojecten 
aangezien de complexe materiaal- en personenstromen in deze gebouwen in combinatie met de grote 
invloed van het verticale transport leidend zijn.
De bovenstaande afwegingen die zijn voortgekomen uit het (voor)onderzoek zorgen voor een ver-
nieuwde doelstelling die als volgt luidt:

‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en (logistiek) 
uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten 
de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk te maken, 
zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van de juiste 
transportmiddelen’.

Deze doelstelling ligt in het verlengde van de doelstelling zoals die was opgesteld in het afstudeer-
plan en is in feite alleen wat meer gespecificeerd. Op deze manier kan op een correcte wijze aan de 
ontwerpfase worden begonnen en is ook duidelijk aan wat voor een hulpmiddel de meeste behoefte 
bestaat.

4.5.3 Voortgang
In februari 2009 ben ik gestart met het masterproject ‘Participerend Observeren’. Deze heb ik uitge-
voerd in Nijmegen en na mijn terugkomst op JuBi ben ik in juni 2009 gestart met het maken van het 

Figuur 4.17: mogelijke toepassing van het model tijdens het bouwproces

Figuur 4.16: schematische weergave van het te ontwerpen hulpmiddel
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afstudeerplan voor het begin colloquium. Dit colloquium heb ik in oktober 2009 gepresenteerd. Daarna 
ben ik aan de slag gegaan met de onderzoeksfase die in oktober 2010 is afgerond. Daarmee heeft 
deze fase dus een jaar in beslag genomen. Dit heeft langer geduurd dan de gebruikelijke tijd die voor 
deze fase staat. Wel ben ik zelf tevreden over het verloop tot nu toe. Ik heb gemerkt dat het afzonder-
lijk uitvoeren van het project ‘Participerend Observeren’ geen tijdwinst, maar eerder verlies oplevert. 
Verder heb ik mijzelf het afgelopen jaar met veel overgave ingezet als commissaris studiereis voor de 
studievereniging SUPport. Dit heeft mij een mooie tijd opgeleverd, maar daarmee ook wat vertraging. 
Positief was wel dat de studiereis naar Japan input is geweest in het uiteindelijke onderzoek. Verder 
merkte ik na afloop van de reis in juli 2010, toen ik het afstuderen weer heb opgepakt, dat de proble-
matiek omtrent de bouwplaatslogistiek me een beetje was ontschoten. Ik moest het onderwerp weer 
opnieuw oppakken en dit merkte ik aan het uitwerken van het probleem. Ik kreeg hier maar geen grip 
op, waardoor dit wat langer duurde. Uiteindelijk hebben de begeleiders van de Technische Univer-
siteit mij daar wel positief in geassisteerd waarvoor dank. Nu is het zaak om met de conclusies uit 
het onderzoek de ontwerpfase te starten. Hiermee zal in het volgende hoofdstuk worden begonnen. 
Wanneer de ontwerpfase is afgerond en het hulpmiddel gereed is kan het eind colloquium worden 
gehouden. Dit hoop ik in de gebruikelijke tijd van ongeveer drie maanden na mijn tussen colloquium te 
presenteren. De afronding van mijn afstuderen zal dus vermoedelijk in maart 2011 plaatsvinden.
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755. Ontwerpplan

5.1 Inleiding
Met het vorige hoofdstuk is een einde gekomen aan de onderzoeksfase. De probleemstellingen met 
bijbehorende onderzoeksvragen zijn beantwoord en de conclusies die zijn getrokken worden gebruikt 
als basis van de ontwerpfase. Tijdens de ontwerpfase zal, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, 
een beslissingsondersteunend model worden ontworpen en gemaakt. In de komende paragrafen zul-
len achtereenvolgens het programma van eisen worden opgesteld. Daarna zal de structuur van het 
hulpmiddel met bijbehorende in- en output worden toegelicht. Tot slot zal aan het eind van dit hoofd-
stuk de toetsingsmethode worden beschreven en zal worden teruggekoppeld naar het doel van dit 
afstudeertraject.

5.2 Plan van aanpak
Bekend is nu wat het hulpmiddel globaal moet kunnen, maar om dit verder te kunnen specificeren is 
een programma van eisen nodig. Daarnaast zullen in deze paragraaf de structuur, de benodigde in-
voergegevens en de gewenste uitvoergegevens worden toegelicht. In de laatste subparagraaf komen 
de afbakeningen en uitgangspunten van het te ontwerpen hulpmiddel aan de orde.

5.2.1 Programma van Eisen
Zoals gezegd zal het hulpmiddel aan een aantal eisen moeten voldoen. Deze eisen die met de huidige 
inzichten zijn opgesteld staan hieronder opgesomd. Aandachtspunt hierbij is dat de eisen gedurende 
de ontwerpfase aangepast en/ of aangevuld moeten kunnen worden wanneer het ontwerpproces tot 
vernieuwde inzichten leidt.

• Met het hulpmiddel moet een beeld te genereren zijn van de materiaal- en personenstromen. Dit 
beeld moet enerzijds van het gehele project gegeven kunnen worden met het oog op het bepalen 
van de inzet van transportmiddelen en anderzijds moet een momentopname te genereren zijn die 
een beeld schept op een bepaald moment in het bouwproces om zo de inzet van de transportmid-
delen te kunnen beheersen.

• Met de uitkomsten moet een weloverwogen keuze gemaakt kunnen worden voor de inzet van 
transportmiddelen voor het optimale verticale transport.

• Het hulpmiddel moet zo worden ontworpen dat niet alleen project JuBi doorgerekend kan worden, 
maar dat in de toekomst ook andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten dit hulpmiddel kunnen 
toepassen.

• Het hulpmiddel dient zo eenvoudig mogelijk te worden opgezet, met het oog op de toekomstige 
gebruiker ervan. Een handleiding voor het gebruik ervan is gewenst. Een handleiding verwerkt in 
het programma geniet de voorkeur boven een losse handleiding.

• De resultaten dienen overzichtelijk weergegeven te worden en slechts op één manier interpreteer-
baar te zijn om zo de communicatie te verbeteren. 

• De resultaten van het hulpmiddel moeten aanpasbaar blijven gedurende het bouwproces om zo 
hernieuwde inzichten mee te kunnen nemen in het resultaat.

• De berekeningen en kengetallen in het hulpmiddel moeten zichtbaar en aanpasbaar zijn om zo 
duidelijkheid te scheppen voor de gebruiker. Het model is beslissingsondersteunend en op deze 
manier kan de gebruiker naar eigen inzicht een optimum voor de specifieke situatie creëren. 

Bij het ontwerpen van het hulpmiddel moet met dit programma van eisen rekening worden gehouden 
en tijdens het toetsen van het hulpmiddel moet worden gecontroleerd of aan alle eisen voldaan is.

5.2.2 Structuur
Om een beeld te geven van werking van het te ontwerpen model is met behulp van de SADT-techniek 
in kaart gebracht welke stappen doorlopen moeten worden door gebruikers om te komen tot de 
gewenste uitvoer. Tijdens de onderzoeksfase is gebleken dat de casestudie op JuBi waaruit de data-
analyse (zie bijlage M) is ontstaan inzicht heeft verschaft in de materiaal- en personenstromen met bij-
behorende hijs- en liftbewegingen. De gebruikte methodiek om tot deze dataverzameling te komen zal 
worden gebruikt in het model. Door het invullen van het hulpmiddel moet aan de hand van berekenin-
gen een beeld ontstaan van de materiaal- en personenstromen tijdens het verticale bouwplaatstrans-
port. Deze berekeningen zullen uitgevoerd worden met behulp van de drie onderzochte hulpmiddelen 
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uit hoofdstuk 4. Het model ‘Kraantijdbepaling’ zal de materiaalstromen met de kraan doorrekenen 
en het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ zal worden gebruikt om het personenvervoer te 
berekenen. Het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ zal de basis van het hulpmiddel zijn. 
Meer over deze hulpmiddelen en hun toepassing verderop in dit hoofdstuk. Met de basismethodiek uit 
de data-analyse en de rekenmogelijkheden van de hulpmiddelen moet een  beslissingondersteunend 
model worden gemaakt waarmee werkvoorbereiders gedurende de voorbereidingsfase of (logistiek) 
uitvoerders tijdens de uitvoeringsfase na optimalisatie een weloverwogen keuze kunnen maken voor 
de inzet van juiste transportmiddelen. Het beslissingsondersteunend model is in de figuren 5.1 tot en 
met 5.4 in procesvorm weergeven.

In figuur 5.1 zijn de hoofdprocessen weergegeven die doorlopen moeten worden om tot een keus voor 
de inzet van de juiste transportmiddelen te komen. Allereerst dient een keus gemaakt te worden voor 
welke optie het model berekeningen moet gaan uitvoeren. Deze opties hebben betrekking op ener-
zijds het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport door werkvoorbereiders en anderzijds het 
beheersen van dit transport door (logistiek) uitvoerders. Na deze keus dient de nodige data ingevuld te 
worden. Deze data wordt dan als invoer verwerkt in het hulpmiddel en na diverse berekeningen wordt 
de uitvoer weergegeven en kan de keus gemaakt worden. In de figuren 5.2 tot en met 5.4 worden de 
hoofdprocessen afzonderlijk uitgewerkt en behandeld (zie bijlage W voor een totaalschema).

Figuur 5.1: hoofdprocessen van het beslissingsondersteunend model

Figuur 5.2: hoofdproces ‘data invoeren’
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Het proces ‘data invoeren’ start met het bepalen van de projectgegevens voor de data-analyse. Dit 
wordt door een werkvoorbereider of (logistiek) uitvoerder gedaan aan de hand van het bestek, de 
bestekstekeningen en het logistiek werkplan. Dit doet hij met het als doel het kunnen genereren van 
invulbladen voor de materiaalspecificaties. Deze invulbladen zijn lege bladen met daarop vragen over 
materiaalspecificaties die door de afdeling werkvoorbereiding kunnen worden ingevuld. Nadat de spe-
cificaties bekend zijn kan de informatie in het hulpmiddel worden ingevoerd.

Het hoofdproces ‘invoer verwerken door hulpmiddel’ bestaat uit stappen die door het hulpmiddel 
genomen moeten gaan worden. De software kan een overzicht van de materialen genereren, zoals 
de data-analyse die voor het project JuBi gemaakt is (zie bijlage M). Uit deze verzameling van data 
kunnen vervolgens de nodige productie- en transportmiddelen worden geselecteerd die een werk-
voorbereider of (logistiek) uitvoerder nodig heeft voor de berekening die hij wil maken. Een voorbeeld 
hierbij is dat een werkvoorbereider de materiaalstromen met behulp van de kraan wil berekenen. De 
berekeningen worden gemaakt en tot slot worden alle uitkomsten in een uitkomstscherm weergege-
ven op een overzichtelijke manier. Hiermee zijn alle berekeningen in eerste instantie voltooid en kan 
de uitvoer verwerkt gaan worden.

Figuur 5.3: hoofdproces ‘invoer verwerken door hulpmiddel’
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Het genereren van de uitvoer is het laatste hoofdproces. Dit proces start met het beoordelen van de 
uitvoer door een werkvoorbereider of (logistiek) uitvoerder. Gezien de eis dat het mogelijk moet zijn 
om de data aan te passen is het mogelijk om de materiaalspecificaties up te daten of vari abelen aan 
te passen. Na materiaalspecificaties updaten volgt de stap materiaalspecificaties invoeren (stap 1.2.4) 
en na variabelen aanpassen volgt de stap berekeningen maken (stap 1.3.3). Na deze stappen kan 
de uitvoer opnieuw beoordeeld worden en kan eventueel, wanneer alle data correct is, verder worden 
gegaan met de laatste stap ‘keus voor inzet transportmiddelen maken’. Tijdens deze stap kan de inzet 
van de verticale transportmiddelen worden gekozen (ontwerpen) of de in te zetten transportmiddelen 
kunnen worden beheerst (beheersen).

In bijlage W is het totaalschema weergegeven. Dit schema zal als basis dienen voor het ontwerp van 
het hulpmiddel. In de volgende paragrafen zal de in- en uitvoer worden beschreven.

Figuur 5.4: hoofdproces ‘uitvoer genereren’
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5.2.3 Input
Om het hulpmiddel van invoer te kunnen voorzien is een grote hoeveelheid data benodigd. De data 
wordt tijdens het invullen van het hulpmiddel ingevoerd tijdens stap 1.2.1 ‘projectgegevens invoeren’ 
en stap 1.2.4 ‘materiaalspecificaties invoeren’. Welke data ingevoerd moet worden staat weergegeven 
in tabel 5.1. Tevens is in deze tabel aangegeven aan welke specificatie de invoergegevens moeten 
voldoen. Deze tabel kan aangepast en verder gespecificeerd worden naar voortschrijdend inzicht 
gedurende de ontwerpfase.

Tabel 5.1: benodigde invoergegevens van het hulpmiddel
Processtap 1.2.1 ‘Projectgegevens invoeren’ Specificatie

Projectnaam In tekst
Adres project In tekst
Beschrijving project In tekst
Bijzonderheden In tekst
Datum Datum
Versie In tekst
Aannemer/ bouwcombinatie In tekst
Opgesteld door In tekst
Aantal verdiepingen Numeriek
Hoogte verschillende verdiepingen In m1

BVO totale gebouw Numeriek (m2)
BVO per verdieping Numeriek (m2)
De gekozen representatieve verdieping Numeriek
Datum momentopname Datum
Fasering momentopname Welke fase op welk verdieping
Tijdsduur van de bouwcyclus per verdieping Numeriek (tijd)
Aantal kranen Numeriek (stuks)
Kraaneigenschappen (o.a. snelheid, handtijden, machinetijden, 
wachttijden, rust en persoonlijke verzorging, onbezette tijd)

Numeriek

Werkuren per dag kraanmachinisten Numeriek (tijd)
Aantal liften Numeriek (stuks)
Lifteigenschappen (o.a. snelheid, versnelling/ vertraging, in- en 
uitstaptijden)

Numeriek

Werkuren per dag arbeiders Numeriek (tijd)
Aantal andere transportmiddelen Numeriek (stuks)
Gegevens andere transportmiddelen Numeriek
Rondetijd Numeriek
De grootte van de afvalcontainers op de verdieping In m3

Aantal afvalcontainers per verdieping Numeriek (stuks)
Afvalproductie bouwplaats in m3 / m2 van het BVO In m2 / m3 t.o.v. het BVO van het 

gehele gebouw 
Processtap 1.2.4 ‘Materiaalspecificaties invoeren’ Specificatie

Alle activiteiten voor de bouw van de representatieve verdieping In tekst
Bijbehorende materialen In tekst
Verdieping waar activiteit plaatsvindt op gekozen momentopname Numeriek
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Benodigde hoeveelheid In tekst
Benodigde opslagruimte Numeriek (m2)
Startdatum per materiaal binnen cyclus Numeriek
Einddatum per materiaal binnen cyclus Numeriek
Aantal hijsbewegingen Numeriek (stuks)
Aantal liftbewegingen Numeriek (stuks)
Aantal aanvoerbewegingen Numeriek (stuks)
Betreft het volle vrachten Keuze: ja/ nee
Opslag op bouwplaats gewenst Verschillende opties invoerbaar
Bij op opslag op bouwplaats beschermen tegen weersinvloeden Keuze: ja/ nee/ n.v.t.
Leverancier In tekst
Transporteenheid In tekst
Verpakkingsmethode In tekst
Afval In tekst
Transportmethode naar de bouwplaats Verschillende opties invoerbaar
Maatgevende afmeting In tekst
Benodigd materieel op de bouwplaats Verschillende opties invoerbaar
Benodigde arbeid per activiteit Numeriek

De materiaalspecificaties zijn na de uitvoer aanpasbaar (stap 1.4.2B ‘materiaalspecificaties aanpas-
sen’) naar vernieuwde inzichten gedurende het bouwproces. Daarnaast zijn ook een aantal projectge-
gevens variabel (stap 1.4.2A ‘variabelen aanpassen’), zodat de uitvoer te beïnvloeden is om zo een 
optimale gewenste situatie voor het project te kunnen creëren.

De variabelen die aan te passen zijn:
• Tijdsduur van de bouwcyclus per verdieping
• Aantal kranen
• Kraaneigenschappen (o.a. snelheid, handtijden, machinetijden, wachttijden, rust en persoonlijke 

verzorging, onbezette tijd)
• Werkuren per dag kraanmachinisten
• Aantal liften
• Lifteigenschappen (o.a. snelheid, versnelling/ vertraging, in- en uitstaptijden)
• Werkuren per dag arbeiders
• Aantal andere transportmiddelen
• Gegevens andere transportmiddelen
• De grootte van de afvalcontainers op de verdieping
• Aantal afvalcontainers per verdieping
• Afvalproductie bouwplaats in m3 / m2 van het BVO 

5.2.4 Output
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en correct zijn bevonden kan de keus voor het aantal in te zetten 
verticale transportmiddelen dan wel de beheersing van deze transportmiddelen worden bepaald. Om 
deze keuze mogelijk te maken dienen berekeningen gemaakt te worden tijdens stap 1.3.3 ‘bereke-
ningen maken’. Om de gewenste uitvoer inzichtelijk te maken is deze hieronder met behulp van een 
voorbeeldproject gevisualiseerd. In het voorbeeld zal alleen het materiaaltransport met behulp van de 
kraan inzichtelijk worden gemaakt voor optie 1 (het bepalen van de inzet van de verticale transport-
middelen). Na het voorbeeldproject volgt een beschrijving van de output met daarin ook het personen- 
en materiaaltransport voor alle mogelijke verticale transportmiddelen op de bouwplaats. Net zoals bij 
de input, zal de output van het model tijdens de ontwerpfase nog aan verandering onderhevig zijn 
naar voortschrijdend inzicht.
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Het voorbeeldproject bestaat uit negen verdiepingen van drie meter hoogte. De onderste drie verdie-
pingen hebben een bruto vloeroppervlak (verder benoemd als BVO) van 5000 m2 en de bovenste zes 
hebben een BVO van 2500 m2 (zie figuur 5.5 tot en met 5.8).

Tabel 5.2: data-analyse verdieping 6 (cyclus 8 dg)
Activiteit Materiaal Hijsbewegingen Start (dag) Eind (dag) Hijstijd per dag (540 min)

1
A 10 1 3 30 x 10 = 550 min
B 5 3 5 40 x 5 = 200 min

2
C 7 5 8 45 x 7 = 315 min
D 12 4 6 25 x 12 = 300 min
E 33 2 6 15 x 33 = 495 min

3 F 2 7 8 60 x 2 = 120 min

Figuur 5.8: doorsnede BB’ van het voorbeeldproject

Figuur 5.6 en 5.7: plattegrond (l) en doorsnede AA’ (r) van het voorbeeldproject

Figuur 5.5: 3D-visualisatie van het voorbeeldproject
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Met de informatie uit de figuren en tabel 5.2 kan de totale hijstijd per materiaal, per activiteit en voor de 
totale verdieping zes worden berekend. Met behulp van het BVO is ook de hijstijd voor de andere acht 
verdiepingen te berekenen (een twee keer zo groot BVO levert twee keer zoveel hijsbewegingen op)1. 
Wanneer nu de totale hijstijd per verdieping wordt gekoppeld aan de cyclustijd per verdieping ontstaat 
een overzicht met de totale hijstijd die nodig is per dag binnen de cyclus (zie figuur 5.9). Op basis van 
de bezetting per dag kan een keus worden gemaakt over de hoeveelheid in te zetten kranen. Tevens 
kan het hijsen van de materialen binnen de cyclus worden verschoven om zo de bezetting te optimali-
seren.

Met behulp van bovenstaand voorbeeld is een beeld gecreëerd van de output van het materiaaltrans-
port met de kraan, zoals die door het model gegeven zou kunnen worden. Dit voorbeeld is maar een 
onderdeel van de totale output die door het model gegeven moet kunnen worden. Om de totale output 
in beeld te brengen is deze hieronder beschreven.

De gebruiker dient na het opstarten van het hulpmiddel een keuze voor optie 1 of 2 te maken. Bij optie 
1 kan het verticale bouwplaatstransport worden ontworpen. Nadat de gebruiker alle gegevens heeft 
ingevoerd krijgt hij de uitvoer te zien waarop het volgende af te lezen is:
• Een overzicht van alle activiteiten met bijbehorende materialen;
• De start en einddatum waarop deze materialen moeten worden verwerkt binnen de cyclus;
• De bewegingen met het gekozen transportmiddel per materiaal met daarbij de benodigde trans-

porttijd. Daarbij zal de materiaalstroom met de verticale transportmiddelen inzichtelijk worden 
gemaakt en berekent middels het hulpmiddel OBT. De materiaalstroom specifiek verplaatst door 
de kraan zal worden berekend met het model ‘Kraantijdbepaling’;

• Met behulp van het BVO en de cyclustijd per verdieping is dan een overzicht te genereren van de 
bezetting van de gekozen transportmiddelen;

1 De hijstijd verschilt per verdieping. Hier wordt in het voorbeeld geen rekening mee gehouden, maar wel in het te ontwikke-
len model.

Figuur 5.9: eindresultaat van het materiaaltransport met de kraan van het voorbeeldproject
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• Met behulp van deze bezetting en de werktijd van de betrokken arbeiders per dag kan de inzet 
van de transportmiddelen worden ontworpen;

• Daarnaast zal ook een overzicht in het hulpmiddel worden opgenomen over de tijd die de perso-
nenstroom met zich meebrengt. Bij het berekenen van de personenstroom zal gebruik worden 
gemaakt van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’.

Bij optie 2 kunnen de in te zetten verticale transportmiddelen worden beheerst. Nadat de gebruiker 
alle gegevens heeft ingevoerd krijgt hij de uitvoer te zien waarop het volgende te vinden is:
• Een overzicht van alle activiteiten met bijbehorende materialen die plaatsvinden op een bepaalde 

verdieping tijdens de gekozen momentopname;
• De start en einddatum waarop deze materialen moeten worden verwerkt binnen de cyclus;
• De bewegingen met het gekozen transportmiddel per materiaal met daarbij de benodigde trans-

porttijd. Daarbij zal de materiaalstroom met de verticale transportmiddelen inzichtelijk worden 
gemaakt en berekent middels het hulpmiddel OBT. De materiaalstroom specifiek verplaatst door 
de kraan zal worden berekend met het model ‘Kraantijdbepaling’;

• Aan de hand van deze transporttijd kan worden berekend hoe lang het duurt om alle materialen 
op de betreffende verdieping te krijgen. Met de totale tijd kan de materiaalstroom met bijbehoren-
de transportmiddelen worden beheerst;

• Daarnaast zal ook een overzicht in het hulpmiddel worden opgenomen over de tijd die de perso-
nenstroom met zich meebrengt. Bij het berekenen van de personenstroom zal gebruik worden 
gemaakt van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’.

Met behulp van het voorbeeld en de beschrijving van de output moet het mogelijk zijn om een beeld te 
vormen van de uitvoer van het model zoals die beoordeeld kan gaan worden door de gebruiker. Deze 
uitvoer zal ook tijdens de ontwerpfase aan verandering onderhevig blijven. Op deze manier wordt een 
hulpmiddel gemaakt dat aan alle eisen zal voldoen.

5.2.5 Afbakeningen en uitgangspunten
De volgende afbakeningen en uitgangspunten voor het te ontwikkelen model en de daarvoor beno-
digde data-analyse zijn in de loop van het onder¬zoek bepaald: 

• Gekeken wordt naar de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouw-
plaats (zie figuur 5.10). Daarbij wordt het beschikbare materieel dat deze stromen ondersteund 
meegenomen. Andere stromen en productiemiddelen worden buiten beschouwing gelaten.

Figuur 5.10: afbakening afstudeeronderzoek
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• Een belangrijke afbakening is de tijd die het kost om het hulpmiddel in te vullen en de benodigde 
uitvoer te genereren. Dit is lastig aan te geven, maar geconstateerd kan worden dat het vergaren 
van de benodigde materiaalspecificaties (stap 1.2.3) de stap is die de meeste tijd in beslag neemt. 
Deze stap kan min of meer los gezien worden van het invullen van het model en afhankelijk van 
het detailniveau kan deze stap enkele uren tot enkele dagen in beslag nemen, maar dit is ook 
afhankelijk van de inzet van de werkvoorbereiders. Zonder de materiaalspecificaties zal worden 
getracht om het hulpmiddel zo te ontwerpen dat invullen ervan maximaal een halve dag in beslag 
neemt. De haalbaarheid hiervan zal duidelijk getoetst moeten worden. De halve dag is gebaseerd 
op het hulpmiddel OBT en de ervaringen daarmee. Invullen van OBT en komen tot de gewenste 
uitkomst kan twee tot vier dagen in beslag nemen. Dit werd door betrokkenen ervaren als te lang.

• De leerpunten die zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de manier van bouwen in Japan in 
vergelijking met Nederland zijn niet direct van invloed op het te ontwikkelen hulpmiddel. Wel zijn 
deze algemene aanbevelingen genoemd in het rapport en eventueel kunnen ze meegenomen 
worden in het hulpmiddel om de gebruiker bewust te maken van kansen die er liggen om het Ne-
derlandse bouwproces te verbeteren.

• Het onderzoek heeft betrekking op binnenstedelijke hoogbouwprojecten, omdat dit het type pro-
jecten is waarvoor behoefte is aan het bepalen van de inzet van de verticale transportmiddelen. 
De ‘grote’ verticale stroom is maatgevend ten opzichte van de ‘kleine’ horizontale stromen op de 
bouwplaats en de verdieping, zeker naarmate het gebouw hoger wordt.

• De input voor het te ontwerpen hulpmiddel zijn de activiteiten en materialen zoals ze voor één 
maatgevende ver¬dieping zijn uitgetrokken. 

• De data-analyse blijft een levend document gedurende het gehele bouwproces om zo veranderin-
gen op te kunnen vangen.

• Zoals al in het voorbeeldproject is aangetoond zal bij het bepalen van de inzet van de verticale 
transportmiddelen de representatieve verdieping verhoudingsgewijs worden omgeschaald, zodat 
iets over het gehele gebouw gezegd kan worden. Dit zal gebeuren met behulp van het BVO.

• Voor de berekeningen met betrekking tot de afvoer van afval wordt een kengetal gebruikt, name-
lijk het aantal kubieke meter afvalproductie per vierkante meter van het BVO. Dit getal is 0,11 m³. 
Ook dit getal is later naar vernieuwde inzichten aan te passen voor de specifieke situatie van het 
bouwproject1.

Tijdens het onderzoek is steeds gesproken over het rapport van dhr. Segeren over logistieke centra in 
de bouwnijverheid. Concluderend kan gesteld worden dat zijn afstudeerwerk geen input gaat vormen 
van mijn te ontwikkelen hulpmiddel, maar dat zijn en mijn hulpmiddel samen een groot gedeelte van 
de logistiek beslaan. Het hulpmiddel van dhr. Segeren behelst een groot gedeelte van de logistieke 
procesgang 1 en mijn hulpmiddel zal een belangrijk deel van logistieke procesgang 2 gaan uitmaken 
(zie figuur 5.10). Met de twee hulpmiddelen kan JuBi dus een groot gedeelte van de logistiek ontwer-
pen en beheersen en in de toekomst zijn andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten hiertoe ook in 
staat.

5.3 Toetsing
Tijdens de ontwerpfase dient getoetst te worden of het hulpmiddel daadwerkelijk voldoet aan de ge-
stelde eisen. Dit kan op meerdere manieren:
• Allereerst kunnen de gegevens die zijn gevonden middels de data-analyse en casestudie op JuBi 

worden ingevoerd in het hulpmiddel om zo te checken of de uitvoer de gewenste resultaten ople-
vert. Mocht dit niet zo zijn dan dient het hulpmiddel, eventueel in overleg met medewerkers van 
JuBi, te worden aangepast.

• De volgende stap is het in gebruik nemen van het hulpmiddel op het project JuBi door een werk-
voorbereider of (logistiek) uitvoerder. Op deze manier kan getoetst worden of het hulpmiddel 
voldoet als bruikbaar eindproduct. Nadeel is dat het grootste deel van het hulpmiddel uitvoer ge-
nereert die men niet meer nodig heeft op JuBi. De inzet van verticale transportmiddelen is reeds 
bepaald, echter liggen nog mogelijkheden bij het beheersen van de bouwliften.

• Tot slot dient nog te worden getoetst of het hulpmiddel voldoet aan de doelstelling die aan het be-

1 Gaar, R van de. 2005: 47
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gin van dit hoofdstuk is opgesteld. Tevens dient gekeken te worden of het hulpmiddel voldoet aan 
het opgestelde programma van eisen. 

5.4 Toepassing hulpmiddel
Het hulpmiddel zal worden gemaakt in Excel en gestreefd zal worden naar één bestand dat per project 
aangemaakt kan worden waarin de invoer en uitvoer zijn te bepalen. Verantwoordelijk zijn de werk-
voorbereiders gedurende de voorbereidingsfase en (logistiek) uitvoerders gedurende de uitvoerings-
fase van het bouwproject. Een aandachtspunt is de kwaliteit van de informatie die ingevoerd wordt. 
Hoe verder het bouwproject vordert hoe gedetailleerder de informatie uit de data-analyse wordt en hoe 
betrouwbaarder daarmee de uitvoer van het hulpmiddel wordt.

Een eis aan het hulpmiddel is ook dat deze beslissingsondersteunend is. Dat wil zeggen dat het 
hulpmiddel geen beslissingen neemt, maar de gebruiker de mogelijkheid laat om de situatie te inter-
preteren en de variabelen zo aan te passen dat een optimum ontstaat voor de specifieke situatie. De 
uitvoer van het hulpmiddel zal een overzicht geven van de materiaal- en personenstromen en de inzet 
van de verticale transportmiddelen. Op basis van deze uitvoer en de mogelijkheid om variabelen naar 
eigen inzicht aan te passen kan de gebruiker een keus maken voor de inzet van de juiste transport-
middelen.

5.5 Conclusie
Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek ontbreekt. 
Daarbij is aangetoond dat de materiaalstroom de grootste invloed heeft op de bouwplaatslogistiek en 
tevens bleek dat de verticale stroom, zeker bij hoogbouw, de grootste invloed heeft op de logistiek. 
Het hulpmiddel dat ontworpen gaat worden tijdens de ontwerpfase sluit hierbij aan. Met dit beslissings-
ondersteunend model kan na optimalisatie een weloverwogen keus gemaakt worden voor de inzet van 
de juiste transportmiddelen. Hiermee wordt het probleem van het ontbreken van een hulpmiddel voor 
de bouwplaatslogistiek opgelost.

Na de ontwerpfase, wanneer het hulpmiddel gereed is, zal bij de toetsing een uitgebreide terugkoppe-
ling volgen op het probleem met bijbehorende doelstelling van het afstuderen.
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Bijlage C: Logistieke problemen



Procesgang 1: Horizontaal transport naar en 

vanaf de bouwplaats

Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf 

de verdiepingsvloer
Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer Procesgang 4: Bewerkingen

Logistieke problemen tijdens de bouw

Procesgang 1 Overlapping tussen procesgang 1 en 2 Procesgang 2 Overlapping tussen procesgang 2 en 3 Procesgang 3 Overlapping tussen procesgang 3 en 4 Procesgang 4

- Gemeentelijke restricties bemoeilijken 

de logistiek. [3]

- De bouwplaats is moeilijk bereikbaar.

[3]

- ...

- Het transport op de bouwplaats is over het 

algemeen niet afgestemd op de aan- en 

afvoer naar de bouwplaats. Hierdoor 

ontstaan vertragingen. [3]

- De toegankelijkheid van de bouwplaats is 

slecht. [1]

- Materialen worden te laat geleverd. [3, 8, 9]

- Verpakkingswijze van materialen is slecht.

[3, 8, 9]

- Aankomsttijden zijn moeilijk voorspelbaar.

[3, 8, 9]

- Vrachtwagens komen onaangemeld. [7, 8]

- Leverancier levert op andere manier dan 

afgesproken. [3, 8, 9]

- ‘Opgeslagen materieel staat in de weg. [3]

- Opgeslagen materiaal staat in de weg. [3, 

9]

- Opslag op de bouwplaats is vrijwel 

onmogelijk. [8]

- ...

- Piekbelastingen bij de aanvoer van 

materialen en het vervoer van personen.

[3]

- Wachttijden door instappen, verplaatsen 

en uitstappen van personeel en 

materiaal. [3]

- Parkeerruimte voor het 

bouwplaatspersoneel is vaak beperkt. [3, 

7]

- Werkzaamheden hinderen elkaar bij 

transporteren van materiaal. [3]

- Horizontaal transport niet mogelijk met 

rijdend materieel. [3]

- Gebouw moeilijk toegankelijk voor 

(grote) materialen. [3]

- Looppaden op de bouwplaats zijn niet 

beschermd. [3]

- Vluchtwegen worden geblokkeerd.

- Beperking aan de draaicirkel van 

kranen. [3]

- Te weinig transportcapaciteit van 

kranen/ liften. [3]

- Liften doen er lang over om naar boven/ 

beneden te komen. [3]

- Materialen passen niet in de lift. [3]

- Materialen vekeerd verpakt en passen 

niet/ met moeite in de lift. [3, 9]

- Afvalstroom veroorzaakt problemen. [3]

-Kraan kan niet verankerd worden aan 

het gebouw. [3]

- Gebouw is moeilijk toegankelijk vanuit 

de tijdelijke lift. [3]

- Liften worden inëfficient gebruikt. [3]

- Personenvervoer momenteel grootste 

probleem. [7]

- De bereikbaarheid van werkplekken is 

vooral in de afbouw slecht. [1]

- Materiaal beschadigd gedurende opslag/ 

vervoer. [3]

- Materiaal belandt op de verkeerde plek. [3]

- …

- … - Verschillende partijen lopen elkaar in de 

weg. [3]

- Materiaal staat onlogisch opgeslagen, alles 

door elkaar. [3]

- ‘Opgeslagen' materieel staat in de weg. [3]

- Opgeslagen materiaal staat in de weg. [3]

- …

- Afwijkende verdiepingen waardoor 

werknemers moeten improviseren. [3]

- Er wordt geen rekening gehouden met het 

afvoeren van het afval aansluitend aan de 

bewerking. [3]

- ...

- Er ontbreken goede inzichten in de capaciteit en kosten – baten van zowel laag- als hoogwaardige transporthulpmiddelen. [1]

- Er ontstaan transportprobleem tijdens de ruwe afbouw door meerdere disciplines. [2]

- Montage van veel afbouwmaterialen mag pas in een heel laat stadium plaatsvinden. [2]

- De transporten van onderaannemers zijn vaak een probleem. [1]

- Transport wordt niet integraal door de hoofdaannemer geregeld. [1]

- Transporthulpmiddelen worden niet efficiënt gebruikt. [1]

- Materialen vereisen vaak veel overslag (geen effectief samengestelde pakketten). [9]

- De wind- en waterdichtheid van de gevel kan voor problemen zorgen. [8]

- De logistieke capaciteitsberekeningen tijdens de voorbereiding vinden vooral plaats op gevoel. [6]

- Bouwafval is een vaak vergeten factor tijdens de voorbereiding. [2]

- Budget voor logistiek is vaak te laag. [3]

- Er is nog steeds een scheiding tussen ontwerp en uitvoering. [3]

- Projecten in de bouw kenmerken zich als complexe projectgewijze producties op locatie. [4]

- De bouw kent een veelpartijenstelsel en is opgebouwd volgens een horizontale productieorganisatie. Dit zorgt al snel voor interval- en 

afstemverliezen. [4]

- Er wordt te vaak alleen projectgebonden samengewerkt tussen hoofd- en onderaannemer. [1]

- Er dient één logsitieke man op de bouwplaats te zijn die verantwoordelijk is voor de logistiek. [7]

Algemene logistieke problemen
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Bijlage D: Interviews met betrokkenen



Interview met dhr. ing. I. Bontekoe 
 
Doel 
Antwoorden vinden voor vragen en onduidelijkheden betreffende het rapport ‘Optimaal 
Bouwplaats Transport’ met bijbehorende software. 
 
Type interview 
Onderstaande termen zijn allemaal van toepassing op het interview dat is gehouden. 
- Individueel face-to-face, aangezien het interview alleen is afgenomen met dhr. 
Bontekoe bij hem thuis. 
- Kwalitatief, aangezien er met open vragen werd gewerkt. 
- Half- of gedeeltelijk gestructureerd, aangezien de vragen en de volgorde zo goed als 
vast staan tijdens het interview. Echter de antwoorden staan nog niet vast. 
- Focussed, aangezien het over een specifieke topic gaat. In dit geval is dat de logistiek 
op de bouwplaats. 
- Schriftelijk, aangezien alle vragen voor de start van het interview op papier zijn gezet. 
- Expert, aangezien dhr. Bontekoe schrijver is geweest van het rapport en de software. 
Hij bezit dus de specifieke kennis over het onderwerp. 
 
Datum 
Het interview werd gehouden op donderdag 26 februari 2009 vanaf 10.30u. 
 
Locatie 
Het interview vond plaats bij de woning van dhr. Bontekoe in Gouda (voor 
adresgegevens zie geïnterviewde). 
 
Geïnterviewde 
Dhr. ing. I. Bontekoe 
Bureau IB 
Hoge Gouwe 97 
2801 LD Gouda 
T (0182) 393 659 
E bureau.ib@wxs.nl  
 
Interviewer 
Dhr. M.H. ten Thije BSc 
Technische Universiteit Eindhoven 
Piuslaan 36 
5614 CM Eindhoven 
T 06 23 97 08 51 
E m.h.t.thije@student.tue.nl 
 
Interview bestaat uit drie onderdelen: 

 Vragen betreffende het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’. 
 Vragen betreffende de bijbehorende software. 
 Overige vragen die niet zijn in te delen in bovenstaande categorieën. 

 
PS: het interview is al voorzien van de antwoorden. Deze staan steeds schuingedrukt 
onder elke vraag. Daarnaast is er nog extra informatie die dhr. Bontekoe mij heeft 
toegestuurd. Deze komt achter het interview aan.



Rapport (R) 
Uitleg: R05 bijvoorbeeld verwijst naar het rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ 
pagina 5 waar een vraag over is. 
 
R?. In het rapport wordt gesteld dat de afbouw van boven naar beneden plaats vindt. 

Tegenwoordig is dit principe niet meer aan de orde, toch? 
 
Deze manier van bouwen was in die tijd normaal. Een aanbeveling vanuit het rapport 
was om gegroepeerd te bouwen, zodat ruwbouw-, gevel/dak- en afbouwfase korter op 
elkaar konden plaatsvinden. 
 
R05. In hoeverre zijn de tien stellingen nog geldend/up-to-date (vraagtekens: 1, 5, 

10)? 
1: is er tegenwoordig niet meer bekend over de kosten en baten van 
transportmiddelen? 

 5: bereikbaarheid?: loopafstanden, inefficiency van liften (plaats, wachttijden). 
 10: wat is de huidige status van de transporthulpmiddelen. Moet er nog veel in 
kaart worden gebracht?  
(zie ook OV1. / OV2.) 

 
1. Er is wel meer informatie bekend over transporthulpmiddelen, maar veelal is de basis 
hetzelfde gebleven. Echter geniet het wel de voorkeur om de KOMAT te contacten om 
meer informatie te verkrijgen over transportmiddelen die tegenwoordig in de bouw 
worden gebruikt. Daar horen natuurlijk ook de gegevens bij zoals snelheden, afmetingen 
et cetera. 
5. De bereikbaarheid waar het om gaat is (KERN VAN HET PROBLEEM): 

- Gevels zijn vaak gesloten en niet meer toegankelijk om afbouwmaterialen 
doorheen te transporteren. 
 - Liften zijn vaak erg traag en niet berekend op de vele materialen- en 
personenstromen tijdens de afbouw. 

10. Zie ook punt 1. 
 
R07. Een probleem is de lichamelijke belasting van arbeiders door handmatig transport. 

De vraag blijft terugkomen, maar de laatste tien jaar is de bouw toch zeker 
geïnnoveerd op dit gebied?  
(ARBO, technische hulpmiddelen) 

 
Aangezien dhr. Bontekoe niet meer dagelijks op de bouw komt kan hij alleen een 
inschatting maken en volgens hem is de bouw nog steeds een spierballenwereld. Aan de 
maximale te tillen belasting van 18 kg houdt dus ook niemand zich. 
 
R11. Moeten de verschillende transportschema’s opnieuw worden bekeken? Er zijn 

namelijk behoorlijk wat opties denkbaar en de tijd heeft niet stilgestaan. Ook het 
schema kan naar voren worden gehaald.  
(denk aan innovaties zoals een distributiecentrum op de bouw of opslaglocaties op 
braakliggend terrein)  
(zie ook OV1. / OV2. / S01.) 

 
De optie om het transportschema naar voren te halen en om daarin een 
distributiecentrum in te voeren is in het programma aanwezig. Mensen kunnen ook zelf 
de transportschema’s samenstellen naast de al bestaande varianten. 
 
R16. Is het mogelijk om het Japanse model in Nederland toe te passen en zo ja hoe? 
 
Natuurlijk is de werkelijkheid anders, maar het idee dat erachter zit namelijk 
COMMUNICATIE is enorm belangrijk. 



R19. De besparing op de ABK-kosten door inzet van hoogwaardige transportsystemen 
wordt niet meegenomen in de overweging. Is dit niet erg belangrijk voor de 
uiteindelijke keuze van welk transportsysteem er wordt gekozen?  

 (bijv.: door het toepassen van bepaalde transportsystemen zal de torenkraan niet 
meer nodig zijn in de afbouwfase. Dit kan heel wat geld opleveren.) 

 
Volgens dhr. Bontekoe dienen de ABK-kosten apart van de LBK 1 & 2 berekend te 
worden. Misschien is het een optie om dit in een ge-update versie van het programma te 
verwerken. 
  
R46. Wat moet er, gekeken naar de aanbevelingen die in het rapport staan, nog 

worden gedaan volgens u om het programma bruikbaar te maken voor de 
praktijk? 

 
- De basis van het rapport is goed, alleen is sommige informatie wat gedateerd. Het 
verdient een aanbeveling om het gebruiksgemak te verbeteren van het programma. 
- Het programma is voor veel mensen moeilijk om mee te werken. Het moet simpeler en 
de databank moet uitgebreid worden. 
 
R49. Heeft u nog aan te bevelen recentere literatuur? 
 
Ik zou het zo niet weten. 
 
 
 
 
 



Software (S) 
Uitleg: S01 bijvoorbeeld verwijst naar het softwareprogramma ‘Optimaal Bouwplaats 
Transport’. De vragen zijn op volgorde. 
 
S01. Is het goed om bestaande kraantijd-berekeningen van bijv. de BAM te 

implementeren in het nieuw te ontwikkelen programma? 
(zou ook kunnen gelden voor andere bruikbare afstudeerrapporten) 

 
Dat kan, maar het moet niet te ingewikkeld worden. 
 
S02. Moeten de transportschema’s in de software worden geïmplementeerd of moet de 

gebruiker deze ook zelf kunnen maken/samenstellen? 
 
 
 
S03.  Zou het mogelijk zijn om tekeningen van opslagvarianten in het programma te 

verwerken?  
 (dat er met een druk op de knop dus een plattegrond van een bepaalde verdieping 

zichtbaar wordt met daarop de op een bepaalde datum opgeslagen materialen) 
 
S04. Navraag leert dat de gebruikersinterface van het programma niet goed is. Hoe is 

volgens u de gebruikersinterface van het programma te verbeteren?  
(de handleiding dient namelijk eerst gelezen te worden voordat men kan werken 
met het programma. Bij een programma zoals Microsoft Project is dit niet nodig) 

 
S05. Met welke software zal een nieuw programma ontwikkeld moeten worden? 

(MS Access, MS Excel of een ander programmeerprogramma) 
 
S06. Eigenlijk zou het handig zijn om het nieuwe programma te kunnen linken aan 

planningssoftware zoals PlanCalc of Power Project. Wat vindt u hiervan? 
 
S07. Is het verstandig om de touwtjes in eigen hand te houden op het gebied van 

programmeren of kan een gespecialiseerd bedrijf het nieuwe programma 
ontwikkelen, waarbij wij als bouwkundigen in ieder geval de controle houden? 

 
S08. Stelling: ‘Diegene die logistieke sturing geeft aan het proces op de bouwplaats 

dient met het nieuwe programma overweg te kunnen. Het programma moet dus 
aangepast worden aan het intelligentieniveau van deze werknemers’. 

 
S09. Wat kan er volgens u nog verder worden verbeterd aan het programma? 
 



Overige Vragen (OV) 
OV1. Via mijn docent dhr. Cor de Bruijn kan ik in contact komen met KOMAT. Is het 

verstandig om dit te doen om het huidige materiaal dat wordt gebruikt t.b.v. 
bouwplaatstransport in kaart te brengen (zie figuur 7 op p. 21 van het rapport)? 

 
Dit kan geen kwaad en het updaten van het huidige materieelbeleid verdiend zeker de 
aandacht. Alhoewel de basis niet heel veel verandert zal zijn. 
 
