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“HET BEPALEN VAN EEN GEWENSTE LIFTINZET” 

 

 

Aan de hand van een participerende observatie is 

een problematiek rondom de liftinzet op een 

hoogbouwproject vastgesteld. Dit rapport 

beschrijft deze problematiek en gaat vervolgens in 

op het afstudeerproject dat is uitgevoerd naar 

aanleiding van de problematiek. Dit 

afstudeerproject, dat gebaseerd is op een 

bestaande methode waarmee een liftinzet tijdens 

de gebruksfase kan worden bepaald, behandeld 

het vaststellen van een vraag naar liftinzet en het 

aanbod van liftinzet tijdens de bouwfase. Aan de 

hand van deze informatie kan een gewenste 

liftinzet bepaald worden in de aanbestedingsfase 

van een hoogbouwproject. Vervolgens wordt in 

dit rapport het hulpmiddel (de-LDC-tool) 

beschreven dat is ontwikkeld aan de hand van de 

verzamelde informatie en de verwerking daarvan.  
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VOORWOORD 
 

Dit afstudeerrapport is geschreven in het kader van het afstuderen aan de mastertrack Construction 

Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het rapport is een uitwerking van het gehele 

afstudeerproject dat is opgestart naar aanleiding van het rapport participerend observeren: 

“Jumpliften en personen-/goederenliften”. Vervolgens is een onderzoeksplan opgesteld in het 

afstudeerplan “Hoogbouwlogistiek: het bepalen een gewenste liftinzet” aan de hand waarvan het 

onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek is verwoord en toegelicht in het onderzoeksrapport 

“Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”. Aan de hand van het onderzoek is een 

ontwerp gemaakt dat samen met de belangrijkste aspecten van alle voorgenoemde rapporten is 

uitgewerkt in dit eindrapport.  

Het rapport is gestructureerd naar de opbouw van het afstudeerproject en deze structuur kan als 

volgt omschreven worden. In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste aspecten uit de participerende 

observatie behandeld, waardoor de gehele problematiek wordt omschreven. Hoofdstuk 2 behandelt 

bestaande methoden en de opzet van het onderzoek. Dit hoofdstuk is in feite een korte 

samenvatting van het afstudeerplan “Hoogbouwlogistiek: het bepalen een gewenste liftinzet”. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de onderzoeksfase van het afstudeerproject. De belangrijkste 

aspecten van de informatieverzameling, het vaststellen van de vraag en het aanbod en een 

gewenste liftinzet, worden hier behandeld. Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op ontwerpfase van het 

afstudeerproject. Hoofdstuk 4 behandeld de structuur en het werking van het ontworpen 

hulpmiddel en hoofdstuk 5 gaat in op de toetsing van het hulpmiddel. Tenslotte worden in dit 

hoofdstuk conclusies getrokken met betrekking op het ontwerp en de problematiek en worden 

aanbevelingen opgesteld ten behoeve van aanvullend onderzoek en verbetering van het ontwerp. 

In dit rapport wordt meerdere keren verwezen naar een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn 

grotendeels in het rapport: “Bijlagenbundel afstudeerrapport” opgenomen. De bijlagen zijn in 

hoofdlijnen in de inhoudsopgave van dit rapport opgenomen, en in de bijlagenbundel is een meer 

uitgebreidere inhoudsopgave van de bijlagen geplaatst. Een deel van de bijlagen is opgenomen op de 

CD-ROM welke in de bijlagenbundel is te vinden. Definities en citaten zijn in blauwe vlakken 

geplaatst. Achterin het rapport is naast een figurenlijst en een literatuurlijst een begrippenlijst 

opgesteld, waarin de meest relevante begrippen getoond zijn.  
Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de personen en bedrijven die geholpen hebben bij 

de totstandkoming van dit rapport te bedanken: 

Ing. C.M. De Bruijn - Technische Universiteit Eindhoven 

Dr. Ir. E.W. Vastert - Technische Universiteit Eindhoven 

G. Van der Meijden - KONE Global 

M. Van Dijk - KONE Nederland 

J. Blok - Raxtar Nederland 

BESIX Nederland 

 

 

Zenderen, 23 maart 2012 

R. Ter Haar 
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SAMENVATTING 
 

Logistiek is een belangrijk onderdeel van het bouwproces van een hoogbouwproject. Doordat op een 

relatief klein oppervlakte en grote hoogte wordt gebouwd, is een goed logistiek plan onmisbaar. Een 

onderdeel van dit plan moet de liftinzet zijn. De liftinzet bestaat uit tijdelijke liften, welke een 

zodanige capaciteit moeten bezitten, dat de vraag ten gevolge van de personen- en goederenstroom 

op een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde wijze verwerkt moet kunnen worden. 

Tijdens een gedane participerende observatie op het project New Orleans te Rotterdam, bleek dat 

de verticale logistiek van personen en goederen niet voldoende was om alle vraag te kunnen 

verwerken. Naar aanleiding van de geconstateerde problemen is een analyse gemaakt van de 

liftinzet, waaruit een groot aantal knelpunten konden worden onderscheiden. Aan de hand van deze 

knelpunten zijn vervolgens oorzaken en gevolgen vastgesteld, op basis waarvan een 

probleemstelling kon worden geformuleerd. 

“Door het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent het vaststellen van de 

inzet van Jumpliften en personen- / goederenliften, de beperkingen aan de liftinzet door het ontwerp 

en de bouwmethodiek en door de technische beperkingen / tekortkomingen van zowel de Jumpliften 

als de personen-/ goederenliften wordt niet de gewenste liftinzet op een hoogbouwproject bereikt. 

Dit komt tot uiting door hoge reistijden, het niet uitvoerbaar zijn van alle transportbewegingen en 

vervolgens tot onnodig hoge directe en indirecte kosten.” 

Na gesprekken met bouwkundigen en een aantal deskundigen op het gebied van liften bleek dat de 

problemen op het project New Orleans niet op zich zelf stonden en dat het een vaker voorkomend 

probleem is op hoogbouwprojecten. Daarom is er voor gekozen om, in het kader van het afstuderen 

aan de mastertrack Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven, dit probleem 

verder te analyseren en te onderzoeken. In dit rapport wordt dit afstudeerproject, dat bestaat uit 

een onderzoeksfase en een ontwerpfase, uitvoerig behandeld.  

Voordat aan de onderzoeksfase is gestart, is een literatuurstudie gedaan naar bestaande methoden 

waarmee een liftinzet op een hoogbouwproject kan worden vastgesteld. Na een analyse is de 

bestaande methode die ontwikkeld is door de heer Barney als uitgangspunt genomen. De structuur 

van de methode Barney bestaat in hoofdzaak uit het vaststellen van de vraag naar liftinzet, het 

aanbod van liftinzet en het beoordelen de beide aspecten. 

Uit de literatuurstudie bleek welke informatie bekend was en welke informatie nog niet bekend was 

en waarna dus onderzoek moest worden gedaan. Aan de hand deze nog te verzamelen informatie is 

een structuur voor het onderzoek opgesteld, aan de hand waarvan de informatieverzameling plaats 

kon vinden. Daarbij is de volgende doelstelling geformuleerd: 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de werkvoorbereiding een gewenste liftinzet op 

een hoogbouwproject kan bepalen.” 

Voor het vaststellen van de vraag zijn allereerst alle factoren die van invloed zijn op de te 

transporteren eenheden vastgesteld. Aangezien de liftinzet op een specifiek moment vastgesteld 

dient te worden, is vervolgens een maatgevend moment bepaald: de opwaartse piek. Op deze piek 

kan vervolgens een opwaartse piek aankomstratio worden vastgesteld voor de personenstroom. Bij 

de te transporteren goederen wordt gebruik gemaakt van een gevraagd aantal ritten. 
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Om het aanbod te kunnen vaststellen wordt eerst in beschouwing genomen wat de 

toepassingscriteria / aandachtspunten zijn van de behandelde liftsystemen. Vervolgens zijn alle 

factoren welke van invloed zijn op het aanbod van liftinzet in beschouwing genomen. Uit de 

voorgaande gegevens kan vervolgens een opwaartse piek verwerkingscapaciteit worden vastgesteld. 

Omdat met deze verwerkingscapaciteit alleen de personenstroom kan worden gekwantificeerd, 

wordt voor de goederenstroom ook een verwerkingscapaciteit op een specifieke werkdag 

vastgesteld. Tenslotte zijn de directe kosten van de liftsystemen behandeld. 

Tenslotte wordt de vraag naar en het aanbod van liftinzet vergeleken, zodat de liftinzet beoordeeld 

kan worden. Deze beoordeling vindt in eerste instantie plaats op een kwantitatieve manier door het 

vergelijken van de opwaartse piek aankomstratio en de opwaartse piek verwerkingsratio. Nadat de 

kwantitatieve beoordeling heeft plaatsgevonden kan een kwalitatieve beoordeling worden gemaakt. 

Hieruit kan een gemiddelde reistijd worden bepaald voor de personen op een specifieke werkdag en 

op een specifiek calculatiemoment. Voor de goederenstroom kan alleen een kwantitatieve 

beoordeling worden gedaan omtrent het verwerkingsratio op één specifieke werkdag. 

Aan de hand van alle verzamelde informatie is vervolgens, in de ontwerpfase van het 

afstudeerproject, een hulpmiddel ontwikkeld. Het hulpmiddel (de LDC-tool) is gebaseerd op dezelfde 

structuur als de opzet van het afstudeerproject: het vaststellen van de vraag en het aanbod, waarna 

de liftinzet wordt berekend. De resultaten die de LDC-tool genereert, laten de gebruiker op een 

overzichtelijke en grafische wijze zien of een gewenste liftinzet is bereikt met de ingevoerde 

gegevens. Wanneer dit niet is gebeurd kan de gebruiker de ingevoerde gegevens aanpassen. 

De LDC-tool is getoetst op drie manieren. Allereerst op de rekenmethode, vervolgens op de 

gebruiksvriendelijkheid en tenslotte is getoetst of de tool voldoet aan alle gestelde eisen. Naar 

aanleiding van deze toetsing zijn conclusies gemaakt en aanbevelingen gedaan. De belangrijkste 

conclusies die uit de toetsingen kunnen worden getrokken zijn de volgende: 

Uit de toetsingen blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de LDC-tool voldoet aan de gestelde eisen. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de LDC-tool naar verwachting werkt. Naar verwachting houdt 

in dit geval in dat een belangrijk deel van de problematiek op een hoogbouwproject omtrent de 

liftinzet voorkomen of verminderd kan worden door het gebruik van de LDC-tool. Dit betekent 

concreet dat de voornaamste hoofdoorzaak “het gebrek aan kennis en ervaring bij de 

werkvoorbereiding omtrent het vaststellen van de inzet van Jumpliften en personen-

/goederenliften” grotendeels wordt voorkomen. Dit betekent dat het doel van het afstudeerproject 

gehaald is. 
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SUMMARY 
 

Logistics are an important part of the construction process of a high rise project. Because the 

construction activities take place on a relatively small area and on a high altitude, a good logistical 

plan is essential. A part of this plan should be the lift traffic design. The lift traffic design consist of 

temporary lifts, which must have a capacity that can process the demand from persons and goods, 

on a quantitative and qualitative responsibly way.  

The participatory observation done at the project New Orleans in Rotterdam, revealed that the 

vertical lift supply of persons and goods was not sufficient to handle the demand. In response to the 

observed problem an analysis was made of the lift traffic design, from which several bottlenecks 

could be distinguished. As a result of these bottlenecks, causes and effects could be determined, on 

which a problem could be formulated. 

“The lack of knowledge and experience of the technical office engineers regarding the determination 

of Jumplifts and construction hoists, the restrictions on the lift traffic design by the design of the 

building and the construction methods and the technical limitations / shortcomings of both Jumplifts 

and construction hoists, causes a unwanted lift design on a high rise project. This is reflected by high 

travel times, not all transportation movements can be carried out and high direct and indirect costs.” 

Discussions with engineers and experts in the field of lift traffic design showed that the problems at 

the project New Orleans were not characteristic for this specific case only and that the problems 

about the lift design on high-rise projects during construction is a common problem. Therefore it was 

decided, in the context of the graduation to the master track Construction Technology at the 

Technical University of Eindhoven, to analyze this problem and start a research about it. In this 

report the graduation project, which consist of a research and design phase, is extensively treated. 

Before the research phase is started, a literature study on existing methods which can determine lift 

traffic on a high-rise project is done. After analyzing the existing methods, the method developed by 

Mr. Barney was chosen as the fundamental starting point. The structure of the method consists 

essentially of determining the demand for lift traffic, determining the supply of lift traffic and 

comparing and evaluating both aspects. 

The literature study revealed which information was already known and which information was not 

known and on which research should be done. Using the information which has to be collected, a 

structure for the research was made. On the basis of this structure the information gathering could 

take place. The following objective was formulated to be sure the right information will be gathered: 

“Developing a tool, which can be used by a technical office engineer, to determine a desired lift 

traffic design on a high-rise project.” 

For the determination of the demand there are factors, which affect the units that have to be 

transported and which are to be determined. Since the lift traffic design should be determined at a 

specific time, a decisive moment is determined: the up peak. On this peak the up peak arrival rate 

can be determined for the person flow. For the goods that have to be transported, use is made of a 

requested number of rides. 
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In order to determine the supply of lift traffic, it is first taken into consideration what the criteria and 

key concerns are of the treated lift systems. Subsequently, all factors which affect the supply of lift 

traffic design where considered. From this information there can be determined an up peak handling 

capacity. Because this up peak handling capacity can only quantify the person flow, a different 

handling capacity is established for the transportation of goods. Finally the direct costs of the lift 

systems are treated. 

Finally, the demand for lift traffic and the supply of lift traffic is compared, so the lift traffic design 

can be assessed. This assessment takes, in the first instance, place in a quantitative way by 

comparing the up peak arrival rate with the up peak handling capacity. After the quantitative 

assessment, a qualitative assessment can be made. From this assessment the average journey time 

for persons can be determined. For the transportation of goods there is only a quantitative 

assessment established. 

On the basis of all the gathered information, a tool is developed in the design phase of the project. 

The tool (the LDC-tool) is based on the same structure as the graduating project: determining the 

demand and the supply, after which the lift traffic design is calculated. The results that the LDC-tool 

generates, lets the user, in a clear en graphic way, see if a desired lift traffic design is achieved with 

the data entered. If this is not the case, the user can adjust the input data. 

The LDC-tool was tested in three ways. First the calculation method was tested, then the user-

friendliness was tested and finally it was tested whether the tool meets all the requirements. 

Following, the review, conclusions and recommendations could be made. The main conclusions that 

can be drawn from the tests are the following: 

The tests show that the LDC-tool meets all the requirements. It can be concluded from this 

information that the LDC-tool works as expected. In this case, expected means that a significant part 

of the problems on a high-rise project about the lift traffic design can be prevented or reduced by 

the use of the LDC-tool. Specifically this means that the mean cause “the lack of knowledge and 

experience of the technical office engineer regarding the determination of the lift traffic design of 

Jumplifts and construction hoists” can be largely prevented. This means that the objective of this 

graduation project has been achieved. 
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INLEIDING 
 

Tijdens de voorbereiding van een hoogbouwproject wordt een logistiek plan gemaakt waarin alle 

overwegingen en onderbouwingen rondom de keuze voor de logistieke middelen worden 

behandeld. Deze logistieke middelen dienen te voorzien in het horizontale en verticale transport 

tijdens het bouwproces. Eén van deze logistieke middelen zijn de tijdelijke liften welke veelal 

verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de personenlogistiek en een deel van de 

goederenlogistiek. Door dit feit is het bepalen van een goede liftinzet van groot belang om de 

logistiek op een hoogbouwproject goed te laten verlopen.  

Tijdens een observatie, uitgevoerd op het project New Orleans in Rotterdam, bleek dat er echter 

geregeld problemen ontstaan rondom het bepalen van een goede liftinzet. Op het project New 

Orleans ontstonden namelijk veel verschillende problemen rondom de liftinzet. Na een analyse bleek 

dat hoge reistijden, hoge kosten en het niet uitvoerbaar zijn van alle gevraagde liftsystemen de 

belangrijkste gevolgen waren van deze “niet gewenste liftinzet”. Deze problemen werden met name 

veroorzaakt door onvoldoende kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding, de beperkingen van het 

ontwerp en de bouwmethodiek en de technische beperkingen en tekortkomingen van de liften. 

Daarnaast bleek dat de problemen op het project New Orleans niet op zich zelf stonden, maar dat 

het bepalen van een gewenste liftinzet een veel voorkomende problematiek is op 

hoogbouwprojecten. Op bouwprojecten, en met name op hoogbouwprojecten, zijn veel activiteiten 

afhankelijk van de logistiek. Dit betekent dat het gehele bouwproces een sterke relatie heeft met de 

logistiek en dat wanneer de logistiek niet goed verloopt, het bouwproces veelal ook niet goed 

verloopt. Uit voorgaande blijkt dus dat het belang van het bepalen van een gewenste liftinzet groot 

is en dat het een veel voorkomende problematiek is.  

Het uitvoeren van het afstudeerproject naar het vaststellen van een gewenste liftinzet is dus van 

belang om inzet van liften goed te kunnen organiseren en beheersen. Het doel van dit 

afstudeerproject kan dan ook als volgt opgesteld worden: 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de werkvoorbereiding een gewenste liftinzet op een 

hoogbouwproject kan bepalen.” 

Hierbij is het erg belangrijk te weten wat het begrip “gewenste liftinzet” inhoudt, aangezien dit 

begrip bepaald of de doelstelling al dan niet is behaald: “De inzet van Jumpliften en/of personen-/ 

goederenliften op een hoogbouwproject, waarbij de maximaal gemiddelde reistijd vijf minuten is, alle 

gevraagde transportbewegingen uitvoerbaar zijn en waarbij de directe en indirecte kosten zo laag 

mogelijk zijn.” 

Om de doelstelling te kunnen halen zijn vier taakstellingen opgesteld waarmee een invulling aan de 

doelstelling wordt gegeven. De informatie die verzameld moet om deze vier taakstellingen te 

bepalen wordt op basis van literatuuronderzoek, interviews met deskundigen en observaties 

verkregen.  

In hoofdstuk 1 wordt de geconstateerde problematiek rondom de liftinzet behandeld. Dit betekent 

dat knelpunten zijn onderscheiden, welke de oorzaken en gevolgen van de problematiek aantonen. 

Vervolgens is een probleemstelling gemaakt welke de kern van het probleem omschrijft.  
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De laatste paragraaf in hoofdstuk 1 omschrijft het belang van het voorkomen, verminderen of 

verhelpen van deze problematiek. Hoofdstuk 2 behandeld de bestaande methoden waarmee een 

liftinzet kan worden vastgesteld op hoogbouwprojecten. Aan de hand van de bestaande informatie is 

in dit hoofdstuk een opzet gemaakt voor de informatieverzameling en informatieverwerking van het 

verdere afstudeerproject. Het volgende hoofdstuk gaat in om de onderzoeksresultaten welke zijn 

verkregen tijdens de onderzoeksperiode. Alleen de belangrijkste resultaten worden in dit hoofdstuk 

getoond. Hoofdstuk 4 behandeld het hulpmiddel dat is opgezet aan de hand van de 

informatieverzameling en –verwerking. Hierbij wordt de structuur van het hulpmiddel getoond en 

wordt de werking toegelicht. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de toetsingen behandeld welke zijn 

uitgevoerd om het ontwikkelde hulpmiddel te toetsen op de werking, de rekenmethode en het 

gebruik. Aan de hand van deze informatie zijn ook conclusies en aanbevelingen opgesteld. 

 

 

  



                                                                                                  Hoogbouwlogistiek: “het bepalen van een gewenste liftinzet” 
  

23 maart 2012                                                Rutger ter Haar 
13 

1 | PROBLEMATIEK LIFTINZET 
 

it hoofdstuk behandelt de problematiek rondom de liftinzet op het hoogbouwproject New 

Orleans, die is geconstateerd tijdens de participerende observatie en welke de aanleiding 

was voor het opstarten van dit afstudeerproject. In de eerste paragraaf wordt ingegaan 

op de toegepaste liftinzet ten behoeve van de verticale logistiek op het project New Orleans. De 

tweede paragraaf behandelt alle knelpunten die na afloop van de participerende observatie 

onderscheiden konden worden. Vanuit deze knelpunten konden oorzaken, gevolgen en een 

probleemstelling worden opgesteld. De derde paragraaf behandelt het belang van het voorkomen 

of verminderen van de omschreven problematiek. De informatie uit dit hoofdstuk is voor een 

groot deel verkregen uit het participerend observeren rapport “Jumpliften en Personen-/ 

goederenliften”1 dat is opgenomen in de bijlage N. 

 

1.1 Liftinzet op het project New Orleans 

 

In deze paragraaf wordt de geanalyseerde liftinzet op het project New Orleans kort behandeld en 

wordt een beknopte toelichting gegeven op de voor- en nadelen van de toegepaste liftinzet. 

 

1.1.1 De participerende observatie 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is het participerend observeren dat is uitgevoerd op het 

project New Orleans te Rotterdam in de periode van 1 september tot en met 17 december 2009. Het 

hoogbouwproject New Orleans is gelegen op de “Wilhelminapier” te Rotterdam. Op deze pier 

worden meerdere hoogbouwprojecten gerealiseerd, met als doel de pier bij het centrum van 

Rotterdam te betrekken. Het project is één van de vijf hoogbouwprojecten tussen het Montevideo 

en het Luxortheater die aan de zuidzijde van de Wilhelminapier worden gebouwd. Het project 

bestaat uit een zogenaamd “Plintgebouw” en een hoogbouwtoren. Het gebouw is ruim 159 meter 

hoog en telt 46 verdiepingen. In de toren zijn 238 appartementen gerealiseerd. Het Plintgebouw 

dient als theater en daarnaast bevat het een aantal ruimten met commerciële functies. Onder het 

gehele gebouw is ook een parkeergarage aangelegd. De bouwkundig hoofdaannemer van het project 

was de Belgische aannemer BESIX. 

Door de grote hoogte van het project is de verticale logistiek van grote invloed op het bouwproces. 

De verticale logistiek op het project New Orleans bestond uit een torenkraan, hefsteigers, een 

betonpomp, twee traditionele personen-/goederenliften en twee Jumpliften. De laatste twee 

genoemde verticale transportmiddelen, de liftsystemen, werden gebruikt voor het verticale 

transport van personen en lichte goederen. De twee toegepaste Jumpliften in de liftschacht werden 

vooral gebruikt voor het transport van personen en de twee personen-/goederenliften waren 

voornamelijk bedoeld voor het transporteren van goederen. Tijdens de uitgevoerde participerende 

observatie bleek al snel dat veel problemen ontstonden omtrent de ingezette liftsystemen. De 

problematiek uitte zich voornamelijk in de reistijden. De reistijden waren namelijk erg hoog, 

waardoor onnodige kosten en ergernissen bij het bouwpersoneel ontstonden. 

                                                                   
1 Haar, R. ter, Participerend Observeren: “Jumpliften en Personen-/ goederenliften”. Rotterdam: Technische Universiteit 

Eindhoven, 2010. 

D 
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Om de problematiek in kaart te brengen zijn de twee processen, personen-/goederenliften en 

Jumpliften geobserveerd. Vervolgens is aan de hand van deze observatie een analyse gemaakt, 

waarin alle knelpunten worden behandeld en waaruit oorzaken en gevolgen kunnen worden 

onderscheiden. Alvorens ingegaan wordt op de knelpunten worden eerst de beide geobserveerde 

processen kort in beschouwing genomen. 

 

1.1.2 Waarom deze processen? 

De keuze om de twee liftsystemen tijdens de participerende observatie te behandelen is op basis van 

de volgende twee redenen gemaakt: 

- In het begin van de participerende observatie bleek al snel dat er veel problemen waren 

rondom de inzet van de tijdelijke liftsystemen. Beide liftsystemen functioneerden niet zoals 

gewenst: er waren verschillende problemen met betrekking tot de implementatie van de 

liften in de bouwmethodiek, het gebruik van de liften en de afspraken tussen de 

verschillende betrokken partijen.  

- Mijn interesse ging altijd al uit naar logistieke processen in het bouwproces en op het 

project New Orleans, een project waar de liftsystemen veel invloed op het gehele 

bouwproces hebben, verdiende het daardoor mijn voorkeur de liftsystemen te analyseren. 

 

1.1.3 Jumpliften 

Het principe | Op het project New Orleans zijn twee Jumpliften toegepast. Jumpliften zijn een 

relatief nieuw product van de liftfabrikant KONE die vooral bij hoogbouwprojecten worden 

toegepast vanwege het unieke principe: Jumpliften klimmen (Jumpen) mee met het bouwproces. Dit 

houdt in dat er een tijdelijke machinekamer (Cathead) in de liftschacht hangt, enkele verdiepingen 

onder de ruwbouw. De liftkooi die normaal in de definitieve situatie in de liftschacht wordt 

gehangen, wordt nu in het begin van het bouwtraject aangebracht. Vervolgens kan de lift in gebruik 

worden genomen tot één verdieping onder het niveau waarop de Cathead hangt. Op deze manier 

kan er tijdens het bouwproces gebruik worden gemaakt van de liften. Alle liftinstallaties worden 

vervolgens om een bepaalde periode opgehoogd, ook wel het ‘Jumpen’ genoemd, waardoor de lift 

blijft functioneren tot enkele verdiepingen onder de ruwbouw. 

Voor- en nadelen | Jumpliften hebben verschillende voor- en nadelen. Hieronder staan de aspecten 

die na afloop van de participerende observatie een daadwerkelijk voor- of nadeel bleken te zijn: 

Voordelen Nadelen 

- Snelle manier van verticaal transport; 

- Geen invloed op het bouwproces van de gevel; 

- Weersonafhankelijk; 

- Kortere reistijd door hoge hefsnelheid; 

- Openen en sluiten van de deuren gaat snel en 

gemakkelijk; 

- Veilige manier van transport; 

- Andere bouwpartijen hebben geen last van de 

liften; 

- Minder ruimte benodigd op de bouwplaats; 

- Laag energie verbruik (milieuvriendelijk). 

- Ruwbouw niet bereikbaar; 

- Kleine afmetingen liftkooi; 

- Laag hefvermogen; 

- Relatief veel werk en aandacht vereist door de 

aannemer; 

- Waterdichting maken en houden; 

- Hoge investeringskosten;  

- Gevoelige apparatuur in een bouwomgeving 

met regelmatig storingen als gevolg; 

- Weinig ervaring met dit product bij zowel KONE 

als aannemers en onderaannemers. 
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1.1.4 Personen- / goederenliften 

Het principe | Personen-/goederenliften worden veelvuldig toegepast op hoogbouwprojecten. Dit 

type liftsysteem wordt vaak aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst, maar is ook toepasbaar 

aan de binnenzijde. Het liftsysteem bestaat vaak uit een mast die modulair is en waaraan één of 

twee liftcabines kunnen worden gehangen. Deze cabines worden vervolgens door middel van een 

tandheugel verbinding, welke wordt aangedreven door een elektromotor, verticaal verplaatst. 

Personen-/goederenliften kunnen, evenals de Jumpliften, worden opgehoogd afhankelijk van de 

bouwsnelheid. De liften functioneren, afhankelijk van de implementatie in de bouwmethodiek, tot 

de hoogste verdieping of tot enkele verdiepingen daaronder. Het ophogen, evenals de montage, het 

onderhoud en de demontage gebeurt vaak door een specialistisch bedrijf dat hiervoor wordt 

ingehuurd. 

Voor- en nadelen | De personen-/goederenliften hebben een aantal voor- en nadelen, waardoor de 

toepassing van deze liften al dan niet interessant is. 

Voordelen Nadelen 

- Korte aansluiting op de ruwbouw; 

- Grote afmetingen liftkooi; 

- Hoog hefvermogen; 

- Kleine kans op beschadigingen; 

- Veel ervaring met de liften. 

