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Voorwoord 

De voorliggende publicatie is het resultaat van een onderzoek naar de vraag "welke aanpassingen de 
bestaande hefsteiger behoeft, teneinde ook na 2010 succesvol te kunnen zijn". De vraag is 
voortgekomen uit de wens vanuit HEK-Nederland en HEK-Manufacturing een strategische visie 
voor de komende jaren te bepalen. 

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van de gevelbouwende aannemer en beperkt 
zich tot gevelhoogtes onder de 30 meter. Dit deel van de markt blijkt een spanningsveld van 
aanbieders te zijn en blijkt een deel waar nog veel gevels met traditionele steigers worden 
opgetrokken. Een marktsegment vol kansen en bedreigingen! 

Dit rapport is gemaakt in het kader van een afstudeeropdracht aan de capaciteitsgroep 
Uitvoeringstechniek, faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit rapport 
betreft het eindrapport en komt tegemoet aan de doelstelling inzicht te verschaffen in de verschillen 
tussen de hefsteiger en een ideaal toekomstig logistiek middel. 

Het onderwerp van onderzoek; logistieke middelen ten behoeve van de gevelbouw, is 
voortgekomen uit een stage in het kader van mijn studie aan de HTS Leeuwarden. Destijds heb ik 
mij verbaasd over de traditionele en in mijn ogen oneconomische benadering van de logistiek 
omtrent de bouw van gevels. Dat moet beter kunnen, was toen mijn gedachte. 

Met deze gedachte heb ik contact gezocht met HEK-Nederland. HEK-Nederland biedt bouwend 
Nederland een reeks aan logistieke middelen, waaronder; hefsteigers, goederenliften, personenliften, 
en transportsteigers. Naar aanleiding van dit contact is besloten een onderzoek uit te voeren naar 
het toe)comstig gebruik van logistieke middelen in vergelijking met de best~de hefsteigers. De 
uitwerking van de gegevens welke zijn voortgekomen uit het onderzoek is uitgevoerd bij HEK
Manuafacturing, hierdoor is de marktinformatie gekoppeld aan de techniek. 

Mijn dank gaat uit naarir.Frans van Gassel (TU/ e). Onder zijn bezielende begeleiding als voorzitter 
van de afstudeercommissie is het afstuderen enigszins gestructureerd tot stand gekomen. Daarnaast 
gaat mijn dank uit naar Peter Verhelst (HEK-Nederland), welke vanuit zijn commerciële visie de 
marktwerking haarfijn wist te beschrijven. Verder gaan mijn dank uit naar prof. ir. Frits Scheublin 
(TU/ e), welke vanuit zijn praktische achtergrond een heldere kijk op de problematiek wist te geven. 
Als laatste gaat mijn dank uit naar ir. Hans Kamp (HEK-Manufacturing); door zijn medewerking 
zijn de commerciële gedachten vertaald naar praktische oplossingen. 

Los van deze personen hebben interviews met deskundigen op het gebied logistiek, materieel, sales, 
engineering en het bouwproces veel inzicht gegeven in de problematiek rond de logistiek in 
gevelverwerkingsfase. Om deze reden gaat eveneens mijn dank uit naar deze personen. 

ing. Ton Sterenborg 

Vlijmen, augustus 2006 
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Samenvatting 

Dit rapport bevat een onderzoek naar de verschillen tussen de bestaande hefsteiger en een optimaal 
transportmiddel. Een optimaal transportmiddel wat tussen 2010 en 2020 de hefsteigermarkt het 
beste kan bedienen. De vraagt kent zijn oorsprong in een branche waarin bedrijven hefsteigers 
verhuren aan gevelbouwende aannemers. De interesse gaat daarbij uit naar de gevelmarkt onder de 
dertig meter, gezien daar enerzijds de grootste concurrentie is en anderzijds het grootste 
marktaandeel te winnen valt. 

Het onderzoek richt zich op de eisen van gevelbouwende aannemers. Dit zijn aannemers welke 
gevels onder de dertig meter gevelhoogte uitvoeren. Na een oriëntatie in de logistieke processen, de 
gevels en de bouwsector is tot de conclusie gekomen dat er een gebrek is aan adequate logistiek . De 
gevonden problemen blijken het gevolg van onvoldoende organisatorische afstemming tussen de 
verschillende transportactiviteiten en onvoldoende technische afstemming tussen de verschillende 
transportmiddelen. 

Om te komen tot een beter overzicht zijn de verschillende transportactiviteiten en de 
transportmiddelen in een transportschema weergegeven. Het transportschema wordt gedefmieerd 
als; de schematische weergave van het traject dat een transporteenheid (materiaal) op de bouwplaats 
doorloopt om, met behulp van een transportsysteem (samenspel van de arbeid en het materieel), 
vanaf het maaiveld (in de nabijheid van de gevel) op de juiste plek in de gevel te komen. Dit geheel 
bestaat praktisch bekeken uit een horizontale beweging naar de gevel toe, een verticale beweging en 
een positieverplaatsing. 

De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

ln~cht geven in de verschillen !liSsen de bestaande hefsteiger en het transport.rysteem .dat tussen 2010 en 2020 de 
gevelmarkt onder de 30 meter optimaal zal bedienen. 

De daaruit volgende vraagstelling is op theoretische en praktische wijze beantwoord. Het 
theoretisch deel geeft aan wat een optimaal transportmiddel zou moeten kunnen, wat hij niet zou 
moeten doen en in welke richting de oplossingen gevonden moeten worden. Het theoretische deel 
schetst een kader voor de praktische beantwoording. De praktische beantwoording is gevonden 
door met gevelbouwende aannemers te spreken. Daarnaast is gezocht naar trends welke de werking 
van de het optimale transportmiddel kunnen beïnvloeden. 

Het transportsysteem dat het beste tegemoet komt aan de theoretische en praktische eisen is 
optimaal genoemd. 

Het antwoord op de vraagstelling is gevonden door alle vergaarde data in een morfologisch schema 
te brengen. Door ook de bestaande hefsteiger in het morfologische schema te brengen ontstaat 
inzicht in de verschillen; de doelstelling. Gezien de hefsteiger geen transportsysteem is, maar een 
onderdeel van een transportsysteem, is gekozen het optimale transportsysteem te vergelijken met 
een hefsteiger aangevuld met de factor arbeid. 

Uiteindelijk ontstaat een optimaal transportsysteem wat veel weg heeft van een telescoop
hoogwerker. Wanneer de vergelijking wordt gemaakt blijkt het optimale transportmiddel in 
tegenstelling tot de bestaande hef steiger: 

• Meer taken mechanisch uitvoeren 
• Met één transportmiddel te werken 
• Geen overslagpunt te kennen tussen de horizontale en de verticale fase 
• Meerdere transportfasen mechanisch uit te voeren 
• De lijn van de gevel beter te kunnen volgen 
• De positieverplaatsing volledig mechanisch uit te voeren 
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 
De hefsteiger brengt reeds 30 jaar arbeid, 
materiaal en materieel samen op een in hoogte 
variërend werkplatform. Behalve deze 
werkplek op hoogte, biedt de hefsteiger de 
mogelijkheid arbeid, materiaal en materieel 
naar een gewenste hoogte te transporteren. 

Figuur I :: de hefsteiger 

De hefsteiger wordt door grote groepen 
bouwvakkers gezien als een ruim en 
overzichtelijk platform, waarop met weinig 
fysieke inspanning prettig gewerkt kan 
worden. Projectleiders, werkvoorbereiders en 
uitvoerders waarderen de hefsteiger op de 
snelheid waarmee gewerkt kan worden en het 
prijstechnische voordeel wat daarmee te halen 
valt1• 

Mede door die eigenschappen groeide de 
hefsteiger in Nederland de afgelopen dertig 
jaar van nul verhuurde weken in 1974 tot 9000 

' Interview met Koen van Laerhoven, 
vertegenwoordiger HEK Nederland, datum 26 januari 
2004 

verhuurde weken in 2002. Daarnaast ontstond 
een flinke groep aannemers, welke met eigen 
hefsteigers het aantal 'gebruikte' weken op 
15.000 per jaar brachtz. 

De hefsteiger (figuur 1) is echter slechts één 
van de vele manieren om arbeid, materiaal en 
materieel naar een zekere hoogte te 
transporteren en materiaal op een zekere 
hoogte te monteren. In dezelfde markt 
opereren vèrreikers, bouwliften, traditionele 
steigers, schaarhoogwerkers e.a 

Hoewel er een grote diversiteit bestaat binnen 
de markt is het doel van de verschillende 
middelen steeds hetzelfde; 'het optrekken van 
gevels'. 

De hefsteiger is echter één van de weinige 
middelen welke enerzijds een mogelijkheid 
biedt tot transport en anderzijds ruimte biedt 
voor montage van materiaal. 

Deze beide functies (transport & werken op 
hoogte) zijn het 'speelveld' van dit onderzoek 
en zullen aan de hand van logistieke termen 
worden beschouwd. 

1.2 Leeswijzer 
Het rapport dat voor u ligt bestaat uit drie 
inhoudelijke delen. De delen zijn 
ach tereen volgens: 

•Probleemanalyse (hoofdst. 2 tJ m 6), 
•Onderzoeksresultaten (hoofdst. 7 tJ m 9) 
•Ontwerpfase (hoofdstuk 10 tJ m 12) 

De verschillende delen zijn hieronder 
toegelicht. 

Probleemana/vse 
0 

In dit deel wordt de aanleiding van het 
onderzoek besproken en is vanuit het 
oogpunt van de opdrachtgever 'een focus' 
geplaatst. 

Binnen dit deel zal blijken dat aanvullende 
informatie nodig is, om te komen tot een 
goede probleemstelling. In deze 
probleemanalyse wordt daarom dieper 
ingegaan op de bouwsector in zijn 

2 HEK Nederland, concurrentieanalyse 2001 tl m 2003, 
28 maart 2003 
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algemeenheid, de logistieke benadering en de 
specifieke gevelbouw. 

Uiteindelijk zal deze probleemverkenning 
leiden tot een probleemanalyse in de vorm 
van een probleemstelling en een doelstelling. 
Met de vergaarde informatie 'als bagage' kan 
het onderzoek worden uitgevoerd. 

Onde14.oeksresultaten 

Uit de probleemanalyse blijkt een gebrek aan 
kennis. Het betreft daarbij een gebrek aan 
kennis omtrent de eisen welke gevelbouwende 
aannemers stellen aan een optimaal 
transportsysteem. Specifieker; het betreft 
daarbij een gebrek aan toekomstige eisen. In 
dit deel zullen deze toekomstige eisen 
gevonden worden. 

De probleemanalyse heeft reeds een voorzet 
gegeven m.b.t de toekomstige eisen. Het heeft 
vanuit de theoretische kant van 'het verhaal' 
een kader geschetst waarbinnen een optimaal 
transportsysteem zich zou moeten bewegen. 
In dit deel zullen toekomstige eisen worden 
gevonden welke binnen dit kader passen. 

De toekomstige eisen zijn beschouwd als een 
samenspel van huidige eisen en trends. Daarin 
worden de trends als richtinggevend 
beschouwd voor de huidige eisen. 

Ontwerp 

In het laatste deel komen de twee voorgaande 
delen samen in één ontwerp. Het ontwerp is 
als het ware een verfijning van hetgeen is 
voortgekomen uit de probleemanalyse. De 
probleemanalyse schetst het kader waarbinnen 
(m.b.v. de onderzoeksresultaten) een optimaal 
transportsysteem gevonden kan worden. 

De basis van het ontwerpdeel is een z.g. 
morfologische schema waarin de mogelijke 
werkwijzen worden afgezet tegen de 
verschillende fasen van 'het gevel
transportsysteem'. 

Daarna zal het ontwerp worden vergeleken 
met de bestaande hefsteiger. Inzicht in de 
verschillen tussen beide komt tegemoet aan de 
doelstelling van het onderzoek. 

Als laatste worden een aantal aanbevelingen 
gegeven. Het betreft een praktische invulling 
van de gevonden verschillen. 
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2 Probleemverkenning 

2.1 Inleiding 
''Als een hamer het enige gereedst"hap is waarover men 
beschikt, is men geneigd ieder probleem als een spijker 
te ~fen." J 

Deze zin van Abraham Maslow is typerend 
voor het gebruik van hulpmiddelen in de 
Nederlandse bouw. Men is geneigd keuzes te 
maken naar hetgeen men heeft en kent, niet 
naar hetgeen zou moeten. 

Teneinde een gevel op te trekken heeft men 
de beschikking over verschillende 
hulpmiddelen. De hefsteiger, maar ook de 
traditionele steiger zijn hiervan voorbeelden. 
De keuze voor een hulpmiddel is sterk 
verbonden met de wijze van uitvoering. 

Kiest men bijvoorbeeld voor een traditionele 
steiger, omdat men de werking ervan kent, 
dan ziet men de gevel veelal niet meer als één 
geheel, maar als een in vlakken verdeeld 
'dambord' wat opvulling behoeft. 

Hulpmiddelen in de bouw zijn al zo oud als de 
bouw zelf. Eeuwenlang ging dat op veelal 
dezelfde wijze; arbeid aangevuld met 
materieel. Pas in de laatste eeuw is hierin een 
kentering ontstaan; arbeid is steeds vaker 
slechts ondersteunend aan het materieel. Dit 
proces noemt men mechanisatie. 

2.2 Aanleiding tot het onderzoek 
Dertigjaar na de introductie van de eerste 
hefsteiger is de met verhuur van hefsteigers 
gerealiseerde winst in Nederland aan het 
stabiliseren. Dit in tegenstelling tot eerdere 
jaren, waarin de winst steeg, met soms wel 
25% per jaar. 

Hoewel op het eerste gezicht de afgelopen 
recessie de grote boosdoener lijkt te zijn, is 
binnen de hefsteiger branche de verwachting 
dat er een andere oorzaak is. Wellicht voldoet 
de hefsteiger gewoonweg niet meer aan de 

3 Citaat Abraham Maslow 

eisen zoals ze door de afnemers worden 
gesteld~ 

Deze onduidelijkheid wordt gevoed door de 
sterke opkomst van de schaarhoogwerker en 
de vèrreiker. Deze machines zijn de afgelopen 
jaren aanzienlijk in prijs gedaald (verhuur en 
verkoop) en zijn bovendien technisch een stuk 
sterker geworden. Zeker de schaarhoogwerker 
is daarmee een geduchte concurrent 
geworden. Hoewel de vèrreiker nu nog wordt 
gezien als een aanvulling op de hefsteiger, kan 
ook deze in de toekomst een concurrent zijn. 

De schaarhoogwerkers en de vèrreikers 
hadden tot enkele jaren geleden een beperking 
in de werkbare hoogte en de te tillen last. In 
2004 zijn echter de eerste schaarboogwerkers 
verschenen welke tot een hoogte van 34 
meter, 1400 kg kunnen heffen. Ook de 
vèrreikers kunnen hoger tillen, verder reiken, 
sneller draaien en bovenal meer tillen. 
Daarmee lijken zij de hefsteiger te verdringen 
van de verhuurmarkt tot 30 meter 
gevelhoogte. 

De verhuurders binnen de Nederlandse 
hefsteiger branche achten het daarom 
noodzakelijk de 'waarde' van bet produèt 
(opnieuw) vast te stellen. Specifieker; de 
verhuurders willen weten hoe het beste aan 
beide functies (transport & werken op hoogte) 
invulling gegeven kan worden. 

Daarmee willen de verhuurders te weten 
komen of de hefsteiger nog aansluit bij de 
eisen van de afnemers. Wanneer de eisen niet 
meer aansluiten is bet nodig de hefsteiger aan 
te passen of wellicht zelfs te kiezen voor een 
nieuw product. Daarbij gaat de interesse uit 
naar de markt onder de 30 meter gevelhoogte, 
gezien daar de meeste concurrentie aanwezig 
is. Daarnaast verwachten de verhuurders in 
dat segment veel marktaandeel te kunnen 
winnen. De markt onder de 30 meter wordt 
tot dusver namelijk vooral bediend door 
traditionele steigers. Daarvan wordt verwacht 
dat deze zijn langste tijd heeft gehad. Tot 
dusver is deze verwachting echter niet 
onderbouwd en blijft het een aanname. 

Hoewel de verhuurders zeer geihteresseerd 
zijn in de huidige 'waarde' van hefsteiger, zijn 

4Jnterview met Peter Verhelst, directeur HEK Benelux, 
datum 11 april 2004 
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ze nog geïnteresseerder in de toekomstige 
'waarde' van de hefsteiger. Kennis op dat vlak 
is van groot belang voor bedrijven in deze 
branche. Het geeft bedrijven de mogelijkheid 
beslissingen te nemen omtrent investeringen, 
beleid etc. 

Het is daarbij niet bijster interessant wie de 
verhuurders I aanbieders binnen deze 
Nederlandse markt zijn . De 'waarde' van de 
hefsteiger wordt immers bepaald door de 
afnemers. Zij zijn de sturende kracht in de 
markt! 

Om de toekomstige waarde van de hefsteiger 
te bepalen is inzicht in de toekomst 
noodzakelijk. Dit inzicht moet bepalen wat 
afnemers in de toekomst eisen van een middel 
welke beide functies (transport en werken op 
hoogte) w optimaal mogelijk vervult. 

2.3 Probleemverdieping 
Vanuit de verhuurders bekeken zou het ideaal 
zijn wanneer de huidige hefsteiger ook in de 
toekomst de meest logische keuze wu zijn bij 
het transporteren en het werken op hoogte. 
Dan hoeft er aan de hefsteiger niets te 
veranderen. 

In een minder wenselijke situatie zullen er 
verschillen zijn tussen de huidige hefsteiger en 
het meest ideale toekomstige logistieke 
middel. Wanneer de hefsteiger vervolgens 
geen verbetering ondergaat, zullen zijn 
concurrenten de hefsteiger verdringen van de 
markt. De concurrenten zullen dan 
mogelijkerwijs betere aanbieders van het 
ideale toekomstige logistieke middel zijn. De 
onwenselijke situatie zal zich na verloop van 
tijd omzetten in nog minder verhuurde 
hefsteigers of lagere tarieven. 

Redelijkerwijs is aan te nemen dat de huidige 
hefsteiger nimmer exact zal aansluiten op de 
toekomstige eisen vanuit de markt. De vraag 
vanuit de hefsteiger branche is dan ook: wat 
moet er veranderen aan de hefsteiger om te 
blijven concurreren? De branche gaat er dus 
vanuit dat er een nieuw middel I product zal 
moeten ontstaan. 

Uit gesprekken met verhuurders kan worden 
opgemaakt dat er wat betreft de toekomst 
sprake is van onwetendheid onder 
verhuurders. Er zijn een aantal ontwikkelingen 

waar te nemen, maar van veel is niet helder of 
ze het gebruik van de hefsteiger zullen 
stimuleren of juist afremmen. Er is dus sprake 
van een gebrek aan kennis. 

In samenspraak met de hefsteiger branche is 
de volgende praktische probleemstelling 
geformuleerd: 

De hefsteiger branche heeft als gevolg van een gebrek 
aan kennis op het gebied van de toekomstige eisen niet 
de mogelijkheid de beste aanpassingen uü te voeren 
aan de heft teiger. 

Om meer grip te krijgen op het praktische 
probleem (het gebrek aan kennis) is het 
noodzakelijk dieper in te gaan op het hele 
'spel' waarin de hefsteiger zich bevind. 

Daarop is een verkennend onderwek 
uitgevoerd. Dit onderwek heeft zich gericht 
op drie onderwerpen: de bouwsector, de 
logistiek en de gevels (figuur 2). 

BOUWSECTOR 

§ ---
Figuur 2 :: Opzet probleemanalyse 

De gedachte achter deze verdeling is dat er 
een gevelbouwende bouwsector is met het 
doel gevels te bouwen. De methode van 
bouwen wordt daarbij vooral gestuurd door 
een logistieke benadering. Binnen deze 
benadering passen de verschillende 
hulpmiddelen (hefsteigers, vèrreikers etc). 

2.4 Afbakening vanuit de branche 
In overleg met de hefsteiger branche is 
gekozen dit onderzoek naar de toekomst van 
de hefsteiger te richten op de periode van 
2010 tot en met 2020. De periode is tot stand 
gekomen door te kijken naar de praktische 
ontwikkelingstijd van een nieuw product en de 
afschrijvingstermijn van de bestaande 
hefsteiger. 
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De praktische ontwikkelingstijd houdt 
rekening met een technische ontwerpfase, een 
uitwerkingsfase, een testfase en een korte 
marktintroductiefase. Hiervoor heeft men vijf 
jaar genomen. 

De afschrijvingstermijn is gebaseerd op een 
mix van de boekhoudkundige 
afschrijvingstermijn en de praktische 
afschrijvingstermijn. Ten aller tijde moet 
voorkomen worden dat het nieuwe product 
een directe concurrent zal zijn van de huidige 
hefsteiger. 

Het jaar 2020 is gekozen als sluitingsdatum. 
Deze datum is slechts gebaseerd op 
'onwetendheid'. Voorspellingen na 2020 zijn 
onderhevig aan te veel variabelen. De range 
van mogelijke ontwikkelingen is simpelweg te 
groot. Tot 2020 zijn ontwikkeling binnen 
redelijke marges goed te voorspellen. Figuur 3 
toont op indicatieve wijze de manier waarop 
voorspellingen van ontwikkeling uiteen zullen 
lopen. Met andere woorden de range tussen 
de verschillende meningen zal steeds groter 
worden. 

Figuur 3 :: Doelgebied 

Verder is op basis van een breed gedeelde 
marketingafweging (een nieuw product in een 
nieuwe markt is onverstandig) gekozen de 
'nieuwe markt' geen onderdeel te maken van 
'het nieuwe product'. De markt voor de 
hefsteiger branche en zijn 'nieuwe product' 
blijft dus hetzelfde. Uit oriënterend onderzoek 
is gebleken dat deze markt voor bijn~ 100% 
bestaat uit gevelbouwende aannemers. Bijna 
vanzelfsprekend is aangenomen dat deze 
aannemers allemaal (ook) gevels onder de 30 
meter gevelhoogte construeren. 

In het vervolg van het rapport worden deze 
'aannemers' genoemd. 

De derde afbakening vanuit de branche is 
wederom gericht op de markt. In andere 
landen gelden namelijk andere regels m.b.t. 
de veiligheid en het gebruik. Dit maakt de 
invulling van beide functies (transport & 
werken op hoogte) volledig verschillend. 
Daarom heeft het onderzoek zich alleen op de 
Nederlandse markt gericht. Daarnaast speelt 
het simpele feit, dat de verhuurders binnen de 
Nederlandse hefsteiger branche nu eenmaal 
baat hebben bij een goed inzicht in de 
Nederlandse markt. 

De laatste afbakening betreft het verschil 
tussen en koop en huur. Met andere woorden, 
gevelbouwende afnemers kunnen een 
hefsteiger kopen of huren. Dit onderzoek gaat 
uit van hurende afnemers. Dit is conform de 
wens van de opdrachtgever. Hoewel de 
verschillen met kopende afnemers 
hoogstwaarschijnlijk miniem zullen zijn, zijn 
verschillen in bijvoorbeeld de mate van 
robuustheid niet ondenkbaar. 

2.5 Samenvatting 
Als gevolg van een stabiliserende winstmarge 
is de vraag ontstaan of de hefsteiger nog wel 
voldoet aan de eisen van de afnemers. De 
interesse gaat daarbij uit naar de gevelmarkt 
onder de dertig meter, gezien daar enerzijds 
de grootste concurrentie is en anderzijds het 
grootste marktaandeel te halen valt. 

Besloten is een onderzoek uit te voeren naar 
de eisen van de gevelbouwende aannemers. 
Daarbij heeft een afbakening plaatsgevonden 
naar aannemers die gevels onder de dertig 
meter gevelhoogte uitvoeren. Met het oog op 
de ontwikkelingstijd van eventuele nieuwe 
producten en de afschrijving van de bestaande 
hefsteiger is gekozen voor een 'blik naar de 
toekomst'. Besloten is het onderzoek te 
richten op de periode 2010 tot 2020. 

Het gebrek aan inzicht m.b.t. de eisen welke 
aannemers in de genoemde periode stellen aan 
hulpmiddelen t.b.v. het construeren van gevels 
blijlet de praktische probleemstelling. Om te 
komen tot een beter inzicht in het werkelijke 
gebrek is besloten in drie delen een 
inhoudelijke oriëntatie uit te voeren. De drie 
delen zijn achtereenvolgens: de bouwsector, 
de logistiek benadering en de gevels. 
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3 Situatieschets bouwsector 

3.1 Inleiding 
De bouwsector lijkt behoorlijk in de put te 
zitten. Met name het imago van de branche 
heeft de laatste tijd nogal te lijden gehad. De 
aantasting van het imago is voornamelijk het 
gevolg van een openbaring omtrent de 
verstoorde marktwerking. 

Mede als reactie op deze openbaring is de 
bouwsector fors in beweging. Nieuwe 
zakelijkheid en gewijzigde verhoudingen in 
combinatie met een nieuwe manier van 
werken, klantgericht denken, innovatie en 
automatisering, moeten er toe leiden, dat de 
bouwkosten flink 01nJaag gaan. 

3.2 De cijfers 
Dit rapport richt zich op de groep aannemers 
en onderaannemers welke gevels tot 30 meter 
bouwen. Deze groep 'aannemers' is minder 
specifiek dan voorgaande zin doet vermoeden. 

Van de 85.000 bedrijven in de bouwsector is 
driekwart een bouwbedrijf; ofwel een 
aannemer of een onderaannemers. Ter 
volledigheid; het gaat daarbij om zowel de 
GWW-sector als de B&U-sector. Qua omzet 
omvat de woningbouw ongeveer 47% procent 
van de markt, de utiliteitsbouw 31% (B&U
sector dus 78%) en de GWW-sector 22%56. 

Hoeveel bedrijven zich exact bezig houden 
met gevelbouw tot 30 meter is niet te zeggen. 
Volgens de cijfers van het CBS ligt het aantal 
echter tussen de 13.000 en 15.000 bedrijven. 
Het optrekken, renoveren en onderhouden 
van gevels is in zijn geheel ondergebracht bij 
de B&U sector7s. 

s Rapport Ministerie van Economische zaken, 
1'oekomstperspectief bouwsector', 25 November 2004 

6 Artikel Cobouw, 'Voorzichtige groei in Europese 
bouw', 25 juni 2004 

7 Rapport A VBB, 'De bouw in cijfers 1999-2003',juni 
2004 

s Rapport Ministerie van Economische zaken, 
1'oekomstperspectiefbouwsector' 25 November 2004 

3.3 Logistiek in de bouwsector 
Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwwerk 
moet een omvangrijke stroom van materialen 
worden verplaatst. Men noemt dit het 
logistieke proces. 

Met name bij gevelwerkzaamheden is deze 
materialenstroom intensief en, uit oogpunt 
van handling en transport, ook 
arbeidsintensief. 

Veel materialen worden handmatig- of met 
een hoge mate van handmatige inspanning
vanaf de opslag op het werk, of vanaf de 
vrachtwagen naar de werkplek vervoerd. Dit is 
niet alleen lichamelijk belastend maar kost ook 
veel tijd. 

Naast fysiek belastende effecten van 
arbeidsintensief transport treden effecten op 
in de vorm van afstemverliezen. Zo komt het 
regehnatig voor dat men gepallettiseerd 
materiaal tot kleinere transportheden moet 
afbreken en handmatig moet overslaan of 
verder vervoeren, omdat het beschikbare 
transportmiddel en de aangevoerde 
transporteenheden niet op elkaar zijn 
afgestemd. Verder worden vaak veel grotere 
hoeveelheden materiaal aangevoerd dan uit 
een oogpunt van transport, opslag en 
verwerking gewenst is. Het aantal 
transportbewegingen op de bouwplaats is 
door dit alles groot en piekachtig. 
Opstoppingen rond ingezette 
transportmiddelen, met name liften, komen 
dan ook regehnatig voor. 