OV2. Via mijn docent dhr. Martin Vissers kan ik in contact komen met dhr. Peter 

Fraanje van Bouwend Nederland. Is het verstandig om via hen te proberen 
subsidie te krijgen voor onderzoeken waardoor de databank kan worden 
uitgebreid? 

 
Uitstekend! 
 
En verder… 
- In 2002 is er een minisymposium geweest van BouwNed (was VGBouw). Daarin is de 
aandacht gelegd op logistieke problemen. De presentaties van dat symposium stuurt dhr. 
Bontekoe mij toe op CD. 
- Hoofdaannemers meoten verantwoordelijk zijn voor het transport tijdens de 
afbouwfase. Zij hebben de leiding over bijna alle onderaannemers en hebben het 
overzicht om het geheel in goede banen te leiden. Het moet niet zo zijn dat ze iedere 
onderaannemer een hoeveelheid geld geven en zeggen: ‘Daar staat de kraan en hier 
bevind zich de bouwlift, succes’! Dit probleem kwam al naar voren na interviews van dhr. 
Bontekoe met diverse onderaannemers. Heijmans kwam toen als beste naar voren. Zij 
waren vaak wel in staat om mee te denken en het afbouwproces van tevoren te regelen 
(goede organisatie en voorbereiding). 
- Het gehele OBT is erg breed waardoor het erg belangrijk is om een goede afbakening te 
maken tussen wat je wel en wat je niet gaat bekijken. 
- Het grootste knelpunt tijdens de bouw is nog steeds de afbouw waarin enorme 
hoeveelheden materialen en personen moeten worden getransporteerd dag in dag uit. 
Door een goede logistieke voorbereiding kan je voorkomen dat er ’s morgens om 07:00 
uur vijf onderaannemers allemaal gebruik willen maken van één beschikbare bouwlift. 
- Materieeldiensten, zoals KOMAT, vinden het vaak moeilijk om hun kennis over 
materieel in de bouw te implementeren. Ze hebben alle technische kennis in huis, maar 
beschikken niet over het inzicht om te helpen logistieke problemen oplossen. 
- Onderaannemers/ toeleveranciers zijn tegenwoordig nog wel in staat om te innoveren. 
Hoofdaannemers doen dit niet, ze brengen als het ware geen product aan de man. 
- Vaak is het volgens dhr. Bontekoe een logistiek uitvoerder bezig met platte logistiek, 
dat wil zeggen het herschikken van de materiaalstromen. 
- Problematisch is ook het creëren van waterdichte lagen in hoogbouw om zo delen van 
het gebouw geschikt te krijgen voor afbouwwerkzaamheden en later dus voor 
tussentijdse oplevering. 
- Een belangrijk aandachtspunt is om te kijken naar de organisatievorm op de bouw. Hoe 
is de organisatie en hoe lopen de lijnen. 



Beantwoording vragen Mark ten Thije 
 
Vragen m.b.t. tot het rapport Optimaal Bouwplaats Transport 
 
Algemeen 
Zoals al ter sprake gekomen tijdens het interview ben ik enkele jaren geleden begonnen 
met het afbouwen van mijn Bureau IB-activiteiten. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is 
dat je inboet aan actuele kennis. Niettemin vermoed ik – gestoeld op een lange ervaring 
in de bouw - dat de situatie in meer algemene zin nog niet zo heel veel veranderd is.  
In mijn presentatie tijdens de nadere introductie van het programma (voorjaar 2002) 
heb ik het programma OBT nog eens geplaatst in een breder kader van logistieke 
principes en deze zijn denk ik nog voluit actueel. Mijn bijdrage en die van de andere 
sprekers op het minisymposium vind je op bijgevoegde CD. 
 
Besparing ‘ABK’ 
De besparing aan voorraadkosten en ABK als gevolg van een keuze voor hoogwaardige 
transportmiddelen is niet meegenomen want die is, zoals besproken, een afgeleide van 
logistieke keuzes in ruimere zin. Deze keuzes zijn samen te vatten als een aanpak gericht 
op het terugdringen van wachttijden en het daardoor verdichten van de 
materiaalstromen. De output van het programma levert de feitelijke informatie voor het 
beoordelen van effecten via de output ‘Planning’. Hierdoor krijgt men inzicht in te 
bereiken bouwtijdverkorting en daarmee in de winst op voorraadkosten en het 
tijdgebonden deel van de ABK. Zie de verhandelingen daarover in onder meer de SBR-
brochure ‘Logistiek in de Bouw’ (blz 23 en 24). Zelf hanteerde ik vaak een vuistregel van 
0.8 – 1 % van de bouwkosten per 10 % bouwtijdverkorting. Nader beschouwd is hier 
natuurlijk van belang wat precies het referentiekader is van oorspronkelijke bouwtijd en 
oorspronkelijke kosten van voorraad (rente) en ABK.  
Door de toegenomen hoogbouw wordt het bereiken van logistieke besparingen als gevolg 
van ‘gegroepeerd bouwen’ interessanter. Voor de afbouw is de wind- en 
waterdichtsituatie (lees: het creëren van een waterdichte laag) hiervoor primair 
maatgevend (binnen dit gegeven doet het er niet zoveel toe of er van boven naar 
beneden wordt afgebouwd of van beneden naar boven).  
N.B. 
Wat de effecten van gegroepeerd bouwen betreft zou het m.i. erg handig zijn om een 
soort matrix - met de belangrijkste variabelen - ter beschikking te hebben waarmee de 
afweging kan worden gemaakt tussen de meerkosten van tussentijds wind- en waterdicht 
maken en winst vanwege een kleiner ‘w en w-interval’.  
 
Recente literatuur 
Ik heb geen aanbevelingen van recente literatuur. 
 
Praktische bruikbaarheid software 
Zie hierna. 
 
Algemeen 
Zoals besproken is er in de bouw niet alleen het gegeven van het grote aantal variabelen 
dat het bouwproces beïnvloedt, ook gaat het om een zeer interactief proces waarbij zo 
ongeveer alles met alles samenhangt. Mijn ervaring is dat dit betekent dat keuzes 
moeten worden gemaakt in de middelen/systemen om dit proces beheersbaar te maken 
of zelfs te optimaliseren. Systeem A is het meest geschikt voor het oplossen van 
probleem X en systeem B voor probleem Y. Om het geheel te laten functioneren is 
informatie-overdracht tussen de systemen nodig. Mooie interfaces zijn echter niet altijd 
makkelijk te maken en dan blijven vertaalslagen nodig. Maar ook binnen de systemen 
moet je nog vaak compromissen sluiten omdat je anders stuk loopt op de 
uitzonderingen. Om deze redenen heb ik al heel wat onderzoek de mist zien ingaan. 
De bouwlogistiek weerspiegelt in hoge mate de geschetste problematiek en in dat licht 
moet dus in de eerste plaats het programma worden beoordeeld.  



 
Opmerkingen m.b.t. het programma 
 Opzet en structuur van het programma zijn naar mijn mening goed doordacht en 

geven - als alles vlekkeloos werkt - interessante uitkomsten voor een efficiëntere 
procesinrichting. 

 Heel belangrijk is een goede, dus met adequate gegevens, gevulde database. Als dat 
eenmaal het geval is dan is vervolgens het aantal nog in te vullen variabelen om 
projecten te kunnen doorrekenen beperkt. Goed inzicht in de materie blijft echter 
onontkoombaar en vergt ook gerichte scholing.  

 Het voor de database gebruikte schema voor het invullen van de diverse 
grondgegevens vormt een cruciale schakel in de berekeningen. Dit schema heeft een 
lange ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier kregen we te maken met een voortdurend 
spanningsveld tussen universele toepasbaarheid en het kunnen inbrengen van alle 
relevante variabelen. Ook dit werkt naar mijn mening echter heel aardig.  

 Het invullen van de database is een ontkoppelde activiteit die het best op centraal 
niveau kan worden beheerd en op peil gehouden. Dat zou kunnen door de Komat (zie 
echter hierna).  

 Een kwetsbaar punt vormt de software. Deze is met behulp van het MS-
rekenprogramma Excel gecomponeerd. En hoewel Excel op zichzelf goede 
mogelijkheden biedt blijkt de gevoeligheid voor verkeerde handelingen en andere 
verstoringen toch vrij groot.  
De wens om binnen Excel te programmeren werd binnen de onderzoekscommissie 
breed gedragen omdat men dacht daarmee een soort basisprogramma te kunnen 
bieden dat binnen de bouwbedrijven door IT-mensen, of technici met IT-interesse, 
zelf en naar eigen behoefte, zou kunnen worden uitgewerkt. Vanwege de geleidelijk 
blijkende complexiteit van de materie bleek dit echter een illusie. 

 
Conclusies 
 Het programma is in aanleg een goed instrument voor het maken van logistieke 

afwegingen en daarmee voor het verbeteren van de logistiek. 
 Het is wenselijk het programma verder te testen op onvolkomenheden en eventuele 

overbodigheden. 
 Softwarespecialisten zouden antwoord moeten geven op de vraag hoe het 

programma het best bedrijfszeker kan worden gemaakt (mogelijk in een andere 
programmeermodus herschreven). 

 Komat zou kunnen worden benaderd te gaan optreden als beheerder/leverancier van 
de databasegegevens. Dit veronderstelt echter wel de nodige deskundigheid. Zie de 
diverse bestanden onder de map ‘Databasevulling’ die ik op schijf  heb gezet en 
toegezonden. Indertijd – dus in de ontwikkelingsfase van het programma – is op 
basis van deze gegevens met KOMAT samengewerkt om de diverse data boven water 
te krijgen. De KOMAT-achterban was wel welwillend maar niet echt voor deze klus 
geëquipeerd en bereid er voldoende energie in te steken. Het gevolg was dat vanuit 
de onderzoeksleiding veel interpretatie en aanvullende inspanning moest worden 
geleverd enigszins bruikbare gegevens in de database te krijgen. 

 
Overige vragen 
Naar mijn mening is het geleverde ‘voorwerk’ inzake OBT nog steeds een interessant 
vertrekpunt voor voortgezet onderzoek gericht op implementatie. Gelet op het 
bedrijfsoverstijgende belang daarvan zou BouwNed (KOMAT is daarvan een afgeleide) 
zeker benaderd kunnen worden voor een bijdrage i.v.m. de daarvoor te leveren 
inspanningen en benodigde gelden. Noodzakelijk is dan wel een goed idee te hebben van 
wat de uitkomsten van dit onderzoek zouden moeten zijn en op basis daarvan met 
BouwNed in contact te treden. 
 



Gesprek met Gijs Kloek en Willem van Dijk – Dinsdag 7 juli 2009 
 
Gijs Kloek heeft meegewerkt aan het softwareprogramma behorende bij OBT. Tevens 
heeft hij met dit programma 10 – 15 werken uitegerekend. 
 
Gijs Kloek heeft bij de invoering van een project de volgende ervaring. 
- Drie tot vier uur wennen aan het programma. Je moet er weer inkomen. 
- Eén dag voor het invoeren van de ruwbouw. 
- Eén dag voor het invoeren van de afbouw. 
 
Gijs Kloek bereidt een werk voor met een foutmarge van ~ 5%. 
 
Zijn positieve commentaren over het programma: 
- Embelleren is goed geregeld. 
- De omgeving is ook goed mee te nemen. 
- Het personen- en goederentransport is los van elkaar goed geregeld, maar aan 
materialen koppelt het programma geen personen. 
 
Zijn negatieve commentaren over het programma: 
- Het komt vaak voor dat als je iets gaat doorrekenen het programma er de brui aan 
geeft. Het loopt dan vast en je bent alle informatie kwijt. 
 
De bouw moet opgevoed worden. Het zijn net kinderen. Je moet ze bepaalde 
gedragscodes bijbrengen. 
 
Erik van Oord heeft ooit een liftmodel gemaakt. 
Angela heeft ooit een kraanmodel gemaakt. 
 
De bouw van het Erasmus MC in Rotterdam start op 1 oktober 2009. Men is nu bezig 
met het omleggen van leidingen. 
 
In de huidige tijd is het noodzakelijk dat er op de bouw een sterke man voor de 
logistiek rondloopt (Vb: Mark Reuvers bij JuBi). Deze persoon zorgt ervoor dat het 
op logistiek gebied geen zootje wordt. 
 
Waar moet ik mij op richten tijdens mijn afstuderen. Oftewel waar heeft de huidige 
praktijk behoefte aan? 
- Bouwstromen 
- Bouwtempo’s 
- Faciliteren 
- Integraal (Zowel ruwbouw, ruwe als fijne afbouw doen ertoe). 
- Grootste probleem: hoeveel liften heeft men nodig in de bouw? Dit probleem kent 
men ook bij JuBi. 
 
Tips: 
- Interview met bevoorradingsexpert Tielemans. 
- Markt gebruiken en informatie daaruit halen d.m.v. interviews. 
- Het personentransport met liften is momenteel het grootste probleem. 
- Jumpliften zijn niet groot! 



- Plattegrond (Digitaal model) van de verdieping met daarin BVO, oppervlaktes van 
vloeren, wanden, plafonds, gevel et cetera. 
- Ga uit van de huidige materiaaltoepassingen. 
 
Huidige volgorde bij de Centrale Werkvoorbereiding. 
-Planning maken 
- Terreinplan maken. 
- ABK bepalen. 
- Tijd over?  Het geheel analyseren en onderbouwen. 
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Bijlage E: Folder JuBi



Facts & Figures 
Locatie: Turfmarkt Den Haag
Totale oppervlakte: 131.583 m2 BVO
Rijwielstalling: 1038 m2 ➞ 866 plaatsen 
Parkeerruimte: 6802 m2 ➞ 190 parkeerplaatsen auto’s
  ➞ 28 parkeerplaatsen motoren 
Commerciële ruimte: 2100 m2

Expositieruimte BG: 1412 m2

Aantal bouwlagen: 41 ➞ 2 bouwlagen ondergronds
  ➞ 10 bouwlagen in de laagbouw
  ➞ 28 bouwlagen in de torens
  ➞ 1 dakopbouw
Aantal werkplekken: 4050
Hoogte torens: 140 meter + 6 meter dakopbouw
Hoogte laagbouw: 41,7 meter (tot 10e verdieping) 
Aantal bouwkranen 5  
Geplande opleverdatum: December 2012
Geplande bouwmaanden: 49
Opdrachtgever: Ministerie VROM, Rijksgebouwendienst,  
 directie Projecten
Architect: Prof. Hans Kollhoff Architekten 
Aannemer: JuBi BV, een combinatie van: 
 - BAM Utiliteitsbouw
 - Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten
 - HOMIJ Technische Installaties
 - Imtech Nederland
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JuBi BV
Postbus 295
2501 cg  Den Haag
070 3127700

Bezoekadres:
Hoek Zwarte Weg/turfmarkt
www.nieuwbouwjubi.nl

Integraal 
samenwerken 
leidt tot 
succesvolle 
(bouw)
projecten



in het centrum van Den Haag verrijst een nieuw en bijzonder bouwwerk. in dit gebouw met 

twee torens van 140 meter hoog komt het nieuwe onderkomen van de ministeries van Justitie 

en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project van 132.000 m2 wordt gerealiseerd 

in een logistiek zeer complexe omgeving: het hart van Den Haag op de turfmarkt.

De ministeries kunnen naar verwachting hun nieuwe huisvesting begin 2013 betrekken.

dige kennis ontstaan. De gelijkwaardigheid van 

de vier partners op het gebied van bouwen en 

installeren is uniek te noemen. Deze gelijkwaar-

digheid draagt wezenlijk bij aan het succes van 

het project!

OntZOrgen

Bij de uitvoering van het project is ‘het ontzorgen 

van de opdrachtgever’ een essentieel uitgangs-

punt. JuBi BV is in een vroeg stadium bij het 

project betrokken. Dit heeft onder andere geleid 

tot aanzienlijke vermindering van bouwrisico en 

bouwkosten. Deze vroegtijdige en intensieve 

betrokkenheid zorgt bovendien voor vertrouwen 

en partnership.

OnDerscHeiDenDe Visie

JuBi BV onderscheidt zich in visie en handelen 

van andere marktpartijen De gekozen integrale 

samenwerking, de gelijkwaardigheid, de bunde-

ling van hoogwaardige kennis en het ontzorgen 

van de opdrachtgever leidt tot een unieke 

organisatie. Met winstpunten op het gebied 

van logistiek, planning, flexibiliteit, kwaliteit en 

informatie-uitwisseling. Kortom, een win-win 

situatie voor alle partijen. 

KWaliteit

Uiteindelijk doel is het bereiken van een eind-

resultaat van uitzonderlijk hoge kwaliteit binnen 

scherp geformuleerde randvoorwaarden. Dit alles 

gebeurt met een zeer hoge klanttevredenheid-

factor! JuBi BV maakt duidelijk dat integraal  

samenwerken tot succesvolle (bouw)projecten 

leidt.

één Organisatie

Voor de uitvoering van dit project is één aparte 

organisatie opgericht: JuBi BV. Binnen JuBi BV 

werken de volgende vier partijen samen: 

BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw Speciale 

Projecten, HOMIJ Technische Installaties en  

Imtech Nederland. 

integrale samenWerKing

De integrale samenwerking tussen de vier 

partijen in JuBi BV is op basis van gelijkwaardig-

heid en is marktonderscheidend. Deze samen-

werkingsvorm staat garant voor een in alle 

opzichten succesvol project. Dit geldt niet alleen 

straks voor het eindresultaat, maar ook voor het 

huidige proces ernaar toe.

Enkele voordelen van integrale samenwerking 

op een rijtje: 

• Verhoging van efficiëntie; 

• Vroegtijdige zekerheid op het budget; 

• Budgetoverschrijdingen tot een minimum 

beperkt; 

• Lagere faalkosten;

• Betere bouwreflectie;

• Vermindering bouwrisico; 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid risico’s;

• Werktekeningen verantwoordelijkheid partijen: 

positief effect op de maakbaarheid en de 

kwaliteit van het project;

• Meer tevredenheid opdrachtgever.

BunDeling Kennis

Door de vorming van gelijkwaardige partijen in 

één organisatie is een bundeling van hoogwaar-
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* Alleen digitaal op CD-ROM in te zien.

Bijlage F: Logistiek plan JuBi*



M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage G: Bouwticket



 

 

 

 

 

Bouwticket onderbouw            Zonder bouwticket geen            
                                                    toegang tot de bouwplaats! 
 

datum aanvraag:  

 

Procedure bouwticket 

Aanvraag transport bij U-log door lev/o.a.--------> beoordelen door U-log -------> definitieve 
aanvoertijd/plaats opgeven door U-log---------> poort/kraannummer verstrekken door U-log ----

---> bouwticket verstrekken aan transporteur door uitv. ---> transporteur melden met bouwticket 

bij tussenopslag of poort JuBi. 

 

Partij: 
 

aanvraag Definitieve 
toewijzing 

Soort materiaal: 
 

 

 

 

Aanvoerdatum: 
 

  

Aanvoertijdstip: 
 

  

Laden of lossen: 
 

  

Kraan + opstelplaats:
 

  

Losgebied 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

A1-1 A1-2 A2-1 A1-1 A1-2 A2-1 

A2-2 B-1 B-2 A2-2 B-1 B-2 

C1-1 C1-2 C2-1 C1-1 C1-2 C2-1 

Wijze van laden / lossen:
(torenkraan/zelflossend/handmatig) 

  

Lostijd en/of kraantijd:
 
Poortnummer: 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 1 / 2 / 4 1 / 2 / 4 
Hoe terrein op te rijden:
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Vooruit / Achteruit Vooruit / Achteruit 

Contactpersoon aanvrager:
 
 

  

Contactpersoon uitvoering:
 

  

Eindbestemming materiaal:
 

 
 

 

Hoe aanpikken materiaal:  
 

 

LET OP: 
De aanvraag wordt retour gestuurd met de definitieve afroepdatum/tijd/kraan door JuBI, dan is 
het bouwticket pas definitief.      

Ticketnummer:
 
 
(Invullen door U-log) 
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Bijlage H: Overuren kraanmachinisten



Week nr. Van (ma) Tot (zat) Jaar Aantal kranen 100% (1‐9) 125% (10‐11) Uurloon (125%) 150% (12+) Uurloon (150%) Schaftvergoeding Overwerkvergoeding Totaal
36 06‐sep‐10 11‐sep‐10 2010 5 225 18,00 € 57,91 13,00 € 69,50 € 190,00 € 160,00 € 2.105,88
35 30‐aug‐10 04‐sep‐10 2010 5 225 20,00 € 57,91 16,50 € 69,50 € 210,00 € 132,50 € 2.437,45
34 23‐aug‐10 28‐aug‐10 2010 4 180 15,25 € 57,91 16,50 € 69,50 € 180,00 € 92,50 € 2.122,38
33 16‐aug‐10 21‐aug‐10 2010 5 225 18,50 € 57,91 19,50 € 69,50 € 70,00 € 15,00 € 2.441,59
32 09‐aug‐10 14‐aug‐10 2010 4 180 13,50 € 57,91 8,00 € 69,50 € 90,00 € 90,00 € 1.427,79
31 02‐aug‐10 07‐aug‐10 2010 2 90 2,00 € 57,91 1,00 € 69,50 € 0,00 € 0,00 € 185,32
30 26‐jul‐10 31‐jul‐10 2010 3 135 4,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 50,00 € 5,00 € 236,64
29 19‐jul‐10 24‐jul‐10 2010 5 225 19,00 € 57,91 11,00 € 69,50 € 90,00 € 47,50 € 1.912,29
28 12‐jul‐10 17‐jul‐10 2010 5 225 54,00 € 57,91 40,50 € 69,50 € 240,00 € 190,00 € 6.131,89
27 05‐jul‐10 10‐jul‐10 2010 5 225 56,00 € 57,91 27,50 € 69,50 € 240,00 € 152,50 € 5.306,71
26 28‐jun‐10 03‐jul‐10 2010 5 225 54,50 € 57,91 47,00 € 69,50 € 190,00 € 322,50 € 6.745,10
25 21‐jun‐10 26‐jun‐10 2010 5 225 36,00 € 57,91 59,00 € 69,50 € 250,00 € 187,50 € 6.372,76
24 14‐jun‐10 19‐jun‐10 2010 5 225 38,50 € 57,91 60,00 € 69,50 € 210,00 € 307,50 € 6.707,04
23 07‐jun‐10 12‐jun‐10 2010 5 225 61,00 € 57,91 52,00 € 69,50 € 250,00 € 292,50 € 7.439,01
22 31‐mei‐10 05‐jun‐10 2010 5 225 53,50 € 57,91 27,50 € 69,50 € 250,00 € 212,50 € 5.221,94
21 24‐mei‐10 29‐mei‐10 2010 5 180 56,00 € 57,91 40,00 € 69,50 € 200,00 € 262,50 € 6.285,46
20 17‐mei‐10 22‐mei‐10 2010 5 225 35,00 € 57,91 45,50 € 69,50 € 190,00 € 305,50 € 5.494,60

19 10‐mei‐10 15‐mei‐10 2010 5 135 39,50 € 57,91 37,50 € 69,50 € 130,00 € 207,50 € 5.101,20
18 03‐mei‐10 08‐mei‐10 2010 5 225 37,00 € 57,91 27,50 € 69,50 € 230,00 € 152,50 € 4.206,42
17 26‐apr‐10 01‐mei‐10 2010 5 180 47,50 € 57,91 46,00 € 69,50 € 190,00 € 280,00 € 6.227,73
16 19‐apr‐10 24‐apr‐10 2010 5 225 31,50 € 57,91 9,00 € 69,50 € 170,00 € 137,50 € 2.587,17
15 12‐apr‐10 17‐apr‐10 2010 5 225 34,00 € 57,91 37,50 € 69,50 € 230,00 € 345,00 € 4.920,19
14 05‐apr‐10 10‐apr‐10 2010 5 180 32,50 € 57,91 38,00 € 69,50 € 160,00 € 142,50 € 4.665,58
13 29‐mrt‐10 03‐apr‐10 2010 5 180 16,00 € 57,91 22,50 € 69,50 € 150,00 € 160,00 € 2.650,31
12 22‐mrt‐10 27‐mrt‐10 2010 5 225 36,50 € 57,91 53,50 € 69,50 € 250,00 € 350,00 € 6.181,97
11 15‐mrt‐10 20‐mrt‐10 2010 5 225 54,50 € 57,91 21,00 € 69,50 € 220,00 € 275,00 € 4.890,60
10 08‐mrt‐10 13‐mrt‐10 2010 5 225 35,00 € 57,91 37,50 € 69,50 € 250,00 € 237,50 € 4.870,60
9 01‐mrt‐10 06‐mrt‐10 2010 5 225 31,50 € 57,91 34,50 € 69,50 € 230,00 € 292,50 € 4.514,42
8 22‐feb‐10 27‐feb‐10 2010 5 225 11,00 € 57,91 16,00 € 69,50 € 200,00 € 110,00 € 1.859,01
7 15‐feb‐10 20‐feb‐10 2010 5 225 24,00 € 57,91 37,00 € 69,50 € 250,00 € 342,50 € 4.303,84
6 08‐feb‐10 13‐feb‐10 2010 5 225 13,50 € 57,91 36,50 € 69,50 € 220,00 € 325,00 € 3.643,54
5 01‐feb‐10 06‐feb‐10 2010 5 225 59,00 € 57,91 7,50 € 69,50 € 230,00 € 350,00 € 4.287,94
4 25‐jan‐10 30‐jan‐10 2010 5 225 24,00 € 57,91 32,50 € 69,50 € 230,00 € 402,50 € 4.051,09
3 18‐jan‐10 23‐jan‐10 2010 5 225 12,00 € 57,91 11,00 € 69,50 € 230,00 € 145,00 € 1.604,42
2 11‐jan‐10 16‐jan‐10 2010 5 225 4,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 250,00 € 20,00 € 251,64
1 04‐jan‐10 09‐jan‐10 2010 5 225 2,00 € 57,91 2,00 € 69,50 € 240,00 € 20,00 € 274,82
53 28‐dec‐09 02‐jan‐10 2009
52 21‐dec‐09 26‐dec‐09 2009 4 72 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00
51 14‐dec‐09 19‐dec‐09 2009 5 225 34,00 € 57,91 20,00 € 69,50 € 230,00 € 295,00 € 3.653,94
50 07‐dec‐09 12‐dec‐09 2009 5 225 18,00 € 57,91 24,00 € 69,50 € 230,00 € 285,00 € 2.995,38
49 30‐nov‐09 05‐dec‐09 2009 5 225 21,50 € 57,91 27,00 € 69,50 € 240,00 € 332,50 € 3.454,07
48 23‐nov‐09 28‐nov‐09 2009 5 225 21,00 € 57,91 19,00 € 69,50 € 220,00 € 195,00 € 2.731,61
47 16‐nov‐09 21‐nov‐09 2009 5 225 42,00 € 57,91 35,00 € 69,50 € 0,00 € 0,00 € 4.864,72
46 09‐nov‐09 14‐nov‐09 2009 5 225 9,00 € 57,91 13,00 € 69,50 € 250,00 € 175,00 € 1.599,69
45 02‐nov‐09 07‐nov‐09 2009 5 225 5,00 € 57,91 6,00 € 69,50 € 240,00 € 85,00 € 791,55
44 26‐okt‐09 31‐okt‐09 2009 5 225 54,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 250,00 € 55,00 € 3.182,14
43 19‐okt‐09 24‐okt‐09 2009 5 225 14,00 € 57,91 8,00 € 69,50 € 250,00 € 140,00 € 1.506,74
42 12‐okt‐09 17‐okt‐09 2009 5 225 13,00 € 57,91 18,00 € 69,50 € 240,00 € 245,00 € 2.248,83
41 05‐okt‐09 10‐okt‐09 2009 5 225 13,00 € 57,91 1,00 € 69,50 € 250,00 € 70,00 € 892,33
40 28‐sep‐09 03‐okt‐09 2009 5 225 13,00 € 57,91 7,00 € 69,50 € 240,00 € 130,00 € 1.369,33
39 21‐sep‐09 26‐sep‐09 2009 5 225 10,00 € 57,91 8,00 € 69,50 € 250,00 € 130,00 € 1.265,10
38 14‐sep‐09 19‐sep‐09 2009 5 225 15,00 € 57,91 18,00 € 69,50 € 190,00 € 165,00 € 2.284,65
37 07‐sep‐09 12‐sep‐09 2009 5 225 20,00 € 57,91 2,50 € 69,50 € 180,00 € 75,00 € 1.406,95
36 31‐aug‐09 05‐sep‐09 2009 5 225 6,00 € 57,91 6,00 € 69,50 € 190,00 € 90,00 € 854,46
35 24‐aug‐09 29‐aug‐09 2009 5 225 11,00 € 57,91 21,00 € 69,50 € 200,00 € 200,00 € 2.296,51
34 17‐aug‐09 22‐aug‐09 2009 5 225 5,50 € 57,91 1,50 € 69,50 € 140,00 € 15,00 € 437,76
33 10‐aug‐09 15‐aug‐09 2009 4 180 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 80,00 € 0,00 € 0,00
32 03‐aug‐09 08‐aug‐09 2009 2 90 2,00 € 57,91 3,00 € 69,50 € 30,00 € 0,00 € 324,32
31 27‐jul‐09 01‐aug‐09 2009 2 90 1,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 30,00 € 5,00 € 62,91
30 20‐jul‐09 25‐jul‐09 2009 4 180 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 80,00 € 0,00 € 0,00
29 13‐jul‐09 18‐jul‐09 2009 5 225 0,00 € 57,91 6,00 € 69,50 € 150,00 € 0,00 € 417,00
28 06‐jul‐09 11‐jul‐09 2009 5 225 14,50 € 57,91 5,00 € 69,50 € 180,00 € 60,00 € 1.247,20
27 29‐jun‐09 04‐jul‐09 2009 5 225 6,00 € 57,91 13,00 € 69,50 € 200,00 € 155,00 € 1.405,96
26 22‐jun‐09 27‐jun‐09 2009 5 225 17,00 € 57,91 23,00 € 69,50 € 200,00 € 225,00 € 2.807,97
25 15‐jun‐09 20‐jun‐09 2009 5 225 12,00 € 57,91 2,00 € 69,50 € 200,00 € 70,00 € 903,92
24 08‐jun‐09 13‐jun‐09 2009 5 225 8,00 € 57,91 12,00 € 69,50 € 190,00 € 160,00 € 1.457,28
23 01‐jun‐09 06‐jun‐09 2009 5 180 9,00 € 57,91 14,00 € 69,50 € 160,00 € 115,00 € 1.609,19
22 25‐mei‐09 30‐mei‐09 2009 5 225 6,00 € 57,91 6,00 € 69,50 € 150,00 € 60,00 € 824,46
21 18‐mei‐09 23‐mei‐09 2009 5 180 8,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 140,00 € 35,00 € 498,28
20 11‐mei‐09 16‐mei‐09 2009 5 225 12,50 € 57,91 8,00 € 69,50 € 200,00 € 55,00 € 1.334,88
19 04‐mei‐09 09‐mei‐09 2009 5 225 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 190,00 € 0,00 € 0,00
18 27‐apr‐09 02‐mei‐09 2009 5 135 2,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 120,00 € 5,00 € 120,82
17 20‐apr‐09 25‐apr‐09 2009 4 180 10,50 € 57,91 10,50 € 69,50 € 170,00 € 92,50 € 1.430,31
16 13‐apr‐09 18‐apr‐09 2009 4 144 6,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 150,00 € 30,00 € 377,46
15 06‐apr‐09 11‐apr‐09 2009 4 144 1,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 160,00 € 5,00 € 62,91
14 30‐mrt‐09 04‐apr‐09 2009 4 180 3,50 € 57,91 0,00 € 69,50 € 200,00 € 17,50 € 220,19
13 23‐mrt‐09 28‐mrt‐09 2009 4 180 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 200,00 € 0,00 € 0,00
12 16‐mrt‐09 21‐mrt‐09 2009 4 180 3,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 200,00 € 15,00 € 188,73
11 09‐mrt‐09 14‐mrt‐09 2009 4 180 2,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 170,00 € 10,00 € 125,82
10 02‐mrt‐09 07‐mrt‐09 2009 4 180 0,00 € 57,91 0,00 € 69,50 € 150,00 € 0,00 € 0,00

16065,00 1548,75 1329,00 € 14.450,00 € 10.868,00 € 192.921,61

Deel 1 (urenstaat kraanmachinisten)



Totaal budget kraanmachinist A1, A2, C1, C2 € € 1.410.292,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 € € 280.420,00
Tijd weken 183 Tijd weken 140
Budget per week € per week € 7.706,51 Budget per week € per week € 2.003,00

Huidige aantal uren kraanmachinist A1 uren 13167 Huidige aantal overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 uren 2598,25
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist A1 € € 621.587,11 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 € € 182.878,60
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 7.868,19 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 2.314,92
Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 161,68 Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 311,92

Verwachte uitgaven aan het einde € € 1.439.879,00 Verwachte uitgaven aan het einde € € 324.088,66
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 29.587,00 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 43.668,66

Totaal begroot budget kraanmachinist A1 € € 352.573,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinist A1 € € 70.105,00
Tijd weken 183 Tijd weken 140
Begroot budget per week € per week € 1.926,63 Budget per week € per week € 500,75

Huidige aantal uren kraanmachinist A1 uren 3330 Huidige aantal overuren kraanmachinist A1 uren 545,75
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist A1 € € 157.168,90 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist A1 € € 38.760,16
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 1.989,48 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 490,63

Basisloon ‐ Kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 Overuren ‐ Kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 1.989,48 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 490,63
Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 62,85 Verschil per week ten opzichte van begroot € € 10,12

Verwachte uitgaven aan het einde € € 364.074,79 Verwachte uitgaven aan het einde € € 68.688,89
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 11.501,79 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € € 1.416,11

Totaal begroot budget kraanmachinist A2 € € 352.573,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinist A2 € € 70.105,00
Tijd weken 183 Tijd weken 140
Begroot budget per week € per week € 1.926,63 Budget per week € per week € 500,75

Huidige aantal uren kraanmachinist A2 uren 3132 Huidige aantal overuren kraanmachinist A2 uren 780
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist A2 € € 147.995,56 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist A2 € € 54.464,06
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 1.873,36 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 689,42
Verschil per week ten opzichte van begroot € € 53,27 Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 188,67

Verwachte uitgaven aan het einde € € 342.825,16 Verwachte uitgaven aan het einde € € 96.518,58
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € € 9.747,84 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 26.413,58

Totaal begroot budget kraanmachinist B € € 222.378,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinist B € € 0,00
Tijd weken 118 Tijd weken 96,39
Begroot budget per week € per week € 1.884,56

Huidige aantal overuren kraanmachinist B uren 279,5
H idi t l k hi i t B 2898 G idd ld k l k hi i t € € 67 04Huidige aantal uren kraanmachinist B uren 2898 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist B € € 20.911,01
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist B € € 137.154,34 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 264,70
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 1.736,13 Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 264,70
Verschil per week ten opzichte van begroot € € 148,43

Verwachte uitgaven aan het einde € € 25.514,99
Verwachte uitgaven aan het einde € € 204.863,44 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 25.514,99
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € € 17.514,56

Totaal begroot budget kraanmachinist C1 € € 352.573,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinist C1 € € 70.105,00
Tijd weken 183 Tijd weken 140
Begroot budget per week € per week € 1.926,63 Budget per week € per week € 500,75

Huidige aantal uren kraanmachinist C1 uren 3375 Huidige aantal overuren kraanmachinist C1 uren 463
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist C1 € € 159.253,75 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist C1 € € 33.212,68
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 2.015,87 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 420,41
Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 89,24 Verschil per week ten opzichte van begroot € € 80,34

Verwachte uitgaven aan het einde € € 368.904,26 Verwachte uitgaven aan het einde € € 58.857,91
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 16.331,26 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € € 11.247,09

Totaal begroot budget kraanmachinist C2 € € 352.573,00 Totaal budget bevoorrading kraanmachinist C2 € € 70.105,00
Tijd weken 183 Tijd weken 140
Begroot budget per week € per week € 1.926,63 Budget per week € per week € 500,75

Huidige aantal uren kraanmachinist C2 uren 3330 Huidige aantal overuren kraanmachinist C2 uren 809,5
Basisloon kraanmachinisten € € 46,33 Gemiddeld overwerkuurloon kraanmachinisten € € 67,04
Huidige uitgekeerde schaftvergoeding € € 14.450,00 Huidige uitgekeerde overwerkvergoeding € € 10.868,00
Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist C2 € € 157.168,90 Werkelijk uitgegeven bedrag kraanmachinist C2 € € 56.441,71
Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 1.989,48 Werkelijk uitgegeven bedrag per week € per week € 714,45
Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 62,85 Verschil per week ten opzichte van begroot € ‐€ 213,70

Verwachte uitgaven aan het einde € € 364.074,79 Verwachte uitgaven aan het einde € € 100.023,28
Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 11.501,79 Verwacht verschil aan het eind ten opzichte van begroot € ‐€ 29.918,28



A1, A2, C1, C2 ‐ basisloon ‐ begroot A1, A2, C1, C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk A1, A2, C1, C2 ‐ basisloon ‐ begroot A1, A2, C1, C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 7.706,51 € 7.868,19 93 € 716.705,77 € 731.741,79
2 € 15.413,03 € 15.736,38 94 € 724.412,28 € 739.609,98
3 € 23.119,54 € 23.604,57 95 € 732.118,80 € 747.478,17
4 € 30.826,05 € 31.472,77 96 € 739.825,31 € 755.346,36
5 € 38.532,57 € 39.340,96 97 € 747.531,83 € 763.214,55
6 € 46.239,08 € 47.209,15 98 € 755.238,34 € 771.082,74
7 € 53.945,60 € 55.077,34 99 € 762.944,85 € 778.950,94
8 € 61.652,11 € 62.945,53 100 € 770.651,37 € 786.819,13
9 € 69.358,62 € 70.813,72 101 € 778.357,88 € 794.687,32
10 € 77.065,14 € 78.681,91 102 € 786.064,39 € 802.555,51
11 € 84.771,65 € 86.550,10 103 € 793.770,91 € 810.423,70
12 € 92.478,16 € 94.418,30 104 € 801.477,42 € 818.291,89
13 € 100.184,68 € 102.286,49 105 € 809.183,93 € 826.160,08
14 € 107.891,19 € 110.154,68 106 € 816.890,45 € 834.028,27
15 € 115.597,70 € 118.022,87 107 € 824.596,96 € 841.896,47
16 € 123.304,22 € 125.891,06 108 € 832.303,48 € 849.764,66
17 € 131.010,73 € 133.759,25 109 € 840.009,99 € 857.632,85
18 € 138.717,25 € 141.627,44 110 € 847.716,50 € 865.501,04
19 € 146.423,76 € 149.495,63 111 € 855.423,02 € 873.369,23
20 € 154.130,27 € 157.363,83 112 € 863.129,53 € 881.237,42
21 € 161.836,79 € 165.232,02 113 € 870.836,04 € 889.105,61

Uitgaven basisloon kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

22 € 169.543,30 € 173.100,21 114 € 878.542,56 € 896.973,80
23 € 177.249,81 € 180.968,40 115 € 886.249,07 € 904.842,00
24 € 184.956,33 € 188.836,59 116 € 893.955,58 € 912.710,19
25 € 192.662,84 € 196.704,78 117 € 901.662,10 € 920.578,38
26 € 200.369,36 € 204.572,97 118 € 909.368,61 € 928.446,57
27 € 208.075,87 € 212.441,16 119 € 917.075,13 € 936.314,76
28 € 215.782,38 € 220.309,36 120 € 924.781,64 € 944.182,95
29 € 223.488,90 € 228.177,55 121 € 932.488,15 € 952.051,14
30 € 231.195,41 € 236.045,74 122 € 940.194,67 € 959.919,33
31 € 238.901,92 € 243.913,93 123 € 947.901,18 € 967.787,53
32 € 246.608,44 € 251.782,12 124 € 955.607,69 € 975.655,72
33 € 254.314,95 € 259.650,31 125 € 963.314,21 € 983.523,91
34 € 262.021,46 € 267.518,50 126 € 971.020,72 € 991.392,10
35 € 269.727,98 € 275.386,69 127 € 978.727,23 € 999.260,29
36 € 277.434,49 € 283.254,89 128 € 986.433,75 € 1.007.128,48
37 € 285.141,01 € 291.123,08 129 € 994.140,26 € 1.014.996,67
38 € 292.847,52 € 298.991,27 130 € 1.001.846,78 € 1.022.864,86
39 € 300.554,03 € 306.859,46 131 € 1.009.553,29 € 1.030.733,06
40 € 308.260,55 € 314.727,65 132 € 1.017.259,80 € 1.038.601,25
41 € 315.967,06 € 322.595,84 133 € 1.024.966,32 € 1.046.469,44
42 € 323.673,57 € 330.464,03 134 € 1.032.672,83 € 1.054.337,63
43 € 331.380,09 € 338.332,22 135 € 1.040.379,34 € 1.062.205,82
44 € 339.086,60 € 346.200,42 136 € 1.048.085,86 € 1.070.074,01
45 € 346.793,11 € 354.068,61 137 € 1.055.792,37 € 1.077.942,2045 € 346.793,11 € 354.068,61 137 € 1.055.792,37 € 1.077.942,20
46 € 354.499,63 € 361.936,80 138 € 1.063.498,89 € 1.085.810,39
47 € 362.206,14 € 369.804,99 139 € 1.071.205,40 € 1.093.678,59
48 € 369.912,66 € 377.673,18 140 € 1.078.911,91 € 1.101.546,78
49 € 377.619,17 € 385.541,37 141 € 1.086.618,43 € 1.109.414,97
50 € 385.325,68 € 393.409,56 142 € 1.094.324,94 € 1.117.283,16
51 € 393.032,20 € 401.277,75 143 € 1.102.031,45 € 1.125.151,35
52 € 400.738,71 € 409.145,95 144 € 1.109.737,97 € 1.133.019,54
53 € 408.445,22 € 417.014,14 145 € 1.117.444,48 € 1.140.887,73
54 € 416.151,74 € 424.882,33 146 € 1.125.150,99 € 1.148.755,92
55 € 423.858,25 € 432.750,52 147 € 1.132.857,51 € 1.156.624,12
56 € 431.564,77 € 440.618,71 148 € 1.140.564,02 € 1.164.492,31
57 € 439.271,28 € 448.486,90 149 € 1.148.270,54 € 1.172.360,50
58 € 446.977,79 € 456.355,09 150 € 1.155.977,05 € 1.180.228,69
59 € 454.684,31 € 464.223,28 151 € 1.163.683,56 € 1.188.096,88
60 € 462.390,82 € 472.091,48 152 € 1.171.390,08 € 1.195.965,07
61 € 470.097,33 € 479.959,67 153 € 1.179.096,59 € 1.203.833,26
62 € 477.803,85 € 487.827,86 154 € 1.186.803,10 € 1.211.701,45
63 € 485.510,36 € 495.696,05 155 € 1.194.509,62 € 1.219.569,65
64 € 493.216,87 € 503.564,24 156 € 1.202.216,13 € 1.227.437,84
65 € 500.923,39 € 511.432,43 157 € 1.209.922,64 € 1.235.306,03
66 € 508.629,90 € 519.300,62 158 € 1.217.629,16 € 1.243.174,22
67 € 516.336,42 € 527.168,81 159 € 1.225.335,67 € 1.251.042,41
68 € 524.042,93 € 535.037,01 160 € 1.233.042,19 € 1.258.910,60
69 € 531 749 44 € 542 905 20 161 € 1 240 748 70 € 1 266 778 7969 € 531.749,44 € 542.905,20 161 € 1.240.748,70 € 1.266.778,79
70 € 539.455,96 € 550.773,39 162 € 1.248.455,21 € 1.274.646,99
71 € 547.162,47 € 558.641,58 163 € 1.256.161,73 € 1.282.515,18
72 € 554.868,98 € 566.509,77 164 € 1.263.868,24 € 1.290.383,37
73 € 562.575,50 € 574.377,96 165 € 1.271.574,75 € 1.298.251,56
74 € 570.282,01 € 582.246,15 166 € 1.279.281,27 € 1.306.119,75
75 € 577.988,52 € 590.114,34 167 € 1.286.987,78 € 1.313.987,94
76 € 585.695,04 € 597.982,54 168 € 1.294.694,30 € 1.321.856,13
77 € 593.401,55 € 605.850,73 169 € 1.302.400,81 € 1.329.724,32
78 € 601.108,07 € 613.718,92 170 € 1.310.107,32 € 1.337.592,52
79 € 608.814,58 € 621.587,11 171 € 1.317.813,84 € 1.345.460,71
80 € 616.521,09 € 629.455,30 172 € 1.325.520,35 € 1.353.328,90
81 € 624.227,61 € 637.323,49 173 € 1.333.226,86 € 1.361.197,09
82 € 631.934,12 € 645.191,68 174 € 1.340.933,38 € 1.369.065,28
83 € 639.640,63 € 653.059,88 175 € 1.348.639,89 € 1.376.933,47
84 € 647.347,15 € 660.928,07 176 € 1.356.346,40 € 1.384.801,66
85 € 655.053,66 € 668.796,26 177 € 1.364.052,92 € 1.392.669,85
86 € 662.760,17 € 676.664,45 178 € 1.371.759,43 € 1.400.538,05
87 € 670.466,69 € 684.532,64 179 € 1.379.465,95 € 1.408.406,24
88 € 678.173,20 € 692.400,83 180 € 1.387.172,46 € 1.416.274,43
89 € 685.879,72 € 700.269,02 181 € 1.394.878,97 € 1.424.142,62
90 € 693.586,23 € 708.137,21 182 € 1.402.585,49 € 1.432.010,81
91 € 701.292,74 € 716.005,41 183 € 1.410.292,00 € 1.439.879,00
92 € 708.999,26 € 723.873,60
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A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk A1 ‐ basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 1.926,63 € 1.989,48 93 € 179.176,44 € 185.021,62
2 € 3.853,26 € 3.978,96 94 € 181.103,07 € 187.011,10
3 € 5.779,89 € 5.968,44 95 € 183.029,70 € 189.000,58
4 € 7.706,51 € 7.957,92 96 € 184.956,33 € 190.990,06
5 € 9.633,14 € 9.947,40 97 € 186.882,96 € 192.979,54
6 € 11.559,77 € 11.936,88 98 € 188.809,58 € 194.969,02
7 € 13.486,40 € 13.926,36 99 € 190.736,21 € 196.958,49
8 € 15.413,03 € 15.915,84 100 € 192.662,84 € 198.947,97
9 € 17.339,66 € 17.905,32 101 € 194.589,47 € 200.937,45
10 € 19.266,28 € 19.894,80 102 € 196.516,10 € 202.926,93
11 € 21.192,91 € 21.884,28 103 € 198.442,73 € 204.916,41
12 € 23.119,54 € 23.873,76 104 € 200.369,36 € 206.905,89
13 € 25.046,17 € 25.863,24 105 € 202.295,98 € 208.895,37
14 € 26.972,80 € 27.852,72 106 € 204.222,61 € 210.884,85
15 € 28.899,43 € 29.842,20 107 € 206.149,24 € 212.874,33
16 € 30.826,05 € 31.831,68 108 € 208.075,87 € 214.863,81
17 € 32.752,68 € 33.821,16 109 € 210.002,50 € 216.853,29
18 € 34.679,31 € 35.810,64 110 € 211.929,13 € 218.842,77
19 € 36.605,94 € 37.800,12 111 € 213.855,75 € 220.832,25
20 € 38.532,57 € 39.789,59 112 € 215.782,38 € 222.821,73
21 € 40.459,20 € 41.779,07 113 € 217.709,01 € 224.811,21