 

- Lange reistijden; 

- Lage hefsnelheid; 

- Weersafhankelijk; 

- Regelmatig storingen; 

- Openen en sluiten van de deuren kost tijd; 

- De gevelsluiting ter plaatse van de PG liften kan 

pas na de liftdemontage; 

- De liften nemen ruimte in op de bouwplaats; 

- Geluidsoverlast; 

 

1.2 Problematiek 

 

Vanuit de gemaakte analyse zijn een groot aantal knelpunten opgesteld welke de basis voor de 

problematiek rondom de liftinzet op het project New Orleans vormen. Deze knelpunten worden in 

de eerste subparagraaf behandeld. Vervolgens wordt in de tweede subparagraaf een onderscheid 

gemaakt tussen oorzaken en gevolgen. In de derde en vierde subparagraaf wordt een beknopte 

toelichting gegeven op deze oorzaken en gevolgen, waardoor een concreet beeld ontstaat van de 

problematiek, welke in de vijfde subparagraaf in behandeling wordt genomen. 

 

1.2.1 Knelpunten 

 

Jumpliften Personen-/goederenliften 

- Aanbod van liftinzet niet of onvoldoende 

bepaald 

- Aantal liftschachten begrenzen aanbod liften 

- Aanvoer goederen is moeilijk 

- Geen of onvoldoende coördinatie 

- Gevoelige onderdelen / apparatuur 

- Goederen passen niet in liftkooi of zijn te zwaar 

- Goederenvraag niet gekwantificeerd 

- Implementatie liftsystemen in bouwmethodiek 

niet voldoende 

- Aanbod van liftinzet niet of onvoldoende 

bepaald 

- Factoren op de bouwplaats beschadigen de lift 

- Geen of onvoldoende coördinatie 

- Geen voorzieningen in klimkist gemaakt 

- Gevelsluiting kan pas plaatsvinden na 

demontage lift 

- Goederenvraag niet gekwantificeerd 

- Implementatie liftsystemen in bouwmethodiek 

niet voldoende 
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- Inbouw kost veel tijd 

- Jumpen kost veel tijd 

- Jumpen niet goed georganiseerd 

- Jumpen tijdens werktijd 

- Jumpmethode kost veel tijd 

- Kleine afmetingen liftkooi 

- Laag hefvermogen 

- Liftschacht is niet vooruit gebouwd 

- Liftschacht relatief klein 

- Liftschachten zijn in het centrum van de 

plattegrond gesitueerd 

- Logistiek niet goed georganiseerd 

- Maximale stopplaats ver onder hoogste 

werkvloer 

- Ombouw kost veel tijd 

- Oneigenlijk gebruik liften door personeel 

- Ontwerp beperkt aanbod liftinzet 

- Ontwerp beperkt logistieke bewegingen 

- Personenvraag niet gekwantificeerd 

- Pieken in vraag naar liftinzet 

- Relatief veel storingen 

- Slechte waterdichting liftschacht 

- Specificaties liftsystemen beperken aanbod 

liftinzet 

- Te weinig liften tijdens inbouw- en ombouwfase 

- Teveel vlonders in de liftschacht 

- Toevoer van goederen niet bepaald 

- Veel constructieruimte benodigd 

- Vraag naar liftinzet niet of onvoldoende bepaald 

- Lage hefsnelheid 

- Maximale stopplaats ver onder hoogste 

werkvloer 

- Ontwerp beperkt aanbod liftinzet 

- Openen en sluiten deuren kost veel tijd 

- Openen en sluiten deuren gevoelig 

- Openingen in de gevel zijn klein 

- Ophogen gaat ten koste van liftinzet 

- Ophogen gebeurt tijdens werktijd 

- Personenvraag niet gekwantificeerd 

- Plattegrond bepaalt de liftinzet 

- Relatief veel storingen 

- Specificaties bemoeilijken implementatie 

bouwmethodiek 

- Specificaties liftsystemen beperken aanbod 

liftinzet 

- Steigerconstructies benodigd 

- Vraag naar liftinzet niet of onvoldoende bepaald 

- Weersomstandigheden dragen bij aan slijtage 

 

1.2.2 Oorzaken en gevolgen 

Oorzaken- en gevolgendiagram | Om de knelpunten te categoriseren en de oorzaken en gevolgen 

vast te kunnen stellen is een oorzaken- en gevolgendiagram gemaakt. Dit diagram is gemaakt 

volgens het visgraatmodel, een methode ontwikkeld door de heer Kaoru Ishikawa, en heeft tot doel 

het onderscheiden van oorzaken en gevolgen. Alle oorzaken leiden vanuit de ‘graden’ naar de 

gevolgen. De knelpunten zijn daarvoor gecategoriseerd in drie hoofdgroepen: 

1. Onvoldoende kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding; 

2. Beperkingen door het ontwerp en / of de bouwmethodiek; 

3. Technische beperkingen / tekortkomingen liften. 

Het oorzaken- en gevolgendiagram is afgebeeld in bijlage A. De knelpunten hebben verschillende 

kleuren: groen of blauw. De blauwe knelpunten betreffen de Jumpliften en de groene knelpunten 

betreffen de personen-/goederenliften.  

Uit het oorzaken- en gevolgendiagram blijkt dat het belangrijkste gevolg “geen gewenste liftinzet” is, 

waarbij in deze situatie deze term concreet uiteengezet kan worden in de volgende drie gevolgen: 

1. Hoge reistijden; 

2. Niet alle gewenste transportbewegingen uitvoerbaar; 

3. Hoge directe en indirecte kosten. 
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Relaties oorzaken en gevolgen | Nu de belangrijkste gevolgen bekend zijn kunnen de knelpunten 

worden geschematiseerd volgens de ‘Stream Analysis’ methode, opdat de causale relaties tussen de 

knelpunten duidelijk worden. De hoofdoorzaken en de gevolgen kunnen dan gedefinieerd worden. In 

bijlage B is het Stream Analysis schema opgenomen dat is gemaakt aan de hand van het in bijlage A 

getoonde oorzaken- en gevolgendiagram. Daarbij moet vermeld worden dat niet alle knelpunten zijn 

opgenomen in de Stream Analysis, omdat een aantal knelpunten niet direct relevant zijn voor dit 

afstudeerproject. 

Vanuit het Stream Analysis schema kunnen de verschillende hoofdoorzaken vastgesteld worden. In 

onderstaand schema is een vereenvoudiging van het Stream Analysis schema getoond, welke de 

kern van de problematiek rondom de liftinzet op het project New Orleans weergeeft. 

Aanbod liftinzet 
voldoet niet aan vraag

Beperkingen door het 
ontwerp en / of de 

bouwmethodiek

Technische 
beperkingen / 

tekortkomingen liften

Onvoldoende kennis 
en ervaring 

werkvoorbereiding

Hoge reistijden
Niet alle gewenste 

transportbewegingen 
uitvoerbaar

Hoge directe en 
indirecte kosten

Geen gewenste 
liftinzet

 

Schema 1: Problematiek liftinzet New Orleans 

 

1.2.3 Toelichting oorzaken 

In deze subparagraaf worden de vastgestelde hoofdoorzaken kort in beschouwing genomen, zodat 

duidelijk wordt welke aspecten relevant zijn om de problematiek te voorkomen of te verminderen. 

Onvoldoende kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent vaststellen liftinzet | Tijdens 

een hoogbouwproces is het belangrijk een goede liftinzet vast te stellen. Tijdens de participerende 

observatie is gebleken dat dit op het project New Orleans niet is gebeurd. Daarbij zijn de volgende 

belangrijke knelpunten onderscheiden welke aan de basis liggen voor de eerste hoofdoorzaak. 

- Personenvraag niet gekwantificeerd; 

- Goederenvraag niet gekwantificeerd; 

- Pieken in vraag naar liftinzet; 

- Logistiek niet goed georganiseerd; 

- Te weinig liften tijdens in- en ombouwfase; 

- Jumpen tijdens werktijd; 

- Geen of onvoldoende coördinatie; 

- Ophogen gebeurd tijdens werktijd. 

Vooral de eerste twee knelpunten bleken een grote bijdrage te leveren aan de eerste hoofdoorzaak.  
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Uit de knelpunten blijkt dat veel problemen ontstaan door het gebrek aan kennis en ervaring bij de 

werkvoorbereiding omtrent het vaststellen van een liftinzet. Deze kennis en ervaring is erg belangrijk 

voor het maken van een goed onderbouwde keuze van liftinzet. Om te bepalen welke kennis 

benodigd is zal verder onderzoek moeten worden gedaan. De kennis omtrent de liftinzet is benodigd 

in de aanbestedingsfase van een hoogbouwproject. Vaak wordt in deze fase nog niet bepaald hoe de 

liftinzet ingericht zal worden, maar er moeten wel beslissingen worden genomen die een grote 

invloed kunnen hebben op de later te bepalen liftinzet. Vandaar dat het wel degelijk van belang is 

om in een vroeg stadium een goede liftinzet vast te stellen. Om een goed onderzoek uit te voeren 

moet de kennis en ervaring die de werkvoorbereiding nodig heeft centraal staan. 

Beperkingen door het ontwerp en / of de bouwmethodiek | De inzet van liften is afhankelijk van 

zowel het ontwerp als de bouwmethodiek. In het ontwerp is het vaak niet mogelijk veel wijzigingen 

aan te brengen ten behoeve van de liftinzet. Het ontwerp zal dus vooral randvoorwaarden geven aan 

de liftinzet. De bouwmethodiek is vaak meer flexibel en daarbij zijn wijzigingen mogelijk. Wanneer 

een liftinzet met een juiste afstemming tussen vraag en aanbod wordt vastgesteld, is het ook 

mogelijk deze liftinzet goed te implementeren in de bouwmethodiek. Dus wanneer een onderzoek 

wordt gedaan naar een goede liftinzet is het mogelijk de beperkingen door het ontwerp en/of de 

bouwmethodiek te voorkomen of te verminderen. 

Technische beperkingen / tekortkomingen liften | De inzet van liften wordt beperkt door de 

technische specificaties van de liftsystemen. Enkele voorbeelden van beperkingen en 

tekortkomingen van de Jumpliften zijn het hefvermogen, de hefsnelheid en het relatief hoge aantal 

storingen. Deze beperkingen en tekortkomingen moeten als randvoorwaarden meegenomen 

worden bij een onderzoek omtrent de liftinzet. 

 

1.2.4 Toelichting gevolgen 

In deze subparagraaf worden de belangrijkste gevolgen van de hoofdoorzaken gekwantificeerd, 

zodat een concreet beeld ontstaat van de daadwerkelijke gevolgen. Zoals in de voorgaande 

paragrafen duidelijk werd is het belangrijkste gevolg geen gewenste liftinzet. Dit gevolg bestaat in 

feite uit een drietal gevolgen die de term concreet maken. Deze gevolgen tonen het belang van een 

afstudeerproject naar het kunnen realiseren van een gewenste liftinzet op toekomstige 

hoogbouwprojecten. 

1. Hoge reistijden; 

2. Niet alle gewenste transportbewegingen uitvoerbaar; 

3. Hoge directe en indirecte kosten. 

Hoge reistijden | Eén van de belangrijkste gevolgen van de hoofdoorzaken zijn de hoge reistijden 

van de toegepaste liftsystemen. Allereerst moet bekend zijn wat het begrip reistijd inhoud. Reistijd 

bestaat in feite uit twee aspecten: de wachttijd en de transporttijd. De wachttijd is de tijd, gemeten 

vanaf het moment dat een oproep wordt geplaatst door een persoon op de hoofdstopplaats, tot het 

moment dat de liftdeuren zich heropenen op de hoofdstopplaats nadat alle personen op de juiste 

verdiepingen zijn afgezet. De transporttijd wordt gemeten vanaf het moment dat de liftdeuren zich 

openen en de persoon kan instappen, totdat de persoon uitgestapt is op de gewenste verdieping.  

Tijdens de participerende observatie zijn de hoge reistijden op het project New Orleans in kaart 

gebracht door het doen van verschillende metingen naar de wachttijden voor de Jumpliften. Tijdens 

deze metingen, of observaties, bleek dat de wachttijden voor de Jumpliften flink konden oplopen. In 

bijlage C is te zien wat de globale dagelijkse wachttijden en financiële gevolgen zijn.  
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Een korte conclusie van gegevens uit bijlage C: 

- Op de drukste momenten van de dag is de gemiddelde wachttijd ongeveer 13 minuten; 

- Er moet bijna altijd 2 minuten gewacht worden; 

- Over de duur van het gehele project blijken de gemiddelde wachttijden voor de Jumpliften 

ruim 1 miljoen euro te kosten. 

Het is duidelijk dat de wachttijden te hoog zijn. Aangezien de wachttijd een belangrijk aandeel heeft 

in de reistijd, kan worden gesteld dat de reistijden op het project New Orleans veel te hoog zijn.  

Niet alle gewenste transportbewegingen uitvoerbaar | Doordat de werkvoorbereiding niet in staat 

is om de vraag naar liftinzet en het aanbod van liftinzet goed vast te stellen, vindt er geen goede 

afstemming plaats tussen de vraag en het aanbod. Hierdoor kan er geen goede liftinzet worden 

vastgesteld. Eén van de gevolgen hiervan is het niet uitvoerbaar zijn van alle gewenste 

transportbewegingen. In feite is dit gevolg uit te leggen in drie aspecten:  

1. Persoon of goed is niet transporteerbaar op het gewenste tijdstip; 

2. Persoon of goed is niet transporteerbaar naar de gewenste locatie; 

3. Persoon of goed is helemaal niet transporteerbaar. 

Eén van de belangrijkste knelpunten die met alle drie de bovenstaande aspecten heeft te maken is 

de grote afstand tussen de hoogste werklocatie en de maximale stopplaats van de liften. Door deze 

grote afstand duurt het transport naar de gewenste locatie langer dan nodig. Daarnaast kan de grote 

afstand tot gevolg hebben dat de persoon of het goed niet naar de gewenste locatie getransporteerd 

kan worden, simpelweg omdat de lift niet tot de werklocatie of bestemmingslocatie functioneert. 

Daarnaast kan het voorkomen dat een goed helemaal niet transporteerbaar is door bijvoorbeeld een 

te hoog gewicht of te grote afmetingen. 

Om de grote afstand tussen de hoogste werklocatie en de maximale stopplaats op het project New 

Orleans in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de gevolgen van deze afstand is een 

observatie uitgevoerd in een tweetal perioden. Deze observaties zijn opgenomen in bijlage D. Uit 

deze observatie blijkt dat de afstand tussen de maximale stopplaats van de Jumpliften en de hoogste 

ruwbouwwerkvloer verschilt van minimaal negen tot maximaal vijftien verdiepingen. Dit is een erg 

groot verschil, zeker als men zich bedenkt dat de constructieruimte van de Jumpliften vier 

verdiepingen beslaat, waardoor een dergelijke afstand niet nodig is. Wel is een verlaging van het 

verschil te zien naarmate de bouw vordert, wat zou kunnen duiden op opstartproblemen. Daarnaast 

blijkt uit bijlage D dat de afstand tussen de maximale stopplaats van de personen-/goederenliften en 

de hoogste ruwbouwwerkvloer verschilt van minimaal vijf tot maximaal zeven verdiepingen. Dit is 

een beduidend kleiner verschil dan dat van de Jumpliften, maar toch is het, in ieder geval wat betreft 

de Arbowetgeving, een onacceptabel verschil: het bouwpersoneel moet minimaal vijf verdiepingen 

lopen. 

Er zijn verschillende gevolgen van de grote afstand tussen de maximale stopplaats van de liften. Een 

voorbeeld hiervan is de hinder die het bouwpersoneel ondervindt van de grote afstand door het feit 

dat ze veel moeten lopen. Om hier concreet op in te gaan is er een observatie gedaan in een 

representatieve week om te bepalen hoeveel bouwpersoneel op welke verdiepingen aanwezig is. In 

bijlage E zijn de gegevens van deze observatie in tabelvorm te zien, welke de basis vormen voor 

grafiek 1. 
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Grafiek 1: Gemiddeld aanwezig bouwpersoneel per verdieping week 5 

 

In week 5 werkten de Jumpliften tot verdieping 27 en 29 en de personen-/goederenliften tot 

verdieping 33. Dit betekent dat een relatief groot deel van het bouwpersoneel met de trappen naar 

de werkplek zal moeten.  

Hoge kosten | Een derde belangrijk gevolg zijn de hoge kosten omtrent de liftinzet. De investeringen 

die gedaan worden in de verschillende liften zijn behoorlijk hoog. Door de vele problemen rondom 

deze liftinzet lopen deze kosten verder op. De belangrijkste kosten ten gevolge van de problemen 

ontstaan uit de hoge reistijden. Deze kosten zijn deels behandeld in bijlage C. Er is nog niet exact in 

kaart gebracht welke factoren de kosten bepalen, maar in een later stadium van het 

afstudeerproject zal hier verder op in gegaan worden. 

 

1.2.5 Probleemstelling 

De behandelde oorzaken en gevolgen kunnen worden samengevat in een probleemstelling welke 

aan de basis ligt van het gehele onderzoek. 
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Verdiepingen 

Gemiddeld aanwezig bouwpersoneel week 5 (2010) 

Ruwbouw Afbouw

 “Door het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent het 

vaststellen van de inzet van Jumpliften en personen- / goederenliften, de beperkingen 

aan de liftinzet door het ontwerp en de bouwmethodiek en door de technische 

beperkingen / tekortkomingen van zowel de Jumpliften als de personen-/ goederenliften 

wordt niet de gewenste liftinzet op een hoogbouwproject bereikt. Dit komt tot uiting 

door hoge reistijden, het niet uitvoerbaar zijn van alle transportbewegingen en 

vervolgens tot onnodig hoge directe en indirecte kosten.” 

Maximale hoogte personen-/goederenliften 

Maximale hoogte Jumpliften 
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1.3 Belang 

 

Hoogbouw was in de jaren ’50 en ’60 nog vrij uitzonderlijk, maar de laatste decennia is er een forse 

toename te zien in het aantal hoogbouwprojecten. De onderstaande grafiek, uit het eerste CTBUH 

Journal van 20102, laat dit zien. 

Grafiek 2: Gerealiseerde hoogbouwprojecten van 1960 tot 2012 hoger dan 200 meter 

 

Zoals blijkt uit grafiek 2 groeit de hoogbouwsector in hoog tempo, waarmee het een steeds groter 

aandeel krijgt in de bouwwereld. Naast het aantal hoogbouwprojecten neemt ook de gebouwhoogte 

snel toe. Door deze ontwikkelingen wordt het organiseren en beheersen van de logistieke processen, 

oftewel de hoogbouwlogistiek, steeds belangrijker.  

Hoogbouwlogistiek beslaat alle verticale en horizontale transport van de personen- en 

goederenstromen op een hoogbouwproject ten behoeve van het bouwproces. De logistiek op een 

hoogbouwproject is uitermate belangrijk aangezien op een relatief kleine oppervlakte en in een 

relatief kort tijdsbestek een grote hoeveelheid activiteiten plaatsvinden. Dit impliceert dat de invloed 

van de logistiek op het bouwproces groot is en dat de logistiek een belangrijk aandeel heeft in het 

financiële aspect van het bouwproces. Daarom is het vaststellen van een goede hoogbouwlogistiek 

in een tijdig stadium van groot belang. De twee citaten3&4 op de volgende pagina benadrukken dit 

belang nogmaals. 

Doordat nagenoeg al het verticale personentransport en een aanzienlijk deel van het verticale 

goederentransport op een hoogbouwproject via de tijdelijke liftsystemen verloopt, hebben deze 

liftsystemen een grote invloed op de hoogbouwlogistiek. 

                                                                   
2 CTBUH, “Tall Buildings in Numbers”. CTBUH Journal, 1 (2010), p. 2. 
3 RRBouw, Hoogbouwlogistiek. Gouda: Stichting Research Rationalisatie Bouw, 2005. 
4 Bontekoe, I., Logistiek in de bouw. Rotterdam: Stichting Bouwresearch, 1989. 
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Uit de bovenstaande citaten en uit gesprekken met deskundigen5&6, blijkt dat de problematiek die 

ontstaat op het project New Orleans vaker voorkomt op hoogbouwprojecten. Dit toont het belang 

aan van een afstudeerproject naar een gewenste liftinzet. 

 

1.4 Resumé: problematiek liftinzet 
 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de problematiek die ontstond op het project New Orleans te 

Rotterdam. Vanuit de informatie en analyses die gedaan zijn op dit project tijdens de participerende 

observatie omtrent de Jumpliften en personen-/goederenliften, konden verschillende knelpunten 

worden bepaald. Vervolgens is in deze knelpunten, middels een visgraatdiagram, onderscheid 

gemaakt tussen oorzaken en gevolgen. Er bleken drie belangrijke hoofdoorzaken voor de 

problematiek op het project New Orleans te bestaan en daarnaast ontstonden er verschillende 

gevolgen uit de geconstateerde problematiek. Deze oorzaken en gevolgen hebben geleid tot de 

volgende probleemstelling: 

“Door het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent het vaststellen van de 

inzet van Jumpliften en personen- / goederenliften, de beperkingen aan de liftinzet door het ontwerp 

en de bouwmethodiek en door de technische beperkingen / tekortkomingen van zowel de Jumpliften 

als de personen-/ goederenliften wordt niet de gewenste liftinzet op een hoogbouwproject bereikt. 

Dit komt tot uiting door hoge reistijden, het niet uitvoerbaar zijn van alle transportbewegingen en 

vervolgens tot onnodig hoge directe en indirecte kosten.” 

Tenslotte is het belang van het voorkomen, dan wel het verminderen of verhelpen van dit probleem 

aangetoond. 

 

  

                                                                   
5 Meijden, G. van der. KONE. Persoonlijke mededeling. Periode januari – maart 2010. 
6 Heuvel, J. van de. KONE. Persoonlijke mededeling. Periode januari – maart 2010. 

“De totale logistieke kosten in de bouw beslaan 25% tot 30% van de totale kostprijs.” 
| Bron: Logistiek in de bouw, I. Bontekoe, 1989 | 

“Ervaringen die tot nu toe met hoogbouw zijn opgedaan leren, dat bij het bouwen op 

grote(re) hoogten niet zelden omvangrijke verliezen worden geleden als gevolg van 

tegenvallers in de uitvoering. Het vermoeden bestaat dat een aanzienlijk deel van die 

tegenvallers voortkomt uit onvoldoende inzicht in de benodigde uitvoeringslogistiek en 

het daarbij benodigde transportmaterieel.” | Bron: Hoogbouwlogistiek, RRBouw, 2005 | 



                                                                                                  Hoogbouwlogistiek: “het bepalen van een gewenste liftinzet” 
  

23 maart 2012                                                Rutger ter Haar 
23 

2 | VASTSTELLEN VAN LIFTINZET 
 

aar aanleiding van de geconstateerde problematiek op het project New Orleans is een 

literatuurstudie gestart naar bestaande methoden waarmee een liftinzet kan worden 

bepaald op hoogbouwprojecten. Het doel van deze literatuurstudie is het inventariseren 

van bestaande theorieën en het vaststellen van de mate van bruikbaarheid van deze theorieën. Na 

afloop van de literatuurstudie kan in beschouwing worden genomen welke informatie reeds 

aanwezig is en hoe deze gebruikt kan worden. Daarnaast kan vastgesteld worden welke informatie 

nog ontbreekt en waarna aanvullend onderzoek is benodigd. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de 

hand van een onderzoeksplan dat kort wordt behandeld in dit hoofdstuk. 

 

2.1 Liftinzet tijdens de gebruiksfase 
 

In de afgelopen decennia zijn een aantal onderzoeken gedaan naar het vaststellen van de liftinzet op 

hoogbouwprojecten. Deze onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot een aantal methoden 

waarmee een liftinzet op hoogbouwprojecten kan worden bepaald. Op basis van deze methoden 

hebben veel liftfabrikanten simulatieprogramma’s ontwikkeld, waarmee de liften die zij produceren 

kunnen worden gesimuleerd. Met behulp van deze simulatieprogramma’s kan dan worden 

vastgesteld welke liften toegepast kunnen of moeten worden. Tijdens het verzamelen van de 

bestaande literatuur is gebleken dat een bekende en goed onderbouwde methode voor het 

vaststellen van liftinzet die van de heer Barney is. Hij heeft in de jaren ’70 een methode ontwikkeld 

welke in de afgelopen decennia veelvuldig is toegepast en aangepast aan de opgedane ervaringen. 

Hieruit kan worden geïmpliceerd dat de methode zowel op onderzoek als op praktijkervaring is 

gebaseerd. Deze combinatie blijkt veelvuldig van toepassing te zijn op methoden voor het bepalen 

van liftinzet, gezien het feit dat het gedrag van de te transporteren personen moeilijk voorspelbaar 

is, waardoor methoden steeds moeten worden aangepast aan de ervaringen uit de praktijk. De 

methode Barney wordt wereldwijd veel toegepast, en is vaak verwerkt in simulatieprogramma’s van 

liftfabrikanten. De methode wordt omschreven in het boek “Elevator Traffic Handbook”7.  

De bestaande theorieën zijn nagenoeg allemaal gebaseerd op liftsystemen welke worden toegepast 

in de gebruiksfase van een gebouw. De literatuurstudie heeft slechts één goed onderbouwde 

methode opgeleverd welke toegepast kan worden in de bouwfase van een gebouw: de methode 

ontwikkeld door de heer Muskens. Deze methode is relatief nieuw en ontwikkeld door de heer 

Muskens in het kader van zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven. In het rapport 

“Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel”8 wordt deze methode 

omschreven.  

Gezien het feit dat de methode Barney één van de meest geaccepteerde en gebruikte methoden is, 

is deze methode uitgebreid doorgenomen. Daarnaast is de methode ontwikkeld door de heer 

Muskens ook meegenomen in de literatuurstudie, ondanks het feit dat deze nog niet in de praktijk is 

toegepast. In de volgende subparagrafen worden beide methoden kort toegelicht. 

                                                                   
7 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
8 Muskens, G.H.J., Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel. Capelle aan den IJssel: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2010. 

N 
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2.1.1 Methode Barney 

De methode Barney is in feite gebaseerd op het onderscheiden van vraag en aanbod, waarna een 

afstemming tussen beiden moet worden bereikt. In de volgende alinea’s wordt dit kort omschreven. 

De gebruikte informatie is verkregen uit het boek “Elevator Traffic Handbook”9. 

De vraag wordt bij de methode Barney vastgesteld door een aankomstratio, dat wordt bepaald door 

middel van statistieken. Er zijn namelijk statistieken beschikbaar, waarmee aan de hand van de 

functie van het gebouw en de hoeveelheid aanwezige personen een aankomstratio kan worden 

bepaald. De methode Barney stelt dat wanneer dit aankomstratio in een kantoorgebouw wordt 

bepaald tijdens de opwaartse piek, de piek die veelal in de ochtend ontstaat ten gevolge van een 

groter dan gemiddeld aantal opwaartse oproepen, een vraag naar liftinzet is vastgesteld welke als 

representatief mag worden beschouwd voor de gehele dag. Wanneer het liftsysteem wordt 

afgestemd op de vraag tijdens deze piek kan het systeem dus de vraag gedurende de gehele dag 

verwerken. De aankomstratio wordt uitgedrukt in het aantal personen dat arriveert tijdens de 

drukste vijf minuten van de opwaartse piek. 

Het aanbod wordt in de methode Barney vastgesteld door de verwerkingscapaciteit van de ingezette 

liften. De verwerkingscapaciteit wordt bepaald aan de hand van de eigenschappen van het 

liftsysteem en het gebouw. Deze eigenschappen worden in een complexe berekening ingevoerd 

welke de rondrittijd van een lift berekent. De rondrittijd van een lift is de tijd die een lift nodig heeft 

om een ronde te maken door het gebouw en wordt gemeten vanaf het moment dat de deuren op de 

hoofdstopplaats openen tot het moment dat deze zich heropenen nadat de lift een ronde heeft 

gemaakt door het gebouw waarin de passagiers op de juiste verdiepingen zijn afgezet. Vanuit de 

berekening van de rondrittijd kan een verwerkingscapaciteit van het liftsysteem worden vastgesteld. 