Bij het transport van materialen ontstaan, 
door het gebrek aan afstemming, wachttijden. 
Met betrekking tot deze wachttijden ontstaan 
gemakkelijk sneeuwbaleffecten omdat de 
transportfunctie veelal nauw verbonden is met 
de laatste fase van het logistieke proces, het 
eigenlijke monteren van het materiaal. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de 
beschreven problemen het gevolg zijn van 
onvoldoende organisatorische afstemming 
tussen de verschillende transportactiviteiten 
en onvoldoende technische afstemming 
tussen de verschillende transportmiddelen. 
Een gebrek aan adequate logistiek dus9. 

9 Intervieuw J van der Aa, Hoofd Bouwadvies Heijmans 
lBC bouw, 18 maart 2004 
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Het is duidelijk dat het veelpartijenmodel dat 
de bouw kenmerkt, niet bevorderlijk is voor 
het oplossen van de geschetste problemen. In 
uitvoerend opzicht moet niet alleen worden 
afgestemd met tal van onderaannemers maar 
ook met nevenaan nemers. In het laatste geval 
is de bouwkundige aannemer vaak wel 
verantwoordelijk voor de totale coördinatie, 
maar bestaat tussen hem en de 
nevenaannemer geen gezagsverhouding. 

Een ander knelpunt is de afstemming tussen 
ontwerp en uitvoering. Toegespitst op de 
transportfunctie moet bijvoorbeeld worden 
vastgesteld dat bijvoorbeeld de gevelplaten 
vaak slecht met passend materieel bereikbaar 
zijn. Terwijl een goed ontwerp dit- met 
relatief weinig kosten en ronder de 
functionele en esthetische uitgangspunten van 
het gebouw geweld aan te doen - kan 
voorkomen. 

Bij aannemers is inmiddels het inzicht 
gegroeid dat het, ondanks de aanwezige 
handicaps, mogelijk moet zijn tot betere 
logistieke oplossingen te komen. Oplossingen 
die vooral moeten worden gezocht in de inzet 
van hoogwaardige transportmiddele~ en meer 
logistieke sturing door de hoofdaannemer. 

Bij het zoeken naar verantwoorde oplossingen 
stuit men echter op een belangrijk probleem: 
er bestaat onvoldoende inzicht in de voor- en 
nadelen van de verschillende mogelijkheden. 
De benodigde kennis blijkt voornamelijk bij 
de aanbieders van de transportsystemen te 
liggen en in veel minder mate bij de aannemer. 
De keuze voor een bepaald transportsysteem 
is hierdoor dikwijls ondoordacht10. 

Dit gebrek aan inzicht betreft niet zozeer de 
laagwaardige logistieke oplossingen 
(traditionele steigers bijvoorbeeld), maar 
vooral de hoogwaardige Chefsteigers 
bijvoorbeeld). Bovendien zijn van deze laatste 
categorie vaak niet alle uitstralings-effecten op 
de bouwmethode bekend. Om te komen tot 
een juiste en 'eerlijk' keuze m.b.t. het juiste 
transportsysteem is dit echter wel 
noodzakelijk 11. 

10 Interview J.Hoffman, Plv. Hoofd Balast Nedam 
Bouwmaterieel afdeling MaterieeL 23 augustus 2004 

11 Interview A.P.F.H. van Loon, directeur BMWr, 24 
augustus 2004 

Een andere achterliggende oorzaak is de 
impact van het transportsysteem op de totale 
bouwsom. Waar dit in de GWW-sector kan 
oplopen tot 20% van de bouwsom blijft dit in 
de B&U-sector steken op maximaal4Y2%. Bij 
gevelhoogtes tot 30 meter is dit gemiddeld 
w'n 2%. De motivatie om 'slimmer' om te 
gaan met bestaande technieken of zelf nieuwe 
technieken te ontwikkelen is hierdoor in de 
B&U-sector lager12. 

Het materiaaltransport op de bouwplaats kan 
met een meer of minder hoogwaardig 
transportsysteem plaats vinden. Kiest men 
ervoor de materieelkosten laag te houden, 
door bijvoorbeeld weinig materieel in te zetten 
of materieel met een geringe capaciteit, dan 
gaan de manuurkosten van het transport 
omhoog. Dit noemt men dan een laagwaardig 
transportsysteem. 

De tijd die met het transport gemoeid is, is bij 
de inzet van een hoogwaardig systeem korter 
dan bij de inzet van een laagwaardig systeem 
met veel handmatig transport. Bovendien kan 
met grotere transporteenheden worden 
gewerkt. Beide effecten brengen de 
manuurkosten behoorliJK omlaag. Hier staat 
tegenover dat de inzet van hoogwaardige 
middelen aanzienlijk meer kost. 

Het gaat hierbij dus om meer kosten voor het 
ingezette transportsysteem versus besparingen 
op manuren. Een te maken afweging staat 
echter vrijwel nooit op zichzelf maar maakt 
deel uit van een groter geheel. De volgende 
zes onderwerpen maken grof geschat 90% van 
de afweging mogelijk13. 

I:) De keuze voor een transportsysteem is 
zeer sterk verbonden met de hoeveelheid 
werk waarvoor het transportsysteem ingezet 
kan worden. Wanneer een hoogwaardig 
transportsysteem veertig uren per week 
effectief kan 'draaien' zal het zeer 
waarschijnlijk goedkoper zijn dan een 
laagwaardige variant. Zal het hoogwaardige 
transportsysteem veel 'wachturen' kennen, 
dan is er nauwelijks vermindering qua kosten 
t.o.v. een volledige bezetting. De huur loopt 
immers gewoon door. 

12Jnterview e.v. Overbeeke, Voormalig directeur BAM 
Materieeldienst, I september 2004 

13 Interview J.Prins, Hoofd Bouwbureau BAM speciale 
projecten, 16 september 2004 
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2:) Een andere afweging betreft de 
loonkosten. Wanneer de loonkosten stijgen, 
maar de huur van hoogwaardige s~temen 
constant blijft, komt het 'break-evenpoint' 
lager te liggen. 

3:) Normaal gesproken wordt in de (ruwe) 
afbouwfase van de bouw aan onderaannemers 
een eenvoudig transportmiddel ter 
beschikking gesteld - heel vaak is dat een 
lichte bouwlift - en moeten deze zelf voor het 
aanvullende (handmatige) transport zorg 
dragen. Bij een hoge mechanisatiegraad van 
het transport zal de hoofdaannemer meer te 
betalen krijgen. Dit door de kosten van het 
ingezette materieel en de bijkomende kosten 
voor de coördinatie, de bediening, de 
storingen etc. De onderaannemer daarentegen 
zal zijn mensen minder hoeven in te zetten 
voor transportwerkzaamheden en kan zich 
dus bezighouden met zijn eigenlijke taak; het 
aanbrengen van materialen. Pas wanneer de 
onderaannemer deze 'winst' meeneemt in zijn 
offerte is er een voordeel voor de 
hoofdaannemer. 

4:) Ook de arbeidslast ~peelt een rol. 
Werkzaamheden welke f~iek zwaar werk 
vereisen kunnen door een hoogwaardig 
transports~teem worden voorkomen. Niet 
onbelangrijk daarbij is de rol van de 
wetgeving. De wetgeving kan de keuze voor 
een hoogwaardig transports~teem in 
bepaalde situaties afdwingen. Een personenlift 
is daar een goed voorbeeld van. Na een 
bepaald aantal verdiepingen stelt de wet het 
toepassen van een dergelijk middel namelijk 
verplicht. 

5:) Een belangrijk argument om toch een 
hoogwaardig s~teem te kiezen is het spin-off 
effect. Inzet van hoogwaardige s~temen 
dwingt namelijk tot een goede logistieke 
voorbereiding van het bouwproces. Daarmee 
wordt een belangrijke basis gelegd voor 
beheerst produceren. Een effect dat 
waarschijnlijk nog aanzienlijk groter is dan een 
eventuele directe besparing. 

6:) Als laatste is er de koppeling met de 
planning. Een directe relatie tussen een 
transports~teem en een bepaalde planning is 
er niet. Wel is het zo, dat de inzet van een 
hoogwaardig transports~teem veelal 
maatgevend is voor de gehele planning. Een 

goed voorbeeld daarvan is een torenkraan en 
de hoeveelheid te plaatsen gevelelementen. 
Het tempo en de maximale capaciteit van de 
torenkraan zijn in dit voorbeeld maatgevend 
voor de planning. 

De bovenstaande koppeling wordt vaak 
gebruikt om een hoogwaardig 
transports~teem als niet-flexibel te 
bestempelen. Dit is een foutieve benadering. 
De flexibiliteit is namelijk niet beperkt, maar 
de inzet (als gevolg van de kosten) is beperkt, 
waardoor afwijkingen in de planning 
moeizamer verwerkt kunnen worden. Stel u 
zelf de vraag: Hoe flexibel is een stalen 
steiger? 

3.4 Samenvatting 
Met logistiek wordt heel kort gezegd het 
verplaatsen van materiaal bedoeld. Problemen 
in de gevellogistiek ontstaan door grote 
hoeveelheid materialen die verplaatst moeten 
worden en de hoge mate van arbeids
intensiviteit die door het type werk 
noodzakelijk is. 

De beschreven problemen het gevolg zijn van 
onvoldoende organisatorische afstemming 
tussen de verschillende transportactiviteiten 
en onvoldoende technische afstemming 
tussen de verschillende transportmiddelen. 
Een gebrek aan adequate logistiek dus. 

Betere logistieke oplossingen moeten vooral 
worden gezocht in de inzet van hoogwaardige 
transportmiddelen en meer logistieke sturing 
door de hoofdaannemer. Er bestaat echter 
onvoldoende inzicht in de voor- en nadelen 
van de verschillende mogelijkheden. 

Het materiaaltransport op de bouwplaats kan 
met een meer of minder hoogwaardig 
transports~teem plaatsvinden Het gaat daar 
bij om meerkosten voor het ingezette 
transports~teem versus besparingen op 
manuren. Een afweging is te maken door 
rekening te houden met de volgende factoren : 

1. Hoeveelheid transport 
2. Loonkosten & Materieelkosten 
3. Wmst & Risico (onder) aannemers 
4. F~ieke belasting 
5. Spin-off effect 
6. Planning 
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4 Logistieke benadering 

4.1 Inleiding 
Logistiek wordt in de literatuur gebruikt als 
aanduiding voor het (integraal) besturen van 
de productstromen. In de bouwwereld is 
'bouwplaatstransport' echter een veel 
gehoorde term. Vooral in de fase ná het 
totstandkomen van het casco doen zich 
problemen voor rond het 
bouwplaatstransport en - ruimer gezien -
rond de logistieke beheersing ervan. 14 

Hoewel er oneindig veel verschillende 
transportstromen zijn, is de basis steeds 
hetzelfde. Het gaat steeds om een product wat 
wordt verplaatst van locatie A naar B. 

De totale transportstroom wordt in drie 
trajecten verdeeld: een fabricagetraject, een 
distributietraject en een verwerkingstraject. In 
het fabricagetraject zijn de activiteiten gericht 
op het verkrijgen van het eindproduct. Het 
distributietraject volgt daarop en omvat de 
activiteiten om een gereed product tot bij de 
klant (gebruiker) te brengen, in dit geval de 
aannemer. 15 

De derde fase is het verwerkingstraject, deze 
fase start op het moment dat de leverancier 
zijn producten op de bouwplaats lost. 
Aan het einde van de verwerkingsfase is het 
product onderdeel geworden van het 
betreffende gebouw. 

Hoewel elk van de drie trajecten van belang 
zijn in een goed logistiek proces, zal dit 
onderwek zich richten op het laatste traject: 
het verwerkingstraject. Dit is immers het 
werkgebied van de hefsteiger. 

TIJDSfiP A Fabricagefase 
... Distributiefase 

Figuur 4 :: afbakening van het totale logistieke proces 

14 Interview met Cor van Unen, technisch medewerker 
Vereniging Verticaal Transport, 4 augustus 2004 

15 Rapport UCB (ir. E.R.Poortman), 'De besturing van 
bouwmateriaalstomen',juni 1997 

Van de overige trajecten wordt verwacht dat 
zij zich schikken naar het verwerkingstraject. 
Met andere woorden, het verwerkingstraject is 
maatgevend voor het fabricagetraject en het 
distributietraject (figuur 4). 

4.2 Begrippen 
De kerngedachte van het onderwek is als 
volgt geformuleerd:. 

Het gevel-verwerkingstro/eet bestaat uit het 
transporteren van matenaal vanrif het maaiveld naar 
de gevel, met arbeid en het materieel als de te 
gebruiken middelen. 

De gebruikte termen worden hieronder 
toegelicht. 

Het gevel-venverkingstraie.ct 

Het moment waarop de leverancier zijn 
producten op de bouwplaats plaatst is niet 
noodzakelijkerwijs de start van het 
verwerkingstraject . Het kan voorkomen dat 
materialen eerste elders op de bouwplaats 
worden opgeslagen. In de gedachte van dit 
rapport is deze fase onderdeel van het 
distributietraject. Pas ~p het moment dat de 
materialen in de nabijheid van de gevel staan, 
stopt de distributiefase. Op dat moment start 
het verwerkingstraject (figuur 4). Dit 
onderwek richt zich wgezegd op gevels tot 
30 meter gevelhoogte. Dit traject tot 30 meter 
zal in het vervolg, het gevel-verwerkingstraject 
worden genoemd 

Verwerkingsfase 

Bouwplaats 
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Transporleren van materiaal 

Vereenvoudigd is bouwen niet meer dan 
producten transporteren van A naar B. De 
term 'producten' is echter te ruim. De kern 
van de zaak is het transport van materiaal. De 
middelen om het materiaal te transporteren 
zijn de arbeid en het materieel. 

Het integraal besturen van de verschillende 
(materiaal-)transportstromen wordt logistiek 
genoemd. Zoals ook in paragraaf 4.3 van dit 
hoofdstuk duidelijk zal worden, wordt het 
gevel-verwerkingstraject in beginsel steeds 
benaderd vanuit een enkele materiaal
transportstroom. De benaming 'transport' 
past in de kerngedachte daarom beter dan de 
term 'logistiek'. 

Vanafhet maaiveld 

In dit rapport staan de producten reeds 'dicht' 
bij de gevel. Hoe ze daar zijn gekomen is in 
het onderzoek niet aan de orde. Ze kunnen 
daar bijvoorbeeld zijn geplaatst door de 
leverancier of zijn daar vanuit een 
tussenopslag door de aannemer geplaatst. In 
termen van afstand moet men denken aan 0 
tot 10 meter hemelsbreed. Die afstand is tot 
stand gekomen door te rekenen met de 
breedte van een weg met aan weerskanten een 
stoep. Materialen kunnen daardoor ook aan de 
overkant van een weg worden opgeslagen. 
Met 'vanaf het maaiveld' wordt dus in 
bovenaanzicht een straal van 10 meter vanaf 
de gevel bedoeld. 

Naar de gevel 

De bedoeling van het gevel-verwerkingstraject 
is het realiseren van een gevel. De gevel is 
gerealiseerd wanneer het materiaal structureel 
onderdeel1 is geworden van de gevel. Met 
structureel wordt een gezekerde en defmitieve 
positie bedoeld. 

4.3 Transportprincipe in het gevel-
verwerkingstraject 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
principiële vorm waarop het transport van 
materialen in het gevelverwerkingstr~ect terug 
is te voeren. Dit zogenaamde transportschema 
vormt de basis voor het bepalen van de 
verschillende hoofdfuncties waaruit het 
transport is opgebouwd. Een aantal termen 

die in het vervolg van dit rapport zullen 
terugkeren zijn allereerst uiteengezett6. 

Transpor(fasen 

Een transportbeweging in het gevel
verwerkingstraject is in principe terug te 
voeren tot een min of meer horizontale 
beweging vanaf de opslag (1), een verticale 
beweging naar een bepaald niveau (2) en een 
meer horizontale beweging op dat niveau (3). 
(figuur 5). 

aEGANE GltOND 

Figuur 5 :: Basis transportschema in het gevel
verwerkingstraject 

· Tramporteenhezd 

Onder transporteenheid wordt verstaan: een 
bepaalde categorie materiaal die op een 
bepaalde wijze voor transport is verpakt of 
gegroepeerd. Daarin is een splitsing gemaakt 
naar verzamelde en verdeelde 
transporteenheden. Zo is een pallet stenen een 
verzamelde transporteenheid en is een stapel 
stenen op een steiger een verdeelde 
transporteenheid. Ergens in de transport
beweging ontstaat dus een verdeling. 

T ran.rporlflclus 

Om die materialen te kunnen transporteren is 
een transportcyclus nodig. Om dat toe te 
lichten is het woord 'transportsysteem' nodig. 
Onder 'transportsysteem' in het gevel
verwerkingstraject wordt verstaan: voor 
transport ingezet materieel, eventueel 
bestaande uit verschillende met elkaar 
samenwerkende materieeleenheden en 
eventueel aan dit materieel toegevoegde 
mensen voor bediening of andere vormen van 
logistieke dienstverlening. Met andere 
woorden: een samenwerkend geheel van 
arbeid en materieel. Eén complete beweging 

16 RRBouw, Optimaal bouwplaatstransport, april 1998 
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zoals getoond in figuur 5 is een 
transportcyclus genoemd. 

Trans,portvsteem 

Een transportsysteem is heel simpel gezegd de 
combinatie van meerdere transportcyclussen. 
Veelal bestaat een transportsysteem uit een 
herhaling van één enkele transportcyclus. Er is 
echter één belangrijke toevoeging. Om van de 
ene transportcyclus naar de andere te gaan, 
dient 'de cyclus' terug te gaan naar zijn 
originele positie (figuur 5 - het 'blokje' voor 
de '1 '). Ook kan het nodig zijn dat de cyclus 
zich vervolgt op een andere locatie op I langs 
de gevel. Dit betekent een verplaatsing van de 
cyclus. Daarover later meer. 

Transportmiddel 

Met een transportmiddel wordt een enkel stuk 
materieel bedoeld, zoals bijvoorbeeld een 
hefsteiger, een bouwlift, maar ook een 
persoon etc. Een samenwerking van 
verschillende transportmiddelen kan zogezegd 
resulteren in een transportcyclus (of in een 
transportsysteem). Echter met dezelfde 
transportmiddelen kunnen verschillende 
transportsystemen tot stand komen, door de 
volgorde of de intensiteit te wijzigen. 

= Overslagpunten 

= Transportfase 

Tramportschema-deel 1 

Het transportschema wordt nu gedefinieerd 
als: de schematische weergave van het traject 
dat een transporteenheid (materiaal) op de 
bouwplaats doorloopt om met behulp van een 
transportcyclus (samenspel van de arbeid en 
het materieel), vanaf het maaiveld (in de 
nabijheid van de gevel) op de juiste plek in de 
gevel te komen. 

Met behulp van het transportschema kan in 
principe elke transportbeweging op de 
bouwplaats in eenvoudige vorm worden 
weergegeven. De schema's vormen dan ook 
een belangrijke basis voor het vervolg van dit 
rapport. 

Dit schema is de basis van het volledige 
rapport! Het betreft in beginsel een 
gedetailleerdere weergave van de eerder 
getoonde figuur 5 . Het toont twee 
transportcyclussen met daartussen een z.g. 
positieverplaatsing , ofwel een 
transportsysteem (figuur 6). Op de volgende 
pagina is dit en meer toegelicht. 

Figuur 6 :: Uitgebreid transportschema in het gevel
verwerkingstraject van een transportsysteem 

= Te verwerken geveld 
4. EJ E 

= Positieverplaatsing BC!._L.J h 

= Verzamelde transpo eenhedenD c~ 
= Verdeelde transport nheden 
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In de figuur hiervoor vertegenwoordigen de 
'tonnetjes' de (mogelijke) overslagpunten en 
vertegenwoordigen de pijlen de verschillende 
transportfasen. Bij toepassing van een ander 
transportsysteem kan het schema worden 
gereduceerd doordat bepaalde overslagpunten 
en/ of transportfasen samenvallen. 

Figuur 6 kent echter drie duidelijke verschillen 
met de eerder getoonde figuur 5. Deze zijn 
hierna toegelicht. 

Verplaatsing trans_f2,0rlfJS teem 

Het eerste verschil met figuur 5 Ls de 
toevoeging van de positieverplaatsing van de 
transportcydus. Uit vooronderzoek blijkt 
namelijk dat aannemers vooral het verplaatsen 
van een transportmiddel hekelen. Het werken 
op een hefsteiger blijkt bijvoorbeeld goed 
gewaardeerd te worden, echter het verplaatsen 
blijkt nogal eens frustraties op te wekken. Met 
een schaarhoogwerker is dit dan weer precies 
omgekeerd. 

In de voorgaande figuur zijn twee 
transportcyclussen weergegeven, met 
daartussen een verplaatsing. Eén cyclus is in 
de figuur 6 weergegeven als de verzamelde 
transportfasen A tl mE. De verplaatsing van 
één gehele cyclus naar een volgend te 
verwerken geveldeel is met een dikke pijl 
weergegeven. In het vervolg van dit rapport 
zal het worden omschreven als een 
positieverplaatsing. Het totaal van de 
cyclussen en positiebepalingen kan daarom 
ook worden gedefmieerd als een 
transportsysteem. 

Splitsing trans:por{/asen 

Het tweede verschil met figuur 5 is de 
splitsing van transportfase 3. In figuur 5 is 
namelijk gesproken over drie transportfasen; 
een horizontale fase op het maaiveld, een 
verticale fase en een fase op werkhoogte. Na 
een uitgebreide analyse van verschillende 
transportsystemen bleek dat een splitsing in de 
derde fase noodzakelijk was. 

De werkplek op hoogte, ofwel de 
transportfase op werkhoogte heeft namelijk 
een fase parallel aan de gevel en een fase haaks 
op de gevel. Een goed voorbeeld is de 
metselaar in figuur 7. Parallel aan de gevel zijn 
de verschillende stapels stenen neergezet. Het 
verdelen van materiaal in deze richting is fase 
3. Fase vier is de fase waarin het eigenlijke 

monteren plaats vindt. Deze fase staat haaks 
op de gevel. Het overslagpunt 'D' Ls eveneens 
in figuur 7 weergegeven. 

Figuur 7 :: Transponfase 3 en 4 

Verdeling trans:porteenheden 

Het derde verschil I de derde toevoeging Ls de 
verdeling naar verzamelde transporteenheden 
en verdeelde transporteenheden. Materialen 
zijn aan het begin van de cyclus ( overslagpunt 
A) 'verpakt' als verzamelde 
transporteenheden. Aan het einde van de 
cyclus zijn ze verwerkt als verdeelde 
transporteenheden. Daar tussenin zijn ze dus 
verdeeld. Dit kan geschieden in overslagpunt 
B, C of D. In figuur 7 zijn de stapeltjes stenen 
bijvoorbeeld verdeelde transporteenheden (in 
deze transportcyclus vinden dus meerdere 
verdelingen plaats ...... 0. 

Resumé 

Intussen heeft een rijke verzameling woorden 
de revue gepasseerd, veelal met het woord 
transport daarin verwerkt. Echter, het 
transport in de pure zin van het woord blijkt 
niet de essentie van het verhaal. Kijkend naar 
figuur 6 wordt duidelijk dat 'de 
struikelblokken' vooral voortkomen uit de 
overslagpunten. 

Dit standpunt komt voort uit de in paragraaf 
3.4 genoemde problemen m.b.t. tot logistiek 
in de bouwsector. Daarin Ls gesproken over 

.:: verbetering van de hefsteiger ::. 

TU/e 

16 



drie oorzaken van de genoemde problemen in 
het gevelverwerkingstraject, namelijk: 

een hoge mate van materiaal 
transport 
een arbeidsintensief proces 
veel afstemverliezen 

Wanneer deze oorzaken worden bekeken in 
het licht van figuur 6 is snel duidelijk dat deze 
veelal hun oorsprong vinden in de 
overslagpunten. Juist om deze reden is hierna 
in een aparte paragraaf dieper ingegaan op de 
overslagpunten. 

4.4 Overslagpunten 
Heel simpel gesteld zijn overslagpunten de 
momenten waarop een transporteenheid 
overgaat op een andere transportfase. Het 
sluit daarmee de ene transportfase af en opent 
als het ware de andere. De overslagpunten zijn 
in figuur 6 weergegeven als 'tonnetjes' 
(Overslagpunten A,B,C,D enE). 

Overslagpunten binnen een transportcyclus 
onderscheiden zich in vier typen. Deze zijn in 
figuur 8 schematisch weergegeven. Achter 
elke schematische weergave is aangegeven in 
welk overslagpunt van figuur 6 dit type van 
toepassing zou kunnen zijn. Vervolgens is elk 
overslagtype toegelicht aan de hand van een 
voorbeeld. Hiermee kan, in combinatie met de 
4 transportfasen (eveneens uit figuur 6), een 
transportstroom gedetailleerd worden 
omschreven. 

Type Methode Locatie 

4. ~~ B,C,D 

Figuur 8 :: 0 verslagpunten 

Overslag!Jpe 1 

In dit type worden de transporteenheden 
'neergezet'. Hiermee wordt een transportfase 
afgesloten. De transporteenheden worden 
daar 'neergezet' door een transportmiddel. Dit 
kan de transporteenheden op de grond 
plaatsen, in het te verwerken geveldeel, maar 
ook op een ander transportmiddel. 

De onderstaand foto geeft een beeld van het 
betreffende type. Op deze foto is een 
overslagpunt 'E' te zien (zie ook figuur 6). 
Daarbij wordt een gevelplaat gemonteerd in 
zijn definitieve positie. De panelen zijn per 
stuk vanaf het maaiveld 'opgepakt' en zijn in 
één beweging (transportfase) naar het te 
verwerken gevelvlak getransporteerd. 
Daarmee vervallen overslagpunten B,C enD 
en vallen de transportfase 1,2,3 en 4 samen. 

Figuur 9 :: Voorbeeld overslagtype I 

Overslagjype 2: 

In dit type worden de transporteenheden 
'opgepakt'. Hiermee wordt een transportfase 
geopend. De transporteenheden worden 
'opgepakt' door een transportmiddel. Deze 
kan de transporteenheden van de grond 
'oppakken', maar ook van een ander 
transportmiddel. 

Figuur 10 foto toont een vèrreiker welke op 
overslagpunt A een type 2 overslagtype 
uitvoert. In tegenstelling tot de glasplaten uit 
figuur 9 zijn de stenen hier (nog) 'verpakt' een 
verzamelde transporteenheid. 
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Figuur 10 ::Voorbeeld overslagtype 2 

Overslagppe 3: 

In dit type worden als het ware twee 
overslaghandelingen gecombineerd. In 
tegenstelling tot overslagtype I en 2 is tussen 
de twee handelingen geen sprake van 
transport of beter, van een transportfase. 

Op de foto is de overslag te zien van een 
palet stenen op een hefsteiger. De palet zal 
door een mobiele kraan op de hefsteiger 
worden geplaatst. Een aantal dingen vallen 
daarbij op. De kraan plaatst de palet stenen in 
één beweging op de hefsteiger. Daarbij 
worden de stenen precies op de juiste plek 
(verticaal en horizontaal) op de steiger 
geplaatst. De metselaar kan de stenen du~ in 
één keer van de palet pakken. Wanneer dit 
wordt bekeken in het licht van figuur 6, is te 
zien dat transportfase I ,2,3 samenvallen tot 
één min of meer diagonaal traject. Daarnaast 
verdwijnen overslagpunten B en C. Fase 4 en 
overslagpunten D, E is het enige dat rest. De 
foto toont de eerste stap van overslagpunt D. 

Figuur 11 ::Voorbeeld overslagtype 3 

In de eerder getoonde figuur 7 is goed te zien 
hoe de tweede stap van overslagpunt D in zijn 
werk gaat. Weliswaar is op deze foto de pallet 
opgedeeld in kleinere pakketten, maar het 
principe blijft hetzelfde. Het gaat daarbij om 
de achterste metselaar, de voorste is immers 
bezig aan overslagpunt E (type 1). 