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

22 € 42.385,83 € 43.768,55 114 € 219.635,64 € 226.800,69
23 € 44.312,45 € 45.758,03 115 € 221.562,27 € 228.790,17
24 € 46.239,08 € 47.747,51 116 € 223.488,90 € 230.779,65
25 € 48.165,71 € 49.736,99 117 € 225.415,52 € 232.769,13
26 € 50.092,34 € 51.726,47 118 € 227.342,15 € 234.758,61
27 € 52.018,97 € 53.715,95 119 € 229.268,78 € 236.748,09
28 € 53.945,60 € 55.705,43 120 € 231.195,41 € 238.737,57
29 € 55.872,22 € 57.694,91 121 € 233.122,04 € 240.727,05
30 € 57.798,85 € 59.684,39 122 € 235.048,67 € 242.716,53
31 € 59.725,48 € 61.673,87 123 € 236.975,30 € 244.706,01
32 € 61.652,11 € 63.663,35 124 € 238.901,92 € 246.695,49
33 € 63.578,74 € 65.652,83 125 € 240.828,55 € 248.684,97
34 € 65.505,37 € 67.642,31 126 € 242.755,18 € 250.674,45
35 € 67.431,99 € 69.631,79 127 € 244.681,81 € 252.663,93
36 € 69.358,62 € 71.621,27 128 € 246.608,44 € 254.653,41
37 € 71.285,25 € 73.610,75 129 € 248.535,07 € 256.642,89
38 € 73.211,88 € 75.600,23 130 € 250.461,69 € 258.632,37
39 € 75.138,51 € 77.589,71 131 € 252.388,32 € 260.621,85
40 € 77.065,14 € 79.579,19 132 € 254.314,95 € 262.611,33
41 € 78.991,77 € 81.568,67 133 € 256.241,58 € 264.600,81
42 € 80.918,39 € 83.558,15 134 € 258.168,21 € 266.590,29
43 € 82.845,02 € 85.547,63 135 € 260.094,84 € 268.579,77
44 € 84.771,65 € 87.537,11 136 € 262.021,46 € 270.569,25
45 € 86.698,28 € 89.526,59 137 € 263.948,09 € 272.558,7345 € 86.698,28 € 89.526,59 137 € 263.948,09 € 272.558,73
46 € 88.624,91 € 91.516,07 138 € 265.874,72 € 274.548,21
47 € 90.551,54 € 93.505,55 139 € 267.801,35 € 276.537,68
48 € 92.478,16 € 95.495,03 140 € 269.727,98 € 278.527,16
49 € 94.404,79 € 97.484,51 141 € 271.654,61 € 280.516,64
50 € 96.331,42 € 99.473,99 142 € 273.581,23 € 282.506,12
51 € 98.258,05 € 101.463,47 143 € 275.507,86 € 284.495,60
52 € 100.184,68 € 103.452,95 144 € 277.434,49 € 286.485,08
53 € 102.111,31 € 105.442,43 145 € 279.361,12 € 288.474,56
54 € 104.037,93 € 107.431,91 146 € 281.287,75 € 290.464,04
55 € 105.964,56 € 109.421,39 147 € 283.214,38 € 292.453,52
56 € 107.891,19 € 111.410,87 148 € 285.141,01 € 294.443,00
57 € 109.817,82 € 113.400,35 149 € 287.067,63 € 296.432,48
58 € 111.744,45 € 115.389,83 150 € 288.994,26 € 298.421,96
59 € 113.671,08 € 117.379,31 151 € 290.920,89 € 300.411,44
60 € 115.597,70 € 119.368,78 152 € 292.847,52 € 302.400,92
61 € 117.524,33 € 121.358,26 153 € 294.774,15 € 304.390,40
62 € 119.450,96 € 123.347,74 154 € 296.700,78 € 306.379,88
63 € 121.377,59 € 125.337,22 155 € 298.627,40 € 308.369,36
64 € 123.304,22 € 127.326,70 156 € 300.554,03 € 310.358,84
65 € 125.230,85 € 129.316,18 157 € 302.480,66 € 312.348,32
66 € 127.157,48 € 131.305,66 158 € 304.407,29 € 314.337,80
67 € 129.084,10 € 133.295,14 159 € 306.333,92 € 316.327,28
68 € 131.010,73 € 135.284,62 160 € 308.260,55 € 318.316,76
69 € 132 937 36 € 137 274 10 161 € 310 187 17 € 320 306 2469 € 132.937,36 € 137.274,10 161 € 310.187,17 € 320.306,24
70 € 134.863,99 € 139.263,58 162 € 312.113,80 € 322.295,72
71 € 136.790,62 € 141.253,06 163 € 314.040,43 € 324.285,20
72 € 138.717,25 € 143.242,54 164 € 315.967,06 € 326.274,68
73 € 140.643,87 € 145.232,02 165 € 317.893,69 € 328.264,16
74 € 142.570,50 € 147.221,50 166 € 319.820,32 € 330.253,64
75 € 144.497,13 € 149.210,98 167 € 321.746,95 € 332.243,12
76 € 146.423,76 € 151.200,46 168 € 323.673,57 € 334.232,60
77 € 148.350,39 € 153.189,94 169 € 325.600,20 € 336.222,08
78 € 150.277,02 € 155.179,42 170 € 327.526,83 € 338.211,56
79 € 152.203,64 € 157.168,90 171 € 329.453,46 € 340.201,04
80 € 154.130,27 € 159.158,38 172 € 331.380,09 € 342.190,52
81 € 156.056,90 € 161.147,86 173 € 333.306,72 € 344.180,00
82 € 157.983,53 € 163.137,34 174 € 335.233,34 € 346.169,48
83 € 159.910,16 € 165.126,82 175 € 337.159,97 € 348.158,96
84 € 161.836,79 € 167.116,30 176 € 339.086,60 € 350.148,44
85 € 163.763,42 € 169.105,78 177 € 341.013,23 € 352.137,92
86 € 165.690,04 € 171.095,26 178 € 342.939,86 € 354.127,39
87 € 167.616,67 € 173.084,74 179 € 344.866,49 € 356.116,87
88 € 169.543,30 € 175.074,22 180 € 346.793,11 € 358.106,35
89 € 171.469,93 € 177.063,70 181 € 348.719,74 € 360.095,83
90 € 173.396,56 € 179.053,18 182 € 350.646,37 € 362.085,31
91 € 175.323,19 € 181.042,66 183 € 352.573,00 € 364.074,79
92 € 177.249,81 € 183.032,14



€ 400 000 00

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1
€ 400.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 50 000 00

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 0 00

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

10
3

10
6

10
9

11
2

11
5

11
8

12
1

12
4

12
7

13
0

13
3

13
6

13
9

14
2

14
5

14
8

15
1

15
4

15
7

16
0

16
3

16
6

16
9

17
2

17
5

17
8

18
1

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

10
3

10
6

10
9

11
2

11
5

11
8

12
1

12
4

12
7

13
0

13
3

13
6

13
9

14
2

14
5

14
8

15
1

15
4

15
7

16
0

16
3

16
6

16
9

17
2

17
5

17
8

18
1

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

10
3

10
6

10
9

11
2

11
5

11
8

12
1

12
4

12
7

13
0

13
3

13
6

13
9

14
2

14
5

14
8

15
1

15
4

15
7

16
0

16
3

16
6

16
9

17
2

17
5

17
8

18
1

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 350.000,00 

€ 400.000,00 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 10
0

10
3

10
6

10
9

11
2

11
5

11
8

12
1

12
4

12
7

13
0

13
3

13
6

13
9

14
2

14
5

14
8

15
1

15
4

15
7

16
0

16
3

16
6

16
9

17
2

17
5

17
8

18
1

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk

Standlijn (week 79)



Uitgaven basisloon kraanmachinist A1
€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 155 000 00

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

en
 (€

)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 140.000,00 

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

€ 140.000,00 

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk

€ 140.000,00 

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk

€ 140.000,00 

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven basisloon kraanmachinist A1

A1 ‐basisloon ‐ begroot A1 ‐ basisloon ‐ werkelijk



A2 ‐basisloon ‐ begroot A2 ‐ basisloon ‐ werkelijk A2 ‐basisloon ‐ begroot A2 ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 1.926,63 € 1.873,36 93 € 179.176,44 € 174.222,62
2 € 3.853,26 € 3.746,72 94 € 181.103,07 € 176.095,98
3 € 5.779,89 € 5.620,08 95 € 183.029,70 € 177.969,34
4 € 7.706,51 € 7.493,45 96 € 184.956,33 € 179.842,71
5 € 9.633,14 € 9.366,81 97 € 186.882,96 € 181.716,07
6 € 11.559,77 € 11.240,17 98 € 188.809,58 € 183.589,43
7 € 13.486,40 € 13.113,53 99 € 190.736,21 € 185.462,79
8 € 15.413,03 € 14.986,89 100 € 192.662,84 € 187.336,15
9 € 17.339,66 € 16.860,25 101 € 194.589,47 € 189.209,51
10 € 19.266,28 € 18.733,62 102 € 196.516,10 € 191.082,87
11 € 21.192,91 € 20.606,98 103 € 198.442,73 € 192.956,24
12 € 23.119,54 € 22.480,34 104 € 200.369,36 € 194.829,60
13 € 25.046,17 € 24.353,70 105 € 202.295,98 € 196.702,96
14 € 26.972,80 € 26.227,06 106 € 204.222,61 € 198.576,32
15 € 28.899,43 € 28.100,42 107 € 206.149,24 € 200.449,68
16 € 30.826,05 € 29.973,78 108 € 208.075,87 € 202.323,04
17 € 32.752,68 € 31.847,15 109 € 210.002,50 € 204.196,41
18 € 34.679,31 € 33.720,51 110 € 211.929,13 € 206.069,77
19 € 36.605,94 € 35.593,87 111 € 213.855,75 € 207.943,13
20 € 38.532,57 € 37.467,23 112 € 215.782,38 € 209.816,49
21 € 40.459,20 € 39.340,59 113 € 217.709,01 € 211.689,85

Uitgaven basisloon kraanmachinist A2

22 € 42.385,83 € 41.213,95 114 € 219.635,64 € 213.563,21
23 € 44.312,45 € 43.087,31 115 € 221.562,27 € 215.436,57
24 € 46.239,08 € 44.960,68 116 € 223.488,90 € 217.309,94
25 € 48.165,71 € 46.834,04 117 € 225.415,52 € 219.183,30
26 € 50.092,34 € 48.707,40 118 € 227.342,15 € 221.056,66
27 € 52.018,97 € 50.580,76 119 € 229.268,78 € 222.930,02
28 € 53.945,60 € 52.454,12 120 € 231.195,41 € 224.803,38
29 € 55.872,22 € 54.327,48 121 € 233.122,04 € 226.676,74
30 € 57.798,85 € 56.200,85 122 € 235.048,67 € 228.550,11
31 € 59.725,48 € 58.074,21 123 € 236.975,30 € 230.423,47
32 € 61.652,11 € 59.947,57 124 € 238.901,92 € 232.296,83
33 € 63.578,74 € 61.820,93 125 € 240.828,55 € 234.170,19
34 € 65.505,37 € 63.694,29 126 € 242.755,18 € 236.043,55
35 € 67.431,99 € 65.567,65 127 € 244.681,81 € 237.916,91
36 € 69.358,62 € 67.441,01 128 € 246.608,44 € 239.790,27
37 € 71.285,25 € 69.314,38 129 € 248.535,07 € 241.663,64
38 € 73.211,88 € 71.187,74 130 € 250.461,69 € 243.537,00
39 € 75.138,51 € 73.061,10 131 € 252.388,32 € 245.410,36
40 € 77.065,14 € 74.934,46 132 € 254.314,95 € 247.283,72
41 € 78.991,77 € 76.807,82 133 € 256.241,58 € 249.157,08
42 € 80.918,39 € 78.681,18 134 € 258.168,21 € 251.030,44
43 € 82.845,02 € 80.554,55 135 € 260.094,84 € 252.903,81
44 € 84.771,65 € 82.427,91 136 € 262.021,46 € 254.777,17
45 € 86.698,28 € 84.301,27 137 € 263.948,09 € 256.650,5345 € 86.698,28 € 84.301,27 137 € 263.948,09 € 256.650,53
46 € 88.624,91 € 86.174,63 138 € 265.874,72 € 258.523,89
47 € 90.551,54 € 88.047,99 139 € 267.801,35 € 260.397,25
48 € 92.478,16 € 89.921,35 140 € 269.727,98 € 262.270,61
49 € 94.404,79 € 91.794,71 141 € 271.654,61 € 264.143,97
50 € 96.331,42 € 93.668,08 142 € 273.581,23 € 266.017,34
51 € 98.258,05 € 95.541,44 143 € 275.507,86 € 267.890,70
52 € 100.184,68 € 97.414,80 144 € 277.434,49 € 269.764,06
53 € 102.111,31 € 99.288,16 145 € 279.361,12 € 271.637,42
54 € 104.037,93 € 101.161,52 146 € 281.287,75 € 273.510,78
55 € 105.964,56 € 103.034,88 147 € 283.214,38 € 275.384,14
56 € 107.891,19 € 104.908,25 148 € 285.141,01 € 277.257,50
57 € 109.817,82 € 106.781,61 149 € 287.067,63 € 279.130,87
58 € 111.744,45 € 108.654,97 150 € 288.994,26 € 281.004,23
59 € 113.671,08 € 110.528,33 151 € 290.920,89 € 282.877,59
60 € 115.597,70 € 112.401,69 152 € 292.847,52 € 284.750,95
61 € 117.524,33 € 114.275,05 153 € 294.774,15 € 286.624,31
62 € 119.450,96 € 116.148,41 154 € 296.700,78 € 288.497,67
63 € 121.377,59 € 118.021,78 155 € 298.627,40 € 290.371,04
64 € 123.304,22 € 119.895,14 156 € 300.554,03 € 292.244,40
65 € 125.230,85 € 121.768,50 157 € 302.480,66 € 294.117,76
66 € 127.157,48 € 123.641,86 158 € 304.407,29 € 295.991,12
67 € 129.084,10 € 125.515,22 159 € 306.333,92 € 297.864,48
68 € 131.010,73 € 127.388,58 160 € 308.260,55 € 299.737,84
69 € 132 937 36 € 129 261 94 161 € 310 187 17 € 301 611 2069 € 132.937,36 € 129.261,94 161 € 310.187,17 € 301.611,20
70 € 134.863,99 € 131.135,31 162 € 312.113,80 € 303.484,57
71 € 136.790,62 € 133.008,67 163 € 314.040,43 € 305.357,93
72 € 138.717,25 € 134.882,03 164 € 315.967,06 € 307.231,29
73 € 140.643,87 € 136.755,39 165 € 317.893,69 € 309.104,65
74 € 142.570,50 € 138.628,75 166 € 319.820,32 € 310.978,01
75 € 144.497,13 € 140.502,11 167 € 321.746,95 € 312.851,37
76 € 146.423,76 € 142.375,48 168 € 323.673,57 € 314.724,74
77 € 148.350,39 € 144.248,84 169 € 325.600,20 € 316.598,10
78 € 150.277,02 € 146.122,20 170 € 327.526,83 € 318.471,46
79 € 152.203,64 € 147.995,56 171 € 329.453,46 € 320.344,82
80 € 154.130,27 € 149.868,92 172 € 331.380,09 € 322.218,18
81 € 156.056,90 € 151.742,28 173 € 333.306,72 € 324.091,54
82 € 157.983,53 € 153.615,64 174 € 335.233,34 € 325.964,90
83 € 159.910,16 € 155.489,01 175 € 337.159,97 € 327.838,27
84 € 161.836,79 € 157.362,37 176 € 339.086,60 € 329.711,63
85 € 163.763,42 € 159.235,73 177 € 341.013,23 € 331.584,99
86 € 165.690,04 € 161.109,09 178 € 342.939,86 € 333.458,35
87 € 167.616,67 € 162.982,45 179 € 344.866,49 € 335.331,71
88 € 169.543,30 € 164.855,81 180 € 346.793,11 € 337.205,07
89 € 171.469,93 € 166.729,18 181 € 348.719,74 € 339.078,43
90 € 173.396,56 € 168.602,54 182 € 350.646,37 € 340.951,80
91 € 175.323,19 € 170.475,90 183 € 352.573,00 € 342.825,16
92 € 177.249,81 € 172.349,26
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B ‐basisloon ‐ begroot B ‐ basisloon ‐ werkelijk B ‐basisloon ‐ begroot B ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 1.764,90 € 1.736,13 60 € 105.894,29 € 104.167,85
2 € 3.529,81 € 3.472,26 61 € 107.659,19 € 105.903,98
3 € 5.294,71 € 5.208,39 62 € 109.424,10 € 107.640,11
4 € 7.059,62 € 6.944,52 63 € 111.189,00 € 109.376,25
5 € 8.824,52 € 8.680,65 64 € 112.953,90 € 111.112,38
6 € 10.589,43 € 10.416,79 65 € 114.718,81 € 112.848,51
7 € 12.354,33 € 12.152,92 66 € 116.483,71 € 114.584,64
8 € 14.119,24 € 13.889,05 67 € 118.248,62 € 116.320,77
9 € 15.884,14 € 15.625,18 68 € 120.013,52 € 118.056,90
10 € 17.649,05 € 17.361,31 69 € 121.778,43 € 119.793,03
11 € 19.413,95 € 19.097,44 70 € 123.543,33 € 121.529,16
12 € 21.178,86 € 20.833,57 71 € 125.308,24 € 123.265,29
13 € 22.943,76 € 22.569,70 72 € 127.073,14 € 125.001,42
14 € 24.708,67 € 24.305,83 73 € 128.838,05 € 126.737,55
15 € 26.473,57 € 26.041,96 74 € 130.602,95 € 128.473,69
16 € 28.238,48 € 27.778,09 75 € 132.367,86 € 130.209,82

Uitgaven basisloon kraanmachinist B

16 € 28.238,48 € 27.778,09 75 € 132.367,86 € 130.209,82
17 € 30.003,38 € 29.514,23 76 € 134.132,76 € 131.945,95
18 € 31.768,29 € 31.250,36 77 € 135.897,67 € 133.682,08
19 € 33.533,19 € 32.986,49 78 € 137.662,57 € 135.418,21
20 € 35.298,10 € 34.722,62 79 € 139.427,48 € 137.154,34
21 € 37.063,00 € 36.458,75 80 € 141.192,38 € 138.890,47
22 € 38.827,90 € 38.194,88 81 € 142.957,29 € 140.626,60
23 € 40.592,81 € 39.931,01 82 € 144.722,19 € 142.362,73
24 € 42.357,71 € 41.667,14 83 € 146.487,10 € 144.098,86
25 € 44.122,62 € 43.403,27 84 € 148.252,00 € 145.834,99
26 € 45.887,52 € 45.139,40 85 € 150.016,90 € 147.571,13
27 € 47.652,43 € 46.875,53 86 € 151.781,81 € 149.307,26
28 € 49.417,33 € 48.611,66 87 € 153.546,71 € 151.043,39
29 € 51.182,24 € 50.347,80 88 € 155.311,62 € 152.779,52
30 € 52.947,14 € 52.083,93 89 € 157.076,52 € 154.515,65
31 € 54.712,05 € 53.820,06 90 € 158.841,43 € 156.251,78
32 € 56.476,95 € 55.556,19 91 € 160.606,33 € 157.987,91
33 € 58.241,86 € 57.292,32 92 € 162.371,24 € 159.724,04
34 € 60.006,76 € 59.028,45 93 € 164.136,14 € 161.460,17
35 € 61.771,67 € 60.764,58 94 € 165.901,05 € 163.196,30
36 € 63.536,57 € 62.500,71 95 € 167.665,95 € 164.932,43
37 € 65.301,48 € 64.236,84 96 € 169.430,86 € 166.668,57
38 € 67.066,38 € 65.972,97 97 € 171.195,76 € 168.404,70
39 € 68.831,29 € 67.709,10 98 € 172.960,67 € 170.140,83
40 € 70.596,19 € 69.445,24 99 € 174.725,57 € 171.876,96
41 € 72.361,10 € 71.181,37 100 € 176.490,48 € 173.613,09
42 € 74.126,00 € 72.917,50 101 € 178.255,38 € 175.349,22
43 € 75.890,90 € 74.653,63 102 € 180.020,29 € 177.085,35
44 € 77.655,81 € 76.389,76 103 € 181.785,19 € 178.821,48
45 € 79.420,71 € 78.125,89 104 € 183.550,10 € 180.557,61
46 € 81.185,62 € 79.862,02 105 € 185.315,00 € 182.293,74
47 € 82.950,52 € 81.598,15 106 € 187.079,90 € 184.029,87
48 € 84.715,43 € 83.334,28 107 € 188.844,81 € 185.766,00
49 € 86.480,33 € 85.070,41 108 € 190.609,71 € 187.502,14
50 € 88.245,24 € 86.806,54 109 € 192.374,62 € 189.238,27
51 € 90.010,14 € 88.542,68 110 € 194.139,52 € 190.974,40
52 € 91.775,05 € 90.278,81 111 € 195.904,43 € 192.710,53
53 € 93 539 95 € 92 014 94 112 € 197 669 33 € 194 446 6653 € 93.539,95 € 92.014,94 112 € 197.669,33 € 194.446,66
54 € 95.304,86 € 93.751,07 113 € 199.434,24 € 196.182,79
55 € 97.069,76 € 95.487,20 114 € 201.199,14 € 197.918,92
56 € 98.834,67 € 97.223,33 115 € 202.964,05 € 199.655,05
57 € 100.599,57 € 98.959,46 116 € 204.728,95 € 201.391,18
58 € 102.364,48 € 100.695,59 117 € 206.493,86 € 203.127,31
59 € 104.129,38 € 102.431,72 118 € 208.258,76 € 204.863,44
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C1 ‐basisloon ‐ begroot C1 ‐ basisloon ‐ werkelijk C1 ‐basisloon ‐ begroot C1 ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 1.926,63 € 2.015,87 93 € 179.176,44 € 187.475,93
2 € 3.853,26 € 4.031,74 94 € 181.103,07 € 189.491,80
3 € 5.779,89 € 6.047,61 95 € 183.029,70 € 191.507,67
4 € 7.706,51 € 8.063,48 96 € 184.956,33 € 193.523,54
5 € 9.633,14 € 10.079,35 97 € 186.882,96 € 195.539,41
6 € 11.559,77 € 12.095,22 98 € 188.809,58 € 197.555,28
7 € 13.486,40 € 14.111,09 99 € 190.736,21 € 199.571,16
8 € 15.413,03 € 16.126,96 100 € 192.662,84 € 201.587,03
9 € 17.339,66 € 18.142,83 101 € 194.589,47 € 203.602,90
10 € 19.266,28 € 20.158,70 102 € 196.516,10 € 205.618,77
11 € 21.192,91 € 22.174,57 103 € 198.442,73 € 207.634,64
12 € 23.119,54 € 24.190,44 104 € 200.369,36 € 209.650,51
13 € 25.046,17 € 26.206,31 105 € 202.295,98 € 211.666,38
14 € 26.972,80 € 28.222,18 106 € 204.222,61 € 213.682,25
15 € 28.899,43 € 30.238,05 107 € 206.149,24 € 215.698,12
16 € 30.826,05 € 32.253,92 108 € 208.075,87 € 217.713,99
17 € 32.752,68 € 34.269,79 109 € 210.002,50 € 219.729,86
18 € 34.679,31 € 36.285,66 110 € 211.929,13 € 221.745,73
19 € 36.605,94 € 38.301,53 111 € 213.855,75 € 223.761,60
20 € 38.532,57 € 40.317,41 112 € 215.782,38 € 225.777,47
21 € 40.459,20 € 42.333,28 113 € 217.709,01 € 227.793,34
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22 € 42.385,83 € 44.349,15 114 € 219.635,64 € 229.809,21
23 € 44.312,45 € 46.365,02 115 € 221.562,27 € 231.825,08
24 € 46.239,08 € 48.380,89 116 € 223.488,90 € 233.840,95
25 € 48.165,71 € 50.396,76 117 € 225.415,52 € 235.856,82
26 € 50.092,34 € 52.412,63 118 € 227.342,15 € 237.872,69
27 € 52.018,97 € 54.428,50 119 € 229.268,78 € 239.888,56
28 € 53.945,60 € 56.444,37 120 € 231.195,41 € 241.904,43
29 € 55.872,22 € 58.460,24 121 € 233.122,04 € 243.920,30
30 € 57.798,85 € 60.476,11 122 € 235.048,67 € 245.936,17
31 € 59.725,48 € 62.491,98 123 € 236.975,30 € 247.952,04
32 € 61.652,11 € 64.507,85 124 € 238.901,92 € 249.967,91
33 € 63.578,74 € 66.523,72 125 € 240.828,55 € 251.983,78
34 € 65.505,37 € 68.539,59 126 € 242.755,18 € 253.999,65
35 € 67.431,99 € 70.555,46 127 € 244.681,81 € 256.015,52
36 € 69.358,62 € 72.571,33 128 € 246.608,44 € 258.031,39
37 € 71.285,25 € 74.587,20 129 € 248.535,07 € 260.047,26
38 € 73.211,88 € 76.603,07 130 € 250.461,69 € 262.063,13
39 € 75.138,51 € 78.618,94 131 € 252.388,32 € 264.079,00
40 € 77.065,14 € 80.634,81 132 € 254.314,95 € 266.094,87
41 € 78.991,77 € 82.650,68 133 € 256.241,58 € 268.110,74
42 € 80.918,39 € 84.666,55 134 € 258.168,21 € 270.126,61
43 € 82.845,02 € 86.682,42 135 € 260.094,84 € 272.142,48
44 € 84.771,65 € 88.698,29 136 € 262.021,46 € 274.158,35
45 € 86.698,28 € 90.714,16 137 € 263.948,09 € 276.174,2245 € 86.698,28 € 90.714,16 137 € 263.948,09 € 276.174,22
46 € 88.624,91 € 92.730,03 138 € 265.874,72 € 278.190,09
47 € 90.551,54 € 94.745,90 139 € 267.801,35 € 280.205,97
48 € 92.478,16 € 96.761,77 140 € 269.727,98 € 282.221,84
49 € 94.404,79 € 98.777,64 141 € 271.654,61 € 284.237,71
50 € 96.331,42 € 100.793,51 142 € 273.581,23 € 286.253,58
51 € 98.258,05 € 102.809,38 143 € 275.507,86 € 288.269,45
52 € 100.184,68 € 104.825,25 144 € 277.434,49 € 290.285,32
53 € 102.111,31 € 106.841,12 145 € 279.361,12 € 292.301,19
54 € 104.037,93 € 108.856,99 146 € 281.287,75 € 294.317,06
55 € 105.964,56 € 110.872,86 147 € 283.214,38 € 296.332,93
56 € 107.891,19 € 112.888,73 148 € 285.141,01 € 298.348,80
57 € 109.817,82 € 114.904,60 149 € 287.067,63 € 300.364,67
58 € 111.744,45 € 116.920,47 150 € 288.994,26 € 302.380,54
59 € 113.671,08 € 118.936,34 151 € 290.920,89 € 304.396,41
60 € 115.597,70 € 120.952,22 152 € 292.847,52 € 306.412,28
61 € 117.524,33 € 122.968,09 153 € 294.774,15 € 308.428,15
62 € 119.450,96 € 124.983,96 154 € 296.700,78 € 310.444,02
63 € 121.377,59 € 126.999,83 155 € 298.627,40 € 312.459,89
64 € 123.304,22 € 129.015,70 156 € 300.554,03 € 314.475,76
65 € 125.230,85 € 131.031,57 157 € 302.480,66 € 316.491,63
66 € 127.157,48 € 133.047,44 158 € 304.407,29 € 318.507,50
67 € 129.084,10 € 135.063,31 159 € 306.333,92 € 320.523,37
68 € 131.010,73 € 137.079,18 160 € 308.260,55 € 322.539,24
69 € 132 937 36 € 139 095 05 161 € 310 187 17 € 324 555 1169 € 132.937,36 € 139.095,05 161 € 310.187,17 € 324.555,11
70 € 134.863,99 € 141.110,92 162 € 312.113,80 € 326.570,98
71 € 136.790,62 € 143.126,79 163 € 314.040,43 € 328.586,85
72 € 138.717,25 € 145.142,66 164 € 315.967,06 € 330.602,72
73 € 140.643,87 € 147.158,53 165 € 317.893,69 € 332.618,59
74 € 142.570,50 € 149.174,40 166 € 319.820,32 € 334.634,46
75 € 144.497,13 € 151.190,27 167 € 321.746,95 € 336.650,33
76 € 146.423,76 € 153.206,14 168 € 323.673,57 € 338.666,20
77 € 148.350,39 € 155.222,01 169 € 325.600,20 € 340.682,07
78 € 150.277,02 € 157.237,88 170 € 327.526,83 € 342.697,94
79 € 152.203,64 € 159.253,75 171 € 329.453,46 € 344.713,81
80 € 154.130,27 € 161.269,62 172 € 331.380,09 € 346.729,68
81 € 156.056,90 € 163.285,49 173 € 333.306,72 € 348.745,55
82 € 157.983,53 € 165.301,36 174 € 335.233,34 € 350.761,42
83 € 159.910,16 € 167.317,23 175 € 337.159,97 € 352.777,29
84 € 161.836,79 € 169.333,10 176 € 339.086,60 € 354.793,16
85 € 163.763,42 € 171.348,97 177 € 341.013,23 € 356.809,03
86 € 165.690,04 € 173.364,84 178 € 342.939,86 € 358.824,91
87 € 167.616,67 € 175.380,71 179 € 344.866,49 € 360.840,78
88 € 169.543,30 € 177.396,58 180 € 346.793,11 € 362.856,65
89 € 171.469,93 € 179.412,45 181 € 348.719,74 € 364.872,52
90 € 173.396,56 € 181.428,32 182 € 350.646,37 € 366.888,39
91 € 175.323,19 € 183.444,19 183 € 352.573,00 € 368.904,26
92 € 177.249,81 € 185.460,06
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C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk
1 € 1.926,63 € 1.989,48 93 € 179.176,44 € 185.021,62
2 € 3.853,26 € 3.978,96 94 € 181.103,07 € 187.011,10
3 € 5.779,89 € 5.968,44 95 € 183.029,70 € 189.000,58
4 € 7.706,51 € 7.957,92 96 € 184.956,33 € 190.990,06
5 € 9.633,14 € 9.947,40 97 € 186.882,96 € 192.979,54
6 € 11.559,77 € 11.936,88 98 € 188.809,58 € 194.969,02
7 € 13.486,40 € 13.926,36 99 € 190.736,21 € 196.958,49
8 € 15.413,03 € 15.915,84 100 € 192.662,84 € 198.947,97
9 € 17.339,66 € 17.905,32 101 € 194.589,47 € 200.937,45
10 € 19.266,28 € 19.894,80 102 € 196.516,10 € 202.926,93
11 € 21.192,91 € 21.884,28 103 € 198.442,73 € 204.916,41
12 € 23.119,54 € 23.873,76 104 € 200.369,36 € 206.905,89
13 € 25.046,17 € 25.863,24 105 € 202.295,98 € 208.895,37
14 € 26.972,80 € 27.852,72 106 € 204.222,61 € 210.884,85
15 € 28.899,43 € 29.842,20 107 € 206.149,24 € 212.874,33
16 € 30.826,05 € 31.831,68 108 € 208.075,87 € 214.863,81
17 € 32.752,68 € 33.821,16 109 € 210.002,50 € 216.853,29
18 € 34.679,31 € 35.810,64 110 € 211.929,13 € 218.842,77
19 € 36.605,94 € 37.800,12 111 € 213.855,75 € 220.832,25
20 € 38.532,57 € 39.789,59 112 € 215.782,38 € 222.821,73
21 € 40.459,20 € 41.779,07 113 € 217.709,01 € 224.811,21

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

22 € 42.385,83 € 43.768,55 114 € 219.635,64 € 226.800,69
23 € 44.312,45 € 45.758,03 115 € 221.562,27 € 228.790,17
24 € 46.239,08 € 47.747,51 116 € 223.488,90 € 230.779,65
25 € 48.165,71 € 49.736,99 117 € 225.415,52 € 232.769,13
26 € 50.092,34 € 51.726,47 118 € 227.342,15 € 234.758,61
27 € 52.018,97 € 53.715,95 119 € 229.268,78 € 236.748,09
28 € 53.945,60 € 55.705,43 120 € 231.195,41 € 238.737,57
29 € 55.872,22 € 57.694,91 121 € 233.122,04 € 240.727,05
30 € 57.798,85 € 59.684,39 122 € 235.048,67 € 242.716,53
31 € 59.725,48 € 61.673,87 123 € 236.975,30 € 244.706,01
32 € 61.652,11 € 63.663,35 124 € 238.901,92 € 246.695,49
33 € 63.578,74 € 65.652,83 125 € 240.828,55 € 248.684,97
34 € 65.505,37 € 67.642,31 126 € 242.755,18 € 250.674,45
35 € 67.431,99 € 69.631,79 127 € 244.681,81 € 252.663,93
36 € 69.358,62 € 71.621,27 128 € 246.608,44 € 254.653,41
37 € 71.285,25 € 73.610,75 129 € 248.535,07 € 256.642,89
38 € 73.211,88 € 75.600,23 130 € 250.461,69 € 258.632,37
39 € 75.138,51 € 77.589,71 131 € 252.388,32 € 260.621,85
40 € 77.065,14 € 79.579,19 132 € 254.314,95 € 262.611,33
41 € 78.991,77 € 81.568,67 133 € 256.241,58 € 264.600,81
42 € 80.918,39 € 83.558,15 134 € 258.168,21 € 266.590,29
43 € 82.845,02 € 85.547,63 135 € 260.094,84 € 268.579,77
44 € 84.771,65 € 87.537,11 136 € 262.021,46 € 270.569,25
45 € 86.698,28 € 89.526,59 137 € 263.948,09 € 272.558,7345 € 86.698,28 € 89.526,59 137 € 263.948,09 € 272.558,73
46 € 88.624,91 € 91.516,07 138 € 265.874,72 € 274.548,21
47 € 90.551,54 € 93.505,55 139 € 267.801,35 € 276.537,68
48 € 92.478,16 € 95.495,03 140 € 269.727,98 € 278.527,16
49 € 94.404,79 € 97.484,51 141 € 271.654,61 € 280.516,64
50 € 96.331,42 € 99.473,99 142 € 273.581,23 € 282.506,12
51 € 98.258,05 € 101.463,47 143 € 275.507,86 € 284.495,60
52 € 100.184,68 € 103.452,95 144 € 277.434,49 € 286.485,08
53 € 102.111,31 € 105.442,43 145 € 279.361,12 € 288.474,56
54 € 104.037,93 € 107.431,91 146 € 281.287,75 € 290.464,04
55 € 105.964,56 € 109.421,39 147 € 283.214,38 € 292.453,52
56 € 107.891,19 € 111.410,87 148 € 285.141,01 € 294.443,00
57 € 109.817,82 € 113.400,35 149 € 287.067,63 € 296.432,48
58 € 111.744,45 € 115.389,83 150 € 288.994,26 € 298.421,96
59 € 113.671,08 € 117.379,31 151 € 290.920,89 € 300.411,44
60 € 115.597,70 € 119.368,78 152 € 292.847,52 € 302.400,92
61 € 117.524,33 € 121.358,26 153 € 294.774,15 € 304.390,40
62 € 119.450,96 € 123.347,74 154 € 296.700,78 € 306.379,88
63 € 121.377,59 € 125.337,22 155 € 298.627,40 € 308.369,36
64 € 123.304,22 € 127.326,70 156 € 300.554,03 € 310.358,84
65 € 125.230,85 € 129.316,18 157 € 302.480,66 € 312.348,32
66 € 127.157,48 € 131.305,66 158 € 304.407,29 € 314.337,80
67 € 129.084,10 € 133.295,14 159 € 306.333,92 € 316.327,28
68 € 131.010,73 € 135.284,62 160 € 308.260,55 € 318.316,76
69 € 132 937 36 € 137 274 10 161 € 310 187 17 € 320 306 2469 € 132.937,36 € 137.274,10 161 € 310.187,17 € 320.306,24
70 € 134.863,99 € 139.263,58 162 € 312.113,80 € 322.295,72
71 € 136.790,62 € 141.253,06 163 € 314.040,43 € 324.285,20
72 € 138.717,25 € 143.242,54 164 € 315.967,06 € 326.274,68
73 € 140.643,87 € 145.232,02 165 € 317.893,69 € 328.264,16
74 € 142.570,50 € 147.221,50 166 € 319.820,32 € 330.253,64
75 € 144.497,13 € 149.210,98 167 € 321.746,95 € 332.243,12
76 € 146.423,76 € 151.200,46 168 € 323.673,57 € 334.232,60
77 € 148.350,39 € 153.189,94 169 € 325.600,20 € 336.222,08
78 € 150.277,02 € 155.179,42 170 € 327.526,83 € 338.211,56
79 € 152.203,64 € 157.168,90 171 € 329.453,46 € 340.201,04
80 € 154.130,27 € 159.158,38 172 € 331.380,09 € 342.190,52
81 € 156.056,90 € 161.147,86 173 € 333.306,72 € 344.180,00
82 € 157.983,53 € 163.137,34 174 € 335.233,34 € 346.169,48
83 € 159.910,16 € 165.126,82 175 € 337.159,97 € 348.158,96
84 € 161.836,79 € 167.116,30 176 € 339.086,60 € 350.148,44
85 € 163.763,42 € 169.105,78 177 € 341.013,23 € 352.137,92
86 € 165.690,04 € 171.095,26 178 € 342.939,86 € 354.127,39
87 € 167.616,67 € 173.084,74 179 € 344.866,49 € 356.116,87
88 € 169.543,30 € 175.074,22 180 € 346.793,11 € 358.106,35
89 € 171.469,93 € 177.063,70 181 € 348.719,74 € 360.095,83
90 € 173.396,56 € 179.053,18 182 € 350.646,37 € 362.085,31
91 € 175.323,19 € 181.042,66 183 € 352.573,00 € 364.074,79
92 € 177.249,81 € 183.032,14
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk

Standlijn (week 79)
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk

Standlijn (week 79)



€ 170 000 00

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

n 
(€
)

Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk

€ 140.000,00 
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€ 165.000,00 

€ 170.000,00 
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk

€ 140.000,00 
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€ 150.000,00 

€ 155.000,00 
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€ 165.000,00 

€ 170.000,00 
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Uitgaven basisloon kraanmachinist C2

C2 ‐basisloon ‐ begroot C2 ‐ basisloon ‐ werkelijk



A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ begroot A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ werkelijk A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ begroot A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 2.003,00 € 0,00 71 € 142.213,00 € 169.589,86
2 € 4.006,00 € 142,08 72 € 144.216,00 € 171.504,96
3 € 6.009,00 € 355,20 73 € 146.219,00 € 171.710,07
4 € 8.012,00 € 355,20 74 € 148.222,00 € 171.911,19
5 € 10.015,00 € 603,83 75 € 150.225,00 € 173.357,49
6 € 12.018,00 € 674,87 76 € 152.228,00 € 175.916,97
7 € 14.021,00 € 1.101,11 77 € 154.231,00 € 178.119,46
8 € 16.024,00 € 2.582,93 78 € 156.234,00 € 180.672,39
9 € 18.027,00 € 2.721,00 79 € 158.237,00 € 182.878,60
10 € 20.030,00 € 2.721,00 80 € 160.240,00
11 € 22.033,00 € 3.502,43 81 € 162.243,00
12 € 24.036,00 € 4.066,75 82 € 164.246,00
13 € 26.039,00 € 4.114,75 83 € 166.249,00
14 € 28.042,00 € 5.078,25 84 € 168.252,00
15 € 30.045,00 € 5.809,60 85 € 170.255,00
16 € 32.048,00 € 6.267,84 86 € 172.258,00
17 € 34.051,00 € 7.922,70 87 € 174.261,00

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

18 € 36.054,00 € 8.650,05 88 € 176.264,00
19 € 38.057,00 € 9.469,00 89 € 178.267,00
20 € 40.060,00 € 9.469,00 90 € 180.270,00
21 € 42.063,00 € 9.469,00 91 € 182.273,00
22 € 44.066,00 € 9.540,04 92 € 184.276,00
23 € 46.069,00 € 9.875,23 93 € 186.279,00
24 € 48.072,00 € 9.875,23 94 € 188.282,00
25 € 50.075,00 € 10.222,43 95 € 190.285,00
26 € 52.078,00 € 11.991,36 96 € 192.288,00
27 € 54.081,00 € 12.465,60 97 € 194.291,00
28 € 56.084,00 € 13.899,90 98 € 196.294,00
29 € 58.087,00 € 16.244,19 99 € 198.297,00
30 € 60.090,00 € 17.554,89 100 € 200.300,00
31 € 62.093,00 € 18.597,44 101 € 202.303,00
32 € 64.096,00 € 19.591,98 102 € 204.306,00
33 € 66.099,00 € 21.866,19 103 € 206.309,00
34 € 68.102,00 € 23.453,05 104 € 208.312,00
35 € 70.105,00 € 27.117,16 105 € 210.315,00
36 € 72.108,00 € 27.922,59 106 € 212.318,00
37 € 74.111,00 € 29.135,22 107 € 214.321,0037 € 74.111,00 € 29.135,22 107 € 214.321,00
38 € 76.114,00 € 33.894,99 108 € 216.324,00
39 € 78.117,00 € 36.263,28 109 € 218.327,00
40 € 80.120,00 € 39.780,67 110 € 220.330,00
41 € 82.123,00 € 42.824,31 111 € 222.333,00
42 € 84.126,00 € 46.680,42 112 € 224.336,00
43 € 86.129,00 € 46.680,42 113 € 226.339,00
44 € 88.132,00 € 46.964,57 114 € 228.342,00
45 € 90.135,00 € 47.248,73 115 € 230.345,00
46 € 92.138,00 € 48.906,63 116 € 232.348,00
47 € 94.141,00 € 53.016,33 117 € 234.351,00
48 € 96.144,00 € 57.754,43 118 € 236.354,00
49 € 98.147,00 € 61.366,38 119 € 238.357,00
50 € 100.150,00 € 65.729,77 120 € 240.360,00
51 € 102.153,00 € 67.627,82 121 € 242.363,00
52 € 104.156,00 € 72.286,40 122 € 244.366,00
53 € 106.159,00 € 76.867,45 123 € 246.369,00
54 € 108.162,00 € 81.243,87 124 € 248.372,00
55 € 110.165,00 € 87.557,39 125 € 250.375,00
56 € 112.168,00 € 90.266,39 126 € 252.378,00
57 € 114 171 00 € 94 972 57 127 € 254 381 0057 € 114.171,00 € 94.972,57 127 € 254.381,00
58 € 116.174,00 € 100.041,86 128 € 256.384,00
59 € 118.177,00 € 101.794,32 129 € 258.387,00
60 € 120.180,00 € 108.085,35 130 € 260.390,00
61 € 122.183,00 € 112.464,33 131 € 262.393,00
62 € 124.186,00 € 117.792,33 132 € 264.396,00
63 € 126.189,00 € 123.433,38 133 € 266.399,00
64 € 128.192,00 € 130.079,13 134 € 268.402,00
65 € 130.195,00 € 135.679,29 135 € 270.405,00
66 € 132.198,00 € 143.354,62 136 € 272.408,00
67 € 134.201,00 € 149.801,73 137 € 274.411,00
68 € 136.204,00 € 154.577,43 138 € 276.414,00
69 € 138.207,00 € 160.533,75 139 € 278.417,00
70 € 140.210,00 € 164.510,49 140 € 280.420,00



Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2
€ 350.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

Standlijn (week 79)
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ begroot A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ werkelijk Lineair (A1, A2, C1, C2 ‐ overuren ‐ werkelijk)
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Standlijn (week 79)



Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2
€ 185.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 

 (€
)

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 
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€ 175.000,00 

€ 180.000,00 
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 

€ 160.000,00 

€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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Uitgaven overuren kraanmachinisten A1, A2, C1, C2

€ 145.000,00 

€ 150.000,00 

€ 155.000,00 
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€ 165.000,00 

€ 170.000,00 

€ 175.000,00 

€ 180.000,00 

€ 185.000,00 
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A1 ‐ overuren ‐ begroot A1 ‐ overuren ‐ werkelijk A1 ‐ overuren ‐ begroot A1 ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 500,75 € 0,00 71 € 35.553,25 € 37.093,00
2 € 1.001,50 € 136,08 72 € 36.054,00 € 37.102,50
3 € 1.502,25 € 273,16 73 € 36.554,75 € 37.103,50
4 € 2.003,00 € 273,16 74 € 37.055,50 € 37.103,50
5 € 2.503,75 € 276,66 75 € 37.556,25 € 37.925,97
6 € 3.004,50 € 277,66 76 € 38.057,00 € 38.197,13
7 € 3.505,25 € 484,77 77 € 38.557,75 € 38.634,62
8 € 4.006,00 € 838,47 78 € 39.058,50 € 38.661,12
9 € 4.506,75 € 906,51 79 € 39.559,25 € 38.760,16
10 € 5.007,50 € 906,51 80 € 40.060,00
11 € 5.508,25 € 917,51 81 € 40.560,75
12 € 6.009,00 € 924,51 82 € 41.061,50
13 € 6.509,75 € 936,51 83 € 41.562,25
14 € 7.010,50 € 959,51 84 € 42.063,00
15 € 7.511,25 € 991,51 85 € 42.563,75
16 € 8.012,00 € 1.005,51 86 € 43.064,50
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16 € 8.012,00 € 1.005,51 86 € 43.064,50
17 € 8.512,75 € 1.586,82 87 € 43.565,25
18 € 9.013,50 € 1.617,82 88 € 44.066,00
19 € 9.514,25 € 1.629,82 89 € 44.566,75
20 € 10.015,00 € 1.629,82 90 € 45.067,50
21 € 10.515,75 € 1.629,82 91 € 45.568,25
22 € 11.016,50 € 1.630,82 92 € 46.069,00
23 € 11.517,25 € 1.966,02 93 € 46.569,75
24 € 12.018,00 € 1.966,02 94 € 47.070,50
25 € 12.518,75 € 1.969,02 95 € 47.571,25
26 € 13.019,50 € 2.679,41 96 € 48.072,00
27 € 13.520,25 € 2.697,41 97 € 48.572,75
28 € 14.021,00 € 2.712,41 98 € 49.073,50
29 € 14.521,75 € 3.080,60 99 € 49.574,25
30 € 15.022,50 € 3.106,60 100 € 50.075,00
31 € 15.523,25 € 3.266,68 101 € 50.575,75
32 € 16.024,00 € 3.448,28 102 € 51.076,50
33 € 16.524,75 € 3.497,28 103 € 51.577,25
34 € 17.025,50 € 3.525,28 104 € 52.078,00
35 € 17.526,25 € 3.603,32 105 € 52.578,75
36 € 18.027,00 € 3.620,32 106 € 53.079,50
37 € 18.527,75 € 4.459,78 107 € 53.580,25
38 € 19.028,50 € 5.063,14 108 € 54.081,00
39 € 19.529,25 € 5.437,33 109 € 54.581,75
40 € 20.030,00 € 6.643,49 110 € 55.082,50
41 € 20.530,75 € 7.370,89 111 € 55.583,25
42 € 21.031,50 € 8.033,24 112 € 56.084,00
43 € 21.532,25 € 8.033,24 113 € 56.584,75
44 € 22.033,00 € 8.037,24 114 € 57.085,50
45 € 22.533,75 € 8.175,31 115 € 57.586,25
46 € 23.034,50 € 8.204,31 116 € 58.087,00
47 € 23.535,25 € 8.988,72 117 € 58.587,75
48 € 24.036,00 € 9.829,67 118 € 59.088,50
49 € 24.536,75 € 10.866,74 119 € 59.589,25
50 € 25.037,50 € 12.343,06 120 € 60.090,00
51 € 25.538,25 € 12.566,18 121 € 60.590,75
52 € 26.039,00 € 13.261,55 122 € 61.091,50
53 € 26 539 75 € 14 750 39 123 € 61 592 2553 € 26.539,75 € 14.750,39 123 € 61.592,25
54 € 27.040,50 € 16.112,65 124 € 62.093,00
55 € 27.541,25 € 18.327,90 125 € 62.593,75
56 € 28.042,00 € 19.063,81 126 € 63.094,50
57 € 28.542,75 € 20.768,28 127 € 63.595,25
58 € 29.043,50 € 21.976,95 128 € 64.096,00
59 € 29.544,25 € 22.339,64 129 € 64.596,75
60 € 30.045,00 € 23.066,03 130 € 65.097,50
61 € 30.545,75 € 23.833,96 131 € 65.598,25
62 € 31.046,50 € 24.713,45 132 € 66.099,00
63 € 31.547,25 € 25.880,70 133 € 66.599,75
64 € 32.048,00 € 27.408,05 134 € 67.100,50
65 € 32.548,75 € 28.154,46 135 € 67.601,25
66 € 33.049,50 € 30.894,53 136 € 68.102,00
67 € 33.550,25 € 33.201,83 137 € 68.602,75
68 € 34.051,00 € 34.043,80 138 € 69.103,50
69 € 34.551,75 € 35.180,93 139 € 69.604,25
70 € 35.052,50 € 35.747,74 140 € 70.105,00
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A2 ‐ overuren ‐ begroot A2 ‐ overuren ‐ werkelijk A2 ‐ overuren ‐ begroot A2 ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 500,75 € 0,00 71 € 35.553,25 € 49.193,55
2 € 1.001,50 € 2,00 72 € 36.054,00 € 50.108,08
3 € 1.502,25 € 5,00 73 € 36.554,75 € 50.109,08
4 € 2.003,00 € 5,00 74 € 37.055,50 € 50.109,08
5 € 2.503,75 € 243,14 75 € 37.556,25 € 50.127,08
6 € 3.004,50 € 311,18 76 € 38.057,00 € 51.001,58
7 € 3.505,25 € 317,18 77 € 38.557,75 € 51.723,99
8 € 4.006,00 € 838,47 78 € 39.058,50 € 53.292,39
9 € 4.506,75 € 839,47 79 € 39.559,25 € 54.464,06
10 € 5.007,50 € 839,47 80 € 40.060,00
11 € 5.508,25 € 1.118,62 81 € 40.560,75
12 € 6.009,00 € 1.393,78 82 € 41.061,50
13 € 6.509,75 € 1.405,78 83 € 41.562,25
14 € 7.010,50 € 1.965,09 84 € 42.063,00
15 € 7.511,25 € 2.198,21 85 € 42.563,75
16 € 8.012,00 € 2.413,33 86 € 43.064,50
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16 € 8.012,00 € 2.413,33 86 € 43.064,50
17 € 8.512,75 € 3.128,72 87 € 43.565,25
18 € 9.013,50 € 3.696,03 88 € 44.066,00
19 € 9.514,25 € 3.708,03 89 € 44.566,75
20 € 10.015,00 € 3.708,03 90 € 45.067,50
21 € 10.515,75 € 3.708,03 91 € 45.568,25
22 € 11.016,50 € 3.709,03 92 € 46.069,00
23 € 11.517,25 € 3.709,03 93 € 46.569,75
24 € 12.018,00 € 3.709,03 94 € 47.070,50
25 € 12.518,75 € 3.779,07 95 € 47.571,25
26 € 13.019,50 € 4.020,19 96 € 48.072,00
27 € 13.520,25 € 4.440,42 97 € 48.572,75
28 € 14.021,00 € 4.857,66 98 € 49.073,50
29 € 14.521,75 € 5.225,85 99 € 49.574,25
30 € 15.022,50 € 5.452,97 100 € 50.075,00
31 € 15.523,25 € 5.747,12 101 € 50.575,75
32 € 16.024,00 € 5.794,64 102 € 51.076,50
33 € 16.524,75 € 6.245,88 103 € 51.577,25
34 € 17.025,50 € 7.044,83 104 € 52.078,00
35 € 17.526,25 € 9.938,51 105 € 52.578,75
36 € 18.027,00 € 10.022,54 106 € 53.079,50
37 € 18.527,75 € 10.124,58 107 € 53.580,25
38 € 19.028,50 € 10.292,18 108 € 54.081,00
39 € 19.529,25 € 10.398,22 109 € 54.581,75
40 € 20.030,00 € 11.503,83 110 € 55.082,50
41 € 20.530,75 € 12.097,14 111 € 55.583,25
42 € 21.031,50 € 13.094,68 112 € 56.084,00
43 € 21.532,25 € 13.094,68 113 € 56.584,75
44 € 22.033,00 € 13.098,68 114 € 57.085,50
45 € 22.533,75 € 13.236,76 115 € 57.586,25
46 € 23.034,50 € 14.070,23 116 € 58.087,00
47 € 23.535,25 € 15.223,36 117 € 58.587,75
48 € 24.036,00 € 16.935,81 118 € 59.088,50
49 € 24.536,75 € 17.704,72 119 € 59.589,25
50 € 25.037,50 € 18.343,05 120 € 60.090,00
51 € 25.538,25 € 18.901,37 121 € 60.590,75
52 € 26.039,00 € 20.367,69 122 € 61.091,50
53 € 26 539 75 € 21 420 77 123 € 61 592 2553 € 26.539,75 € 21.420,77 123 € 61.592,25
54 € 27.040,50 € 22.682,47 124 € 62.093,00
55 € 27.541,25 € 24.160,29 125 € 62.593,75
56 € 28.042,00 € 25.600,11 126 € 63.094,50
57 € 28.542,75 € 27.271,07 127 € 63.595,25
58 € 29.043,50 € 28.814,93 128 € 64.096,00
59 € 29.544,25 € 29.244,66 129 € 64.596,75
60 € 30.045,00 € 31.345,36 130 € 65.097,50
61 € 30.545,75 € 32.951,27 131 € 65.598,25
62 € 31.046,50 € 34.467,63 132 € 66.099,00
63 € 31.547,25 € 35.668,40 133 € 66.599,75
64 € 32.048,00 € 37.698,55 134 € 67.100,50
65 € 32.548,75 € 39.986,86 135 € 67.601,25
66 € 33.049,50 € 43.263,23 136 € 68.102,00
67 € 33.550,25 € 44.732,55 137 € 68.602,75
68 € 34.051,00 € 46.177,87 138 € 69.103,50
69 € 34.551,75 € 47.784,27 139 € 69.604,25
70 € 35.052,50 € 49.155,55 140 € 70.105,00
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B ‐ overuren ‐ begroot B ‐ overuren ‐ werkelijk B ‐ overuren ‐ begroot B ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 0,00 € 0,00 47 € 0,00 € 9.960,79
2 € 0,00 € 2,00 48 € 0,00 € 10.030,79
3 € 0,00 € 5,00 49 € 0,00 € 10.095,79
4 € 0,00 € 5,00 50 € 0,00 € 10.164,29
5 € 0,00 € 8,50 51 € 0,00 € 10.186,29
6 € 0,00 € 9,50 52 € 0,00 € 10.244,79
7 € 0,00 € 15,50 53 € 0,00 € 10.761,56
8 € 0,00 € 34,00 54 € 0,00 € 11.721,59
9 € 0,00 € 35,00 55 € 0,00 € 11.791,59
10 € 0,00 € 35,00 56 € 0,00 € 11.823,59
11 € 0,00 € 682,87 57 € 0,00 € 11.986,17
12 € 0,00 € 689,87 58 € 0,00 € 12.055,17
13 € 0,00 € 1.506,34 59 € 0,00 € 13.155,29
14 € 0,00 € 2.199,73 60 € 0,00 € 13.412,41
15 € 0,00 € 2.969,16 61 € 0,00 € 13.509,95
16 € 0,00 € 3.519,47 62 € 0,00 € 13.551,45
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16 € 0,00 € 3.519,47 62 € 0,00 € 13.551,45
17 € 0,00 € 4.771,17 63 € 0,00 € 13.612,55
18 € 0,00 € 5.472,57 64 € 0,00 € 13.665,05
19 € 0,00 € 6.020,88 65 € 0,00 € 13.707,55
20 € 0,00 € 6.423,11 66 € 0,00 € 13.900,13
21 € 0,00 € 6.423,11 67 € 0,00 € 14.363,86
22 € 0,00 € 6.424,11 68 € 0,00 € 16.144,38
23 € 0,00 € 6.424,11 69 € 0,00 € 17.315,02
24 € 0,00 € 6.424,11 70 € 0,00 € 19.088,54
25 € 0,00 € 6.561,19 71 € 0,00 € 20.534,36
26 € 0,00 € 7.137,50 72 € 0,00 € 20.677,94
27 € 0,00 € 7.557,74 73 € 0,00 € 20.745,97
28 € 0,00 € 7.706,81 74 € 0,00 € 20.745,97
29 € 0,00 € 7.739,81 75 € 0,00 € 20.831,01
30 € 0,00 € 7.765,81 76 € 0,00 € 20.834,01
31 € 0,00 € 8.194,05 77 € 0,00 € 20.852,51
32 € 0,00 € 8.208,05 78 € 0,00 € 20.879,01
33 € 0,00 € 8.257,05 79 € 0,00 € 20.911,01
34 € 0,00 € 8.285,05 80 € 0,00
35 € 0,00 € 8.296,05 81 € 0,00
36 € 0,00 € 8.313,05 82 € 0,00
37 € 0,00 € 8.750,28 83 € 0,00
38 € 0,00 € 9.152,52 84 € 0,00
39 € 0,00 € 9.660,79 85 € 0,00
40 € 0,00 € 9.727,29 86 € 0,00
41 € 0,00 € 9.784,29 87 € 0,00
42 € 0,00 € 9.843,29 88 € 0,00
43 € 0,00 € 9.843,29 89 € 0,00
44 € 0,00 € 9.847,29 90 € 0,00
45 € 0,00 € 9.851,29 91 € 0,00
46 € 0,00 € 9.880,29



Uitgaven overuren kraanmachinist B
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C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 500,75 € 0,00 71 € 35.553,25 € 31.595,80
2 € 1.001,50 € 2,00 72 € 36.054,00 € 32.007,53
3 € 1.502,25 € 5,00 73 € 36.554,75 € 32.209,65
4 € 2.003,00 € 5,00 74 € 37.055,50 € 32.209,65
5 € 2.503,75 € 8,50 75 € 37.556,25 € 32.227,65
6 € 3.004,50 € 9,50 76 € 38.057,00 € 32.834,00
7 € 3.505,25 € 82,54 77 € 38.557,75 € 32.852,50
8 € 4.006,00 € 670,87 78 € 39.058,50 € 33.180,68
9 € 4.506,75 € 738,91 79 € 39.559,25 € 33.212,68
10 € 5.007,50 € 738,91 80 € 40.060,00
11 € 5.508,25 € 883,99 81 € 40.560,75
12 € 6.009,00 € 890,99 82 € 41.061,50
13 € 6.509,75 € 902,99 83 € 41.562,25
14 € 7.010,50 € 1.261,18 84 € 42.063,00
15 € 7.511,25 € 1.695,42 85 € 42.563,75
16 € 8.012,00 € 1.910,53 86 € 43.064,50
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16 € 8.012,00 € 1.910,53 86 € 43.064,50
17 € 8.512,75 € 2.223,69 87 € 43.565,25
18 € 9.013,50 € 2.321,73 88 € 44.066,00
19 € 9.514,25 € 3.104,68 89 € 44.566,75
20 € 10.015,00 € 3.104,68 90 € 45.067,50
21 € 10.515,75 € 3.104,68 91 € 45.568,25
22 € 11.016,50 € 3.172,72 92 € 46.069,00
23 € 11.517,25 € 3.172,72 93 € 46.569,75
24 € 12.018,00 € 3.172,72 94 € 47.070,50
25 € 12.518,75 € 3.443,87 95 € 47.571,25
26 € 13.019,50 € 3.483,87 96 € 48.072,00
27 € 13.520,25 € 3.501,87 97 € 48.572,75
28 € 14.021,00 € 3.818,55 98 € 49.073,50
29 € 14.521,75 € 3.851,55 99 € 49.574,25
30 € 15.022,50 € 4.078,67 100 € 50.075,00
31 € 15.523,25 € 4.104,67 101 € 50.575,75
32 € 16.024,00 € 4.386,82 102 € 51.076,50
33 € 16.524,75 € 4.502,86 103 € 51.577,25
34 € 17.025,50 € 4.698,46 104 € 52.078,00
35 € 17.526,25 € 4.843,54 105 € 52.578,75
36 € 18.027,00 € 4.860,54 106 € 53.079,50
37 € 18.527,75 € 4.895,54 107 € 53.580,25
38 € 19.028,50 € 7.945,81 108 € 54.081,00
39 € 19.529,25 € 8.889,84 109 € 54.581,75
40 € 20.030,00 € 8.956,34 110 € 55.082,50
41 € 20.530,75 € 9.214,46 111 € 55.583,25
42 € 21.031,50 € 10.547,20 112 € 56.084,00
43 € 21.532,25 € 10.547,20 113 € 56.584,75
44 € 22.033,00 € 10.551,20 114 € 57.085,50
45 € 22.533,75 € 10.555,20 115 € 57.586,25
46 € 23.034,50 € 10.852,36 116 € 58.087,00
47 € 23.535,25 € 11.904,92 117 € 58.587,75
48 € 24.036,00 € 13.684,42 118 € 59.088,50
49 € 24.536,75 € 13.749,42 119 € 59.589,25
50 € 25.037,50 € 15.125,18 120 € 60.090,00
51 € 25.538,25 € 15.884,61 121 € 60.590,75
52 € 26.039,00 € 16.881,66 122 € 61.091,50
53 € 26 539 75 € 17 901 22 123 € 61 592 2553 € 26.539,75 € 17.901,22 123 € 61.592,25
54 € 27.040,50 € 18.827,73 124 € 62.093,00
55 € 27.541,25 € 20.238,51 125 € 62.593,75
56 € 28.042,00 € 20.270,51 126 € 63.094,50
57 € 28.542,75 € 21.103,48 127 € 63.595,25
58 € 29.043,50 € 22.479,74 128 € 64.096,00
59 € 29.544,25 € 22.808,92 129 € 64.596,75
60 € 30.045,00 € 23.267,15 130 € 65.097,50
61 € 30.545,75 € 23.699,88 131 € 65.598,25
62 € 31.046,50 € 24.344,74 132 € 66.099,00
63 € 31.547,25 € 25.511,98 133 € 66.599,75
64 € 32.048,00 € 26.972,30 134 € 67.100,50
65 € 32.548,75 € 27.953,35 135 € 67.601,25
66 € 33.049,50 € 28.011,85 136 € 68.102,00
67 € 33.550,25 € 29.078,93 137 € 68.602,75
68 € 34.051,00 € 29.418,11 138 € 69.103,50
69 € 34.551,75 € 30.890,43 139 € 69.604,25
70 € 35.052,50 € 31.088,53 140 € 70.105,00



Uitgaven overuren kraanmachinist C1
€ 80.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 40.000,00

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 10
1

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

12
3

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 10
1

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

12
3

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk Lineair (C1 ‐ overuren ‐ werkelijk)

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 10
1

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

12
3

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk Lineair (C1 ‐ overuren ‐ werkelijk)

Standlijn (week 79)

€ 0,00 

€ 10.000,00 

€ 20.000,00 

€ 30.000,00 

€ 40.000,00 

€ 50.000,00 

€ 60.000,00 

€ 70.000,00 

€ 80.000,00 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 10
1

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

12
3

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk Lineair (C1 ‐ overuren ‐ werkelijk)

Standlijn (week 79)



Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 44.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 42 000 00

€ 44.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 30.000,00 

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

€ 30.000,00 

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk

€ 30.000,00 

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk

€ 30.000,00 

€ 32.000,00 

€ 34.000,00 

€ 36.000,00 

€ 38.000,00 

€ 40.000,00 

€ 42.000,00 

€ 44.000,00 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

U
it
ga
ve
n 
(€
)

Periode (weken)

Uitgaven overuren kraanmachinist C1

C1 ‐ overuren ‐ begroot C1 ‐ overuren ‐ werkelijk



C2 ‐ overuren ‐ begroot C2 ‐ overuren ‐ werkelijk C2 ‐ overuren ‐ begroot C2 ‐ overuren ‐ werkelijk
1 € 500,75 € 0,00 71 € 35.553,25 € 51.707,51
2 € 1.001,50 € 2,00 72 € 36.054,00 € 52.286,84
3 € 1.502,25 € 72,04 73 € 36.554,75 € 52.287,84
4 € 2.003,00 € 72,04 74 € 37.055,50 € 52.488,96
5 € 2.503,75 € 75,54 75 € 37.556,25 € 53.076,79
6 € 3.004,50 € 76,54 76 € 38.057,00 € 53.884,26
7 € 3.505,25 € 216,62 77 € 38.557,75 € 54.908,35
8 € 4.006,00 € 235,12 78 € 39.058,50 € 55.538,20
9 € 4.506,75 € 236,12 79 € 39.559,25 € 56.441,71
10 € 5.007,50 € 236,12 80 € 40.060,00
11 € 5.508,25 € 582,31 81 € 40.560,75
12 € 6.009,00 € 857,47 82 € 41.061,50
13 € 6.509,75 € 869,47 83 € 41.562,25
14 € 7.010,50 € 892,47 84 € 42.063,00
15 € 7.511,25 € 924,47 85 € 42.563,75
16 € 8.012,00 € 938,47 86 € 43.064,50

Uitgaven overuren kraanmachinist C2

16 € 8.012,00 € 938,47 86 € 43.064,50
17 € 8.512,75 € 983,47 87 € 43.565,25
18 € 9.013,50 € 1.014,47 88 € 44.066,00
19 € 9.514,25 € 1.026,47 89 € 44.566,75
20 € 10.015,00 € 1.026,47 90 € 45.067,50
21 € 10.515,75 € 1.026,47 91 € 45.568,25
22 € 11.016,50 € 1.027,47 92 € 46.069,00
23 € 11.517,25 € 1.027,47 93 € 46.569,75
24 € 12.018,00 € 1.027,47 94 € 47.070,50
25 € 12.518,75 € 1.030,47 95 € 47.571,25
26 € 13.019,50 € 1.807,90 96 € 48.072,00
27 € 13.520,25 € 1.825,90 97 € 48.572,75
28 € 14.021,00 € 2.511,29 98 € 49.073,50
29 € 14.521,75 € 4.086,19 99 € 49.574,25
30 € 15.022,50 € 4.916,66 100 € 50.075,00
31 € 15.523,25 € 5.478,97 101 € 50.575,75
32 € 16.024,00 € 5.962,24 102 € 51.076,50
33 € 16.524,75 € 7.620,18 103 € 51.577,25
34 € 17.025,50 € 8.184,49 104 € 52.078,00
35 € 17.526,25 € 8.731,80 105 € 52.578,75
36 € 18.027,00 € 9.419,19 106 € 53.079,50
37 € 18.527,75 € 9.655,31 107 € 53.580,25
38 € 19.028,50 € 10.593,86 108 € 54.081,00
39 € 19.529,25 € 11.537,88 109 € 54.581,75
40 € 20.030,00 € 12.677,01 110 € 55.082,50
41 € 20.530,75 € 14.141,83 111 € 55.583,25
42 € 21.031,50 € 15.005,30 112 € 56.084,00
43 € 21.532,25 € 15.005,30 113 € 56.584,75
44 € 22.033,00 € 15.277,45 114 € 57.085,50
45 € 22.533,75 € 15.281,45 115 € 57.586,25
46 € 23.034,50 € 15.779,73 116 € 58.087,00
47 € 23.535,25 € 16.899,33 117 € 58.587,75
48 € 24.036,00 € 17.304,53 118 € 59.088,50
49 € 24.536,75 € 19.045,50 119 € 59.589,25
50 € 25.037,50 € 19.918,47 120 € 60.090,00
51 € 25.538,25 € 20.275,67 121 € 60.590,75
52 € 26.039,00 € 21.775,51 122 € 61.091,50
53 € 26 539 75 € 22 795 07 123 € 61 592 2553 € 26.539,75 € 22.795,07 123 € 61.592,25
54 € 27.040,50 € 23.621,02 124 € 62.093,00
55 € 27.541,25 € 24.830,69 125 € 62.593,75
56 € 28.042,00 € 25.331,96 126 € 63.094,50
57 € 28.542,75 € 25.829,73 127 € 63.595,25
58 € 29.043,50 € 26.770,24 128 € 64.096,00
59 € 29.544,25 € 27.401,09 129 € 64.596,75
60 € 30.045,00 € 30.406,81 130 € 65.097,50
61 € 30.545,75 € 31.979,21 131 € 65.598,25
62 € 31.046,50 € 34.266,52 132 € 66.099,00
63 € 31.547,25 € 36.372,31 133 € 66.599,75
64 € 32.048,00 € 38.000,22 134 € 67.100,50
65 € 32.548,75 € 39.584,62 135 € 67.601,25
66 € 33.049,50 € 41.185,02 136 € 68.102,00
67 € 33.550,25 € 42.788,42 137 € 68.602,75
68 € 34.051,00 € 44.937,65 138 € 69.103,50
69 € 34.551,75 € 46.678,12 139 € 69.604,25
70 € 35.052,50 € 48.518,68 140 € 70.105,00
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M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage I: Kraanbezetting



Week nr. Totale bezetting A1 (10+) Bezetting A1 A2 (10+) Bezetting A2 B (10+) Bezetting B C1 (10+) Bezetting C1 C2 (10+) Bezetting C2 Opmerkingen
36 113,8 1,00 102,2 17,00 137,8 0,00 100,0 0,00 100,0 13,00 128,9
35 116,2 0,00 100,0 23,00 151,1 0,00 100,0 4,50 110,0 9,00 120,0
34 117,6 6,25 113,9 10,50 123,3 0,00 100,0 0,00 100,0 15,00 133,3 C1 niet actief
33 116,9 4,00 108,9 13,00 128,9 0,00 100,0 9,00 120,0 12,00 126,7
32 111,9 12,00 126,7 0,00 100,0 1,00 102,2 0,00 100,0 8,50 118,9 A2 niet actief
31 103,3 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 3,00 106,7 A1, A2 en B niet actief
30 103,0 0,00 100,0 0,00 100,0 1,00 102,2 3,00 106,7 0,00 100,0 A1 en A2 niet actief
29 113,3 0,00 100,0 13,50 130,0 2,00 104,4 6,00 113,3 8,50 118,9
28 142,0 19,50 143,3 0,00 100,0 21,00 146,7 7,00 115,6 47,00 204,4
27 137,1 8,00 117,8 20,00 144,4 26,00 157,8 2,50 105,6 27,00 160,0
26 145,1 16,00 135,6 23,00 151,1 16,50 136,7 21,00 146,7 25,00 155,6
25 142,2 12,00 126,7 21,00 146,7 26,00 157,8 4,50 110,0 31,50 170,0
24 143,8 33,50 174,4 21,00 146,7 6,00 113,3 15,00 133,3 23,00 151,1
23 150,2 40,00 188,9 48,00 206,7 2,00 104,4 0,00 100,0 23,00 151,1
22 136,0 10,50 123,3 33,50 174,4 0,00 100,0 14,00 131,1 23,00 151,1
21 153,3 22,00 161,1 29,50 181,9 0,00 100,0 21,00 158,3 23,50 165,3 2e pinksterdag
20 135,8 16,50 136,7 17,00 137,8 0,00 100,0 16,50 136,7 30,50 167,8

19 157,0 12,50 146,3 22,00 181,5 0,00 100,0 9,00 133,3 33,50 224,1 hemelvaart + verplichte vrije dag
18 128,7 11,00 124,4 23,50 152,2 1,00 102,2 6,00 113,3 23,00 151,1
17 151,9 10,00 127,8 30,50 184,7 3,00 108,3 6,00 116,7 44,00 222,2 koninginnedag
16 118,0 5,00 111,1 6,00 113,3 16,00 135,6 4,50 110,0 9,00 120,0
15 131,8 17,00 137,8 22,00 148,9 0,00 100,0 19,50 143,3 13,00 128,9
14 139,2 25,00 169,4 24,50 168,1 2,00 105,6 12,00 133,3 7,00 119,4 2e paasdag
13 121,4 10,50 129,2 21,00 158,3 0,00 100,0 0,00 100,0 7,00 119,4 goede vrijdag
12 140,0 32,00 171,1 21,00 146,7 0,00 100,0 20,00 144,4 17,00 137,8

Deel 2 (kraanbezetting)

11 133,6 19,50 143,3 18,00 140,0 13,50 130,0 13,00 128,9 11,50 125,6
10 132,2 21,50 147,8 15,00 133,3 7,00 115,6 14,50 132,2 14,50 132,2
9 129,3 9,50 121,1 21,00 146,7 0,00 100,0 14,00 131,1 21,50 147,8
8 112,0 3,00 106,7 8,00 117,8 0,00 100,0 11,00 124,4 5,00 111,1
7 127,1 21,00 146,7 8,50 118,9 0,00 100,0 19,50 143,3 12,00 126,7
6 122,2 14,50 132,2 10,50 123,3 0,00 100,0 0,00 100,0 25,00 155,6
5 129,6 11,50 125,6 24,50 154,4 0,00 100,0 25,50 156,7 5,00 111,1
4 125,1 10,50 123,3 16,00 135,6 0,00 100,0 14,50 132,2 15,50 134,4
3 110,2 0,00 100,0 12,00 126,7 0,00 100,0 4,00 108,9 7,00 115,6
2 101,8 2,00 104,4 2,00 104,4 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0
1 101,8 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 4,00 108,9
53 nieuwjaarsdag
52 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 kerst + A2 niet actief
51 124,0 9,00 120,0 14,00 131,1 0,00 100,0 19,00 142,2 12,00 126,7
50 118,7 10,00 122,2 8,00 117,8 0,00 100,0 3,00 106,7 21,00 146,7
49 121,6 17,00 137,8 15,50 134,4 0,00 100,0 0,00 100,0 16,00 135,6
48 117,8 5,00 111,1 1,00 102,2 7,00 115,6 13,50 130,0 13,50 130,0
47 134,2 9,00 120,0 2,50 105,6 6,00 113,3 45,50 201,1 14,00 131,1
46 109,8 12,00 126,7 1,00 102,2 6,00 113,3 0,00 100,0 3,00 106,7
45 104,9 0,00 100,0 1,00 102,2 0,00 100,0 0,00 100,0 10,00 122,2
44 124,0 1,00 102,2 43,00 195,6 0,00 100,0 2,00 104,4 8,00 117,8
43 109,8 0,00 100,0 11,50 125,6 0,00 100,0 2,50 105,6 8,00 117,8
42 113,8 0,00 100,0 6,00 113,3 0,00 100,0 1,00 102,2 24,00 153,3
41 106,2 2,50 105,6 0,50 101,1 0,00 100,0 4,00 108,9 7,00 115,6
40 108,9 2,00 104,4 4,00 108,9 6,00 113,3 0,00 100,0 8,00 117,8
39 108,0 0,00 100,0 3,00 106,7 0,00 100,0 3,00 106,7 12,00 126,7
38 114,7 5,00 111,1 5,00 111,1 0,00 100,0 0,00 100,0 23,00 151,1
37 110,0 0,00 100,0 6,00 113,3 2,00 104,4 4,50 110,0 10,00 122,2
36 105 3 0 00 100 0 6 00 113 3 6 00 113 3 0 00 100 0 0 00 100 036 105,3 0,00 100,0 6,00 113,3 6,00 113,3 0,00 100,0 0,00 100,0
35 114,2 10,00 122,2 3,00 106,7 8,00 117,8 0,00 100,0 11,00 124,4
34 103,1 0,00 100,0 1,00 102,2 2,00 104,4 4,00 108,9 0,00 100,0
33 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 B niet actief
32 105,6 5,00 111,1 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 A2, B en C2 niet actief
31 101,1 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 1,00 102,2 0,00 100,0 A2, B en C2 niet actief
30 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 A2 niet actief
29 102,7 0,00 100,0 0,00 100,0 6,00 113,3 0,00 100,0 0,00 100,0
28 108,7 0,00 100,0 0,00 100,0 8,00 117,8 11,50 125,6 0,00 100,0
27 108,4 0,00 100,0 8,00 117,8 10,00 122,2 1,00 102,2 0,00 100,0
26 117,8 8,00 117,8 10,00 122,2 18,00 140,0 4,00 108,9 0,00 100,0
25 106,2 0,00 100,0 3,00 106,7 8,00 117,8 3,00 106,7 0,00 100,0
24 108,9 0,00 100,0 3,00 106,7 11,00 124,4 6,00 113,3 0,00 100,0
23 112,8 0,00 100,0 8,00 122,2 10,00 127,8 5,00 113,9 0,00 100,0 2e pinksterdag
22 105,3 0,00 100,0 0,00 100,0 12,00 126,7 0,00 100,0 0,00 100,0
21 104,4 0,00 100,0 4,00 111,1 0,00 100,0 0,00 100,0 4,00 111,1 hemelvaart
20 109,1 0,00 100,0 4,00 108,9 9,50 121,1 2,00 104,4 5,00 111,1
19 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0
18 101,5 1,00 103,7 0,00 100,0 0,00 100,0 1,00 103,7 0,00 100,0 koninginnedag + verplichte vrije dag
17 111,7 5,00 111,1 7,50 116,7 0,00 100,0 8,50 118,9 0,00 100,0 B niet actief
16 104,2 3,00 108,3 0,00 100,0 0,00 100,0 1,00 102,8 2,00 105,6 2e paasdag + B niet actief
15 100,7 0,00 100,0 1,00 102,8 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 goede vrijdag + B niet actief
14 101,9 0,00 100,0 3,50 107,8 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 B niet actief
13 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 B niet actief
12 101,7 2,00 104,4 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 1,00 102,2 B niet actief
11 101,1 2,00 104,4 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 B niet actief
10 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 B niet actief

117,2 545,75 116,1 780,00 123,2 279,50 108,0 463,00 113,5 809,50 124,0
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Overuren kraan A2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan A2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan A2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan A2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan A2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan A2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2



Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
120,00

Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

100,00

120,00

Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

100,00
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Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
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Periode (weken)

Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan B Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan B Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan B vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan B Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2



Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
120,00

Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

100,00

120,00

Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

100,00
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Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
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Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan C1 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
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Overuren kraan C1 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan C1 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2



Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
120,00

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
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Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

80,00

100,00

120,00

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

60 00

80,00

100,00

120,00

n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

60,00

80,00

100,00

120,00

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren
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Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan C2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan C2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2
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Overuren kraan C2 vergeleken met gemiddeld en totaal aantal overuren

Overuren kraan C2 Gemiddeld aantal overuren per week per kraan Totaal aantal overuren per week kranen A1, A2, B, C1, C2



Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

215,0

Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

195,0
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Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2
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Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2
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Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2
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95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

O
ve
ru
re
n 
(u
re
n)

Periode (weken)

Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

Bezetting kraan A1 Bezetting kraan A2 Bezetting kraan B Bezetting kraan C1 Bezetting kraan C2
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Bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

Bezetting kraan A1 Bezetting kraan A2 Bezetting kraan B Bezetting kraan C1 Bezetting kraan C2



Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

215,0

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195 0

215,0

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195,0

215,0

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting
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95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2



Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

215,0

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195 0

215,0

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195,0

215,0

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135 0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A2 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A2 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan A2 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan A2 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2



Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

215,0

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195 0

215,0

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195,0

215,0

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135 0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan B Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan B Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan B vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan B Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2



Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

215,0

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195 0

215,0

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

195,0

215,0

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

175,0

195,0

215,0

in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135 0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan C1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan C1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

215,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Be
ze
tt
in
g 
(%

)

Periode (weken)

Bezetting kraan C1 vergeleken met standaard, gemiddelde en maximale bezetting

Bezetting kraan C1 Standaard bezetting (100%) Gemiddelde bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2 Maximale bezetting kranen A1, A2, B, C1, C2
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M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage J: Mobiele kraaninzet



Datum Totale geboekte uren Tarief Extra's Totaalprijs Materieel
1 28‐aug‐08 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
2 11‐sep‐08 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
3 16‐sep‐08 4,50 € 63,00 € 2,50 € 286,00 Wegterrein kraan (40 ton)
4 17‐sep‐08 11,50 € 98,00 € 12,50 € 1.139,50 Mobiele torenkraan (33 meter giek)
5 18‐sep‐08 8,25 € 98,00 € 0,00 € 808,50 Mobiele torenkraan (33 meter giek)
6 10‐okt‐08 3,25 € 63,00 € 0,00 € 204,75 Wegterrein kraan (40 ton)
7 14‐okt‐08 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
8 15‐okt‐08 4,50 € 58,00 € 0,00 € 261,00 Wegterrein kraan (35 ton)
9 21‐okt‐08 4,75 € 58,00 € 0,00 € 275,50 Wegterrein kraan (35 ton)

10 22‐okt‐08 3,75 € 58,00 € 0,00 € 217,50 Wegterrein kraan (35 ton)
11 30‐okt‐08 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
12 4‐nov‐08 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
13 20‐nov‐08 3,00 € 58,00 € 0,00 € 174,00 Wegterrein kraan (35 ton)
14 21‐nov‐08 4,75 € 63,00 € 0,00 € 299,25 Wegterrein kraan (40 ton)
15 25‐nov‐08 9,50 € 58,00 € 5,00 € 556,00 Wegterrein kraan (35 ton)
16 28‐nov‐08 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
17 18‐dec‐08 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
18 20‐dec‐08 4,00 € 106,00 € 60,00 € 484,00 Wegterrein kraan (70 ton)
19 5‐jan‐09 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
20 6‐jan‐09 7,75 € 63,00 € 0,00 € 488,25 Wegterrein kraan (40 ton)
21 28‐jan‐09 4,25 € 120,00 € 0,00 € 510,00 Wegterrein kraan (80 ton)
22 30‐jan‐09 8,50 € 86,00 € 0,00 € 731,00 Wegterrein kraan (60 ton)
23 2‐feb‐09 7,75 € 86,00 € 0,00 € 666,50 Wegterrein kraan (60 ton)
24 3‐feb‐09 8,25 € 120,00 € 0,00 € 990,00 Wegterrein kraan (80 ton)

Huur extra mobiele kranen ‐ Bouwplaats JuBi

25 4‐feb‐09 8,00 € 106,00 € 0,00 € 848,00 Wegterrein kraan (70 ton)
26 5‐feb‐09 8,00 € 106,00 € 0,00 € 848,00 Wegterrein kraan (70 ton)
27 6‐feb‐09 8,00 € 106,00 € 0,00 € 848,00 Wegterrein kraan (70 ton)
28 9‐feb‐09 7,50 € 106,00 € 0,00 € 795,00 Wegterrein kraan (70 ton)
29 10‐feb‐09 4,00 € 120,00 € 0,00 € 480,00 Wegterrein kraan (80 ton)
30 11‐feb‐09 8,25 € 297,00 € 0,00 € 2.450,25 Mobiele torenkraan (60 meter)
31 12‐feb‐09 8,75 € 297,00 € 0,00 € 2.598,75 Mobiele torenkraan (60 meter)
32 17‐feb‐09 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
33 20‐feb‐09 7,00 € 106,00 € 0,00 € 742,00 Wegterrein kraan (70 ton)
34 23‐feb‐09 8,25 € 297,00 € 0,00 € 2.450,25 Mobiele torenkraan (60 meter)
35 26‐feb‐09 4,75 € 58,00 € 0,00 € 275,50 Wegterrein kraan (35 ton)
36 1‐apr‐09 2,75 € 63,00 € 0,00 € 173,25 Wegterrein kraan (40 ton)
37 16‐apr‐09 5,75 € 77,00 € 0,00 € 442,75 Wegterrein kraan (50 ton)
38 17‐apr‐09 4,75 € 77,00 € 0,00 € 365,75 Wegterrein kraan (50 ton)
39 27‐apr‐09 4,00 € 106,00 € 0,00 € 424,00 Wegterrein kraan (70 ton)
40 27‐aug‐09 7,00 € 179,00 € 5,00 € 1.258,00 Mobiele torenrkaan (48 meter)
41 18‐nov‐09 4,75 € 58,00 € 0,00 € 275,50 Wegterrein kraan (35 ton)
42 20‐nov‐09 4,75 € 77,00 € 0,00 € 365,75 Wegterrein kraan (50 ton)
43 23‐nov‐09 2,00 € 63,00 € 0,00 € 126,00 Wegterrein kraan (40 ton)
44 23‐nov‐09 6,50 € 120,00 € 0,00 € 780,00 Wegterrein kraan (80 ton)
45 25‐nov‐09 5,50 € 120,00 € 0,00 € 660,00 Wegterrein kraan (80 ton)
46 25‐nov‐09 4,50 € 77,00 € 0,00 € 346,50 Wegterrein kraan (50 ton)
47 30‐nov‐09 7,00 € 77,00 € 0,00 € 539,00 Wegterrein kraan (50 ton)
48 4‐dec‐09 9,00 € 174,00 € 0,00 € 1.566,00 Wegterrein kraan (120 ton)
49 7‐dec‐09 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
50 8‐dec‐09 10,50 € 77,00 € 0,00 € 808,50 Wegterrein kraan (50 ton)
51 9‐dec‐09 8,50 € 77,00 € 0,00 € 654,50 Wegterrein kraan (50 ton)51 9‐dec‐09 8,50 € 77,00 € 0,00 € 654,50 Wegterrein kraan (50 ton)
52 9‐dec‐09 5,00 € 58,00 € 0,00 € 290,00 Wegterrein kraan (35 ton)
53 10‐dec‐09 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
54 12‐dec‐09 6,75 € 77,00 € 101,25 € 621,00 Wegterrein kraan (50 ton)
55 16‐dec‐09 7,75 € 77,00 € 0,00 € 596,75 Wegterrein kraan (50 ton)
56 18‐dec‐09 4,75 € 77,00 € 0,00 € 365,75 Wegterrein kraan (50 ton)
57 1‐feb‐10 4,25 € 77,00 € 0,00 € 327,25 Wegterrein kraan (50 ton)
58 2‐feb‐10 3,50 € 77,00 € 0,00 € 269,50 Wegterrein kraan (50 ton)
59 3‐feb‐10 5,25 € 58,00 € 0,00 € 304,50 Wegterrein kraan (35 ton)
60 4‐feb‐10 4,00 € 77,00 € 0,00 € 308,00 Wegterrein kraan (50 ton)
61 6‐feb‐10 9,00 € 77,00 € 135,00 € 828,00 Wegterrein kraan (50 ton)
62 13‐feb‐10 8,25 € 77,00 € 123,75 € 759,00 Wegterrein kraan (50 ton)
63 13‐feb‐10 7,50 € 77,00 € 112,50 € 690,00 Wegterrein kraan (50 ton)
64 27‐feb‐10 9,75 € 77,00 € 146,25 € 897,00 Wegterrein kraan (50 ton)
65 4‐mrt‐10 4,50 € 106,00 € 10,00 € 487,00 Wegterrein kraan (70 ton)
66 6‐mrt‐10 7,75 € 58,00 € 15,00 € 464,50 Wegterrein kraan (35 ton)
67 16‐mrt‐10 4,25 € 77,00 € 375,25 € 702,50 Wegterrein kraan (50 ton)
68 17‐mrt‐10 4,00 € 106,00 € 15,00 € 439,00 Wegterrein kraan (70 ton)
69 18‐mrt‐10 4,50 € 77,00 € 5,00 € 351,50 Wegterrein kraan (50 ton)
70 20‐mrt‐10 6,50 € 149,00 € 97,50 € 1.066,00 Wegterrein kraan (100 ton)
71 27‐mrt‐10 5,50 € 77,00 € 82,50 € 506,00 Wegterrein kraan (50 ton)
72 9‐apr‐10 5,00 € 106,00 € 0,00 € 530,00 Wegterrein kraan (70 ton)
73 10‐apr‐10 5,25 € 106,00 € 78,75 € 635,25 Wegterrein kraan (70 ton)
74 10‐apr‐10 11,00 € 77,00 € 165,00 € 1.012,00 Wegterrein kraan (50 ton)
75 1‐mei‐10 8,75 € 248,00 € 131,25 € 2.301,25 Wegterrein kraan (200 ton)
76 6‐mei‐10 3,75 € 58,00 € 0,00 € 217,50 Wegterrein kraan (35 ton)
77 7‐mei‐10 4,25 € 68,00 € 0,00 € 289,00 Wegterrein kraan (45 ton)
78 8 i 10 8 00 € 248 00 € 120 00 € 2 104 00 W t i k (200 t )78 8‐mei‐10 8,00 € 248,00 € 120,00 € 2.104,00 Wegterrein kraan (200 ton)
79 14‐mei‐10 5,75 € 68,00 € 0,00 € 391,00 Wegterrein kraan (45 ton)
80 15‐mei‐10 6,50 € 120,00 € 97,50 € 877,50 Wegterrein kraan (80 ton)
81 29‐mei‐10 5,75 € 106,00 € 86,25 € 695,75 Wegterrein kraan (70 ton)
82 29‐mei‐10 8,00 € 149,00 € 120,00 € 1.312,00 Wegterrein kraan (100 ton)
83 1‐jun‐10 3,25 € 58,00 € 20,00 € 208,50 Wegterrein kraan (35 ton)
84 4‐jun‐10 4,00 € 77,00 € 0,00 € 308,00 Wegterrein kraan (50 ton)
85 18‐aug‐10 3,25 € 58,00 € 2,50 € 191,00 Wegterrein kraan (35 ton)
86 € 0,00
87 € 0,00
88 € 0,00
89 € 0,00
90 € 0,00
91 € 0,00
92 € 0,00
93 € 0,00
94 € 0,00
95 € 0,00
96 € 0,00
97 € 0,00
98 € 0,00
99 € 0,00