Deze verwerkingscapaciteit wordt uitgedrukt in het aantal personen dat een lift kan verwerken 

gedurende de drukste vijf minuten van de opwaartse piek. 

Wanneer de vraag en het aanbod, dus de aankomstratio en de verwerkingscapaciteit, zijn 

vastgesteld, moet een afstemming worden gevonden tussen beide, zodat een gewenste liftinzet 

ontstaat voor het specifieke gebouw tijdens de opwaartse piek. De methode Barney doet dit door 

zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling te maken tussen de vraag en het aanbod. De 

kwantitatieve beoordeling geeft de hoeveelheid transporteerbare personen weer en de kwalitatieve 

beoordeling geeft weer hoe goed het liftsysteem deze personen kan verwerken. Een van de 

belangrijkste resultaten van deze laatste beoordeling is de benodigde reistijd voor een gemiddeld 

persoon tijdens de opwaartse piek. Vervolgens kan beoordeeld worden of de resultaten, zoals de 

reistijd, al dan niet gewenst zijn. 

 

2.1.2 Methode Muskens 

De methode Muskens is gebaseerd op één totale berekening waaruit een wachttijd kan worden 

berekend. Indirect komt hier het principe van vraag en aanbod in naar voren. Wanneer aanvullende 

en meer uitgebreidere informatie gewenst is, wordt aangeraden het rapport “Invloed liftinzet en 

liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel”10 te raadplegen. 

  

                                                                   
9 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
10 Muskens, G.H.J., Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel. Capelle aan den IJssel: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2010. 
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In de ontwikkelde berekening dienen enkele factoren ingevoerd te worden welke te maken hebben 

met de vraag naar liftinzet. Deze factoren betreffen informatie omtrent de te transporteren 

personen, zoals het aantal ploegen, ploeggroottes, werklocaties en aanvangstijden. Deze factoren 

impliceren dat de berekening van de wachttijd niet is gebaseerd op een specifieke piek. De 

berekening bepaalt dan ook de gemiddelde wachttijd op een bepaalde werkdag. 

Het aanbod van liftinzet wordt, evenals de vraag, ook indirect bepaald door een aantal factoren in de 

berekening. Deze factoren bevatten met name informatie omtrent de eigenschappen van liften, 

zoals de maximale hefsnelheid, het tijdsverlies per stopplaats, en eigenschappen van het gebouw, 

zoals de gebouwhoogte en het aantal verdiepingen. 

Wanneer alle factoren zijn gekwantificeerd kan de gehele berekening worden ingevuld. De 

berekening is in feite een samenvoeging van de vraag naar liftinzet, het aanbod van liftinzet 

(rondrittijdberekening) en de beoordeling van de kwaliteit van het liftsysteem, zoals dat wordt 

gedaan in de methode Barney. De berekening geeft de gemiddelde wachttijd op een specifieke 

werkdag in het bouwproces als uitkomst. De berekening is een complex geheel van statistische en 

lineaire termen en formules. 

 

2.1.3 Uitgangspunt 

Op basis van de verzamelde informatie omtrent de twee methoden, de gemaakte analyse en de 

relatie met de problematiek, kon worden gesteld dat voor het vaststellen van een liftinzet op een 

hoogbouwproject tijdens de bouwfase bij voorkeur de methode Barney als uitgangspunt moet 

worden genomen. De argumenten waarop deze uitspraak is gebaseerd zijn hieronder weergegeven. 

- De methode heeft zich bewezen in de praktijk en is sinds de jaren ’70 bijgewerkt en 

verbeterd. De methode wordt mede vanwege dit feit als betrouwbaar ervaren en daardoor 

ook veel toegepast in de liftensector. 

- Het duidelijke onderscheid tussen het vaststellen van de vraag en het vaststellen van het 

aanbod draagt bij aan de heldere structuur en kan als duidelijke leidraad functioneren 

tijdens de informatieverzameling. 

- De grotendeels lineaire rekenmethode waarop de methode Barney is gebaseerd is relatief 

gemakkelijk aan te passen, waardoor een inpassing van de invloedsfactoren omtrent de 

liftinzet tijdens de bouwfase eenvoudiger zal zijn. Tevens is het hierdoor mogelijk om een 

groot deel van de factoren die van invloed zijn op de problematiek op te nemen in de 

berekening. 

- Ondanks het feit dat de methode Barney alleen in staat is om de liftinzet te berekenen in de 

gebruiksfase, is het toch mogelijk de berekening, na enige aanpassing en uitbreiding, toe te 

passen op een situatie tijdens het bouwproces. Op één specifieke werkdag in het 

bouwproces is het namelijk aannemelijk dat de bouwsituatie overeen komt met de 

gebruikssituatie. 

- De mogelijkheden omtrent de beoordeling van de liftinzet zijn uitgebreid. Er wordt namelijk 

onderscheid gemaakt tussen een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling, waardoor de 

resultaten meer betekenis en inhoud krijgen. 

Bovenstaande wil niet zeggen dat er geen informatie wordt gebruikt uit de methode Muskens. Met 

name informatie omtrent de veranderende aspecten ten gevolge van het bouwproces is waardevol 

en zal dan ook worden gebruikt tijdens de verdere informatieverzameling. 
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2.1.4 Structuur  vaststellen liftinzet 

De structuur die de methode Barney gebruikt om de liftinzet vast te stellen is gebruikt bij het gehele 

afstudeerproject. Deze structuur bestaat uit het bepalen van de vraag naar en het aanbod van 

liftinzet en de afstemming daartussen. In schema 2 wordt deze structuur getoond. 

 

 

 

 
 
Schema 2: Structuur vaststellen liftinzet 

 

2.2 Benodigde informatieverzameling 

 

Voor het bepalen van een liftinzet tijdens de bouwfase is gesteld dat de methode Barney als 

uitgangspunt wordt genomen. Deze methode is echter alleen geschikt voor het bepalen van een 

liftinzet tijdens de gebruiksfase van een gebouw. Daarom is informatie verzameld, zodat de methode 

Barney kon worden aangepast of uitgebreid. Om te kunnen bepalen welke informatie verzameld 

diende te worden, moest bekend zijn wat het verschil tussen de gebruiks- en bouwfase van een 

gebouw is. Vervolgens kon worden bepaald welke informatie van de methode Barney bruikbaar is en 

welke informatie nog verzameld diende te worden. Hierna is een structuur gemaakt van de te 

verzamelen informatie, welke is gebruikt voor de onderzoeksfase van dit project. 

 

2.2.1 Gebruiksfase versus bouwfase 

Aan de hand van de structuur waarmee de methode Barney de liftinzet vaststelt, kan worden 

bepaald welke informatie bekend is en welke informatie moet worden aangevuld dan wel uitgebreid. 

 Gebruiksfase Bouwfase Benodigde informatie 

V
ra

ag
 

De populatie in de gebruiksfase van 

een gebouw is bekend per verdieping 

en zal niet veranderen in de tijd. De 

populatie bestaat alleen uit 

personen, welke allemaal ongeveer 

dezelfde karakteristieken hebben. 

Het aantal liftbewegingen van deze 

populatie heeft een voorspelbaar 

karakter en zal veelal hetzelfde zijn 

voor de meeste personen in de 

populatie. Het moment waarop de 

vraag bepaald dient te worden is de 

opwaartse piek in de ochtend, 

aangezien uit statistieken blijkt dat 

deze piek maatgevend is voor een 

specifieke dag. Het vaststellen van de 

vraag kan gebeuren met behulp van 

de bekende populatie en statistieken 

die bekend zijn per gebouwfunctie en 

het oppervlakte. 

 

De populatie wisselt per dag en verdieping 

en bestaat naast personen ook voor een 

deel uit goederen. Op iedere werkdag in 

het bouwproces is de populatie anders en 

kan deze zich bevinden op een andere 

verdieping. Daarnaast zijn de 

eigenschappen van de populatie ook 

wisselend, tenslotte hebben sommige 

personen bijvoorbeeld materiaal bij zich. 

Ook is het aantal liftbewegingen moeilijker 

te voorspellen tijdens de bouwfase in 

vergelijking met de gebruiksfase doordat 

bijvoorbeeld op variabele locaties pauze 

wordt gehouden. Het moment waarop de 

vraag vastgesteld dient te worden is niet 

bekend, aangezien geen statistieken 

bekend zijn van een maatgevend moment 

tijdens de bouwfase. Daarnaast kan door 

het ontbreken van statistieken niet direct 

een vraag naar liftinzet worden vastgesteld. 

- Vaststellen van de te 

transporteren eenheden. 

- Vaststellen van de 

eigenschappen van deze 

eenheden. 

- Bepalen van het moment 

waarop de vraag naar liftinzet 

vastgesteld dient te worden.  

- Vaststellen van de wijze 

waarop de vraag naar liftinzet 

kan worden vastgesteld. 

Liftinzet
Vraag < > Aanbod 
OPAR < > OPVW

Aanbod
Opwaartse piek 

verwerkingscapaciteit (OPVW)

Vraag
Opwaartse piek aankomstratio 

(OPAR)
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 Gebruiksfase Bouwfase Benodigde informatie 
A

an
b

o
d

 
Tijdens de gebruiksfase wordt er 

altijd gebruik gemaakt van een 

liftsysteem in een definitieve 

liftschacht. Dit liftsysteem heeft 

bepaalde eigenschappen en bedient 

een vast aantal verdiepingen. Het 

aanbod tijdens de gebruiksfase wordt 

vastgesteld door het bepalen van de 

verwerkingscapaciteit welke wordt 

berekend door middel van een 

rondrittijd. Deze rondrittijd wordt 

berekend op een willekeurige dag in 

de gebruiksfase. 

 

 

 

Tijdens de bouwfase van een gebouw 

worden alleen tijdelijke liftsystemen 

toegepast. Deze liftsystemen bedienen, 

afhankelijk van het moment in het 

bouwproces, een verschillend aantal 

verdiepingen. Daarnaast hebben de 

liftsystemen vaak verschillende 

eigenschappen. Wanneer het aanbod van 

liftinzet wordt vastgesteld dient in de 

berekeningen rekening te worden 

gehouden met het feit dat het aantal 

verdiepingen en de populatie in de tijd 

varieert. Tenslotte dienen ook de directe 

kosten in beschouwing te worden 

genomen. 

- Inventariseren van de 

tijdelijke liftsystemen 

- Vaststellen van de 

eigenschappen van de 

liftsystemen en de invloeden 

van het bouwproces op de 

liftinzet. 

- Vaststellen van de wijze 

waarop het aanbod naar 

liftinzet vastgesteld kan 

worden, rekening houdend 

met het dynamische 

bouwproces. 

- Bepalen van de directe kosten 

van het aanbod. 

 Gebruiksfase Bouwfase Benodigde informatie 

Li
ft

in
ze

t 

Het vaststellen van een liftinzet 

gebeurt in de gebruiksfase door het 

afstemmen van de vraag en het 

aanbod. Deze afstemming vindt 

plaats door het maken van een 

kwalitatieve en kwantitatieve 

beoordeling. 

Tijdens de bouwfase van een gebouw kan 

de liftinzet ten behoeve van de 

personenstroom op dezelfde wijze worden 

bepaald als tijdens de gebruiksfase. Echter 

zal voor de goederenstroom een 

alternatieve wijze moeten worden bepaald. 

Daarnaast dient het vaststellen van liftinzet 

in de bouwfase, in tegenstelling tot de 

gebruiksfase, op meerdere momenten te 

worden uitgevoerd. Tenslotte dienen ook 

de kosten van de reistijden in kaart te 

worden gebracht ten behoeve van een 

goede vergelijking. 

- Beoordeling liftinzet, zowel 

personen als goederen 

- Bepalen indirecte kosten van 

de bepaalde liftinzet. 

- Vaststellen van een gewenste 

liftinzet. 

 

Uit de voorgaande informatie komt duidelijk naar voren dat door het dynamische karakter van het 

bouwproces, in tegenstelling tot het statische karakter van de gebruiksfase, het vaststellen van een 

liftinzet op de wijze van de methode Barney niet direct mogelijk is. Dit betekent dat informatie moet 

worden verzameld, aan de hand waarvan de methode Barney kan worden aangepast. 

 

2.2.2 Structuur informatieverzameling 

In de voorgaande subparagraaf is opgesomd welke informatie verzameld dient te worden ten 

behoeve van het kunnen voorkomen of verminderen van de problematiek. Deze informatie wordt in 

het schema op de volgende pagina getoond, met als doel het structureren van de 

informatieverzameling. 
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Schema 3: Structuur informatieverzameling 

 

2.3 Doelstelling 

 

Vanuit de problematiek wordt duidelijk dat op het project New Orleans niet een gewenste liftinzet is 

bereikt. De oorzaken en gevolgen van de problematiek zijn in kaart gebracht in paragraaf 1.2. Aan de 

hand van deze informatie is een doelstelling opgesteld voor het afstudeerproject.  

 

Uit de doelstelling blijkt dat het afstudeerproject niet in het bijzonder gericht is op het project New 

Orleans en dat het afstudeerproject zich met name richt op het voorkomen dan wel verminderen 

van de eerste hoofdoorzaak: “het ontbreken van kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding 

omtrent het vaststellen van de liftinzet”. De tweede en derde hoofdoorzaak, “beperkingen door het 

ontwerp of de bouwmethodiek” en “technische beperkingen / tekortkomingen liften” zijn 

meegenomen in het afstudeerproject als zijnde voorwaarden waarmee rekening dient te worden 

gehouden. 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de werkvoorbereiding een gewenste 

liftinzet op een hoogbouwproject kan bepalen.” 

Waarbij een gewenste liftinzet als volgt gedefinieerd kan worden: 

“De inzet van Jumpliften en/of personen-/goederenliften op een hoogbouwproject, 

waarbij de maximaal gemiddelde reistijd 5 minuten is, alle gevraagde transport-

bewegingen uitvoerbaar zijn en de directe en indirecte kosten zo laag mogelijk zijn.” 

Vaststellen gewenste liftinzet

AFSTEMMING

Vaststellen aanbod

AANBOD

Vaststellen vraag

V
R

A
A

GTe transporteren 
eenheden

Invloedsfactoren 
vraag

Maatgevende 
moment

Vaststellen vraag 
(OPAR)

Liftsystemen

Invloedsfactoren 
aanbod

Vaststellen aanbod
(OPVW)

Directe kosten 
liftsystemen

Indirecte kosten 
door gebruik

Gewenste liftinzetBeoordeling liftinzet
(vraag < > aanbod)
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2.4 Taakstellingen 

 

De informatie is verzameld aan de hand van vier taakstellingen. De eerste drie taakstellingen zijn op 

dezelfde wijze geordend als de opgestelde structuur in schema 3 en betreffen de onderzoeksfase van 

het afstudeerproject. De laatste taakstelling betreft de ontwerpfase van het afstudeerproject. 

Taakstelling 1: Vaststellen van de vraag naar liftinzet (paragraaf 3.1). 

Om de vraag naar liftinzet te kunnen bepalen is allereerst vastgesteld welke eenheden tijdens de 

bouwfase getransporteerd dienen te worden. Vervolgens zijn alle factoren die van invloed zijn 

op deze eenheden bepaald. Hierna is het maatgevende moment op een specifieke werkdag, 

waarop de vraag vastgesteld moet worden, bepaald. Tenslotte is ingegaan op de wijze waarop 

de vraag naar liftinzet op het maatgevende moment wordt gekwantificeerd. 

 

Taakstelling 2: Vaststellen van het aanbod van liftinzet (paragraaf 3.2). 

Voor het vaststellen van het aanbod van liftinzet zijn toepassingscriteria en aandachtspunten 

vastgesteld, waaraan voldaan moet worden of waarmee rekening dient te worden gehouden, 

om Jumpliften en/of personen-/goederenliften te kunnen toepassen. Vervolgens is ingegaan op 

de invloedsfactoren welke een rol spelen bij het vaststellen van het aanbod van liftinzet. Hierna 

is informatie verzameld omtrent het kwantificeren van de liftinzet, zodat deze vergeleken kan 

worden met de vraag naar liftinzet. Tenslotte zijn de directe kosten behandeld per liftsysteem. 

 

Taakstelling 3: Bepalen van een gewenste liftinzet (paragraaf 3.3). 

De derde taakstelling is ingegaan op de informatieverzameling rondom het bepalen van een 

gewenste liftinzet. Daarvoor is allereerst bepaald wanneer een liftinzet al dan niet gewenst is. 

Vervolgens is een vergelijking gemaakt tussen de vraag en het aanbod, door middel van een 

kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling. Hierna is in kaart gebracht op welke wijze 

bepaald kan worden of alle transport bewegingen uitvoerbaar zijn en tenslotte zijn de kosten 

ten gevolge van een liftinzet in beschouwing genomen. 

 

Taakstelling 4: Het ontwerpen en realiseren van het hulpmiddel (hoofdstuk 4). 

Aan de hand van de verzamelde informatie uit de onderzoeksfase, is in de ontwerpfase een 

hulpmiddel ontwikkeld. Om dit hulpmiddel te kunnen realiseren is eerst een programma van 

eisen opgesteld en is een structuur met de op te nemen informatie gemaakt. Vervolgens is 

bepaald welke in- en uitvoer benodigd is en tenslotte is het hulpmiddel gerealiseerd. 

 

2.5 Relevantie 

 

Maatschappelijke relevantie | In het eerste hoofdstuk van dit rapport is het belang van het 

vaststellen van een goede liftinzet op een hoogbouwproject behandeld. Aangezien het bepalen van 

een gewenste liftinzet het doel is van dit afstudeerproject, is de maatschappelijke relevantie hoog. 

De resultaten van dit afstudeerproject, die vorm krijgen in het hulpmiddel, kunnen bijdragen aan een 

verbetering van de liftinzet op hoogbouwprojecten. Daarmee zijn de resultaten van dit 

afstudeerproject van belang voor veel partijen welke betrokken zijn bij de realisatie van een 

hoogbouwproject. Met name op het gebied van Jumpliften zijn de resultaten interessant vanwege 

het feit dat veel bouwkundige partijen nog niet kunnen uitgaan van eerder opgedane ervaringen, 

aangezien Jumpliften een relatief nieuwe ontwikkeling zijn. Naast het feit dat de resultaten 

interessant zijn voor bouwkundige partijen, zijn ze ook interessant voor fabrikanten van liftsystemen. 
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Wetenschappelijke relevantie | De problematiek rondom de liftinzet is een onderdeel van de 

relatief veel voorkomende logistieke problemen op hoogbouwprojecten. Deze logistieke problemen 

zijn meermaals aanleiding geweest voor wetenschappelijk onderzoek en afstudeerprojecten, onder 

andere aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeerproject, waarin door middel van een 

wetenschappelijk onderzoek gekomen is tot een hulpmiddel waarmee een gewenste liftinzet kan 

worden bepaald, is een aanvulling op de bestaande kennis rondom de logistiek op 

hoogbouwprojecten. Daarnaast kunnen de aanbevelingen die voortkomen uit dit afstudeerproject 

aanleiding zijn voor verder onderzoek rondom de liftinzet of logistiek op hoogbouwprojecten. 

 

2.6 Definities 
 

Alvorens ingegaan wordt op de verdere informatieverzameling is het belangrijk dat een aantal 

begrippen worden gedefinieerd. Deze begrippen komen meermaals terug en de interpretatie van 

deze begrippen is belangrijk in relatie tot het verdere verloop van dit afstudeerproject. Achterin dit 

rapport is een begrippenlijst opgenomen, waarin naast de onderstaande begrippen, alle relevante 

begrippen in relatie tot dit afstudeerproject omschreven staan. 

Hoogbouw  Een gebouw waarvan de hoogte 70 meter of meer bedraagt en waarbij voor het 

transport van fysieke productiefactoren gebruik wordt gemaakt van dezelfde 

verticale transportmiddelen.  

Hoogbouwlogistiek  Het beheersingsproces van alle personen- en goederenstromen op een gebouw 

waarvan de hoogte 70 meter of meer bedraagt en waarbij voor het transport van 

deze stromen gebruik wordt gemaakt van dezelfde verticale transportmiddelen, 

zodanig dat hiervan een zo gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale 

bouwproces.  

Gewenste liftinzet  De inzet van Jumpliften en/of personen-/ goederenliften op een 

hoogbouwproject waarbij de maximaal gemiddelde reistijd 5 minuten is, alle 

gevraagde transportbewegingen uitvoerbaar zijn en waarbij de directe en 

indirecte kosten zo laag mogelijk zijn.  

Opwaartse piek 

aankomstratio (OPAR)  

Het aantal personen dat arriveert bij de hoofdstopplaats van het gebouw om 

getransporteerd te worden naar de bovenliggende verdiepingen gedurende de 

drukste vijf minuten van de opwaartse piek.  

Opwaartse piek verwer-

kingscapaciteit (OPVC)  

De opwaartse piek verwerkingscapaciteit (OPVC) van een liftsysteem is het totale 

aantal passagiers dat het liftsysteem kan transporteren gedurende een periode 

van vijf minuten tijdens de opwaartse piek met een specifieke gemiddelde 

liftbezetting. 

Gemiddelde reistijd (GRT)  De gemiddelde tijdsduur, in seconden, gemeten vanaf het moment dat een 

passagier een oproep plaatst tot het moment dat deze uitstapt, tijdens de 

opwaartse piek op een specifieke werkdag en specifiek calculatiemoment. 

Directe kosten Kosten welke voortkomen uit activiteiten benodigd voor het monteren, gebruiken 

of demonteren van de gekozen liftinzet. 

Indirecte kosten  Kosten welke voortkomen uit de gevolgen van de gekozen liftinzet en welke niet 

direct te maken hebben het monteren, gebruiken of demonteren. 
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2.7 Resumé: vaststellen van liftinzet 

 

In dit hoofdstuk zijn in het kort de hoofdzaken uit de literatuurstudie naar bestaande methoden 

behandeld en daarnaast is de opzet voor de verdere informatieverzameling ten behoeve van dit 

afstudeerproject in beschouwing genomen.  

De literatuurstudie heeft geleid tot de keuze om de methode Barney als uitgangspunt te gebruiken 

voor de verdere informatieverzameling. Met name de structuur van de methode Barney is hierbij 

van belang. De structuur wordt gekenmerkt door het onderscheid tussen de vraag naar liftinzet en 

het aanbod van liftinzet. Wanneer deze beide aspecten zijn vastgesteld, kan een afweging tussen 

beide worden gemaakt aan de hand van een kwantitatieve en kwalitatieve. Uitgaande van de 

methode Barney en de relatie 

tot de problematiek rondom 

de liftinzet op 

hoogbouwprojecten, is 

vervolgens een schema 

gemaakt waarin alle 

informatie die nog verzameld 

dient te worden is 

gestructureerd. Wanneer 

meer informatie omtrent de 

literatuurstudie gewenst is 

wordt verwezen naar het 

onderzoeksrapport 

“Hoogbouwlogistiek: het 

bepalen van een gewenste 

liftinzet”.   

Schema 4: Informatieverzameling 

 

Aan de hand van het opgestelde schema, waarin de nog te verzamelen informatie is gestructureerd, 

is een doelstelling voor dit afstudeerproject gecreëerd. Deze doelstelling is opgesplitst in 

verschillende taakstellingen welke gebruikt zijn om de benodigde informatie te verzamelen. Voor 

meer informatie rondom de opzet voor het gehele afstudeerproject, wordt verwezen naar het 

afstudeerplan “Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”11. Dit rapport is 

opgenomen in bijlage O. 

  

                                                                   
11 Haar, R. Ter, Afstudeerplan: “Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”. Zenderen: Technische Universiteit 

Eindhoven, 2011.   

       Taakstelling 3: Vaststellen gewenste liftinzet
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3 | LIFTINZET TIJDENS DE BOUWFASE 
 

aar aanleiding van de uitgevoerde literatuurstudie op basis van de geconstateerde 

problematiek op het project New Orleans, is een onderzoek gedaan naar het bepalen van 

een gewenste liftinzet op hoogbouwprojecten. In de literatuurstudie is een structuur met 

ontbrekende informatie opgesteld, op basis van de methode Barney. Deze onderzoekstructuur 

bestaat uit drie delen: het vaststellen van de vraag naar liftinzet, het aanbod van liftinzet en de 

vergelijking tussen beiden, het vaststellen van een gewenste liftinzet. Het onderzoek dat is 

uitgevoerd aan de hand van deze structuur en de opgestelde taakstellingen staat omschreven in 

het onderzoeksrapport “Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”12 (bijlage P). 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek getoond inclusief een 

beknopte onderbouwing. Voor meer informatie omtrent de onderzoeksresultaten wordt verwezen 

naar het hiervoor genoemde onderzoeksrapport. Iedere paragraaf in dit hoofdstuk representeert 

één taakstelling. Elke paragraaf behandelt één taakstelling en start met een korte beschrijving van 

de informatie die wordt behandeld. 

 

3.1 Vraag naar liftinzet 
 

Deze paragraaf behandelt de informatieverzameling welke is gedaan aan de hand van de eerste 

taakstelling: het vaststellen van de vraag naar liftinzet. 

Uit schema 5 blijkt dat informatie verzameld dient te worden 

omtrent de te transporteren eenheden (subparagraaf 3.1.1). Dit 

betekent dat de relevante logistieke stromen en de verschillende 

eenheden die daarbinnen te onderscheiden zijn moeten worden 

vastgesteld. Vervolgens zijn alle factoren die van invloed zijn op deze 

eenheden bepaald (subparagraaf 3.1.2). Deze invloedsfactoren 

geven de eigenschappen van de eenheden weer en zijn van belang 

voor het kunnen bepalen van de vraag. Vervolgens is het maatgevend 

moment behandeld dat tijdens de gebruiksfase, volgens de methode 

Barney, de opwaartse piek is. In subparagraaf 3.1.3 wordt ingegaan 

op de vraag of dit ook geldt tijdens de bouwfase. Tenslotte is 

informatie verzameld waarmee een wijze kan worden vastgesteld 

waarop de vraag kan worden bepaald (subparagraaf 3.1.4 & 

subparagraaf 3.1.5). Hieruit dient een concrete waarde te worden 

verkregen, waardoor een vergelijking kan worden gemaakt met het 

aanbod. 

Schema 5: Informatieverzameling taakstelling 1 

  

                                                                   
12 Haar, R. ter, Onderzoeksrapport: “Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”. Zenderen: Technische 

Universiteit Eindhoven, 2012.   
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3.1.1 Te transporteren eenheden 

Om de vraag naar liftinzet te kunnen vaststellen is, aan de hand van de logistieke stromen bepaald 

welke eenheden getransporteerd dienen te worden.  

Logistieke stromen | Wanneer de logistiek binnen een bouwproces bekeken wordt kan gesteld 

worden dat alle stromen vallen onder personen- en goederenstromen. In dit afstudeerproject is de 

personenstroom gedefinieerd als “Het verticaal transport van personen, dat plaats vindt tijdens het 

bouwproces via de tijdelijke liftsystemen”. De goederenstroom kan op dezelfde wijze worden 

gedefinieerd, echter is niet duidelijk afgebakend wat goederen zijn. Vanuit het rapport 

“Participerend observeren”13 (bijlage N) kan gesteld worden dat binnen een bouwproces een drietal 

goederenstromen aanwezig zijn: de materiaalstroom, de materieelstroom en de afvalstroom. Dat 

betekent dat er in totaal een viertal logistieke stromen aanwezig zijn binnen het bouwproces: 

1. Personenstroom; 

2. Materiaalstroom; 

3. Materieelstroom; 

4. Afvalstroom. 

Eenheden | Binnen deze logistieke stromen zijn eenheden te onderscheiden. Deze eenheden 

verschillen per logistieke stroom, omdat ze onderhevig zijn aan verschillende invloedsfactoren. Deze 

invloedsfactoren kunnen ingedeeld worden in drie algemene aspecten die allen iets zeggen over de 

behoefte naar liftinzet die voortkomt uit een specifieke eenheid. 