Met andere woorden, binnen het betreffende 
overslagpunt (in D, van type 3) veranderen de 
transporteenheden van samenstelling. Ofwel, 
ze worden verdeeld. In figuur 8 is dit 
weergegeven als het verschil tussen x en y. De 
stenen waren samengesteld als een verzamelde 
transporteenheid (x) en veranderen op 
overslagpunt D in verdeelde 
transporteenheden (y). Het woord 'verdelen' 
past dan ook goed bij dit type overslagpunt 

Overslagfy_pe 4: 

Dit overslagtype is bijna identiek aan 
overslagtype 3. In overslagtype 3 veranderen 
de transporteenheden echter niet van 
samenstelling. De transporteenheden worden 
door transportmiddel A 'neergezet' en worden 
door transportmiddel B 'opgepakt'. Het 
woord 'overpakken' dekt de lading redelijk 
goed. 

Een redelijk voorbeeld is hieronder getoond. 
Het toont het 'oppakken' van balken in 
overslagpunt C of D. Het gaat daarbij om de 
samenstelling van de transporteenheden; in dit 
geval de enkele balken. Iemand heeft ze daar 
met de hand neergelegd en de persoon op de 
foto 'pakt' ze daar met de hand op. Zonder 
daar op dit moment dieper op in te gaan, is 
het duidelijk dat dit overslagtype zoveell 
mogelijk voorkomen moet worden. Het 
voegt narnelijk niets toe! 

Figuur 12 ::Voorbeeld overslagtype 4 
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4.5 Voorbeeld transportsysteem 
Als voorbeeld is hieronder één van de meest 
traditionele transportsystemen in het 
gevelverwerkingstraject getoond; het 
traditionele metselproces. Een iets abstractere 
vorm van schematisering (figuur 14) maakt 
onverbloemd duidelijk hoe 'bewerkelijk' dit 
proces is. 

Het meest traditionele metselproces bestaat 
uit het handmatig opperen van stenen, het 
handmatig verdelen van de stenen over een 
stalen steiger en het handmatig verwerken van 
de stenen. Een goederenlift is over het 
algemeen de enige luxe welke voor handen is. 
De overige benodigde transporteenheden 
zoals specie, isolatie en spouwankers blijven 
achterwege in dit voorbeeld. De onderstaande 
foto toont de situatie. 

Figuur 13 ::Situatie binnen het traditionele metselproces 

De volgorde van werken is hieronder 
weergegeven, vervolgens is deze volgorde 
uitgewerkt in een abstracte vorm van het 
transportschema 

• 

• 

• 

• 

• 

Oppakken van de stenen met een 
stenen klem, vanaf de pallet, en deze op de 
kruiwagen plaatsen. 

De kruiwagen met stenen op de 
goederenlift plaatsen . 

De goederenlift met de kruiwagen naar de 
juiste verdieping sturen. 

De kruiwagen van de goederenlift naar de 
betreffende metsellocaties rijden. 

De stenen van de kruiwagen op de steiger 
plaatsen, ofwel verdelen in pakketjes van 
gelijke grootte. 

• De stenen één voor één oppakken en re 
vervolgens transporteren naar de muur 
om ze aldaar in de muur te verwerken. 

Transponfase I 
(Stenenklem) 

Transponfase I' 
(Kruiwagen) 

Transportfase 2 
(Goederenlift) 

o.e....., ... c 

Transponfase 3 
(Kruiwagen) 

~D 

Transponfase 4 
(Handmatig) 

Figuur 14 :: Schematisering traditionele metselproces 

Het eerste wat opvalt in het hiervoor 
getoonde abstracte transportschema is een 
extra overslagpunt (A'). Meteen wordt pijnlijk 
duidelijk dat dit traditionele metselproces niet 
gemakkelijk 'te vangen is' in een standaard 
schema Het betreft hier echter geen incident. 
Het is inherent aan de onuitputtelijke reeks 
van transportsystemen .. Zonder daar in deze 
fase te diep op in te gaan, kan men zich echter 
afvragen of meerdere overslagpunten binnen 
één transportfase een wenselijke ontwikkeling 
is! 

Het tweede wat opvalt is het grote aantal 
overslagpunten. Daarbij vallen met name 
overslagpunt A2 enD op. Het betreft beide 
een overslagpunt van het type 3. Dit type 
verdeelt de transporteen heden, of beter, het 
verandert de samenstelling. Men kan zich 
afvragen of het meervoudig verdelen van 
transporteenheden wenselijk is in een 
geoptimaliseerd bouwproces. 
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Het derde wat opvalt is het verschil tussen een 
transportsysteem en een transportcyclus. Een 
transportsysteem was immers het totaal aan 
ingezette transportmiddelen, ofwel een 
samenwerkend geheel van arbeid en materieel 
(transportcyclus). De positieverplaatsing is 
ook onderdeel van dit transportsysteem, 
echter, in figuur 14 is slechts een enkele 
transportcyclus afgebeeld. 

Hiermee komt het grootste voordeel van de 
traditionele steiger naar voren. Een 
positieverplaatsing is namelijk slechts een 
kwestie van een variatie in transportfase 2 of 
3. Met andere woorden, men kan zich vrij 
verplaatsen over de gehele gevel. Een 
positieverplaatsing is dus niet aan de orde, de 
getoonde transportcyclus herhaalt zich 
daarom constant. 

4.6 Planning en Positieverplaatsing 
Hiervoor is gesproken over een 
positieverplaatsing als een variatie in 
transportfase 3 of 4. Deze benadering gaat 
zogezegd alleen op bij traditionele steigers. 
Deze bedekken namelijk de gehele gevel in 
één keer. De arbeid en het materiaal 
verplaatsen zich vervolgens over deze steiger. 
In alle andere gevallen verplaatst het 
transportmiddel met de arbeid en het 
materiaal 'mee langs' de gevel. De twee 
onderwerpen die daarmee verband houden, de 
planning en de positieverplaatsing, zijn hierna 
toegelicht. 

Planning 

Het verplaatsen 'over' de gevel gebeurt in 
praktisch alle gevallen horizontaal of verticaal 
over het gevelvlak. Diagonaal ziet men zelden. 
De keuze hiervoor is ingegeven door de 
(on)mogelijkheden van de transportmiddelen, 
de planning van de gevelverwerking en de 
detaillering van de transporteenheden. 
Hieronder zijn de verschillende afwegingen 
uitgewerkt. 

De mogelijkheden van een transportmiddel 
zijn namelijk veelal beperkt tot een zuivere 
verticale beweging en I of een zuivere 
horizontale beweging. Sommige 
transportmiddelen hebben de mogelijkheid 
om zich ook diagonaallangs de gevel te 
bewegen. Het eerder getoonde voorbeeld in 
figuur 9 laat dat zien. 

De planning van de gevelverwerking is een 
belangrijk begrip wanneer we het gaat over 
transportsystemen in een bouwproces. De 
huidige volgorde van werken in een 
bouwproces is globaal beschouwd de 
volgende: 

• 

• 

• 

Een architect ontwerpt een gebouw, met 
bijbehorende gevel. Het uiterlijk van de 
gevel, de toe te passen materialen en de 
constructie ervan is bekend. 

Een aannemer krijgt op basis van de 
laagste prijs de mogelijkheid het werk uit 
te voeren. 

De aannemer werkt de tekeningen van de 
architect verder uit. De aannemer bepaalt 
zijn planning en het toe te passen 
transportsysteem. 

Moraal van bovenstaande opsomming is de 
ontkoppeling van enerzijds de materiaalkeuze 
en anderzijds de planning en het 
transportsysteem. Heel zwart wit gesteld; de 
materiaalkeuze houdt geen rekening met het 
gevelverwerkingstraject. Het gevelmateriaal in 
de vorm van transporteenheden is dan ook 
een vast gegeven bij het bepalen van een 
transportsysteem. Dit beperkt het aantal te 
kiezen transportsystemen. 

Praktisch bekeken is het plannen van het 
gevelverwerkingstraject een afweging tussen 
de gegeven transporteenheden, de voor 
handen zijnde transportmiddelen en de 
gegeven tijd. 

Omdat een gevel altijd uit verschillende 
materialen (type transporteenheden) bestaat, 
dienen de verschillende transporteenheden 
elkaar in een 'soepel' tempo te volgen. Het 
transporteren van alle bakstenen heeft 
bijvoorbeeld geen zin als de isolatie niet is 
aangebracht. Met andere woorden; er zijn 
vaak meerdere transportcyclussen die elkaar 
afwisselen I opvolgen. 

Daarnaast heeft men in het 
gevelverwerkingstraject te maken met een 
gedwongen volgorde qua montage 
( overslagpunt E). Onderstaande figuur 15 
maakt dit duidelijk. Het betreft de montage 
van langwerpige gevelplaten vanaf een 
hoogwerker. De volgorde is heel plat gezegd 
al bepaald; 'van onder naar boven' en exact 
verticaal .. 
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Figuur 15 :: Voorbeeld vaste montage volgorde 

Door de verschillende transportcyclussen, de 
vastgestelde transporteenheden en de 
vastgestelde montagevolgorde is van enige 
creativiteit qua planning meestai weinig meer 
over. De gevel kan horizontaai of verticaai 
worden benaderd. In figuur 16 is schematisch 
aangegeven hoe dat in zijn werk gaat. 

Verticaal geplande gevel 

:0 
Horizontaal geplande gevel 

Figuur 16 :: Planning in het gevelverwerkingstraject 

Positieverplaatsing 

Als het begrip planning wordt gekoppeld aan 
het begrip positieverplaatsing, dan blijkt een 
planning een volgorde van transportcyclussen 
en positieverplaatsingen te zijn . Een positie 
verplaatsing is in wezen niets meer dan een 
voortgang in de planning. Het 
transportmiddel, of beter de transportcyclus, 

verplaatst naar een andere locatie 'op' de 
gevel. 

Een belangrijk punt daarbij is de positie van 
het transportmiddel aan het einde van een 
transportcycius. Om te kunnen verplaatsen 
naar een andere positie 'op' de gevel zai de 
transportcyclus in het meest ongunstige gevai 
terugmoeten naar de originele positie. Dit 
wordt door afnemers gezien ais een groot 
nadeel van de hefsteiger. 

In de situatie zoais deze is getoond in figuur 
15 is dat niet nodig. Wanneer de hoogwerker 
een geveldeel wil verwerken dat meer naar 
links is gelegen, hoeft het slechts te zakken tot 
overslagpunt B. In de eerste plaats is dat nodig 
omdat de hoogwerker in 'opgetogen ' positie 
te veel beweging kent bij een 
positieverplaatsing. Hierdoor zai de gevel 
mogelijk beschadigen. In de tweede plaats zai 
er een nieuwe plaat moet worden 
overgeslagen. Naar alle waarschijnlijkheid zai 
dit in overslagpunt B moeten gebeuren. 

Zoais eerder besproken, is het 
gevelverwerkingstraject in dit rapport 
beschouwd als een enkele transportcyclus. 
Met de kennis die in deze paragraaf is 
vergaard is deze enkele transportcyclus 
aangevuld met één positieverplaatsing. Voor 
alle duidelijkheid, deze verplaatsing omvat de 
'terugkeer' van de transportcyclus naar 
overslagpunt A en de verplaatsing van de 
cyclus op zich. Dit geheel resulteert in een 
transportsysteem in zijn meest beperkte vorm. 

4.7 Praktische toepassing 
Figuur 6 geeft een prachtig beeld van een 
transportsysteem. Voor de duidelijkheid, in 
figuur 6 zijn twee cyclussen afgebeeld, 
teneinde de positieverplaatsing te accentueren. 
Nogmaais, dit rapport gaat uit van slechts één 
transportcyclus en één positieverplaatsing. 

Het voorbeeld uit paragraaf 4.5 maakte pijnlijk 
duidelijk dat niet elke transportsysteem is 'te 
vangen' met de tot dusver besproken 
overslagpunten en transportfasen. In 4.5 werd 
deze bevinding afgedaan als zijnde inherent 
aan de onuitputtelijke reeks van 
transportsystemen. Die opvatting blijkt iets te 
eenvoudig. Wanneer namelijk wordt getest 
met verschillende transportsystemen, blijkt het 
overgrote deel niet te passen. Bijna elke 
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transportsysteem )<ent een toevoeging zoals 
A2 in het metselproces. Deze toevoegingen 
blijken allemaal het resultaat te zijn van een 
handmatige handeling. Ze komen meestal 
voort uit het handmatig verplaatsen van 
transporteenheden, van het ene 
transportmiddel op het andere. 

Let wel op; het handmatig verplaatsen van 
materiaal (bijvoorbeeld van de pallet naar de 
kruiwagen) is geen overslagpunt, maar bestaat 
uit twee overslagpunten en een transportfase. 
Het met de hand verplaatsen is immers ook 
een vorm van transport. Deze 'strenge' 
benadering maakt het mogelijk om bijna elke 
transportsysteem te schematiseren met behulp 
van een éénduidige notatie. In de uitvoerige 
testfase werden geen transportsystemen 
gevonden die niet te schematiseren bleken. 

Figuur 17 :: Defmitieve schematisering transportc){:1us 

Uiteindelijk ondergaat figuur 6 een 
metamorfose en worden per transportcyclus 
vier overslagpunten (A2, A3, C2 en C3) en 
vier transportfasen toegevoegd (1.1, 1.3, 3.1 
en 3.3). Eén transportcyclus ziet er dan als 

volgt uit (figuur 17). Voor een uitleg van de 
symbolen wordt verwezen naar figuur 6. 

Wanneer de praktisch toepassing wordt 
beschouwd in het licht van de positie
verplaatsing blijkt eveneens een kleine nuance 
noodzakelijk. Doordat een transportcyclus 
veelal uit meerdere samenwerkende 
transportmiddelen bestaat, omvat ook een 
positieverplaatsing meerdere stromen. Kijk 
bijvoorbeeld eens terug naar figuur 15, daarin 
is een schaarhoogwerker te zien. Eerder is 
besproken welke handelingen verricht moeten 
worden om deze te verplaatsen. Het transport 
van de platen vanaf overslagpunt A naar de 
schaarhoogwerker ( overslagpunt B) zal door 
een tweede transportmiddel geschieden. Ook 
dit middel dient meegenomen te worden in 
een positie- verplaatsing. 

De eigenlijke positieverplaatsing is meestal een 
kwestie van horizontaal verplaatsen. Om het 
betreffende transportmiddel zover te krijgen 
dat deze klaar is om verplaatst te worden is 
een ander verhaal. Daarvoor zal het middel 
alle of enkele transportfasen in omgekeerde 
richting moeten doorlopen. In sommige 
gevallen is het zelfs nodig om na de eigenlijke 
positièverplaatsing enkele transportfasen uit te 
voeren om weer terug te komen in een 
functionerende positie. Een aardig voorbeeld 
daarvan is de knikhoogwerker, zoals deze te 
zien is in onderstaande figuren 18 en 19. 

Figuur 18 :: Knikhoogwerker in 'opgetogen' positie 
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Deze spinhoogwerker moet eerst 
transportfase 4,3,2 doorlopen om überhaupt 
verplaatst te kunnen worden. De verplaatsing 
kan vervolgens geschieden door middel van 
de rupsbanden. Eenmaal aangekomen kunnen 
de stempels uitgeschroefd worden en kan 
afhankelijk van de positie gestart worden met 
overslagpunt A of B. 

Figuur 19 :: Knikhoogwerker bijna ldaar voor 
positieverplaatsing 

Een niet onbelangrijk detail daarbij is de tijd 
welke nodig is om de stempels in en uit te 
draaien. Het is toch een activiteit welke per 
verplaatsing twee keer aan de orde is. In dit 
geval is sprake van een hydraulische 
afstempeling en is de benodigde inspanning 
beperkt. In het geval van de hefsteiger is 
bijvoorbeeld sprake van handmatige 
schroefstempels. Los van het waterpas stellen 
zal dat toch geruime tijd kosten. 

4.8 Samenvatting 
Het gevel-veiWerkingstraject bestaat uit het 
transporteren van materiaal vanaf het 
maaiveld naar de gevel, met arbeid en het 
materieel als de te gebruiken middelen. Dit is 
de kerngedachte van het onderzoek. 

Het gevel-veiWerkingstraject is daarbij van 
toepassing op gevelhoogte tot 30 meter. In dit 
onderzoek zal het gevel-veiWerkingstraject 
steeds benaderd worden vanuit een enkele 
materiaal-transportstroom. De benaming 
'transport' past in de kerngedachte daarom 
beter dan de term 1ogistiek'. 

Het totale functioneren van een 
transportmiddel (arbeid en materieel) is een 
transportsysteem genoemd. Een 
transportsysteem bestaat uit één 

transportcyclus aangevuld met één 
positieverplaatsing. 

Het transportschema wordt gedefmieerd als: 
de schematische weergave van het traject dat 
een transporteenheid (materiaal) op de 
bouwplaats doorloopt om, met behulp van 
een transportsysteem (samenspel van de 
arbeid en het materieel), vanaf het maaiveld 
(in de nabijheid van de gevel) op de juiste plek 
in de gevel te komen. Dit geheel bestaat 
praktisch bekeken uit een horizontale 
beweging naar de gevel toe (max. IOmtr.), een 
verticale beweging (max. 30mtr.) en een 
positieverplaatsing. 

Binnen een transportsysteem blijken de 
overslagpunten kritiek. Overslagpunten welke 
niets toevoegen dienen voorkomen te worden. 
De verschillende verschijningsvormen van 
overslagpunten blijken erg belangrijk. Verder 
blijken voor een traditioneel metselcyclus 
maarliefst zes overslagpunten en vijf 
transportfasen nodig. 

Binnen het bouwproces blijkt er een 
ontkoppeling van enerzijds de materiaalkeuze 
en anderzijds de planning en het 
transportsysteem. Het gevelmateriaal in de 
vorm van transporteenheden is dan ook een 
vast gegeven bij het bepalen van een 
transportsysteem. Dit beperkt het aantal te 
kiezen transportsystemen. 

Het te kiezen transportsysteem blijkt nauw 
verbonden met de planning. De keuze voor 
een zeker transportsysteem blijkt ingegeven 
door de (on)mogelijkheden van de 
transportmiddelen, de overall-planning van de 
gevelveiWerking en de technische detaillering 
van de transporteenheden. Een 
positieverplaatsing van een transportmiddel 
kan in het licht van een planning worden 
gezien als 'voortgang'. 

Uiteindelijk is alle informatie samen te 
brengen in een abstract transportschema Dit 
maakt onderlinge vergelijking van 
transportsystemen mogelijk. 
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5 Gevels 

5.1 Inleiding 
De gevel is in beginsel een niet constructief 
onderdeel van een gebouw. Het kan het beste 
gedefmieerd worden als bouwdeel waarin 
klimaatscheiding wordt gecombineerd met 
esthetiek en beheersing van het 
binnenklimaat. Het hangt als het ware als een 
multifunctionele deken voor de constructie. 

De huidige geveltechnologie is echter ro 
veelomvattend dat het niet eenvoudig is om 
de juiste gevel bij het juiste gebouw te kiezen. 
Wanneer dan uiteindelijk is gekozen voor een 
gevel, is het zaak het juiste transportsysteem te 
kiezen voor een optimale realisatie. 

Bij gebouwen van 30 meter en lager, bedraagt 
de gevel ongeveer I 0% van de totale 
bouwkosten. Het bedrag dat staat voor bet 
transportsysteem is daarin besloten. Een 
effectief transportsysteem resulteert dan ook 
vlot in een noemenswaardige besparing. 

Wanneer men echter spreekt o~er gevels 
(zeker onder de 30 meter) ontstaat snel een 
gesprek dat zich volledig richt op het 
traditionele steigerwerk. Veel argumenten 
worden aangedragen, met de 'rnetsehnanier in 
het achterhoofd'. Het beheerst het logistieke 
denken van veel bouwpartners. De 
traditionele stalen steiger in combinatie met 
een goederenlift is bij de realisatie van gevels 
dan ook nog steeds het meest gebruikte 
transportsysteem. 

Gevels zijn er in onnoemelijk veel 
verschillende vormen. Vanuit het 
gevelverwerkingstraject bekeken zijn er echter 
twee kenmerken welke van belang zijn. 

In de eerste plaats is het van belang te weten 
welke vorm de gevel heeft. In het meest ideale 
geval hebben we te rnaken met een vlakke 
gevel. Een vlakke gevel blijkt echter eerder 
uitrondering dan regel. Bijna elke gevel heeft 
wel een inkeping of een uitstulping ten 
aanzien van zijn gevellijn. Denk daarbij niet 
alleen aan balkons en andere constructieve 
elementen maar ook aan kleinere elementen 
zoals ronwering, airconditioningkasten en 
zelfs schotelantennes. Het zijn juist deze 
elementen die de kracht van een middel 

volledig 'om zeep' kunnen helpen. In 
paragraaf 5.3 is te lezen hoe uiteindelijk is 
gekomen tot één type gevel, waarin alle 
problemen met uitstulpingen en inkepingen 
zijn 'gevangen'. 

In de tweede plaats is het van belang te weten 
uit welke materialen de gevel is opgebouwd. 
Het gaat immers om het transport van 
materialen (of beter, transporteenheden) in 
het gevel-verwerkingstraject. Uiteindelijk is 
gekomen tot negen verschillende 
materiaalsoorten. Omdat er steeds sprake is 
van een verdeling van het materiaal, starten de 
materialen rogezegd als verzamelde 
transporteenheden en eindigen ze als 
verdeelde transporteenheden.ln paragraaf 5.4 
worden alle 18 transporteenheden nader 
beschouwd. 

5.2 Gevel-afbakening 
Alvorens in te gaan op de gevel in al zijn 
verschijningen is een afbakening aan de orde. 
Zoals in hoofdstuk 4 reeds ter sprake is 
gekomen is het gevelverwerkingstraject 
benaderd vanuit een enkele transportcyclus, 
aangevuld met één positieverplaatsing. De 
verschillende transportmiddelen hebben 
echter allen een ander horizontaal gevelbereik. 
Zo kan een hefsteiger een horizontaal 
gevelvlak tot wel dertig meter overspannen, 
maar moet een telescoophoogwerker het 
stellen met maximaal drie meter. Dit is goed te 
zien wanneer men kijkt naar figuur 9 in 
vergelijking tot figuur 20. 

Verticaal blijken er minder verschillen qua 
gevel bereik. Los van een traditionele gevel 
hebben de meeste transportmiddelen 
ongeveer hetzelfde verticale bereik (zonder 
een positieverplaatsing vanzelfsprekend). Dit 
verticale bereik is begrensd door de menselijke 
maat, specifieker, door de maat welke is 
opgelegd vanuit de wetgeving. Op dit moment 
is I ,(fJ de maximaal te tillen hoogte. 

Zonder er in deze fase heel diep op in te gaan 
is het aannemelijk dat een groot bereik (qua 
vierkante meters gevelvlak) een gunstig effect 
heeft op het gebruik van een transportmiddel. 
Hoe groter het bereik, hoe minder vaak er 
sprake hoeft te zijn van een 
positieverplaatsing. 

.:: verbetering van de hefsteiger ::. 

TU/e 

24 



Figuur 20 :: Groot horizontaal bereik hefsteiger 

5.3 Gevel-uiterlijk 
Eerder is al gesproken over de vlakheid van 
een gevel. Opgemerkt is dat bijna geen enkele 
gevellOO% vlak is. Daarom wordt in het 
vervolg niet meer gesproken over vlakke 
gevel, maar over gevels met verschillende 
uitstulpingen en inkepingen. 

In beginsel gaat het dus om twee varianten; 
uitstulpingen en inkepingen. Uitstulpingen 
liggen voor het te verwerken geveldeel en 
inkepingen liggen erachter. 

Allereerst de inkepingen; gezien deze het 
minst relevant zijn gebleken. Inkepingen 
liggen namelijk achter het te verwerken 
geveldeel en liggen daardoor niet in de lijn van 
de verticale fase (2) (figuur 6). Met andere 
woorden, zij vormen geen obstakel. Figuur 15 
maakt dit goed duidelijk. In dit geval zijn de 
vooruitstekende betonnen randen het te 
verwerken geveldeeL Hoewel de 'balkons' 
allemaal inkepingen zijn, verstoren zij de 
werking van de hefsteiger niet. Inkep.ingen 
hebben echter één praktisch nadeel, zij 
creëren zogenaamde doodvalopeningen. Dit 
zijn openingen waardoor iemand tussen het 
transportmiddel en het te verwerken geveldeel 
zou kunnen vallen. Vierzijdig hekwerk rond 
het transportmiddel is bij dit soort inkepingen 

een direct gevolg. Het werken op hoogte 
( transportfase 4) wordt daardoor bemoeilijkt. 

Wanneer de uitstulpingen liggen voor het te 
verwerken gevelvlak wordt het lastiger. Om de 
problematiek van dergeli,jke uitstulpingen 
duidelijk te maken wordt wederom 
gerefereerd aan figuur 20. Wanneer de terug 
liggende kozijnen het te verwerken geveldeel 
zijn, wordt snel duidelijk wat het probleem is. 
Men zal moeten overstappen van het 
transportmiddel op de verdieping. De 
verdieping wordt daarmee een verlengde van 
het transportmiddel. Dit past niet in de 
gedachte van dit rapport, gezien het gaat om 
transportmiddelen (materieel) als transport- en 
werkoppervlak. Daarnaast is er een wettelijke 
bepaling die het z.g. overstappen alleen in hele 
specifieke situaties toestaat. 

Terugkerend naar de basis van het probleem 
blijken er drie twen uitstulpingen te zijn 
(figuur 21). Deze uitstulpingen kunnen op een 
tweetal momenten in het transports)'Steem 
kritiek zijn; tijdens transportfase 4 en tijdens 
de positieverplaatsing. 

te verwerken geveldeel 

Figuur 21 :: 3 Typen uitstulpingen 

Tijdens transportfase 4 zijn twe 1 en 3 het 
grootste probleem. Wanneer we namelijk 
uitgaan van een zuivere verticale fase (2), 
vormt bijna elke uitstulpingen een obstakel. In 
figuur 22 is aangegeven wat het probleem is 
en hoe daarmee is omgegaan. Te zien is een 
verticale fase (2) welke verder van de gevel 
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komt, daarmee ontstaat echter een probleem 
in transportfase 4. Er ontstaat een grotere te 
overbruggen afstand. 

Figuur 22 :: Uitstulpingen in transportfase 4 

In het geval van de hefsteiger betekent dit 
bijvoorbeeld dat de mast verder van de gevel 
moet staan. Probleem met uitstulpingen 
blijken alleen voor te komen bij 
transportmiddelen met een afzonderlijke 
verticale fase (2). Voorbeelden hiervan zijn, 
de schaarhoogwerker, de hefsteiger en in 
mindere mate de combinatie traditionele 
steiger/ goederenlift. In figuur 23 is een 
voorbeeld getoond van een telescoop 
hoogwerker in combinatie met een type 3 (of 
2) uitstulping. Herken het gemak waarmee dit 
transportmiddel de problemen met 
uitstulpingen de baas is! Het middel overspant 
als het ware in één beweging transportfase 
1,2,3 en 4. en schrapt bovendien overslagpunt 
B,Cen D. 

Figuur 23 :: Uitstulpingen met een telescoop hoogwerker 

Tijdens de positieverplaatsing spelen 
soortgelijke problemen een rol. Doordat de 
uitstulpingen de gevel 'on vlak' maken, kan 
het transportmiddel niet in de lijn met de 
gevel verplaatsen. Dit probleem vindt zijn 
oorsprong meestal in een type 2 uitstulping. 