100 € 0,00

€ 53.749,00Totaal



Datum Totale geboekte uren Tarief Extra's Totaalprijs Materieel
1 17‐feb‐09 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
2 26‐aug‐09 4,00 € 58,00 € 0,00 € 232,00 Wegterrein kraan (35 ton)
3 7‐okt‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
4 17‐okt‐09 4,50 € 63,00 € 67,50 € 351,00 Wegterrein kraan (40 ton)
5 21‐okt‐09 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
6 21‐okt‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
7 26‐okt‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
8 27‐okt‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
9 28‐okt‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)

10 10‐nov‐09 9,25 € 63,00 € 0,00 € 582,75 Wegterrein kraan (40 ton)
11 11‐nov‐09 5,00 € 58,00 € 0,00 € 290,00 Wegterrein kraan (35 ton)
12 12‐nov‐09 3,00 € 63,00 € 0,00 € 189,00 Wegterrein kraan (40 ton)
13 13‐nov‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
14 16‐nov‐09 6,25 € 63,00 € 0,00 € 393,75 Wegterrein kraan (40 ton)
15 18‐nov‐09 4,00 € 120,00 € 0,00 € 480,00 Wegterrein kraan (80 ton)
16 25‐nov‐09 3,25 € 58,00 € 0,00 € 188,50 Wegterrein kraan (35 ton)
17 26‐nov‐09 3,75 € 58,00 € 0,00 € 217,50 Wegterrein kraan (35 ton)
18 30‐nov‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
19 1‐dec‐09 4,50 € 58,00 € 0,00 € 261,00 Wegterrein kraan (35 ton)
20 2‐dec‐09 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
21 7‐dec‐09 2,75 € 58,00 € 0,00 € 159,50 Wegterrein kraan (35 ton)
22 8‐dec‐09 10,50 € 58,00 € 0,00 € 609,00 Wegterrein kraan (35 ton)
23 9‐dec‐09 6,75 € 58,00 € 0,00 € 391,50 Wegterrein kraan (35 ton)
24 10‐dec‐09 8,25 € 58,00 € 0,00 € 478,50 Wegterrein kraan (35 ton)

Huur extra mobiele kranen ‐ Binkchorst

25 14‐dec‐09 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
26 16‐dec‐09 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
27 21‐dec‐09 4,75 € 58,00 € 0,00 € 275,50 Wegterrein kraan (35 ton)
28 22‐dec‐09 5,00 € 58,00 € 0,00 € 290,00 Wegterrein kraan (35 ton)
29 6‐jan‐10 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
30 11‐jan‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
31 12‐jan‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
32 13‐jan‐10 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
33 18‐jan‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
34 20‐jan‐10 4,25 € 58,00 € 0,00 € 246,50 Wegterrein kraan (35 ton)
35 26‐jan‐10 3,25 € 58,00 € 0,00 € 188,50 Wegterrein kraan (35 ton)
36 29‐jan‐10 4,50 € 58,00 € 0,00 € 261,00 Wegterrein kraan (35 ton)
37 1‐feb‐10 4,25 € 77,00 € 0,00 € 327,25 Wegterrein kraan (50 ton)
38 2‐feb‐10 3,50 € 77,00 € 0,00 € 269,50 Wegterrein kraan (50 ton)
39 3‐feb‐10 5,25 € 58,00 € 0,00 € 304,50 Wegterrein kraan (35 ton)
40 4‐feb‐10 4,00 € 77,00 € 0,00 € 308,00 Wegterrein kraan (50 ton)
41 5‐feb‐10 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
42 9‐feb‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
43 12‐feb‐10 4,00 € 58,00 € 0,00 € 232,00 Wegterrein kraan (35 ton)
44 17‐feb‐10 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
45 22‐feb‐10 3,00 € 77,00 € 0,00 € 231,00 Wegterrein kraan (50 ton)
46 24‐feb‐10 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
47 9‐mrt‐10 5,25 € 77,00 € 17,50 € 421,75 Wegterrein kraan (50 ton)
48 10‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
49 16‐mrt‐10 4,25 € 77,00 € 375,25 € 702,50 Wegterrein kraan (50 ton)
50 17‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
51 17‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)51 17‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
52 20‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 30,00 € 146,00 Wegterrein kraan (35 ton)
53 24‐mrt‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
54 26‐mrt‐10 3,00 € 58,00 € 0,00 € 174,00 Wegterrein kraan (35 ton)
55 30‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
56 30‐mrt‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
57 9‐apr‐10 5,00 € 106,00 € 0,00 € 530,00 Wegterrein kraan (70 ton)
58 21‐apr‐10 5,25 € 58,00 € 0,00 € 304,50 Wegterrein kraan (35 ton)
59 23‐apr‐10 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
60 26‐apr‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
61 27‐apr‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
62 28‐apr‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
63 3‐mei‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
64 4‐mei‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
65 6‐mei‐10 3,75 € 58,00 € 0,00 € 217,50 Wegterrein kraan (35 ton)
66 8‐mei‐10 3,00 € 77,00 € 45,00 € 276,00 Wegterrein kraan (50 ton)
67 12‐mei‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
68 18‐mei‐10 7,50 € 77,00 € 37,50 € 615,00 Wegterrein kraan (50 ton)
69 18‐mei‐10 3,25 € 58,00 € 0,00 € 188,50 Wegterrein kraan (35 ton)
70 19‐mei‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
71 27‐mei‐10 3,00 € 58,00 € 0,00 € 174,00 Wegterrein kraan (35 ton)
72 3‐jun‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
73 4‐jun‐10 4,00 € 77,00 € 0,00 € 308,00 Wegterrein kraan (50 ton)
74 8‐jun‐10 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
75 9‐jun‐10 3,00 € 58,00 € 0,00 € 174,00 Wegterrein kraan (35 ton)
76 10‐jun‐10 2,25 € 58,00 € 0,00 € 130,50 Wegterrein kraan (35 ton)
77 11‐jun‐10 4,75 € 120,00 € 0,00 € 570,00 Wegterrein kraan (80 ton)
78 16 j 10 2 00 € 58 00 € 0 00 € 116 00 W t i k (35 t )78 16‐jun‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
79 21‐jun‐10 20,25 € 120,00 € 5,00 € 2.435,00 Wegterrein kraan (80 ton)
80 21‐jun‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
81 21‐jun‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
82 23‐jun‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
83 23‐jun‐10 3,75 € 63,00 € 7,50 € 243,75 Wegterrein kraan (40 ton)
84 23‐jun‐10 3,75 € 63,00 € 7,50 € 243,75 Wegterrein kraan (40 ton)
85 24‐jun‐10 5,25 € 58,00 € 5,00 € 309,50 Wegterrein kraan (35 ton)
86 28‐jun‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
87 29‐jun‐10 5,50 € 58,00 € 27,50 € 346,50 Wegterrein kraan (35 ton)
88 30‐jun‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
89 6‐jul‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
90 9‐jul‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
91 13‐jul‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
92 16‐jul‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
93 23‐jul‐10 2,00 € 58,00 € 0,00 € 116,00 Wegterrein kraan (35 ton)
94 10‐aug‐10 4,50 € 77,00 € 0,00 € 346,50 Wegterrein kraan (50 ton)
95 11‐aug‐10 2,50 € 58,00 € 0,00 € 145,00 Wegterrein kraan (35 ton)
96 € 0,00
97 € 0,00
98 € 0,00
99 € 0,00

100 € 0,00

€ 23.178,50Totaal
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M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage K: Berekening wachttijd bouwplaatspersoneel JuBi



 
De verkeersintensiteit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- Aanvang 06:30uur 
- 1ste pauze van 09:00 tot 10:00 uur 
- Lunch van 12:30 tot 13:30 uur 
- Einde werkdag 15:00 uur 

 

 
 
 
Om 06:30 uur ziet de verkeersintensiteit er als volgt uit: 

- Opwaarts 37% (van begane grond naar hoger gelegen verdiepingen) 
- Neerwaarts 0% (van verdiepingen naar begane grond) 
- Intern 3% (van verdiepingen naar verdiepingen) 

 
 



Afbakening onderzoek: 
 

- Transporttijd 
Voor het bepalen van de verspilling van manuren wordt alleen gekeken naar de wachttijd. 
De transport-/reistijd wordt buiten beschouwing gelaten. 

- Het bouwproject heeft een repeterend karakter.  
Er wordt uitgegaan dat de verdiepingen van een hoogbouwproject repeterend zijn. Dit wil 
zeggen dat op elke verdieping dezelfde werkzaamheden uit moeten worden gevoerd met 
dezelfde orde van grootte. Wanneer een ruwbouwploeg honderd werkbare dagen nodig heeft 
om twintig verdiepingen te realiseren, dan werkt men vijf dagen aan elke verdieping. De 
cyclustijd, de tijd waarin een verdieping wordt gerealiseerd, is voor dus alle verdiepingen 
gelijk. 

- Uitvoeringsproces verloopt volgens planning. 
Het uitvoeringsproces verloopt volgens planning waarbij rekening kan worden gehouden 
met onwerkbare dagen volgens de prognoseschaal. Hierbij wordt geen rekening gehouden 
met extreme weersomstandigheden, epidemieën en ongelukken op de bouwplaats waardoor 
de bouw stil moet worden gelegd. 

- Grote goederentransporten vinden buiten werktijd plaats.  
Hoogbouwprojecten worden veelal in binnenstedelijke gebieden gerealiseerd waarbij het 
oppervlak van het bouwproject net zo groot kan zijn als het oppervlak van de bouwplaats, 
een zogenaamde postzegellocatie. Door het grote aantal verdiepingen kunnen vele 
werkzaamheden gelijktijdig, verspreid over de verdiepingen plaatsvinden. Het logistieke 
proces op dergelijke projecten kan zeer complex worden wanneer ook goederentransporten 
tijdens werktijd worden uitgevoerd. In combinatie met de beperkte transportcapaciteit van 
verticale transportmiddelen wordt uitgegaan dat de bevoorrading van grote goederen buiten 
werktijd plaatsvinden. 

- Eigenschappen van personen worden buiten beschouwing gelaten. 
Het aantal keer dat gebruik wordt gemaakt van liften kan persoonsafhankelijk zijn. Door 
vergeetachtigheid kan een persoon vaker gebruik maken van de lift omdat deze persoon 
vergeten materialen op moet halen. Verder kunnen eetgewoonten van een persoon het 
bezoek aan sanitaire voorzieningen beïnvloeden. Dit soort persoonlijke eigenschappen wordt 
voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 



Wachttijd Jumplift om 6:30 uur 
 
Jumplift loopt 8 verdiepingen achter op verdieping waar de ruwbouw wordt gerealiseerd. Bij deze 
berekening is de ruwbouwploeg werkzaam op de 35ste verdieping. De jumplift gaat t/m de 27ste 
verdieping.  
 
 Voor de berekening worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Totaal zijn 418 werkzame personen op de bouwplaats. 
- Personen die naar verdieping 3 t/m 27 willen, maken gebruik van de jumpliften. In dit 

voorbeeld 57 personen. 
- Personen die naar verdieping 28 t/m 35 willen, maken gebruik van de personen-

/goederenlift. In dit voorbeeld 57 personen. 
- Personen die werkzaam zijn op verdieping -2 t/m verdieping 2 maken gebruik van de trap. 

In dit voorbeeld 48 personen. 
 
Ontbrekende liftgegevens: 

- aanname openingstijd liftdeuren jumplift 1,0 seconden 
- aanname sluitingstijd liftdeuren jumplift 1,0 seconden 
- aanname vertraging lift jumplift 1,0 m/s² 
- aanname versnelling lift jumplift 1,0 m/s² 
- aanname aantal jumpliften 2 

 
Verkeersintensiteit Jumplift om 06:30 uur: 

- Opwaarts 37% is 115,81 personen per 5 minuten, 23,162 personen per minuut. 
- Neerwaarts 0 personen per 5 minuten, 0 personen per minuut. 
- Intern 3% is 9,39 personen per 5 minuten, 1,878 personen per minuut. 
- Totale verkeersintensiteit is 40% is 125,2 personen per 5 minuten is 25,04 personen per 

minuut. 
 
Wanneer de personen verspreid over 25 verdiepingen werkzaam zijn, dan zijn er 600 verschillende 
mogelijkheden om op verdieping in- en uit te stappen 
(2*(24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)). Interne 
verkeersintensiteit evenredig verspreid over alle mogelijkheden 0,00313 personen per minuut. 



 

 JUMPLIFT Aantal passagiers per 
minuut rond 6:30 uur 

Neerwaartse 
verkeersintensiteit om  

6:30 uur 

Interne 
verkeersintensiteit om  

6:30 uur 

38   0,000 0,0 0,000 
37   0,000 0,0 0,000 
36   0,000 0,0 0,000 
35   0,000 0,0 0,000 
34   0,000 0,0 0,000 
33   0,000 0,0 0,000 
32   0,000 0,0 0,000 
31   0,000 0,0 0,000 
30   0,000 0,0 0,000 
29   0,000 0,0 0,000 
28   0,000 0,0 0,000 
27 3 0,222 0,0 0,018 
26 4 0,296 0,0 0,024 
25 65 4,810 0,0 0,390 
24 2 0,148 0,0 0,012 
23 8 0,592 0,0 0,048 
22 3 0,222 0,0 0,018 
21 12 0,888 0,0 0,072 
20 16 1,184 0,0 0,096 
19 19 1,406 0,0 0,114 
18 15 1,110 0,0 0,090 
17 7 0,518 0,0 0,042 
16 6 0,444 0,0 0,036 
15 20 1,480 0,0 0,120 
14 26 1,924 0,0 0,156 
13 12 0,888 0,0 0,072 
12 13 0,962 0,0 0,078 
11 6 0,444 0,0 0,036 
10 6 0,444 0,0 0,036 

9 10 0,740 0,0 0,060 
8 10 0,740 0,0 0,060 
7 10 0,740 0,0 0,060 
6 10 0,740 0,0 0,060 
5 10 0,740 0,0 0,060 
4 10 0,740 0,0 0,060 
3 10 0,740 0,0 0,060 
2   0,000 0,0 0,000 
1   0,000 0,0 0,000 
0   0,000 0,0 0,000 

-1   0,000 0,0 0,000 
-2   0,000 0,0 0,000 

 313 23,162 0 1,878 
 
 



Simpel voorbeeld matrix voor kansberekening: 
 

Toestand  Verdieping  Toestand 
5 (n)   4    5 (n) 
4   3   6 
3   2   7 
2   1   8 
1   B.G.   9 (2n-1) 

  
Omhoog 1 t/m n    Omlaag n t/m (2n-1) 
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In- en uitstapkansen van neerwaarts verkeer 

Som van kansen dat iemand uitstapt op toestand j  
 

In- en uitstapkansen van opwaarts verkeer 

Som van kansen dat iemand uitstapt op toestand i 
 

In- en uitstapkansen van neerwaarts verkeer 

i,j
i

P∑  

 



Toestand  Verdieping  Toestand 
39 (n)   38   39 (n) 
38   37   40 
37   36   41 
36   35   42 
35   34   43 
34   33   44 
33   32   45 
32   31   46 
31   30   47 
30   29   48 
29   28   49 
28   27   50 
27   26   51 
26   25   52 
25   24   53 
24   23   54 
23   22   55 
22   21   56 
21   20   57 
20   19   58 
19   18   59 
18   17   60 
17   16   61 
16   15   62 
15   14   63 
14   13   64 
13   12   65 
12   11   66 
11   10   67 
10   9   68 
9   8   69 
8   7   70 
7   6   71 
6   5   72 
5   4   73 
4   3   74 
3   2   75 
2   1   76 
1   B.G.   77 (2n-1) 

  
Omhoog 1 t/m n    Omlaag n t/m (2n-1) 
 

 
 
De volgende matrix wordt automatisch gegenereerd in het rekenmodel: 
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1/2 21[ ] [ ] (1 ( [ ] / [ ]) ) /2E W IT   E T v T E T d= +   

 
 
E [T]  =  verwachte rondetijd in minuten 
V [T] =  verwachte variantie 
E[W|T] =  verwachte wachttijd in minuten 
a =  tijdsverlies per stopplaats in minuten (versnellen/afremmen en deuren 

openen/sluiten) 
b =  in- en uitstaptijd per persoon in minuten 
c =  tijd om één verdieping af te leggen met een constante snelheid in minuten 
d =  aantal liften 
T  =  rondetijd in minuten 
Λ =  totale verkeersintensiteit (aantal personen per minuut) 
pj =  kans dat iemand instapt op toestand j (door middel van een matrix) 
pj* =  kans dat iemand uitstapt op toestand j (door middel van een matrix) 
n =  aantal verdiepingen van het gebouw (inclusief begane grond) 
 
 
a =  5/60 min. (openingstijd liftdeuren 1,0 seonden, sluitingstijd liftdeuren 1,0 

seconden, bij maximale snelheid van 3,0 seconden en vertraging/versnelling van 
1,0 m/s² is tijdsverlies voor vertraging 3,0/1,0/2 = 1,5 seconden en voor 
versnelling 1,5 seconden) 

b =  2/60 min. (volgens uitkomsten observatie) 
c =  3,85/3/60 min. (gemiddelde verdiepingshoogte is 146,28/38 = 3,85 meter, 

maximale snelheid is 3 m/s) 
d = 2 
T  =  1,0  
Λ =  25,04 personen per minuut 
pj =  matrix 
pj* =  matrix 
n =  39 



Voor T kan een willekeurig getal als beginwaarde worden ingevoerd. Het rekenmodel voert telkens 
de uitkomst T1, T2, T3 opnieuw in het rekenmodel totdat het verschil tussen T invoer en T uitvoer 
kleiner is dan 0,01 seconden. 
 
Uitkomst rekenmodel 7,79 minuut = 468 seconden. 



 
Wachttijd personen-/goederenlift 
 
Verkeersintensiteit personen-/goederenlift om 06:30 uur: 

- Opwaarts 37% is 21,09 personen per 5 minuten, 4,218 personen per minuut. 
- Neerwaarts 0 personen per 5 minuten, 0 personen per minuut. 
- Intern 3% is 1,71 personen per 5 minuten, 0,342 personen per minuut. 
- Totale verkeersintensiteit is 40% is 22,80 personen per 5 minuten is 4,56 personen per 

minuut. 
 
Wanneer de personen verspreid over 6 verdiepingen werkzaam zijn, dan zijn er 30 verschillende 
mogelijkheden om op verdieping in- en uit te stappen (2*(5+4+3+2+1)). Interne verkeersintensiteit 
evenredig verspreid over alle mogelijkheden 0,0114 personen per minuut. 



 

 PERSONEN- 
/GOEDERENLIFT 

Aantal passagiers per 
minuut rond 6:30 uur 

Neerwaartse 
verkeersintensiteit om  

6:30 uur 

Interne 
verkeersintensiteit om  

6:30 uur 

38   0,000 0,0 0,000 
37   0,000 0,0 0,000 
36   0,000 0,0 0,000 
35 19 1,406 0,0 0,114 
34  0 0,000 0,0 0,000 
33 6 0,444 0,0 0,036 
32 24 1,776 0,0 0,144 
31 3 0,222 0,0 0,018 
30 1 0,074 0,0 0,006 
29 4 0,296 0,0 0,024 
28  0 0,000 0,0 0,000 
27   0,000 0,0 0,000 
26   0,000 0,0 0,000 
25   0,000 0,0 0,000 
24   0,000 0,0 0,000 
23   0,000 0,0 0,000 
22   0,000 0,0 0,000 
21   0,000 0,0 0,000 
20   0,000 0,0 0,000 
19   0,000 0,0 0,000 
18   0,000 0,0 0,000 
17   0,000 0,0 0,000 
16   0,000 0,0 0,000 
15   0,000 0,0 0,000 
14   0,000 0,0 0,000 
13   0,000 0,0 0,000 
12   0,000 0,0 0,000 
11   0,000 0,0 0,000 
10   0,000 0,0 0,000 

9   0,000 0,0 0,000 
8   0,000 0,0 0,000 
7   0,000 0,0 0,000 
6   0,000 0,0 0,000 
5   0,000 0,0 0,000 
4   0,000 0,0 0,000 
3   0,000 0,0 0,000 
2   0,000 0,0 0,000 
1   0,000 0,0 0,000 
0   0,000 0,0 0,000 

-1   0,000 0,0 0,000 
-2   0,000 0,0 0,000 

418 57 422% 0% 34% 
 



Toestand  Verdieping  Toestand 
39 (n)   38   39 (n) 
38   37   40 
37   36   41 
36   35   42 
35   34   43 
34   33   44 
33   32   45 
32   31   46 
31   30   47 
30   29   48 
29   28   49 
28   27   50 
27   26   51 
26   25   52 
25   24   53 
24   23   54 
23   22   55 
22   21   56 
21   20   57 
20   19   58 
19   18   59 
18   17   60 
17   16   61 
16   15   62 
15   14   63 
14   13   64 
13   12   65 
12   11   66 
11   10   67 
10   9   68 
9   8   69 
8   7   70 
7   6   71 
6   5   72 
5   4   73 
4   3   74 
3   2   75 
2   1   76 
1   B.G.   77 (2n-1) 

  
Omhoog 1 t/m n    Omlaag n t/m (2n-1) 

 
 
De volgende matrix wordt automatisch gegenereerd in het rekenmodel: 
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1/2 21[ ] [ ] (1 ( [ ] / [ ]) ) /2E W IT   E T v T E T d= +   

 
 
E [T]  =  verwachte rondetijd in minuten 
V [T] =  verwachte variantie 
E[W|T] =  verwachte wachttijd in minuten 
a =  tijdsverlies per stopplaats in minuten (versnellen/afremmen en deuren 

openen/sluiten) 
b =  in- en uitstaptijd per persoon in minuten 
c =  tijd om één verdieping af te leggen met een constante snelheid in minuten 
d =  aantal liften 
T  =  rondetijd in minuten 
Λ =  totale verkeersintensiteit (aantal personen per minuut) 
pj =  kans dat iemand instapt op toestand j (door middel van een matrix) 
pj* =  kans dat iemand uitstapt op toestand j (door middel van een matrix) 
n =  aantal verdiepingen van het gebouw (inclusief begane grond) 
 
 
a =  10/60 min. (volgens uitkomsten observatie) 
b =  2/60 min. (volgens uitkomsten observatie) 
c =  3,85/0,46/60 min. (gemiddelde verdiepingshoogte is 146,28/38 = 3,85 meter, 

maximale snelheid is 0,46 m/s) 
d = 1 
T  =  1,0  
Λ =  4,56 personen per minuut 
pj =  matrix 
pj* =  matrix 
n =  39 
 
 



Voor T kan een willekeurig getal als beginwaarde worden ingevoerd. Het rekenmodel voert telkens 
de uitkomst T1, T2, T3 opnieuw in het rekenmodel totdat het verschil tussen T invoer en T uitvoer 
kleiner is dan 0,01 seconden. 
 
Uitkomst rekenmodel 6,71 minuut = 403 seconden. 
 



M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage L: Plan van aanpak



Onderwerp: Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport

Probleem Doelstelling Probleemstelling Onderzoeksvraag Behandeling oorzaak Data Dataverzamelingsmethode Verantwoording Risico's Behandeling oorzaak
1. Welke gegevens en input heeft het 

project JuBi nodig voor het 

ontwerpen en beheersen van het 

verticale bouwplaatstransport?

1

Geanalyseerde basisgegevens voor 

de bouwplaatslogistiek zoals het 

bestek, de planning, een terreinplan 

et cetera

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De gegevens en input die gebruikt 

worden dienen in feite als basis voor 

het ontwerpen en beheersen van de 

bouwplaatslogistiek

Er moet eerst gekeken worden naar 

de gegevens die van belang zijn. Het 

onderzoeken van alle tekeningen is 

te tijdrovend

1: De gebruikte gegevens om het 

verticale bouwplaatstransport te 

ontwerpen en beheersen zijn onduidelijk;

2. Welke materiaalstromen vinden 

plaats tijdens het verticale 

bouwplaatstransport?

2 Inventarisatie van de benodigde 

productiemiddelen voor het maken 

van de bouw

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De materialenstromen van JuBi zijn 

nodig om een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek te kunnen maken

Het is van belang om deze 

inventarisatie goed af te bakenen 

aangezien het uittrekken van alle 

productiemiddelen teveel werk met 

zich meebrengt

2: De productiemiddelen om het verticale 

bouwplaatstransport mee te ontwerpen en 

beheersen dient in kaart gebracht te 

worden;

3. Welk materieel is hierbij 

beschikbaar?

2 Inventarisatie van het benodigde 

materieel om de materialenstroom te 

ondersteunen

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

Het materieel dat de 

materialenstromen ondersteund is 

nodig om een ontwerp voor de 

bouwplaatslogistiek te kunnen maken

Hierbij geldt ook dat alleen het 

materieel dat direct van invloed is op 

de onderzochte materialenstromen 

geïnventariseerd moet worden

3: Binnen de bouw bestaat er nog geen 

hulpmiddel waarmee het verticale 

bouwplaatstransport optimaal te 

ontwerpen en beheersen is;

4. Welke personenstromen vinden 

plaats tijdens het verticale 

bouwplaatstransport?

2 Inventarisatie van de benodigde 

arbeid om de materialenstroom te 

ondersteunen

Bedrijfsgegevens; Observatie; Interview 

met betrokkenen; Literatuuronderzoek

De arbeid die de materialenstromen 

ondersteund is nodig om een ontwerp 

voor de bouwplaatslogistiek te 

kunnen maken

Hierbij geldt ook dat alleen de arbeid 

die direct van invloed is op de 

onderzochte materialenstromen 

geïnventariseerd moet worden

4: Bestaande hulpmiddelen die gebruikt 

worden in de bouw zijn schaars en zitten 

tevens vol met hiaten. Ze kunnen 

gebruikt worden als hulp bij het te 

ontwerpen hulpmiddel;

5. Welke hulpmiddelen binnen de 

bouwnijverheid zijn relevant om te 

onderzoeken?

3

Opsomming van de relevante 

hulpmiddelen

Bedrijfsgegevens; Interview met 

betrokkenen; Literatuuronderzoek

De hulpmiddelen die relevant zijn 

laten zien naar welke vormen van 

bouwplaatslogistiek al onderzoek is 

gedaan

Aandachtspunt is welke hulpmiddelen 

wel moeten worden geanalyseerd en 

welke buiten het onderwerp vallen

5: Andere sectoren pakken het verticale 

bouwplaatstransport anders aan. De 

Nederlandse bouwnijverheid en het 

hulpmiddel kunnen hier wat van leren.

6. Hoe werken deze hulpmiddelen?

4
Beschrijving van de werking van deze 

hulpmiddelen

Bedrijfsgegevens; Literatuuronderzoek; 

Experiment

Een beschrijving van de werking van 

de hulpmiddelen laat goed zien welke 

logistieke problemen ze willen 

oplossen

Er moet vooraf duidelijk worden 

bepaald hoe diep de analyse van de 

werking wordt gedaan

7. Wat zijn de plus- en minpunten van 

deze hulpmiddelen?

4

Evaluatie van de hulpmiddelen Evaluatieonderzoek

De plus- en minpunten die ontstaan 

kunnen als leerpunten worden 

meegenomen in het te ontwikkelen 

hulpmiddel

De plus- en minpunten moeten van 

toegevoegde waarde zijn voor het te 

ontwikkelen hulpmiddel

8. Welke sector organiseert het 

verticale bouwplaatstransport 

succesvol?

5 Beschrijving van de sector waar 

innovatief wordt omgegaan met het 

verticale bouwplaatstransport Literatuuronderzoek; Observatie

Een succesvolle sector kan bjdragen 

aan een beter hulpmiddel voor het 

verticale bouwplaatstransport

De omgang met het verticale 

bouwplaatstransport moet wel anders 

of innovatiever zijn vergeleken met 

de situatie op JuBi

9. Hoe organiseert deze sector het 

verticale bouwplaatstransport?

5

Analyse van het verticale 

bouwplaatstransport van deze sector. 

Uit deze analyse volgen leerpunten 

voor de bouwnijverheid en het 

hulpmiddel

Bedrijfsgegevens;  Interview met 

betrokkenen; Literatuuronderzoek

Van de sectoren die een interessant 

verticaal bouwplaatstransport hebben 

kan de bouwnijverheid alleen maar 

leren. Zeker op het gebied van de 

bouwplaatslogistiek

De cultuurverschillen spelen een 

grote rol in de verschillen tussen de 

manier van bouwen. Hier dient ten 

zeerste rekening mee gehouden te 

worden
10. Hoe kan de bouwnijverheid een 

hulpmiddel voor het verticale 

bouwplaatstransport succesvol 

ontwerpen gekeken naar plus- en 

minpunten van deze sector?

5

De leerpunten uit de vorige 

onderzoeksvraag kunnen worden 

gebruikt om het hulpmiddel voor het 

verticale bouwplaatstransport te 

ontwerpen Evaluatieonderzoek

De plus- en minpunten die ontstaan 

kunnen als leerpunten worden 

meegenomen in het te ontwikkelen 

hulpmiddel

De plus- en minpunten moeten van 

toegevoegde waarde zijn voor het te 

ontwikkelen hulpmiddel
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Bijlage M: Kraanplanning



A: Kone KOPIE: JuBiB/JuBiT/BTB/BKT/Pro/WTB/Kone/Verwol/AKS/LoveldGevel (25x)

Weeknummer
Laatst gewijzigd

BubbleDeck LoveltBTBJuBi Bouw JuBi Techniek40 Geelen
JuBi afb

Weekplanning kraantijden + opstelplaatsen

Pro-worksB 1-10-2010 BKT WTBOBI
CONCEPT

Zone 4:
00

4:
30
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5:
30
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6:
30
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30
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0
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0
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0
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0
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:3

0
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:0

0

23
:3

0

C1-1 storten kern 14 Elke dag 1x hijs voor de natuursteen kraan C1 + C2 Iedere kraan voor BTB 1x hijs klimautomaat voor gevelklimtsiger
C1-2 levering knikhoogwerker Riwal voor AKS afkitten beglazing 30-09-016 Bubbledeck: bwdl. C 14e vr.nr. 355 14:30 uur
kraan C1 Klimsteiger klimmen bbdeck storten wand B2 29-09-015 De Amstel: leveren 24 pall. Gevelsteen verdelen C1-1 / F-3 6:00

B-1 29-09-017 Pontmeyer: 3st. Merantiehout F.Meijer
B-2
kraan B 30-09-010 WTB: bwdl. A 14e fase 2 + kernwanden 7:00 - 8:00

A1-1 6:00 uur Cugla aanvoer pallets
A1-2 29-09-006 Loveld A 13e A064+A059+K014 vr.nr.100a 12:00 uur
kraan A1 lossen WTB storten vloer A 12e fase 1 57m3 29-09-007 Loveld A 13e A026+A013 vr.nr.101a 13:30 uur

A2-1 01-10-003 Loveld Gevel A: vr.nr.14a 5:45 uur 28-09-005 Loveld A 13e A018+A019 vr.nr.102a 14:30 uur
A2-2 9-007 21-09-007 JuBiT Imtech Sprink: 3bos pijp+1pall bwdl. A 13e verd 7:30 tijd wijzigen 28-09-006 Loveld A 13e A012+A003 vr.nr.103a 15:30 uur
kraan A2 loveld gevel 9-008 21-09-008 JuBiT hijswerk: 2x hijs gele container + vullen in kelder-1 8:00 uur 

E-1 29-09-030 Loveld A 13e A083+A084 vr.nr.98a 10:00 uur
F-1 29-09-031 Loveld A 13e A003+A009 vr.nr.99a 11:00 uur
F-2 9-013 27-09-013 JuBiT Kersbergen: 1 bos pijp in gele container JuBiT 7:00 uur
F-3 30-09-015 Bubbledeck: bwdl. C 13e vr.nr. 350 12:00 uur 30-09-017 Bubbledeck: bwdl. C 14e vr.nr. 356 16:00 uur
C2-1 ford ford 30-09-002 Loveld Gevel C: RAT+RAN zijn hoekelemt. vr.nr.16c 5:45 uur
kraan C2 loveld gevel lossen WTB bbdeck bb deck opslag 12 pall. Gevelstenen vloer F plek bepalen 30-09-010 WTB: wapening voor Bubbledeck vloeren gaat naar boven 8:00 - 9:00

C1-1 Elke dag 1x hijs voor de natuursteen kraan C1 + C2 Iedere kraan voor BTB 1x hijs klimautomaat voor gevelklimtsiger
C1-2 30-09-004 JuBiT OBO: 10 pallets voor werkplaats-1 8:00 uur
kraan C1 30-09-030: Mavotrans: 6 pakket bwdl. C ordernr.372.678

B-1
B-2 30-09-006 AKS: 4x krat C + 2x krat A + waterslagen voor kelder 6:00 uur
kraan B 30-09-007 AKS: volle vracht kratten voor bwdl. A 7:00 uur

A1-1 AKS AKS 28-09-007 Loveld A 12e A068+A117+A139 vr.nr.104a 10:00 uur
A1-2 28-09-008 Loveld A 12e A121+A136+A127 vr.nr.105a 11:30 uur
kraan A1 AKS AKS AKS 28-09-009 Loveld A 12e A098+A036+K017 vr.nr.106a 13:00 uur

A2-1 28-09-010a Loveld A 12e A034 vr.nr.107a 14:30 uur
A2-2 ford ford 29-09-020 JuBiT Bremair: 2 container bwdl. A 12e 6:30 uur
kraan A2 loveld gevel 30-09-040 BAMM BKT A: afvoer 2 kernen (breedtetransport) 8:00 uur

E-1 30-09-041 BAMM BKT A: aanvoer 6 pallets sparing/veilgheid voor kern A 8:30 uur + afvoer 4 pallets kern A
F-1 30-09-042 BAMM BKT A: afvoer 1 kern+vlonder (breedtetransport) 10:00 uur
F-2 01-10-004 Loveld Gevel A: 5xVL0601 + CL0603=afwijk (kraan A2) & 3xVL0601C (vloer E) vr.nr.16a 5:45 uur Blansjaar vloer E
F-3 ford 01-10-008 Loveld gevel A: 9 lateien op vr.nr. 16a neerzetten bij stenen
C2-1 ford ford 30-09-033 JuBiafb: Elfrings 1 vracht ytong blokken 9e verd. bwdl. C 15:00 uur met lift
kraan C2 AKS AKS bkt Kone

C1-1 Storten kern 20 Elke dag 1x hijs voor de natuursteen kraan C1 + C2 Iedere kraan voor BTB 1x hijs klimautomaat voor gevelklimtsiger
C1-2 30-09-018 Bubbledeck: bwdl. C 12e vr.nr. 323 9:00 uur
kraan C1 loveld gevel bkt bbdeck bbdeck 30-09-019 Bubbledeck: bwdl. C 12e vr.nr. 324 10:00 uur positie t.o.v. kraananker

B-1 01-10-002 Loveld Gevel C: RAV is hoekelemt. + RAC2x + RAV torenkraan vr.nr.17c 5:45 uur = Blansjaar
B-2
kraan B

A1-1 30-09-011 WTB: A1 13e +kervloer A 24e 7:00 - 8:00 uur leggen op A1-1 tot vrijdag
A1-2 30-09-014 Pontmeyer: 1pak betonplex+1pak baddinghout+1pak underlayment bwdl. A 22e verd. met steker
kraan A1 lossen WTB 30-09-011 WTB A3 + A4 8:00 - 9:00 leggen voor de keet tot donderdag

A2-1 29-09-012 Bubbledeck: bwdl. A 14e vr.nr. 425 12:00
A2-2 ford 29-09-013 Bubbledeck: bwdl. A 14e vr.nr. 426 13:00
kraan A2 loveld gevel lossen WTB 30-09-043 BAMM BKT A: afvoer 1 vlonder 10:00 uur

E-1 01-10-005 Loveld Gevel A: VL0603 = hoekelement vr.nr.17a 5:45 uur
F-1
F-2
F-3 ford
C2-1 ford ford 30-09-011 WTB: kernvloer C 24e 9:00 - 10:00 uur
kraan C2 30-09-034 JuBiafb: Elfrings 1 vracht ytong blokken 9e verd. bwdl. C 15:00 uur met lift

C1-1 Storten vloer 14 verd deel 1 Elke dag 1x hijs voor de natuursteen kraan C1 + C2 Iedere kraan voor BTB 1x hijs klimautomaat voor gevelklimtsiger
C1-2
kraan C1

B-1
B-2
kraan B

A1-1 17-09-006a Bubbledeck: bwdl. A 13e vr.nr. 377 15:00
A1-2 17-09-007a Bubbledeck: bwdl. A 13e vr.nr. 378 14:00
kraan A1 loveld gevel 7:30 - 10:00 uur stort vloer A 14e fase 2 63m3

A2-1 30-09-044 BAMM BKT A: afvoer 1 kern + steigers + sluitwanden 8:00 uur
A2-2 ford 29-09-014 Bubbledeck: bwdl. A 14e vr.nr. 427 12:00
kraan A2 loveld gevel 01-10-006 Loveld Gevel A: CL0602 = hoekelement vr.nr.18a 5:45 uur vloer E

E-1 01-10-007 Loveld Gevel A: CL0601 = hoekelement vr.nr.19a 16:00 uur
F-1
F-2
F-3
C2-1 ford ford ford 29-09-018 Cantallina: plaatsen silo bij C2-1 hek de Kroon 6:00 uur
kraan C2 BKT parkeren 3 kisten op C2-1 worden vrijdag 6:00 uur afgevoerd

C1-1 Elke dag 1x hijs voor de natuursteen kraan C1 + C2 Iedere kraan voor BTB 1x hijs klimautomaat voor gevelklimtsiger
C1-2 9-032 29-09-032 JuBiT Velu: 2karren kanalen + 2 pallets werkpl.-1 7:00 uur
kraan C1 Loveld Loveld Loveld Loveld 30-09-020 Loveld C 14e C005+C100 vr.nr.101c 9:30 uur

B-1 30-09-021 Loveld C 14e C103+C027 vr.nr.102c 10:30 uur
B-2 30-09-022 Loveld C 14e C028 vr.nr.103c 11:30 uur
kraan B 27-09-008 Geelen:4 wanden bwdl. B 7e verd. fase 1 vr.nr.198 12:00 uur

A1-1 30-09-005 JAZO: 1x trafopui voor traforuimte 1x pallet 8:00 uur
A1-2 30-09-046 BAMM BKT A: aanvoer 3 steigers + sparingen opslaan op bouwterrein tot maandag, deze wagen is gelijk aan 30-09-045 8:00 uur
kraan A1 30-09-045 BAMM BKT A: afvoer 1 groot bovenvlonder 8 / 8:00 uur

A2-1 9-046 28-09-011b Loveld A 14e A032+A029 vr.nr.108a 10:00 uur
A2-2 ford ford 28-09-012b Loveld A 14e A001+A043+A111 vr.nr.109a 11:00 uur
kraan A2 28-09-013b Loveld A 14e A014+A003 vr.nr.110a 12:30 uur

E-1
F-1 30-09-047 BAMM BKT C: afvoer 2 kernen (breedtetransport) 5:45 uur
F-2 30-09-048 BAMM BKT C: afvoer 2 vlonders (breedtetransport) 6:45 uur
F-3 30-09-049 BAMM BKT C: afvoer 1 vlonder + 1kern + klein materiaal (breedtetransport) 7:45 uur
C2-1 ford ford 30-09-023 Loveld C 14e C029+C216 vr.nr.104c 12:30 uur
kraan C2 BKT Loveld Storten vvloer 13e verd deel 3 6:00 uur afvoeren kisten BKT

C1-1
C1-2
kraan C1 Storten vloer 12 e verd  deel 4

B-1
B-2
kraan B

A1-1
A1-2
kraan A1
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Bijlage N: Data-analyse JuBi
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Bouwfase Activiteit Materiaal

Verdie-

ping Hoeveelheid

Benodigde 

opslagruimte

Hijs-

bewegingen

Lift-

bewegingen

Aanvoer-

bewegingen

Volle 

vrachten Opslag bouwplaats

Bij opslag op BP 

beschermen tegen 

weersinvloeden Leverancier Transport-eenheden Verpakkingsmethode Afval

Transport-methode 

naar bouwplaats

Maatgevende 

afmeting

Benodigd materieel 

op BP Arbeid (totaal) Arbeid (specifiek)

Ruwbouw Kernwand maken Beton voor kernwand 35 160 m3 0 0 0 16 Ja Nee N.v.t. Cementbouw
Bulkgoed, vloeibaar, zware 

bundeling Vloeibaar in mixer Restbeton Truckmixer nvt

Ruwbouw Kernwand maken Wapening voor kernwand 35 12787 kg 256 30 0 1 Ja Nee Nee

Wapeningsteam Brabant 

B.V., Bruehler stahlhandel

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

groepering Los op pick-up truck Knipafval Pick-up truck 9 meter

Ruwbouw Kernwand maken Stekkenbakken 35 3 pakketten 3 3 0 1 Nee Op klimkist N.v.t. Mavotrans

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In folie op pallet

Folie, na openbikken 

betonresten Open vrachtwagen nvt

Ruwbouw Kernwand maken Installaties in kernwand 35 n.n.b. 4 1 0 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. JuBi T.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen 4 meter

Ruwbouw Kernwand maken Instortvoorzieningen 35 3 pakketten 3 1 0 1 Nee Op klimkist N.v.t. Hakrom

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In dozen in bak Karton Dichte vrachtwagen nvt

Ruwbouw Kernvloer maken Beton voor kernvloer 33 45 m3 0 0 0 5 Ja Nee N.v.t. Cementbouw
Bulkgoed, vloeibaar, zware 

bundeling Vloeibaar in mixer Restbeton Truckmixer nvt

Ruwbouw Kernvloer maken Wapening in kernvloer 33 3575 kg 16 5 0 1 Ja Nee Nee

Wapeningsteam Brabant 

B.V., Bruehler stahlhandel

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

groepering Los op pick-up truck Knipafval Pick-up truck 4 meter

Ruwbouw Kernvloer maken Instortvoorzieningen 33 1 pakket 2 1 0 1 Nee Op klimkist N.v.t. Hakrom

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In dozen in bak Karton Dichte vrachtwagen nvt

Ruwbouw Vloer maken Bubbledeck vloeren 32 52 stuks 173 52 0 6 Ja Nee N.v.t. Bubbledeck Benelux B.V.