1. Tijd; 

2. Locatie; 

3. Bezetting. 

 

3.1.2 Invloedsfactoren 

In deze subparagraaf worden alle factoren behandeld welke van invloed zijn op de personenstroom 

en de goederenstroom. Daarbij worden gebruik gemaakt van de drie aspecten tijd, locatie en 

bezetting. Zoals in paragraaf 3.1.1 omschreven is, bleek dat de goederenstroom uit drie typen 

goederen bestaat: materiaal, materieel en afval. Er wordt in deze paragraaf geen onderscheid 

gemaakt tussen deze drie typen, aangezien de invloedsfactoren gelden voor alle drie de vormen van 

goederen. De factoren zijn opgesteld aan de hand van informatie uit het rapport “Participerend 

observeren”8
 (bijlage N), het onderzoeksrapport van de heer Muskens14 en aan de hand van 

ervaringen opgedaan door de auteur op het project New Orleans te Rotterdam. De invloedsfactoren 

worden in deze subparagraaf slechts bij naam genoemd. Omdat, met name op het oog op de 

ontwerpfase, een toelichting op deze invloedsfactoren belangrijk is, zijn alle invloedsfactoren 

toegelicht in bijlage F. 

  

                                                                   
13 Haar, R. ter, Participerend Observeren: “Jumpliften en Personen-/ goederenliften”. Rotterdam: Technische Universiteit 
Eindhoven, 2010. 
14 Muskens, G.H.J., Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel. Capelle aan den IJssel: Technische 

Universiteit Eindhoven, 2010. 
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Personenstroom 

- Tijd 

o Werkperiode 

o Werktijden 

o Pauzemomenten 

o Toiletbezoek 

o Transfertijd 

- Locatie 

o Vertreklocatie 

o Werklocatie 

o Pauzelocatie 

o Toiletlocatie 

- Bezetting 

o Gewicht 

o Ruimte 

o Liftgroep 

Schema 6: Overzicht invloeds-factoren personenstroom 

 

De factoren die in rood zijn gedrukt zijn wel van invloed op de personenstroom, echter zijn deze in 

de verdere informatieverzameling niet meegenomen en is een aanname gedaan voor deze factoren. 

Er heeft geen informatieverzameling plaatsgevonden omtrent het toiletbezoek en de toiletlocatie 

vanwege het feit dat er geen statistieken beschikbaar zijn van het aantal toiletbezoeken van 

bouwplaatspersoneel. Daarom is aangenomen dat er dusdanig veel toiletvoorzieningen worden 

geplaatst dat het onnodig is om de lift te nemen voor een toiletbezoek. Dit betekent concreet dat er 

minimaal per vijf verdiepingen een toiletvoorziening geplaatst dient te worden, zodat 

bouwplaatspersoneel nooit meer dan twee verdiepingen met de trap hoeft om naar het toilet te 

kunnen. Daarnaast is naar het gewicht van personen geen onderzoek gedaan, aangezien het gewicht 

ondergeschikt is aan de ruimte van in de liftkooi. Er is daarom aangenomen dat door de beperking 

van ruimte het totale gewicht van de personen het maximale hefvermogen niet overschrijdt. 

Goederenstroom 

- Tijd 

o Vertrektijdstip 

o Transfertijd 

- Locatie 

o Vertreklocatie 

o Bestemmingslocatie 

- Bezetting 

o Gewicht 

o Afmetingen 

o Liftgroep 

 

 

Schema 7: Overzicht invloedsfactoren goederenstroom 

 

Goederenstroom

Tijd Bezetting

Afmetingen

Gewicht

Locatie

Vertreklocatie Bestemmingslocatie

TransfertijdVertrektijdstip

Liftgroep

Personenstroom

Locatie

Vertreklocatie

Werklocatie

Pauzelocatie

Tijd

Werkperiode
    - aanvangsdag
    - einddag

Pauzemomenten
    - aanvangstijd
    - eindtijd

ToiletbezoekWerktijden
      - aanvangstijd
      - eindtijd

Toiletlocatie

Bezetting

Transfertijd Liftgroep

Ruimte

Gewicht
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3.1.3 Maatgevend moment 

Nu alle invloedsfactoren van de verschillende eenheden bekend zijn, is vastgesteld wat het 

maatgevende moment is tijdens het verkeerspatroon dat ontstaat op een specifieke werkdag in de 

bouwfase. Wanneer dit moment bekend is kan hierop de aankomstratio worden bepaald. Het 

maatgevende moment is voor zowel de personenstroom als de goederenstroom bepaald. 

Maatgevend moment tijdens de gebruiksfase | Volgens de methode Barney15 is tijdens de 

gebruiksfase de opwaartse piek als maatgevend moment binnen het verkeerpatroon van een 

gebouw te onderscheiden. Dat wil zeggen dat wanneer een liftsysteem de vraag tijdens deze piek op 

een gewenste manier kan afhandelen, het liftsysteem in staat is om ook tijdens de andere pieken het 

verkeer op een gewenste manier af te handelen. In de onderstaande afbeelding is een 

detailweergave te zien van een opwaartse piek situatie tijdens de gebruiksfase van een gebouw. 

Het wijd gestreepte vlak is de “vijf minuten piekwaarde” uitgedrukt in een percentage van de 

gebouwpopulatie. De liftensector streeft altijd naar een liftsysteem dat het aantal arriverende 

passagiers gedurende een periode van vijf minuten kan verwerken. Er wordt voor deze vijf minuten 

periode gekozen omdat het opvangen van de gehele piek een zeer kostbaar liftsysteem met een 

hoge verwerkingscapaciteit vereist, dat gedurende de rest van de dag weinig wordt benut. 

Maatgevend moment tijdens de bouwfase | Tijdens de gebruiksfase van een gebouw is de 

opwaartse piek ten gevolge van de personenstroom als maatgevend beschouwd, maar de vraag is of 

dit ook geldt tijdens de bouwfase?  

Tijdens de bouwfase ontstaat ongeveer hetzelfde verkeerspatroon als in de gebruiksfase van een 

gebouw. Dat wil zeggen dat er een drietal pieken te onderscheiden zijn: de opwaartse piek, de 

“pauzepieken” (twee richting verkeer) en de neerwaartse piek. Om te bepalen wat de maatgevende 

piek is, is geput uit de observaties die gedaan zijn op het project New Orleans te Rotterdam 

(opgenomen in het participerend observeren rapport “Jumpliften en personen-/goederenliften”16, 

bijlage N) en is een gesprek aangegaan met een deskundige van de liftfabrikant KONE, de heer Van 

Dijk17. De bevindingen uit deze bronnen zijn in bijlage I uitgewerkt.  

                                                                   
15 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
16 Haar, R. ter, Participerend Observeren: “Jumpliften en Personen-/ goederenliften”. Rotterdam: Technische Universiteit 

Eindhoven, 2010 
17 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 27 oktober 2011. 

Afbeelding 1: Detailweergave 

van een opwaartse piek  
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Uit de twee bronnen ontstaat een sterk vermoeden dat de opwaartse piek ten gevolge van de 

personenstroom ook tijdens de bouwfase maatgevend is. Daarom is aangenomen dat de opwaartse 

piek ook tijdens de bouwfase als maatgevende piek mag worden beschouwd 

Er ontstaan op een werkdag verschillende pieken in de vraag naar liftinzet ten gevolge van de 

personenstroom. Er is aangenomen dat er tijdens deze pieken geen goederentransport plaats vindt, 

omdat dit een grote stagnatie van de transportbewegingen ten behoeve van de personenstroom tot 

gevolg zou hebben. Door het feit dat de goederenstroom ingepland wordt, ontstaat een vrij constant 

verkeerspatroon dat is verspreid over de gehele werkdag. Er kan dus niet een specifiek maatgevend 

moment worden aangewezen waarop de goederenstroom moet worden bepaald. In subparagraaf 

3.1.5 wordt verder worden ingegaan op de wijze waarop de vraag naar liftinzet ten gevolge van de 

goederenstroom kan worden vastgesteld. 

 

3.1.4 Kwantificeren vraag personen 

Gezien het feit dat ook tijdens de bouwfase de opwaartse piek ten gevolge van de personenstroom 

als maatgevend wordt beschouwd, is in kaart gebracht hoe vanuit deze piek de aankomstratio 

bepaald kan worden. Tijdens de gebruiksfase van een gebouw wordt gebruik gemaakt van 

statistieken om de opwaartse piek aankomstratio te kunnen bepalen. Door het ontbreken van deze 

statistieken in de bouwfase en door het dynamische karakter van het bouwproces is het niet 

mogelijk om de vraag naar liftinzet tijdens de bouwfase op dezelfde wijze vast te stellen als tijdens 

de gebruiksfase. Daarom zijn calculatiemomenten opgesteld aan de hand waarvan de vraag naar 

liftinzet tijdens de bouwfase per dag kan worden gekwantificeerd. Het doel van deze 

calculatiemomenten is het dynamische karakter van het bouwproces te ondervangen. 

Calculatiemomenten | Een calculatiemoment is een moment waarop de opwaartse piek 

aankomstratio wordt bepaald door middel van de op dat moment aanwezige reële populatie. Een 

calculatiemoment wordt vastgesteld door de aanvangstijden van deze reële populatie (bijvoorbeeld: 

als op 7:00 uur een reële populatie van 10 mensen arriveert, kan gesteld worden dat dit een 

calculatiemoment is). Door gebruik te maken van de aanvangstijden ontstaan meerdere pieken 

tijdens de totale opwaartse piek op een specifieke werkdag, zoals in afbeelding 2 is te zien. Het 

aantal calculatiemomenten is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de aanvangstijden 

worden vastgesteld.  

Verdeling Verdeling Verdeling

Calculatiemoment 1 Calculatiemoment 2 Calculatiemoment 3

 

Afbeelding 2: Calculatiemomenten tijdens opwaartse piek 

 

Echter is voor de berekening van de opwaartse piek aankomstratio niet de aanvangstijd, maar de 

aankomsttijd benodigd. De pieken die ontstaan ten gevolge van de aanvangstijden zijn echter gelijk 

aan de pieken die ontstaan ten gevolge van de aankomsttijden, alleen de momenten waarop deze 

ontstaan verschillen. In afbeelding 3, getoond op de volgende pagina, wordt dit geïllustreerd. 
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Afbeelding 3: Aanvangstijd en 

aankomsttijd 

Op ieder calculatiemoment arriveert een aantal personen bij de hoofdstopplaats om 

getransporteerd te worden naar een bovenliggende verdieping. Dit aantal wordt, voordat de 

bouwfase is begonnen bepaald en is dus een theoretische populatie. Echter is deze theoretische 

populatie geen weergave van de werkelijke populatie. In de praktijk is namelijk niet de gehele 

populatie aanwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte en daarnaast arriveert de populatie niet exact op 

het afgesproken moment. Er is daarom een verrekening in het aantal personen gemaakt door middel 

van het vaststellen van een reële populatie, en er wordt een margeperiode vastgesteld waarbinnen 

de reële populatie arriveert. 

Margeperiode | Volgens de methode Barney mag over het algemeen worden aangenomen dat 

passagiers arriveren volgens de “Gaussverdeling”. In afbeelding 4 wordt dit geïllustreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Arriveren van personen volgens 

de Gaussverdeling 

Deze afbeelding laat zien dat de aankomsttijden van de totale theoretische populatie op het 

betreffende calculatiemoment zijn uitgesmeerd over een bepaalde marge volgens de 

Gaussverdeling. Binnen dit calculatiemoment arriveert de gehele reële populatie. 

Reële populatie | Volgens de methode Barney hoeft niet te worden aangenomen dat de gehele 

theoretische populatie aanwezig is tijdens een piekmoment. In de praktijk zijn namelijk een aantal 

factoren van invloed op de theoretische populatie welke arriveert waardoor deze lager uitvalt. 

Tijdens het bouwproces zijn er twee van deze factoren van belang: afwezigheid door ziekte en het 

arriveren van personen buiten de margeperiode van het calculatiemoment. Aan de hand van cijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)18 blijkt dat het ziekteverzuimpercentage in de 

afgelopen 6 jaar gemiddeld 4,5% bedraagt. Aan de hand van opgedane kennis op het project New 

Orleans en door informatie uit de methode Barney is aangenomen dat 3% van de theoretische 

populatie buiten de margeperiode van de opwaartse piek arriveert. Dit betekent dat de theoretische 

populatie verlaagd dient te worden met 7,5%, waardoor tijdens het bouwproces een reële populatie 

van 92,5% van de theoretische populatie binnen de margeperiode van een specifiek 

calculatiemoment aanwezig is. 

                                                                   
18 Centraal Bureau voor de Statistiek, Ziekteverzuimpercentage bouwnijverheid. Den Haag / Heerlen: CBS, 24 november 2011. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication. 
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Opwaartse piek aankomstratio | Nu per calculatiemoment de reële populatie die arriveert binnen 

de margeperiode bekend is, is de opwaartse piek aankomstratio bepaald. Aangezien de opwaartse 

piek aankomstratio gedefinieerd is als het aantal personen dat arriveert bij de hoofdstopplaats 

gedurende de drukste vijf minuten van de opwaartse piek, is vastgesteld welk percentage van de 

reële populatie binnen deze “vijf minuten periode” arriveert. 

In de liftensector wordt dit percentage vastgesteld door statistieken, echter zijn deze niet 

beschikbaar voor de bouwfase. Daarom is een aanname gedaan gebaseerd op basis van een 

interview met de heer Van Dijk19. Volgens de heer Van Dijk, een deskundige op het gebied van 

liftinzet tijdens het bouwproces, werkzaam bij de liftfabrikant KONE, dient tijdens het bouwproces 

een percentage aangehouden te worden van 80% tot 90% van de reële populatie. Dit kan worden 

verklaard door het feit dat de personen binnen deze reële populatie vaak voor de aankomsttijd 

aanwezig zijn op de bouwplaats. Dit betekent dat kort voor de aanvangstijd in een relatief korte 

periode veel personen arriveren bij de hoofdstopplaats, verdeeld rond de aankomsttijd. Daarom is 

aangenomen dat 85% van de reële populatie arriveert binnen de vijf-minuten periode. In afbeelding 

5 is te zien wat de opwaartse piek aankomstratio is op één specifiek calculatiemoment. De 

opwaartse piek aankomstratio dient bepaald te worden op ieder calculatiemoment en per liftgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: 

Opwaartse piek 

aankomstratio 

 

3.1.5 Kwantificeren vraag goederen 

Zoals in subparagraaf 3.1.3 is toegelicht, is er geen specifiek maatgevend moment aan te wijzen 

waarop de goederenstroom bepaald kan worden. Door dit feit is de aanname gedaan dat de vraag 

naar liftinzet ten gevolge van de goederenstroom moet worden bepaald over een gehele werkdag. 

Dit kan gedaan worden door het gevraagd aantal ritten vast te stellen. 

Gevraagd aantal ritten | Tijdens een werkdag dient de vraag naar liftinzet ten gevolge van de 

goederenstroom gekwantificeerd te worden. Dit kan worden gedaan door van de te transporteren 

goederen alle invloedsfactoren te kwantificeren. Aan de hand van deze invloedsfactoren kan 

vervolgens worden bepaald hoeveel ritten benodigd zijn om een specifiek goed te transporteren. 

Wanneer dit van alle goederen wordt gedaan, ontstaat het totale aantal gevraagd ritten op een 

specifieke werkdag.  

  

                                                                   
19 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 27 oktober 2011 
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Hetgeen op de vorige pagina besproken is geldt voor de materiaal- en materieelstroom. De 

afvalstroom is moeilijk concreet vast te stellen aangezien niet gemakkelijk in kaart kan worden 

gebracht hoeveel afval wordt geproduceerd. Daarom is er gebruik gemaakt van het afstudeerrapport 

van de heer Van de Gaar20. Daarin is namelijk een kengetal vastgesteld dat aangeeft hoeveel afval er 

gemiddeld ontstaat op een willekeurig bouwproject. Dit kengetal stelt dat 0,12 m³ afval per 

vierkante meter bebouwd vloeroppervlak (BVO) ontstaat. Aan de hand van deze gegevens kan 

vervolgens het aantal gevraagd ritten ten gevolge van de afvalstroom vastgesteld worden. 

 

3.1.6 Resumé: vraag naar liftinzet 

De vraag naar liftinzet komt voort uit een tweetal logistieke stromen: de personenstroom en de 

goederenstroom. De te transporteren eenheden binnen deze logistieke stromen, personen en 

goederen, worden beïnvloed door een aantal factoren welke te maken hebben met de drie aspecten 

tijd, locatie en bezetting. Door deze invloedsfactoren te kwantificeren worden alle benodigde 

gegevens omtrent de vraag naar liftinzet verzameld. Verder bleek uit de verzamelde informatie dat 

aangenomen mag worden dat het maatgevende moment voor de personenstroom tijdens de 

bouwfase, evenals tijdens de gebruiksfase, de opwaartse piek is. Daarnaast is uit de verzamelde 

informatie ook gebleken dat de goederenstroom niet op één specifiek moment kan worden 

gekwantificeerd.  

Vervolgens is onderzocht op welke wijze de vraag ten gevolge van de personenstroom op het 

maatgevende moment kan worden bepaald. Door gebruik te maken van calculatiemomenten kan 

het deel van de reële populatie dat arriveert tijdens de drukste vijf minuten van de opwaartse piek 

worden vastgesteld. Hierdoor kan de opwaartse piek aankomstratio worden vastgesteld per 

calculatiemoment. Voor de goederenstroom is het niet mogelijk om de opwaartse piek 

aankomstratio vast te stellen, hiervoor dient daarom het aantal gevraagd ritten op een specifieke 

werkdag te worden bepaald. 

De bovenstaande informatie is het resultaat van de informatieverzameling die in schema 5 (pagina 

32) is getoond. 

 

3.2 Aanbod van liftinzet 

 

Deze paragraaf behandelt de informatieverzameling welke is gedaan rondom het aanbod van 

liftinzet aan de hand van de tweede taakstelling: het vaststellen van het aanbod van liftinzet. In 

schema 8 (volgende pagina) is de informatie getoond welke is verzameld om het aanbod van liftinzet 

te kunnen vaststellen. Allereerst zijn de toepassingscriteria en aandachtspunten van de liftsystemen, 

welke worden behandeld in subparagraaf 3.2.1, in kaart gebracht. Vervolgens zijn van deze 

liftsystemen alle invloedsfactoren in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan de 

eigenschappen van de liftsystemen, maar ook aan de ontwerpgegevens van het gebouw. De 

belangrijkste aspecten van deze informatieverzameling zijn getoond in subparagraaf 3.2.2. Daarna 

wordt in subparagraaf 3.2.3 alle informatie verzameld waarmee een concreet aanbod van liftinzet 

vastgesteld kan worden. Tenslotte worden in subparagraaf 3.2.4 de directe kosten van de 

liftsystemen in beschouwing genomen.  

                                                                   
20 Gaar, R. Van de, Het beheersen van de bouwafvalketen. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2005. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aanbod 

van liftinzet en wordt er veel informatie over de 

Jumpliften en personen-/goederenliften 

verzameld. Voor achtergrondinformatie over de 

werking en de voor- en nadelen van deze twee 

liftsystemen wordt verwezen naar bijlage J. 

 

 

 

Schema 8: Informatieverzameling taakstelling 2  

 

 

3.2.1 Toepassingscriteria en aandachtspunten 

Jumplift | Wanneer wordt overwogen om een Jumplift toe te passen op een hoogbouwproject, 

dienen een aantal toepassingscriteria en aandachtspunten in acht te worden genomen. Deze punten 

zijn verdeeld over drie aspecten. 

- Richtlijnen en normen; 

o Voldoen aan de Europese normen: 

 Liftenrichtlijn 98/16/EC (voor liften sneller dan 0,15 m/s) 21; 

 Machinerichtlijn 2006/42/EC (voor liften langzamer dan 0,15 m/s)22; 

o Voldoen aan de veiligheidseisen voor het inbouwen van definitieve gebouwliften; 

o Rekening houden met het Arbobesluit en de Warenwet. 

- Technische factoren; 

o Jumpliften met een hefvermogen groter dan 4000kg zijn af te raden; 

o Jumpliften met een hefhoogte van meer dan 400 meter verdienen extra aandacht; 

o Rekening houden met de minimale hoogte van de liftschacht, welke afhankelijk is 

van het type liftsysteem en het bouwproces.  

- Bouwkundige voorzieningen en bouwplaatsvoorzieningen; 

o De aannemer moet voorzien in: 

 Stroomaansluiting; 

 Waterdichtend plateau; 

 Nodige aftimmeringen. 

Personen-/goederenlift | Wanneer een personen-/goederenlift overwogen wordt, dient aan de 

onderstaande aspecten te worden voldaan of rekening mee te worden gehouden. De informatie 

omtrent deze aspecten is deels verkregen uit een gesprek met de heer Blok, directeur van het bedrijf 

ANC23.  

- Richtlijnen en normen; 

o Voldoen aan de Europese norm: Machinerichtlijn 2006/42/EC24;  

o Voldoen aan de NEN EN 12159 (2000)25; 

o Rekening houden met het Arbobesluit en de Warenwet; 

o Voldoen aan de veiligheidseisen voor het monteren van personen-/goederenliften. 

                                                                   
21 Astralift, Richtlijnen. 16 augustus 2011. www.astralift.nl/nl/richtlijnen. 
22 Euronorm, Machinerichtlijn 2006/42/EC. Wageningen: Euronorm, 2006. 
23 Blok, J. Raxtar. Persoonlijke mededeling. 23 augustus 2011. 
24 Euronorm, Machinerichtlijn 2006/42/EC. Wageningen: Euronorm, 2006. 
25 Keu, C. NEN EN 12159 (2000). Delft: NEN, 2000. 
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- Bouwkundige voorzieningen en bouwplaatsvoorzieningen; 

o De aannemer moet voorzien in: 

 Opstelplaats; 

 Steigerconstructies; 

 Bouwstroom; 

 Hijsvoorzieningen. 

 

3.2.2 Invloedsfactoren 

Wanneer een liftsysteem (Jumplift of personen-/goederenlift) wordt toegepast zijn hierop 

verschillende factoren van invloed. Deze zijn in de onderzoeksfase in kaart gebracht en hieronder 

staan de factoren in hoofdpunten weergeven. De invloedsfactoren zijn daarbij verdeeld over vier 

categorieën en gelden voor zowel de Jumplift als de personen-/goederenlift. Voor een toelichting 

van elke afzonderlijke invloedsfactor wordt verwezen naar bijlage F. Bij de informatieverzameling is 

gebruik gemaakt van het onderzoek van de heer Muskens26, van het boek 

“Lifts, elevators, escalators and moving walkways/travelators”27, het boek “Elevator Traffic 

Handbook”28 en van enkele gesprekken met deskundigen17&29.  

- Ontwerp & bouwproces; 

o Aantal verdiepingen; 

o Aantal stopplaatsen; 

o Aantal hoofdstopplaatsen; 

o Hoogte verdiepingen; 

o Afmetingen toegang; 

o Plaatsingsdag & gebruiksduur. 

- Liftsysteem; 

o Hefvermogen; 

o Afmetingen liftkooi; 

o Hefsnelheid; 

o Versnelling, vertraging en Jerk; 

o Open- en sluittijd en openstandtijd deuren; 

o Zonering. 

- Liftgebruik; 

o Liftboy; 

o Misbruik lift. 

- Buiten werking zijn liften 

o Ophogen; 

o Onderhoud & keuring; 

o Wind (alleen invloed op personen-/goederenliften); 

o Storingen. 

Op de volgende pagina is een schema getoond van alle invloedsfactoren, waarbij is aangegeven 

welke invloedsfactoren meegenomen zijn in het verdere afstudeerproject. 

                                                                   
26

 Muskens, G.H.J., Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel. Capelle aan den IJssel: Technische 
Universiteit Eindhoven, 2010. 
27 Bangash, M.Y.H., T. Bangash, Lifts, elevators, escalators and moving walkways/travelators. Londen: Taylor & Francis, 2007. 
28 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
29 Meijden, G. van der. KONE. Persoonlijke mededeling. Periode 2010 – 2011. 
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Afbeelding 6: Variabelen rondrittijd  

Schema 9: Overzicht invloedsfactoren aanbod van liftinzet 

 

De roodgedrukte factoren (oproepsysteem, liftboy en misbruik lift) zijn niet behandeld in dit 

afstudeerproject. Het oproepsysteem is een complex geheel van variabelen, waarvoor uitgebreid 

onderzoek is benodigd. Aangezien zowel de Jumpliften als de personen-/goederenliften normaliter 

ingesteld zijn op een conventionele wijze, is dit gegeven als standaard aangenomen. De factoren 

liftboy en misbruik lift zijn niet concreet vast te stellen, doordat niet bekend is waardoor deze 

factoren beïnvloed worden en welke invloed deze factoren hebben op de liftinzet. Daarom is 

aangenomen dat er niet met een liftboy wordt gewerkt. Daarnaast is aangenomen dat de invloed op 

het aanbod van liftinzet door het misbruik verwaarloosbaar is. 

 

3.2.3 Kwantificeren aanbod 

Om het aanbod van liftinzet te kunnen kwantificeren is eerst een rondrittijdberekening bepaald. 

Zowel het bepalen van deze rondrittijd als de kwantificatie van het aanbod wordt afzonderlijk 

gedaan voor zowel de personenstroom als de goederenstroom. 

Rondrittijdberekening | De rondrittijd dient berekend te worden ten behoeve van het kunnen 

bepalen van de verwerkingscapaciteit tijdens de drukste vijf minuten van de opwaartse piek. 

Voordat de daadwerkelijke 

berekening wordt behandeld, moet 

eerst bekend zijn waaruit een rondrit 

gedurende een opwaartse piek is 

opgebouwd. De illustratie toont uit 

welke variabelen een rondrit is 

opgebouwd30. 

Deze afgebeelde variabelen zijn allen 

opgenomen in de berekening van de 

rondrittijd. 

 

 

                                                                   
30 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
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“De rondrittijd (RTT) is de tijd in seconden die een enkele lift erover doet om een rondje te 

maken door de bediende zone, waarbij een rondje wordt gespecificeerd als de tijd tussen 

het openen van de deuren op de hoofdstopplaats en het heropenen op de 

hoofdstopplaats bij het terugkomen van de lift na zijn rondrit door de bediende zone.”  

| Bron: Elevator Traffic Handbook, Barney, 2003 | 

Het begrip rondrittijd kan als volgt gedefinieerd worden: 

 

Nu bekend is waaruit een rondrit is opgebouwd en hoe het begrip rondrittijd gedefinieerd kan 

worden, is het mogelijk een berekening op te stellen. Deze berekening van is gebaseerd op de 

berekening die opgesteld is door in de methode Barney. De berekening is vervolgens uitgebreid en 

aangepast aan de factoren die van invloed zijn tijdens de bouwfase. In bijlage K is hiervan een 

uitgebreid verslag opgenomen. 

De formule voor de berekening van de rondrittijd (RRT) bestaat in feite uit vier onderdelen welke 

allen een tijd-onafhankelijke variabele bevatten (P, S en H) en een tijd-afhankelijke variabele (tv, ts en 

tp). Voor de personenstroom en goederenstroom zijn twee verschillende berekeningen opgesteld, 

omdat een relatie aanwezig is met de vraag naar liftinzet, waardoor afhankelijk van de logistieke 

stroom kleine veranderingen in de berekening nodig zijn. 