Het transportmiddel zal daarom sowieso eerst 
transportfase 4 opnieuw moeten uitvoeren om 
te kunnen verplaatsen. Bij transportmiddelen 
zoals een telescoop hoogwerker brengt dit 
zogezegd weinig problemen met zich mee. Bij 
een schaarhoogwerker bijvoorbeeld ontstaan 
meer problemen omdat deze langs de gevel 
(als het ware in de 'diepte' van punt B) moet 
rijden. Alvorens dat te kunnen zal hij dus een 
stuk uit de gevellijn moeten rijden. 

Of het nu gaat om een verlenging van 
transportfase 4 of een positieverplaatsing, de 
kern van het probleem is hetzelfde. Heel 
simpel gezegd is een transportsysteem het 
probleem met uitstulpingen en inkepingen 'de 
baas' wanneer er genoeg variatie mogelijk is in 
transportfase 4. 

5.4 Gevel-innerlijk 
Het gevelverwerkingstraject is zogezegd 
benaderd als een verplaatsing van 
transporteenheden door toedoen van arbeid 
en materieel. In het verlengde hiervan ligt de 
opvatting om de gevel te beschouwen als 
verzameling van allerlei verschillende 
transporteenheden. 

Hoewel in het voorgaande vrijwel steeds 
generaliserend is gesproken over 
transporteenheden en de daaraan gekoppelde 
overpeinzingen, blijkt het in werkelijkheid 
diverser te zijn. Uiteindelijk blijkt voor elk 
type materiaal het één meer en het ander 
minder te gelden. Om die reden is na 
bestudering van verschilJende gevels de 
opbouw van gevels verdeeld in negen typen 
materiaal. 

Eerder is reeds gesproken over de verdeling 
van transporteenheden. In beginsel zijn alle 
transporteenheden verpakt als verzamelde 
eenheden en worden ze ergens in de 
transportcyclus verdeeld naar verdeelde 
eenheden. 

De tussentijdse verdeling is van essentieel 
belang in een transportcyclus. Niet alleen het 
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gewicht en de omvang van de te transporteren 
eenheden verandert, maar ook de manier 
waarop deze geklemd kan worden. 

Vanuit dit licht bekeken is het dan ook niet 
verwonderlijk dat een 'breed' 
transportsysteem in staat moet zijn 18 
verschillende transporteenheden 'de baas' te 
zijn. 

Hieronder de opsomming van de verschillend 
materialen. Steeds is de algemene benaming 
gegeven en is van elke transporteenheid (dus 
verzameld en verdeeld) minsten één 
voorbeeld gegeven. 

1:) Losse substantie (nat & droog) 
bijvoorbeeld: 
verzameld: emmer lijm, zak zand 
verdeeld: kam lijm, schep zand 

2:) Langwerpige voorwerpen 
bijvoorbeeld: 
verzameld: een bundel stelprofielen 
verdeeld: enkel stelprofiel 

3:) Liggende platen 
bijvoorbeeld: 
verzameld: gestapelde aluminium gevelplaten 
verdeeld: enkele aluminium gevelplaat 

4:) Staande platen 
bijvoorbeeld: 
verzameld: bok glasplaten, krat natuursteen 
verdeeld: enkele plaat glas of natuursteen 

5:) Frames 
bijvoorbeeld: 
verzameld: enkele gekoppelde raamkozijnen 
verdeeld: enkel raamkozijn 

6:) Massieve lichte pakketten 
bijvoorbeeld: 
verzameld: pakket glaswol isolatie 
verdeeld: enkel plaat glaswol 

7:) Pakketten op een pallet 
bijvoorbeeld: 
verzameld: een pallet met stenen 
verdeeld: een enkele steen of een stapel stenen 

8:) Prefab geveloverspannende elementen 
bijvoorbeeld: 
verzameld: een vrachtwagen met geveldelen 
verdeeld: aluminium voorzetgevel 

9:) Losse onderdelen 
bijvoorbeeld: 
verzameld: doosje kit, zakje met ankers 
verdeeld: enkele spuit kit, enkel anker 

5.5 Samenvatting 
De gevel is een niet constructief onderdeel 
van een gebouw. Het hangt als het ware als 
een multifunctionele deken voor de 
constructie. 

In het kader van het onderzoek is het in de 
eerste plaats van belang te weten welke vorm 
de gevel heeft. Bijna elke gevel heeft wel een 
inkeping of een uitstulping ten aanzien van 
zijn gevellijn. 

In de tweede plaats is het van belang te weten 
uit welke materialen de gevel is opgebouwd. 
Materialen starten in de transportcyclus als 
verzamelde transporteenheden en eindigen 
als verdeelde transporteenheden. 

In beginsel gaat het dus om twee varianten; 
uitstulpingen en inkepingen. Uitstulpingen 
liggen voor het te verwerken geveldeel en 
inkepingen liggen erachter. Een 
transportsysteem is het probleem met 
uitstulpingen en inkepingen 'de baas' wanneer 
er genoeg variatie mogelijk is in transportfase 
4. 

De tussentijdse verdeling is van essentieel 
belang in een transportcyclus. Een 'breed' 
transportsysteem moet in staat zijn de 18 
verschillende transporteenheden te 
transporteren, verdeeld en onverdeeld! 
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6 Probleemstelling & 
Doelstelling 

6.1 Inleiding 
De voorgaande hoofdstukken brachten naast 
veel kennis ook een hele reeks overpeinzingen 
met zich mee. Wat is verstandig, waarom dit 
wel en dat niet, waarom A en niet B? Dit 
hoofdstuk brengt het geheel van 
overpeinzingen en kennis samen tot een 
doelstelling. Maar wat is het eigenlijke 
probleem ook al weer is? 

6.2 Probleemstelling 
Zoals in hoofdstuk 3 is besproken is er in 
beginsel sprake van een gebrek aan kennis. 
Specifieker; de verhuurders in de hefsteiger 
branche vragen zich af wat de toekomstige 
eisen van de afnemers zullen zijn. 

Het gaat hen daarbij niet specifiek om de 
toekomstige eisen, maar om de verschillen 
met de bestaande hefsteiger. De verschillen 
bieden namelijk inzicht in de punten waarçp 
de hefsteiger aangepast zou kunnen worden. 

Deze aanpassingen laten de hefsteiger beter 
aansluiten bij de eisen zoals deze door 
gevelbouwende aannemers tussen 2010 en 
2020 worden gesteld. 

Hierdoor kan een nieuw type hefsteiger 
ontstaan wat de concurrentie kan verslaan op 
basis van zijn eigen functionaliteit! 

De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 

Een gebrek aan intfcht omtrent de verschillen tussen 
de bestaande heftteiger en het transportrysteem dat 
tussen 2010 en 2020 de gevelmarkt onder de 30 
meter optimaal zal bedienen. 

6.3 Doelstelling 
Op basis van de probleemstelling is zogezegd 
besloten een onderzoek uit te voeren. De start 
van het onderzoek is de formulering van de 
doelstelling. De doelstelling dient het 
probleem uit de probleemstelling op te lossen. 
Deze is als volgt geformuleerd: 

Inzfcht geven in de verschillen tussen de bestaande 
heftteiger en het transport.rysteem dat tussen 2010 en 
2020 de gevelmarkt onder de 30 meter optimaal zal 
bedienen. 

Om aan de doelstelling tegemoet te komen is 
het nodig een reeks antwoorden te generen. 
Een deel van deze antwoorden is reeds 
gevonden, maar een ander deel zal d.m.v. een 
onderzoek tot stand moeten komen. 
Daarvoor is allereerst een goede vraagstelling 
nodig. 

6.4 Vraagstelling 
Alvorens de vraagstelling te formuleren is het 
nodig te kijken naar de reeds verzamelde 
informatie. Wanneer wordt gekeken naar de 
doelstelling blijkt namelijk al veel duidelijk te 
zijn. Namelijk: 

Om de verschillen inzichteliJK te maken is een 
methode nodig waarin zowel de bestaande 
hefsteiger als het optimale transportsy.;teem 
verwerkt kan worden. Gelukkig hebben de 
voorgaande hoofdstukken veel inzicht 
gegeven in de logistieke benadering van het 
gevelverwerkingstraject. Daaruit is een 
methode ontstaan waarmee de vergelijking 
gemaakt kan worden. 

Om de vergelijking handzamer te maken 
zullen de methode en de twee 
transportsy.;temen worden samengebracht in 
een zogenaamd morfologisch schema Een 
dergelijk schema combineert de abstracte 
transportschema's uit hoofdstuk 4 met een 
reeks mogelijke oplossingen. Het betreft 'per 
saldo' niet meer dan een wijziging qua lay-out. 

Ook de bestaande hefsteiger kan in een 
vraagstelling achterwege blijven. De werking 
ervan is namelijk eveneens uitvoerig 
besproken in de hoofdstukken hiervoor. 
Zonder problemen kan deze worden 
ingevoerd in het hiervoor genoemde 
morfologische schema De invulling van de 
verschillende transportfasen, de verschillende 
overslagpunten en de positieverplaatsing is 
immers al vastgesteld. 

Wat dus nog overblijft is de zoektocht naar 
het transportsy.;teem dat tussen 2010 en 2020 
de markt optimaal kan bedienen. De 
vraagstelling is daarom als volgt geformuleerd: 
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Hoe ifet het transportsysteem eruit dat tmsen 2010 
en 2020 de markt voor gevels onder de 30 meter 
optimaal kan bedienen?. 

Het woord "optimaal" kent los van de vraag 
wanneer iets echt optimaal is, twee richtingen! 

Het gevel-verwerkingstraject is enerzijds 
theoretisch, maar anderzijds ook praktisch te 
benaderen. 

De theoretische benadering volgt uit hetgeen 
in de hoofdstukken hiervoor is besproken. 
Het is als volgt geformuleerd: 

Theoretisch: Door rationeel om te gaan met 
de verzamelde gegevens kan een optimaal 
transportsysteem worden ontworpen. 

De praktische benadering komt voort uit de 
eisen van gevelbouwende aannemers. Zij 
geven aan welke eisen in de toekomst 
noodzakelijk zijn om de markt (de 
gevelbouwende aannemers dus) optimaal te 
kunnen bedienen. Het is als volgt 
geformuleerd: 

Praktisch: Door zo exact mogelijk te 
voldoen aan de door gevelbouwende 
aannemers gestelde eisen is een 
transportsysteem 'optimaal' te noemen. 

De theoretisch benadering is in staat in grote 
lijnen aan te geven waaraan een optimaal 
transportsysteem zal moeten voldoen. Daarbij 
gaat het vooral om het uitsluiten van 
transportfasen en overslagpunten. Het maakt 
deze keuze op basis van hetgeen in de 
hoofdstukken hiervoor is geproduceerd. 

De praktische benadering gaat dieper in op de 
specifieke fasen. Deze benadering vraagt zich 
niet af of iets optimaal is in verhouding tot 
'het grotere geheel' maar genereert op basis 
van de eisen per transportfase een optimale 
situatie. Deze eisen komen zogezegd 
rechtstreeks vanuit de gevelbouwende 
aannemers. 

Door de theoretische benadering te 
beschouwen als een kader waarbinnen de 
praktische benadering moet passen ontstaat 
een breed gedragen optimaal 
transportsysteem. 

6.5 Deelvragen 

Theoretische beantwoording 

Het genereren van een theoretisch optimale 
bediening van de markt is zogezegd een 
kwestie van rationeel omgaan met de voor 
handen zijnde gegevens. Duidelijk is wat de 
problemen zijn omtrent het 
gevelverwerkingstraject en duidelijk is 
waardoor deze ontstaan. Door deze oorzaken 
zoveel mogelijk uit te sluiten ontstaat een 
systeem wat de markt theoretisch bekeken 
optimaal kan bedienen. 

Doordat het een kwestie van rationaliteit is, is 
de tijd waarin het speelt niet aan de orde. Het 
uitschakelen van 'storende' factoren binnen 
een transportsysteem is tijdloos. Echter, veel 
keuzes zijn afgezet tegen de nu geldende 
problemen omtrent logistiek in de 
bouwsector. Aangenomen is daarom dat de 
problemen omtrent logistiek tussen 2010 en 
2020 dezelfde zullen zijn. De bijbehorende 
deelvraag is als volgt geformuleerd: 

1.) Hoe ifet het transport{)'steem emit dat uitgaande 
van de geldende problemen tijdens de venverkingsfase 
theoretisch optimaal is? 

Praktische beantwoording 

Deze beantwoording behoeft duidelijk een 
andere aanpak. Een gevelbouwende aannemer 
vragen naar de eisen welke hij tussen 20 W en 
2020 zal stellen, zal niet leiden tot 
antwoorden. Uit een oriënterend gesprek met 
twee werkvoorbereiders van Stam en de 
Koning bleek dat een dergelijke vraagstelling 
eerder ontaardde in verbloemde 
onwetendheid dan concrete antwoorden. 

Vanuit dat licht is de praktische 
beantwoording gesplitst in trends en huidige 
eisen. De trends worden daarin bekeken als 
zijnde richtinggevend aan de huidige eisen. 
Door beide te combineren ontstaan de 
toekomstige eisen. 

Een trend is een richting waarin iets zich 
ontwikkelt. In dit geval geeft het inzicht in de 
richting waarin de huidige eisen zich zullen 
ontwikkelen. 

Het gaat daarbij dus om huidige trends en 
huidige eisen. Vanaf 2010 zullen de gevolgen 
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van trends (de richtingen) zichtbaar zijn 
geworden in de dan geldende eisen (de 
toekomstige eisen). 

Een trend is dus een richting welke reeds is 
ingezet en welke zich in de komende jaren zal 
voortzetten. In dit geval tot 2010. Het is 
echter een illusie te denken dat zich tussen nu 
en 2010 geen nieuwe trends zullen openbaren. 

Enerzijds maakt het voorgaande het bepalen 
van de toekomstige eisen wetenschappelijk 
verantwoord. Anderzijds laat het een 'gat', 
m.b.t. trends welke zich na afronding van dit 
onderzoek zullen openbaren. Wanneer 
hetzelfde onderzoek drie jaar later herhaald zal 
worden, zullen er andere antwoorden volgen. 

Het onderzoek beperkt zicht echter tot 
huidige trends. Met andere woorden, het 
beschouwt alleen de huidige trends als 
richtinggevende voor de huidige eisen. Om 
inzicht te krijgen in deze huidige trends en 
huidige eisen zijn de zes onderstaande 
deelvragen opgesteld. 

2.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 1 vqn het gevel-verwerleingstrqject? 

3.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 2 van het gevel-verwerkingstrqject? 

4.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 3 van het gevel-verwerkingstrqject? 

5.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 4 van het gevel-verwerkingstrqject? 

6:) Welke huidige eisen worden gesteld bij een 
positieverplaatsing binnen het gevel-verwerkingstrqject? 

7.) Welke huidige trrnds zyn te tfen m.b.t. het gevel
verwerkingstrqject? 

De antwoorden op bovenstaande vragen 
zullen gevonden worden door enerzijds 
gesprekken aan te gaan met gevelbouwende 
aannemers en anderzijds door een 
literatuurstudie. 

6.6 Samenvatting 
Het gaat gevelbouwende aannemers niet 
specifiek om de toekomstige eisen van 
transportsystemen, maar om de verschillen 
met de bestaande hefsteiger. De 
probleemstelling is als volgt geformuleerd: 

Een gebrrk aan kennis omtrrnt de verschtlkn tussen 
de bestaande heftteiger en het transportrysteem dat 
tussen 2010 en 2020 de gevelmarkt onder de 30 
meter optimaal zal bedienen. 

De doelstelling is als volgt geformuleerd: 

Intfcht geven in de verschilkn tussen de bestaande 
heftteiger en het transportrysteem dat tussen 2010 en 
2020 de gevelmarkt onder de 30 meter optimaal zal 
bedienen. 

Op een groot gedeelte van de doelstelling is 
reeds een antwoord gegeven. Wat overblijft is 
in de volgende vraagstelling geformuleerd: 

Hoe tfet het transport.rysteem eruit dat tussen 2010 
en 2020 de markt voor gevels onder de 30 meter 
optimaal kan bedienen? 

De vraagstelling zal op theoretische en 
praktische wijze worden beantwoord. Daartoe 
is de vraagstelling opgesplitst in de volgende 
zeven deelvragen. Alleen vraag I is onderdeel 
van de theoretisch optimale benadering. De 
overige zes zijn onderdeel van de praktische 
benadering. 

1.) Hoe ifet het transportrysteem eruit dat uitgaande 
van de geldende probkmen tijdens de verwerkingifase 
theoretisch optimaal is? 

2.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 1 van het gevel-verwerkingstrqject? 

3.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 2 van het gevel-verwerkingstrqject? 

4.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 3 van het gevel-verwerkingstrqject? 

5.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 4 van het gevel-verwerkingstrqject? 

6.) Welke huidige eisen worden gesteld bij een 
positieverplaatsing binnen het gevel-verwerkingstrqject? 

1.) Welke huidige trrnds zyn te tfen m.b.t. het gevel
verwerkingstrqject? 
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7 Theoretisch optimaal -
deelvraag 1 

7.1 Inleiding 
Dit onderdeel geeft antwoord op deelvraag 
nummer 1. Daarmee geeft dit hoofdstuk 
antwoord op onderstaande vraag: 

Hoe ifet het transport{ysteem eruit dat, uitgaande van 
de geldende problemen tiJdens de verwerking.ifase, 
theoretisch optimaal is? 

De geldende problemen zijn reeds besproken 
in hoofdstuk 3. Hierna is kort samengevat wat 
de problemen omtrent logistiek in het gevel
verwerkingstraject zijn. 

In het gevelverwerkingstraject is de stroom 
transporteenheden intensief en, uit oogpunt 
van 'handling' en transport, arbeidsintensief. 
Veel materialen worden daarbij handmatig
of met een hoge mate van handmatige 
inspanning- vanaf de opslag op het werk, of 
vanaf de vrachtwagen ( overslagpunt A) naar 
de werkplek vervoerd ( overslagpunt E). Er 
ontstaan daardoor problemen in de vorm van 
een hoge fysieke belasting en een verlies van 
kostbare tijd. 

Verder worden vaak grotere hoeveelheden 
verzamelde transporteenheden aangevoerd 
dan uit het oogpunt van het transportsysteem 
gewenst is. Het aantal transportbewegingen 
op de bouwplaats is door dit alles groot en 
piekachtig. Om het grote aantal bewegingen 
en pieken te beheersen is veel capaciteit nodig. 
Om de pieken op te vangen kiest men voor 
meer capaciteit in plaats van meer arbeid of 
meer materieel. Arbeid is daarbij redelijk 
flexibel, materieel niet. Het probleem 
openbaart zich dan ook vaak in de vorm van 
'stilstaand' materieel. Concreet geldt als 
probleem het gebrek aan afstemming tussen 
de aanvoer en het transportsysteem. 

Naast fysiek belastende effecten van 
arbeidsintensief transport treden effecten op 
in de vorm van afstemverliezen. Zo komt het 
regelmatig voor dat men gepallettiseerd 
materiaal tot kleinere transportheden moet 
afbreken en handmatig moet overslaan of 
verder vervoeren, omdat het beschikbare 
transportmiddel en de aangevoerde 

transporteenheden niet op elkaar zijn 
afgestemd. Het geldende probleem is dus een 
transporteenheid welke niet is afgestemd op 
het gekozen transportsysteem. 

Als laatste ontstaan bij gebrek aan algehele 
afstemming vanuit de hoofdaannemer 
wachttijden. Met betrekking tot deze 
wachttijden ontstaan gemakkeliJK 
sneeuwbaleffecten omdat de transportfunctie 
veelal nauw verbonden is met de laatste fase 
van transportschema; het eigenlijke monteren 
van de transporteenheden. Het is duidelijk dat 
het veelpartijenmodel dat de bouw kenmerkt, 
njet bevorderlijk is voor het oplossen van de 
geschetste problemen. Sterker nog; het 
probleem heeft als voornaamste oorzaak de 
vele partijen welke samen komen in één 
transportsysteem. 

7.2 Selfsupporting 
De rode Lijn van voorgaande problemen is het 
gebrek aan afstemming. Wil men een optimaal 
transportsysteem creëren, dan is de eerste stap 
onafhankelijkheid. Met andere woorden, het 
transportsysteem dient selfsupporting te zijn 
als het gaat om de transportfasen, de 
overslagpunten en, zeer belangrijk, de 
positieverplaatsing. 

Concreet betekent dit: geen gebruik van een 
mobiele kraan, een torenkraan, een 
ondersteunende vèrreiker etc. Het 
transportsysteem dat vervolgens ontstaat staat 
volledig op zich zelf. Met andere woorden, 
zolang er voldoende verzamelde 
transporteenheden klaar staan om 
getransporteerd te worden, kent het 
transportsysteem geen 'stilstand'. 

7.3 Multifunctioneel 
Gesproken is over pieken in de 
transportbewegingen. De pieken openbaren 
zich in een overcapaciteit die zich vervolgens 
weer uit in 'stilstand' van materieel. Om 
stilstand tegen te gaan moeten de pieken dus 
afnemen of moet de capaciteit buiten de 
pieken gelijk zijn aan die van de pieken. Ofwel 
één lang piek. De aanvoer van verzamelde 
transporteenheden Ligt buiten het bereik van 
dit onderzoek. Daarom moet de capaciteit van 
de piek de maat worden voor de inzet. Eén 
lange piek dus. 
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Dit betekent dat een transportsysteem in staat 
moet zijn meerdere taken te verrichten. Deze 
gedachte sluit goed aan bij het selfsupporting 
zijn. Selfsupporting zijn vergt immers het in 
eigen beheer uitvoeren van meerdere taken. 

Een transportsysteem kan op twee manieren 
multifunctioneel zijn. Het kan in staat zijn 
meerdere type transporteenheden te 
verwerken, maar kan ook multifunctioneel 
zijn door meerder taken tegelijkertijd uit te 
voeren. 

Het eerste is ,in het kader van gevels, welke 
veelal uit meerdere transporteenheden 
bestaan, een vereiste. Refererend aan het 
metselwerk, moet een transportsysteem in 
staat zijn zowel specie, isolatie, lateien als 
stenen te verwerken. 

Een optimaal transportsysteem moet derhalve 
een middel zijn wat een grote range qua 
materialen kan transporteren. De 18, in 
paragraaf 5.4 genoemde transporteenheden, 
moet een optimaal transportsysteem dus 
kunnen transporteren. 

Het tweede deel van het 'multifunctioneel zijn' 
komt tegemoet aan het grootste nadeel van 
gehuurd materieel; hoe meer tijd men nodig 
heeft voor de werkzaamheden, hoe langer er 
huur betaald moet worden. Wanneer er 
tegelijkertijd gewerkt kan worden aan 
meerdere transportfasen of overslagpunten 
dan gaat de totale huurperiode omlaag. Een 
optimaal transportsysteem moet dus ook op 
die wijze multifunctioneel zijn. 

7.4 Minimaal verdelen 
In het hoofdstuk "logistieke benadering" is 
een voorbeeld gegeven van het meest 
traditionele metselproces. Daaruit bleek dat 
het metselproces meerdere overslagpunten 
kent welke transporteenheden verdelen (figuur 
8 -type 3). Toen werd reeds duidelijk dat een 
dubbele verdeling geen plek kent in een 
optimaal transportsysteem. 

Uit gesprekken met de gebruikers van de 
verschillende transportmiddelen bleken juist 
deze overslagpunten zeer arbeidsintensief en 
veelal fysiek zwaar. Dit is niet vreemd gezien 
het feit dat verdelen van materiaal meestal erg 
specifiek werk is. Voor elke type 

transporteenheden geldt namelijk een andere 
manier van klemmen . Door die veelzijdigheid 
qua transporteenheden is dit in bijna alle 
gevallen werk wat alleen door mensenhanden 
kan geschieden. 

Om dit arbeidsintensieve en fysieke werk te 
verminderen dienen het aantal 'verdeel
overslagpunten' (type 3) beperkt te worden tot 
één. De transporteenheden zullen immers 
toch éénmaal verdeeld moeten worden. 

7.5 Doorgeven voorkomen 
Voortbordurend op paragraaf 7.4. komen de 
overslagpunten van type 4 aan de orde. Deze 
overslagpunten kenmerken zich door hun 
eigen nutteloosheid . Het zijn overslagpunten 
waarin materiaal in dezelfde configuratie 
(zonder verdeling dus) wordt doorgegeven 
aan een opvolgend transportmiddel. 

Daarbij wordt nogrnaals het onderscheid 
besproken tussen een overslagpunt van type 1 
en overslagpunt van type 4. Wanneer een 
transporteenheid wordt neergezet en direct 
wordt opgevolgd door een transportfase, dan 
is er sprake van type 1. Wanneer een tran
sporteenheid wordt neergezet om vervolgens 
direct weer te worden opgepakt in dezelfde 
configuratie is er sprake van een type 4. 

Concreet; type 4 punten dienen niet voor te 
komen in een optimaal transportsysteem. Ze 
voegen narnelijk niets toe! 

7.6 Minimaal overslaan 
Rationeel kijkend naar het gevel
verwerkingstraject, is snel duidelijk hoe een 
optimaal transportsysteem eruit moet zien. 
Het is eigenlijk een kwestie van zuivere 
wiskunde, of beter van Pytagoras. Zoals het 
onderstaande schetsje toont (zie ook figuur 
17) is de meest optimale oplossing narnelijk 
altijd diagonaal. 
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Figuur 24 :: Meest ideale oplossing 

Van de 8 transportfasen en de 9 
overslagpunten blijven slechts 1 transportfase 
en twee overslagpunten over. Wanneer we dat 
bekijken in het licht van de geldende 
problemen wordt duidelijk dat alle gestek.le 
problemen daardoor afnemen. Er is immers 
minder kans op afstemverliezen, veel van de 
arbeidsintensieve overslagpunten zijn 
verdwenen en per slot van rekening is de af te 
leggen afstand minder geworden. 

Er zijn echter drie punten die de werking van 
deze optimale situatie verstoren. 

In. de eerste plaats is er in de ontstane 
opstelling (figuur 24- rechts) geen ruimte 
voor het verdelen van materiaal. Dat dit type 
overslagpunt een plek zal moeten krijgen is 
duidelijk, maar waar die plek zal moeten zijn 
komt pas in de volgende paragraaf aan de 
orde. Zonder een dergelijke punt zou 
bijvoorbeeld elke baksteen apart aangevoerd 
moeten worden. 

Het tweede obstakel is minder goed uit te 
leggen. Het komt neer op de vraag, of de 
laatste transportfase, nummer 4, het eigenlijke 
monteren, een handmatig proces moet blijven. 
In een situatie waarbij transportfase 4 
onderdeel is van de 'enkele' 
transportbeweging (figuur 24 -rechts) is geen 
sprake van overslag. Praktisch bekeken komt 
het er op neer dat de transporteenheid niet 
door mensenhanden op zijn definitieve plek 
zal komen. Dit lijkt een futuristisch verhaal, 
maar als we eens terugbladeren naar paragraaf 
4.4. - figuur 9 zien we iets wat heel dicht bij 
komt! Echter, wat de foto niet toont, is het 
laatste stukje montage. In dat laatste stukje 
tillen de heren de glasplaat handmatig in de 
sponning. En prompt is een transportfase 4 
ontstaan. Uiteindelijk is gekozen transportfase 
4 los te houden van de overige fasen (figuur 

25 -links). Dit eveneens met het oog op het 
noodzakeliJK verdeel-overslagpunt Daarover 
meer in de völgende paragraaf. 

Het derde en laatste punt heeft vooral te 
maken met de uitvoering van het onderzoek. 
Om uiteindeliJK een vergelijking te kunnen 
maken met de bestaand hefsteiger dient de 
bestaande hefsteiger te passen in het optimale 
transportsysteem. Met andere woorden, een 
nieuw concept bedenken, voortbordurend op 
de eerder genoemde diagonale transportfase 
zal een vergelijking belemmeren. 