Groot stukgoed, grote 

elementen, los of 

stuksverpakking Los op vrachtwagen Geen Open vrachtwagen 9,4 meter

Ruwbouw Vloer maken Stalen liggers 32 23 m1 20 3 0 1 Nee Nee N.v.t. AKS Romein

Groot stukgoed, 

langwerpig, los of 

stuksverpakking Los op vrachtwagen Geen Open vrachtwagen 10,2 meter

Ruwbouw Vloer maken Wapening voor vloer 32 6145 kg 64 4 0 1 Ja Nee Nee

Wapeningsteam Brabant 

B.V., Bruehler stahlhandel

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

groepering Los op pick-up truck Knipafval Pick-up truck 4 meter

Ruwbouw Vloer maken Installaties in vloer 32 n.n.b. 15 1 0 3 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. JuBi T.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen 4 meter

Ruwbouw Vloer maken Instortvoorzieningen 32 4 pakketten 4 1 0 1 Nee Nee N.v.t. Hakrom

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In dozen in bak Karton Dichte vrachtwagen nvt

Ruwbouw Vloer maken Beton voor kernvloer 32 179 m3 0 0 0 18 Ja Nee N.v.t. Cementbouw
Bulkgoed, vloeibaar, zware 

bundeling Vloeibaar in mixer Restbeton Truckmixer nvt

Ruwbouw Vloer maken Beton voor Bubbledeckvloer 32 5,3 m3 0 0 0 1 Ja Nee N.v.t. Cementbouw
Bulkgoed, vloeibaar, zware 

bundeling Vloeibaar in mixer Restbeton Truckmixer nvt

Ruwbouw Prefab binnenspouw-bladen plaatsen Prefab binnenspouwbladen 32 33 stuks 257 33 0 17 Ja Nee N.v.t. Loveld

Groot stukgoed, grote 

elementen, los of 

stuksverpakking Los op vrachtwagen Geen Open vrachtwagen 5,4 meter

Ruwbouw Prefab binnenspouw-bladen plaatsen Ondersabelingsmortel 32 2 pallets 2 3 0 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. Cugla

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen 25 kg per zak

Gevel Stelkozijnen monteren Kunststof stelkozijnen 31 58 stuks 40 10 0 2 Ja Nee N.v.t. AKS

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Op bok gebundeld in folie Folie Open vrachtwagen 1,9x2,5 meter

Gevel Stelkozijnen monteren Afplakmateriaal 31 730 m1 2 0 1 1 Nee Op gevelsteiger Nee Mavotrans

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning Op rollen in folie in krat Folie, restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Gevel Gevelophangsysteem aanbrengen Verankeringsbeugels 30 544 stuks 12 8 0 1 Nee Op gevelsteiger Nee Loveld

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning Los in kratten Geen Dichte vrachtwagen nvt

Torenkraan 1

voorbereiden (1) + 

'stelkozijnen 

monteren' ploeg

Gevel Isolatie aanbrengen Steenwol, harde persing 29 374 m2 22,00 6 0 1 Nee Op gevelsteiger N.v.t. Rockwool

Groot stukgoed, 

volumineus, zware 

bundeling In folie op pallet

Isolatieresten, pallets, 

folie Dichte vrachtwagen 2,8x2,4x1,2 meter
Torenkraan; jumplift 2 -

Gevel Folie aanbrengen Waterkerende folie 29 374 m2 2 0 1 1 Nee Op gevelsteiger Nee Mavotrans

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning Op rollen in folie in krat

Restmateriaal, folie, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Torenkraan; jumplift 2 -

Gevel Prefab gevelelementen monteren Prefab gevelelementen 27 62 stuks 257 62 0 12 Ja Nee N.v.t. Loveld

Groot stukgoed, grote 

elementen, los of 

stuksverpakking Op bok Folie Open dieplader Ongeveer 4 ton
Gevelsteiger 3

hijsen (1); monteren/ 

begeleiden (2)

Gevel Kastenfensters monteren Kastenfensters 26 58 stuks 40 15 0 2 Ja Nee N.v.t. AKS

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Op bok gebundeld in folie Folie Open vrachtwagen

Ongeveer 

1,9x2,5x0,3 meter

Gevel Kastenfensters monteren Aluminium dorpels 26 58 stuks 12 6 0 1 Nee Op gevelsteiger Nee AKS

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In folie op pallet Folie, pallets Dichte vrachtwagen 1,9 meter

Ruwe afbouw W+E-installaties in schachten aanbrengen

DLS + E-goot + leidingen + loodgieter + 

schachtleidingen 25 3 containers 45 3 0 3 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets, restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.

Torenkraan; 

installatierek
16

DLS (4); E-goot (2); 

leidingen + loodgieter 

(4); schachtleidingen 

(4)

Ruwe afbouw Railkokersysteem in schachten aanbrengen Ventilatiekanalen 25 7 containers 105 7 0 7 Ja

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning Gebundeld met bandstaal

Kratten, bandstaal, 

zaagafval Dichte vrachtwagen 5 meter

Ruwe afbouw Railkokersysteem in schachten aanbrengen Brandkleppen + VAV 25 5 pakketten 10 0 5 2 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning Gebundeld in folie Karton, folie Dichte vrachtwagen nvt

Ruwe afbouw W+E-instalaties tegen beton plafond aanbrengen Sprinklerleidingen 25 3 pakketten 24 3 0 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning Gebundeld met bandstaal

Bandstaal, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.

Torenkraan; 

installatierek
2 -

Ruwe afbouw Plaatstalenkozijnen monteren in sparingen betonwand Plaatstalen binnenkozijnen / -puien 25 23 stuks 6 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. MHB en JuBi B.V.

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Gebundeld in folie Folie, karton, pallet Dichte vrachtwagen 1,2x2,3 meter

Jumplift 2 -

Ruwe afbouw Houten stelregels aanbrengen Houten stelregels 25 69 m1 4 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Nee N.n.b.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen 3,6 meter
Jumplift

-

-

2 -

4

waarvan 1 installateur

zelfde installateur als 

bij kernwand maken

-

waarvan 2 

installateurs

hijsen (1); monteren 

(1)

Overzicht activiteiten en materialen voor de bouw van de 12e verdieping van Toren A

Pompinstallatie; 

torenkraan; kubel; 

klimbekisting

Pompinstallatie; 

torenkraan; kubel; 

vloerbekisting

Torenkraan; schoren; 

hijsringen; containers; 

bak; pompinstallatie; 

kubel

Torenkraan; schoren; 

hijsringen; wormpomp
4

20

6

19

Torenkraan 3

Torenkraan; machine 

voor plaatsing 

kastenfensters

Jumplift 6



Ruwe afbouw Drukschotten aanbrengen Drukschotten 25 5 m1 4 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja Verwol

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Los op pallet Zaagafval, pallets Dichte vrachtwagen 3,6 meter

Ruwe afbouw W+E-installaties: kanalen + leidingen doorvoeren Isolatie tbv kanalen 25 2 pakketten 4 0 2 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Groot stukgoed, 

volumineus, zware 

bundeling In folie op pallet Folie, pallet, snijafval Dichte vrachtwagen nvt
Jumplift 4 -

Ruwe afbouw Beugels radiatoren aanbrengen Radiatorbeugels 25 230 stuks 2 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja N.n.b.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet Karton, pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 2 -

Ruwe afbouw Verhoogde onderprofielen aanbrengen Houten onderregels 25 1 bos 4 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Nee JuBi B.V.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen 3,6 meter

Ruwe afbouw Verhoogde onderprofielen aanbrengen Blikken L-lijnen 25 1 bos 4 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Nee JuBi B.V.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen N.n.b.

Ruwe afbouw Buisleidingen (E) aanbrengen

Bekabeling (data, licht, brand, ontruiming, 

meet/ regel, sprinkler, CAI, koppelkabels) 25 10 haspels 10 0 5 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja N.n.b.

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, los of 

stuksverpakking Op haspel Restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 16
2 man per soort E-

kabel (zie materiaal)

Ruwe afbouw Brandslang- / haspelkasten monteren Brandslang- / haspelkasten 25 2 stuks 2 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. N.n.b.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton en folie Folie, karton Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 2 -

Ruwe afbouw Natuursteen vensterbanken aanbrengen Natuursteen vensterbanken 24 58 stuks 6 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. Van Stokkum B.V.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton met band op rubbertjes op pallet

Karton, band, 

rubbertjes, pallets Dichte vrachtwagen 1,7x0,35 meter

Ruwe afbouw Natuursteen vensterbanken aanbrengen Stelspecie 24 1 pallet 1 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja N.n.b.

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen 25 kg per zak

Ruwe afbouw Stelvoorziening vloergoten aanbrengen Pootjes + randprofiel vloergoten 23 7 pallets 10 0 6 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. Stratiform

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning

Pootjes: in dozen op pallet Randprofiel: in 

folie op pallet

Karton, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Ruwe afbouw Stelvoorziening vloergoten aanbrengen Lijm 23 1 pallet 1 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Nee Stratiform

Bulkgoed, vloeibaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In emmers op pallet

Emmers, pallet, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Ruwe afbouw Vloergoten aanbrengen Vloertegels 23 220 m2 15 0 12 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. N.n.b.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet Karton, folie, pallets Dichte vrachtwagen 50x50 cm.

Fijne afbouw Anhydrietvloer maken Anhydriet 22 70 m3 0 0 0 4 Ja Nee N.v.t. N.n.b.
Bulkgoed, vloeibaar, zware 

bundeling Vloeibaar in tankwagen Restmateriaal Tankwagen nvt
Pompinstallatie 3

pompen (1); afwerken 

(2)

Fijne afbouw Stucwerk aanbrengen Stuc (kern, binnenspouwbladen, plafonds) 21 n.n.b. 2 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja N.n.b.

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 8
stucers (5); spuiters 

(3)

Fijne afbouw Metalstudwand aanbrengen Metalstud profielen 21 150 stuks 15 0 4 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. N.n.b.

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen 3,5 meter

Fijne afbouw Metalstudwand aanbrengen Wandisolatie 21 200 m2 12 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja Rockwool

Groot stukgoed, 

volumineus, zware 

bundeling Gebundeld in folie Folie, isolatieresten Dichte vrachtwagen 2,4x1,0x0,6 meter

Fijne afbouw Metalstudwand aanbrengen Gipsplaten 21 700 m2 26 0 9 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Los op pallet Zaagafval, pallets Dichte vrachtwagen 1,2x2,4 meter

Fijne afbouw

Koven, drukschotten, ventilatieboxen en prefab 

stelwanden aanbrengen Koven 21 110 m1 16 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Los op pallet Pallets, restmateriaal Dichte vrachtwagen 2,5 meter

Fijne afbouw

Koven, drukschotten, ventilatieboxen en prefab 

stelwanden aanbrengen Stelkozijnen 21 28 stuks 9 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning In folie op pallet Folie, pallets Dichte vrachtwagen 1,2x2,3 meter

Fijne afbouw CV leidingen + radiator aansluitingen aanbrengen CV leidingen gevel 20 n.n.b. 8 0 2 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling Gebundeld met bandstaal

Bandstaal, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.
Jumplift; palletwagen 2 -

Fijne afbouw Installaties + achterhout aanbrengen Installaties wanden 20 n.n.b. 4 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In karton in folie op pallet

Karon, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.

Fijne afbouw Installaties + achterhout aanbrengen Achterhout 20 5 stuks 3 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Nee n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Metalstudwand afwerken Sanbloc 20 6 pakketten 3 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Metalstudwand afwerken Sauswerk 20 n.n.b. 1 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vloeibaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In emmers op pallet

Emmers, plastic, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Leidingen afpersen 20 1 -

Fijne afbouw Plintgoot tegen gevel aanbrengen E-plintgoot incl. beugels 19 60 stuks 16 0 4 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet

Karton, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift 4

beugels (2); goot 

aanbrengen + 

afwerken (2)

Fijne afbouw Bovenbak plafondeilanden monteren Bovenbakken plafondeilanden 19 463 m1 40 0 25 1 Ja

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen N.n.b.

n.n.b. 4

maatvoeren (1); 

voorbereiden (1); 

monteren (2)

Fijne afbouw Laagspanning / verdeelkasten monteren Laagspanning / verdeelkasten 19 n.n.b. 12 0 4 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift, palletwagen 4
laagspanning (2); 

verdeelkasten (2)

Fijne afbouw Houten binnenkozijnen monteren Houten binnenkozijnen 3x kerntoegang 19 3 stuks 2 3 0 1 Nee Nee N.v.t. Gebroeders Bos B.V.

Groot stukgoed, 

plaatvormig, los of 

stuksverpakking Gebundeld in folie Folie, pallets Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Houten binnenkozijnen monteren Houten binnenkozijnen overig 19 2 stuks 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, los of 

stuksverpakking Gebundeld in folie In folie op pallet Dichte vrachtwagen 1,2x2,3 meter

Fijne afbouw MDF plinten tegen betonkern monteren MDF plinten 19 1 pakket 4 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift 2 -

Fijne afbouw Wandtegels lijmen op stucwerk Wandtegels 19 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet

Karton, pallets, 

knipafval Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Wandtegels lijmen op stucwerk Lijm 19 1 pallet 1 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vloeibaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In emmers op pallet

Emmers, pallet, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Datakasten plaatsen Datakasten 19 n.n.b. 12 0 4 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 2 -

Fijne afbouw Installaties in bovenbakken aanbrengen Installaties 18 n.n.b. 6 0 2 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet

Karton, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt
-

Jumplift

Jumplift

W-installaties (1)

E-installaties (1); W-

installaties (1)

schilders (6)

-

tegelzetters (2); 

hulpje (1)

-

8

maatvoeren (2); 

pootjes lijmen (3); 

tegels leggen (2); 

hulpje (1)

-Jumplift; palletwagen

2 -

boren + afwerken (1); 

blikken (2); isoleren + 

achterhout (2); platen 

(2)

Jumplift 7

Jumplift 2

-

Jumplift; palletwagen 5

Jumplift 2

Jumplift; palletwagen 8

Torenkraan; jumplift -

Jumplift; palletwagen 3

Jumplift; palletwagen 4



Fijne afbouw Installaties in bovenbakken aanbrengen Verlichting 18 n.n.b. 16 0 4 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Kanthout, rasters en technische platen monteren Kanthout 18 244 m1 6 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja Verwol

Groot stukgoed, 

langwerpig, lichte 

groepering of bundeling In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen N.n.b.

-

Fijne afbouw Kanthout, rasters en technische platen monteren Rasters 18 1104 m1 6 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. Verwol

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In folie op pallet

Folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen N.n.b.

3x ploeg: plafonneur 

(1); hulpje (1)

Fijne afbouw Kanthout, rasters en technische platen monteren Technische platen 18 414 m2 9 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja Verwol

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet

Karton, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

plafonneurs (2); 

hulpje (1)

Fijne afbouw Hardsteen dorpels + vloertegels lijmen Vloertegels 17 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet

Karton, pallets, 

knipafval Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Hardsteen dorpels + vloertegels lijmen Hardsteen dorpels 17 n.n.b. 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet Karton, pallets Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Natuursteen dorpels plaatsen Natuursteen dorpels 17 n.n.b. 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet Karton, pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 2 -

Fijne afbouw

Afplakken en messen + spuitpleister tbv 

betonplafonds aanbrengen Spuitpleister plafonds + afplakmateriaal 17 1 pallet 2 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen - -

Fijne afbouw Sauswerk 1e laag aanbrengen 17 - -

Fijne afbouw Kanthout + rasters aanbrengen 17 - -

Fijne afbouw Trappenhuis: brandwerende bekleding aanbrengen Brandwerende bekleding (promatec) 16 n.n.b. 3 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Los op pallet Pallets, zaagafval Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift 3 -

Fijne afbouw Trappenhuis: kanthout en rasters aanbrengen MDF profiel lifthal 16 135 m1 4 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja Verwol

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In bossen Zaagafval Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift; palletwagen 3 -

Fijne afbouw Messen + spuitpleister gevel aanbrengen

Spuitwerk op prefab binnenspouwbladen 

tpv kantoor 15 n.n.b. 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen - -

Fijne afbouw CV radiatoren monteren Radiatoren 15 115 stuks 18 0 6 1 Ja

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 4
E-installaties (2); W-

installaties (2)

Fijne afbouw Bekabeling trekken

Bekabeling (E-plintgoot, plafondeilanden, 

vloergoot) 15 n.n.b. 24 0 8 3 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In dozen met tie-rips

Knipafval, tie-rips, 

karton Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 4 -

Fijne afbouw Onderbak plafondeilanden monteren Onderbak plafondeilanden 15 463 m1 40 0 25 1 Ja

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

langwerpig, zware 

groepering of 

ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen N.n.b.

n.n.b. 4
2x ploeg: monteren 

(2)

Fijne afbouw

Technische plafondplaten aanbrengen in 

plafondeilanden 15
- -

Fijne afbouw Installaties W+E in platen monteren

Restmateriaal voor in technische platen + 

verlichting 15 n.n.b. 18 0 6 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets, restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 3
E-installaties (1); W-

installaties (2)

Fijne afbouw Bekabeling trekken vloergoten 15 2 -

Fijne afbouw

Voorlakken 1e laag + glas zetten + beschadigingen 

bijwerken Glas 15 12 stuks 12 0 4 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Op glasbok, houten latten Houten latten Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw

Voorlakken 1e laag + glas zetten + beschadigingen 

bijwerken Aflakmateriaal 15 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vloeibaar, zware 

groepering of 

ondersteuning In emmers op pallet

Emmers, pallets, 

mengstokjes, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw

Trappenhuis: installaties in technische plafondplaten 

aanbrengen 15
2 -

Fijne afbouw Sparingen afdichten Afdichtingsmateriaal 14 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In folie op pallet

Folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 2 -

Fijne afbouw Afpersen installaties boven plafond 14 - -

Fijne afbouw

Aflakken 2e laag: kozijnen, mdf plinten, 

aftimmerlatten en kantlatten plafonds 14
- -

Fijne afbouw Sauswerk 2e laag 14 - -

Fijne afbouw Plaatstaalrooster aanbrengen Plaatstaalrooster met verticale sleuven 14 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen in folie op pallet Karton, folie, pallet Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 2 -

Fijne afbouw W&E afmonteren Afmontagemateriaal W&E 14 n.n.b. 4 0 2 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja JuBi T.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning N.n.b. N.n.b. Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift 4
E-installaties (2); W-

installaties (2)

Fijne afbouw Trappenhuis: noodleuning verwijderen 14 2 -

Fijne afbouw Trappenhuis: doken in treden aanbrengen Doken 14 4 stuks 2 0 0 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen en folie

Karton, folie, 

lijmresten Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift 2 -

Fijne afbouw Trappenhuis: leuningen aanbrengen Leuningen 14 n.n.b. 3 0 0 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Klein stukgoed, slecht 

stapelbaar, los of 

stuksverpakking In karton en folie Karton, folie, pallet Dichte vrachtwagen nvt

Met de hand 2 -

Fijne afbouw Verdieping schoonmaken 14

8

ramen lappen (2); 

afstoffen (3); zuigen/ 

dweilen (3)

Fijne afbouw Tapijttegels leggen Tapijttegels (kantoorvloer, trappenhuis) 13 1030 m2 9 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. Maasdam B.V.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen in folie op pallet

Karton, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 6
3x ploeg: tegelaars 

(1); hulpje (1)

Fijne afbouw Trappenhuis: schalmgat afplakken 13 - -

Fijne afbouw Trappenhuis: spuitwerk aanbrengen Spuitwerk trappenhuis 13 n.n.b. 1 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Bulkgoed, vast, zware 

groepering of 

ondersteuning In zakken op pallet in folie

Zakken, folie, pallets, 

restmateriaal Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift, palletwagen, 

compressor
- -

Fijne afbouw Trappenhuis: muurleuningen monteren 13 - -

Fijne afbouw Trappenhuis: afschilderen 13 - -

Fijne afbouw Trappenhuis: kitten bordessen en trappen 13 2 -

Fijne afbouw Trappenhuis: installaties afmonteren 13 2 -

Fijne afbouw Trappenhuis: nooddeuren aanbrengen Nooddeuren 13 5 stuks 3 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning Los op pallet

Deuren na 

verwijdering Dichte vrachtwagen N.n.b.

Jumplift 2 -

Fijne afbouw Trappenhuis: tapijttegels aanbrengen 13 - -

Fijne afbouw Inrichting aanbrengen Binnenwanden op tapijt + 30 deuren 12 855 m2 160 0 50 4 Ja

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet Karton, folie, pallets Dichte vrachtwagen nvt

-

tegelaars (2); hulpje 

(1)

-

Jumplift; palletwagen 4

Jumplift; palletwagen 11

Jumplift; palletwagen 5

Jumplift; palletwagen 2



Fijne afbouw Inrichting aanbrengen Pantry + sanitair 12 n.n.b. 8 0 2 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

volumineus, los of 

stuksverpakking In karton in folie in EPS op pallets

Karton, folie, EPS, 

pallets Dichte vrachtwagen nvt

Fijne afbouw Inrichting aanbrengen Schakelaars, stekkerdozen 12 n.n.b. 2 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen Karton Dichte vrachtwagen nvt

Oplevering Trappenhuis: deuren inhangen Deuren Later 28 stuks 12 0 3 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping N.v.t. n.n.b

Groot stukgoed, 

plaatvormig, zware 

bundeling of ondersteuning In karton in folie op pallet Folie, karton, pallet Dichte vrachtwagen 1,2x2,3 meter

Jumplift 2 -

Oplevering Trappenhuis: opleveren Later - -

Oplevering Deuren inhangen Hang- en sluitwerk Later 1 pallet 2 0 1 1 Nee

Voor één dagproductie 

op betreffende 

verdieping Ja

Voskamp groep west 

B.V.

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In dozen op pallet Karton, pallets Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift; palletwagen 2 -

Oplevering Natte groepen afwerken Kit Later n.n.b. 1 0 1 1 Nee

Installatievoorbereidings

ruimte verdieping -1 Ja n.n.b

Klein stukgoed, goed 

stapelbaar, zware 

bundeling of ondersteuning In bussen in dozen Bussen, dozen Dichte vrachtwagen nvt

Jumplift - -

Oplevering Installaties inregelen Later 8 -

Oplevering Verdieping opleveren Later - -

Hijs-

bewegingen

Lift-

bewegingen

Aanvoer-

bewegingen

138 0 76 Subtotaal ruwbouw 49

107 2 21 Subtotaal gevel 15

13 44 27 Subtotaal ruwe afbouw 69

3 203 58 Subtotaal fijne afbouw 144

0 5 3 Subtotaal oplevering 12

261 254 185

65,25 63,5 46,25

522 508 370

130,5 127 92,5

-

Subtotaal ruwe afbouw

Totaal voor twee torens per dag

Subtotaal fijne afbouw

Totaal per toren per cyclus

Totaal per toren per dag

Subtotaal oplevering

Totaal voor twee torens

Resultaten
Onderdeel

Subtotaal ruwbouw

Subtotaal gevel

Jumplift; palletwagen 13
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Bijlage O: Terreinplan JuBi
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Bijlage P: Uitgebreidde kraanspecificaties
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Hoisting height / Hauteur sous crochet / Altezza di sollevamento
Altura bajo gancho / Altura de montagem / Высота подъемаHubhöhe

* Weitere Hubhöhen, Auslegerlängen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage. / Further hoist heights and jib lenghts as well as
climbing inside the building on request. / Autres hauteurs sous crochet et longueurs de flèche ainsi que hissage dans le bâtiment
sur demande. / Ulteriori altezze gancio, lunghezze braccio così come telescopaggio all’interno dell'edificio: su richiesta. / Para alturas
bajo gancho superiores, otros alcances y trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevação, comprimentos de
lança e subida no edificio: sob consulta. / Другие высоты подъема, длины стрелы и самоподъем в здании – по запросу.
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65
WIW 280 MZ 407

kW FU

max. 301,0 m**
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3800

0
0

16
62

1

m/min0 10 20 30 40 50 60 70
0

4000

8000

12000

16000

kg
20000 Gang / Speed / Vitesse

Marcia / Velocidad
Velocidade / Передача

1

65 kW FU
WIW 280 VZ 402

max. 334,0 m**

172,0 m 237,0 m

1 20000
3900

11200
1250

0
0

16
58

0
0

28
102

2

m/min0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

4000

8000

12000

16000

kg
20000

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade / Передача

2

100

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade / Передача

1

** Weitere Hublastdaten: siehe Betriebsanleitung. / Further hoist load data: see instruction manual. / Autres données de la charge de levage:
voir manuel d’instruction. / Altri dati sui carichi sollevati: consultare il manuale d’istruzione. / Alturas bajo grancho superiores según manual.
Outras tabelas de carga: consultar manual de instruções. / .Другие данные по весу поднимаемых грузов см инструкцию по эксплуатации: .

kg m/min

/ stepless / régl. continu
regl. progressiva / sin escalones / sem degraus
бесступенчатый

stufenlos

5
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Capas

Lagen

Слоёв

kg m/min

/ stepless / régl. continu
regl. progressiva / sin escalones / sem degraus
бесступенчатый

stufenlos

6
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Capas

Lagen

Слоёв

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata
Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga / Вылет и грузоподъемностьAusladungund Tragfähigkeit

Antriebe Driving units / Mécanismes d entraînement
Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы/
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4 x 7,5 kW 550 HC)
4 x 5,5 kW 355 HC

500 HC (
(390 HC)

25,0 m/min

2 x 7,5 kW FU

10,5 kW FU0 91,0 m/min

65 kW FU

90,0

65 kW FU

90,0

110 kW FU

131,0

U/min
0,7 sl./min

tr./min
0

kVA
: kVA reduzierbar bei zu geringer Netz-Anschluss-

leistung, siehe BAL. / kVA can be reduced in case of too little power of
the mains, see instruction manual. / kVA peut être réduit en cas de trop
faible puissance du réseau, voir manuel d’instruction. / kVA riducibili in
caso di potenza di rete ridotta (si veda manuale uso e manutenzione) /
kVA variable para potencia de red demasiado pequeña, ver Manual de
instrucciones. / kVA reduzível no caso de capacidade da rede elétrica
muito baixa, ver manual de instruções. / К

н
оличество кВА может быть

сокращено до минималь ой общей потребляемой мощности, см.
инструкциюпо эксплуатации.

LM2 Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen.
Variant speeds and service conditions. / Vitesses et conditions de
fonctionnement différentes. / Differenti velocità e condizioni di
funzionamento. / Otras velocidades y características de funcio-
namiento. / Outras velocidades e caracteristicas de funciona-
mento. /Н .естандартные скорости и условия эксплуатации
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regl. progressiva / sin escalones / sem degraus
бесступенчатый

stufenlos

6
Layers
Couches
Avvolgimenti
Camadas
Capas

Lagen

Слоёв

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata
Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga / Вылет и грузоподъемностьAusladungund Tragfähigkeit

Antriebe Driving units / Mécanismes d entraînement
Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы/



50EC-H4 0
EC-H 04 0

355 HC
500 HC

355 HC

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

6,14

9,40

7,20

12,26

8,73

1,83

2,40

2,30

10,28
10,30
12,33
5,38

10,34
10,27
5,21

6,28
6,28

12,08

12,39

2,10

1,40
1,45

1,10
1,30

1,60

15000

3450

2720

3740

1800

6150

4000

270

2600
2040
2750
985

1500
1000
485

5050
6480

9770

8950

1710

920
1690

880
1340

1390
1470

2,87

1,76

1,87

1,93

2,38

1,93

2,14

2,70

1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76

2,45
2,45

2,45

2,75

1,10

0,75
0,82

0,60
0,40

0,72

3,18

1,94

1,05

2,05

1,05

1,91

1,40

1,65

1,99
1,98
1,99
1,97
1,96
1,94
1,94

2,45
2,45

2,45

1,58

1,00

0,65
0,72

0,65
0,72

1,48

1 1

2
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4

5

6

1

1

1

1

1

8

9

10

1

1

1

7 1
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10
13

1

1

1

13

14

4

4

4

15

16

17

9,08 32101,93 1,05

L B

H

280 VZ

Ausgleichsschwinge mit Schwingenlager / Pivot for
wheel box / Chape pour bogie / Bilanciere di equilibra-
tura con cuscinetto bilanciere / Balancin / Balancim
com suporte / Балансир с шарнирной опорой

Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie with drive
Bogie moteur / Telaio con gruppo propulsore
Caja rodillo motriz / Quadro sem grupo de propulsão
Подрамник с приводом

Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie without drive
Bogie fou / Telaio senza gruppo propulsore / Caja
rodillo conducido / Quadro com grupo de propulsão
Подрамник без привода

Unterwagen Undercarriage / Châssis / Carro
Carro con mástil / Carro de guindaste / Опорная рама

Führungsstück kpl.
/

/

/ Guide section cpl. / Cage
télescopique cpl. Gabbia de sopraelevazione compl.
Torre de montaje completa Peça de guia compl.
Направляющая секция в сб.

Hydraulikanlage, Stütz- und Klettertraverse

/
/

/ Hydraulic unit, supporting
and climbing cross members / Système hydraulique avec traverses d’appui
et de télescopage / Sistema idraulico, traversa di appoggio e allugamento
gru Sistema hidráulico con traviesa de apoyo y trepado / Instalação
hidráulica, tavessa de apoio e subida Гидроагрегат, стойка-упор и
траверса обоймы наращивания

Climbing equipment / Equipement de télescopage / Attrezzatura per allungamento della gru
Equipo de trepado / Acesórios p. subida no edificio / Обойма наращиванияKlettereinrichtung

Turmstück / Tower section
Elément de mât / Elemento di torre
Tramo torre / Torre / Башенная секция

Grundturmstück / Base tower section / Mât
de base / Elemento di torre base Tramo base
Peça de base de torre / Секция основания

Turm Tower / Mât / Torre
Torre / Torre / Башня

Hubwerkseinheit (65 kW) / Hoist gear unit / Treuil
de levage / Gruppo meccanismo sollevamento
Mecanismo de elevación /Grupo de mecanismo
elevatório / Блок грузовой лебедки

Laufkatze und Lasthaken / Trolley and hook
Chariot de distribution et crochet / Carrello con
gancio / Carrito y gancho / Carro de ponte e
gancho / Грузовая тележка и грузовой крюк

Ausleger-Kopfstück / Jib head section / Pointe de
flèche / Punta braccio / Tramo punta de pluma
Cabeça de lança / Концевая секция стрелы

Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section
Elément intermédiaire de flèche / Sezione intermedia
braccio / Tramo intermedio pluma / Peça suplementar
da lança / Промежуточная секция стрелы

Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section / Pied de
flèche / Sezione articolata braccio / Pluma tramo
primero / Base articulada de lança / Корневая
секция стрелы

Gegenausleger-Zwischenstück / Intermediate
counter-jib section / Elément interm. de contre-flèche
Spezzone di controbraccio / Tramo intermedio de
contrapluma / Peça suplementar da contra-lança
Промежуточная секция консоли противовеса

Gegenausleger-Anlenkstück / Counter-jib heel
section / Pied de contre-flèche / Settore articolato
di controbraccio / Tramo primero-contrapluma
Base articulada da contra-lança / Корневая секция
консоли противовеса

Gegenausleger-Kopfstück / Counter-jib head
Pointe de contre-flèche / Testa di controbraccio
Tramo punta de contrapluma / Cabeça de contra-
lança / Концевая секция консоли противовеса

Turmspitze / Tower head section / Porte-fléche
Testa porta-braccio / Cabeza de torre / Cabeça
de apaio de lança / Оголовок башни

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service. / Pesi di montaggio: vedere
manuale d’uso. / Peso para el montaje: según manual. / Pesos de montagem: vejam-se es instruções p. uso. / Mасса монтируемых частей см инструкцию по эксплуатации: . .

Kolli-Liste Packing List / Liste de colisage / Lista dei colli
Lista de contenido / Lista de embalagem / Упаковочный лист

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

.
Поз.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.
Кол во-

Kranoberteil Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru
Parte superior grúa / Parte superior do guindaste / Верхняя часть крана L (m) B (m) H (m)

Drehbühne kpl. / Slewing platform cpl. / Ensemble
mât cabine cpl. / Piattaforma girevole compl.
Conjunto plataforma de giro / Plataforma giratória
compl. / Поворотная платформа в сб.

kg*
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Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces
renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos
toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer respon-
sabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.

Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous
réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali!
¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modifição da construcao! / Права на
внесение конструкторских изменений сохраняются!

1

1

22

23
355 HC
500 HC

2,00 1,00 1,00 1000

Kiste mit Kleinteilen, Seilen / Crate with small parts, ropes
Caisse contenant des accessoires, câbles / Cassa con minuteria, funi
Caja con piezas pequeñas, cables / Caixa com peças pequenas, cabos
Ящик с мелкими деталями, с канатами

Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Singoli pesi. / / Pesos de peças componentes. / .Индивидуальный весPesos unitarios.*

Unterwagen-Turmstück / Undercarriage tower
section / Mât de châssis / Elemento di torre del
carro Tramo de carro / Peça de torre do chassis
Опорная башенная секция

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

.
Поз.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.
Кол во-

L (m) B (m) H (m) kg*

355 HC
500 HC

6,61
6,61

2,44
2,44

2,44
2,44

7475
7930

1

2

4

18

19

20

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

355 HC
500 HC

11,82
7,32

5,74
7,14

7,30
9,30

0,92
0,92

0,80
0,80

0,14
0,14

0,93
0,93

0,90
0,90

0,14
0,14

3515
2330

1600
2135

340
510

421
355 HC
500 HC

6,06
6,06

0,26
0,26

0,34
0,34

862
1140

Stützholm / Support strut / Hauban de châssis
Correnti di appoggio / Tirante vertical / Travessa
de apoio / Опорный подкос

Randträger / Border support / Traverse
Supporti base / Traviesa / Apoio de bordo
Стяжная балка

Tragholm lang / Long support arm / Longeron long
Longherone lungo / Brazo soporte largo / Travessa
comprida / Несущая балка, длинная

Tragholm kurz / Short support arm / Longeron court
Longherone corto / Brazo soporte corto / Travessa
curta / Несущая балка, короткая
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r = 7,5 m
(8,0 m)

500 HC
53,3 m

6 3HC-L355

EN 14439:2009–C25

HC-L355

6 3HC-L355

8 3HC-L355

Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre / Grúa torre
Guindaste de torre / Башенный поворотный кран

Unterwagen auf Anfrage / Undercarriage
on request / Chassis sur demande / C

/ Chassis
sob consulta / Опорная рама по запросу

arro su
richiesta / Carretón bajo consulta
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500HC

30,0 m
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64,2
58,4
52,6
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0,4

m m

*
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55,0 m
60,0 m

–
58,4
52,6
46,8
41,0
35,2
29,4
23,6
17,8
12,0
6,2
0,4

–
–

52,6
46,8
41,0
35,2
29,4
23,6
17,8
12,0
6,2
0,4

–
–
–

46,8
41,0
35,2
29,4
23,6
17,8
12,0
6,2
0,4

*
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55,0 m 60,0 m

–
–

64,9
59,1
53,3
47,5
41,7
35,9
30,1
24,3
18,5
12,7

*

–
–
–

59,1
53,3
47,5
41,7
35,9
30,1
24,3
18,5
12,7

*

–
–
–
–

53,3
47,5
41,7
35,9
30,1
24,3
18,5
12,7

*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
m

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 m

0

6 3HC-L355

Ausleger / Jib / Flèche / Braccio / Pluma / Lança / Стрела

Radius and hoisting height / Portée et hauteur de levage / Sbraccio e altezza di
sollevamento / Alcance y altura de elevación / Alcance e altura de elevação / Вылет и Высота подъемаAusladung und Hubhöhe

Turmhöhen Tower heights / Hauteur de mât / Altezze torre / Alturas de torre / Alturas de torre / ысота башниВ

*
Außer Betrieb, Auslegerstellung 15° – 70°. / Out of operation, jib position 15° – 70°. / Hors service, position de flèche 15° – 70°.

15° – 70°.F / 15° – 70°. / Posição da lança, fora de serviço 15° – 70°.
– .Вне работы, положение стрелы под углом 15° 70°

uori servizio, posizione braccio Posición de pluma, fuera de servicio

C 25
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16000

11530

13010

14450
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16000

10330

11600

12840

14200

15660

9290

10390

11450

12480

13000

8380

9330

10230

10970

7580

8390

9150

9600

6870

7560

8190

6230

6810

7300

5650
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5130

5500

4650 4200

m/kg

60,0
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50,0
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35,0

30,0

4,0 – 28,2
16000

4,0 – 30,7
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16000

4,0 – 35,0
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0
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28410
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4,0 – 13,7
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32000
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19990
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21,0 24,0

16340

18390
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22460

24040

25650

13720

15480

17430

19050

20470

21830

27,0

11740

13280

15000

16480

17770

18920 17000
29,4 m

13200
34,4 m

10200
39,4 m

7700
44,4 m

5700
49,4 m

4200
54,4 m

30,0

10190

11560

13090

14460

15650

32,0

9330

10600

12040

13340

14460

35,0

8240

9390

10700

11910

37,0

7620

8700

9930

11090

40,0

6810

7800

8930

42,0

6330

7280

8340

45,0

5710

6580

47,0

5340

6160
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4840

52,0

4540

55,0

6 3HC-L355

Tragfähigkeiten gültig bis 100 m Hubhöhe. Über 100 m Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit um das zusätzliche Seilgewicht. / Lifting
capacities valid up to 100 m hoisting height. Over 100 m hoisting height, the lifting capacity is reduced by the additional rope weight. / Capacités
de levage valables jusqu’à 100 m de hauteur sous crochet. Au-dessus de 100 m de hauteur sous crochet, la capacité de levage est réduite du
poids de câble supplémentaire. / Portate valide fino a 100 d’altezze di sollevamento. Oltre i 100 m si riduce la portata causa il peso addizionale
della fune. / Cargas válidas hasta altura de 100 m. Por encima de los 100 m se reduce la carga por el peso adicional del cable. / Cargas válidas
ate ã altura de 100 m. Para alem dos 100 m, reduz-se a carga pelo peso adicional do cabo. / Грузоподъемность действительна до 100 м высоты
подъема. Свыше 100 м высоты подъема грузоподъемность сокращается на вес дополнительного каната.

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata
Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga / Вылет и грузоподъемностьAusladungund Tragfähigkeit
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65
WIW 280 VZ 412

kW FU

kg

16000
4800

8600
1700

4500
500

m/min

0
0

0
0

0
0

21
52

35
89

59
123

1

2

3

kg

32000
10000

17700
5000

9700
1700

m/min

0
0

0
0

0
0

10
26

18
45

30
75

1

2

3

max. 1143 m

379,0 m

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

1

2

3

m/min

kg

0

4000
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14000
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0 20 40 60 80 100 120 140
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8000
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0
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m/min0 10 20 40 60 70 8030 50

Gang / Speed / Vitesse
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Velocidade /Передача

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

1

2

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

3

189,0 m

110 kW FU
WIW 300 VZ 406

kg

32000
15500

18300
8000
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3900
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0
0

0
0

0
0
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53
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2
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0
0

0
0

0
0
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Velocidade /Передача

3

180

379,0 m
Gang / Speed / Vitesse
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Velocidade /Передача

1

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача
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kg

0

8000

12000

20000

24000

28000

32000
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1

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

2

Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade /Передача

3

90

max. 1143 m

189,0 m

6 3HC-L355

2 x 7,5 kW FU

65 kW FU
110 kW FU

2,8 min
1,8 min

U/min
0 0,7 sl./min

tr./min

kVA

65 kW FU

65 kW FU

143,0

65 kW FU

110 kW FU

185,0

110 kW FU

110 kW FU

226,0

Antriebe Driving units / Mécanismes d’entraînement / Meccanismi / Mecanismos / Mecanismos / Приводы

Unterwagen auf Anfrage / Undercarriage on
request / Chassis sur demande / C

/ Chassis sob consulta
Опорная рама по запросу

arro su richiesta
Carretón bajo consulta

4 Lagen / Layers
Couches / Avvolgimenti
Camadas / Capas / Слоёв

stufenlos / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones
sem degraus / бесступенчатый

kVA reduzierbar bei zu geringer Netz-Anschlussleistung, siehe BAL.
kVA can be reduced in case of too little power of the mains, see instruc-
tion manual. / kVA peut être réduit en cas de trop faible puissance du
réseau, voir manuel d'instruction. / kVA riducibili in caso di potenza di
rete ridotta (si veda manuale uso e manutenzione) / kVA variable para
potencia de red demasiado pequeña, ver Manual de instrucciones.
kVA reduzível no caso de capacidade da rede elétrica muito baixa,
ver manual de instruções. / Количество кВА может быть сокращено до
минимальной общей потребляемой мощности, см. инструкцию по
эксплуатации.

4 Lagen / Layers
Couches / Avvolgimenti
Camadas / Capas / Слоёв

stufenlos / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones
sem degraus / бесступенчатый
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2,95

6,90

3,27

2,27

2,22

2,75

1,85
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1,89

1

1

1
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2,90 2,47
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8700

6500

42702,15

4
1,13 0,70 0,25 215

1b

5

2,80 2,20 1,60

1

4100

6
5,30 1,90 2,57

1
1650

30,0 m 30,0 m35,0 / 40,0 m 45,0 / 50,0 m45,0 / 50,0 m 55,0 / 60,0 m55,0 / 60,0 m

500HC

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

–

46,8
41,0
35,2
29,4
23,6
17,8
12,0

64,2
58,4
52,6

–
–

58,4
52,6
46,8
41,0
35,2
29,4
23,6
17,8
12,0

–
–
–

52,6
46,8
41,0
35,2
29,4
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6 3HC-L355

Ausleger / Jib / Flèche / Braccio / Pluma / Lança / Стрела

Außer Betrieb, Auslegerstellung 15° – 70°. / Out of operation, jib position 15° – 70°. / Hors service, position de flèche 15° – 70°.
15° – 70°.F / 15° – 70°. / Posição da lança, fora de serviço 15° – 70°.

– .Вне работы, положение стрелы под углом 15° 70°
uori servizio, posizione braccio Posición de pluma, fuera de servicio

1)
Min. Verankerungshöhe kann bei max. Turmhöhe bzw. bei Hakenhöhe > 100m abweichen. / Min. anchoring height may deviate at
max. tower height resp. hook height > 100 m. / La hauteur d’ancrage min. peut différer en cas de hauteur de mât max. resp. en cas de
hauteur sous crochet > 100m. / In caso dell’altezza max torre/gancio, l’altezza min. di ancoraggio può differire di > 100m. / La altura mínima
de arriostramiento puede variar con una altura máxima de torre, es decir para alturas bajo gancho > 100m. / Em uma torre, com uma altura
do gancho > 100 m a altura mín. do ancoramento pode variar. / Мин. высота крепления к зданию может изменяться при макс. высоте
башни или при высоте крюка более 100м.

Drehkranz-Auflage / Slewing ring support
Pivot / Ralla / Corona de giro / Cremalheira
Рама поворотного круга

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service. / Pesi di montaggio: vedere
manuale d’uso. / Peso para el montaje: según manual. / Pesos de montagem: vejam-se es instruções p. uso. / Mасса монтируемых частей см инструкцию по эксплуатации: . .

Kolli-Liste Packing List / Liste de colisage / Lista dei colli
Lista de contenido / Lista de embalagem / Упаковочный лист

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

.
Поз.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.
Кол во-

Kranoberteil Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru
Parte superior grúa / Parte superior do guindaste / Верхняя часть крана L (m) B (m) H (m) kg*

Konsole / Bracket / Console
Supporto / Soporte / Suporte / Консоль

Drehbühne mit Drehkranz und Drehwerken / Slewing platform with slewing ring
and slewing gears / Plate-forme tournante avec couronne d’orientation et
mécanismes d’orientation / Piattaforma girevole con ralla e gruppo di rotazione
Plataforma de giro con corona y mecanismos de giro / Plataforma de giratoira
completa / Поворотная платформа с поворотным кругом и механизмами поворота

Getriebebühne / Gear platform / Plate-forme des mécanismes
P / Plata
forma de mecanismos

iattaforma meccanismi Plataforma de mecanismos / -
/ Лебёдочная платформа

Hubwerk / Hoist gear / Mécanisme de levage / Argano di
sollevamento / Mecanismo de elevación / Mecanismo de
elevaçao / Механизм подъёма

Einziehwerk mit Sekundärbremse / Luffing gear with secondary
brake / Mécanisme de relevage avec frein secondaire / Argano di
sollevamento braccio con freno ausiliario / Mecanismo de pluma
batiente con freno secundario / Mecanismo de Lanea batente con
freio auxiliar / Стрелоподъемный механизм с вторичным тормозом

Fahrerhauspodest mit Kabine / Driver’s cabin with platform
Cabine de grutier avec plate-forme / Pedana gruista con cabina
Plataforma con cabina / Plataforma com cabina / Площадка c кабиной

Ausladung und Turmhöhen Radius and tower height / Portée et hauteur de mât / Sbraccio ed altezze
torri / Alcance y alturas de torre / Alcances e alturas da torre / Вылет и высота башни

Klettern im Gebäude Climbing in the building / Télescopage dans le bâtiment / Pure varianti di gru
allungabili / Subida no edificio / Trepado dentro del edificio / Самоподъ м крана в зданииё

C 25
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6 3HC-L355

111 P – 5833 DIN 15018 • BGL C.0 0 • 04.10 / 7• EN 14439:2009 – -H1/B3 .11. 355

Konstruktionsänderungen vorbehalten! / Subject to alterations! / Sous
réserves de modifications! / Riservato il diritto di modifiche strutturali!
¡Sujeto a modificaciones! / Salvo modifição da construcao! / Права на
внесение конструкторских изменений сохраняются!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces
renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos
toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer respon-
sabilidade quanto à informação fornecida. / Все данные указаны без обязательств.

* Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Singoli pesi. / Tramo punta de pluma / Pesos de peças componentes. / .Индивидуальный вес

Kleinteile

Ballast

Seile, Kleinteile / Ropes, small parts / Câbles, accessoires / F / Cabos, accessórios / Канаты, мелкие деталиuni, accessori / Cables, accesorios

Stahlballast / Steel ballast / Lest en acier / Contrappeso di acciaio
Lastres metálicos / Lastro metálico / Металлический балласт

Ballast / Lest Z
/ Lastro

/ avorra
Lastre / Балласт

Small parts / Accessoires / Accessori
Accesorios / Accessórios / Мелкие детали

Stahlballast / Steel ballast / Lest en acier / Contrappeso di acciaio
Lastres metálicos / Lastro metálico / Металлический балласт

Kletterturmstück (D1) / Climbing tower section / Elément de
hissage de mât / T

/ T
Elemento torre di telescopaggio / ramo de

torre trepador ramo de telescopagem / Секция самоподъема

Kletterturmstück (D2) / Climbing tower section / Elément de
hissage de mât / T

/ T
Elemento torre di telescopaggio / ramo de

torre trepador ramo de telescopagem / Секция самоподъема

Hydraulikanlage und Klettertraverse / Hydraulic unit and climbing cross members
Système hydraulique avec traverses de télescopage / I

Equipamento hidraulicoe
travessa de telescopagem Г

mpianto idraulico e traverse di
allungamento / Equipo hidráulico y traviesa de trepado /

/ идроагрегат и траверса наращивания

Einspannturmstück (B) / Anchoring tower section / Elément de mât
d’encastrement / E T

T
lemento torre d’ancoraggio / ramo de torre inferior

de trepado / ramo de telescopagem inferior / Упорная секция

Führungsrahmen (Hälfte) / Guide frame (half) / Cadre de hissage (moitié)
T / Bastidor de guiaelaio guida (metà) / Bastidor guía (mitad) (metade)
Направляющая рама (половина)

Führungsstück-Hälfte mit Podesten / Guide section with platforma
Cage télescopique avec plate-formes / Sezione guida con pedane
Tramo guía con plataforma / Tramo guia com plataforma
Половина направляющей секции с площадками

Hydraulikanlage und Klettereinrichtung / Hydraulic unit and climbing equip-
ment / Système hydraulique et équipement de téléscopage / Impianto idraulico
e dispositivo di telescopaggio / Sistema hidráulico y equipo de trepado
Sistema hidraulico e telescopagem / Гидроагрегат и обойма наращивания

Climbing on the building / Télescopage à l’extérieur du bâtiment / T
/ T

Telescopaggio esterno all’edificio / repado
exterior a edificio elescopagem exterior ao edificio /Наращивание высоты крана, пристёгнутого к зданию

Climbing in the building / Télescopage dans le bâtiment / Pure varianti di gru allungabili
Subida no edificio / Trepado dentro del edificio / Самоподъём крана в здании

Turmstück / Tower section / Elément de mât
Elemento di torre / Tramo torre / Torre / Башенная секция

Turm Tower / Mât / Torre
Torre / Torre / Башня

Grundturmstück / Base tower section / Mât de base / Elemento di torre
base / Tramo base / Peça de base de torre / Секция основания

Seitenpodest / Side platform / Plate-forme latérale / Pedana laterale
Plataforma lateral / Plataforma lateral / Боковая площадка

Auslegerhaltebock / Jib retaining frame / Chevalet de retanue
de flèche / Cavalletto tirante braccio / Caballete de soporte de
pluma / Cavalete de suporte da lança / Кронштейн стрелы

Ausleger-Zwischenstück 8,78 m (Festpunkt) / Intermediate jib
section (fixed point) / Elément intermédiaire de flèche (point fixe)
Sezione intermedia braccio (punto fisso) / Tramo intermedio pluma
(ponto fixo) / Peça suplementar da lança (punto fijo) / Промежуточная
секция стрелы иксированная точка(Ф )

Ausleger-Zwischenstück 10,36 m (Festpunkt) / Intermediate jib
section (fixed point) / Elément intermédiaire de flèche (point fixe)
Sezione intermedia braccio (punto fisso) / Tramo intermedio pluma
(ponto fixo) / Peça suplementar da lança (punto fijo) / Промежуточная
секция стрелы иксированная точка(Ф )

Ausleger-Zwischenstück 5,18 m / Intermediate jib section / Elément
intermédiaire de flèche / Sezione intermedia braccio / Tramo intermedio
pluma / Peça suplementar da lança / Промежуточная секция стрелы

Ausleger-Kopfstück / Jib head section / Pointe
de flèche / Punta braccio / Tramo punta de pluma
Cabeça de lança / Концевая секция стрелы

Unterflasche / Bottom hook block / Moufle inférieure / Bozzello
inferiore / Polipasto inferior / Gincho inferior / Крюковая обойма

Einziehseilflasche / Luffing rope pulley block / Tambour de relevage
Bozzello di sollevamento braccio / Polipasto cable de retracción
Gincho de cabo de retraçaõ / Замок стрелового каната

Ausleger-Zwischenstück 10,36 m / Intermediate jib section / Elément
intermédiaire de flèche / Sezione intermedia braccio / Tramo intermedio
pluma / Peça suplementar da lança / Промежуточная секция стрелы

Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section / Pied de flèche
Sezione articolata braccio / Pluma tramo primero
Base articulada de lança / Корневая секция стрелы

Pos.
Item
Rep
Voce

Ref
Pos.

.
Поз.

Anz.
Qty.
Qte.
Qta.
Cant.
Cant.
Кол во-

L (m) B (m) H (m) kg*
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Bijlage Q: Locatie en bereik van de liften
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Bijlage R: Voor- en nadelen van Jumpliften



Voor- en nadelen van Jumpliften
Voordelen Beschrijving

Versnellen van het bouwproces Bij de toepassing van JL kan het verticaal trans-
port van personen en goederen versneld worden. 
JL hebben namelijk een veel hogere snelheid 
dan PGL en de deuren openen en sluiten sneller.

Het eerder kunnen sluiten van de gevel Omdat er minder of geen liften benodigd zijn aan 
de buitenzijde van het gebouw bij de toepassing 
van een JL kan de buitengevel eerder gesloten 
worden. Dit betekent dat de gevel eerder wind- 
en waterdicht is en dat er aan het einde van het 
bouwproces minder of geen werk meer aan de 
gevel verricht hoeft te worden.

Minder uitval van liften De JL zijn betrouwbaarder dan de standaard 
PGL. Dit betekent dat het verticale transport min-
der hinder ondervindt van technische problemen. 

Weersonafhankelijk Doordat de JL worden aangebracht in de liftkern 
is het geheel afgeschermd van weersomstandig-
heden. Omdat het weer geen invloed heeft op 
de technische installatie zal er minder uitval door 
technische storingen zijn.

Kortere wachttijd De JL hebben een hogere snelheid dan PGL, 
waardoor de wachttijd afneemt. Een kortere 
wachttijd betekent meer productie.

Veilige manier van transport JL zijn een veilige manier van transport. De 
veiligheidsvoorzieningen zijn nagenoeg hetzelfde 
als bij de definitieve lift en het veiligheidsniveau 
is afgestemd op de eindgebruiker, de bewoners. 
Dit betekent dat er een kleinere kans is op onge-
lukken, dan bijvoorbeeld bij de standaard PGL.

Andere bouwpartijen hebben geen last van de 
liften

Omdat de JL in de liftkern staat is de interventie 
met andere partijen minder. In tegenstelling tot 
de gevel zijn er weinig tot geen andere partijen 
aanwezig in de liftkern, waardoor er minder stag-
natie en problemen zullen ontstaan.

Sneller beschikbaar zijn van de definitieve lift Doordat de JL voor een groot deel bestaat uit 
de onderdelen van de definitieve lift, kost het 
minder tijd om de definitieve lift in te bouwen. Het 
ombouwen van de JL gaat relatief snel, waardoor 
kort voor oplevering gestart kan worden met het 
ombouwen.

Geen operationele verrassingen De JL kent weinig operationele verrassingen, 
doordat het voor een groot gedeelte lijkt op het 
installeren en laten functioneren van een stan-
daard lift. Een standaard PGL echter is meer 
projectgebonden.

Milieuvriendelijk JL gebruiken relatief weinig energie, waardoor ze 
milieuvriendelijker zijn dan PGL. Dit wordt vooral 
mogelijk gemaakt door een juiste configuratie.
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Beter georganiseerde bouwplaats Omdat JL in het gebouw worden geplaatst kan 
de bouwplaats beter georganiseerd worden, 
dan wanneer er PGL aan de buitenzijde worden 
toegepast. Liften aan de buitenzijde nemen een 
bepaalde hoeveelheid ruimte in op de bouw-
plaats die erg kostbaar kan zijn.

Nadelen Beschrijving
Ruwbouw niet altijd bereikbaar Omdat de JL minimaal vier verdiepingen con-

structieruimte nodig heeft is het niet altijd moge-
lijk om de lift in gebruik te nemen tot de ruwbouw.

Afmetingen lift Een van de grootste nadelen zijn de afmetingen 
van de lift. Een JL heeft namelijk de afmetingen 
van de definitieve lift. Een standaard PGL is gro-
ter. Bij de toepassing van een JL moet dus goed 
rekening gehouden worden met de maximale 
afmetingen van de lift en materialen.

Meer werk voor de aannemer en meer aandacht 
vereist door de aannemer

Er ligt meer werk bij de aannemer door de toe-
passing van een JL in plaats van een lift aan de 
buitenzijde van het gebouw. De aannemer moet 
namelijk de bouwkundige voorzieningen, beno-
digd voor de JL, ophogen en zorgen voor een 
goede waterdichting. Deze activiteiten krijgen 
niet altijd de urgentie die ze verdienen, omdat ze 
meestal als een subproces van het totale bouw-
proces wordt beschouwd.

Waterdichting maken en houden Het zorgen voor een goede waterdichting is van 
groot belang, omdat een kleine hoeveelheid 
vocht de lift kan stilleggen, vanwege gevoelige 
elektronica. De aannemer moet daarom zorgen 
voor een goede waterdichting. Omdat de water-
dichting vaak verplaatst moet worden is het een 
taak die veel aandacht verdiend.

Hoge kosten Een JL is relatief duur in vergelijking met een 
standaard PGL. Een dergelijke lift wordt bij grote 
projecten vaak gekocht met de afspraak op 
terugkoop. Bij een JL is dit geen optie, waardoor 
het geheel duurder wordt.

Beschadigingen Omdat de liftkooi die wordt gebruikt ook de 
definitieve liftkooi zal worden is er een kans op 
beschadigingen. De liftkooi wordt volledig afge-
timmerd, waardoor de kans op schade kleiner 
wordt, maar het blijft een gevaar. Met name 
deuren en stijlen van de ingang zijn hiervoor 
gevoelig.

Ervaringen Het product JL is een nog nieuw en innovatief 
product, dat nog niet veel is toegepast door aan-
nemers. Hierdoor is er een gebrek aan ervaring 
bij aannemers. Hierdoor kunnen onnodige stag-
naties of storingen ontstaan.
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* Alleen digitaal op CD-ROM in te zien.

Bijlage S: Rapport ‘Optimaal Bouwplaats Transport’*
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* Alleen digitaal op CD-ROM in te zien.

Bijlage T: Handleiding verschillende hulpmiddelen*
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Bijlage U: Mogelijkheden van de drie hulpmiddelen



Optimaal Bouwplaats Transport
Dit hulpmiddel heeft zoals gezegd de grootste invloed op de bouwplaatslogistiek. De belangrijkste 
procesgang van het hulpmiddel is de procesgang 2: horizontaal en verticaal transport op de bouw-
plaats naar en vanaf de verdiepingsvloer. Om de invloed op de logistiek met de mogelijkheden van 
het programma te kunnen vergelijken volgt hieronder een voorbeeld. Het voorbeeld heeft betrekking 
op het leggen van kanaalplaten op een verdieping waarbij tevens een vullaag, wapeningsnetten en de 
druklaag worden gestort met behulp van een torenkraan. Hoe dit in het programma in te vullen is, wat 
er allemaal mogelijk is en wat de resultaten zijn zal duidelijk zijn na behandeling van het voorbeeld. 
Daarna kan een conclusie worden getrokken over de mogelijkheden van het programma OBT.

Het voorbeeld dat nu beschreven gaat worden is een concreet ‘project’ met daarbij de volgende eigen-
schappen:
• Kanaalplaatelementen (enkele veel voorkomende typen):

 o H= 200, B= 120 cm, L=   7.20 m (gewicht ca. 2.600 kg)
 o H= 260, B= 120 cm, L= 10.80 m (gewicht ca. 5.000 kg)
 o H= 320, B= 120 cm, L= 12.60 m (gewicht ca. 6.800 kg)

• Voegvulling (zand-cementspecie)
• Druklaag (beton B15)
• Wapeningnetten 
Voor het transport van de materialen met een Potain H30/ 30C torenkraan geldt de capaciteitstabel: 

Tabel 1.1: capaciteitstabel torenkraan Potain H30/ C30
Snelheid Lastgewicht Inschering

Hijsen

0 – 68 m/ min
0 – 34 m/ min

3 ton
6 ton Enkel

0 – 34 m/ min
0 – 17 m/ min

6 ton
12 ton Dubbel

Zwenken 0,75 omw/ min
Katten 0 – 60 m/ min
Rijden 30 m/ min

Afbeelding 1.1: doorsnede, plattegrond en situering van het gebouw inclusief de aanvoerplaats voor materialen
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Het kantoorgebouw bestaat uit 8 bouwlagen met op elke bouwlaag een kanaalplaatvloer. Zie de door-
snede en plattegrond alsmede de situering van kraan en aanvoerplaats van de materialen in afbeel-
ding 1.1. Het voortgangstempo is bepaald op 6 dagen per laag.

Projectgebonden materiaalgegevens:
• Kanaalplaten d= 260
• Voegvulling 11 l/ m1
• Druklaag d= 60
• Wapeningnetten 200 x 200, d= 8 (4 kg/ m2)

Kostprijsgegevens kraan (in €):
• Huur per week   1.700
• Bedieningskosten per week  1.475
• Opbouwkosten   12.500
• Demontagekosten   12.500

Dit zijn de gegevens waarmee het project berekend moet worden. Om te beginnen moeten eerst alle 
materiaalgegevens in de achterliggende database (bibliotheek grondgegevens) ingevoerd worden. 



• Allereerst worden de drie varianten kanaalplaten ingevoerd. Om één variant ingevoerd te krijgen 
moeten achtereenvolgens de volgende stappen worden ondernomen:

1. Kanaalplaat invoeren volgens de STABU code (besteksonderdeel 23: Prefab steenachtige materia-
len; kanaalplaatvloeren);
2. Transporteenheid invullen (eenheid, verpakkingsgrootte en -vorm);
Stappen 1 en 2 worden herhaald voor de andere twee typen kanaalplaten.

3. Transportsysteem kiezen (in dit geval worden de kanaalplaten met de Potain H30/ 30C getranspor-
teerd);
3a. Kanaalplaat selecteren;
3b. Basistransportsyteem (Potain H30/ 30C) kiezen per logistieke procesgang;
3c. Kraangegevens invoeren (hijs- en viersnelheid, zwenksnelheid, aan- en afpiktijd en bruto/netto-
factor1);
4. Personeelsinzet verwerker samen met uurtarief invoeren;
Stappen 3 en 4 worden herhaald voor de andere twee typen kanaalplaten.

De stappen 1, 2, 3 en 4 worden ook op dezelfde manier doorlopen voor de voegvullingen, de druklaag 
en de wapeningsnetten.

1 De bruto/netto-factor is meegenomen in verband met verlies op de direct productieve tijd. Drie factoren zijn hierop van 
invloed te weten: bijkomende handelingen, rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloopverliezen.

Figuur 1.1: overzicht van de ingevulde gegevens na voltooiing van stap 1 t/m 4
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• Nadat alle gegevens voor de materialen zijn ingevuld moeten de projectgegevens ingevuld 
worden. De stappen die hiervoor achtereenvolgens genomen dienen te worden staan hieronder 
opgesomd:

5. De naam van het project moet ingevoerd worden;
6. Er moet een keus worden gemaakt voor het basissysteem waarmee materialen worden getranspor-
teerd. Dit is in dit geval de torenkraan Potain H30/ C30 voor alle logistieke procesgangen;
7a. Dan moeten de materiaalsoorten die zojuist in de database zijn ingevoerd in de lijst met materiaal-
gegevens worden ingevoerd;
7b. Dan moeten de materiaalhoeveelheden worden ingevuld;
8a. De bouwdeelgegevens (8 lagen en 6 dagen per verdieping) moeten als algemene gegevens wor-
den ingevoerd;
8b. Dit geldt ook voor de afstandgegevens;
9. Dan kunnen eventueel nog grondgegevens worden bijgesteld die veranderd zijn naar aanleiding 
van de gekozen bouwmethode;

Figuur 1.2: overzicht van de ingevulde gegevens na voltooiing van stap 5 t/m 9



• Nadat de gegevens zijn bijgesteld is weer een onderdeel afgerond. Nu volgen nog twee stappen 
voordat de resultaten kunnen worden beoordeeld.

10. De planninggegevens moeten worden ingevoerd (startdatum, werkdagen/ niet-werkdagen);
11. De systeemkosten moeten worden ingevoerd (in dit geval de kosten van de kraan);

Figuur 1.4: overzicht van de ingevulde gegevens na voltooiing van stap 11

Figuur 1.3: overzicht van de ingevulde gegevens na voltooiing van stap 10
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• Dan kunnen de resultaten beoordeeld worden. Resultaten die het programma geeft zijn de totale 
bezettingstijd, het transportschema en een samenvatting van de projectresultaten;

Figuur 1.5: overzicht van de totale bezettingstijd

Figuur 1.6: overzicht van een transportschema

Figuur 1.7: samenvatting van de projectresultaten



• Zoals ook al aangegeven in de vorige paragraaf, waarin de werking van het rekenprogramma OBT 
werd beschreven, is het ook mogelijk om het personenvervoer te berekenen. Het resultaat dat te 
zien is in figuur 1.7 heeft alleen betrekking op materiaaltransport. In figuur 1.8 is een voorbeeld te 
zien van het resultaat dat men krijgt wanneer het personenvervoer wordt berekend met het pro-
gramma. Opgemerkt moet worden dat dit een resultaat is van een ander project.

Na dit stappenplan is min of meer duidelijk hoe het programma werkt voor een specifiek project en wat 
de input moet zijn om tot de benodigde output te komen. In tabel 1.2 is samenvattend weergegeven 
wat de input is van het rekenprogramma OBT en wat er als resultaat uit tevoorschijn komt.

Tabel 1.2: in- en output van het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’
Input

Gegevens Specifiek
Materiaalgegevens • Besteksonderdeel

• Materiaalsoort
Transporteenheden • Eenheid

• Verpakkingsgrootte
• Verpakkingsvorm

Transportsysteem • Materieelsoort
• Materieelgegevens

Personeelsinzet • Hoeveelheid
• Uurtarief

Bouwdeelgegevens • Aantal bouwlagen
• Cyclustijd

Transportafstanden • Horizontale afstanden
• Verticale afstanden

Figuur 1.8: overzicht van het personenvervoer
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Toeslagfactoren
Planninggegevens • Variabele kosten

• Eenmalige kosten
Transportsysteemkosten • Variabele kosten

• Eenmalige kosten
Output

Gegevens Specifiek
Logistieke Bouwplaats Kosten (LBK) • LBK 1: logistieke kosten als onderdeel van 

de activiteiten van de verwerkende ploeg 
berekend per materiaalstroom als voor alle 
materiaalstromen gezamenlijk.

• LBK 2: logistieke kosten van het toegepaste 
transportsysteem.

Bezettingstijd Bezetting van het ingezette basistransportsys-
teem per dag en in de tijd.

Transportschema Per dag te vervoeren materialen in de eerstko-
mende twee weken.

Personenvervoer Bezettingseffecten als gevolg van personenver-
voer bij gebruik van liften.

Samenvatting van de uitkomsten – zowel grafisch als in cijfers – van alle doorgerekende varianten, 
zodat alternatieven in één oogopslag kunnen worden vergeleken.

Concluderend kan gezegd worden dat nu bekend is binnen welke bandbreedte OBT werkzaam is. De 
logistieke aspecten die met het programma zijn te bepalen zijn vastgesteld.



Wachttijd Bouwplaatspersoneel
De belangrijkste toepassing van dit hulpmiddel is het personenvervoer met liften tussen de verdiepin-
gen onderling. Het personenvervoer is daarbij onderdeel van procesgang 2: horizontaal en verticaal 
transport op de bouwplaats naar en vanaf de verdiepingsvloer. Om de invloed op de logistiek met de 
mogelijkheden van het programma te kunnen vergelijken volgt hieronder een korte beschrijving van de 
stappen die men als gebruiker moet nemen om de wachttijd voor het bouwplaatspersoneel gedurende 
het uitvoeringsproces te kunnen berekenen. Opgemerkt dient te worden dat voor het project JuBi ook 
de wachttijd voor het bouwplaatspersoneel op de liften is berekend. Deze berekening is bijgevoegd 
in bijlage U en zal tevens waar mogelijk worden behandeld in het onderstaande stappenplan. Daarna 
kan een conclusie worden getrokken over de mogelijkheden van het rekenmodel ‘Wachttijd Bouw-
plaatspersoneel’.

• Allereerst dienen algemene gegevens door de gebruiker te worden ingevoerd. Achtereenvolgens 
moeten daarvoor de volgende handelingen worden verricht:

1. Allereerst dienen de projectgegevens te worden ingevoerd (aantal verdiepingen, hoogte verdiepin-
gen);
2. Daarna moet de planning globaal worden ingevuld (activiteiten, startdatum, tijdsduur, ploeggrootte);
3. Dan volgen de vaste gegevens over het liftgebruik (in- en uitstaptijd, tijdsverlies per stopplaats);
4. Dan kunnen verschillende opties voor het liftgebruik worden ingegeven (periode, aantal ploegen, 
populatie, werk- en pauzetijd);
5. De laatste stap is het invullen van de gegevens over de liftinzet (type, omschrijving, periode, snel-
heid, vertraging, versnelling, openings- en sluitingstijd deuren, personenlimiet, bezettingsgraad).
Indien er meerdere opties doorgerekend moeten worden dan kunnen de stappen 4 en 5 worden her-
haald.

• Dan kunnen de gegevens worden geprepareerd voor berekening voor de verschillende opties. 
Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

6. Allereerst dient het tijdsverlies per stopplaats berekend te worden. Deze waarde is afhankelijk van 
de toegepaste lift.
7. Dan moet de in- en uitstaptijd per persoon worden berekend. Deze is al door de gebruiker inge-
voerd, maar moet nog omgezet worden van seconden naar minuten.
8. Dan moet de tijd berekend worden om één verdieping te overbruggen.
9. De volgende stap is het bepalen van het aantal liften dat per werkdag wordt ingezet.
10. Daarna moeten de passagiers die gedurende een werkdag tijdens een bepaalde ronde gebruik 
maken van de lift worden bepaald. Dit is afhankelijk van het aantal personen dat werkzaam is, wan-
neer zij starten en stoppen met werken en wanneer zij pauzeren.
11. Dan moet de in- en uitstapkans worden bepaald voor een bepaalde werkdag.
12. Als laatste stap moet het aantal verdiepingen nog worden meegenomen.

• Na preparatie volgt de eigenlijke berekening van de wachttijd volgens onderstaande stappen:
13. Nu alle gegevens in de vorige stap zijn bepaald kan de wachttijd worden berekend met een inge-
wikkelde formule. Na berekening is de wachttijd bekend en kan de volgende stap in werking treden.

• De laatste stap is het presenteren van de wachttijden voor alle berekende opties:
14. Na berekening van de wachttijd ontstaat een grafiek met daarin de verschillende opties van de 
wachttijd per werkdag gedurende het uitvoeringsproces.

Zoals al eerder aangegeven is voor het project JuBi ook een berekening gemaakt voor de wacht-
tijd van het bouwplaatspersoneel (zie bijlage U). Alle afwegingen en afbakeningen zijn in de bijlage 
weergegeven, maar wat natuurlijk het interessante is zijn de wachttijden die zijn berekend. Op begane 
grond niveau moet een bouwvakker op 1 juli 2011 ongeveer 8 minuten (468 seconden) wachten totdat 
men met één van de twee Jumpliften mee kan. Op de personen-/ goederenlift die de bouwvakkers 
naar de klimkist in de kern brengt moet men bijna 7 minuten (403 seconden) wachten. Deze tijden 
zijn lang, wat betekend dat er maatregelen genomen dienen te worden om de wachttijd voor het 
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bouwplaatspersoneel terug te dringen. Deze maatregelen zullen ook met het uiteindelijke hulpmiddel 
doorgerekend moeten worden. Hier volgt meer over in het volgende hoofdstuk.

Na bovenstaand stappenplan is min of meer duidelijk hoe het programma werkt en wat de input moet 
zijn om tot de benodigde output te komen. Tevens is de berekening voor het project JuBi enigszins 
toegelicht. In tabel 1.3 is samenvattend weergegeven wat de input is van het rekenprogramma ‘Wacht-
tijd Bouwplaatspersoneel’ en wat er als resultaat uit tevoorschijn komt.

Tabel 1.3: in- en output van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’
Input

Gegevens Specifiek
Invoer gegevens door gebruiker

Projectgegevens • Aantal verdiepingen
• Hoogte verdiepingen

Planninggegevens • Activiteiten
• Start werkdag
• Tijdsduur
• Ploeggrootte

Liftgebruik (vast) • Gemiddelde instaptijd
• Gemiddelde uitstaptijd
• Tijdsverlies per stopplaats voor gebruik per-

sonen-/ goederenlift (excl. in- en uistaptijd)
Liftgebruik (per optie) • Periode

• Aantal ploegen
• Percentage van de populatie
• Begin en einde van de werkdag
• Pauzetijden

Liftinzet (per optie) • Type lift
• Omschrijving
• Periode inzet lift
• Max. snelheid
• Vertraging (alleen JL)
• Versnelling (alleen JL)
• Openingstijd liftdeuren (alleen JL)
• Sluitingstijd liftdeuren (alleen JL)
• Max. aantal personen
• Max. bezettingsgraad

Prepareren gegevens voor berekening
Tijdsverlies per stopplaats • Lifttype op werkdag

• Tijdsverlies per stopplaats PGL
• Tijdsverlies per stopplaats PL en JL

In- en uitstaptijd per persoon Omzetten van seconden naar minuten
Tijd om een verdieping te overbruggen • Hoogte verdieping

• Maximale snelheid van lift op werkdag
Aantal liften



Aantal passagiers in ronde • Totaal aantal werkzame personen op werk-
dag

• Verkeersintensiteit op werkdag
• Bijgekomen passagiers gedurende vorige 

ronde op werkdag
• Aantal passagiers (max.) in ronde op werk-

dag
• Rondetijd vorige ronde (R-1)
• Overgebleven passagiers ronde (R-1)
• Overgebleven passagiers ronde (R)

In- en uitstaptijd per toestand • Verdeling werkzame personen over verdie-
pingen op werkdag

• Totaal aantal werkzame personen op werk-
dag

• Verkeersintensiteit op werkdag
• Bijgekomen passagiers gedurende vorige 

ronde op werkdag
• Aantal passagiers (max.) in ronde op werk-

dag
• In- en uitstapkans per toestand voor ronde 

(R)
• Rondetijd vorige ronde (R-1)
• Overgebleven passagiers ronde (R-1)
• Overgebleven passagiers ronde (R)

Aantal verdiepingen
Berekenen wachttijd

Invoer van vele variabelen
Output

Presenteren wachttijd
Grafiek met verschillende opties van de wachttijd gedurende het uitvoeringsproces.

Concluderend kan gezegd worden dat nu bekend is binnen welke bandbreedte het programma 
‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ werkzaam is. De logistieke aspecten die met het programma zijn te 
bepalen zijn vastgesteld.
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Kraantijdbepaling
De belangrijkste toepassing van dit hulpmiddel is het transport van materialen op de bouwplaats naar 
en vanaf de verdiepingsvloer met behulp van de kraan. Dit transport is daarbij onderdeel van proces-
gang 2: horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf de verdiepingsvloer. Om de 
invloed op de logistiek met de mogelijkheden van het programma te kunnen vergelijken volgt hieron-
der een korte beschrijving van de stappen die men als gebruiker moet nemen om de kraantijd te kun-
nen berekenen. Daarna kan een conclusie worden getrokken over de mogelijkheden van het model 
‘Kraantijdbepaling’.

• Na het klikken op start in het startscherm krijgt men het hoofdmenu te zien. Hier kan de projectin-
formatie worden ingevuld. Daarna kunnen gegevens worden ingevuld met betrekking tot de kraan-
tijdberekening zoals type torenkraan, torenkraanafmetingen, organisatiegraad et cetera. Tevens 
is na het klikken op de info-knoppen meer informatie te achterhalen over de verschillende typen 
torenkranen. Ook staat er een overzicht met drie stappen weergegeven die na invulling leiden tot 
de gewilde kraantijd.

Figuur 1.9: overzicht van het hoofdmenu



• Na het hoofdmenu moet stap 1, de kraancycli worden ingevuld. Tijdens deze stap moeten alge-
mene gegevens, de handtijd 1 & 2 en de machinetijd 1 & 2 worden ingevuld. Van deze gegevens 
moet tevens de wachttijd en de hoeveelheid rust en persoonlijke verzorging worden aangegeven. 
Dit leidt tot een totale tijdsduur voor de kraancycli.

• Na stap 1 volgt uiteraard stap 2, de deelcycli. Tijdens deze stap moeten algemene gegevens, 
wisseling hijsvoorziening en machinetijd 3 worden aangegeven. Tevens moet ook hiervoor weer 
de wachttijd en de rust een persoonlijke verzorging worden ingevuld. Dit leidt weer tot een totale 
tijdsduur voor de deelcycli.

• Na stap 2 volgt de laatste stap voor het overzicht van de resultaten, namelijk de onbezette tijd. 
Hier moeten gegevens ingevuld worden over storingen, onwerkbaar weer en uitklimmen en veran-
keren. Dit leidt tot een totale tijdsduur voor de onbezette tijd.

Figuur 1.10: overzicht van stap 1, de kraancycli
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Figuur 1.12: overzicht van stap 3, de onbezette tijd

Figuur 1.11: overzicht van stap 2, de deelcycli



• Als laatste volgt een overzicht van de resultaten waarin een samenvatting te zien is van de pro-
jectgegevens en de stappen 1 tot en met 3. Als laatste wordt de totale kraantijd, het getal waar het 
natuurlijk om gaat, weergegeven.

Figuur 1.13: overzicht van alle gegevens met bijbehorende kraantijd
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Na dit stappenplan is min of meer duidelijk hoe het programma werkt en wat de input moet zijn om 
tot de benodigde output te komen. In tabel 1.4 is samenvattend weergegeven wat de input is van het 
model ‘Kraantijdbepaling en wat er als resultaat uit tevoorschijn komt.

Tabel 1.4: in- en output van het hulpmiddel ‘Kraantijdbepaling’
Input

Gegevens Specifiek
Projectinformatie • Projectnaam

• Projectnummer
• Adres
• Beschrijving
• Onderdeel
• Bijzonderheden
• Datum
• Versie
• Naam aannemer/ combinatie
• Opgesteld

Gegevens ten behoeve van kraantijdberekening • Torenkraanafmetingen
• Organisatiegraad
• Bouwwerkafmetingen
• Steiger rondom bouwwerk?

Kraancycli • Omschrijving handtijd 1 + 2
• Totale hoeveelheid
• Eenheid
• Hoeveelheid per kraanhandeling
• Gewicht last
• Tijdsduur handtijd 1
• Rust en persoonlijke verzorging
• Wachttijd handtijd 1
• Machinetijd 1
• Tijdsduur handtijd 2
• Wachttijd handtijd 2

Deelcycli • Omschrijving wisseling hijsvoorziening
• Totaal aantal wisselingen
• Tijdsduur wisseling hijsvoorziening
• Rust en persoonlijke verzorging
• Wachttijd wisseling hijsvoorziening

Onbezette tijd • Aan- en afloop torenkraanmachinist
• Storingen
• Onwerkbaar weer

Output
Gegevens

Overzicht projectgegevens
Overzicht tijdsduur kraancycli
Overzicht tijdsduur deelcycli
Overzicht onbezette tijd
Totale kraantijd

Concluderend kan gezegd worden dat nu bekend is binnen welke bandbreedte het model ‘Kraantijd-
bepaling’ werkzaam is. De logistieke aspecten die met het programma zijn te bepalen zijn vastgesteld.
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Bijlage V: Onderzoek naar het Japanse bouwproces



Beschrijving van de Japanse manier van bouwen
Verleden – heden - toekomst
In het verleden liep Japan enorm achter op de westerse wereld vanwege het isolement waarin de 
mensen jarenlang hadden geleefd. Vanaf 1853 is onder aanvoering van Keizer Meiji de achtervolging 
ingezet. Tot voor kort stond Japan bekend als één van de meest vernieuwende landen als het ging 
om bouwinnovaties. Dit ingegeven door het ruimtegebrek, hoge grondprijzen en kwetsbare geologie 
dwingt Japan om innovatief te bouwen. Ruim één op de vijf Japanners is voor het levensonderhoud 
afhankelijk van de bouw en daarom kent de bouwsector zeer veel bouwbedrijven.

Organisatie en rol overheid
De betrokkenheid van de overheid in de Japanse bouw is groot. Naast investeerder is de overheid 
namelijk ook regelgever. In de voorbereidende fase moet goedkeurig worden verleend aan bouw-
ontwerpen en dit gebeurd door het Ministry of Construction (verder benoemd als MOC). Het MOC 
werkt samen met het Building Center of Japan, die ontwerpen voor gebouwen hoger dan 60 meter 
goedkeurt. Verder doet de overheid ook investeringen en dan vooral in onderzoeks- en ontwikkelings-
activiteiten. Een voorbeeld zijn de investeringen in het Building Research Institute, die onder andere 
onderzoek doen naar innovatieve materialen en aardbevingbestendig bouwen. Helaas zijn binnen de 
private sector ook veel bedrijven die dit onderzoek doen en daarin veel verder zijn. 
Wat wel heel kenmerkend is voor de Japanse bouwondernemingen is de lange termijn instelling. 
Waar men in de westerse wereld vooral gericht is op financiële prestaties op korte termijn, daar wordt 
in Japan de lange termijn politiek gehanteerd. Omzetmaximalisatie wordt geprefereerd boven winst-
maximalisatie. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de expansie van de productiecapaciteit en 
marktontwikkeling zien de Japanse bouwondernemingen als integrale onderdelen van hun activiteiten. 
Zij gaan ervan uit dat als het marktaandeel goed is gevestigd de winsten vanzelf zullen volgen.
In de top van de Japanse bouwsector zitten vijf grote bedrijven, ook wel de ‘big five’ genoemd. Dit zijn 
Taisei, Kajima, Shimizu, Obayashi en Takenaka. In tabel 1.1zijn enkele gegevens van deze top-5 te 
lezen1.

Tabel 1.1: gegevens over de Japanse ‘big five’

Bouwbedrijf Omzet (triljoenen ¥) Werknemers
Plek in interna-
tionale top 225 

(2009)*
Bouwkundig Gehele bedrijf

Taisei Corp. 1,641 8.446 14.461 35
Kajima Corp. 1,949 8.705 15.608 24
Shimizu Corp. 1,888 9.055 12.115 50

Obayashi Corp. 1,682 9.222 15.150 22
Takenaka Corp. 0,983 8.030 - 63

* Nederlands bouwbedrijf ‘BAM’ staat in deze lijst op de 15e plaats.

De organisatie van de Japanse bouwsector kan omschreven worden als hiërarchisch. De grote bouw-
bedrijven in Japan werken nauw samen met vaste onderaannemers en toeleveranciers. De hoofdaan-
nemer ziet het zelfs als zijn taak om toeleveranciers te voorzien van winstgevende contracten. Dit 
zorgt er weer voor dat leveranciers een extra inspanning leveren om bouwproducten op tijd en van 
hoge kwaliteit aan te leveren. Het vertrouwen is daarbij groot en van ellenlange contractonderhande-
lingen is geen sprake. Ook de aanbestedingsdocumenten zijn minder in aantal, omvang en detail.

Bouwproces
De grote bouwbedrijven werken in Japan vooral volgens het ‘design and build’ principe. Dat wil zeg-
gen dat het ontwerp en de uitvoering daarbij zijn geïntegreerd binnen één bedrijf. Het gehele proces 
van ontwerp, planning, calculatie, inkoop, bouw en exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van 

1 Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van de websites van de genoemde bouwbedrijven
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de hoofdaannemer. Al bij de aanvang van het project komen de vertegenwoordigers van de verschil-
lende betrokken afdelingen bij elkaar en werken zij samen in een multifunctioneel team. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat de grote bouwondernemingen geen uitvoerend personeel in dienst hebben. 
De uitvoering wordt volledig uitbesteed aan een groep vaste onderaannemers. Dit wordt ook wel het 
shitauke-systeem genoemd.
Die onderaannemers hanteren onafhankelijk van het project een hoge mate van standaardisatie. De 
bouwplaatsen worden min of meer op dezelfde manier ingericht en de te volgen procedures zijn altijd 
identiek. Deze standaardisatie moet zorgen voor een optimaal bouwproces en het moet de kwaliteit, 
de veiligheid, de kosten en de planning ten goede komen. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen en bouwvakkers hier bewust van te maken wordt iedere werkdag gestart met een kwartiertje 
werkbespreking en ochtendgymnastiek, de zogenaamde chôrei. Tijdens de chôrei wordt nauwkeurig 
uitgelegd wat er volgens planning die dag moet gebeuren, wie waar verantwoordelijk voor is, welke 
materialen gebruikt gaan worden en hoe het logistieke proces eruit ziet. Eventuele aandachtspunten 
van de dagen ervoor, zoals onopgeruimd afval, worden met behulp van foto’s onder de aandacht ge-
bracht en direct opgelost. Al deze informatie is tevens te vinden op het informatiebord (afbeelding 1.1) 
wat op elke Japanse bouwplaats te vinden is. Wat verder opvalt is de gedegen voorbereiding, middels 
een uitgebreide planning, van projecten door Japanse bouwbedrijven.
Aangezien standaardisatie op de Japanse bouwplaatsen volledig is geaccepteerd werkt men graag 
met het ‘just-in-time’ principe, waardoor voorraden op de bouwplaats tot een minimum worden beperkt 
en de bouwplaats klein kan worden gehouden. Materialen worden geleverd en zoveel mogelijk direct 
in het gebouw verwerkt of opgeslagen op de locatie waar ze horen te liggen. Die opslaglocatie is op 
de vloer aangegeven, wat de strakke organisatie en voorbereiding van tevoren kenmerkt. Wat in dit 
proces opvalt, is dat men in Japan geen afdeling inkoop op het hoofdkantoor kent. De inkoop gebeurt 
namelijk decentraal vanaf de bouwplaats. Het nauwere contact wat hierbij ontstaat tussen leverancier 
en aannemer zorgt voor een versnelling van het bouwproces. 
Om het bouwproces nog verder te versnellen maakt één van de grote aannemers, Takenaka, vaak ge-
bruik van de ‘top-down’ methode. Dat wil zeggen dat men zowel in de hoogte als de diepte bouwt. Na 
het heien van de palen begint men op maaiveldniveau gelijktijdig met het ontgraven van de bouwput 
– om daar later de kelderconstructie te kunnen maken – en het construeren van de constructie voor 
de bovenbouw. Ook andere grote bouwers ontwikkelen speciale uitvoeringsmethoden, maar hier meer 
over onder het kopje ‘Bouwproductiesystemen’.

Duurzaamheid
Op het gebied van energiezuinigheid blinkt Japan niet uit. Wij zweren als Nederlanders bij een metsel-
werkgevel met spouw en daarin isolatie. Dit om de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van een wo-
ning naar beneden te krijgen en om zo energie te besparen. In Japan is het de normaalste zaak van 

Afbeelding 1.1: het informatiebord dat op iedere Japanse bouwplaats te vinden is



de wereld om enkel glas toe te passen en constructiedelen van binnen naar buiten te laten doorlopen 
zonder deze thermisch te onderbreken. Er is geen strikte wetgeving op het gebied van energiezuinig-
heid waar bedrijven zich aan moeten houden, zoals wij die in Nederland wel kennen.
Het één en ander hangt samen met de prijs van energie. In Japan wordt de energie voornamelijk 
opgewekt door grote kerncentrales waardoor de kostprijs in vergelijking met Nederland veel lager ligt. 
Bedrijven richten zich op het gebied van duurzaamheid meer op technologische oplossingen in hun 
gebouw, het scheiden van afval op de bouwplaats, het toepassen van groene daken et cetera. 

Voorbeeld hiervan is NEXT 21, een experimenteel demonstratieproject in Osaka. Dit project, be-
staande uit achttien onafhankelijke woningen is ontwikkeld met als uitgangspunt het creëren van een 
hoogwaardige stedelijke woonvorm met de kwaliteiten van een bungalow-met-tuin. Het gebouw van 
zes verdiepingen hoog is ontworpen door een team van dertien architecten en verschillende weten-
schappers, waarbij de gevelindelingen flexibel zijn en dus aan te passen aan de individuele wensen 
van toekomstige bewoners. Iedere vijf jaar wordt er namelijk gewisseld van bewoners. De evaluaties 
van de vertrekkende bewoners en de wensen van de toekomstige bewoners worden gebruikt om de 
woningen aan te passen. Ook in dit project komen koudebruggen voor, maar dat klinkt logisch als de 
opdrachtgever van het project een gasleverancier blijkt te zijn.

Veiligheid
Japan staat bekend als één van de veiligste landen ter wereld. Dit blijkt ook op alle willekeurige bouw-
plaatsen zo te zijn, want overal hangen posters en instructieborden die aangeven hoe belangrijk het 
motto ‘safety first’ is. Naast deze manier om bouwplaatspersoneel bewust te maken van de veiligheid 
nemen Japanners over het algemeen een flink aantal maatregelen om te zorgen voor een optimale 
veiligheid. 
• Bouwwerken worden namelijk in hun geheel ingepakt met zetwerkpanelen. Dit wordt gedaan om 

de privacy van het bouwplaatspersoneel te garanderen, om dieven te hinderen in hun pogingen 
om de bouwplaats te betreden en om losse onderdelen niet vanaf het gebouw op straat te laten 
belanden door de tyfoons die kunnen optreden in Japan. 

• Verder worden gebouwen, mits steigerloos gebouwd, helemaal ingepakt in netten om de veiligheid 
van het bouwplaatspersoneel en de passerende mensen uit de omgeving te garanderen. Tijdens 
het bouwproces worden, zoals eerder vermeldt, veel prefab elementen gebruikt. In die elementen 
worden de veiligheidsvoorzieningen, zoals de netten, al meegenomen. Twee voorbeelden staan in 
de afbeeldingen hieronder weergegeven. In afbeelding 1.4 zijn de veiligheidsnetten van het Orix 
Head Office in Osaka te zien. Deze netten worden in de gevelopeningen gemonteerd en uitgerold 
inclusief kantplanken als ballast. Daarna kan er een touw voorlangs worden gespannen in de al 
aanwezige ogen (opgenomen in de prefab elementen) als een soort van borging/ leuning. Ook in 
de prefab elementen die ingehesen worden bij de Tokyo Sky Tree, zoals te zien in afbeelding 1.5, 
zijn de veiligheidsvoorzieningen al meegenomen.

• Andere maatregelen die Japanners nemen op de bouwplaats zijn het aanwijzen van verantwoor-

Afbeelding 1.2 en 1.3: gestructureerde en netjes georganiseerde bouwplaats in Japan (l) en project NEXT 21 in Osaka (r)
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delijke arbeiders op een verdieping. De foto’s van deze bouwvakkers hangen op de verdieping, 
zodat ook iedereen weet wie er verantwoordelijk zijn. De verantwoordelijkheid van deze mensen 
bedraagt namelijk het zorg dragen voor de veiligheid en de goede organisatie van het werk op de 
desbetreffende verdieping.

• Bouwvakkers zijn, indien er geen veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en er valgevaar dreigt, 
altijd aangelijnd.