Rondrittijdberekening personen | De volgende berekening laat de belangrijkste elementen van de 

rondrittijdberekening voor personen zien (detailberekening in bijlage K). 
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- Waarbij 

o RRTP = rondrittijd personen (s); 

o NLB = nominale liftbezetting; 

o PE = aantal personeneenheden; 

o tp = transfertijd passagiers (s); 

o N = aantal stopplaatsen boven de 

hoofdstopplaats; 

o U = totale gebouwpopulatie boven 

hoofdstopplaats; 

o Ui = de totale op verdieping i. 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o tf(1) = reistijd enkele verdieping (s); 

o tf(gem) = reistijd gemiddelde sprong (s); 

o tf(gf) = reistijd gemiddelde onderlinge 

verdiepingsafstand gemiddelde sprong; 

o tD = totale deurtijd (s); 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s). 

o df = gemiddelde onderlinge 

verdiepingsafstand (m); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o Np = aantal verdiepingen met een 

populatie. 
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“De opwaartse piek verwerkingscapaciteit (OPVC) van een liftsysteem is het totale aantal 

passagiers dat het liftsysteem kan transporteren gedurende een periode van vijf minuten 

tijdens de opwaartse piek met een specifieke gemiddelde liftbezetting.” 
| Bron: Elevator Traffic Handbook, Barney, 2003 | 

Rondrittijdberekening goederen | De volgende formule kan gebruikt worden om de rondrittijd voor 

de goederenstroom te bepalen (detailberekening in bijlage K). 
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- Waarbij 

o RRTG = rondrittijd goederen (s); 

o NLB = nominale liftbezetting; 

o GE = aantal goedereneenheden; 

o tg = transfertijd goederen (s); 

o N = aantal stopplaatsen boven de 

hoofdstopplaats; 

o U = totale gebouwpopulatie boven 

hoofdstopplaats; 

o Ui = de totale op verdieping i. 

o tf(1) = reistijd enkele verdieping (s); 

o tf(gem) = reistijd gemiddelde sprong (s); 

o tf(gf) = reistijd gemiddelde onderlinge 

verdiepingsafstand gemiddelde sprong; 

o tD = totale deurtijd (s); 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s). 

o df = gemiddelde onderlinge 

verdiepingsafstand (m); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o Np = aantal verdiepingen met een 

populatie. 

 

Verwerkingscapaciteit personen | Aan de hand van de rondrittijdberekening is vervolgens de 

verwerkingscapaciteit van de personenstroom bepaald. De verwerkingscapaciteit van een 

liftsysteem tijdens de opwaartse piek wordt uitgedrukt door de term “opwaartse piek 

verwerkingscapaciteit” (OPVC), waarvan hieronder de definitie is gegeven. 

De opwaartse piek verwerkingscapaciteit wordt per calculatiemoment berekend. Alvorens de 

verwerkingscapaciteit wordt berekend moet eerst bekend zijn wat het begrip “interval” inhoudt en 

hoe dit berekend kan worden. De interval (INT) is de gemiddelde tijd tussen opeenvolgende 

arriverende liften op de hoofdstopplaats, waarbij de liften in een bepaalde mate bezet zijn. Onder de 

condities van een opwaartse piek kan gesproken worden over een opwaartse piek interval (OPINT), 

waarbij de liften arriveren op de hoofdstopplaats met een gemiddelde bezetting van 80%. 

      
    

 
       

   

(     )
 

  

   
       

- Waarbij 

o OPINT = opwaartse piek interval (s); 

o OPVC = opwaartse piek verwerkingscapaciteit (aantal personen / 5 minuten); 

o RRTP = rondrittijd personen(s); 

o L = aantal liften (st); 

o NLB = nominale liftbezetting (personen). 
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Het aanbod van liftinzet rondom de personenstroom kan dus worden vastgesteld door de opwaartse 

piek verwerkingscapaciteit, die uitgedrukt wordt in het aantal personen dat het liftsysteem kan 

verwerken tijdens de drukste vijf minuten van de opwaartse piek op een specifieke werkdag en een 

specifiek calculatiemoment. 

Om de berekening van de personenstroom verder te verduidelijken is in bijlage L een 

voorbeeldberekening opgenomen, waarin de rondrittijd voor de personenstroom is berekend. 

Verwerkingscapaciteit goederenstroom | Het aanbod ten gevolge van de goederenstroom kan op 

een soortgelijke wijze als de personenstroom worden gekwantificeerd. Allereerst dient de rondrittijd 

bepaald te worden met behulp van de formule die op de vorige pagina is opgesteld. Vervolgens dient 

de tijd die beschikbaar is voor het goederentransport in kaart te worden gebracht.  

De beschikbare tijdsduur voor het goederentransport is afhankelijk van de inrichting van het 

verticale transport van zowel de personen- als de goederenstroom. Allereerst is aangenomen dat 

met een lift waarmee personentransport plaats vindt, geen goederentransport plaats vindt tijdens 

de pieken die ontstaan vanuit het personentransport. Dat wil zeggen, dat wanneer zowel personen 

als goederen worden getransporteerd met een bepaalde lift of liftgroep, de periode tussen de 

pieken, de zogenoemde verkeersluwe perioden, beschikbaar zijn voor het goederentransport. 

Om deze verkeersluwe perioden te gebruiken voor de goederenstroom moet het interne verkeer ten 

gevolge van de personenstroom tot een minimum beperkt worden. Dit kan gedaan worden door een 

aantal zaken in acht te nemen: 

- Afspreken dat bouwpersoneel alleen met een lift mag gaan tijdens de pieken; 

- Eén lift toewijzen voor het interne personenverkeer; 

- Voldoende toiletvoorzieningen plaatsen. 

Naast de tijdsduur die beschikbaar is vanuit de verkeersluwe perioden is er mogelijk ook een 

bepaalde tijd beschikbaar na werktijd. Dus wanneer er goederentransport plaats vindt na werktijd 

kan deze tijdsduur ook meegenomen worden bij het vaststellen van de beschikbare tijdsduur. 

Tenslotte kan het ook voorkomen dat een specifieke lift of liftgroep alleen bestemd is voor 

goederentransport. In deze situatie is de volledige tijdsduur beschikbaar voor het 

goederentransport.  

Nu de rondrittijd en de beschikbare tijdsduur bekend zijn kan de verwerkingscapaciteit van goederen 

worden bepaald middels onderstaande formules. 

     
    

 
      

     

    
 

- Waarbij: 

o INTG = interval (s); 

o RRTg = rondrittijd goederen(s); 

o L = aantal liften (st); 

o VCg = verwerkingscapaciteit goederen (ritten / werkdag); 

o BTtot = totale beschikbare tijd op een werkdag (s). 

Het aanbod van liftinzet rondom de goederenstroom kan dus worden vastgesteld met de 

verwerkingscapaciteit die uitgedrukt wordt in het aantal beschikbare ritten per werkdag. 
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3.2.4 Directe kosten 

Het maken van een kostenafweging is een belangrijk onderdeel met betrekking tot het vaststellen 

van een gewenste liftinzet. De kosten zijn te verdelen in directe en indirecte kosten. Directe kosten 

zijn kosten welke voortkomen uit activiteiten benodigd voor het monteren, gebruiken of 

demonteren van de gekozen liftinzet. Indirecte kosten zijn kosten welke voortkomen uit de gevolgen 

van de gekozen liftinzet en welke niet direct te maken hebben het monteren, gebruiken of 

demonteren. In deze subparagraaf wordt de belangrijkste verzamelde informatie omtrent de directe 

kosten van een liftsysteem behandeld. De indirecte kosten worden behandeld in subparagraaf 3.3.3. 

Jumplift | Om de directe kosten van een Jumplift in kaart te kunnen brengen is de organisatorische 

en financiële situatie, die vaak ontstaat bij de toepassing van Jumpliften, onderzocht 

Op de meeste hoogbouwprojecten wordt het definitieve liftsysteem door middel van een 

aanbesteding of door een gunning aan de liftfabrikant toegekend. De liftfabrikant is dus degene die 

het liftsysteem plaatst in opdracht van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de liftfabrikant 

rechtstreeks onder de opdrachtgever of het bouwtoezicht werkt en dat deze slechts in coördinatie 

met een aannemer werkt. Dit heeft tot gevolg dat het definitieve liftsysteem niet in het bestek en 

dus ook niet in de begroting van de hoofdaannemer staat.  

Normaliter staat in het bestek van de hoofdaannemer echter wel dat deze in zowel de horizontale 

als verticale bouwlogistiek moet voorzien. Dit houdt in de praktijk in dat de aannemer moet zorgen 

voor bijvoorbeeld torenkranen, hefplateaus én tijdelijke liften. Onder tijdelijke liften tijdens het 

bouwproces worden vaak de personen-/goederen liften verstaan. In de praktijk betekent dit dat het 

bedrijf dat de tijdelijke liftsystemen plaatst veelal als onderaannemer van de hoofdaannemer werkt. 

Bij de toepassing van een Jumplift wordt in de meeste gevallen een combinatie gemaakt van de twee 

zojuist omschreven situaties, aangezien een Jumplift in feite een definitieve gebouwlift is die als 

tijdelijk liftsysteem wordt gebruikt tijdens het bouwproces. Dit betekent dat de opdrachtgever KONE 

inschakelt om de definitieve gebouwlift te plaatsen en de hoofdaannemer neemt KONE aan als 

onderaannemer om het gebruik van deze definitieve gebouwlift tijdens het bouwproces mogelijk te 

maken. Door deze verdeling van verantwoordelijkheden worden ook de uit te voeren activiteiten 

verdeeld tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer. 

Globaal kan gezegd worden dat alle activiteiten die benodigd zijn voor het Jumpen (het tijdelijke 

gebruik van het liftsysteem) de verantwoordelijkheid zijn van de hoofdaannemer en dat de 

activiteiten die benodigd zijn voor het inbouwen van de definitieve gebouwlift de 

verantwoordelijkheid zijn van de opdrachtgever. In de onderstaande tabel worden de activiteiten 

getoond en wordt per activiteit de verantwoordelijke partij bepaald (HA = hoofdaannemer, OP = 

opdrachtgever). De activiteiten en verdeling is niet algemeen toepasbaar, waardoor niet mag 

worden aangenomen dat onderstaande geldt op elk hoogbouwproject.  
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Stap Activiteit  Stap Activiteit  

A Liftschacht prepareren  D.4 Schachtverlichting aanbrengen OP 

A.1 Waterdichtend deck maken / plaatsen HA D.5 Tijdelijke oproeptableaus aanbrengen HA 

A.2 Deflection deck maken / plaatsen HA D.6 Jumpen HA 

A.3 Eerste geleiding aanbrengen OP D.7 Liftinstallatie keuren HA 

A.4 Werkplatform inbouwen OP E Bouwkundige voorz. Ombouwen  

A.5 Eerste kozijnen en deuren aanbrengen OP E.1 Deflection deck demonteren HA 

A.6 Eerste geleiding aanbrengen OP E.2 Waterdichting bordessen aanbrengen HA 

A.7 Eerste schachtvoorzieningen monteren OP E.3 Waterdichtend deck ophogen (laatste) HA 

B Jumplift inbouwen  E.4 Liftkamervloer aanbrengen OP 

B.1 Cathead monteren HA E5 Liftkamervloer waterdicht maken OP 

B.2 Machine inbouwen HA E.6 Machinevoet aanbrengen OP 

B.3 Cathead ophijsen HA F Installaties ophogen (laatste Jump)  

B.4 Gewichten aanbrengen HA F.1 Waterdichtend deck demonteren HA 

B.5 Liftkooi inbouwen OP F.2 Geleiding monteren OP 

B.6 Kabels rijgen OP F.3 Deuren monteren OP 

B.7 Tijdelijke E-kabel aanleggen HA F.4 Schachtelectra aanbrengen OP 

B.8 Monteren tijdelijk tableau in liftkooi HA F.5 Jumpen HA 

B.9 Liftkooi afmonteren OP F.6 Liftinstallatie keuren HA 

B.10 Aanbrengen oprijplaat dorpel OP G Jumplift ombouwen  

B.11 Liftkooi betimmeren OP G.1 Jumpliftinstallatie demonteren HA 

C Bouwkundige voorzieningen ophogen  G.2 Liftkooi betimmering verwijderen HA 

C.1 Deflection deck verwijderen HA G.3 Vervangen deuren liftkooi HA 

C.2 Deflection deck plaatsen HA G.4 Vervangen dorpel liftkooi HA 

C.3 Waterdichting bordessen aanbrengen HA G.5 Vervangen schachtdeuren HA 

C.4 Waterdichtend deck ophogen HA G.6 Vervangen dorpels HA 

C.5 Waterdichtend deck opnieuw dichten HA G.7 Verwijderen tijdelijke oproeptableaus HA 

D Installaties ophogen  G.8 Monteren definitieve oproeptableaus OP 

D.1 Geleiding monteren OP G.9 Liftkooi repareren  HA 

D.2 Deuren / kozijnen monteren OP G.10 Machine monteren OP 

D.3 Aftimmeren kozijnen OP G.12 Liftinstallatie afregelen OP 

D.3 Schachtelectra aanbrengen OP G.13 Liftinstallatie keuren OP 

Tabel 1: Verantwoordelijke partij per activiteit t.b.v. toepassen Jumplift 

De uit te voeren activiteiten brengen verschillende kosten met zich mee. Hierbij kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen materiaalkosten, kosten ten gevolge van de benodigde uren en tenslotte 

kosten ten gevolge van de inzet van materieel. De kosten dienen per liftgroep bepaald te worden, 

zodat in een later stadium een vergelijking tussen liftgroepen mogelijk is. 

Personen-/goederenlift | Om de directe kosten van een personen-/goederenlift in kaart te brengen 

is de organisatorische en financiële situatie die vaak ontstaat bij de toepassing van deze liften 

onderzocht. Aangezien een personen-/goederenlift een tijdelijk liftsysteem is, dat alleen wordt 

toegepast ten behoeve van het verticaal transport tijdens het bouwproces van een 

hoogbouwproject, zijn alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden omtrent dit liftsysteem de 

verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. In het bestek staat namelijk vaak omschreven dat alle 

logistiek gedurende het bouwproces de verantwoordelijkheid is van de hoofdaannemer. Dit 

betekent dat alle activiteiten ten behoeve van de montage, het gebruik en de demontage door de 

hoofdaannemer of een door hem ingehuurde partij uitgevoerd moeten worden. In de onderstaande 

tabel zijn alle activiteiten weergegeven die benodigd zijn voor de toepassing van een personen-

/goederenlift. 
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Stap Activiteit Stap Activiteit 

A Bouwkundige voorzieningen aanbrengen C Ophogen personen-/goederenlift 

A.1 Aanleggen / gereedmaken fundering C.1 Eventuele steigerconstructie opbouwen 

A.2 Instorten ankers eerste verdiepingen C.2 Instorten ankers 

A.3 Aanleggen bouwstroomvoorziening C.3 Monteren deursystemen 

A.4 Inrichting routing toegang lift C.4 Monteren oproepsystemen 

A.5 Eventuele steigerconstructie opbouwen C.5 Bevestigen ankerbeugels 

B Monteren personen-/goederenlift C.6 Ophogen mast 

B.1 Plaatsen voet liftsysteem C.7 Afstellen / inregelen lift 

B.2 Monteren deursysteem eerste verdiepingen C.8 Keuren van het liftsysteem 

B.3 Monteren oproepsysteem eerste verdiepingen D Demonteren personen-/goederenlift 

B.4 Bevestigen ankerbeugels eerste verdiepingen D.1 Verwijderen mastdelen 

B.5 Aanbrengen van de eerste mastdelen D.2 Demonteren ankerbeugels 

B.6 Monteren liftkooi D.3 Demonteren liftkooi 

B.7 Instellen bedieningspanelen D.4 Demonteren oproepsysteem 

B.8 Afstellen / inregelen lift D.5 Demonteren deursystemen 

B.9 Keuren van het liftsysteem D.6 Aanbrengen valbeveiliging 

  D.7 Verwijderen voet liftsysteem 

Tabel 2: Activiteiten t.b.v. toepassing personen-/goederenlift 

 

Binnen deze activiteiten, waarvoor de hoofdaannemer verantwoordelijkheid draagt, is onderscheid 

te maken tussen activiteiten die de hoofdaannemer uitvoert en activiteiten welke uitgevoerd 

worden door een ingehuurde, deskundige, partij. De uit te voeren activiteiten brengen verschillende 

kosten met zich mee, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen materiaalkosten, kosten ten 

gevolge van de uren en kosten ten gevolge van materieelinzet. De kosten dienen per liftgroep 

bepaald te worden, zodat in een later stadium een vergelijking tussen liftgroepen mogelijk is. 

 

3.2.5 Resumé: aanbod van liftinzet 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat, om het aanbod van liftinzet te kunnen vaststellen, er eerst in 

overweging moet worden genomen welke liften toepasbaar zijn op het project en aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan. Hiervoor zijn verschillende toepassingscriteria en 

aandachtspunten opgesteld. Wanneer bekend is welke liftsystemen toegepast kunnen worden, 

kunnen alle invloedsfactoren gekwantificeerd worden, zodat alle gegevens omtrent de liftsystemen, 

het gebouw en het bouwproces worden verzameld. Met behulp van deze gegevens kan vervolgens 

op ieder calculatiemoment een rondrittijd worden bepaald per lift binnen een liftgroep. Met behulp 

van deze rondrittijd kan vervolgens de opwaartse piek verwerkingscapaciteit worden vastgesteld. 

Tenslotte kunnen ook de directe kosten per liftgroep worden bepaald, zodat deze kosten 

meegenomen kunnen worden in de afweging voor een gewenste liftinzet. 
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3.3 Gewenste liftinzet 

 

Deze paragraaf behandelt de informatieverzameling welke is gedaan rondom de vraag naar liftinzet 

aan de hand van de derde taakstelling: het bepalen van een gewenste liftinzet. 

Ten eerste is informatie verzameld betreffende het moment waarop een gewenste liftinzet wordt 

bereikt. In subparagraaf 3.3.1 worden de eisen waaraan voldaan moet worden om een gewenste 

liftinzet te bereiken besproken. Vervolgens wordt de beoordeling van de liftinzet, de afweging tussen 

de vraag en het aanbod, in beschouwing worden genomen. Daarvoor zijn een aantal factoren 

onderzocht welke de kwantiteit of de kwaliteit van het liftsysteem weergeven. In subparagraaf 3.3.2 

is de beoordeling behandeld, verdeeld in de personenstroom (3.3.2.A) en de goederenstroom 

(3.3.2.B). In subparagraaf 3.3.3 wordt vervolgens bekeken welke informatie verzameld dient te 

worden om te kunnen bepalen of alle transportbewegingen al dan niet uitvoerbaar zijn. De kosten 

van een keuze van liftinzet zijn ook in kaart te worden gebracht om goed te kunnen vergelijken 

tussen verschillende opties van liftinzet. (subparagraaf 3.3.4). Tenslotte is in subparagraaf 3.3.5 een 

kort resumé geschreven betreffende de verzamelde informatie omtrent een gewenste liftinzet.  

 

 

Schema 10: Informatieverzameling 

taakstelling 3 

 

 

3.3.1 Een gewenste liftinzet 

De vraag naar liftinzet en het aanbod van liftinzet zijn bepaald. Wanneer een afweging wordt 

gemaakt tussen deze twee aspecten kan een gewenste liftinzet worden bepaald. De vraag is echter 

wanneer een liftinzet gewenst is. Een gewenste liftinzet wordt in dit project als volgt gedefinieerd: 

 

Voorgaande betekent dat een gewenste liftinzet is bereikt wanneer aan de volgende drie 

voorwaarden wordt voldaan: 

1. Een maximale reistijd van vijf minuten; 

2. Alle gevraagd transportbewegingen zijn uitvoerbaar; 

3. De directe en indirecte kosten zijn zo laag mogelijk. 

 

3.3.2 Beoordelen liftinzet 

De gemiddelde reistijd mag maximaal vijf minuten bedragen om van een gewenste liftinzet te 

kunnen spreken. Om deze tijd te kunnen vastleggen moet bekend zijn wat het begrip reistijd inhoud. 

“De inzet van Jumpliften en/of personen-/ goederenliften op een hoogbouwproject, 

waarbij de maximaal gemiddelde reistijd 5 minuten is, alle gevraagde transportbewegingen 

uitvoerbaar zijn en waarbij de directe en indirecte kosten zo laag mogelijk zijn.” 

       Taakstelling 3: Vaststellen gewenste liftinzet

AFSTEMMINGIndirecte kosten 
door gebruik

Gewenste liftinzetBeoordeling liftinzet
(vraag < > aanbod)



                                                                                                  Hoogbouwlogistiek: “het bepalen van een gewenste liftinzet” 
  

23 maart 2012                                                Rutger ter Haar 
50 

Vaststellen aanbodVaststellen vraag

Goederen
Gevraagd aantal ritten

Personen
Opwaartse piek aankomstratio

Goederen
Verwerkingscapaciteit

Personen
Opwaartse piek verwerkingscapaciteit

Beoordelen liftinzet

Kwalitatief
Opwaartse piek interval (OPINT) / Gemiddelde wachttijd (GWT) /

Gemiddelde transporttijd (GTT) / Gemiddelde reistijd (GRT)

Kwantitatief
Opwaartse piek aankomstratio < > Opwaartse piek verwerkingscapaciteit

Gevraagd aantal ritten < > Verwerkingscapaciteit ritten

B
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O
R

D
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Uit de definitie blijkt dat de reistijd een samenstelling is van de wachttijd en de transporttijd. De 

reden waarom er voor een vijf minuten (300 seconden) grens is gekozen zijn de maximale waarden 

van de gemiddelde wachttijd en gemiddelde transporttijd.  

De maximaal gemiddelde wachttijd kan op 130 seconden worden gesteld. In de NEN 508031 en de 

NPR 508132 zijn namelijk verschillende opwaartse piek wachttijden vastgesteld die als norm dienen 

voor het bepalen van een liftinzet. Daarin is de maximale wachttijd op 130 seconden gesteld. 

Onderzoek van de heer Strakosch33 wijst uit dat een gemiddelde transporttijd van 100 seconden 

aanvaardbaar is, dat 150 seconden aanvaardbaar is als op elke verdieping twee personen uitstappen 

en dat 180 seconden de absolute limiet is. Deze limiet van 180 seconden wordt in dit onderzoek 

aangenomen als de maximaal gemiddelde transporttijd. Uitgaand van de zojuist bepaalde waarden is 

gesteld dat een maximaal gemiddelde reistijd van 310 seconden aangehouden dient te worden (130 

s + 180 s). Deze 310 seconden worden afgerond naar 300 seconden, oftewel vijf minuten.  

Om de gemiddelde reistijd vast te stellen is een beoordeling opgesteld van de vraag en het aanbod 

van liftinzet. Deze beoordeling vindt zowel kwantitatief als kwalitatief plaats. In onderstaand schema 

wordt dit getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 11: Beoordelen liftinzet 

                                                                   
31 Nouwen, R.H.M. NEN 5080: 1998 nl. Delft: NEN, 1998. 
32 Nouwen, R.H.M. NPR 5081: 1998 nl. Delft: NEN, 1998. 
33 Strakosch, G.R., Vertical transportation handbook. 3de druk. Wiley: 1998. 

“De gemiddelde tijdsduur, in seconden, gemeten vanaf het moment dat een passagier een 

oproep plaatst tot het moment dat deze uitstapt, tijdens de opwaartse piek op een 

specifieke werkdag en specifiek calculatiemoment.” 
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Uit schema 11 is af te leiden dat de kwantitatieve beoordeling plaats vindt tussen de vraag en het 

aanbod van zowel de personen- als de goederenstroom. Vervolgens wordt van deze beoordeling nog 

een kwantitatieve beoordeling gemaakt. De kwantitatieve beoordeling vindt echter alleen plaats van 

de liftinzet voor de personenstroom. In de volgende twee subparagrafen wordt dit toegelicht.  

 

3.3.2.A  Beoordelen personenstroom 

Kwantitatieve beoordeling | De vraag wordt vastgesteld door de opwaartse piek aankomstratio 

(OPAR). De aankomstratio wordt uitgedrukt door het aantal personen dat arriveert bij de 

hoofdstopplaats tijdens de drukste vijf minuten van de opwaartse piek. De vraag naar liftinzet stelt in 

feite dus een minimale kwantitatieve eis aan het liftsysteem, uitgedrukt in het aantal arriverende 

personen in vijf minuten. 

Het aanbod levert een opwaartse piek verwerkingscapaciteit (OPVC), wat het totale aantal 

passagiers is dat het liftsysteem kan transporteren gedurende de drukste vijf minuten van de 

opwaartse piek met een specifiek gemiddelde bezetting. Het aanbod van liftinzet wordt uitgedrukt in 

het aantal personen dat het systeem kan transporteren in vijf minuten. 

De opwaartse piek aankomstratio (OPAR) en de opwaartse piek verwerkingscapaciteit (OPVC) 

kunnen nu met elkaar vergeleken worden, het zijn tenslotte variabelen met dezelfde grootte en 

eenheid. Dat betekent dat een kwantitatieve vergelijking moet worden gemaakt op ieder 

calculatiemoment en elke werkdag. 

Kwalitatieve beoordeling | Het vaststellen van de kwaliteit van het liftsysteem voor de 

personenstroom is van belang om te kunnen bepalen of het liftsysteem voldoet aan de eisen van de 

gebruiker. Er zijn verschillende methoden die op verschillende wijzen de kwaliteit van het liftsysteem 

beoordelen. In dit onderzoek zijn de volgende vier methoden toegelicht: 

1. Opwaartse piek interval (OPINT); 

2. Gemiddelde wachttijd (GWT); 

3. Gemiddelde transporttijd (GTT); 

4. Gemiddelde reistijd (GRT). 

Opwaartse piek interval (OPINT) | De opwaartse piek interval is de eerste factor waaraan de 

kwaliteit van het liftsysteem wordt getoetst. De opwaartse piek interval wordt berekend door de 

rondrittijd van het liftsysteem te delen door het aantal liften. De opwaartse piek interval is dus de 

gemiddelde tijd tussen opeenvolgende arriverende liften op de hoofdstopplaats, waarbij de liften in 

een bepaalde mate bezet zijn. Onder de condities van een opwaartse piek wordt normaal gesproken 

aangehouden dat de liften vertrekken van de hoofdstopplaats met een gemiddelde bezetting van 

80%. 

De opwaartse piek interval wordt in de liftensector vaak gebruikt om de wachttijd te berekenen, 

aangezien de tijd tussen opeenvolgende arriverende liften ook geïnterpreteerd kan worden als de 

gemiddelde wachttijd. Echter is dit geen optimale indicatie, aangezien deze factor simpelweg vanuit 

de opwaartse piek verwerkingscapaciteit wordt bepaald. Het berekenen van de gemiddelde 

wachttijd (GWT) is daarom beter geschikt en meer nauwkeurig dan de interval.  
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“De gemiddelde tijdsduur, in seconden, 

die een gemiddelde passagier wacht 

voor een lift, gemeten van het moment 

dat een passagier een oproep plaatst 

tot het moment dat de passagier de lift 

in kan stappen, tijdens de opwaartse 

piek op een specifieke werkdag en 

specifiek calculatiemoment” 

| Bron: Elevator Traffic Handbook, Barney| 

“De gemiddelde tijdsduur, in seconden, die een gemiddelde passagier er over zal doen om 

van de hoofdstopplaats naar de gewenste verdieping te reizen, gemeten vanaf het 

moment dat de passagier de lift binnen stapt tot het moment dat deze uitstapt, tijdens de 

opwaartse piek op een specifieke werkdag en specifiek calculatiemoment.” 

| Bron: Elevator Traffic Handbook, Barney| 

Gemiddelde wachttijd (GWT) | Een tweede 

methode om de kwaliteit van het liftsysteem 

weer te geven, is het vaststellen van de 

gemiddelde tijd die de passagiers moeten 

wachten, voordat de lift gearriveerd is. Korte 

wachttijden suggereren een hoge kwaliteit 

van het liftsysteem. De gemiddelde wachttijd 

kan aan de hand van de volgende formule 

bepaald worden: 

    (    (    
 

   
     )

 

)     

- Waarbij 

o GWT = gemiddelde wachttijd (sec.); 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o NLB = nominale liftbezetting; 

o INT = interval (sec.). 

Gemiddelde transporttijd (GTT) | Naast de opwaartse piek interval en de gemiddelde wachttijd is 

het interessant om te bepalen wat de gemiddelde transporttijd is van een passagier.  