Door het basisprincipe van de hefsteiger (het 
zuivere verticale transport) te verwerken in het 
optimale transportsysteem is de mogelijkheid 
tot vergelijken gered. Dit betekent niet dat het 
transportsysteem minder optimaal zal worden. 
Het betekent slechts dat de mogelijkheid 
bestaat om de enkele transportfase (figuur 25 
-links) op te delen in transportfase 1 en 2 
(figuur 25- rechts). Onvermijdelijk neemt 
daardoor ook het aantal overslagpunten toe. 
Wanneer er echter een situatie ontstaat waarin 
het optimale transportsysteem voor 
bijvoorbeeld fase 1 en 2 hetzelfde is, dan kan 
het overslagpunt daartussen (B) vervallen. 
Figuur 23 uit pàragraaf 5.3 is daar een goed 
voorbeeld van. Voor fase 1 en 2 wordt daar 
gebruik gemaakt van dezelfde techniek, 
narnelijk een combinatie van een mechanische 
telescoop en een mechanische hefboom. 

Uiteindelijk ontstaat de overgang van ideaal 
naar een realistischer transportsysteem (figuur 
25). 

Figuur 25 :: Meer realistische oplossing 

7.7 Laat verdelen 
Eerder is gesproken over het verdelen van 
transporteenheden. Afgesproken is slechts 
éénmaal te verdelen per transportcyclus. De 
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vraag is dan natuurlijk waar te verdelen. 
Uitgaande van hetgeen is besloten in paragraaf 
7.6 (figuur 25- rechts) ontstaan zogezegd 3 
transportfasen en vier overslagpunten. 

Wanneer een transporteenheid wordt verdeeld 
ontstaan er meerdere parallelle 
transportstromen. Deze zijn natuurlijk niet 
zuiver parallel, maar zullen veelal achter elkaar 
worden uitgevoerd (uitgaande van één ploeg 
werknemers). Bijvoorbeeld de stapel 
verzamelde stenen, waarvan één voor één 
eentje wordt gepakt door de metselaar. 

Als reactie op de gestelde problemen ontstaat 
ook hier een keuze. In de probleemanalyse is 
geschreven dat de stroom transporteenheden 
vanuit het oogpunt van 'handling', transport, 
en arbeidsintensiteit reeds intensief is. Het is 
daarom zaak deze transportstromen zoveel 
mogelijk te beperken. Om dat te realiseren 
dient 'het verdelende' overslagpunt laat in de 
transportcyclus te komen. De onderstaande 
figuur toont het verschil tussen vroeg verdelen 
en laat verdelen. Daarvoor zijn de vier 
transportfasen als het ware achter elkaar 
gelegd. Daarbij zijn de overslagpunten voor de 
overzichtelijkheid achterwege gebleven. 

Overslagpunt D (tussen fase 3 en 4) is dus de 
enige juiste locatie om transporteenheden te 
verdelen. In de figuur geeft het nummer onder 
de stroom aan, om hoeveel transportstromen 
het gaat. 

4 4 1 
~~4 

3 3 l 3 
jl 

2 2 3 

I = 10 I ~ 
Figuur 26 :: Verschil tussen vroeg en laat verdelen 

7.8 Flexibele stramienbreedte 
Een laatste punt in deze serie theoretische 
optimalisatie omvat de breedte van het 
werkvlak op hoogte. In logistieke termen, de 
lengte van transportfase 3 genoemd. 

Hoewel een groot werkoppervlak erg optimaal 
mag lijken, kent het nogal wat beperkingen. 
Een goed (ietwat overdreven) voorbeeld is 
getoond in figuur 20. 

Dit soort lengtes passen ten eerste niet in de 
gedachte van het selfsupporting zijn en 
eveneens niet in de gedachten van de 
multifunctionaliteit. Dit soort lengtes zijn 
namelijk maar zeer beperkt inzetbaar en 
vergen veel inspanning bij de (dan wel 
minimale) positieverplaatsingen. Daarbij niet 
vergetend dat het onderwerp van studie gevels 
tot 30 meter zijn . Dit twe kent traditioneel 
meer variatie qua uitstulpingen en inkepingen 
dan hogere gevels. 

Vanuit het theoretisch optimale redenerend, 
kent transportfase 3 geen plek in een optimaal 
transportsysteem. Echter, in het kader van de 
maatvoering en de montage dient een 
transportsysteem in ieder geval 
stramienoverspannend te zijn. Dit geldt lang 
niet voor alle transporteenheden, zoals 
bijvoorbeeld bakstenen en isolatie materiaal. 
Echter, voor langere horizontale platen heeft 
men niets aan alleen de 'bakmaat' als 
werkruimte. Daarom is een stramienbreedte 
de minimale breedte. 

Stramienbreedtes variëren meestal tussen 7 en 
de 8,5 meter. Een variatie in de breedte is 
daarom noodzakelijk. Ten alle tijde moet 
voorkomen worden dat verschillende, naast 
elkaar lopende transportcyclussen elkaar 
ophouden. Dat is nu precies zo'n voorbeeld 
van de eerder genoemde afstemverliezen. 

7.9 Conclusie deelvraag 1 
Uiteindelijk is tot de conclusie gekomen dat 
de transportcyclus weer terug is bij de 
uitgangspunten waar het in paragraaf 4.3 
(figuur 6) mee begon. Uiteindelijk ziet de 
transportc}Cius er uit zoals deze is getoond in 
het onderstaande figuur (figuur 27). Het 
schema is een direct gevolg van acht eerder 
genoemde theoretische standpunten. 

Er is gekozen de nummering te behouden, 
zoals deze is weergegeven in figuur 17. Dit 
geeft de mogelijkheid om gemakkelijk een 
vergelijking te maken met een breed aantal 
bestaande transportsystemen. 
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Figuur 27 :: Defmitieve transportcyclus 

7.10 Samenvatting 
Dit onderdeel geeft antwoord op de volgende 
deelvraag: 

Hoe tfet het transportsysteem ert~it dat, uitgaande van 
de geldende problemen tijdens de verwerkingsfase, 
theoretisch optimaal is? 

De rode lijn van de geldende problemen 
tijdens de verwerkingsfase is het gebrek aan 
afstemming. Wil men een optimaal 
transportsysteem creëren dan zal aan de 
volgende voorwaarden moeten worden 
voldaan. 

Een theoretische optimaal transportsysteem 
dient: 

• Selfsupporting te zijn 
• Multifunctioneel qua transporteenheden 

te zijn 
• Multifunctioneel qua parallelle 

werkzaamheden te zijn 
• Minimaal eenheden te verdelen 

• Doorgeven van eenheden te voorkomen 
• Minimaal eenheden over te slaan 
• Eenheden laat te verdelen 
• Een flexibele stramienbreedte te hebben 

Uiteindelijk ontstaat er een theoretisch 
optimaal transportsysteem dat zeer sterk lijkt 
op de opzet waar dit rapport mee begon; vier 
transportfasen en vijf overslagpunten. De 
verschillende fases en punten zijn hieronder 
chronologisch genoemd. 

• Overslagpunt Al 
• Horizontale transportfase 1.2 
• Overslagpunt B 
• Verticale transportfase 2 
• Overslagpunt Cl 
• Horizontale transportfase 3.2 
• Overslag- en verdeelpunt D 
• Horizontale transportfase 4 
• Overslagpunt E 
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8 Huidige eisen - deelvraag 
2t/m6 

8.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 2 
tot en met 6. Voor de volledigheid zijn deze 
vragen hieronder nogmaals weergegeven. In 
de hierna volgende tekst zal per paragraaf een 
deelvraag worden beantwoord. 

2.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 1 van het gevel-venverkingstraject? 

3:) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 2 van het gevel-venverkingstrt!Ject? 

4.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 3 van het gevel-venverkingstraject? 

5.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transparifase 4 van het gevel-venverkingstrajett? 

6.) Welke huidige eisen worden gesteld bij e~n . 
positieverplaatsing binnen het gevel-venverktngstra;e,1? 

De eisen zijn voornamelijk voorgekomen uit 
gesprekken met gevelbouwende aannemers. 
Daarbij is gesproken met aannemers welke het 
construeren van gevels als een kerntaak 
beschouwen en met aannemers voor welke de 
gevels een onderdeel uitmaken van een groter 
geheel. Praktisch bekeken blijkt dit het 
verschil tussen respectievelijk onderaannemers 
en hoofdaannemers. In het bouwproces is de 
onderaannemer veelal de uitvoerende partij en 
is de hoofdaannemer de aansturende partij. 
Dit verschil was goed terug te vinden in de 
genoemde eisen. Het verschil maakt echter 
geen onderdeel uit van dit onderzoek 

Een ander deel van de genoemde eisen is door 
literatuurstudie tot stand gekomen . In eerste 
instantie was er veel informatie vergaard bij de 
leveranciers van de verschillende 
transportmiddelen. Deze informatie bleek bij 
nader inzien alles behalve objectief en paste 
bovendien niet in de uitgangspunten van het 
onderzoek. Het gaat immers om de eisen 
vanuit de gevelbouwende aannemers. De 
informatie welke is gevonden in vakbladen is 
wel gebruikt, gezien deze veelal tot stand zijn 
gekomen door gesprekken met de gebruikers; 
de gevelbouwende aannemers. 

De overgrote meerderheid van de hierna te 
noemen eisen zijn alles behalve opmerkelijk. 
Door een dosis gezond verstand, kennis van 
de menselijke anatomie en de wettelijke 
beperkingen zijn veel van de eisen te 
voorspellen. 

Zogezegd vormen deze eisen een 'verdieping' 
van de theoretische optimalisatie. Het geheel 
daarvan is samengevat in paragraaf 7 .I 0. 

Een laatste opmerking is op zijn plaats. 
Daarbij gaat het om hetgeen wat per 
transportfase is onderzocht. Een transportfase 
op zich is namelijk niet meer dan een verticale 
of een horizontale verplaatsing. In de 
verplaatsing op zich ontstaan zogezegd weinig 
problemen, het gaat om het geheel van 
klemmen en transporteren. Specifieker, het 
gaat om oppakken, transporteren en 
neerleggen. Om die reden, is per transportfase 
een half overslagpunt meegenomen. In de 
onderstaande figuur is te zien wat dit betekent 
voor bijvoorbeeld transportfase I. 

Figuur 28 :: Voorbeeld transportfase I -
Onderzoeksgebied per deelvraag 

A 

8.2 Transportfase 1 

B 

Transportfase 1 en bijbehorende 
overslagpunten waren sinds jaar en dag het 
terrein van de noeste arbeid. Gewapend met 
vaak niet meer dan een kruiwagen werden 
transporteenheden van A naar B 
getransporteerd. Structureel gebruik maken 
van deze arbeidsintensieve en fysiek zware 
oplossing is niet meer van deze tijd. Veel van 
dit soort werkzaamheden zijn de afgelopen 
jaren dan ook overgenomen door vèrreikers, 
heftrucs etc. 

De eisen welke gevelbouwende aannemers 
stellen aan transportfase 1 zijn om die reden 
ook gebaseerd op een min of meer 
mechanische aanpak. Concreet komt dit voort 
uit de eis niet lang en zwaar te willen tillen. De 
rest van de eisen gaat daar op verder. 
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Eén van de meest gehoorde eisen is het goed 
kunnen klemmen van de transporteenheden. 
Met goed wordt bedoeld snel, zonder moeite 
en het liefst zonder te bukken. Systemen 
waarbij allerlei stroppen, haken of kettingen 
van links naar rechts (onder )door gehaald 
moeten worden, werden aangedragen als 
onwenselijk. Opvallend genoeg werd de 
pallethaak vaak genoemd als zijnde goed 
werkend. 

Direct verbonden met het goed kunnen 
klemmen is het snel, zonder moeite en zonder 
te bukken kunnen loslaten (ontkoppelen, 
afpikken etc) van transporteenheden. 
Opmerkelijk is dat de pallethaak in kleine 
ruimte minder geschikt is door zijn 
achterwaartse beweging bij het ontkoppelen. 
Als eis kwam naar voren het altijd en overal 
op de millimeter nauwkeurig kunnen 
losmaken van transporteenheden. 

Eveneens gekoppeld aan het klemmen en 
loslaten van transporteenheden is de eis de 
eventuele verpakking ongemoeid te laten. 
Daarmee niet doelend op het verdelen van de 
transporteenheden, maar puur op het gesloten 
houden van de verpakkingen. De argumenten 
hiervoor zijn voortgekomen uit het oogpunt 
van diefstal, zoek raken, beschadiging door 
weersinvloeden en schade als gevolg van 
'ongelukjes'. 

Met betrekking tot het eigenlijk transporteren 
van de transporteenheden had men meer 
concrete eisen. Als eerste kwam vaak de eis 
naar voren dat een mechanisch middel geen 
hinder zou moeten ondervinden van het 
terrein. Bouwterreinen blijken vaak vergeven 
van losliggende rommel (pallets, steigerdelen, 
plastic etc), blijken bovendien onvlak en met 
slecht weer vrijwel ontoegankelijk met lichter 
materieel. 

In navolging van voorgaande eis is er de eis 
wendbaar te zijn. Dat houdt behalve een 
kleine draaicirkel in, dat transporteenheden 
zijwaarts verplaatst kunnen worden. Dit 
teneinde overmatig draaien en sturen te 
voorkomen. Ideeën werden geopperd in de 
vorm van een flexibel 'kop', rupsbanden en 
wielen welke 90 graden kunnen draaien. 

Het voorgaande sluit weer aan bij de eis 
transporteenheden tot op de millimeter 

nauwkeurig te kunnen oppakken en te kunnen 
neerzetten. Daarbij kwam zeer duidelijk naar 
voren dat aannemers transporteenheden in 
transportfase I het liefst van boven af 
oppakken en loslaten. Het biedt hen namelijk 
de mogelijkheid om over andere 
transporteenheden, transportmiddelen of 
losse rommel heen te tillen. Ook in verband 
met het hekwerk van sommige 
transportmiddelen is dit als eis opgegeven. 

Een andere eis met betrekking tot 
transportfase 1 komt voort uit de wens een 
lage beladinghoogte te hebben. Los van enkele 
uitzonderingen behoeven de meeste 
transportsystemen ondersteuning van de 
factor arbeid. Natuurlijk arbeid voor het 
bedienen van het transportmiddel, maar veelal 
ook voor het aan en afkoppelen van de 
transporteenheden. Een hoogteverschil tussen 
het eigenlijke transporteren en de 
overslagpunten is om die reden als 
onwenseliJK ervaren. 

Een laatste eis is een stuk minder tastbaar, 
echter toch de meest gehoorde. Het gaat 
daarbij om de snelheid van het transport. Op 
zich is het logisch dat deze eis naar voren 
komt, echter, het gaat maar om een afstand 
van maximaallO meter. Veel winst zal er dus 
niet gehaald worden uit een hoge snelheid. 

8.3 Transportfase 2 
Met betrekking tot transportfase twee zijn de 
aannemers minder scheutig met hun eisen. 
Veelal wordt de lengte van het platform erbij 
betrokken, maar dat is nu eenmaal weggelegd 
voor transportfase 3. 

Als eerste en meest belangrijke eis komt naar 
voren het hefvermogen. De behoefte naar 
kilogrammen was inherent aan het type werk 
van de betreffende aannemer. Ook kwam naar 
voren dat veel kilogrammen één ding is, maar 
dat puntlasten een ander verhaal zijn. Men 
wilde in staat zijn ook grote hoeveelheden op 
één plek te plaatsen, zonder allerlei 'verdeel
trucs' uit te hoeven halen . 

Naast een groot hefvermogen ontstond de eis 
snel naar boven te kunnen, ofwel een hoge 
hefsnelheid te hebben. 

In combinatie met de hefsnelheid kwam de 
stabiliteit ter sprake. Alleen snelheid is ook 
niet alles, men wil wel het gevoel hebben op 
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een veilige manier naar boven te gaan. Dit 
heeft enerzijds te maken met een hoge mate 
van stabiliteit en anderzijds met meer 
praktische voorzieningen zoals hekken, 
schopranden en interne veiligheden. 

Met betrekking tot het oppakken en 
neerzetten had men geen echte eisen in deze 
fase. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 
feit dat deze fase al sinds lange tijd geen 
mensenhanden meer kent. Alleen toen het 
voorbeeld goederenlift boven tafel kwam wist 
men eisen te stellen aan de overstap op een 
andere transportmiddel. Deze overstap zou 
gemakkelijk moeten zijn en snel moeten gaan. 
Hoogteverschillen en allerlei preventieve 
maatregelen zouden achterwege moeten 
blijven. 

8.4 Transportfase 3 
Met betrekking tot transportfase 3 voerde de 
aannemers vooral eisen aan welke betrekking 
hadden op de opslag van materieel en 
materiaal. Wat op zich niet vreemd is, ware 
het niet dat transportfase 3 eigenlijk is bedoeld 
om in de buurt van transportfase vier te 
·komen en minder als werkterrein. 

De meeste eisen hadden betrekking op de 
ruimte op het platfonn. Daarin kwam naar 
voren dat er voldoende ruimte zou moeten 
zijn om langs de opgeslagen materialen te 
lopen. 

Een duidelijke eis, welke redelijk vaak is 
genoemd is het weersouafhankelijk bouwen. 
In deze zou het dan gaan om 
weersouafhankelijk transporteren, verdelen en 
opslaan. Op de vraag welke weersinvloeden 
het meeste effect hadden kwam regen als het 
meest nadelige uit de bus. Direct gevolgd door 
wind en op afstand gevolgd door vorst. Regen 
en wind dienen dus geminimaliseerd te 
worden. Gezegd moet worden dat dit punt 
ook vaak is genoemd bij de bespreking van 
transportfase 4. 

8.5 Transportfase 4 
Het was duidelijk te merken dat deze fase 
meer leefde in de gedachten van aannemers. 
De fase waarin de uiteindelijk verdeelde 
transporteenheden een defmitieve positie 
krijgen voelt toch als de fase waar het echt om 

gaat. De rest lijkt gezien te worden als een 
noodzakelijk kwaad. 

Allereerst is de ideale werkhoogte aan bod 
gekomen. Vooral de aannemers welke bekend 
waren met de hefsteiger waardeerden de 
flexibele werkhoogte van het totale platform. 
Hoewel de flexibiliteit niet per sé tot op de 
millimeter afgestemd hoefde te worden, was 
geen van de aannemers voorstander van 
overmatig bukken of strekken. 

Daarnaast ontstond een vrij specifieke lijst 
toepassingen welke een plek zouden moeten 
hebben binnen transportfase 4. Een stroom
aansluiting en genoeg verlichting waren de 
meest voorkomende eisen. 

In de richting van overslagpunt D is niet de 
montagehoogte van belang, maar de hoogte 
waarop de transportheden worden opgepakt. 
De transporteenheden dienen bij voorkeur ter 
hoogte van de heupen opgeslagen te zijn . 
Confonn het voorgaande, zodra men er 
éénmaal mee heeft gewerkt is het een eis 
geworden. 

Verder kwam naar voren dat een variatie in 
transportfase' vier een vereiste is. Een variatie 
in de afstand tot de gevel welke op simpele 
wijze aangepast kan worden. Het liefste 
zouden de aannemers een situatie zien waarin 
per strekkende meter een variatie gegeven kan 
worden. Het werkplatform sluit zo optimaal 
aan bij de vorm van de gevel. Met betrekking 
tot het veiligheidsgevoel en de wettelijke 
bepalingen is dit van belang. 

Daarnaast is in het kader van het 
veiligheidsgevoel het hekwerk ter sprake 
gekomen. In beginsel werd het hekwerk 
gezien als een vereiste, totdat de 
consequenties ervan duidelijk werden. Door 
het hekwerk vierzijdig te plaatsen ontneemt 
men de mogelijkheid om goed bij het te 
verwerken geveldeel te kunnen. Het 
voorkomen van een hekwerk aan de gevelkant 
is daarmee een vereiste geworden. 

8.6 Positieverplaatsing 
Qua positieverplaatsing zijn gevelbouwende 
aannemers zeer uitgesproken. In tegenstelling 
tot de verschillende transportfasen was het 
hierbij niet moeilijk om voldoende input te 
krijgen. Meningen in overvloed. Dit 
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onderwerp leeft blijkbaar meer dan de 
transportfasen. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat een transportsysteem uit 
meerdere transportmiddelen kan bestaan en er 
dus meerdere positieverplaatsingen plaats 
kunnen vinden. 

De basis van het verhaal is de tijd en 
inspanning die gemoeid is met het verplaats
baar maken van het transportsysteem. De 
inspanning van het verplaatsbaar maken zit in 
het 'rol-klaar' maken. De eis is helder; het 
verplaatsbaar-klaar maken minimaliseren 
vanuit het oogpunt van tijd en van inspanning. 

Een tweede eis, welke direct is gekoppeld met 
de tijd en de inspanning is het kunnen 
verplaatsen in eigen beheer. Men wil niet 
afhankelijk zijn van een tweede partij, men wil 
zelf het moment kunnen bepalen waarop het 
transportsysteem verplaatst gaat worden. 

Wanneer het transportsysteem eenmaal 
geschikt is gemaakt om daadwerkelijk 
verplaatst te worden zijn er een aantal eisen 
gesteld. Ten eerste is gesproken over de 
wendbaarheid van het middel of de middelen. 
Oplossingen werden daarbij al snel geboden; 
kleine draaicirkel, wielen 90 graden draaien 
etc. 

Ten tweede werd duidelijk dat ook in ruwe 
terreinomstandigheden een transportsysteem 
verplaatst moet kunnen worden, zonder dat 
daar veel meer moeite voor nodig is. 

8.7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de 
vijf onderstaande deelvragen. De deelvraag is 
cursief weergegeven en het antwoord volgt 
direct daarna als opsomming. 

De eisen zijn voornamelijk voorgekomen uit 
gesprekken met gevelbouwende aannemers en 
een literatuurstudie. De overgrote 
meerderheid van de gevonden eisen is alles 
behalve opmerkelijk. Per transportfase zijn ze 
hieronder opgesomd. 

2.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transportfose 1 van het gevel-venverkingstrqject? 

• Niet te lang tillen 
• Niet te zwaar tillen 
• Snel en met voldoende grip klemmen 

• Klemmen zonder te bukken of te reiken 
• Snel en met voldoende grip loslaten 
• Loslaten zonder te bukken of te reiken 
• Exact verticaal kunnen plaatsen 
• Millimeter nauwkeurig kunnen plaatsen 
• Verplaatsen met behoud van verpakking 
• Geen hinder van ruw terrein 
• Hoge mate van wendbaarheid 
• Lage beladinghoogte 
• Snelle verplaatsing 

3.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transportfase 2 van het gevel-venverkingstrqject? 

• Hoog hefvermogen 
• Grote puntlasten 
• Hoge hefsnelheid 
• Stabiliteit tijdens fase 
• Veiligheid tijdens fase 
• Gelijkvloerse op- en afstap 

4.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transportfase 3 van het gevel-venverkingstrqject? 

• Voldoende opslagruimte 
• Voldoen loopruimte 
• Weinig invloed regen en wind 

. 5.) Welke huidige eisen worden gesteld aan 
transportfose 4 van het gevel-venverkingstrqject? 

• Flexibele werkhoogte 
• Flexibele opstelhoogte-eenheden 
• Niet hoeven bukken en reiken 
• Variatie in de afstand naar de gevel 
• Minimale afstand tussen eenheden en 

gevel 
• Geen hekwerk tussen middel en de gevel 
• Stroomvoorziening 
• Voldoende verlichting 
• Weinig invloed regen en wind 

6.) Welke huidige eisen worden gesteld bij een 
positieverplaatsing binnen het gevel-venverkingstrqject? 

• Weinig tijd om verplaatsbaar en 
gebruiksklaar te maken 

• Weinig inspanning om verplaatsbaar en 
gebruiksklaar te maken 

• Weinig tijd om te verplaatsen 
• Weinig inspanning om te verplaatsen 
• Hoge mate van wendbaarheid 
• Handelbaar in ruw terrein 
• Selfsupporting 
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9 Trends - deelvraag 7 

9.1 Inleiding 
Dit onderdeel geeft antwoord op deelvraag 
nummer 7. Daarmee geeft dit hoofdstuk 
antwoord op onderstaande vraag: 

Welke huidige trends zyn te '{jen m.b.t. het gevel
verwerkingstrqject? 

Belangrijk bij het stellen van deze vraag is de 
afbakening naar 'de markt I de afnemers'. Het 
gaat immers niet om de trends in zijn 
algemeenheid, maar om de reactie van 
gevelbouwende aannemers. Daarbij gaat het 
wgezegd om gevels tot 30 meter gevelhoogte. 

De trends zijn hieronder kort samengevat in 
vijf paragrafen. Elke paragraaf beschouwt de 
gevelmarkt vanuit een ander perspectief. De 
trends zijn kort en bondig omschreven, 
waarbij het accent ligt op de reactie van 
gevelbouwende aannemers. Een trend wordt 
in deze gezien als een richting waarin iets zich 
ontwikkelt. 

Veelal is gebruik gemaakt van de term~ 'de 
nieuwe markt'. Daarmee wordt de markt 
bedoeld waarin afnemers van hefsteigers 
tussen 2010 en 2020 zullen werken. 

9.2 Bouwprocesmatige trends 

Meer samenwerking tmsen bouR!_Parlners 

Steeds belangrijker daarbij zal een goede 
samenwerking binnen de gehele bouwketen 
worden. Ontwerpers, uitvoerders en 
gebruikers komen samen tot het beste 
resultaat. Dit zalleiden tot creativiteit en pro
actief ondernemerschap, waarbij de nadruk 
niet op voorhand ligt op de uitvoering van een 
geheel bouwobject door één bedrijf, maar er 
ook ruimte is voor specialisatie en 
samenwerking tussen specialismen17. 

Meer 'co-makership' 

Meer dan nu het geval is zal in de toekomst 
sprake zijn van co-makership tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. De 
opdrachtnemer denkt actief mee over te 

17 Rapport Ministerie van Economische zaken, 
loekomstperspectief bouwsector', 25 N overober 2004 

gebruiken methoden en technieken. Daarnaast 
betekentco-makership dat risico's worden 
gedeeld, en dat er meer efficiency kan worden 
bereikt door het afstemmen van ontwerp en 
uitvoering van een product. Een breed palet 
aan mogelijke aanbestedings- en 
contractvormen (van kla..siek tot innovatief) 
biedt de mogelijkheid om per project een 
individuele afweging te maken welke qua 
aanpak het beste resultaat rouden geven. 
Verfrissende vormen als design & construct, 
PPS, turn-key etc zullen over tien jaar de 
aanbestedingsmarkt domineren 1s 19. 

Meer totaakJp.fossingen 

Een trend die naar de mening van aannemers 
steeds belangrijker zal worden, is het bieden 
van totaaloplossingen. Anders gezegd: de 
aannemer zal veranderen van een stenen 
stapelaar in een dienstenleverancier. 

Hierbij wordt niet meer alleen gekeken naar 
het bouwproces, maar naar het totale 
'huisvestingsplaatje', waarbij ook zaken als 
ontwerp, beheer en onderhoud een rol spelen. 
Dit betekent dat de bouw (realisatie) nog maar 
een klein onderdeel vormt van de 
totaaloplossing die de klant zoekt voor zijn 
huisvestingsvraag. 

Aannemers zullen daardoor hun omzet in de 
toenemende mate uit andere activiteiten dan 
pure bouw halen. Aan de voorkant van de 
bouwketen rullen ontwerp en engineering 
toenemen, aan de achterkant onderhoud en 
beheer inclusief facilitaire diensten.w 

Meer aandacht voor maatwering 

Algemeen gesproken is de maatvoering de 
afgelopen jaren een stuk ingewikkelder 
geworden. Ook de druk op de bouwtijd neemt 
toe. Tegelijkertijd neemt de vormvrijheid van 
gebouwen toe, wat de moeilijkheidsgraad van 
de maatvoering sterk verhoogt. Denk maar 
aan de vele ronde vormen die in de huidige 
architectuur voorkomen. Ook neemt het 
monteren van geprefabriceerde bouwdelen op 
de bouwplaats toe. De maattoleranties worden 

18 Artikel Cobouw, lraditioneel aanbesteden 
overheidsgebouwen zal afnemen', 2juli 2004 

19 Artikel website OV1A.n~ 'innovatief aanbesteden 
nodig', februari 2003 

20 Rapport RRBouw, 'Herziening toekomstscenario's 
bouwbedrijf, augustus 2004 

.:: verbetering van de hefsteiger ::. 