• Het transport op de bouwplaats gaat gepaard met geluidssignalen die aangeven welke kant een 
bouwdeel opgaat.

Prefab woningbouw
Het maken van woningen op de lopende band is in Nederland meer uitzondering dan regel. In Japan 
geldt juist het tegenovergestelde. Daar is de prefab woningbouw een ‘hot’ item en rollen per jaar onge-
veer 200.000 woningen uit de fabriek. Dat is ongeveer 20 procent van de totale woningproductie.
Eén van de grootste leveranciers op dat gebied is Sekisui Heim, onderdeel van Sekisui Chemical. Per 
jaar verlaten meer dan 100.000 woningen de fabriek. Klanten kiezen uit een catalogus hun droomhuis 
en dit huis wordt in de fabriek in een paar dagen gebouwd. Na realisatie worden de verschillende units 
naar de bouwplaats getransporteerd waar na een maand montage en afbouw de woning kan worden 
opgeleverd.
Aan het maken van een dergelijke prefab woning gaat een heel voorbereidingstraject vooraf. Aller-
eerst start het overleg met de consument over zijn of haar wensen. Dit proces is te vergelijken met het 
bestellen van een keuken in Nederland. Er zijn namelijk verschillende voorbeeldwoningen en samen 
met een sales-medewerker ontwerpt de klant met de computer zijn of haar eigen huis gebouwd op 
basis van standaardelementen. Nadat het ontwerp bekend is kunnen de benodigde materialen worden 
besteld. Dit gebeurd twee weken van tevoren bij de fabrieken die voor 80% eigendom zijn van Seki-
sui zelf. Met behulp van een eigen management en productiesysteem (SHIPS) wordt ieder onderdeel 
uitgetekend en verwerkt in een digitale tekening. Medewerkers kunnen op deze manier de status van 
het productieproces in de gaten houden. Bestelde materialen worden één dag van tevoren of just-in-
time geleverd bij de fabriek. Dit om de opslaghoeveelheid te verminderen. Na materiaallevering kan 
het productieproces beginnen. Allereerst wordt de stalen constructie (een houten constructie is ook 
mogelijk) in elkaar gelast. De woning zal uiteindelijk uit meerdere stalen units bestaan, maar de units 
worden apart gemaakt en afgewerkt. Nadat de constructie gereed is worden de vloer en het plafond 
gemonteerd inclusief de benodigde leidingen, isolatie en brandwerende voorzieningen. Na vloer en 
plafond worden de binnen- en buitenwanden gemonteerd. Plaatsing van zware elementen gebeurd 
met behulp van robots om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Nadat de wanden zijn geplaatst 
is het tijd voor de montage van de prefab badkamer. Nadat de gehele unit is afgewerkt wordt deze 
verpakt en klaar gezet voor transport. Inspectie vindt plaats gedurende het productieproces door 
robots en door menselijke opzichters. Fouten in het proces worden hierdoor tot een minimum beperkt. 
Sekisui Heim probeert ook duurzaam te zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het concept ‘Re-use system 

Afbeelding 5.5 en 5.6: veiligheidsnetten op het project Orix Head Office in Osaka (l) en prefab elementen inclusief veiligheids-
voorzieningen op het project Tokyo Sky Tree in Tokio (r)



House’, die ervoor zorgt dat 70% van het huis na functieverlies hergebruikt kan worden.
Kortom het Sekisui House is een goedwerkend concept in Japan. Een woning wordt in korte tijd ge-
produceerd en snel neergezet op de betreffende locatie. Aangezien de doorlooptijd van een woning in 
Japan ongeveer 25 jaar bedraagt, is de vraag naar woningen ook groter. Aan deze vraag kan Sekisui 
Heim ruimschoots voldoen. Het productieproces, inclusief het bestellen van de materialen, zit goed in 
elkaar en de woningen zien er esthetisch van zowel binnen als buiten goed uit. Verder zijn de Japanse 
woningbouwers erg klantgericht en optimaliseren ze het proces op kwaliteit. De klant weet ook altijd 
wanneer hij of zij de woning kan betrekken. Deze zekerheid is niet terug te zien in de traditionele wo-
ningbouw vanwege de weersgevoeligheid.
Echter, in Nederland zou dit concept geen oplossing zijn voor de prefab woningmarkt, want de Ja-
panse huizen zijn te licht geconstrueerd. Tevens ontbreken de benodigde isolatiematerialen om in 
ons klimaat voor voldoende energiezuinigheid te zorgen. Ook zou de detaillering niet voldoen aan het 
Nederlandse bouwbesluit en de materialen die gebruikt worden zien er zichtbaar nep uit. 
Conclusie is dat er genoeg positieve en negatieve aspecten aan het licht zijn gekomen na analsye van 
de prefab woningbouwmarkt in Japan die zeker van invloed kunnen zijn om de markt in Nederland.

Bouwproductiesystemen
Japan is lange tijd leidend geweest op het gebied van innovatieve bouwmethoden. Zeker de geauto-
matiseerde bouwproductiesystemen spreken hierbij tot de verbeelding. Drie redenen waarom Japan 
zijn bouwproductie automatiseert en robotiseert zijn de vergrijzing van arbeidskrachten, het hogere op-
leidingsniveau van medewerkers en de lage toestroom van jonge mensen in de bouw. Daarbij speelt 
ook mee dat de grote bouwondernemingen, zoals ook genoemd in de vorige paragraaf, inzetten op 
kwaliteit. Die kwaliteit gaat gepaard met veel research, wat de bouwproductiesystemen aantrekkelijk 
maakt. Om duidelijk te maken hoe de relatie is tussen de verschillende productiesystemen, van traditi-
oneel tot geautomatiseerd, is in tabel 1.2 een beschrijving weergegeven.

Tabel 1.2: de verschillende productiesystemen gekoppeld aan de taken in de uitvoering
Type Fysieke taken Denktaken in uitvoering Denktaken in organisatie

Traditioneel Mensen, werktuigen Mensen Mensen
Gemechaniseerd Werktuigen Mensen Mensen
Gemechatroniseerd Werktuigen Computers, telecom Mensen
Geautomatiseerd Werktuigen Computers, telecom Computers, telecom

Globaal bekeken bestaat een bouwproductiesysteem uit vier onderdelen. Een assemblageruimte, 
waarin weersonafhankelijk gebouwd kan worden, een automatisch vijzelsysteem, een automatisch 
transportsysteem en een gecentraliseerd informatiesysteem. Hieruit kunnen twee overall-systemen 
worden gefilterd, namelijk een assemblageruimte op het gebouw of een assemblageruimte op of 

Afbeelding 1.6 en 1.7: het uiteindelijke resultaat van prefab woningen gemaakt in de fabriek van Sekisui House
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onder de begane grond. Gebaseerd op deze twee typen zijn er in de afgelopen jaren in Japan onge-
veer tien bouwsystemen ontwikkeld. In tabel 1.3 een overzicht van deze verschillende systemen met 
bijbehorende kenmerken.

Tabel 1.3: de verschillende productiesystemen gekoppeld aan de taken in de uitvoering
Systeem, 

Ontwikkelaar, 
Plaats

Gebouwgegevens Systeemgegevens Tijden

Roof Push Up,
Takenaka,
Nagoya

Gebouwd opp: 816 m2
Vloeropp.: 11.880 m2
Hoogte: 66 meter (14 verd.)

Push Up installatie (120 
ton);
Hijskraan op hoed;
Zonder steunkolommen;
Stalen draagconstructie

Opbouw: 1 maand
Bouw: 3 maanden
Afbreken: 1 maand

SMART,
Shimizu,
Nagoya

Gebouwd opp: 1.348 m2
Vloeropp.: 20.657 m2
Hoogte: 88 meter (20 verd.)

Horizontaal en verticaal 
transportsysteem;
Assemblage in hoed;
Bedieningsruimte operators;
Weersonafhankelijk bouwen;
Robots lassen kolommen;
Stalen draagconstructie;

Opbouw: 1,5 maand
Bouw: 10 maanden
Afbreken: 1,5 maand

T-up,
Taisei,
Yokohama

Gebouwd opp: 6.178 m2
Vloeropp.: 110.918 m2
Hoogte: 145 meter (34 verd.)

Bouwkundige kern nodig;
Hoed klimt tegen kern op;
Geleidingskolommen;
Hijskraan;

Bouw: 23 maanden

ABCS,
Obayashi,
Tokio

Vloeropp.: 10.190 m2
Hoogte: 10 verd.

Assemblage hoed op be-
gane grond;
Automatisch opslagsysteem;
Automatisch materiaal leve-
ringssysteem;

Bouw: 22 maanden

MCCS,
Maeda,
Tokio

Gebouwd opp: 613 m2
Vloeropp.: 6.614 m2
Hoogte: 44 meter (10 verd.)

Assemblage hoed op be-
gane grond;
Stalen draagconstructie;
Robots lassen kolommen;
Automatisch transportsys-
teem;

Bouw: 20 maanden

Akatsuki 21,
Fujita,
Nagoya

Gebouwd opp: 1.168 m2
Vloeropp.: 13.065 m2
Hoogte: 70 meter (16 verd.)

Assemblagehal in dak;
Vijzelsysteem;
Weersonafhankelijk bouwen;
Kraan op dak;
Bouwplaatsfabriek;

Bouw: 27 maanden

AMURAD,
Kajima,
Nagoya

Gebouwd opp: 443 m2
Vloeropp.: 3.408 m2
Hoogte: 27 meter (9 verd.)

Verdiepingen naar boven 
vijzelen;
Stalen als betonnen draag-
constructie mogelijk;
Computergestuurd bouwen;

Bouw: 11 maanden

FACES Gebouwd opp: 2.660 m2
Vloeropp.: 24.876 m2
Hoogte: 85 meter (20 verd.)

Lift Up frame;
Prefabricage van draag-
structuur en installaties;
Bovenloopkraan;



Liftup System Vloeropp.: 688 m2
Hoogte: 51 meter (10 verd.)

Compacte bouwdelen van 
minder dan 4 ton;
Stalen als betonnen draag-
constructie mogelijk;

Opbouw: 22 dagen
Bouw: 4 maanden
Afbreken: 13 dagen

Big Canopy,
Obayashi,
Singapore

Vloeropp.: 42.652 m2
Hoogte: 28 verd.

Vier masten met hoed;
Twee verdiepingen per keer;
Geschikt voor prefab beton-
nen bouwdelen;

Bouw: 22 maanden

Interessant is om de werking van enkele van bovenstaande systemen wat uitgebreider te beschrijven.

ABCS
Obayashi gebruikte dit systeem in Tokio. Het systeem bevat een tijdelijk dak waarop giekkranen staan. 
Onder het dak bevinden zich bovenloopkranen die buiten het gebouw bouwdelen kunnen hijsen. 
De constructie biedt de mogelijkheid de gevelpanelen te monteren vanuit de hoed. De hoed is afge-
schermd, zodat weersbestendig gebouwd kan worden.

Big Canopy
Obayashi heeft in Singapore een gebouw neergezet met het bouwproductiesysteem Big Canopy. Het 
idee van het systeem is dat een tijdelijk dak wordt ondersteund door vier masten, waarmee ook een 
torenkraan wordt opgebouwd. Gedurende het bouwproces kan dit dak omhoog worden gevijzeld. Op 
het dak staat een giekkraan en onder het dak bevinden zich bovenloopkranen. De bovenloopkranen 
kunnen door een slim systeem van kraanbaanwissels gelijktijdig hijsbewegingen uitvoeren. Aan de 
zijkant van het gebouw bevindt zich tevens een zeer snelle lift die goederen op elke verdieping kan 
afleveren. De goederenstroom wordt daarbij beheerd door een ‘material management software pro-
gramma’ waarbij gebruikt wordt gemaakt van barcodes op bouwdelen.

AMURAD
Het systeem van Kajima is gebaseerd op een Jackbloc, een systeem dat het gebouw omhoog vijzelt. 
Op de eerste vier verdiepingen vindt de assemblage van bouwdelen plaats (op de eerste twee verdie-
pingen de draagconstructie, op de derde verdieping de wanden en op de vierde verdieping de installa-
ties en afbouw). Het systeem levert vooral voordelen op wanneer rond het gebouw weinig mogelijkhe-
den zijn om bouwdelen aan te voeren en om horizontaal en verticaal te transporteren en monteren. De 
meest economische inzet van dit systeem ligt tussen de 12 en 15 verdiepingen.

Wat zijn nu de prestaties van bovenstaande systemen? Dat is een interessante vraag die beantwoord 
dient te worden. Shimizu heeft het eigen systeem SMART getest en daaruit kwamen de volgende 
prestaties naar voren.
• Men heeft 20 procent van de productietijd kunnen doorwerken vanwege de mogelijkheid om 

weersbestendig te kunnen bouwen. Die was anders vanwege onwerkbaar weer verloren gegaan.
• Men heeft in totaal 30 procent verdiend op de post arbeid op dit project.
• De assemblagetijd van een verdieping werd mede door het repetitie-effect, verbeterde technieken 

en verfijning in de software teruggebracht van negen naar vijf dagen.
• De hoeveelheid bouwafval werd met 70 procent verminderd.

Uiteraard kent ook Nederland zijn geautomatiseerde bouwproductiesystemen. Het bekendste voor-
beeld dateert uit 1991. Bij de bouw van de 150 meter hoge Delftse Poort is gebruik gemaakt van een 
hijsloods, een gemechaniseerd bouwproductiesysteem. Dit betekende dat de gevel- en vloerelemen-
ten verticaal getransporteerd en geassembleerd konden worden in een weerbestendige omgeving. 
Met dit bouwsysteem is een bouwtijd van 32 maanden behaald tegen de kosten van een traditionele 
kraaninzet.

De toekomst
De laatste jaren zijn de bouwproductiesystemen steeds meer verdwenen uit het bouwproces. Na de 
studiereis naar Japan in mei 2010 bleek dat het verschil tussen Nederland en Japan op dat gebied 
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niet zo heel groot meer is. Een eenvoudige verklaring is hier niet voor te geven. Wel is men in Japan 
momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie systemen die de ontwerpvrijheid niet 
belemmeren en tevens de hoge bezettingsgraad terugdringen. Daarnaast wil men er ook voor zorgen 
dat de logistieke beperkingen van de ‘oude’ systemen wordt verminderd. Ook de relatieve gebruiks-
duur van de producten moet verlengd worden en de hoge investeringskosten moeten teruggedrongen 
worden. Een ontwikkeling op dit gebied is het Innovative and Intelligent Field Factory IF7, waarbij men 
zich meer richt op fabrieken die op of nabij de bouwplaats liggen. Bouwdelen kunnen hier gemaakt 
worden waarna ze direct vanuit de fabriek getransporteerd of zelfs ingehesen kunnen worden. Dit 
biedt vele mogelijkheden vergeleken met de ‘oude’ systemen.

Afbeelding 1.11 en 1.12: het SMART systeem van Shimizu (l) en de hijsloods gebruikt voor de Delftse Poort (r)

Afbeelding 1.8, 1.9 en 1.10: het ABCS en Big Canopy systeem van Obayashi (l en m) en het AMURAD systeem van Kajima (r)
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Bijlage W: Totaalschema structuur hulpmiddel
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(Logistiek) uitvoerder

Werkvoorbereider

(Logistiek) uitvoerder

Werkvoorbereider

(Logistiek) uitvoerder

Ingevoerde gegevens optimaliseren 

en berekeningen opnieuw uitvoeren



M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

* Alleen digitaal op CD-ROM in te zien.

Bijlage X: Het ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’*



M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage Y: Technische informatie behorende bij het HVB



De wachtwoorden van het ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ zijn als volgt opgebouwd: 
 
Wachtwoord = ‘volledige naam van de worksheet in kleine letters’ 
 
Voorbeeld: 

- De worksheet Projectgegevens is beveiligd met het wachtwoord ‘projectgegevens’ 
- De worksheet Resultaten_O is beveiligd met het wachtwoord ‘resultaten_o’ 

 



M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Bijlage Z: Informatiestroomschema ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’



Keuze voor optie 1 of optie 2

Start ‘Hulpmiddel voor het 

verticale 

bouwplaatstransport’

Optie 1: De eerste optie biedt de mogelijkheid om de inzet 

van de juiste transportmiddelen te ontwerpen. 

Voorafgaand aan het project kunnen de hoeveelheid in te 

zetten bouwkranen en ‐liften worden bepaald.

Optie 2: De tweede optie maakt het mogelijk om het

materieel dat al is bepaald Inzichtelijk te maken en te 

beheersen. De bezetting  van het ingezette materieel kan 

op een zelfgekozen moment in de planning tegen het licht 

worden gehouden.

De opties hebben veelal dezelfde informatie nodig. 

Wanneer hierin een verschil zit wordt dit duidelijk 

aangegeven.

1.1 Projectnaam

1.2 Aannemer/ 

bouwcombinatie

1.4 Postbus

1.3 Adres project

1.6 Plaats

1.7 Beschrijving 

project

1.5 Postcode

1.8 Bijzonderheden

1.9 Datum

1.10 Versie

1.11 Opgesteld door

1. Algemene 

projectinfor-

matie

1

2.1 Aantal 

verdiepingen

2.2 Hoogte 

verdiepingen in m
1

2.6 Representatieve 

verdieping

2.3 Beganegrond-

niveau in m
1

2.8 Tijdsduur van de 

bouwcyclus in 

dagen

2.9 Bouwcyclus per 

verdieping in dagen

2.7 Aantal torens

2.10 Datum 

momentopname

2.11 Werkuren per 

dag 

kraanmachinisten

2.12 Werkuren per 

dag arbeiders

2.13 Grootte van de 

afvalcontainers in 

m
3

2. Gegevens 

ten behoeve 

van be-

rekeningen

2.17 Percentage 

afvaltransport 

tijdens werktijd

2.16 Afvalproductie 

bouwplaats in m
3
/ 

m
2
BVO

2.15 Hoeveelheid 

afvalcontainers per 

verdieping

2.14 Afmetingen 

afvalcontainers

2.18 Percentage 

afvaltransport met 

de kraan

2.19 Percentage 

afvaltransport met 

de lift

2.20 Totaal aantal 

dagen 

afvalproductie

2.4 BVO van het 

totale gebouw in m
2

2.5 BVO per 

verdieping in m
2

2.a 

Verdiepingsnivea

u in m
1

2.b BVO van de 

representatieve 

verdieping in m
2

Voorbeeld:

BG-niveau + hoogte verd. BG = verd. niveau verd. 1

verd. niveau verd. 1 + hoogte verd. 2 = verd. niveau verd. 2

...

Voorbeeld:

Opzoeken van repr. verd. in BVO per verdieping = BVO van 

de repr. verd.

2

3.1 Nummer

3.2 Activiteit

3.6 Bouwfase

3.3 Materiaal

3.8 Arbeid

3.7 Verdieping

3.4 Gewicht in kg

3.5 Transportmiddel

3.9 Benodigde 

hoeveelheid

3.10 Benodigde 

opslagruimte in m
2

3.14 Betreft het 

volle vrachten

3.11 Aantal 

hijsbewegingen

3.16 Moet het 

materiaal bij opslag 

op de bouwplaats 

tegen 

weersinvloeden 

woren beschermd

3.15 Vindt opslag 

op de verdieping 

plaats

3.12 Aantal 

liftbewegingen

3.13 Aantal 

aanvoerbewegingen

3.17 Leverancier

3.18 

Verpakkingsmetho-

de

3.21 Benodigd 

materieel op de 

bouwplaats

3.19 Afval

3.19 

Transportmethode 

naar de bouwplaats

3.20 Maatgevende 

eigenschap

3. Gegevens 

ten behoeve 

van database-

vulling

3

4.1 Standaard of 

variabele waarde 

katrijden in m
1

4.2 Standaard of 

variabel waarde 

zwenken in °

4. Algemene 

rekengegevens 

materiaal-

stroom

4.4 Op welke 

cyclusdag wordt 

welk materiaal 

getransporteerd

4.3 Parallelle 

transportbe-

wegingen

Uitleg:

Welke bewegingen van de kraan kunnen parallell 

plaatsvinden (hijsen/ vieren, katten en zwenken)

4

6.3 

Gevelsteiger-

eigenschappen

6.3.1.1 Maximale 

hijs- en viersnelheid 

in m/ min

6.3.1.a 

Gewichtklassen 

in kg

6.3.1.b 

Gemiddelde 

topsnelheid in m/ 

min

6.3.1.c 

Werksnelheid in 

m/ min

6.3.1.e 

Gemiddelde 

afwijking in s

6.3.1.d Snelheid 

in s per m
1

6.3.1.f 

Gecorrigeerde 

snelheid in s

6.3.1.g 

Gecorrigeerde 

snelheid in 

formulevorm

6.3

6.3.1 Hijsen & 

vieren

7.3 

Gevelsteiger

7.3.1 Hijsen

7.3.2 Vieren

Formule:

(‘6.3.1.f’ / 2) + ((‘2.a’) * ’6.3.1.1'

7.3 Benodigde gegevens: 2.a, 3.4, 6.3.1.a, 6.3.1.f, 6.3.1.1

Formule:

(‘6.3.1.f’ / 2) + ((‘2.a’) * ’6.3.1.1'

Opmerking: voor optie 1 wordt alleen de respresentatieve verdieping berekend. Voor optie 2 wordt 

een momentopname, ofwel meerdere verdiepingen, doorgerekend.

5.1 Wisseling 

hijsvoorziening in s

5.a 

Gekwalificeerde 

meetgegevens 

wisseling 

hijsvoorziening

5.2 Machinetijd 3 in 

s

5.3 Aantal 

wisselingen 

hijsvoorziening

5. Tijdsduur 

deelcycli

5.4 Wachttijd 1 in %

5.5 Wachttijd 2 in %

5.6 Wachttijd 3 in %

5.b 

Gekwalificeerde 

meetgegevens 

wachttijden

5

5.c Tijdsduur 

wisseling 

hijsvoorziening

Formule:

((((‘5.1’ * ‘5.6’) + ‘5.1’) + ‘5.2’) * ‘5.3’) / 86.400

R8.2 Totale lifttijd 

per cyclus(dag) in 

[uu:mm:ss]

8.2.1 Handtijd 1 in s

8.2.3 Handtijd 2 in s

8.2 Tijdsduur 

liftcycli

8.2.2 Opwaarts in 

s

8.2.4 Neerwaarts  

in s

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ - ‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60)

8.2

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ - ‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60)

Benodigde gegevens: 2.a, 2.8, 3.12, 6.2.a, 6.2.b, 6.2.3, 6.2.7, 

Opmerking: 

- Stap 7.2 wordt niet uitgevoerd voor het bepalen van de tijdsduur liftcycli, aangezien er geen 

tussenberekening nodig is (deze wordt wel uitgevoerd bij de bouwkraan en het gevelsteiger).

- Voor optie 1 wordt alleen de respresentatieve verdieping berekend. Voor optie 2 wordt een 

momentopname, ofwel meerdere verdiepingen, doorgerekend.

Formule:

(‘8.2.1’ + ‘8.2.2’ + ‘8.2.3’ + ‘8.2.4’) * ‘3.12’

R8.3 Totale 

gevelsteigertijd 

per cyclus(dag)

in [uu:mm:ss]

8.3.1 Handtijd 1 in s

8.3.3 Handtijd 2 in s

8.3 Tijdsduur 

gevelsteiger-

cycli

8.3.a 

Gekwalificeerde 

meetgegevens 

handtijden

8.3.2 Machinetijd 

1 in s

8.3.4 Machinetijd 

2 in s

8.3

Formule:

‘8.3.2’ = ‘7.3.1’

Formule:

‘8.3.4’ = ‘7.3.2’

Benodigde gegevens: 2.8, 3.11, 7.3

Formule:

(‘8.3.1’ + ‘8.3.2’ + ‘8.3.3’ + ‘8.3.4’) * ‘3.11’

7.1 Bouwkraan

7.1.1 Hijsen

7.1.2 Vieren

7.1.3 Katrijden

7.1.4 Zwenken

Formule:

(‘6.1.1.f’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1’) +

((‘2.a’+1) * ’6.1.1.1')

Formule:

(‘6.1.1.1’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1') +

((‘2.a’+1) * ’6.1.1.1')

Formule:

‘6.1.2.f’ + (‘4.1’ * ’6.1.2.1')

Formule:

‘6.1.3.f’ + (‘4.2’ * ’6.1.3.1')

7.1
Benodigde gegevens: 2.a, 3.4, 6.1.1.a, 6.1.2.a, 6.1.3.a, 6.1.1.f, 6.1.2.f, 

6.1.3.f, 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.1

Opmerking: voor optie 1 wordt alleen de respresentatieve verdieping berekend. Voor optie 2 

wordt een momentopname, ofwel meerdere verdiepingen, doorgerekend.

6.1.1 Hijsen & 

vieren

6.1.1.1 Maximale 

hijs- en viersnelheid 

in m/ min

6.1.1.a 

Gewichtklassen 

in kg

6.1.1.b 

Gemiddelde 

topsnelheid in m/ 

min

6.1.1.c 

Werksnelheid in 

m/ min

6.1.1.e 

Gemiddelde 

afwijking in s

6.1.1.d Snelheid 

in s per m
1

6.1.1.f 

Gecorrigeerde 

snelheid in s

6.1.1.g 

Gecorrigeerde 

snelheid in 

formulevorm

6.1.2 Katten

6.1.2.1 Maximale 

katsnelheid in m/ 

min

6.1.2.a 

Gewichtklassen 

in kg

6.1.2.b 

Gemiddelde 

topsnelheid in m/ 

min

6.1.2.c 

Werksnelheid in 

m/ min

6.1.2.e 

Gemiddelde 

afwijking in s

6.1.2.d Snelheid 

in s per m
1

6.1.2.f 

Gecorrigeerde 

snelheid in s

6.1.2.g 

Gecorrigeerde 

snelheid in 

formulevorm

6.1.3 Zwenken

6.1.3.1 Maximale 

zwenksnelheid in 

omw/ min

6.1.3.a 

Gewichtklassen 

in kg

6.1.3.b 

Gemiddelde 

topsnelheid in m/ 

min

6.1.3.c 

Werksnelheid in 

m/ min

6.1.3.e 

Gemiddelde 

afwijking in s

6.1.3.d Snelheid 

in s per °

6.1.3.f 

Gecorrigeerde 

snelheid in s

6.1.3.g 

Gecorrigeerde 

snelheid in 

formulevorm

6.1

6.1 Kraaneigen-

schappen

6.2 Lifteigen-

schappen

6.2.1 Type lift

6.2.4 Versnelling in 

m/ s
2

6.2.3 Snelheid in m/ 

min

6.2.5 Capaciteit in 

kg

6.2.2 Beschrijving

6.2.6 Capaciteit in 

aantal personen

6.2.7 Deur openen/ 

sluiten in s

6.2.8 In- en 

uitstaptijd in s

6.2.9 Effectieve 

binnenafmetingen in 

m
1

6.2.a Tijdsduur 

versnellen/ 

vertragen

6.2.b Afgelegde 

afstand 

versnellen/ 

vertragen

Formule:

(‘6.2.3’ / 60) / ‘6.2.4’ = ‘6.2.a’

Formule:

‘6.2.a’ * ‘6.2.4’ = ‘6.2.b’

6.2

8.1.1 Handtijd 1 in s

8.1.3 Handtijd 2 in s

8.1 Tijdsduur 

kraancycli

8.1.a 

Gekwalificeerde 

meetgegevens 

handtijden

8.1.2 Machinetijd 

1 in s

8.1.4 Machinetijd 

2 in s

R8.1 Totale 

kraantijd per 

cyclus(dag) in 

[uu:mm:ss]

8.1 Benodigde gegevens: 2.8, 3.11, 4.3, 5.c, 5.4, 7.1

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Formule:

‘8.1.1’ * ‘5.4’

Formule:

‘8.1.3’ * ‘5.5’

Formule:

((‘8.1.1’ + ‘8.1.2’ + ‘8.1.3’ + ‘8.1.4’) * ‘3.11’) + ‘5.c’

6
. 
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R9.2 Totale 

transporttijd 

met één 

transportmiddel 

per cyclusdag 

in [uu:mm:ss]

9.2.2 Beweging in 

stuks

9.2.3 Aantal 

personen

9.2.4 Van 

verdieping

9.2.5 Naar 

verdieping

9.2.a 

Transporttijd per 

beweging in 

[uu:mm:ss]

9.2

9.2 Personen-

stroom (optie 2)

Benodigde gegevens: 2.a, 2.1, 3.8, 6.2.3,

9.2.1 Jumplift tot 

verdieping

Uitleg:

Afhankelijk van het transportmiddel de 

transporttijd per beweging uitrekenen.

9. Personenstromen

Rondetijd in 

[uu:mm:ss] op 

verschillende 

momenten op 

de dag

9.1

Personen-

stroom (optie 1)

Benodigde gegevens: 2.1

R9.1 Verwachte 

rondetijd met 

één lift per 

cyclus(dag) in 

[uu:mm:ss]

LEGENDA

Starten/ afsluiten van het 

hulpmiddel

Beslissing

Gegevensproces

Handmatige invoer

Automatische uitvoer door het 

hulpmiddel

Beoordelingsresultaat

Opgeslagen gegevens in het 

hulpmiddel

Omkadering van een 

gegevensproces

Omkadering van meerdere 

gegevensprocessen

Koppeling in gegevensprocessen

Koppeling tussen 

gegevensprocessen

STROOMSCHEMA – ‘HULPMIDDEL VOOR HET VERTICALE BOUWPLAATSTRANSPORT’ (1)



Afsluiten & Opslaan

‘Hulpmiddel voor het 

verticale 

bouwplaatstransport’

10. Afvalstromen

R10.2 Transporttijd 

afvalstroom per 

cyclus in 

[uu:mm:ss] met de 

bouwkraan en -lift

10.2.1.3 Handtijd 1 

in s

10.2.1.5 Handtijd 2 

in s

10.2.2.3 

Katrijafstand in m
1

10.2.2.4 

Zwenkafstand in °

10.2.2.5 Parallelle 

bewegingen?

10.2 Afval-

stroom (optie 1)

10.2.1 Bouwlift
10.2.2 

Bouwkraan

10.2 Benodigde gegevens: 2.a, 2.b, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20

10.2.3 Gewicht volle 

afvalcontainer

10.2.4

Afvalproductie 

totale gebouw

Formule:

‘2.4’ * ‘2.16’ = ’10.2.4'

10.2.5

Afvalproductie 

representatieve 

verdieping

Formule:

’2.b’ * ‘2.16’ = ’10.2.5'

10.2.2.1

Afvaltransport via 

bouwkraan

10.2.1.1

Afvaltransport via 

bouwlift

Formule:

’10.2.5’ * (‘2.19’ / 100) = ’10.2.1.1'

10.2.1.2 Aantal 

afvalstromen 

repr. verd.

Formule:

’10.2.1.1’ / (‘2.13’ * ‘2.15’) = ’10.2.1.2' 

[Afronden naar boven]

10.2.1.4

Machinetijd 1 in s

10.2.1.6

Machinetijd 2 in s

10.2.1.7

Transporttijd één 

afvalstroom met 

lift

Formule:

(’10.2.1.3' + ’10.2.1.4' + ’10.2.1.5' + 

’10.2.1.6') / 86.400 = ’10.2.1.7'

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ -

‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60) = ’10.2.1.4'

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ -

‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60) = ’10.2.1.6'

Formule:

’10.2.5’ * (‘2.18’ / 100) = ’10.2.2.1'

10.2.2.2 Aantal 

afvalstromen 

repr. verd.

10.1.2.10 Handtijd 1 

in s

10.2.2.11

Machinetijd 1 in s

10.2.2.12 Handtijd 2 

in s

10.2.2.13

Machinetijd 2 in s

10.2.2.14

Transporttijd één 

afvalstroom met 

lift

10.2.2.6 Hijsen

10.2.2.7 Vieren

10.2.2.8 Katten

10.2.2.9 Zwenken

Formule:

’10.2.2.1’ / (‘2.13’ * ‘2.15’) = ’10.2.2.2' [Afronden naar 

boven]

Formule:

(‘6.1.1.f’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1’) +

((‘2.a’+2,5) * ’6.1.1.1')

Formule:

(‘6.1.1.1’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1') +

((‘2.a’+1) * ’6.1.1.1')

Formule:

‘6.1.2.f’ + (’10.2.2.3’ * ’6.1.2.1')

Formule:

‘6.1.3.f’ + (’10.2.2.4’ * ’6.1.3.1')

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Formule:

(’10.2.2.10' + ’10.2.2.11' + ’10.2.2.12' + ’10.2.2.13') / 86.400 

= ’10.2.2.14'

10.2.1.8

Transporttijd 

afvalstroom per 

cyclusdag

Formule:

(’10.2.1.7' * ’10.2.1.2’) / ‘2.8’ = 

’10.2.1.8'

10.2.2.15 

Transporttijd 

afvalstroom per 

cyclusdag

Formule:

(’10.2.2.14' * ’10.2.2.2’) / ‘2.8’ = ’10.2.2.15'

Uitleg:

1. ’10.2.1.8' en ’10.2.2.15' bepalen voor alle verdiepingen waar op de 

gekozen momentopname activiteiten plaatsvinden.

2. Gemiddelde over al deze uitkomsten genoemd onder 1.

R10.1 Totale transporttijd 

afvalstroom 

representatieve 

verdieping per 

cyclus(dag) per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

10.1.1.3 Handtijd 1 

in s

10.1.1.5 Handtijd 2 

in s

10.1.2.3 

Katrijafstand in m
1

10.1.2.4 

Zwenkafstand in °

10.1.2.5 Parallelle 

bewegingen?

10.1 Afval-

stroom (optie 1)

10.1.1 Bouwlift
10.1.2 

Bouwkraan

10.1 Benodigde gegevens: 2.a, 2.b, 2.4, 2.6, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20

10.1.3 Gewicht volle 

afvalcontainer

10.1.4

Afvalproductie 

totale gebouw

Formule:

‘2.4’ * ‘2.16’ = ’10.1.4'

10.1.5

Afvalproductie 

representatieve 

verdieping

Formule:

’2.b’ * ‘2.16’ = ’10.1.5'

10.1.2.1

Afvaltransport via 

bouwkraan

10.1.1.1

Afvaltransport via 

bouwlift

Formule:

’10.1.5’ * (‘2.19’ / 100) = ’10.1.1.1'

10.1.1.2 Aantal 

afvalstromen 

repr. verd.

Formule:

’10.1.1.1’ / (‘2.13’ * ‘2.15’) = ’10.1.1.2' 

[Afronden naar boven]

10.1.1.4

Machinetijd 1 in s

10.1.1.6

Machinetijd 2 in s

10.1.1.7

Transporttijd één 

afvalstroom met 

lift

Formule:

(’10.1.1.3' + ’10.1.1.4' + ’10.1.1.5' + 

’10.1.1.6') / 86.400 = ’10.1.1.7'

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ -

‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60) = ’10.1.1.4'

Formule:

(‘6.2.7’ * 2) + (‘6.2.a’ * 2) + ((‘2.a’ -

‘6.2.b’ * 2)/(’6.2.3’ / 60) = ’10.1.1.6'

Formule:

’10.1.5’ * (‘2.18’ / 100) = ’10.1.2.1'

10.1.2.2 Aantal 

afvalstromen 

repr. verd.

10.1.2.10 Handtijd 1 

in s

10.1.2.11

Machinetijd 1 in s

10.1.2.12 Handtijd 2 

in s

10.1.2.13

Machinetijd 2 in s

10.1.2.14

Transporttijd één 

afvalstroom met 

lift

10.1.2.6 Hijsen

10.1.2.7 Vieren

10.1.2.8 Katten

10.1.2.9 Zwenken

Formule:

’10.1.2.1’ / (‘2.13’ * ‘2.15’) = ’10.1.2.2' [Afronden naar 

boven]

Formule:

(‘6.1.1.f’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1’) +

((‘2.a’+2,5) * ’6.1.1.1')

Formule:

(‘6.1.1.1’ / 2 * 3) + (‘veilige hijsafstand’[=2,5m] * ’6.1.1.1') +

((‘2.a’+1) * ’6.1.1.1')

Formule:

‘6.1.2.f’ + (’10.1.2.3’ * ’6.1.2.1')

Formule:

‘6.1.3.f’ + (’10.1.2.4’ * ’6.1.3.1')

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Uitleg:

Afhankelijk van de parallelle beweging komt er een totale 

kraantijd uit.

Formule:

(’10.1.2.10' + ’10.1.2.11' + ’10.1.2.12' + ’10.1.2.13') / 86.400 

= ’10.1.2.14'

Formule:

Bouwlift: ’10.1.1.7' * ’10.1.1.2'

Bouwkraan: ’10.1.2.14' * ’10.1.2.2'

Keuze voor de hoeveelheid 

transportmiddelen

Optimaliseren

11.1.1 Aantal 

werkdagen om 

gebouw te 

realiseren

11.1.2 Aantal 

kranen

11.1.3 Aantal liften

11.1.4 Aantal 

gevelsteigers

11.1.2 

Resultaten (per 

verdieping)

11.1.2.1.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclus per toren in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.1.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclus alle torens in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.1.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.1.2.1.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

11.1.2.1.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.1.2.1.7 Bezetting in 

%

11.1 Resultaten 

(optie 1)

11.1.2.2 

Bouwlift

11.1.2.1 

Bouwkraan

11.1.2.3 Ge-

velsteiger

Formule:

‘R8.1’ = ’11.1.2.1.1', ‘R8.2’ = ’11.1.2.2.1' en ‘R8.3’ = 

’11.1.2.3.1' voor iedere verdieping per 

transportmiddel.

11.1 Benodigde gegevens: 2.a, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.17, R8.1, R8.2, R8.3, R9.1, R10.1

11.1.1 

Onbezette tijd

11.1.1.1 

Percentage bij 

afwezigheid 

machinistenlift

11.1.1.2 

Percentage bij 

aanwezigheid 

machinistenlift

11.1.1.3 Storingen 

in %

11.1.1.a Gekwali-

en 

gekwantificeerde 

gegevens 

onbezette tijd

11.1.1.4 

Onwerkbaar weer

11.1.1.5 

Uitklimmen en 

verankeren

11.1.1.b Totale 

onbezette tijd

Formule:

’11.1.2.1.1’ * ‘2.7’ = ’11.1.2.1.2', ’11.1.2.2.1' * ‘2.7’ = 

’11.1.2.2.2' en ’11.1.2.3.1' * ‘2.7’ = ’11.1.2.3.2' voor 

iedere verdieping per transportmiddel.

11.1.2.2.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclus per toren in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.2.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclus alle torens in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.3.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclus per toren in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.3.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclus alle torens in 

[uu:mm:ss]

Formule:

’11.1.2.1.2' + ’11.1.1.b’ = ’11.1.2.1.3', ’11.1.2.2.3' = 

’11.1.2.2.2', ’11.1.2.3.3' = ’11.1.2.3.2' voor iedere 

verdieping per transportmiddel.

11.1.2.2.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.1.2.3.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.1.2.1.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

Formule:

’11.1.2.1.3' / ’11.1.2’ = ’11.1.2.1.4', ’11.1.2.2.3' / 

’11.1.3' = ’11.1.2.2.4', ’11.1.2.3.3' / ’11.1.4' = 

’11.1.2.3.4' voor iedere verdieping per 

transportmiddel.

11.1.2.2.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.3.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

11.1.2.2.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

11.1.2.3.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

Formule:

(((’2.11' * 60) / 1440) * ‘2.9’) – (‘R10.1’ * ‘2.17’) = 

’11.1.2.1.5', 

(((’2.12' * 60) / 1440) * ‘2.9’) – ‘R9.1’ – (‘R10.1’ * 

‘2.17’) = ’11.1.2.2.5',

(((’2.12' * 60) / 1440) * ‘2.9’) = ’11.1.2.3.5' voor iedere 

verdieping per transportmiddel.

11.1.2.2.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.1.2.3.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.1.2.2.7 Bezetting in 

%

11.1.2.3.7 Bezetting in 

%

Eindresultaat optie 1: 

Gemiddelde van alle 

waarden onder ‘11.3.1’, 

‘11.3.2’, en ‘11.3.3'

Uitleg:

Deze gemiddelde waarden worden berekend over alle verdiepingen 

voor alle gebruikte transportmiddelen en kunnen na beoordeling 

worden geoptimaliseerd.

11.2.1 Aantal 

kranen

11.2.2 Aantal liften

11.2.3 Aantal 

gevelsteigers

11.2.2 

Resultaten (per 

verdieping)

11.2.2.1.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclusdag per toren 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.1.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclusdag alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.1.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.1.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

11.2.2.1.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.2.2.1.7 Bezetting in 

%

11.2 Resultaten 

(optie 2)

11.2.2.2 

Bouwlift

11.2.2.1 

Bouwkraan

11.2.2.3 Ge-

velsteiger

Formule:

‘R8.1’ = ’11.2.2.1.1', ‘R8.2’ = ’11.2.2.2.1' en ‘R8.3’ = 

’11.2.2.3.1' per cyclusdag per transportmiddel.

11.2 Benodigde gegevens: 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.17, R8.1, R8.2, R8.3, R9.2, R10.2

11.2.1 

Onbezette tijd

11.2.1.1 

Percentage bij 

afwezigheid 

machinistenlift

11.2.1.2 

Percentage bij 

aanwezigheid 

machinistenlift

11.2.1.3 Storingen 

in %

11.2.1.a Gekwali-

en 

gekwantificeerde 

gegevens 

onbezette tijd

11.2.1.4 

Onwerkbaar weer

11.2.1.5 

Uitklimmen en 

verankeren

11.2.1.b Totale 

onbezette tijd

Formule:

’11.2.2.1.1’ * ‘2.7’ = ’11.2.2.1.2', ’11.2.2.2.1' * ‘2.7’ = 

’11.2.2.2.2' en ’11.2.2.3.1' * ‘2.7’ = ’11.2.2.3.2' per 

cyclusdag per transportmiddel.

11.1.2.2.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclusdag per toren 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.2.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclusdag alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.1.2.3.1 Berekende 

transporttijd 

materiaalstroom per 

cyclusdag per toren 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.3.2 Berekende 

transporttijd per 

cyclusdag alle torens 

in [uu:mm:ss]

Formule:

’11.2.2.1.2' + ’11.2.1.b’ = ’11.2.2.1.3', ’11.2.2.2.3' = 

’11.2.2.2.2', ’11.2.2.3.3' = ’11.2.2.3.2' per cyclusdag 

per transportmiddel.

11.2.2.2.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.3.3 Totale 

transporttijd alle torens 

in [uu:mm:ss]

11.2.2.1.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

Formule:

’11.2.2.1.3' / ’11.2.1’ = ’11.2.2.1.4', ’11.2.2.2.3' / 

’11.2.2' = ’11.2.2.2.4', ’11.2.2.3.3' / ’11.2.3' = 

’11.2.2.3.4' per cyclusdag per transportmiddel.

11.2.2.2.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

11.2.2.3.4 Totale 

transporttijd alle 

torens per 

transportmiddel in 

[uu:mm:ss]

11.2.2.2.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

11.2.2.3.5 Transporttijd 

beschikbaar per cyclus 

overdag in [uu:mm:ss]

Formule:

(((’2.11' * 60) / 1440) * ‘2.9’) – (‘R10.2’ * ‘2.17’) = 

’11.2.2.1.5', 

(((’2.12' * 60) / 1440) * ‘2.9’) – ‘R9.2’ – (‘R10.2’ * 

‘2.17’) = ’11.2.2.2.5',

(((’2.12' * 60) / 1440) * ‘2.9’) = ’11.2.2.3.5' per 

cyclusdag per transportmiddel.

11.2.2.2.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.2.2.3.6 Resterende 

transporttijd na werktijd 

per cyclusdag

11.2.2.2.7 Bezetting in 

%

11.2.2.3.7 Bezetting in 

%

Eindresultaat optie 2: 

Totale transporttijd voor 

het gehele gebouw per 

cyclusdag per 

transportmiddel en 

bijbehorende bezetting

Uitleg:

Deze waarden worden berekend per cyclusdag voor alle gebruikte 

transportmiddelen en kunnen na beoordeling worden 

geoptimaliseerd.

11. Eindresultaten

Uitleg:

Wanneer de eindresultaten onder optie 1 of optie 2 niet naar behoren 

zijn, dan kunnen de eindresultaten worden geoptimaliseerd. Vooral 

het aanpassen van de planning (‘4.4’) is dan van belang.

Uitleg:

Na optimalisatie kan een definitieve keus worden gemaakt voor het 

aantal in te zetten transportmiddelen aan de hand van de 

eindresultaten.

LEGENDA

Starten/ afsluiten van het 

hulpmiddel

Beslissing

Gegevensproces

Handmatige invoer

Automatische uitvoer door het 

hulpmiddel

Beoordelingsresultaat

Opgeslagen gegevens in het 

hulpmiddel

Omkadering van een 

gegevensproces

Omkadering van meerdere 

gegevensprocessen

Koppeling in gegevensprocessen

Koppeling tussen 

gegevensprocessen
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