 

 

                         

- Waarbij 

o GTT = gemiddelde transporttijd (sec.); 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o tv = transfertijd enkele verdieping (sec.); 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o ts = tijd benodigd om te stoppen (sec.); 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o tp = tijd benodigd voor transfereren passagiers (s); 

o te = expresstijd (sec.). 

De formule berekent de gemiddelde transporttijd tot de middelste verdieping van de bediende 

stopplaatsen en de eventuele express verdiepingen. Dit zal een bepaalt punt tussen de 

hoofdstopplaats en de gemiddeld hoogst bereikte verdieping zijn.  
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“De gemiddelde tijdsduur, in 

seconden, gemeten vanaf het 

moment dat een passagier een 

oproep plaatst tot het moment dat 

deze uitstapt, tijdens de opwaartse 

piek op een specifieke werkdag en 

specifiek calculatiemoment.” 
|Bron: Elevator Traffic Handbook, Barney| 

Gemiddelde reistijd (GRT) | De laatste methode om de kwaliteit van een liftsysteem vast te stellen is 

het bepalen van de gemiddelde reistijd. Een liftsysteem kan pas een gewenste liftinzet hebben als de 

gemiddelde reistijd de grens van 300 seconden, oftewel vijf minuten niet overschrijdt op een 

specifieke werkdag en een specifiek calculatiemoment. 

De gemiddelde reistijd kan op twee manieren 

worden berekend, afhankelijk van de liftbezetting. 

De eerste manier is een berekening waarbij wordt 

uitgegaan van een liftbezetting tussen de 50% en 

80%. De tweede manier gaat uit van een 

liftbezetting lager dan 50% of hoger dan 80%. 

Aangezien de laatst omschreven situatie in de 

praktijk niet snel voor komt wordt in dit rapport 

alleen de eerste manier behandeld. 

Wanneer de liftbezetting is bepaald tussen de 50% 

en 80% kan de gemiddelde reistijd worden 

berekend door het gebruik van de gemiddelde wachttijd (GWT) en de gemiddelde transporttijd 

(GTT). De gemiddelde reistijd is dan de som van deze twee beoordelingsfactoren en kan worden 

bepaald aan de hand van de onderstaande formule: 

           (                    )  ((    (    
 

   
     )

 

)    ) 

De berekening van de liftinzet is slechts een momentopname. Zoals in subparagraaf 3.1.4 is 

behandeld moet om de liftinzet op een specifieke werkdag te kunnen bepalen op elk 

calculatiemoment een berekening van de liftinzet worden gemaakt. Door het vaststellen van de 

kwantiteit en kwaliteit van het liftsysteem op deze calculatiemomenten kan het “slechtste 

calculatiemoment” op een werkdag vastgesteld worden. Het “slechtste moment” is namelijk het 

moment waarop de kwantiteit en de kwaliteit het minste overeenkomen met de eisen van de 

gebruiker. Wanneer deze berekeningen vervolgens op elke werkdag worden uitgevoerd, is het 

mogelijk om overzichten te genereren waarin de kwantiteit en de kwaliteit van het liftsysteem per 

werkdag af te lezen.  

Om de berekening van de personenstroom te verduidelijken is in bijlage L een voorbeeldberekening 

opgenomen, waarin de rondrittijd en beoordeling van de personenstroom wordt berekend. 

 

3.3.2.B  Beoordelen goederenstroom 

Kwantitatieve beoordeling | De vraag wordt vastgesteld door het gevraagd aantal ritten op een 

werkdag (GRg) en het aanbod wordt vastgesteld door de verwerkingscapaciteit, oftewel aantal 

beschikbare ritten op een werkdag (VCg). Deze twee factoren dienen met elkaar vergeleken te 

worden. Deze vergelijking wordt uitgedrukt door de verwerkingsratio. Deze verwerkingsratio kan 

met behulp van de volgende formule worden berekend: 

   
   
   

     
- Waarbij: 

o VR = verwerkingsratio (%); 

o GRg = gevraagd aantal ritten (ritten / werkdag); 

o VCg = verwerkingscapaciteit (ritten / werkdag). 
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Door het vaststellen van de verwerkingsratio wordt duidelijk of alle transporten ten behoeve van de 

goederenstroom uitvoerbaar zijn. De verwerkingsratio is een kwantitatieve beoordeling van de 

liftinzet benodigd voor de goederenstroom. Het is niet mogelijk om voor de goederenstroom een 

kwalitatieve beoordeling te berekenen. 

Voor de goederenstroom dient ook op elke werkdag een berekening te worden uitgevoerd om te 

bepalen of de kwantiteit voldoet. Hierbij is het dus voldoende om de verwerkingsratio vast te stellen. 

 

3.3.3 Uitvoerbare transportbewegingen 

Naast de reistijd is het ook noodzakelijk dat alle gevraagde transportbewegingen uitvoerbaar zijn om 

van een gewenste liftinzet te kunnen spreken. Dit betekent dat alle transportbewegingen vanuit de 

personen- en goederenstroom uitvoerbaar moeten zijn.  

Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde van een maximale reistijd van vijf minuten, impliceert 

dit dat alle transportbewegingen ten gevolge van de personenstroom uitvoerbaar zijn, aangezien in 

de berekening van de vraag alle verwachte transportbewegingen worden meegenomen. Wanneer 

het verwerkingsratio van de goederen hoger is dan 100%, zijn alle gevraagde transportbewegingen 

ten behoeve van de goederenstroom uitvoerbaar. Mocht de verwerkingsratio lager dan 100% zijn 

dan wordt niet voldaan aan de eis en kan dus geen gewenste liftinzet worden bereikt. 

 

3.3.4 Kosten liftinzet 

De derde voorwaarde waaraan een liftinzet moet voldoen om als gewenst te kunnen worden 

bestempeld zijn zo laag mogelijke directe en indirecte kosten. Wanneer een liftinzet bepaald is die 

aan de eerste twee voorwaarden voldoet, kan bepaald worden wat de directe en indirecte kosten 

van deze liftinzet zijn. 

Directe kosten | De directe kosten zijn reeds behandeld in subparagraaf 3.2.4. In deze subparagraaf 

zijn alle kosten welke voortkomen uit activiteiten benodigd voor het monteren, gebruiken of 

demonteren van de gekozen liftinzet bepaald. Hierdoor is het mogelijk om voor een gekozen liftinzet 

eenvoudig de totale directe kosten te bepalen. Dit kan worden gedaan door de directe kosten van de 

afzonderlijke liftgroepen uit te zetten in de tijd, gerelateerd aan de bouwplanning en de 

gebruiksduur van het liftsysteem. Door deze kosten vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal 

liften zijn alle directe kosten bepaald. 

Indirecte kosten | Indirecte kosten zijn kosten welke voortkomen uit de gevolgen van de gekozen 

liftinzet en welke niet direct te maken hebben het monteren, gebruiken of demonteren. Deze kosten 

betreffen voornamelijk de kosten ten gevolge van de reistijden. Hierbij moet vermeld worden dat de 

indirecte kosten alleen kunnen worden berekend van de personenstroom, aangezien van de 

goederenstroom geen gegevens bekend zijn omtrent de reistijd. 

Van de bepaalde liftinzet is de gemiddelde reistijd bekend per calculatiemoment. Om de indirecte 

kosten vast te kunnen stellen moet een gemiddelde reistijd per werkdag worden bepaald. Dit kan 

worden gedaan door een gemiddelde te bepalen van de reistijden op elk calculatiemoment. Door 

het feit dat calculatiemomenten alleen zijn vastgesteld tijdens de opwaartse piek is de gemiddelde 

reistijd voor een werkdag alleen representatief tijdens de opwaartse piek. Daarom is het van belang 

om ook de gemiddelde reistijd te bepalen van de overige pieken, dus van de gehele werkdag.  
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Dit is gedaan aan de hand van informatie van de heer. Van Dijk, werkzaam bij KONE34, waardoor de 

onderstaande berekening kan worden opgesteld. De berekening is een weergave van de benadering 

van de totale gemiddelde reistijd op een werkdag, uitgaande van één pauzemoment. 

       (
 

   
∑   

   

   

)  ((
 

   
∑   

   

   

)      ) ((
 

   
∑   

   

   

)        ) 

- Waarbij: 

o GRTtot = totale gemiddelde reistijd (s); 

o GRT = gemiddelde reistijd tijdens opwaartse piek (s); 

o cal = calculatiemoment. 

Na het bepalen van de totale gemiddelde reistijd op een werkdag bekend, zijn de kosten ten gevolge 

van deze reistijd in beschouwing genomen. Dit gebeurt door het gemiddeld uurloon van de 

werknemers te vermenigvuldigen met de totale gemiddelde wachttijd, uitgedrukt in uren. Wanneer 

dit is berekend, zijn voor iedere specifieke werkdag de indirecte kosten bepaald.  

Totale kosten | Door de directe en indirecte kosten met elkaar te vergelijken ontstaat een goed 

beeld van de kostenverdeling ten gevolge van de gemaakte keuzes. Wanneer een liftsysteem is 

gekozen met hoge directe kosten, zullen de indirecte kosten waarschijnlijk lager uitvallen. Wanneer 

een liftsysteem is gekozen met lage directe kosten is het aannemelijk dat de indirecte kosten hoger 

zijn. Dus door de directe kosten en indirecte kosten met elkaar te vergelijken kan de gebruiker van 

het hulpmiddel een afweging maken tussen deze kosten. 

Daarnaast is het wenselijk om meerdere opties van liftinzet te vergelijken. Hiervoor is het van belang 

de totale kosten te bepalen (direct en indirect). Wanneer verschillende opties, welke voldoen aan de 

maximaal gemiddelde reistijd en het uitvoerbaar zijn van alle gevraagde transportbewegingen 

worden opgesteld, is het gemakkelijk de kosten te vergelijken en kan de gebruiker van het 

hulpmiddel hieraan eventuele conclusies verbinden. Maar voorgaande stelt dus, dat het bepalen van 

zo laag mogelijke directe en indirecte kosten, een interpretatie is en blijft van de gebruiker van het 

hulpmiddel. 

 

3.3.5 Resumé: gewenste liftinzet 

Vanuit de vastgestelde vraag en het aanbod kan een gewenste liftinzet worden bepaald. Er wordt 

van een gewenste liftinzet gesproken, wanneer voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden: 

1. De gemiddelde reistijd mag maximaal vijf minuten bedragen; 

2. Alle gevraagde transportbewegingen zijn uitvoerbaar; 

3. De directe en indirecte kosten zijn zo laag mogelijk. 

Door de personenvraag kwantitatief te vergelijken met het aanbod, wordt de liftinzet beoordeeld 

door middel van het vergelijken van het aantal te transporteren personen. De kwalitatieve 

beoordeling geeft vervolgens weer hoe goed het liftsysteem omgaat met dit aantal te transporteren 

personen. Het eindresultaat van de kwalitatieve beoordeling is de gemiddelde reistijd. De goederen 

kunnen alleen op kwantiteit worden beoordeeld, wat neer komt op een vergelijking tussen het 

aantal te transporteren goederen en de verwerkingscapaciteit van de liftsystemen. 

                                                                   
34 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 27 oktober 2011 
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Vervolgens is onderzocht hoe kan worden bepaald of alle gevraagde transportbewegingen 

uitvoerbaar zijn. Wanneer de reistijd van de personenvraag voldoet aan de eis van vijf minuten, zijn 

alle gevraagde transportbewegingen uitvoerbaar. Voor de goederenvraag dient de verwerkingsratio 

te worden bepaald, waardoor het percentage transporteerbare goederen wordt bepaald. 

Tenslotte zijn de directe en indirecte kosten bepaald, waardoor een afweging kan worden gemaakt 

tussen de directe en indirecte kosten en waardoor de verschillende opties van een gewenste liftinzet 

kunnen worden vergeleken. 

 

3.4 Resumé: liftinzet tijdens de bouwfase 

 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten getoond uit het onderzoeksrapport 

“Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”35 (bijlage P). De informatieverzameling 

heeft plaats gevonden volgens schema 12, dat is opgesteld in hoofdstuk 2 aan de hand van de 

uitgevoerde literatuurstudie. De structuur komt overeen met de opzet van de methode Barney.  

Uit de resultaten blijkt dat uit 

het vergelijken van de vraag 

naar liftinzet en het aanbod van 

liftinzet, volgens het principe 

van de methode Barney, een 

gewenste liftinzet kan worden 

bepaald op een 

hoogbouwproject tijdens de 

bouwfase. 

Met de gegevens van de 

onderzoeksfase is een mogelijke 

invulling gegeven aan het 

voorkomen van de problematiek 

omtrent de liftinzet op een 

hoogbouwproject.  

Schema 12: Informatieverzameling onderzoeksfase 

 

De problematiek werd veroorzaakt door de volgende drie knelpunten: 

1. Onvoldoende kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent vaststellen liftinzet; 

2. Beperkingen door het ontwerp en / of de bouwmethodiek; 

3. Technische beperkingen / tekortkomingen liften. 

Het onderzoek was vooral gericht op het voorkomen of verminderen van de eerste oorzaak, zoals 

ook in hoofdstuk 2 is behandeld. De resultaten uit dit onderzoek kunnen zijn verwerkt in de 

ontwerpfase, welke in het volgende hoofdstuk wordt toegelicht. 

                                                                   
35 Haar, R. ter, Onderzoeksrapport: “Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”. Zenderen: Technische 

Universiteit Eindhoven, 2012.   

       Taakstelling 3: Vaststellen gewenste liftinzet
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“Het ontwikkelen van een hulpmiddel, waarmee de gewenste liftinzet op een 

hoogbouwproject tijdens de aanbestedingsfase op een betrouwbare wijze kan worden 

bepaald en dat gebruikt kan worden door een ervaren werkvoorbereider met 

bouwkundige en logistieke kennis van het betreffende project.” 

4 | LIFT DESIGN DURING CONSTRUCTION TOOL 
 

an de hand van de verzamelde informatie uit de onderzoeksfase is een hulpmiddel 

ontwikkeld, met tot doel het voorkomen of verminderen van de vastgestelde 

problematiek. Bij de ontwikkeling van het hulpmiddel is gebruik gemaakt van een 

programma van eisen en een afbakening. Aan de hand van deze gegevens is een structuur voor het 

hulpmiddel gecreëerd. Deze structuur dient ervoor te zorgen dat alle gewenste gegevens op een 

logische wijze worden verzameld en dat de gewenste uitvoer kan worden verkregen. De structuur 

is gebaseerd op het vaststellen van de vraag naar liftinzet en het aanbod van liftinzet, welke 

vervolgens worden beoordeeld. Het ontwikkelde hulpmiddel heeft een bepaalde invoer nodig en 

genereert een bepaalde uitvoer. Deze gegevens worden ook in dit hoofdstuk in beschouwing 

genomen. Tenslotte is de werking van het hulpmiddel behandeld. 

 

4.1 Lift design during construction tool 

 

4.1.1 Doel 

Tijdens de ontwerpfase van dit afstudeerproject is een hulpmiddel ontwikkeld aan de hand van de 

opgedane kennis en informatie uit de onderzoeksfase. Het doel van het hulpmiddel kan als volgt 

omschreven worden: 

Bij de ontwikkeling van het hulpmiddel wordt rekening gehouden met het feit dat de gebruiker een 

enigszins ervaren werkvoorbereider is met kennis van zowel de bouwkundige als de logistieke 

aspecten van het hoogbouwproject. Wanneer de gebruiker deze kennis bezit moet hij in staat zijn 

om alle gegevens in het hulpmiddel, eventueel met gebruik van de helpfuncties, in te vullen en de 

resultaten van het hulpmiddel op een goede wijze te interpreteren. 

Het hulpmiddel heeft de titel “Lift design during construction” gekregen, oftwel LDC-tool. Er is 

gekozen voor een Engelse titel, omdat het de bedoeling is dat het hulpmiddel internationaal gebruikt 

kan worden. Er is voor deze titel gekozen met de gedachte dat de titel moet weergeven waarvoor 

het hulpmiddel gebruikt kan worden.  

 

4.1.2 Programma van eisen 

Het hulpmiddel moet voldoen aan een aantal eisen, zodat het de gewenste resultaten geeft, de 

problematiek voorkomt of verminderd en het gemakkelijk te gebruiken is. Deze eisen zijn op de 

volgende pagina getoond. 

 

A 
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Eisen 

- Het hulpmiddel dient te tonen wat de gemiddelde reistijd, het verwerkbare percentage 

goederen en de directe en indirecte kosten zijn per liftgroep. 

- Het hulpmiddel moet weergeven of een gewenste liftinzet al dan niet is bereikt aan de hand 

van de gestelde eisen. 

- Het hulpmiddel moet kunnen worden ingevuld met de informatie en kennis die beschikbaar is 

in de aanbestedingsfase. 

- Het hulpmiddel moet de ontwikkelde rekenmethode op een correcte wijze gebruiken. 

- De resultaten moeten eenduidig zijn en mogen niet op meerdere wijzen interpreteerbaar zijn. 

- De uitvoer van het hulpmiddel moet een overzichtelijk en grafisch beeld geven van de liftinzet. 

- Het hulpmiddel moet meerdere opties met liftinzet kunnen genereren. 

- Voor en tijdens het gebruik van het hulpmiddel moet de gebruiker worden geïnformeerd over 

de invoer en uitvoer van gegevens. 

- Het hulpmiddel moet een eenvoudige en heldere structuur hebben. 

- Alle gegevens welke van belang zijn bij het bepalen van een gewenste liftinzet moeten kunnen 

worden ingevoerd en worden verwerkt door het hulpmiddel. 

- Het onderhouden en het “up to date” houden van het hulpmiddel moet mogelijk zijn. 

- Tijdens het bouwproces moet het hulpmiddel kunnen voorzien in een bijsturing van de liftinzet 

ten gevolge van eventuele wijzigingen in de situatie. 

- Het hulpmiddel dient wereldwijd toegepast te kunnen worden. 

- De liftinzet moet kunnen worden berekend over elke gewenste periode binnen een werkdag. 

 

 

4.1.3 Afbakening 

Naast de eisen die worden gesteld, is ook een afbakening van het hulpmiddel opgesteld. 

Afbakening 

- Bij het gebruik van het hulpmiddel wordt aangenomen dat op een hoogbouwproject de 

opwaartse piek ten gevolge van de personenstroom altijd maatgevend is. 

- Het hulpmiddel baseert de gewenste liftinzet ten behoeve van de personenstroom op de 

drukste vijf minuten van de opwaartse piek. 

- Het calculatiemoment waarop de hoogste gemiddelde reistijd wordt bereikt, wordt als 

maatgevend voor de specifieke werkdag beschouwd. 

- Het hulpmiddel kan alleen gebruikt worden bij liftsystemen waarvan het oproepsysteem op 

een conventionele wijze is ingesteld. 

- Het hulpmiddel houdt geen rekening met toiletbezoek en de eventuele inzet van een liftboy. 

- Bij de invoer van goederen wordt geen rekening gehouden met feit dat verschillende type 

goederen in dezelfde rit kunnen worden getransporteerd. 

- Er kan geen goederentransport plaatsvinden tijdens de pieken ten gevolge van de 

personenstroom, tenzij de goederen met een liftsysteem worden getransporteerd waarmee 

geen personen worden getransporteerd. 

- De invoer van goederen wordt bepaald voor één specifieke verdieping, waardoor het 

hulpmiddel dus alleen geschikt is voor gebouwen met een repeterend karakter. 

- De indirecte kosten worden alleen van de personenstroom bepaald, aangezien de reistijden van 

de goederenstroom niet kunnen worden opgenomen. 
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4.2 Structuur hulpmiddel 

 

Deze paragraaf behandelt de structuur van het hulpmiddel welke is opgesteld naar aanleiding van de 

verzamelde informatie. De structuur is gebaseerd op hetzelfde principe dat is gebruikt gedurende de 

gehele onderzoeksfase, namelijk het vaststellen van vraag en aanbod en de beoordeling daarvan. In 

onderstaand schema is deze structuur in hoofdlijnen te zien. Op de volgende pagina is een meer 

gedetailleerde structuur opgenomen. De structuur is opgezet in het Engels, aangezien het 

hulpmiddel in het Engels is gemaakt.  

Quantity review goods (PR)

Criteria and points 
of attention

Input general 
demand

Input building data

Calculation person 
demand (UPPAR)

Input by user the user Calculations done by the tool

Input lift groups

Calculation person 
supply (UPPHC)

Calculation goods 
demand (RR)

Calculation goods
Supply (HCG)

Quantity review persons (UPPHC < > UPPAR)

Quality review persons (AWT, ATT, AJT)
Desired lift traffic 

design

Adjust lift groups

Creating multiple 
options

Choice option

Indirect costs Total costs

Out of order lift 
systems

Input person 
demand

Input goods 
demand

 

Schema 13: Basisstructuur hulpmiddel 

 

In de getoonde schema’s is te zien dat allereerst de gebouwdata en de toepassingscritearia moeten 

worden ingevoerd. Na het invoeren van deze gegevens is bekend of een specifiek liftsysteem al dan 

niet toepasbaar is het op project. Vervolgens kunnen de liftgroepen en de directe kosten daarvan 

vastgesteld worden. Wanneer deze invoer compleet is, is het gehele aanbod van liftinzet bepaald. 

Hierna dienen de gegevens omtrent de vraag te worden ingevoerd. Het invoeren van de vraag 

bestaat uit invoeren van enkele algemene gegevens gerelateerd aan de vraag en het invoeren van de 

gegevens van de personen- en goederenstroom.  

Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd kan het project worden berekend. Wanneer de berekening 

afgerond is, zijn de opwaartse piek aankomstratio (OPAR/UPPAR), de opwaartse piek 

verwerkingscapaciteit (OPVC/UPPHC), het gevraagd aantal ritten goederen (GRg/RRg) en de 

verwerkingscapaciteit goederen (VCg/HCg) bekend. Deze gegevens worden vervolgens beoordeeld op 

zowel kwantiteit als kwaliteit. De resultaten van de beoordeling vormen samen met de opgestelde 

totale kosten al dan niet een gewenste liftinzet. Wanneer een liftinzet niet voldoet aan de eisen en 

dus niet als een gewenste liftinzet kan worden beschouwd, is het mogelijk om aanpassingen in de 

invoer te doen. Hierbij is het mogelijk de liftgroepen of de vraag naar liftinzet aan te passen. Ook 

kunnen meerdere opties van liftinzet worden gecreëerd, zodat een vergelijking kan worden gemaakt 

tussen deze opties van liftinzet. In paragraaf 4.3 wordt verder ingegaan op de mogelijke uitvoer en 

het al dan niet bereiken van een gewenste liftinzet. 



 

 

Quantity review goods

Criteria and points of attention

Input demandInput building data

Project description

Building specifications

Construction method

Person demand
· Team specifications

Does the lift system meet 
the required guidelines 
and standards?

Calculation person demand

Goods demand
· Goods specifications

Input by user the user Calculations done by the tool

Input lift groups

Lift groups
· Lift group 

specifications
· Lift system 

specifications

Direct costs lift groups

Are the technical factors of 
the lift system taken into 
account?

Are the constructive 
related and required 
aspects provided?

Application 
not possible

Application 
possible

no

no

no

yes

Demand
· Available lift groups
· Break locations
· Calculation moments 
· Categories

Determine real 
population

Determine Uppeak 
Arrival Rate (UPPAR)

Calculation person supply

Calculate round trip time 
persons

Calculate uppeak interval 
(UPPINT)

Calculate Uppeak Handling 
Capacity (UPPHC) persons

Calculation goods demand

Determine available time

Calculation goods supply

Calculate round trip 
time goods

Calculate interval (INT)

Calculate Handling 
Capacity Goods (HCG)

Quantity review persons

Comparison UPPAR 
and UPPHC

UPPHC < UPPARUPPHC > UPPARUPPHC ≈ UPPAR

Quality review persons

Uppeak interval 
(UPPINT)

Average waiting 
time (AWT)

Average travel 
time (ATT)

Average journey 
time (AJT)

Calculate processing 
ratio (PR)

PR ≈ 100%PR > 100%PR < 100%

Desired lift traffic design
· AJT ≤ 300 sec.

· All requested transport 
movements possible

· Total direct and indirect costs
· Total out of order time

AJT ≤ 300 

s.

AJT > 300 s.

Adjust lift groups Creating multiple options

Choice option

Determine requested 
number of rides (RRG)

Indirect costs

Hourly wage Indirect costs
Total costs

Out of order lift systems

Jumps

Maintenance 
& testing

Wind

Total hours 
out of order
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4.3  Invoer en uitvoer gegevens 

 

Het hulpmiddel vereist een bepaalde in- en uitvoer van gegevens. Deze paragraaf behandeld alle 

benodigde variabelen en de situaties welke voort kunnen komen uit het hulpmiddel. 

4.3.1 Invoer gegevens 

In de tabel zijn de variabelen opgenomen welke moeten worden ingevoerd. Van iedere variabele is 

een beknopte omschrijving gegeven, is vastgesteld welke eenheid de variabele heeft en is 

weergegeven of de variabele optioneel (O) of verplicht (V) is. De punten 1 t/m 7 geven het aanbod 

van liftinzet weer en de punten 8 t/m 10 geven de vraag naar liftinzet weer. Deze verdeling komt 

overeen met de opzet van het hulpmiddel, waarbij elk punt een afzonderlijk scherm voorstelt. De 

variabelen zijn in het Engels opgesteld, omdat in het hulpmiddel Engelse termen worden gebruikt.  

 Invoer Omschrijving Eenheid  

1 Project description Algemene beschrijving van het project   

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Project name 

Description project 

Date 

Reference 

Version 

Last modified 

Contact 

Projectnaam 

Beknopte omschrijving van het project 

Datum waarop hulpmiddel is ingevuld 

Referentienaam 

Versienummer 

Datum van de laatste wijziging 

Contactinformatie 

Tekst 

Tekst 

Datum 

Tekst 

Tekst 

Datum 

Tekst 

O 

O 

O 

O

O

O

O 

2 Building specifications Specificatie van de gebouwdata   

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Number of floors 

Number of served floors 

Number of main terminals 

Interfloor distance 

Number of lift shafts 

Different interfloor distances 

   Description 

   Number of floors 

   Interfloor distance 

Aantal verdiepingen incl. hoofdstopplaats  

Alle verdiepingen welke worden bediend  

Aantal hoofdstopplaatsen 

Verdiepingshoogte 

Aantal liftschachten 

Verdiepingen met afwijkende hoogten 

Beschrijving van de afwijkende verdieping 

Aantal verdiepingen met afwijkende hoogten 

Afwijkende verdiepingshoogte 

Stuks 

Stuks 

Stuks 

m 

Stuks 

Ja / nee 

Tekst 

Stuks 

m 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

O

O 

3 Construction method Invoer gegevens bouwproces   

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Number of construction phases 

Description phase 

Construction speed 

Starting day 

Aantal bouwfases 

Beschrijving van de bouwfase 

Bouwsnelheid fase 

Startdag fase 

Stuks 

Tekst 

Werkd./verd 

Werkdag 

O 

O 

V 

V 

4 Criteria and key concerns lifts Toepassingscriteria en aandachtspunten   

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 

4.1.11 

4.1.12 

4.2 

Jumplift 

   Criteria 

      European guideline lifts 

      European guideline machines 

   Key concerns 

      Loading capacity 

      Serving height 

      Minimum building height 

   Facilities 

      Power supply 

      Waterproof deck 

      Waterproof access point 

      Wooden boarding 

Construction hoist 

Criteria en aandachtspunten Jumplift 

Voldoet het liftsysteem aan de richtlijnen? 

Europese liftenrichtlijn (98/16/EC) 

Europese machinerichtlijn (2006/42/EC) 

Is rekening gehouden met de punten? 

Maximaal hefvermogen van 4000 kg 

Maximale hefhoogte van 400 m 

Minimale gebouwhoogte liftsysteem 

Zijn de volgende voorzieningen aangebracht? 