TU /e 

40 



H!!Jil 
kleiner, wat hogere eisen stelt aan de 
maatvoering en aan de maatvoerder. 

De belangrijkste trend is echter dat steeds 
meer bouwdelen kant en klaar op de 
'bouwplaats aankomen. Bouwdelen die 
moeten passen in de maatvoering van het 
totale project. Fouten in de maatvoering zijn 
minder makkelijk op te vangen, met als gevolg 
ernstige verstoringen in de uitvoering die veel 
tijd en geld kosten. 

Bouwbedrijven beseffen in toenemende mate 
dat de kosten die gepaard gaan met het 
opvangen van fouten in de maatvoering veel 
hoger zijn dan de kosten om dergelijke fouten 
te voorkomen. 
Wie efficiënter wil bouwen, zal het proces van 
de maatvoering optimaal moeten beheersen. 
Binnen Ier zijn nieuwe instrumenten 
ontstaan waaronder (het al wat oudere) Total
station. Met dit instrument kan een bouwdeel 
aan de hand van een 3D-maatraster worden 
gepositioneerd2l. 

Weersona{hankelük bouwen 

Aansluitend op de bekende 
klimaatverandering is de. opkomst van het 
weersouafhankelijke bouwen. Nederlandse 
winters zullen zich in de toekomst namelijk 
meer en meer kenmerken door zogenaamd 
'kwakkelweer'. Dit zogenaamde 'kwakkelweer' 
zal zeker op een hoogte vervelende 
consequenties met zich mee brengen. Ten 
aanzien van het weer zijn er drie factoren van 
belang: wind, regen en kou. 

Enerzijds vergroten weersremmende 
maatregelen de productiviteit van het 
bouwplaatspersoneel en anderzijds verlaagt 
het het aantal onwerkbare dagen in een jaar22. 

9.3 Economische trends 
Met economische trends worden trends 
bedoeld welke betrekking hebben op de 
menselijke welvaart. 

De bouwsector lijkt zicht na enkele jaren 
recessie te herstellen. Echter, pas na 2006 zal 

2t Website Bouwlokalen, 'Maatvoering Total Station', 
augustus 2006 

22 Rapport RRBouw/ VGbouw, Weeronafhankelijk 
bouwen', 1999 

de bouwsector weer in volle 'bloei' staan. De 
gevelbouw is een bedrijfstak die gelet op de 
aard van het product vertraagd reageert op 
omslagen in de conjunctuur. 

De investeringen in woningen zullen eerder 
aantrekken dan de investeringen in de 
bedrijfspanden; op deze markt heersen 
namelijk de gevolgen van overinvesteringen in 
de jaren 1998-2000 nog altijd. Ook de 
kantorenmarkt zal in de komende jaren nog 
niet in evenwicht zijn; de leegstand is nog 
hoog. Eerst zal de werkgelegenheid werkelijk 
moeten aantrekken, voordat bedrijven weer 
om gaan zien naar nieuwe bedrijfshuisvesting. 
Omdat op de markt voor bedrijfshuisvesting 
in het huidige tijdsbestek behoorlijke 
overschotten bestaan is het de verwachting 
dat dit een impuls geeft aan verbouwing van 
kantoren in woningen. 

Ook het EIB verwacht een verbetering van de 
bouwproductie over vrijwel de gehele linie. 
Naar verwachting zal dan ook de daling van 
het aantal arbeidsplaatsen stoppen en 
ombuigen in een lichte groei. 

5 tiignde bouwkosten 

Mede door de beperkte, ietwat stagnerende 
groei van de economie in de komende jaren 
zullen de bouwkosten zeer gematigd stijgen. 
Het CPB gaat uit van een beperkte stijging 
van materiaalkosten en loonkosten. Over 
materieelkosten doet het CPB geen 
uitspraken23. 

Boun!j?roductie woningbouw 

De woningbouw blijft kampen met een 
woningtekort. In de periode 1998 tot 2002 is 
dit opgelopen van 1,7% tot 2,5%. De 
doorstroming stagneert nu: dit is vooral 
merkbaar aan de doorstroming van huur- naar 
koopwoningen. Starters op de woningmarkt 
komen in de verdringing en beoogde 
kwaliteitsverbetering komt onvoldoende op 
gang. 

Het ministerie van VROM heeft daarom als 
doelstelling het tekort aan woningen in 2010 
terug gebracht te hebben tot 1,5% a 2%. Dat 
betekent dat, om op dat niveau te komen, er 
in de periode 2005 -2010 circa 380.000 tot 

21 Rapport VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', 6 
december 2004 
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450.000 woningen gebouwd moeten worden. 
Dit komt neer op gemiddeld 72.000 woningen 
in de stedelijke gebieden en nog eens 
gemiddelö 17.000 buiten deze gebieden. 
Het totaal aan nieuw te bouwen woningen 
moet daardoor jaarliJKs boven tegen 90.000 
komen te liggen. 

Vooral in de huursector trekt de productie 
aan, omdat corporaties in deze komende 
tijden van voorspoed meer fmanciële risico's 
zullen nemen24. 

Bouii!Prodnctie utiliteitsbouw 

De utiliteitsbouw realiseert de laatste jaren een 
productievolume van gemiddeld zo'n 16 
miljard euro per jaar. Dit valt onder te 
verdelen in circa 8 miljard euro nieuwbouw, 
rond 4 euro miljard herstel en verbouw 
(renovatie) en ongeveer 4 miljard klein 
onderhoud. 

De kantorenmarkt (het grootste deel van de 
utiliteitsbouw) ziet er momenteel geheel 
anders uit dan een paar jaar geleden. Zo'n 5,5 
miljoen vierkante meter staat leeg, IJ procent 
van de totale voorraad. Net als het 
kantorenaanbod is ook het aanbod 
bedrijfsruimte in fors toegenomen. Ten 
opzichte van het eerste halfjaar van 2002 met 
maar liefst 34% tot 7,4 miljoen vierkante 
meter.25 

Het CPB voorspelt naast de beperkte 
economische groei, een economische transitie 
van landbouw en industrie naar 
diensteneconomie. Deze trend is al zeer oud, 
maar zal zich verder ontwikkelen. Voor de 
utiliteitsbouw betekent dit een verdere 
verschuiving van stallen en fabrieken naar 
kantoren en hallen26. 

Groeien@ renovatiemarkt 

Stedelijke vernieuwing kan zich verheugen in 
een groeiende belangstelling. Terwijl nu nog 
veel aandacht wordt gegeven aan de opgave in 
de uitbreidingswijken, zal deze verschuiven 

24 Rapport VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', 6 
december 2004 

2S Artikel Co bouw, 'NVM: Markt kantoren pas in 2005 
beter', 11 juni 2004 

26 Rapport VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', 6 
december 2004 

naar ingrepen in het kader van stedelijke 
vernieuwing27. 

Begin deze eeuw was de renovatiemarkt in 
vijftien West-Europese landen nog goed voor 
365 miljard euro. In het jaar 2006 is aan dat 
bedrag 26 miljard euro toegevoegd. Dat is een 
stijging van 7% in zes jaar. 

Het CBS heeft nieuwe defmities in de 
publicaties van haar gegevens doorgevoerd. In 
plaats van "renovatie" worden de tennen 
"groot onderhoud" en "klein onderhoud" 
gebruikt. 

De bestedingen aan groot onderhoud in de 
woningbouw zal volgens het CBS tot 2008 
toenemen tot een bedrag van 6.2 miljard euro. 

Bij utiliteit nemen de bestedingen aan groot 
onderhoud wat sneller toe. Anders dan bij de 
woningbouw wordt de nieuwbouw in de 
utiliteit (voornamelijk kantoren) ten opzichte 
van eerdere jaren relatief getemperd de 
komende jaren. De bestedingen aan groot 
onderhoud nemen daarentegen wat sneller 
toe, mede omdat de voorraad kantoren in de 
afgelopen jaren snel is t?egenomen. 

Klein onderhoud groeit in de utiliteit met een 
gemiddeld percentage van 3,6 procent in de 
periode 2005-200828. 

Krqpper wordende bouwarbeidsmarkt 

Uit onderzoek van RRBouw blijkt dat 
bouwondernemers de vergrijzing van het 
personeel zien als één van de belangrijleste 
trends waar bedrijven in de nabije toekomst 
rekening mee zullen moeten houden. De 
uitstroom van ouder personeel zal zogezegd 
leiden tot een toename van moeilijk 
vervulbare functies, zo verwacht men. 

De interesse bij jongeren voor de technische 
beroepsopleidingen in de bouwnijverheid 
loopt terug. Zo haalt de bouw jaarlijk'> vijftig 
procent minder nieuwe bouwvakker binnen 
dan nodig is. Gemiddeld is er jaarlijks ruimte 
voor 20.000 nieuwkomers, maar in de praktijk 
komen er maar zo'n 10.000 bij. 

n SBR, 'De flexibele doorbraak', juni 2003 

28 Rapport VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', 6 
december 2004 
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Gezien de vergrijzing is het van cruciaal 
belang dat de instroom weer op het gewenste 
peil komt29 Jo. 

De kans dat het in de nabije toekomst beter 
wordt, lijlet nihil als gevolg van de huidige 
kabinetsplannen. Maatregelen zoals 
doorwerken tot het 65e levensjaar, het 
uitkleden van de WAO en WW, zullen leiden 
tot stagnatie in de aanwas van jongeren. En 
dat zal gevolgen hebben voor de bouw. 

De trend doet zich echter niet alleen voor bij 
de instroom van personeel voor de werkvloer. 
Ook voor leidinggevende functies is de animo 
laag. De verwachting is dan ook dat het 
aantrekken van kaderpersoneel in ieder geval 
tot 2014 nihil is. De behoefte zal met ruim 
25% groeien31 . 

Verder zal! de collegiale in leen van personeel 
afnemen. Gevolg is dat de pieken in de vraag 
naar bouwvakkers groter en grilliger zal 
worden. Dit grotere en grillige verloop werkt 
de vraag naar flex-krachten in de hand32. 

Verder is volgens werkgeversorganisatie 
A VBB de komst van buitenlandse arbeiders 
en bedrijven onontkoombaar na de recente 
uitbreiding van de Europese Unie. 

De Nederlandse bouwbedrijven en 
werknemers zullen dit in de komende jaren 
ondervinden en doen er goed aan hun beleid 
alvast af te stemmen. Die concurrentie zal 
vooral afkomstig zijn van buitenlandse 
ZZP'ers (Zelfstandigen zonder Personeel). 
ZZP'ers vallen namelijk niet onder de 
regelgeving voor werknemers en zijn vrij om 
afspraken te maken met Nederland se 
werkgevers. Duidelijk is wel dat de opkomst 
van buitenlandse werknemers invloed zal 
hebben op de loonkosten. 

Langer werken 

Het kabinet heeft onlangs besloten dat 
ouderen langer moeten werken, teneinde de 

~ Artikel Cobouw, 'Bied jongeren in bouw 
loopbaanperspectief, 18 november 2004 

~Rapport VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', 6 
december 2003 

31 Artikel Cobouw, 'Bouwradius luidt noodklok over 
matige instroom nieuwkomers', 24 september 2004 

32 Artikel Cobouw, 'Meer vraag naar bouwpersoneel', 6 
september 2004 

vergrijzing tegen te gaan. Dit geldt echter niet 
voor mensen die al vroeg zijn begonnen in 
hun carrière en zwaar werk hebben gedaan, 
bijvoorbeeld in de bouw. Als iemand zijn hele 
leven namelijk zwaar werk heeft verricht moet 
deze op zijn 55e kunnen stoppen. Dat gaat het 
vergrijzende probleem in de bouw dus niet 
oplossen33. De keuze om langer te werken 
heeft echter wel zijn invloed op de wijze 
waarop met materieel wordt om gegaan. 
Arbeidsomstandigheden zullen nog 
belangrijker worden 

Stiigende arbeidskosten 

"We kunnen nooit op lonen concurreren, wel 
op toegevoegde waarde." Nederland zal zich 
daarom concentreren op 'slimmer werken', 
bijvoorbeeld door een betere aansluiting 
tussen kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven34. 

Een verdere toestroom vanuit de Midden- en 
Oost-Europese landen zal een drukkend 
effect op de stijging van CAO-lonen 
genereren en tevens mogelijke toekomstige 
kraptes op de bouwarbeidsmarkt tegen gaan. 

Ener;gievraag 

De vraag naar energie zal tot 2030 met 60 
procent stijgen ten opzichte van het niveau in 
2002. Ook de uitstoot van kooldioxide zal met 
dit percentage toenemen. Het zal bovendien 
moeilijker worden de veiligheid van de 
energietoevoer te waarborgen. 

Fossiele brandstoffen vangen het grootste 
gedeelte van de toename op. Olie blijft 
verreweg de belangrijkste energiebron, maar 
de grootste stijging zal komen van aardgas. 
Het gas zal voornamelijk worden gebruikt om 
elektriciteitscentrales te laten draaien. 
Desondanks zal de meeste stroom in 2030 
wereldwijd nog altijd worden opgewekt met 
behulp van kolen35. 

De schaarste omtrent energie zal zijn invloed 
hebben op de bouwwereld. Energiebesparing 
zallook in de bouwwereld een bespreekbaar 
onderwerp worden. 

33 Artikel Cobouw, 'Krachtiger concurrentie en slimmere 
werkers', 9 juli 2004 

34 Website Ministerie van EZ, 'Kiezen voor groei', 9 juli 
2004 

35 Website IEA, World Energy Outlook', December 
2005 
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9.4 Sociale trends 

Meer aandacht voor arbeidsomstandigkeden 

Door ingrijpen van de overheid, onder andere 
middels een strengere regelgeving, zijn de 
arbeidsomstandigheden om de bouwplaats de 
laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Dit heeft 
tot enkele positieve zaken geleid, zoals een 
gedaald ziekteverzuim. 

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
brengt echter ook uitdagingen met zich mee. 
Door de regelgeving moet de aannemer steeds 
meer maatregelen nemen om de bouwvakker 
arbeidsvriendelijk te laten werken. Deze 
maatregelen brengen extra geld en tijd met 
zich mee en deze worden doorberekend in de 
prijs van het bouwwerk. Hoewel ook het 
ziekteverzuim onder bouwvakkers een steeds 
grotere kostenpost is voor de aannemer is de 
verwachting. 

Maatschaf2Pelfjk verantwoord bouwen 

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe gedachten 
ontstaan omtrent bebouwing en natuur, 
toenemende interdisciplinaire samenwerking 
in de bouwkolom, combinaties van low- en 
hightech én omtrent gezondheid. 
Tegenwoordig kiest men liever voor kwaliteit 
in de zin van leefbaarheid, esthetiek en 
persoonlijke gezondheid. Deze ontwikkeling 
zal zich in de komende tien jaar voortzetten. 

Aansluitend op deze trend krijgt ook de 
milieuvriendelijke gedachte een andere 
context. Het gaat in de toekomst niet meer 
om milieuvriendelijk móeten zijn, maar om 
het milieuvriendelijk willen zijn, om wat voor 
reden dan ook 36. 

9.5 Materiaaltechnische trends 
Was de gevel vroeger alleen bedoeld om weer 
en wind buiten te houden, tegenwoordig heeft 
de gevel veel meer functies. Het is een 
hightech bouwdeel waarin klimaatscheiding 
wordt gecombineerd met esthetiek en 
beheersing van het binnenklimaat. De huidige 
geveltechnologie is echter zo veelomvattend 

36 Artikel Aannemer, 'Milieubewust bouwen in een 
nieuw jasje', maart 2004 

dat het niet eenvoudig is om de juiste gevel bij 
het juiste gebouw te kiezen. 

In de nabije toekomst zal de gebruiker meer 
worden betrokken bij deze keuze dan nu het 
geval is. Want het is niet de aanneemsom die 
de feitelijke waarde van het gebouw bepaalt, 
maar de tijd dat het gebouw in gebruik is. De 
activiteiten van gevelbouwende aannemers 
zullen zich dan ook meer concentreren op de 
gebruiker. De gebruiker wil nu na drie jaar een 
optimaal rendement zien. Maar als diezelfde 
belegger vaststelt dat de gebruiker na vele 
jaren nog gelukkig en comfortabel achter die 
gevel werkt en hij daarmee over een langere 
tijd een goed rendement realiseert, gaat de 
belegger anders redeneren. 

Binnen de geveltechnologie komen alle 
hedendaagse trends in de bouw samen: 
duurzaam bouwen, de aandacht voor 
arbeidsvriendelijke werkplekken en 
IFD-bouwen. Het zit er allemaal in. Ook ten 
aanzien van de klimaattechnologie voor de 
gevel, moderne constructietechnologie en IT 
is men al vrij ver. 

Kortom; de gevel in zijn meest moderne vorm 
biedt vele nieuwe perspectieven aan 
gebruikers en exploitanten van gebouwenn. 

IFD 
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen 
is voorgekomen uit het duurzame bouwen van 
de afgelopen jaren. Het is een ontwikkeling 
welke de levensduur van het gebouw verlengt 
en de belasting op het milieu verlaagt via 
flexibele en demontabele principes. Aangevuld 
met het industriële aspect belooft het de 
bouwbeweging van de toekomst te zijn. Om 
de eerder genoemde bouwproductie te 
verhogen, de kosten te verlagen en diversiteit 
te verhogen is IFD van essentieel belang. Met 
andere woorden, de bouw zal de consument 
via IFD sneller en goedkoper kunnen 
bedienen en daarnaast meer keuzevrijheid 
kunnen geven. 

Met het oog op de groeiende renovatiemarkt 
blijkt IFD bouwen zeer geschikt voor het 
aanpassen en uitbreiden van bestaande 
gebouwen. 

37 Bijlage bij Cobouw, 'Daken & Gevels', oktober 2004 
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Om innovaties op het IFD vlak te stimuleren 
zal de overheid naar alle waarschijnlijkheid 
binnen enkele jaren komen met een methode 
om de levensduurbestendigheid van 
gebouwen te toetsten. Net zoals de bij de 
energieprestatiecoëfficiënt kunnen zodoende 
eisen worden gesteld aan bouwwerken. Toen 
de energieprestatiecoëfficiënt werd ingevoerd 
kwam de innovatiestroom pas echt op gang .. 
Hetzelfde zal gebeuren als de overheid eisen 
gaat stellen aan flexibiliteit en 
demonteerbaarheid (IFD)38. In 2010 zullen 
deze eisen er naar alle verwachting zijn. 

Met betrekking tot de gevel zal IFD in de 
toekomst tot stand komen in de vorm van 
modulaire elementen welke door middel van 
ophanging aan het casco worden bevestigd39• 

In de toekomst zallFD Bouwen breder in de 
markt gaat leven. Industriële, flexibele en 
demontabele overwegingen zullen een regulier 
onderdeel van het bouwproces vormen40. 

IFD Bouwen combineert zo gezegde de 
industriële, flexibele en demontabele aspecten. 
Alleen wanneer aan alle drie deze aspecten op 
een juiste wijze invulling wordt geg~ven, is er 
sprake van IFD. In de hierop volgende 
pagina's worden de drie aspecten apart 
uiteengezet. Hierdoor wordt duidelijk wat de 
bouwstenen van IFD Bouwen zijn. 

Bouwen wordt monteren 

Het belangrijkste uitgangspunt van industrieel 
bouwen is dat een groot gedeelte van het 
realisatieproces in de fabriek plaatsvindt, 
alwaar op industriële wijze geproduceerd 
wordt. De arbeid wordt zo veel mogelijk 
verplaatst van de bouwplaats naar 
geconditioneerde fabrieken en op de 
bouwplaats vindt alleen montage plaats. 
Hierbinnen zijn de uitgangspunten van 
industrieel bouwen in twee velden te verdelen: 
tijdens de productie en tijdens het bouwen. 

Bij industrieel bouwen is de productie gericht 
op de optimale inzet van mensen, materialen, 
machines en automaten. Dit geschiedt onder 

38 Artikel Cobouw, 'IFD: eisen van overheid als impuls', 
I oktober 2004 

39 Artikel Cobouw, 'IFD-bouwen, geen gelopen race', 7 
oktober 2004 

40 Website IFD.n~ 'Bouwen aan de toekomst', 6 
december 2004 

een optimale procesconditionering. Hierdoor 
is er sprake van seriematige vervaardiging bij 
de productie. Doordat de vervaardiging plaats 
vindt in de fabriek zijn alle eigenschappen, 
inclusief de afmetingen, reeds bepaald in de 
fabriek. 

Op de bouw zelf worden de componenten in 
principe alleen gemonteerd via een simpele 
handeling en zonder aanpassingen. Er is dus 
alleen sprake van montage en afwerking4 1• 

Verbouwen wordt verplaatsen 

Het belangrijkste uitgangspunt van flexibel 
bouwen is dat het gebouw en zijn onderdelen 
zodanig ontworpen en gerealiseerd zijn zodat 
er op allerlei niveaus aanpassingen mogelijk 
zijn. Hierdoor kan de gebruiker of de eigenaar 
het gebouw aanpassen aan zijn huidige eisen 
en wensen. Dit geldt zowel bij aanvang van de 
gebruiksduur (de oplevering), als gedurende 
de gebruiksduur en bij een eventuele tweede 
of volgende gebruiksduur"2 

Slopen wordt demonteren 

Het belangrijkste uitgangspunt van 
demontabel bouwen is dat alle verbindingen 
tussen de componenten demontabel 
ontworpen en gerealiseerd zijn. Hierdoor 
kunnen de componenten zoveel mogelijk 
onbeschadigd, zo min mogelijk vervuild met 
andere materialen en met zo min mogeliJK. 
schade aan omliggende componenten 
verwijderd worden en zijn daardoor met 
minimale inspanning van mens en machine 
geschikt voor hergebruik. 

Demontabel bouwen geeft met name 
randvoorwaarden aan de verbindingen van de 
componenten. Alle verbindingen moeten via 
droge methodes tot stand gekomen zijn. De 
verbindingen moeten bereikbaar zijn en 
blijven, op een zodanige manier dat de 
verbindingen gemakkelijk los te maken zijn. 
De verbindingen moeten tevens meerdere 
malen te demonteren en te monteren zijn. Er 
mogen geen natte afwerkingen gebruikt 
worden43 • 

41 Website IFD.n~ 'Industieel bouwen', augustus 2006 

42 Website IFD.n~ 'Flexibel bouwen', augustus 2006 

43 Website IFD .n~ 'Demontabel bouwen', augustus 2006 
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Meer ,Prqfabricage 

Hoewel bij het bespreken van de IFD-trend al 
veel is gesproken over prefabricage, wordt er 
hieronder toch even op doorgegaan. De 
tendens om meer te prefabriceren is namelijk 
een op zichzelf staande trend, ingegeven door 
de wens, nauwkeuriger, sneller en goedkoper 
te bouwen. 

De trend om steeds meer te prefabriceren is 
niet nieuw. De tendens om complete 
geveloplossingen te brengen is dat wel. Met 
complete oplossingen worden gevels bedoeld 
waarbij het buitenspouwblad, de luchtspouw, 
de isolatie, het binnenspouwblad en de 
kozijnen in één deel uit de fabriek 'roDen'. 
Deze constructiemethode sluit aan bij de 
eerder genoemde kreet: 'bouwen wordt 
monteren'. De toleranties zijn daarbij 
minimaal. 

Grotere en tJVaartkre elementen 

Aansluitend bij de trend meer prefabricage toe 
te passen is er de tendens grotere en 
zwaardere elementen toe te passen. 

Vanuit het oogpunt van het bouwmaterieel 
bekeken is de grens nog lang niet bereikt. De 
beperking komt echter voor uit het transport 
over de weg. Niet zozeer het gewicht is de 
beperkende factor, maar het volume. 

9.6 Materieeltechnische Trends 
Deze paragraaf gaat in op het materieel wat 
los van het eigenlijk gevelverwerkingstraject in 
opkomst is. Het zijn echter wel technieken 
welke na 2010 gewenst zijn vanuit het 
perspectief van de gevelbouwende aannemer. 

Meer toepassing van I CT 

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht vreemd 
om Ier onder te brengen onder 
materieeltechnische trends, maar eigenlijk is 
ICT niets meer dat een stuk gereedschap. Het 
is een middel om de menselijk arbeid te doen 
venninderen. De ontwikkelingen rondom 
toepassingen in de bouw wijzen op twee 
aspecten: een gemtegreerd bouwmodel en 
technische snufjes. 

Het ontwikkelen van geüttegreerde 
toepassingen, op basis van één integraal 
gebouwmodel, blijkt langzamer werkelijkheid 
te worden dan door de branche gewenst is. 

Het gebouwmodel, als kapstok voor zowel de 
ontwerpinfonnatie, de grafiSChe weergave 
daarvan en de technische beschrijvingen, 
alsmede de procesinfonnatie voor ontwerp, 
realisatie en gebruik, is iets wat in de komende 
jaren zeker doorgang zal vinden. Naar 
verwachting zal men na 2010 beschikken over 
het noodzakelijk gemeenschappelijke 
begrippenkader en de standaardisatie, welke 
nodig zijn om alle infonnatie met elkaar in 
verbinding te zetten. 

Ten aanzien van het tweede punt kan men 
steDen dat !Cf-toepassingen die eenvoudig 
toepasbaar zijn, de communicatie en het 
proces effectief ondersteunen, snel tot het 
dagelijks gebruik binnen het bouwbedrijf (en 
op de bouwplaats) zuDen behoren«. 

Robotiseren 

De verwachting is dat de komende jaren 
robots (geautomatiseerde productiesystemen) 
hun intrede doen in de gevelbouw voor het 
vervaardigen van geheel geprefabriceerde 
gemetselde gevels. Op de wat langere termijn 
(vijf tot tien jaar) gloort de toepassing van 
Radio Frequency ldentification (RFID ). Deze 
nieuwe technologie, de opvolger van de 
streepjescode, vergemakkelijkt het logistieke 
proces al vanaf fabricage tot plaatsing45. 

Bouwen is nog altijd sterk op de bouwplaats 
gericht. Robotisering beperkte zich tot dusver 
voornamelijk tot bedrijfsspecifieke systemen 
off-site. De grote uitdaging ligt dus on-site. 
Wat heel duidelijk naar voren zal komen in de 
komende tien jaar is het substitutie-effect. 
Daarbij gaat het om toeleveranciers die met 
concurrerende bedrijven nieuwe systemen 
bedenken, een combinatie proces- en product
innovatie. 

9.7 Samenvatting trends 
Dit onderdeel geeft antwoord op deelvraag 
nummer?.; 

Welke huidige trends zjjn te !(!"en m.b.t. het gevel
verwerkingstrqject? 

44 Artikel Cobouw, 'Bouw weet iet nog niet te vinden, 4 
november 2(X)4 

45 Artikel Cobouw, 'Bouw kan voordeel doen met 
toepassing nieuwe technologieen', 16 november 2004 
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Het gaat niet om trends in zijn algemeenheid, 
maar om de reactie van gevelbouwende 
aannemers. Zij maken tenslotte de keuze! 