Tijdelijke stroomvoorzieningen liftschacht 

Waterdichting van de liftschacht 

Waterdichting deuren liftschacht 

Nodige aftimmeringen deuren en liftkooi 

Criteria en aandachtspunten Jumplift 

 

 

Ja / nee 

Ja / nee 

 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

V 
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4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

   Criteria 

      NEN EN 12159       

      European guideline machines   

   Facilities 

      Prepared space 

      Scaffolding 

      Power supply 

      Hoisting equipment 

      Fastenings 

Voldoet het liftsysteem aan de richtlijnen? 

NEN EN 12159 (2000) 

Europese machinerichtlijn (2006/42/EC) 

Zijn de volgende voorzieningen aangebracht? 

Beschikbare ruimte t.b.v. de opstelplaats 

Eventuele steigerconstructies 

Tijdelijke stroomvoorzieningen 

Beschikbaar hijsmaterieel 

Aangebrachte verankering 

 

Ja / nee 

Ja / nee 

 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

V 

V 

V 

V 

V 

O

V 

V 

V 

5 Lift groups Invoer gegevens liftgroepen Per liftgroep  

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

Type of lift 

Number of lifts 

Day into operation 

Day out of operation 

Rated car capacity 

Loading capacity 

Rated speed 

Acceleration 

Jerk 

Total door time 

Entrance width 

Car length 

Car width 

Car height 

Jumplift of personen-/goederenlift 

Aantal liften binnen de liftgroep 

Dag waarop liftsysteem in werking gaat 

Dag waarop liftsysteem buiten werking gaat 

Capaciteit liftsysteem 

Hefvermogen liftsysteem 

Nominale hefsnelheid liftsysteem 

Acceleratie liftsysteem 

Jerk (schok) liftsysteem 

Totale deurtijd, openen en sluiten 

Toegangsbreedte liftsysteem 

Kooilengte 

Kooibreedte 

Kooihoogte 

JL / PG 

Stuks 

Werkdag 

Werkdag 

Personen 

kg 

m / s 

m / s² 

m / s³ 

Seconden 

mm 

mm 

mm 

mm 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

O 

O 

6 Direct costs lift groups Invoer directe kosten liftgroep Per liftgroep  

6.1 

6.1.1 

6.1.2 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

Material 

   Pieces 

   € / piece 

Hours 

   Hours 

   € / hour 

Equipment 

   Hours 

   € / hour 

Totale materiaalkosten 

Aantal materialen 

Kosten per materiaal 

Totale kosten uren 

Aantal uren 

Uurloon 

Totale kosten materieel 

Aantal uren 

Kosten per uur 

€ 

Stuks 

€ / stuk 

€ 

Stuks 

€ / stuk 

€ 

Stuks 

€ / stuk 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

7 Out of order lift groups Buiten werking zijn liftgroepen Per liftgroep  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

Number of Jumps 

Hours / Jump 

Costs / hour 

Maintenance / test moments 

Hours / moment 

Costs / hour 

Costs / moment 

Expected wind hours 

Aantal Jumps liftgroep 

Benodigde uren per Jump 

Kosten per uur 

Aantal momenten voor onderhoud en tests 

Benodigde uren per moment 

Kosten per uur 

Kosten per moment 

Verwacht aantal uren wind boven Bft. 8 

Stuks 

Uren / Jump 

€ / uur 

Stuks 

Uren / stuk 

€ / uur 

€ / stuk 

Uren 

O 

O 

O

O 

O 

O 

O 

O 

8 Demand Voorbereiden van de invoer van vraag   

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Available lift groups 

   Persons & goods 

   Only persons 

   Only goods 

Pauzelocaties 

Calculation moment 

Starting time 

Category 

Transfer time 

Space factor 

Beschikbare liftgroepen verdeling 

Toewijzing personen- en goederentransport 

Toewijzing alleen personentransport 

Toewijzing alleen goederentransport 

Selecteren wat pauzeverdiepingen zijn 

Toewijzen aantal calculatiemomenten 

Toewijzen starttijd aan calculatiemomenten 

Creëren van categorieën 

Transfertijd van personen in de categorie 

Ruimtefactor van personen in de categorie 

Liftgroep 

Liftgroep 

Liftgroep 

Liftgroep 

Verdiepingen 

Stuks 

Tijd (u:m) 

Stuks 

Seconden 

factor 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

O 

V 

V 

V 
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9 Persons demand Invoeren van teams   

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

Team description 

Number of units 

Lift group 

Category 

Starting day 

Working speed 

Start time 

End time 

Number of breaks 

Break start time 

Break end time 

Beschrijving van het team 

Aantal personen in het team 

Toewijzing liftgroep 

Toewijzing categorie 

Dag waarop team start 

Snelheid van het team per verdieping 

Aanvangstijd 

Eindtijd 

Aantal pauzemomenten 

Aanvangstijd pauzemomenten 

Eindtijd pauzemomenten 

Tekst 

Personen 

Liftgroep 

Categorie 

Werkdag 

Werkd./verd 

Calc moment 

Tijd (u:m) 

Stuks 

Tijd (u:m) 

Tijd (u:m) 

O 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

10 Goods demand Invoeren van goederen   

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

Good description 

Number of rides 

Lift group 

Departure day 

Transfer time 

Departure floor 

Destination floor 

Beschrijving van het goed 

Aantal benodigde ritten 

Toewijzing liftgroep 

Dag waarop het goed vertrekt 

Transfertijd van goed 

Verdieping van waar het goed vertrekt 

Bestemmingsverdieping 

Tekst 

Ritten 

Liftgroep 

Werkdag 

Seconden 

Verdieping 

Verdieping 

O 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Tabel 3: Toelichting op de invoer van gegevens 

 

4.3.2 Uitvoer gegevens 

In tabel 4 zijn alle variabelen opgenomen welke door het hulpmiddel als uitvoer worden gegeven.  

 Invoer Omschrijving Eenheid 

1 Output persons Overzicht resultaten personenstroom Per liftgroep 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Option 

Average UPPAR 

Average UPPHC 

Average Journey Time 

Optie van liftinzet 

Gem. opwaartse piek aankomstratio 

Gem. opwaartse piek verwerkingscapaciteit  

Gemiddelde reistijd (GRT) 

Nummer 

Pers. / 5 min. 

Pers. / 5 min. 

Seconden. 

 

2 Output goods Overzicht resultaten goederenstroom Per liftgroep 

2.1 

2.2 

2.3 

Average RRG 

Average HCG 

Average PR 

Gemiddeld aantal gevraagde ritten 

Gemiddelde verwerkingscapaciteit  

Gemiddeld verwerkingsratio 

Stuks / werkdag 

Stuks / werkdag 

% 

3 Out put costs Overzicht resultaten kosten Per liftgroep 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Total Journey Time 

Total costs Journey Time 

Costs Jumps 

Costs maintenance & tests 

Total costs out of order 

Indirect costs 

Direct costs 

Total costs 

Totale reistijd over gehele bouwproces 

Totale kosten ten gevolge van de reistijd 

Kosten ten gevolge van het Jumpen 

Kosten ten gevolge van onderhoud en tests 

Totale kosten buiten werking zijn liften 

Indirecte kosten (reistijd + buiten werking) 

Directe kosten 

Totale kosten (indirect + direct) 

Minuten 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

4 Output overview Overzicht alle resultaten Per liftgroep 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Average Journey Time 

Average PR 

Total costs 

Requirement 1 

Requirement 2 

Requirement 3 

Desired lift system 

Gemiddelde reistijd 

Gemiddelde verwerkingscapaciteit 

Totale kosten 

Eis 1: GRT ≤ 300 s. 

Eis 2: alle transportbewegingen uitvoerbaar 

Eis 3: Zo laag mogelijke totale kosten 

Gewenste liftinzet al dan niet bereikt 

Seconden 

% 

€ 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

Ja / nee 

Tabel 4: Toelichting op de uitvoer van gegevens 
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Mogelijke situaties | Uit de uitvoer van de vraag en het aanbod van zowel personen (OPAR en 

OPVC) als goederen, (VCg en GRg) kunnen een aantal situaties ontstaan. De verschillende situaties 

worden hieronder kort beschreven, zodat duidelijk wordt hoe de uitvoer kan worden 

geïnterpreteerd. Daarbij moet vermeld worden dat in de onderstaande situaties nog geen gewenste 

liftinzet kan worden gecreëerd, aangezien dan ook het aspect kosten in beschouwing moet worden 

genomen. Bij de personenstroom wordt in de verschillende situaties duidelijk of voldaan wordt aan 

de eerste eis van een gewenste liftinzet: de gemiddelde reistijd mag maximaal vijf minuten 

bedragen. Bij de goederenstroom wordt gekeken naar de tweede eis van een gewenste liftinzet: het 

uitvoerbaar zijn van alle gevraagde transportbewegingen. 

Personenstroom 

- Situatie A: OPVC > OPAR en GRT > 5 min; 

- Situatie B: OPVC > OPAR en GRT ≤ 5 min; 

- Situatie C: OPVC < OPAR en GRT > 5 min; 

- Situatie D: OPVC < OPAR en GRT ≤ 5 min; 

- Situatie E: OPVC ≈ OPAR en GRT > 5 min; 

- Situatie F: OPVC ≈ OPAR en GRT ≤ 5 min. 

Situatie A | Wanneer de opwaartse piek verwerkingscapaciteit significant groter is dan de 

opwaartse piek aankomstratio én de gemiddelde reistijd groter is dan vijf minuten, betekent het 

dat het liftsysteem een kwantitatieve overcapaciteit bezit, maar dat het systeem met deze 

kwantiteit niet aan de gestelde kwaliteit kan voldoen. 

Situatie B | In het geval de opwaartse piek verwerkingscapaciteit significant groter is dan de 

opwaartse piek aankomstratio én de gemiddelde reistijd kleiner is dan vijf minuten, betekent 

het dat het liftsysteem voldoet aan de eerste eis van een gewenste liftinzet. Echter bezit het 

liftsysteem een kwantitatieve overcapaciteit, wat impliceert dat het een te duur liftsysteem is.  

Situatie C | Wanneer de situatie ontstaat dat de opwaartse piek verwerkingscapaciteit kleiner is 

dan de opwaartse piek aankomstratio, kan het liftsysteem kwantitatief niet voldoen aan de 

vraag. Daarnaast is de gemiddelde reistijd hoger dan vijf minuten, dus ook kwalitatief wordt niet 

voldaan aan de gestelde eisen. 

Situatie D | Het liftsysteem heeft een te lage kwantitatieve capaciteit, aangezien de opwaartse 

piek verwerkingscapaciteit significant kleiner is dan de opwaartse piek aankomstratio. Toch 

voldoet het systeem aan de eerste eis van een gewenste liftinzet, aangezien de gemiddelde 

reistijd lager is dan vijf minuten. Het is niet erg aannemelijk dat deze situatie ontstaat. Het is niet 

noodzakelijk aanpassingen te doen, aangezien het liftsysteem voldoet aan de eerste eis van een 

gewenste liftinzet. 

Situatie E | Wanneer de opwaartse piek verwerkingscapaciteit ongeveer gelijk is aan de 

opwaartse piek aankomstratio, is de kwantitatieve capaciteit ongeveer in balans met de vraag 

naar liftinzet. Echter is de gemiddelde reistijd hoger dan vijf minuten, waardoor in deze situatie 

niet voldaan kan worden aan de eerste eis van een gewenste liftinzet.  

Situatie F | Wanneer de opwaartse piek verwerkingscapaciteit ongeveer gelijk is aan de 

opwaartse piek aankomstratio én de gemiddelde reistijd is lager dan vijf minuten, kan gesteld 

worden dat er voldaan wordt aan de eerste eis voor het creëren van een gewenste liftinzet. Dit 

is de meest ideale situatie die kan ontstaan. 
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Wanneer in een van deze situaties niet wordt voldaan aan de eerste eis van een gewenste liftinzet, 

dienen aanpassingen te worden gedaan. Aanpassingen in het aanbod van liftinzet hebben het 

meeste effect, echter kunnen de kosten van de liftinzet hierdoor toenemen. Het aanpassen van de 

vraag is niet altijd mogelijk, aangezien de vraag vast kan staan ten gevolge van het bouwproces. Wel 

is het mogelijk om, bijvoorbeeld door het maken van goede afspraken omtrent het in- en uitstappen 

van de liften en het aangeven van genoeg pauzelocaties, de vraag te verlagen of te verspreiden. 

Goederenstroom 

- Situatie A: VCg ≈ GRg of VCg > GRg, dus VR ≈ 100% of VR > 100% 

- Situatie B: VCg < GRg, dus VR < 100%; 

Situatie A | Wanneer de verwerkingsratio van de goederenstroom ongeveer gelijk of hoger is 

dan 100%, is het liftsysteem in staat om alle goederen op de werkdag te transporteren. In het 

geval dat de verwerkingsratio significant hoger is dan 100% kan gesproken worden van een 

overcapaciteit, waardoor de kosten van het liftsysteem hoog kunnen zijn. Het is aan te raden in 

deze situatie te kijken naar het verlagen van het aanbod, rekening houdend met de kosten. 

Situatie B | In het geval dat de verwerkingsratio van de goederenstroom significant lager is dan 

100%, kan het liftsysteem de vraag naar goederen op een specifieke werkdag niet aan. In deze 

situatie kan worden gekeken naar het verdelen van bepaalde goederen over andere werkdagen, 

met andere woorden: het verspreiden van de vraag. Ook kan het aanbod worden vergroot door 

de rondrittijd te verkleinen, door eigenschappen van het liftsysteem aan te passen. Het aanbod 

kan ook worden vergroot door de beschikbare tijdsduur voor goederentransport te vergroten. 

 

4.4 Werking LDC-tool 
 

Opstarten van de LDC-tool| Het hulpmiddel heeft de naam LDC-tool gekregen. De afkorting LDC 

staat voor Lift Design during Construction. Vanaf dit moment wordt het hulpmiddel omschreven 

door de bewoording “LDC-tool” of “tool”. De LDC-tool is gerealiseerd in het programma Excel 2010 

van het bedrijf Microsoft uit het pakket Office. Om de tool te kunnen gebruiken, dient de gebruiker 

de beschikking te hebben over minimaal Excel 2007. Als de LDC-tool is opgestart krijgt de gebruiker 

niet het standaard Excelscherm te zien, maar een volledige weergave van de LDC-tool. De functies 

van het programma Excel zijn namelijk niet benodigd voor de gebruiker. Ook verschijnt er bij het 

opstarten een melding vanuit Excel waarin wordt gevraagd of de gebruiker macro’s wil inschakelen. 

Deze melding dient met “Ja” beantwoord te worden, aangezien de gehele LDC-tool is gebaseerd op 

macro’s. 

De LDC-tool heeft een eenvoudige algemene indeling en stuurt naar een logische volgorde van 

handelen van de gebruiker. Ieder scherm bestaat uit een donkerblauwe titelbalk, een donkerblauwe 

menubalk en lichtblauw middenscherm. In de titelbalk worden alleen de titels en logo’s getoond en 

deze balk heeft geen andere functie dan het informeren van de gebruiker over het actieve scherm.  

In de menubalk aan de onderzijde van het scherm zijn navigatieknoppen opgenomen. Met deze 

navigatieknoppen kan de gebruiker wisselen tussen de verschillende schermen. Daarnaast staan er 

in de menubalk een aantal iconen waarmee een aantal algemene functies kunnen worden geladen. 

Van links naar rechts bekeken, laadt de eerste icoon de handleiding en het tweede en derde icoon 

kunnen worden gebruikt om de beveiliging aan of uit te zetten.  
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De middelste icoon geeft de gebruiker de mogelijkheid het actieve scherm of het gehele project af te 

drukken. De tweede en derde iconen van rechts kunnen gebruikt worden om het project op te slaan 

of om het op te slaan onder en andere naam (opslaan als). De icoon dat helemaal rechts staat 

afgebeeld zal het de tool afsluiten, na de vraag of de gebruiker het project wil opslaan. 

In het lichtblauwe middenscherm kan de gebruiker zijn invoer plaatsen en de uitvoer zien. De 

informatie in dit deel verschilt per scherm. 

De LDC-tool is ook opgenomen in bijlage Q, welke op de bijgevoegde CD-ROM is te vinden. 

Start | Het startscherm (afbeelding 7) heeft een eenvoudige indeling. Er wordt een korte introductie 

gegeven en een algemene uitleg van de LDC-tool. Daarnaast staan een aantal knoppen, welke de 

hoofdstappen van de LDC-tool vertegenwoordigen. De gebruiker kan zelf de volgorde bepalen, maar 

het is sterk aan te raden om te starten bij de eerste knop “Input building data”. Deze knop opent de 

eerste van een drietal schermen waarin informatie kan worden ingevoerd omtrent de 

projectomschrijving, de gebouwgegevens en het bouwproces. De tweede knop “Input lift groups” 

opent de eerste van een viertal schermen waarin informatie omtrent de liftgroepen kan worden 

ingevoerd. De knop “Input demand” opent een scherm waarin gestart kan worden met de invoer van 

de vraag naar liftinzet. Wanneer alle invoer van de eerste drie stappen compleet is kan de gebruiker 

een tweede optie van liftinzet invoeren door bij stap vier naar de tweede optie te navigeren. 

Vervolgens kan hij de stappen twee en drie aanpassen. Hij hoeft voor het invoeren van een nieuwe 

optie dus niet alle invoer volledig op nieuw te doen. De laatste knop, “Calculate”, berekent de 

liftinzet aan de hand van de ingevoerde gegevens. Aangezien deze berekening enkele minuten tot 

ongeveer 30 minuten kan duren, wordt na het klikken op de knop “Calculate” eerst een 

waarschuwing gegeven. Daarnaast wordt bij het klikken op één van de bovengenoemde knoppen 

automatisch opgeslagen. 

 

 
Afbeelding 7: Startscherm 
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Project description | Het eerste scherm dat verschijnt als op de knop “Input building data” is 

gedrukt, is de projectomschrijving (afbeelding 8). In dit scherm kunnen algemene gegevens van het 

project worden ingevoerd. Deze gegevens hebben geen invloed op de berekening en hebben tot 

doel de gebruiker te informeren. Wanneer het scherm is ingevuld kan middels de navigatieknoppen 

in de menubalk aan de onderzijde naar het volgende of vorige scherm worden gegaan. De knoppen 

in de menubalk zullen in ieder scherm zichtbaar zijn en telkens dezelfde functie hebben. 

 

Afbeelding 8: Project description 

Building specifications | Het volgende scherm geeft de gebruiker de mogelijkheid om de 

specificaties van het gebouw in te voeren (afbeelding 9). In het linkerdeel van het scherm kunnen 

gegevens omtrent de verschillende verdiepingen worden ingevoerd. Wanneer er verdiepingen zijn 

met een afwijkende hoogte, kunnen deze in het rechter deel van het scherm worden ingevoerd. Dit 

deel van het scherm verschijnt pas wanneer er bij “Different interfloor distances” wordt gekozen 

voor de optie “yes”. In dit rechterdeel van het scherm kunnen maximaal 20 verschillende 

verdiepingshoogten worden ingevoerd. Het deel onder de term “Heights” kan niet aangepast 

worden door de gebruiker, deze gegevens worden automatisch berekend wanneer de gebruiker op 

de knop “Calculate” klikt. In het scherm zijn verschillende helpknoppen opgenomen, welke bij ieder 

invoerveld een korte uitleg geven. De helpknoppen worden in ieder scherm getoond, zodat de 

gebruiker snel de juiste informatie heeft. Er kan ook op de knop “i” in de menubalk worden gedrukt. 

Construction method | Het scherm “Construction method” (afbeelding 10) betreft de invoer van 

bouwfasen. Allereerst dient er gekozen te worden tussen twee opties: “One construction phase” of 

“Multiple construction phases”. Deze optie laat de gebruiker dus kiezen tussen het invoeren van één 

bouwfase of het invoeren van meerdere bouwfasen (bv. ruwbouw en afbouw). Ongeacht welke 

optie wordt gekozen, de vorm van de invoer is hetzelfde. Na het invoeren van een beschrijving, de 

bouwsnelheid en de startdag, wordt er een totale bouwtijd en einddag berekend. Wanneer de 

gebruiker heeft gekozen voor het invoeren van meerdere fasen kan hij navigeren met behulp van de 

navigatieknoppen tussen de verschillende fasen. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid de invoer van 

alle bouwfasen tegelijk te verwijderen. 
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Afbeelding 9: Building specifications 

 

Afbeelding 10: Construction method 

Wanneer in het scherm “Construction method” op de navigatieknop volgende wordt geklikt, 

verschijnt opnieuw het startscherm (afbeelding 7). Alle benodigde informatie rondom het project, 

het gebouw en het bouwproces is nu ingevoerd. Er kan nu worden geklikt op de knop “Input lift 

groups”, zodat verder kan worden gegaan met het invoeren van de gegevens rondom de 

verschillende liftsystemen. 
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Criteria and key concerns lift systems | Het eerste scherm dat verschijnt na het klikken op “Input lift 

groups” behandelt de toepassingscriteria en aandachtspunten van de liftsystemen (afbeelding 11). In 

de donderblauwe titelbalk is ook “option 1” verschenen, aangezien de gebruiker in het startscherm 

verschillende opties aan kan geven. Per liftsysteem, Jumpliften of personen-/goederenliften, dienen 

een aantal vragen te worden beantwoord om te bepalen of het liftsysteem toepasbaar is. De vragen 

zijn verdeeld over drie categorieën: criteria, aandachtspunten en voorzieningen. Wanneer aan alle 

punten voldaan wordt kunnen de vragen allemaal positief worden beantwoord. Onderin is 

vervolgens te zien of het liftsysteem al dan niet toegepast kan worden. 

 

Afbeelding 11: Criteria and key concerns lift systems 

Lift groups | In dit scherm (afbeelding 12) kan de gebruiker verschillende liftgroepen definiëren. 

Daarbij moet de gebruiker in acht nemen dat één liftgroep kan bestaan uit meerdere liften met 

dezelfde eigenschappen en op dezelfde locatie. Met de twee navigatieknoppen boven in het scherm 

kan de gebruiker navigeren tussen liftgroepen. De gebruiker kan maximaal 50 liftgroepen definiëren. 

Aan de linkerzijde van het scherm dienen eerst enkele algemene gegevens van de liftgroep te 

worden ingevoerd, zoals type lift (Jumplift of personen-/goederenlift) en het aantal liften. In het 

rechterdeel van het scherm dient de gebruiker de technische eisen van het liftsysteem in te voeren, 

zoals het hefvermogen en de kooiafmetingen. Daarbij moet worden vermeld dat de waarden van de 

acceleratie en Jerk standaard waarden zijn. Er wordt dus niet van de gebruiker verwacht dat hij deze 

kennis bezit. Tenslotte kunnen de waarden van één liftgroep of alle liftgroepen worden verwijderd. 

Direct costs lift groups | In het scherm, volgend op de invoer van algemene en technische gegevens 

van de verschillende liftgroepen, kunnen de directe kosten per liftgroep worden ingevoerd 

(afbeelding 13). Aan de bovenzijde van het scherm kan een liftgroep worden geselecteerd, welke in 

het vorige scherm zijn gedefinieerd. Vervolgens kunnen de kosten per acitiviteit worden ingevoerd in 

de eerste regel, verdeeld over de aspecten materiaal, uren en materieel. Wanneer aan de linkerzijde 

op één van de twee navigatieknoppen wordt geklikt, wordt de vorige of volgende acitivteit geladen. 

Er kunnen per liftgroep maximaal 48 activiteiten worden toegevoegd (12 per pagina).  



                                                                                                  Hoogbouwlogistiek: “het bepalen van een gewenste liftinzet” 
  

23 maart 2012                                                Rutger ter Haar 
70 

Er wordt automatisch van pagina gewisseld wanneer de eerste pagina vol is, maar de gebruiker kan 

ook op één van de twee navigatieknoppen naast de tekst “Page” drukken om van pagina te wisselen. 

Rechtsonderin het scherm zijn een aantal algemene gegevens te zien, zodat de gebruiker de 

belangrijkste gegevens van de liftgroep kan zien. Als alle kosten zijn ingevoerd, kan gekozen worden 

om de kosten van een volgende liftgroep in te voeren, of om naar het volgende scherm te gaan. 

 

Afbeelding 12: Lift groups 

 

Afbeelding 13: Direct costs lift groups 
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Out of order lift groups| Dit scherm (afbeelding 14) geeft de gebruiker de mogelijkheid om in te 

voeren wat het aantal uren is dat de liftgroep buiten werking is en wat de kosten hiervan zijn. Links 

bovenin het scherm kan de gebruiker middels de blauwe navigatieknoppen de liftgroep selecteren. 

Direct onder deze navigatieknoppen verschijnen de belangrijkste gegevens van de geselecteerde 

liftgroep.  

In het gedeelte “Jumps” kunnen de uren en kosten ten gevolge van het ophogen of Jumpen van de 

liftgroep in worden gevoerd. De tool berekent vervolgens het totaal aantal benodigde uren en de 

totale kosten voor de Jumps. In het gedeelte “Maintenance & testing” kunnen alle uren en kosten 

worden ingevoerd welke voortkomen uit het onderhouden of keuren van de liftsystemen binnen de 

liftgroep. Hierbij rekent de tool wederom de totale uren en de totale kosten uit. Tenslotte kan het 

aantal verwachte uren dat een lift buiten werking zal zijn ten gevolge van wind (boven windkracht 8) 

worden ingevoerd. Dit geldt echter alleen voor personen-/goederenliften. 

Bij elk gedeelte zijn helpknoppen geplaatst waarmee de gebruiker op een snelle manier informatie 

kan krijgen over de benodigde invoer. 

 

 

Afbeelding 14: Out of order lift groups 

 

Wanneer in het scherm “Out of order lift groups“ op de navigatieknop volgende wordt gedrukt, 

verschijnt opnieuw het startscherm (afbeelding 7). De gebruiker heeft nu de gegevens omtrent het 

project, het gebouw, het bouwproces en de liftgroepen bepaald. Dit betekent dat het aanbod van 

liftinzet is vastgesteld en dat de vraag ingevoerd kan worden. Wanneer de gebruiker op de derde 

knop “Input demand” in het startscherm klikt, wordt de eerste van drie schermen geladen 

betreffende het invoeren van de vraag naar liftinzet. 
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Determination of demand | In dit scherm (afbeelding 15) wordt de vraag naar liftinzet voor 

personen en goederen voorbereid. In het deel “Available lift groups” dient de gebruiker de 

liftgroepen te verdelen onder één van de drie opties “Persons & goods”, “Only persons” of “Only 

goods”. Hierdoor is van elke liftgroep bekend wat getransporteerd wordt met de liftgroep. De 

gebruiker moet alle liftgroepen verdelen, anders geeft de tool een melding. In het deel “Break floors 

persons” dient de gebruiker de pauzelocaties aan te geven, door verdiepingen toe te voegen in het 

rechter scherm. In de gebruikte vakken kunnen waarden worden geselecteerd, zoals dit ook gebeurt 

in het programma Windows. Dat wil zeggen dat de gebruiker de muis in combinatie met de toetsen 

“ctrl” en “shift” kan gebruiken voor het selecteren van één of meerdere waarden. De volgende stap 

is het definiëren van calculatiemomenten.  

Er kunnen maximaal acht calculatiemomenten worden gedefinieerd. Wanneer een tijdstip wordt 

ingevuld is een calculatiemoment gedefinieerd. Een calculatiemoment is een moment waarop één of 

meerdere personen arriveren. In het volgende scherm kan aan ieder team vervolgens een 

calculatiemoment worden toegekend.  

Tenslotte dienen categorieën van de personen vastgesteld te worden, welke ook in het volgend 

scherm kunnen worden toegewezen aan verschillende teams of personen. Deze categorieën geven 

aan hoelang een persoon erover doet om in- en uit te stappen (transfer time) en welke ruimte een 

persoon in beslag neemt (space factor). Voor deze laatste twee waarden zijn in de helpfuncties 

standaardwaarden aangegeven, zodat de gebruiker een beeld krijgt van de waarden die ingevuld 

kunnen worden. De gebruiker is vrij om deze waarden al dan niet te gebruiken. 