Bouwprocesmatige trends 
• Meer samenwerking tussen bouwpartners; 
• Meer 'co-makership'; 
• Meer totaaloplossingen; 
• Meer aandacht voor maatvoering; 
• Weersonafhankelijk bouwen; 

Economische trends 
• Bouwsector na 2006 weer in 'volle bloei'; 
• Investeringen in bedrijfspanden blijven 

achter op investeringen in de 
woningbouw; 

• Stijgende bouwkosten; 
• Bouwproductie woningbouw tot een 

niveau van jaarlijks 90.000 woningen; 
• Leegstand kantoren blijft de komende 

jaren zichtbaar in het lage aantal te 
bouwen kantoren; 

• Uiteindelijk meer kantoren, minder hallen, 
dus meer diensteneconomie, minder 
industrie; 

• Groeiende renovatiemarkt; 
• Krapper wordende bouwarbeidsmarkt; 
• Langer werken voor werknemers - 65+; 
• Stijgende arbeidskosten; 
• Stijgende energievraag- krapper aanbod. 

Sociale trends 
• Meer aandacht voor 

arbeidsomstandigheden; 
• Opkomst van maatschappelijk 

verantwoord bouwen; 

Ma terlaaitechnische trends 
• Gevel meer hightech bouwdeel; 
• Keuze gevel minder vanzelfsprekend, 

afhankelijker van de gebruiker; 
• Keuze gevel minder vanzelfsprekend, 

afhankelijker van de rendement over de 
komende jaren, i.p.v. bouwkosten; 

• Meer duurzame gevels, minder 
onderhoud aan gevels; 

• Meer aandacht voor de ruimte achter de 
gevel in relatie tot gevel; 

• Meer toepassing IFD-gevel- via subsidies 
• Veel technische ontwikkelingen in de 

gevels -mede door introductie van 
methode om levensduurbestendigheid van 
gebouwen te toetsen. 

• Bouwen wordt monteren 
• Verbouwen wordt verplaatsen 

• Slopen wordt demonteren 
• Meer prefabricage 
• Grotere en zwaardere elementen 

Materieeltechnische trends 

• Meer gebruik van ICf als 
ontwerpgereedschap en 
uitvoeringsgereedschap 

• Uitbreiding geautomatiseerde 
productiesystemen - Robotiseren off-site 

• Opkomst geautomatiseerde 
productiesystemen - Robotiseren on-site 
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10 Optimale 
transportsysteem -
beantwoording 
vraagstelling 

10.1 Inleiding 
In deze fase van het rapport is reeds antwoord 
gegeven op de zeven deelvragen van het 
onderzoek. 

Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de 
overkoepelende vraagstelling: 

Hoe ziet het transporlrysleem emil dal lussen 2010 
en 2020 de markt voor gevels onder de 30 meier 
optimaal kan bedienen? 

Het antwoord op deze vraag zalleiden tot een 
programma van eisen. Het gehele programma 
van eisen zal vervolgens worden ingebracht in 
een morfologische schema Het schema zal 
uiteindelijk de technische invulling van het 
optimale transportsysteem zichtbaar maken. 

Belangrijk daarbij is de splitsing in 
theoretische en praktische invulling; de 
theoretische invulling creëert het kader voor 
de praktische invulling. 

10.2 Beschouwing van het 
theoretische deel 

Deelvraag I maakte vanuit een theoretische 
instelling nauwkeurig duidelijk waaraan een 
optimaal transportsysteem zou moeten 
voldoen. Deze gegevens behoeven verder 
geen bewerking en kunnen één op één worden 
overgezet naar het morfologische schema 
Nogmaals de theoretische invulling in het 
morfologische schema schetst een kader voor 
de praktische invulling. 

10.3 Beschouwing van het 
praktische deel 

Het praktische deel (deelvraag 2 t1 m 7) 
behoeft meer energie alvorens het verwerkt 
kan worden in het morfologische schema 

We hebben dan wel antwoord gegeven op de 
deelvragen op zich, maar hebben de 
koppeling; trends & huidige eisen tot dusver 

achterwege gelaten. De koppeling zalleiden 
tot toekomstige eisen, met deze toekomstige 
eisen kunnen we technische invulling van het 
optimale middel zichtbaar maken. 

Alvorens uitspraken te doen over de 
toekomstige eisen is het nodig te kijken naar 
de vergaarde data uit deelvraag 2 tl m 7. 
Wanneer we even bij de basis beginnen 
ontstaat het volgende. 

Het gehele bouwproces is ruwweg op te delen 
in de volgende fasen : 

• Initiatief; 
• Ontwerp; 
• Uitvoering; 
• Gebruik . 

Wanneer we de huidige eisen en trends 
beschouwen zien we dat bijna alle eisen zich 
op de uitvoeringsfase richten en bijna alle 
trends op de initiatief- en ontwerpfase. Dit 
maakt de koppeling tussen trends en huidige 
eisen lastig, maar niet onmogelijk. 

Ter opfrissing; de trends geven richting aan de 
huidige eisen, teneinde de toekomstige eisen 
te achterhalen. 

Maar welke trends geven nu richting aan 
welke huidige eisen? Om dat te achterhalen is 
elke huidige eis afzonderlijk bekeken en is 
bekeken of een bepaalde trend voor-, tegen
of niet werkt. Het schema wat daarvoor is 
gebruikt is toegevoegd als bijlage I. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt naar 
trends welke heel sterk 'de eis' een richting op 
'dragen ' en eisen welke gerekend kunnen 
worden tot de 'bijzaken'. 

Vanzelfsprekend bestaan er ook trends welke 
elkaar tegen spreken. Om dat probleem te 
ondervangen is een huidige eis in beginsel 
benoemd als een 'mening', dus bijvoorbeeld 
'minder zwaar tillen '. Een trend welke de 
mening steunt krijgt daarmee een bepaalde 
plus ( + 2 bijvoorbeeld). Een mening welke de 
mening tegenspreek krijgt daardoor een min(-
1 bijvoorbeeld). 

Een '3' staat voor een sterke mate van 'steun' 
een 'I' voor een beperkte mate van steun; de 
eerder genoemde 'bijzaken'. De som van de 
verschillende trends zal uiteindelijk het 1ot' 
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van de huidige eis bepalen. De totale verdeling 
is als volgt: 

+ 3 = Heeft veel versterkende invloed 
+ 2 = Heeft gemiddelde versterkende invloed 
+ I = Heeft beperkte versterkende invloed 
0 = Heeft geen invloed op de huidige eis 
-I = Heeft beperkte verzwakkende invloed 
-2 = Heeft gemiddelde verzwakkende invloed 
-3 = Heeft geen versterkende invloed 

De tabel in bijlage 1 toont dat alle hypotheses 
(gekozen meningen) 'overeind' zijn gebleven. 
Wanneer we dit bekijken in het licht van alle 
voorgaande stukken, is dit niet zo vreemd. Er 
was immers al veel vooronderzoek gedaan. 

De verschillende hypotheses zijn daarmee 
feiten geworden. Hieronder is het geheel van 
toekomstige eisen samengevat. 

Toekomstige eiJen: FASE 1 

• minder lang tillen 
• minder zwaar tillen 
• sneller en met meer grip klemmen 
• meer klemmen zonder te bukken of te 

reiken 
• sneller en met meer grip loslaten 
• loslaten zonder te bukken of te reiken 
• exacter verticaal plaatsen 
• nauwkeuriger kunnen plaatsen 
• meer gesloten verpakkingen 
• beter verplaatsbaar in ruw terrein 
• meer wendbaarheid 
• lagere beladingshoogte 
• snellere verplaatsing 

Toekomstige eisen: FASE 2 

• groter hefvermogen 
• grotere puntlasten mogelijk 
• hogere hefsnelheid 
• meer stabiliteit tijdens fase 
• meer veiligheid tijdens fase 
• meer gelijkvloerse op- en afstap 

ToekQm[.tift_ eisen: FASE 3 

• meer opslagruimte 
• meer loopruimte 
• meer beschut werken 

Toe~Qmstig;. eisen: EASE 4 

• flexibelere werkhoogte 
• flexibelere opstelhoogte eenheden 
• minder hoeven bukken en reiken 
• meer variatie in afstand naar gevel 
• kleinere afstand tussen eenheden en gevel 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

minder hekwerk tussen middel en gevel 
meer stroomvoorziening 
meer verlichting 
meer beschut werken 

Toekomstige eisen: positieverplaatsing 

sneller verplaatsbaar en gebruiksklaar 
minder inspanning verplaatsbaar en 
gebruiksklaar 
kortere verplaatstijd 
minder inspanning tijdens verplaatsen 
meer wendbaarheid 
handelbaarder in ruw terrein 
meer selfsupporting 

De hiervoor genoemde gegevens zijn geschikt 
om samen met de theoretische uitkomsten het 
morfologisch schema te vullen. 

10.4 Verwerking theoretische data 
binnen morfologisch schema 

Binnen deze paragraaf doorlopen we 
achtereenvolgens de verschillende 
theoretische eisen en geven we aan hoe deze 
vorm hebben gekregen binnen het 
morfologische schema 

S etfsupporting trans_pmtgsteem 

In het morfologisch schema zijn op de 
verticale balk alle onderdelen van één enkele 
transportcyclus weergegeven. In de 
horizontale balk staan de mogelijke 
invullingen (de werkwijze). Een 
transportsysteem is selfsupporting wanneer de 
transportcyclus wordt vervuld door één 
transportmiddel. Dit enkele transportmiddel 
zal dus meerdere invullingen (bijvoorbeeld 
rollen en heffen) in zich moeten hebben om 
selfsupporting te zijn. Heel praktisch; een 
hefsteiger welke zichzelf niet naar een 
volgende positie kan brengen is geen 
selfsupporting transportsysteem. Het 
transportmiddel wat uiteindelijk uit het 
morfologische schema zal rollen zal dus één 
middel zijn. Met andere woorden; de ideale 
toekomstige lijn, de vertaling van één 
transportmiddel. 

Multi{ilnctioneel q.ua transporteenheden 

Deze multifunctionaliteit is in het kader van 
gevels, welke veelal uit meerdere 
transporteenheden bestaan een vereiste. 
Refererend aan het metselwerk, moet een 
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transportsysteem in staat zijn zowel specie, 
isolatie, lateien als stenen te verwerken. 

Binnen het morfologisch schema is deze eis te 
toetsen door de negen materiaalsoorten (zoals 
deze zijn genoemd in paragraaf 5.4) te 
combineren met de mogelijke werkwijzen. De 
werkwijze welke het breedst inzetbaar is (het 
grootste aantal materiaalsoorten) geniet de 
voorkeur. 

Let wel; negen materiaalsoorten resulteert in 
18 verschillende eenheden. Een optimaal 
transportsysteem moet in staat zijn alle 18 te 
transporteren. 

Multi(unctioneel qua parallelk 
werk7_aamhetkn 

Deze eis komt tegemoet aan het grootste 
nadeel van gehuurd materieel; hoe meer tijd 
men nodig heeft voor de werkzaamheden, hoe 
langer er huur betaald moet worden. Wanneer 
er tegelijkertijd gewerkt kan worden aan 
meerdere transportfasen of overslagpunten 
dan gaat de totale huurperiode omlaag. 

Binnen het morfologisch schema komt dit 
punt moeilijk tot zijn recht, omdat het 
morfologisch schema slechts één 
transportcyclus doorloopt. Het is iets waar 
rekening mee moeten worden gehouden 
wanneer het z.g. theoretisch kader in het 
schema moet komen. Een goed voorbeeld is 
de telescopische hoogwerker (figuur 23). De 
hoogwerker kan veel verschillende taken 
uitvoeren, maar niet tegelijkertijd. In termen 
van een transportcyclus zouden we dit kunnen 
vertalen naar meerdere parallelle 
transportcycli. 

Minimaalverik/en van eenhetkn 

Over het minimale verdelen kunnen we kort 
zijn. Eenheden mogen in het morfologische 
schema slechts eenmaal verdeeld worden. 

Het enkele verdeelpunt in combinatie met de 
multifunctionaliteit brengt echter een 
geforceerde keuze teweeg. 

Geveloverspannende delen kunnen namelijk 
niet verdeeld worden. Zij zijn te groot en te 
zwaar en worden per stuk naar het 
betreffende geveldeel getransporteerd. 

Zij passen niet in bet voorgestelde 
transportsysteem met één verdeelpunt. Dat 

systeem gaat namelijk uit van de verdeling van 
verzamelde eenheden. Het één op één 
transporteren I verwerken van eenheden is 
een geheel andere manier van werken. 

Derhalve zullen geveloverspannende delen 
niet getransporteerd kunnen worden met het 
optimale transportsysteem. Met andere 
woorden, de geveloverspannende delen 
worden opgeofferd in het kader van de 
multifunctionaliteit. 

Doorgeven workomen 

Ook dit punt is gemakkelijk te verwerken in 
een morfologisch schema Van een type 4 
overslagpunt kan geen sprake zijn. Wanneer 
we dit laatste samenvoegen met het 
voorgaande ontstaat een vloeiende beweging 
met één verdeelpunt Het overslagpunt zal van 
het type 3 zijn . 

Laat verdelen van eenheden 

Deze eis geeft in het morfologisch schema het 
punt weer waarop de verdeling moet 
plaatsvinden. Het betreft een overslag in punt 
D. Overslagpunt D is van het genoemde type 
3. 

Flexibele stramienbreedte 

In het morfologisch schema komt deze naar 
voren als een flexibele transportfase 3.2. 
Uitgaande van de gevonden gemiddelde 
stramienbreedtes kent deze transportfase een 
breedte van 7,5 tot 8 meter. Wanneer deze 
fase bijvoorbeeld een statisch geheel is, bij een 
rolsteiger bijvoorbeeld, valt de werkwijze af. 

Minimaal eenhetkn overslaan 

Deze eis geeft handen en voeten aan het 
geheel. Het geeft weer welke punten binnen 
het morfologische schema wel, en welke niet 
kunnen worden gebruikt. De overige punten 
blijven in het morfologisch schema staan maar 
kunnen niet gebruikt worden. Deze zullen 
gearceerd worden weergegeven. 
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Heel duidelijk ontstaat hierbij de keuze om 
transportfase 4 los te houden van het overige 
transport. 

Zoals eerder ook is aangegeven valt het 
optimale transportsysteem binnen een heel 
strak kader. Het eerder genoemde 
theoretische kader. Het kader is hieronder 
nogmaals afgebeeld. 

Max. 
30 meter 

2. 

A1 

Figuur 29 :: Origineel theoretisch kader 

De figuur hierboven maakt echter pijnlijk 
duidelijk dat we twee dingen onverenigbare 
dingen willen. Enerzijds zien we de noodzaak 
om de transportfase van Al tot verdeelpunt D 
op te delen in drie separate transportfasen. 
Anderzijds geven we aan dat overslagpunten 
welke niets toevoegen (type 3) het veld 
moeten ruimen. 

Heel simpel; als er in overslagpunt B en Cl 
geen verdeling plaats kan vinden, dan hebben 
we te maken met een type 3. Dit laatste is 
zeker niet wenselijk. Transportfase 1.2, 2 en 
3.2 zal dus één transportgang moeten zijn. Het 
definitieve theoretisch kader komt er dan als 
volgt uit te zien: 

Figuur 30 :: Defmitief theoretisch kader 

Als laatste vatten we nog even samen welke 
onderdelen wel essentieel zijn binnen het 
theoretisch kader, maar niet naar voren 
komen in bovenstaande figuur: 

1. De ideale toekomstige lijn, dient 
ingevulde te worden door één enkel 
transportmiddel. 

2. De werkwijze welke het breedst 
inzetbaar is (het grootste aantal 
materiaalsoorten) geniet de voorkeur. 

3. Het transportsysteem waarmee 
tegelijkertijd acties uitgevoerd kunnen 
worden geniet de voorkeur. 
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10.5 Verwerkin~ praktische data 
binnen morfologisch schema 

Nadat het theoretische kader is verwerkt in 
het morfologische schema kunnen de 
verschillende toekomstige eisen verwerkt 
worden. 

Wat al heel snel naar voren komt uit de eisen 
is de wens om de fysieke belasting te 
verminderen. De mechanische oplossing 
wordt dan ook verkozen boven de 
handmatige. Deze keuze zal niet steeds 
worden toegelicht. 

De toekomstige eisen zijn gegroepeerd per 
fase en worden per fase getoetst aan de 
verschillende werkwijzen. De verschillende 
werkwijzen is een verzameling van alle op dit 
moment voor handen zijnde technieken. Met 
andere woorden; de verschillende werkwijzen 
zijn de 'uiteenrafeling' van reeds bestaande 
transportmiddelen. 

Het is en blijft echter een persoonlijke 
afweging. Afhankelijk van de persoon zulJen 
de uitkomsten verschillen . Echter de lijn, 
ofwel de afbeelding van het optimale 
toekomstige middel zal grofweg hetzelfde zijn. 

In bijlage 2 is het morfologische schema 
getoond. De bijlage is los aan het rapport 
toegevoegd. 

10.6 Conclusie- interpretatie 
vraagstellin ~ 

We stelden ons de vraag hoe een optimaal 
transportmiddel eruit ziet. Het morfologische 
schema en de hiervoor genoemde toelichting 
heeft ons daar een antwoord op gegeven . Het 
antwoord is echter nog een gefragmenteerd 
antwoord. 

In deze paragraaf brengen we de delen samen 
tot een antwoord; een antwoord op de 
onderzoeksvraag. 

Wanneer we hetgeen uit het morfologische 
schema is voortgekomen op rijtje zetten zien 
we het volgende beeld per functie: 

AJs volgt: 

• OAl- Klemmen= Mechanische 
ondersteunend m.b.v. een palethaak 

• OAI -Verticaal halen= Mechanisch 
trekkend m.b.v. een hefboom 

• OAI - Horizontaal halen = 
Mechanisch telescopisch stuwend 

• T 1.2 - Transportfase 1.2 = 
Mechanische stuwend m.b.v. een 
hefboom 

• T2.1 - Transportfase 2.1 = 
Mechanische telescopisch stuwend 

• T3.2- Transportfase 3.2 = 
Mechanische stuwend m.b.v. een 
hefboom 

• OD I -Horizontaal brengen= 
Mechanische telescopisch stuwend 

• OD I -Verticaal brengen= 
Mechanisch telescopisch stuwend 

• OD I- Loslaten= vervallen, 
transportfase 4.1 direct 

• ODI- Klemmen= Mechanisch 
klemmend m.b.v. een aangedreven 
klem 

• OD I -Verticaal halen= Mechanische 
telescopisch trekkend 

• OD I -Horizontaal halen= 
Mechanische trekkend m.b.v. een 
hefboom 

• T4.1 - Horizontaal halen = 
Mechanische stuwend m.b.v. een 
hefboom 

• OE I -Horizontaal brengen= 
Mechanische stuwend m.b.v. een 
hefboom 

• OE 1 - Verticaal brengen= 
Mechanisch trekkend m.b.v. een lier 

• V4.1 -Terug transport = 
Mechanische telescopisch trekkend 

• V3.2- Terug transport = Mechanisch 
stuwend m.b.v. een hefboom 

• V2.1 -Terug transport = 
Mechanische telescopisch trekkend 

• Vl.l -Terug transport= Mechanisch 
stuwend m.b.v. een hefboom 

• PI- X-richting Positieverplaatsing = 
Mechanisch rollend m.b.v. ruwterrein 
banden 

• P2- Y-richting Positieverplaatsing = 
Mechanisch rollend m.b.v. ruwterrein 
banden 

• Vl.2, V2.1 , V3.2 en V4.1 =vervallen 
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Wanneer we naar de voorgaande tekst kijken 
lijkt het een prachtig voorbeeld van een onbe
grijpbaar geheel. Wanneer we kritisch kijken 
naar hetgeen is genoemd zien we echter een 
terugkerende combinatie een mechanische 
hetboom en een mechanische telescoop. 

Onderstaande figuur toont een voorbeeld van 
een mechanische hetboom met een 
mechanische telescoop. Het is een combinatie 
welke in veel hedendaags materieel is 
toegepast. Het telescopisch zit in de 
uitschuifuaarheid van de 'arm' en de hetboom 
in de gehele 'arm' welke om (op) de basis van 
de machine op de grond kan draaien. 

Figuur 31 ::Gecombineerde Lelescoophetboom 

In grote lijnen is de bovenstaande figuur een 
weergave van het optimale transportmiddel. 
Er zijn echter zes onderdelen welke afwijken: 

• Het optimale middel kan mechanisch 
meerdere eenheden oppakken in 
overslagpunt Al. Dat kan het middel 
op de getoonde foto niet. Deze kan 
slechts één glasplaat per keer pakken 
en moet deze door een ander 
transportmiddel in de klemmen aan 
de voorkant laten zetten. 

• Het optimale middel kent een 
overslagpunt in overslagpunt D. 
Nogmaals, dit middel kan maar één 
stuks materiaal per keer 
transporteren. Het optimale middel 
kan meerdere transporteren. 

• Het optimale middel voert ook de 
laatste fase, transportfase 4.1 en 
overslagpunt E mechanisch (of beter; 
handmatig met een hefboom) uit. In 
de getoonde figuur gaat dit handmatig 

(of beter handmatig klemmend & 
handmatig trekkend). 

• Het optimale middel heeft een 
werkoppervlak ter breedte van een 
stramien. 

• Het optimale middel kent geen 
hekwerk aan de muurzijde, teneinde 
het werken te vergemakkelijken. 

• Het getoonde middel zal naar 
verwachting niet erg stabiel zijn, zeker 
niet met grotere hoeveelheden 
materiaal. 

Als we de drie aanpassingen doorvoeren op de 
getoonde foto zullen er zes onderdelen 
veranderen: 

• Een pallethaak om de op een pallet 
verzamelde eenheden op te kunnen 
pakken 

• Een plek op het transportmiddel waar 
de verzamelde eenheden kunnen 
blijven totdat ze in overslagpunt D 
verdeeld worden 

• Een handmatige hetboom met een 
lier om de gedeelde eenheden exact 
op de juiste plek in de gevel te 
plaatsen. 

• Een breder werkoppervlak, ter 
breedte van een stramien. 

• Geen hekwerk aan de muurzijde. 
• Meer stabiliteit. Dit door bijvoorbeeld 

de horizontale 'arm' kleiner te maken 
of de basis van de machine af te 
stempelen. 

In bijlage 3 wordt concreter ingegaan op de 
bovenstaande aanpassingen. Met het oog op 
de doelstelling van het onderzoek is het 
voorgaande voldoende om te komen te een 
vergelijking met het huidige transportsysteem. 

10.7 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft antwoord gegeven op de 
overkoepelende vraagstelling: 

Hoe ifet het transportrysteem eruit dat tussen 2010 
en 2020 de markt voor gevels onder de 30 meter 
optimaal kan bedienen? 
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Het antwoord op deze vraag is gevonden door 
al vergaarde data in een morfologisch schema 
te brengen. 

Om de antwoorden uit de praktische 
deelvragen (2 tl m 7) te verwerken in het 
morfologische schema is een vertaalslag 
gemaakt. Daarin zijn de huidige eisen afgezet 
tegen de trends, teneinde toekomstige eisen te 
verkrijgen. 

Allereerst is de theoretische data in het 
morfologische schema verwerkt. Hierdoor 
zijn de grote lijnen van het optimale 
transportsysteem inzichtelijk gemaakt. 

Vervolgens zijn de praktische eisen (de 
toekomstige eisen) verwerkt. 

Uiteindelijk ontstond een optimaal 
transportsysteem wat veel weg heeft van een 
telescoop hoogwerker. Door deze aan te 
passen op de volgende punten ontstond het 
optimale transportsysteem. Een 
telescoophoogwerker dus, met de volgende 
extra eigenschappen: 

• Een pallethaak aan de achterzijde 
• Opslagplaats eenheden 
• Handmatige hetboom t.b.v. fase 4 
• Breder werkoppervlak 
• Geen hekwerk aan de muurzijde. 

• Meer stabiliteit 
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11 De verschillen -
tegemoetkoming 
doelstelling 

11.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk omschrijft hoe is tegemoet 
gekomen aan de doelstelling van het 
onderzoek. De doelstelling van het onderzoek 
is als volgt geformuleerd: 

ln':(jcht geven in de verschillen tumn de bestaande 
hefsteiger en het transporl!]steem wat tussen 2010 en 
2020 de gevelmarkt onder de 30 meter optimaal zal 
bedienen. 

In bijlage 2 zijn de verschillende 
transportsystemen op abstracte wijze in een 
morfologisch schema afgebeeld. In dit 
hoofdstuk zal de vertaalslag worden gemaakt, 
naar een meer praktische uitleg. Daarbij zijn 
drie uitgangspunten van essentieel belang. 

In de eerste plaats is het van belang te 
realiseren dat de bestaande hefsteiger geen 
transportsysteem is, maar een onde~deel van 
een transportsysteem. Binnen het 
transportsysteem verzorgt de hefsteiger 
transportfase 2, 3.2 en 4. Daarbij wordt de 
werking van de hefsteiger ondersteund door 
de factor arbeid. Om te komen tot een goede 
vergelijking dient een invulling voor fase 1.2 
gekozen te worden. In paragraaf 11.2 wordt 
de keuze voor de meeste arbeidsintensieve 
invulling beargumenteerd. 

In de tweede plaats dient men zich te 
realiseren dat de beschrijving van de 
verschillen (de doelstelling) per persoon kan 
verschillen. De uitkomsten zijn daarmee 
subjectief te noemen. 

Het derde uitgangspunt is de uitleg van de 
doelstelling. Het is in dit hoofdstuk niet de 
bedoeling om nogmaals alle kenmerken van 
een optimaal transportsysteem toe te li~hten, 
maar het is de bedoeling om de verschillen 
met de hefsteiger inzichtelijk te maken. 
Inzicht in de verschillen biedt de aannemers 
namelijk de mogelijkheid aanpassingen uit te 
voeren aan de bestaande hefsteiger. 

11.2 Invulling fase 1.2 
In bijlage 1.2 is de hefsteiger op abstracte 
wijze afgebeeld. Fase 1.2, welke geen 
onderdeel is van de hefsteiger, is daarbij met 
de meest arbeidsintensieve werkwijze 
ingevuld. De keuze daarvoor is gemaakt op 
basis van het te transporteren materiaal. 

In paragraaf 5.4 is gesproken over een achttal 
verschillende type materiaal . Uiteindelijk bleek 
dat er voor geveloverspannende elementen 
geen plaats was in het optimale 
transportsysteem. Zodoende blijven de 
volgende materiaaltypen over: 

1 :) Losse substantie (nat & droog) 
2:) Langwerpige voorwerpen 
3:) Liggende platen 
4:) Staande platen 
5:) Frames 
6:) Massieve lichte pakketten 
7:) Pakketten op een pallet 
8:) Losse onderdeDen 

Om een goede vergelijking te maken dient het 
transportsysteem met daarin de hefsteiger al 
deze materialen te kunnen verplaatsen. Door 
de verscheidenheid qua materialen is alleen 
een invuUing met een hoge factor arbeid 
mogelijk gebleken. De mens is immers het 
meest muhifunctionele materieel dat er 
bestaat. 

Als gevolg van het voorgaande is gekozen het 
optimale transportmiddel te vergelijken met_ 
een hefsteiger aangevuld met de factor arbeid. 

Let wel; een invulling met de factor arbeid 
doet denken aan een invulling zonder 
aanvuUend (klein) materieel. Dus zonder 
bijvoorbeeld een stenenklem of een 
kruiwagen. Dit is echter niet mogelijk omdat 
alles handmatig transporteren eigenlijk 
onmogelijk is. Een kruiwagen, steekwagen of 
palletwagen is ook in een handmatig proces 
onmisbaar. Arbeid aangevuld met een 
dergelijk stuk materieel is zodoende de 
gekozen invulling. Deze invulling is afgebeeld 
in Bijlage 2. 

De combinatie van hefsteiger, arbeid en stukje 
materieel zal hierna worden aangeduid als het 
huidige transportmiddel. 

.:: verbetering van de hefsteiger ::. 

TU/e 

55 



11.3 Verschil in mechanisatiegraad 
Het eerste wat opvalt wanneer we kijken is het 
verschil tussen de twee lijnen binnen het 
morfologische schema (Bijlage 2). De linker 
lijn van de hefsteiger ligt links en die van het 
optimale transportsysteem ligt rechts. De 
lijnen kruisen elkaar niet. 

Wanneer we kijken naar de verschillende 
werkwijzen in de horizontale balk van het 
morfologische schema, zien we dat van links 
naar rechts de werkwijzen steeds meer 
gemechaniseerd zijn. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de 
mechanisatiegraad van het toekomstige 
transportsysteem stelsehnatig hoger ligt dan 
bij de hefsteiger. Eerder is dit al benoemd als 
een hoogwaardiger systeem. 

11.4 Integralereinvulling 
Zoals in paragraaf 11 .2 al is omschreven is de 
huidige invulling van de hefsteiger een 
combinatie van materieel. In bijlage 2 is de 
hefsteiger aangevuld met voornamelijk arbeid, 
maar dat had ook een vèrreiker, een mobiele 
kraan etc kunnen zijn·. 

Het gaat niet zozeer om de invulling, maar wel 
om de combinatie op zich. Het optimale 
transportmiddel zal geen combinatie zijn, 
maar zal uit één transportmiddel bestaan. 

De hefsteiger omvat reeds het grootste deel 
van de transportcyclus, maar mist aan de 
'voorzijde' en aan de 'achterzijde' van de 
transportc)(:lus 'de mogelijkheden'. 

Aan 'voorzijde' is de hefsteiger niet in staat 
transportfase 1.2 uit te voeren. Aan de 
'achterzijde' (transportfase 4) is de factor 
arbeid nodig om de transportcyclus compleet 
te maken. 

De uitdaging voor de hefsteiger moeten dus 
worden gezocht in transportfase 1.2 en 4. In 
respectievelijk paragraaf J 1.6 en 11.7 wordt 
hierop verder ingegaan. Echter dan vanuit het 
mechanisatieperspectief. 

11.5 Lager aantal overslagpunten 
Tussen het de huidige transportmiddel en het 
optimale transportmiddelligt een duidelijk 

verschil in het aantal overslagpunten. Het 
optimale transport middel heeft er drie, het 
huidige transportmiddel minimaal vier. Dit 
'laatste is voornamelijk afhankelijk van het te 
transporteren materiaal en de wijze waarop dit 
verdeeld dient te worden. De extra 
overslagpunten ontstaan voomarnelijk in 
overslagpunt B. 

Enerzijds heeft dit te maken met de splitsing 
in het materieel'. Transportfase I is immers 
handmatig en transportfase 2 en 3 worden 
ingevuld door de hefsteiger. Transportfase 4 is 
dan weer handmatig. Het optimale 
transportmiddel bestaat zogezegd uit slechts 
één transportmiddel. 

Anderzijds heeft dit te maken met de 
opsplitsing van de verticale en de horizontale 
fase . Een dergelijke splitsing zorgt bijna altijd 
voor een extra overslagpunt Materieel wat 
zowel een zuivere horizontale als een zuivere 
verticale fase kan uitvoeren is narnelijk 
schaars. Het optimale transportmiddel brengt 
de horizontale en verticale fase samen een 
diagonale fase. 

11.6 Meer mechanisatie aan de 
'voorzijde' 

Nauw samenhangend met het grotere aantal 
overslagpunten en de integrale invulling is de 
gebrekkige mechanisatiegraad aan de 
'voorzijde' van de hefsteiger. 

Dit verschil is zeer waarschijnlijk het grootste 
verschil tussen het huidige en het optimale 
transportsysteem. Het optimale 
transportsysteem zal de arbeidsintensieve fase 
aan de voorzijde vervangen door een 
gemechaniseerde variant. 

Wanneer we kijken naar de verschillen met de 
huidige invulling van fase 1.2 zie we een 
overduidelijk verschil qua mechanisatiegraad. 
Het huidige transportsysteem doorloopt de 
transportfase door middel van een 
arbeidsintensief proces, het optimale 
transportmiddel doorloopt de transportfase 
volledig mechanisch. Dit laatste komt neer op 
het mechanisch klemmen, heffen, verplaatsen, 
laten zaken en loslaten van de verzamelde 
eenheden. 
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11.7 Meer mechanisatie aan de 
'achterzijde' 

Nauw samenhangend met het grotere aantal 
overslagpunten, de integrale invulling en de 
mechanisatiegraad aan de 'voorzijde' is de 
gebrekkige mechanisatiegraad aan de 
'achterzijde' van de hefsteiger. 

Hoewel men deze laatste fase van het 
transportsysteem al eeuwen met de hand uit 
voert, is de verwachting dat er steeds meer 
mechanische handigheidjes zullen worden 
bedacht om de factor arbeid te beperken. Een 
prachtig voorbeeld is onderstaande foto ; een 
schaarhoogwerker waar een kantelplateau op 
is aangebracht. 

Een dergelijke oplossing is slechts één van de 
vele. Het gaat er om dat het huidige tillen van 
materiaal zijn langste tijd heeft gehad . Het 
optimale transportsysteem zal met meer 
techniek deze laatste fase bedienen. 

Figuur 32 :: Meer mechanisatie aan de 'achterzijde' 

11.8 Meer flexibiliteit is fase 4 
Een niet te vergeten onderdeel aan de 
'achterzijde' van het transportsysteem is de 
flexibiliteit van fase 4. Hoewel dit punt in het 
morfologische schema niet heel sterk naar 
voren komt, betreft het een duidelijk verschil. 

Alvorens dieper in te gaan op de verschillen 
dienen we duidelijk onderscheid te maken 
tussen flexibiliteit in het werk en flexibiliteit 
bij de opbouw van een transportsysteem. Een 
hefsteiger kent bijvoorbeeld wel een flexibele 
afstand tot de gevel, maar kent in het werk 
weinig mogelijkheden om deze aan te passen. 

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een 
metselstand (een verlaagd plateau, 30 cm 
onder het normale werkvlak) toe te passen 
waardoor de steiger dichter bij de gevel komt. 
Een aanpassing in het werk is slechts heel 
beperkt en met veel inspanning mogelijk. 

Dit laatste is het voornaamste verschil met het 
optimale transportsysteem. Deze bezit 
namelijk wel de mogelijkheid om zonder 
handmatige inspanning uitstulpingen in de 
gevel te omzeilen. Dit laatste is misschien wel 
één van de belangrijkste verschillen. 

11 .9 Een zelfvoorzienende 
positieverplaatsing 

Het is al veelvuldig genoemd; de 
positieverplaatsing. In het huidige 
transportsysteem kent men al het ware twee 
positieverplaatsingen. De eerste is de factor 
arbeid in transportfase 1.2, ofwel de mens. De 
tweede is de positieverplaatsing van de 
hefsteiger. In het optimale transportsysteem 
vallen beide zogezegd samen in één 
transportmiddel. met één positieverplaatsing. 
Deze positieverplaatsing zal niet langer 
afhankelijk zijn van eèn grote hoeveel arbeid, 
maar eerder van een grote hoeveelheid 
mechanisatie. 

In de huidige situatie dient men de hefsteiger 
tot een bepaalde hoogte te demonteren om 
hem vervolgens te kunnen verpJaatsen. 
Hoewel het verplaatsen mechanisch kan 
geschieden, dienen de stempels handmatig 
ingeschroefd te worden en gaat de 
verplaatsing gepaard met een grote 
hoeveelheid arbeid. Dit laatste heeft veelal te 
maken met de ruwheid van het terrein en de 
krappe ruimte onder het plateau van de 
hefsteiger. 

Het optimale transportsysteem beperkt de 
factor arbeid tot de bediening van de 
mechanische elementen. De factor arbeid is 
beperkt tot de sturing. 
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11.10 Samenvatting 
Dit hoofdstuk geeft aan op welke wijze 
tegemoet is gekomen aan de volgende 
doelstelling: 

lnifcht geven in de verschillen tussen de bestaande 
hefsteiger en het transportrysteem wat tussen 2010 en 
2020 de gevelmarkt onder de 30 meter optimaal zal 
bedienen. 

In dit hoofdstuk is de vertaalslag gemaakt, 
naar een meer praktische uitleg. Het vrij 
abstract omschreven optimale toekomstige 
transportsysteem uit hoofdstuk 12 is 
vergeleken met de bestaande hefsteiger. 

Gezien de hefsteiger geen transportsysteem 
maar een transportmiddel is, is gekozen het 
optimale transportsysteem te vergelijken met 
een hefsteiger aangevuld met de factor arbeid. 

De hefsteiger aangevuld met de factor arbeid 
is vervolgens omgedoopt tot huidig 
transportsysteem 

Het toekomstige optimale transportmiddel zal 
·in tegenstelling tot het huidige 
transportsysteem: 

• Meer taken mechanisch uitvoeren 
• Met één transportmiddel werken 

• Geen overslagpunt tussen de 
horizontale en de verticale fase 

• Transportfase 1.2 mechanisch 
uitvoeren 

• Transportfase 4 mechanisch 
uitvoeren 

• De lijn van de gevel beter kunnen 
volgen 

• De positieverplaatsing volledig 
mechanisch uitvoeren. 
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12 Aanbevelingen 
De voorgaande hoofdstukken bieden de lezer 
inzicht in de verschillen tussen de bestaande 
hefsteiger en het optimale transportsysteem. 
Daarmee is aan de doelstelling van het 
onderzoek voldaan. 

Dit laatste hoofdstuk geeft aan hoe de 
hefsteiger kan veranderen, teneinde een 
optimaler transportsysteem te worden. Dat de 
hefsteiger nooit gelijk zal zijn aan het in 
paragraaf I 0.6 voorgestelde optimale 
transportsysteem mag duidelijk zijn. Daarvoor 
zijn de verschillen simpelweg te groot. 

Een aanbeveling is riskante onderneming. Het 
vergt veel kennis van hydraulica, mechanica 
etc etc. Iets wat ik graag wil overlaten aan de 
specialisten. Het technisch detailleren is dan 
ook nooit een doel geweest binnen het 
onderzoek. 

De aanbeveling dient slechts als mogelijke 
invulling I aanpassing. Het biedt de lezer 
eerder een 'denkrichting' dan een oplossing. 

De kern van de uitkomsten is veelal hetzelfde; 
maak van de hefsteiger een hoogwaardig 
transportsysteem. Hoogwaardige systemen 
kunnen de intensieve materiaalstroom 
namelijk het beste aan, dit past in het streven 
naar een bouwproces met weinig 
tijdsintervallen en een hoog doorlooptempo. 

Daarbij zijn er twee zaken welke wel als 
aanbeveling gelden maar de 'werking' van de 
hefsteiger ontstijgen. 

In de eerste plaats zal bij toepassing van een 
hoogwaardiger transportsysteem kritischer 
moeten worden gekeken naar de 
bouwmethode en naar het goed en 
betrouwbaar plannen. 

In de tweede plaats ligt er een belangrijke 
uitdaging in een aan de verwerking 
gekoppelde aanvoer van materiaal. Daarbij 
gaat het niet zozeer om de aan te voeren 
hoeveelheid, maar wel om wijze en 
hoeveelheid van verpakken. Denk eens aan 
een kwart pallet stenen, i.p.v. een hele. Een 
dergelijke pallet kent veel minder overslag. De 
verzamelde eenheden kunnen rechtstreeks 
vanaf overslagpunt D verwerkt worden. 

In onderstaande tekst wordt per 'verschil' een 
aanbeveling geven. De 'verschillen' zijn 
conform de indeling uit de samenvatting van 
hoofdstuk 11. Het verschil in 
mechanisatiegraad wordt niet nogmaals 
besproken gezien het geen doel op zich is, 
maar eerder een middel. 

Met één transportmiddel werken 

Om de hefsteiger om te vormen tot een 
optimaler transportsysteem dient aan 'de 
voorkant' en aan 'de achterkant' van de 
hefsteiger een invulling te worden gegeven. 
De hefsteiger moet een op zich zelf staand 
stuk materieel zijn. Aanvoer van eenheden en 
positieverplaatsingen dienen in eigen beheer te 
geschieden. Op de invulling wordt hieronder 
verder ingegaan. 

Geen overslagpunt tussen de hori2;_ontale en 
de verticale Jàse 

Na aanpassing van de hefsteiger moet 
voorkomen worden dat eenheden eerst op de 
hefsteiger geplaatst worden, om vervolgens 
over de hefsteiger verdeeld te worden. De 
eenheden moeten vanaf de opslag worden 

.opgepakt en nog slechts éénmaal van 
configuratie wijzigen; in overslagpunt D. 

TranstxJr{/ase 1.2 mechanisdJ uitvoeren 

Het is soms moeilijk voor te stellen hoe al 
deze woorden, kreten en abstracte 
benamingen moeten samenvallen in een 
concrete oplossing. Heel concreet, misschien 
wel te concreet voor dit onderzoek, is de 
toepassing van een kraan op het platform van 
de hefsteiger. Een kraan I kraantje waarmee 
de verzamelde eenheden vanaf de opslag 
kunnen worden opgepakt, om vervolgens in 
overslagpunt D neergezet te worden. 

Het horizontale transport wordt dan 
uitgevoerd door een op de hefsteiger 
gemonteerde kraan en het verticale transport 
door de hefsteiger. Een bijkomend voordeel 
bij een dergelijke oplossing is de mogelijkheid 
om het opperen van goederen op hoogte uit 
te voeren. 

Onderstaande foto toont een vèrreiker met 
een z.g. manbak. Waarmee ik wil aantonen dat 
de vèrreiker (een typisch fase 1.2 product) met 
eenzelfde uitbreiding van mogelijkheden 
doende is. 
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Figuur 33 :: Uitbreiding transportfasen vèrreiker 

Trans;portfase 4 mechanisch uitvoeren 

De voorgaande invulling geeft ons eigenlijk al 
een oplossing voor transportfase 4. Hetzelfde 
kraantje kan men gebruiken voor het 
eigenlijke monteren. Let wel; het klemmen 
van verzamelde eenheden is een geheel andere 
discipline dan het klemmen van enkele 
eenheden. 

De /tin van de gevel beter kunnen volgen 

Een lastige aanbeveling is te geven voor het 
volgen van de gevellijn. Zoals te zien is op 
onderstaande foto voorziet de hefsteiger al 
deels in een dergelijke lijn. De aanbeveling zit 
echter in de flexibiliteit de lijn. Onderstaande 
oplossing is namelijk een statisch geheel. 

Een groot deel van de aanbeveling kan 
gevonden worden in het gemak waarmee een 
positieverplaatsing te realiseren is. Het 
aanpassen van de hefsteiger op hoogte moet 
echter gevonden worden in een variatie van de 
platform breedte. Door vloerdelen van 40 cm 
haaks op het werkvlak uit te schuiven kan elke 
gevellijn gevolgd worden. De schuifbare 
panelen kunnen op het werkvlak liggen en 
naar behoefte naar voren of naar achteren 
geschoven worden. 

Figuur 34 :: Statische aanpassing t.o.v. de gevellijn 

De pori/ieperplaatsing volledig mechanisch 
uitvoeren 

De genoemde problemen welke voortkomen 
uit een positieverplaatsing van een hefsteiger 
kunnen ondervangen worden door een 
tweetal aanpassingen. 

In de eerste plaats kan er een inklapbare mast 
aan hefsteiger worden toegevoegd. Hierdoor 
is het niet nodig de mast van de hefsteiger in 
te korten. Hetgeen nu wel nodig is bij een 
positieverplaatsing. Inkorten van de mast 
heeft als nadeel dat er externe kraancapaciteit 
nodig is. Dat laatste moeten we voorkomen. 

In de tweede plaats is het nodig de hefsteiger 
zodanig aan te passen dat bij een 
positieverplaatsing de menselijke inbreng 
beperkt is tot sturing. Door de hefsteiger 
bijvoorbeeld te voorzien van rupsbanden 
welke 90 graden kunnen draaien is aan deze 
eis voldaan. Op onderstaande foto is te zien 
dat concurrerende transportmiddelen deze eis 
reeds ingevuld hebben .. 0 0 

Figuur 35 :: positieverplaatsing met rupsbanden 

In bijlage 3 wordt nogmaals ingegaan op de 
aanbevelingen en worden de aanbevelingen 
gekoppeld aan een advies. 
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13 Nawoord 

Een studie naar de verschillen tussen een 
hefsteiger en een toekomstig optimaal 
transportmiddellijkt op het eerste gezicht niet 
het meest spannende onderzoek .. Het is dan 
ook lastig uit te leggen wat zo fascinerend is 
aan het mechaniseren van een 
transportsysteem en de eindeloze reeks 
mogelijkheden welke daarmee samenhangen. 

In februari 2004 begon ik met mijn onderzoek 
bij HEK in Waalwijk. In eerste instantie 
begon ik heel erg breed en stelde moeilijk 
realiseerbare doelstellingen. Het verschil in 
effectiviteit tussen de hefsteiger en de nog 
veel toegepaste stalen steiger leek mijn doel te 
worden. Te hoog gegrepen bleek later. Ee11 
dergelijk onderzoek is alleen goed uit te 
voeren wanneer twee identieke gebouwen 
onder dezelfde omstandigheden vergeleken 
kunnen worden. 

Een jaar van zoeken, uitwerken, piekeren en 
weer verscheuren deed zijn intrede. Een jaar 
waar ik het bij nader inzien 'heb laten liggen'. 
Te veel proefballonnetjes, te veel schetsjes, 
losse teksten etc. Pas tegen het einde van 2004 
kwam 'het licht in de duisternis'. Pas toen 
maakte ik een keuze qua doelstelling, 
vraagstelling en de wijze van uitvoering. 

Begin 2005 wijzigde mijn werkplek. In het 
kader van het onderzoek verplaatste ik van de 
verkoopafdeling in Waalwijk naar de 
hefsteiger fabriek in Middelbeers. Een plek 
met hele andere inzichten over de werking van 
de hefsteiger, meer praktisch, maar minder 
breed georiënteerd. In deze fase heb ik veel 
geleerd over de beperkingen van de techniek 
in zijn algemeenheid. 

Eind maart 2005 leek het onderzoek bijna 
afgerond, nog een paar weken doorzetten en 
het resultaat zou gereed zijn. In die periode 
liep het contract bij HEK in Middelbeers 
echter af en besloot ik de resterende delen 
thuis af te maken. Geen handige keuze bleek 
achteraf. Druk, dat wel, maar niet met 
afstuderen. Uiteindelijk in augustus de keuze 
gemaakt om full-time aan het werk te gaan 
voor een projectmanagement bureau. 

Nu is het augustus 2006 en leg ik de laatste 
hand aan het rapport. Een rapport wat ik 
vanuit het geschetste theoretische kader erg 
sterk vind, maar wat ik vanuit het praktische 
kader een magere voldoende geef. De 
combinatie maakt het echter een solide en 
breed gedeeld onderzoek. Hoe 
vanzelfsprekend men de conclusie ook mag 
vinden, de conclusie, daar sta ik achter. 

Na tien jaar studie, eerst HTS Bouwkunde en 
daarna TU Bouwkunde krijg wat mij betreft 
met dit onderzoek een gedegen einde. 

Ton Sterenborg 

Augustus 2006 
Vlijmen 
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14 Bronnen 

14.1 Stukken uit rapporten 
• Ministerie van E.Z., Toekomstperspectief bouwsector', Rapport Ministerie van Economische 

Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat 
in samenwerking met Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 
(Den Haag, 25 november 2003) 

• Ministerie van VROM, 'Bouwprognoses 2003-2008', Rapport Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, december 2003 

• Ministerie van VROM, 'Bouwprognoses 2004-2009', Rapport Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, december 2004 

• SBR, 'De flexibele doorbraak, Nieuwe lente voor portieketageflats', Stichting Bouwresearch, 
Rotterdam, juni 2004 

• RRBouw, 'Herziening toekomst-scenario's bouwbedrijf, 
Rapport Nyenrode in opdracht van Stichting Research Rationalisatie, Gouda, 5 november 2004 

• RRBouw (I. Bontekoe en C.V. Overbeeke) 'Optimaal bouwplaats transport', Rapport Stichting 
Research Rationalisatie, Zoetermeer, apri11998 

• RRBouw (MJ. Vissers) Weeronafhankelijk bouwen, Rapport Stichting Research Rationalisatie, 
Zoetermeer, 1999 

• AVBB, 'De bouw in cijfers 1999-2003', 
Rapport Algemeen Verbond Bouwbedrijf (Gouda, juni 2004) 

• UCB (ir. E.R. Poortman), 'De besturing van bouwmateriaalstromen', 
Rapport Universitair Centrum voor Bouwproductie (Eindhoven, juni 1997) 

• TU/ e (ir. F.J.M. van Gasse1), 'Mechanisatie op de bouwplaats', 
Dictaat Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde (Eindhoven, 1999) 

• A VBB, 'De bouw in cijfers 1999-2003', 
Rapport Algemeen Verbond Bouwbedrijf (Gouda, juni 2004) 

14.2 Artikelen uit vakbladen 
• Cobouw, 'Bouwwereld blijft steken in achterlijkheid', 

Artikel in Cobouw, dagblad voor bouw (Oen Haag, 27 apri12004) 

• Cobouw, 'Bouwradius luidt noodklok over matige instroom nieuwkomers', 
Artikel in Cobouw, dagblad voor bouw (Den Haag, 24 september 2004) 

• Cobouw, 'Meer vraag naar bouwpersoneel', 
Artikel in Cobouw, dagblad voor bouw (Den Haag, 6 september 2004) 

• Cobouw, 'IFD: eisen van overheid als impuls', 
Artikel in Cobouw, dagblad voor de bouw (Den Haag, 1 oktober 2004) 

• Cobouw, 'IFD-bouwen, geen gelopen race, 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Artikel in Cobouw, dagblad voor de bouw (Den Haag, 7 oktober 2004) 

Cobouw, 'Krachtiger concurrentie en slimmere werkers', 
Artikel in Co bouw, dagblad voor de bouw (Den Haag, 9 juli 2004) 

Cobouw, 'Regieraad, 'kosten kunnen kwart lager', 
Artikel in Cobouw, dagblad voor de bouw (Den Haag, 6 februari 2004) 

Co bouw, 'Traditioneel aanbesteden overheidsgebouwen zal afnemen', 
Artikel in Cobouw, dagblad voor de bouw (Den Haag ,2 juli 2004) 

Cobouw, 'Daken & Gevels' 
Bijlage bij Co bouw, dagblad voor de bouw (Den Haag, 8 oktober 2004) 

Industrial Maintenance, 'Contractstrategie groot onderhoud', 
Artikel in Industrial Maintenance, maandblad met professionele informatie over onderhoud in 
de industrie (Amsterdam, augustus 2004) 

Aannemer, 'Milieubewust bouwen in nieuw jasje', 
Artikel in Aannemer, maandelijks vakblad voor de bouw (Doetichem, maart 2004) 

Wooninnovatie Reeks, 'Snel, slim, beheersbaar bouwen', 
Artikel in Wooninnovatie Reeks, driemaandelijks vakblad voor innovatie in de woningbouw 
(Nieuwegein, Je kwartaal2004) 

14.3 Artikelen van websites 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Minister LJ. Brinkhorst, 'Perspectief voor de bouw', 
Artikel website Ministerie van Economische zaken (Den Haag, 25 november 2003) 
httpJ I www.ez.nV content.jsp?objectid= 13403 

Minister LJ. Brinkhorst, 'Innovatiebrief, 
Artikel website Ministerie van Economische zaken (Den Haag, 15 oktober 2004) 
httpJ I www.ez.nV content.jsp?objectid= 13414 

Minister LJ. Brinkhorst, 'Kiezen voor groei', 
Artikel website Ministerie van Economische zaken (Den Haag, 9 juli 2004) 
httpJ I www.ez.nV content.jsp?objectid=23032' 

Minister LJ. Brinkhorst, Waar staan we? Trends en ontwikkelingen', 
Artikel website Ministerie van Economische zaken (Zeist, 5 november 2003) 
httpJ I www.ez.nU content.jsp?objectid= 13411 

NRC-Handelsblad, 'Meer welvaart voor volgende generaties', 
Artikel website NRC Handelsblad (Den Haag, 26 november 2004) 
httpJ I www.nrc.nU economie/ artikeV 1101449940219.html 

NRC-Handelsblad, Werken in Nederland makkelijker', 
Artikel website NRC Handelsblad (Rotterdam, 29 november 2004) 
httpJ I www.nrc.nu economie/ anikeU I 101708626965.html 

KNl'vfi, 'De toekomst van het Nederlandse klimaat', 
Artikel website Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (De Bilt, 4 december 2004) 
httpJ I www.nrc.nu economie/ anikeU I !01708626965.html 
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• IEA, World Energyûutlook', 
Artikel website Internationaal Energie Agentschap (Parijs, 10 december 2005) 
http:l I www.worldenerrouutlook.org 

• IFD platform, 'Industrieel bouwen, bouwen wordt monteren', 
Artikel website Industrieel Flexibel en demontabel bouwen (10 augustus 2006) 
http:l I ifd.nV watisifd/ watisifd_industrieel.aspl 

• IFD platform, 'Flexibel bouwen, verbouwen wordt verplaatsen', 
Artikel website Industrieel Flexibel en demontabel bouwen (10 augustus 2006) 
http:l I ifd.nV watisifd/ watisifd_flexibel.aspl 

• lFD platform, 'Demontabel bouwen, slopen wordt demonteren', 
Artikel website Industrieel Flexibel en demontabel bouwen (10 augustus 2006) 
http:l I ifd.nV watisifd/ watisifd_domontable.aspl 

• Bouwlokalen 'Maatvoering met Total Station', 
Artikel website Bouwlokalen (10 augustus 2006) 
http:l I www.bouwlokalen.nV default.aspx?ctid=3430 
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15 Begrippenlijst 

• Mechanisch: machinaal, zonder na te denken, werktuigelijk 

• Transport: verplaatsen van materiaal 

• Logistiek: integraal besturen van de transportstromen 

• Arbeid: door de mens geleverde kracht, middel om werkzaamheden uit te voeren 

• Materieel: mechanisch middel om werkzaamheden uit te voeren 

• Materiaal: te transporteren object, de middelen om het materiaal te transporteren zijn arbeid en 
materieel 

• Gevel: een niet constructief onderdeel van een gebouw, een multifunctionele deken welke voor 
I aan de constructie hangt 

• Gevel-verwerkingstraject: bestaat uit het transporteren van materiaal vanaf het maaiveld naar 
de gevel, in beginsel op te delen in vier transportfasen 

• Transportsysteem: voor transport ingezet materieel, eventueel bestaande uit verschillende met 
elkaar samenwerkende materieeleenheden en eventueel aan dit materieel toegevoegde arbeid 
voor bediening of andere vormen van logistieke dienstverlening, 

• Transportcyclus: één complete beweging van een transportsysteem in het 
gevelverwerkingstraject · 

• Transportmiddel: één enkel stuk materieel bedoeld, zoals bijvoorbeeld een hefsteiger, een 
bouwlift, maar ook een persoon etc 

• Transporteenheid: een bepaalde categorie materiaal die op een bepaalde wijze voor transport 
is verpakt of gegroepeerd 

• Overslagpunten: de momenten waarop een transporteenheid overgaat op een andere 
transportfase 

• Positieverplaatsing: verplaatsing van de transporteenheid tussen twee transportcycli, teneinde 
een ander deel van de gevel te verwerken I bereiken 

• Hefsteiger: een horizontaal werkplatform wat door middel van stalen masten hoogte kan 
vergaren door langs deze masten omhoog te klimmen 

• Vèrreiker: een verrijdbare hefarm met een grote reeks mogelijkheden en een hoog 
hefvermogen 
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16 Bijlagen 

• Bijlage I : Richtingbepaling huidige eisen (A3 - onderdeel van het rapport) 

• Bijlage 2 : Morfologisch schema (A2- los bijgevoegd) 

• Bijlage 3: Samenvatting van de onderzoeksresultaten (Boekje- los bijgevoegd) 
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BIJLAGE 1 

RICHTINGBEPALING HUIDIGE EISEN TU/e ~; HEl< 
bij alstudeeronderzoek: Anticiperende verbeteringenaan de hefsteiger 
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