 

 

Afbeelding 15: Determination of demand 
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Person demand | In afbeelding 16 is het scherm te zien waarin de personenvraag kan worden 

ingevoerd. Aan de bovenzijde van het scherm kunnen teams worden ingevoerd, welke bestaan uit 

een bepaald aantal personen met dezelfde eigenschappen: 

- Beschrijving; 

- Aantal personen; 

- Liftgroep; 

- Categorie; 

- Werkperiode; 

o Startdag; 

o Snelheid; 

o Einddag; 

- Werktijden; 

o Calculatiemoment; 

o Starttijd; 

o Eindtijd; 

- Pauzes; 

o Pauze; 

o Starttijd; 

o Eindtijd.

Deze gegevens kunnen deels worden ingevoerd door een aantal “drop down menu’s”, welke de 

invoer van de gebruiker beperken tot een specifieke hoeveelheid. Wanneer de gebruiker het eerste 

team heeft ingevoerd, kan hij het volgende team invoeren door de navigatieknoppen onder de tekst 

“Team” aan de rechterzijde van het scherm te gebruiken. In de pagina onder de invoervelden wordt 

het team vervolgens toegevoegd. Er kunnen maximaal 20 teams per pagina worden ingevoerd, 

waarna de LDC-tool automatisch verspringt naar de volgende pagina. De gebruiker kan tussen 

pagina’s navigeren door de navigatieknoppen aan de rechterzijde van het scherm te gebruiken. Er 

kunnen maximaal 1000 teams worden ingevoerd, verdeeld over 50 pagina’s. Het laden van deze 

pagina’s kan enige tijd in beslag nemen, door de berekeningen die de LDC-tool uitvoert. 

 

Afbeelding 16: Person demand 

Goods demand | Het scherm “Goods demand” (afbeelding 17) geeft de gebruiker de mogelijkheid 

alle te transporteren goederen van één specifieke verdieping in te voeren. De LDC-tool bepaalt 

vervolgens aan de hand van de gegevens van het bouwproces het totale aantal transportbewegingen 

ten behoeve van alle verdiepingen. Eerst dient de gebruiker per type goed een beschrijving in te 

voeren.  
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Daarna dient hij te bepalen hoeveel ritten er benodigd zijn voor het specifieke goed. Vervolgens 

moet hij aangeven met welke liftgroep dit goed getransporteerd wordt. De LDC-tool toont in het 

“Drop down menu” alleen de liftgroepen welke toegewezen zijn ten behoeve van het 

goederentransport. Vervolgens moet de werkdag waarop het goed moet worden getransporteerd 

worden ingevoerd. Dit is een relatieve dag ten opzichte van de start van de werkzaamheden op een 

bepaalde verdieping. Bijvoorbeeld: wanneer een bepaalt goed één dag voor de start van de 

werkzaamheden aanwezig moet zijn, dan dient de gebruiker onder departure één te kiezen. 

Vervolgens moet de gebruiker een transfertijd bepalen. Hierin kan de tool geen ondersteuning 

bieden, gezien het feit dat voor goederen zeer variabele transfertijden mogelijk zijn, afhankelijk van 

de transportwijze van het goed. Tenslotte dient de locatie van waar het goed getransporteerd wordt 

ingevoerd te worden. In veel gevallen zal dit de begane grond zijn. 

 

Afbeelding 17: Goods demand 

Wanneer de gebruiker navigeert naar het volgende scherm, zal het startscherm (afbeelding 7) 

wederom verschijnen. Wanneer alle gegevens juist zijn ingevoerd kan worden geklikt op “Calculate”. 

Na het beantwoorden van de vraag of de gebruiker zeker weet dat hij de liftinzet wil berekenen, zal 

de tool de liftinzet gaan berekenen aan de hand van de ingevoerde gegevens. De duur van het 

berekenen is afhankelijk van de complexiteit van de gegevens en de snelheid van de gebruikte 

computer (verwachting van de duur varieert van enkele seconden tot ongeveer 30 minuten). Tijdens 

het berekenen is het zeer sterk aan te raden geen andere activiteiten uit te voeren met de computer 

en niet te wisselen van programma, omdat veel rekencapaciteit wordt gevraagd voor de berekening. 

Wanneer de berekening is uitgevoerd worden vier schermen gegenereerd: 

1. Output persons: resultaten personenstroom (eis 1 gewenste liftinzet) 

2. Output goods: resultaten goederenstroom (eis 2 gewenste liftinzet) 

3. Output costs: resultaten kosten liftinzet (eis 3 gewenste liftinzet) 

4. Output overview: overzicht resultaten (bereiken gewenste liftinzet) 
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Output persons | Het scherm “Output persons” (afbeelding 18) toont de resultaten van de 

berekening van de gemiddelde reistijd. Bovenin het scherm kan de gewenste optie worden 

geselecteerd. Het scherm is verdeeld in twee segmenten. In elk segment kunnen de gegevens van 

één specifieke liftgroep van de geselecteerde optie worden getoond. Door deze verdeling kunnen de 

resultaten van verschillende liftgroepen worden vergeleken. Door middel van het “drop down menu” 

achter “Lift group”, kan een liftgroep worden geselecteerd. Van elke liftgroep worden de resultaten 

getoond over de gehele operationele periode van de liftgroep. Daarnaast kan de gebruiker van de 

tool ook gegevens van een specifieke werkdag binnen deze operationele periode oproepen door in 

het drop down menu “Day” de gewenste werkdag te selecteren. 

Allereerst worden enkele algemene gegevens getoond van de geselecteerde liftgroep om de 

gebruiker te informeren over de liftgroep (“Number of lifts”, “Unit type”, “Type of lift”). Hierna 

worden de volgende resultaten van de berekening per liftgroep getoond.  

- Average UPPAR (aantal personen / 5 minuten); 

- Average UPPHC (aantal personen / 5 minuten); 

- Average Journey Time (seconden). 

De “Average UPPAR” toont de gemiddelde opwaartse piek aankomstratio van de liftgroep en de 

“Average UPPHC” de gemiddelde opwaartse piek verwerkingscapaciteit van de liftgroep. De derde 

waarde is de “Average Journey Time” (AJT) en deze geeft de gemiddelde reistijd van de personen 

binnen de liftgroep weer.  

Aan de hand van deze gegevens kan de gebruiker zien of de liftgroep voldoet aan de eerste eis van 

een gewenste liftinzet “een maximale reistijd van vijf minuten (300 seconden)”. Een liftinzet voldoet 

pas aan de eerste eis wanneer op alle werkdagen de gemiddelde reistijd lager is dan 5 minuten. 

Hierbij is de grafiek een belangrijke informatiebron. Om aan de eerste eis te voldoen moet in de 

grafiek de gemiddelde reistijd (blauwe lijn) altijd onder de 300 seconden grens (rode lijn) blijven. 

 

Afbeelding 18: Output persons 
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Output goods | Het scherm “Output goods” (afbeelding 19) toont de resultaten van de berekening 

van het verwerkingsratio. Het scherm toont de resultaten van de bovenin het scherm geselecteerde 

optie. De resultaten van verschillende liftgroepen kunnen wederom worden vergeleken, doordat het 

scherm in twee segmenten is verdeeld. Van elke liftgroep worden de resultaten getoond over de 

gehele operationele periode van de liftgroep. Daarnaast kan de gebruiker van de tool ook gegevens 

van een specifieke werkdag binnen deze operationele periode oproepen door in het drop down 

menu “Day” de gewenste werkdag te selecteren. 

Evenals bij het vorige scherm worden eerst enkele algemene gegevens getoond van de 

geselecteerde liftgroep (“Number of lifts”, “Unit type”, “Type of lift”). Hierna worden de volgende 

resultaten van de berekening per liftgroep getoond, zowel gedurende de gehele operationele 

periode van het liftsysteem, als op een specifieke werkdag.  

- Average RRG (aantal ritten); 

- Average HCG (aantal ritten); 

- Average PR (percentage). 

De “Average RRG” toon het gemiddeld aantal gevraagde ritten per werkdag van het hele 

bouwproces. De “Average HCG” toont de gemiddelde verwerkingscapaciteit per werkdag van de 

liftsystemen in de liftgroep. De derde waarde is de “Average PR” en deze waarde geeft het 

gemiddelde verwerkingsratio per werkdag van de goederen gedurende het gehele bouwproces.  

Door deze gegevens kan de gebruiker zien of de liftgroep voldoet aan de tweede eis van een 

gewenste liftinzet: “het uitvoerbaar zijn van alle gevraagde transportbewegingen”. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat alleen aan de tweede eis kan worden voldaan, als ook aan de eerste eis van 

een gewenste liftinzet wordt voldaan. Op iedere werkdag in het bouwproces moet het 

verwerkingsratio gelijk of hoger zijn dan 100%. Hierbij is de grafiek een belangrijke informatiebron, 

omdat daarin goed te zien is of de verwerkingsratio (blauwe lijn) boven de 100% (rode lijn) blijft. 

 

Afbeelding 19: Output goods 
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Output costs | Het derde outputscherm “Output costs” (afbeelding 20), laat een overzicht van de 

kosten zien per optie. Bovenin het scherm kan genavigeerd worden tussen de verschillende opties. 

Ook dit scherm is verdeeld in twee segmenten. In het linker segment worden de kosten van de 

geselecteerde optie per liftgroep getoond. De gewenste liftgroep kan worden geselecteerd door het 

“drop down menu” bovenin. Het tweede segment toont de kosten van alle liftgroepen van de 

geselecteerde optie. 

In beide segmenten worden de volgende resultaten getoond: 

- Total Journey time (minuten); 

- Costs per hour (€); 

- Total costs Journey time (€); 

- Costs Jumps (€); 

- Costs Maintenance & tests (€); 

- Total costs out of order (€); 

- Indirect costs lift group (€); 

- Direct costs lift group (€); 

- Total costs lift group (€). 

 

De totale kosten ten gevolge van de reistijden “Total costs Journey time” worden bepaald door de 

totale reistijd te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per uur. De totale kosten ten gevolge 

de reistijden zijn nu bepaald. Vervolgens worden de kosten van het ophogen of het Jumpen van de 

liftgroep en de kosten van het onderhoud en het keuren bij elkaar opgeteld, waardoor de totale 

kosten ten gevolge van het buiten werking zijn van de liftgroep zijn bepaald. Tezamen met de totale 

reistijdkosten zijn nu de indirecte kosten vastgesteld. Wanneer bij de indirecte kosten de directe 

kosten van de verschillende liftsystemen in de liftgroep worden opgeteld, ontstaan de totale kosten 

van de liftgroep. Het tweede segment bepaald op dezelfde wijze de kosten van alle liftgroepen. 

 

Afbeelding 20: Output costs 
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Output Lift Design during Construction | Het laatste scherm (afbeelding 21) toont een overzicht van 

alle resultaten en laat zien of al dan niet een gewenste liftinzet is bereikt van de geselecteerde optie. 

De gewenste optie kan boven in het scherm worden geselecteerd. Het scherm bestaat wederom uit 

twee segmenten. Het eerste segment toont de resultaten per liftgroep en het tweede segment toont 

de gemiddelde resultaten van alle liftgroepen.  

In beide segmenten worden de volgende resultaten getoond voor de gehele bouwfase en voor een 

specifieke werkdag: 

- Average Journey Time (seconden); 

- Average PR (%); 

- Total costs (€). 

Deze drie variabelen vertegenwoordigen alle drie de eisen die gesteld zijn aan een gewenste liftinzet. 

De gemiddelde reistijd (Average Journey Time) mag niet hoger zijn dan vijf minuten, alle gevraagde 

transportbewegingen (Average Journey time en Average PR) moeten uitvoerbaar zijn en de totale 

kosten (Total costs) moeten zo laag mogelijk zijn. Onderin het scherm toont de tool per segment en 

voor de gehele bouwfase of één specifieke dag, of aan de eisen wordt voldaan. Wanneer de 

gemiddelde reistijd lager is dan 300 seconden (vijf minuten) is aan de eerste eis voldaan. Wanneer 

aan de eerste eis is voldaan én het verwerkingsratio (PR) van de goederen is gelijk of hoger dan 

100%, is ook voldaan aan de tweede eis. De derde eis kan alleen bekeken worden in het tweede 

segment, waarin de totale liftinzet bekeken worden. Aan deze eis wordt voldaan wanneer de kosten 

van de geselecteerde optie de laagste zijn van alle ingevoerde opties. 

In het tweede segment wordt tenslotte aangeven voor de gehele bouwfase en voor een specifieke 

werkdag of een gewenste liftinzet is bereikt, wat alleen mogelijk is als aan alle eisen wordt voldaan. 

 

Afbeelding 21: Output Lift Design during Construction 
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Wanneer de resultaten niet gewenst zijn, kan met behulp van de knoppen onderin het scherm naar 

het startscherm worden genavigeerd, zodat de opties van liftinzet aangepast kunnen worden. 

In bijlage M zijn enkele voorbeelden van mogelijke resultaten van de LDC-tool te zien, zodat de 

werking van de tool verder wordt verduidelijkt. 

Onderhoud | De LDC-tool kan gemakkelijk onderhouden worden. Achter ieder scherm is namelijk 

een database verborgen, welke door de gebruiker aangepast kan worden wanneer hij het juiste 

wachtwoord heeft. Er zijn twee lagen van beveiliging aangebracht in de LDC-tool. Een standaard 

gebruiker kan geen aanpassingen doen in de tool. Een gebruiker die in de eerste beveiligingslaag 

mag komen krijgt daarvoor een wachtwoord. Hiermee kan hij benamingen en belangrijke 

standaardwaarden aanpassen, zodat de gebruiker de tool “up to date” kan houden. Daarnaast kan 

de gebruiker benamingen aanpassen. De tweede laag van beveiliging geeft toegang tot de basis van 

de LDC-tool. Deze basis betreft voornamelijk de rekenmethode en de structuur van de tool. 

 

4.6 Resumé: LDC-tool 
 

In dit hoofdstuk is behandeld op welke wijze de LDC-tool is opgezet en wat de werking is van de tool, 

waardoor de vierde taakstelling volledig is behandeld. 

De LDC-tool is ontwikkeld aan de hand van een programma van eisen, zodat de tool alle benodigde 

functies bevat en het bruikbaar is. Daarnaast is een afbakening gemaakt om de beperkingen van het 

de tool aan te geven en om duidelijk te maken in welke situaties de LDC-tool gebruikt kan worden. 

Aan de hand van de verzamelde gegevens uit de onderzoeksfase is vervolgens een structuur voor de 

tool opgesteld. Deze structuur in combinatie met het bepalen van de nodige invoer en uitvoer van 

gegevens, heeft er toe geleid dat de tool kon worden gerealiseerd. De LDC-tool is gerealiseerd in het 

programma Excel en geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle relevante gegevens in te voeren en 

te laten berekenen. Uit de berekening komen een aantal resultaten aan de hand waarvan de LDC-

tool bepaald of een gewenste liftinzet wordt behaald. Wanneer geen gewenste liftinzet wordt 

behaald kan de gebruiker de invoer aanpassen. 
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5 | TOETSING LDC-TOOL 
 

n dit hoofdstuk is de LDC-tool getoetst om na te gaan of het ook daadwerkelijk functioneert 

zoals in de theorie is gesteld. Allereerst is de rekenmethode van de tool getoetst, door middel 

van een vergelijking met programmatuur van KONE. Hierdoor wordt duidelijk of de 

rekenmethode de juiste resultaten geeft. Vervolgens is de LDC-tool getoetst door een 

werkvoorbereider, waardoor duidelijk wordt of de tool gebruiksvriendelijk is en of de invoer en de 

uitvoer duidelijk is. Tenslotte is een toetsing uitgevoerd aan de hand van het programma van 

eisen, zodat duidelijk is, of de LDC-tool alle benodigde functies heeft. Naar aanleiding van deze 

toetsing zijn conclusies gemaakt en aanbevelingen gedaan.  

De toetsing van de LDC-tool vindt plaats aan de hand van de volgende drie aspecten: 

- Rekenmethode (paragraaf 5.1); 

- Gebruik (paragraaf 5.2); 

- Programma van eisen (paragraaf 5.3). 

 

5.1 Toetsing rekenmethode 
 

Om de rekenmethode te kunnen toetsen is contact opgenomen met het bedrijf KONE dat beschikt 

over uitgebreide programmatuur voor het berekenen van een liftinzet. Deze programmatuur is, 

evenals de LDC-tool, ook ontwikkeld op basis van de methode Barney. Echter hebben de heer 

Roschier (MSc) en de heer Kaakinen (MSc) de programmatuur uitgebreid. 

Het grote verschil tussen de programmatuur van KONE en de ontwikkelde tool is het dynamisch 

karakter van de laatstgenoemde. De berekeningsmethode van KONE is namelijk gebaseerd op het 

uitrekenen van een liftinzet tijdens de gebruiksfase van een gebouw. Dit kan gebeuren op één enkele 

dag, aangezien in de gebruiksfase wordt uitgegaan van het feit dat de invloedsfactoren niet per dag 

veranderen. De ontwikkelde tool is juist gemaakt om dit dynamische karakter op te vangen en mee 

te nemen in de berekening van de liftinzet. Aangezien er geen andere, werkende, programmatuur is, 

waarmee het dynamische karakter kan worden nagebootst, is het niet mogelijk de volledige 

rekenmethode van de tool te toetsen. Het is wel mogelijk om op één specifiek moment in het 

bouwproces na te bootsen in de programmatuur van KONE. Op dit moment kan de rekenmethode 

getoetst worden, zodat een uitspraak kan worden gedaan over de rekenmethode van de LDC-tool.  

Om de invoer van KONE en de invoer in de tool gelijk te stellen zijn twee voorbeelden opgesteld. 

Deze voorbeelden zijn vervolgens door de heer Van Dijk in de programmatuur van KONE ingevoerd. 

De heer Van Dijk is een expert op het gebied van het berekenen van liftinzet en het omgaan met de 

programmatuur. De toetsing van de rekenmethode heeft plaats gevonden binnen de volgende 

beperkingen, deels ten gevolge van de gebruikte programmatuur. 

- Er wordt getoetst op één specifieke werkdag; 

- Er kan slechts één liftgroep getoetst worden; 

- De personen-/goederenliften kunnen niet worden getoetst; 

I 
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- Het is alleen mogelijk om de personenstroom te berekenen, de goederenstroom kan dus 

niet worden getoetst; 

- Er kan alleen met een invoer van een populatie per verdieping worden gewerkt; 

- De gehele populatie arriveert tegelijk bij de lift (één calculatiemoment); 

- De gehele populatie is op iedere werkdag aanwezig; 

- De gehele populatie wordt getransporteerd met de aangegeven Jumpliften; 

- De resultaten kunnen alleen worden vergeleken door middel van de rondrittijd voor 

personen en de gemiddelde wachttijd of intervaltijd.  

- De resultaten kunnen niet worden verkregen uit het standaard output scherm van de LDC-

tool, er zal in de databases moeten worden gezocht naar de juiste waarden. 

Er zijn naast de beperkingen een aantal verschillen tussen de programmatuur van KONE en de LDC-

tool aan te merken, waardoor de resultaten kunnen worden beïnvloed. 

- De deurtijden worden in de programmatuur van KONE zeer gedetailleerd behandeld en er 

wordt gerekend met een “High duty” instelling. Hierdoor kunnen per stopplaats kleine 

verschillen ontstaat in de stoptijd (ts) van het liftsysteem; 

- Door het feit dat KONE rekent met een geavanceerd start- en stopsysteem rekent KONE 

efficiënter dat de LDC-tool. Hierdoor kan bij iedere stop een klein verschil ontstaan. 

- In de berekeningen die wordt gemaakt door de LDC-tool zijn kleine aanpassingen gedaan 

om rekening te houden met factoren in het bouwproces, terwijl dit niet is opgenomen in de 

programmatuur van KONE. 

 

5.1.1 Voorbeelden 

Er zijn een tweetal voorbeelden opgesteld welke ingevoerd zijn beide programma’s. Deze 

voorbeelden zijn opgezet om de toetsing zo goed mogelijk uit te voeren. 

1 Gebouw Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4                                     

Aantal bouwlagen 

Hoofdstopplaats 

Gemiddelde hoogte verdieping 

Afwijkende hoogten 

45 (44 verd. + beg. grond) 

Begane grond 

3,3 meter 

Begane grond: 5 meter 

101 (100 verd. + beg. grond) 

Begane grond 

3,0 meter 

Begane grond: 5 meter 

Technische ruimte: 4 meter 

2 Liftsysteem   

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Type lift 

Aantal liften 

Nominale liftbezetting 

Hefvermogen 

Hefsnelheid 

Acceleratie 

Jerk 

Deurbreedte 

Totale deurtijd 

Jumplift 

2 

16 personen 

1200 kg 

3,5 m/s 

0,8 m/s² 

1,2 m/s³ 

1100 mm 

6,2 seconden 

Jumplift 

4 

20 personen 

1500 kg 

4,5 m/s 

0,8 m/s² 

1,2 m/s³ 

1100 mm 

7,0 seconden 

3 Vraag naar liftinzet   

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Totale pop. boven hoofdstopplaats 

Populatie zone 1 

Populatie zone 2 

Populatie zone 3 

Transfertijd 

440 personen 

Verd. 1 t/m 22: 6 p. / verd. 

Verd. 23 t/m 44: 14 p. / verd. 

 

2 seconden 

1440 personen 

Verd. 1 t/m 30: 10 p. / verd. 

Verd. 31 t/m 70: 15 p. / verd. 

Verd. 71 t/m 100: 18 p. / verd. 

2 seconden 

Tabel 5: Voorbeelden t.b.v. de toetsing 
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5.1.2 Invoer 

Invoer KONE | De volgende gegevens zijn ingevoerd in de programmatuur van KONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste waarden uit de bovenstaande afbeeldingen worden hier kort besproken. Het type 

gebouw is vastgesteld op een kantoorfunctie, vanwege de overeenkomsten van deze functie met 

één specifieke dag uit het bouwproces. Het verkeerstype is vastgesteld op “incoming” om alleen het 

verkeer tijdens de opwaartse piek te berekenen. Er is een met een liftbezetting van 80% gerekend, 

aangezien de LDC-tool ook met deze bezetting rekent. Er kan geconcludeerd worden dat alle 

waarden uit het voorbeeld goed ingevuld zijn in de programmatuur van KONE en dat er geen grote 

verschillen betreffende de invoer met de te toetsen tool te onderscheiden zijn. 

Invoer LDC-tool | Vervolgens is het voorbeeld ingevuld in de ontwikkelde tool. De waarden uit de 

invoer konden daarbij allemaal ingevuld worden, hoewel er twee aanpassingen moesten worden 

gedaan in de wijze waarop de waarden moesten worden ingevoerd, omdat het hier een specifieke 

werkdag in de bouwfase betreft.  

De eerste aanpassing betrof de invoer van personen. Gezien het feit dat de LDC-tool dient te 

rekenen met een populatie van 440 personen op één specifieke werkdag en verdeeld over bepaalde 

verdiepingen, is er voor gekozen om 44 teams in te voeren die allen één dag later starten dan het 

vorige team. Het eerste team start op werkdag 1 in het bouwproces en alle teams werken met een 

snelheid van 1 dag per verdieping. Door de eerste 22 teams een populatie te geven 14 personen en 

de 22 daarop volgende teams een populatie van 6 personen, wordt op werkdag 45 de situatie 

nagebootst welke is ingevoerd door KONE en welke getoetst dient te worden.  

De tweede aanpassing is de uitvoer van gegevens. Aangezien op alle andere werkdagen dan werkdag 

45 de gegevens niet kloppen geeft de LDC-tool in het scherm “Output persons” geen geldige 

resultaten. Daarom zijn handmatig de juiste waarden in de verschillende databases opgezocht voor 

werkdag 45.  

Afbeelding 23: Invoer KONE voorbeeld  2 Afbeelding 22: Invoer KONE voorbeeld 1 
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Grafiek 3: Resultaten KONE voorbeeld 1 

5.1.3 Resultaten 

Resultaten KONE | De onderstaande grafiek toont vervolgens de resultaten die de programmatuur 

van KONE geeft op basis van de waarden uit het voorbeeld. 

 

Grafiek 3 laat de belangrijkste uitvoer zien van voorbeeld 1 uit de programmatuur van KONE. De 

heer Van Dijk heeft daarbij de volgende conclusie getrokken: “Bij een volle cabine (tussen de 65 – 80 

%, percentages in de grafieklijn) is het interval ca. 112 – 128 (y-as). Het aanbod (x- as) is maximaal 

6,8 %. Bij 6,5 % aanbod is ca. 83 minuten de tijd nodig om alle mensen naar boven te brengen.” 

 

Grafiek 4 laat de belangrijkste uitvoer zien van de programmatuur van KONE ten gevolge van de 

invoer uit voorbeeld 2. De heer Van Dijk heeft daarbij de volgende conclusie getrokken: “Bij een volle 

cabine (tussen de 65 – 80 %, percentages in de grafieklijn) is het interval ca. 112 – 128 (y-as). Het 

aanbod (x- as) is maximaal 6,8 %. Bij 6,5 % aanbod is ca. 83 minuten de tijd nodig om alle mensen 

naar boven te brengen.” 

Grafiek 4: Resultaten KONE voorbeeld 2 
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Resultaten LDC-tool en vergelijking | In de onderstaande tabellen zijn de belangrijkste factoren 

getoond met de waarden welke KONE heeft bepaald en de waarden welke uit de ontwikkelde tool 

voortkwamen. Er konden niet meer waarden uit de resultaten van KONE worden gehaald dan de 

onderstaande, waardoor er alleen een vergelijking mogelijk is tussen deze waarden. 

VOORBEELD 1 KONE LDC-tool % verschil 

Rondrittijd (RRTp) 255,00 sec. 303,91 sec. + 19% 

Gemiddelde wachttijd (ong. gelijk aan interval) 127,50 sec. 128,99 sec. + 1% 

Gemiddelde reistijd (alleen LDC-tool)  259,98 sec.  

Tabel 6: Vergelijking resultaten KONE en LDC-tool voorbeeld 1 

 

VOORBEELD 2 KONE LDC-tool % verschil 

Rondrittijd (RRTp) 373,80 sec. 441,81 sec. + 18% 

Gemiddelde wachttijd (ong. gelijk aan interval) 93,40 sec. 93,76 sec. + 1% 

Gemiddelde reistijd (alleen LDC-tool)  281,65 sec.  

Tabel 7: Vergelijking resultaten KONE en LDC-tool voorbeeld 2 

Uit de vergelijking blijkt dat tussen de programmatuur van KONE en de LDC-tool een verschil van 

18% tot 19% aanwezig is in de berekening van de rondrittijd en een verschil van 1% tussen de 

berekening van de interval of wachttijd.  

Het verschil in de rondrittijd van ongeveer 18% tot 19% is vrij groot, maar deels te verklaren door de 

verschillen in de programmatuur. Zoals aangegeven ontstaat er namelijk per stopplaats een verschil 

ten gevolge van de stoptijden, waardoor een deel van het verschil in de rondrittijd zou kunnen 

worden verklaard. Het is helaas niet precies duidelijk hoe groot het verschil per stopplaats is. Dit kan 

variëren van 0,1 seconde tot ongeveer 2,0 seconden. Mocht het verschil 1 seconde bedragen dan 

gaat de rondrittijd, berekent door de LDC-tool vanuit voorbeeld 1, met ongeveer 12 seconden 

omlaag (het verwachte aantal stopplaatsen is 12) en de rondrittijd uit voorbeeld 2 kan in dat geval 

met 17 seconden worden verlaagd. Dit betekent dat het verschil in beide voorbeelden terug 

gebracht worden naar 14%. Verder kan het verschil niet direct worden verklaard door het feit dat er 

geen inzagemogelijkheid is in de programmatuur van KONE en door de grote complexiteit van de 

berekeningen. Daarnaast is het verschil in beide voorbeelden nagenoeg hetzelfde, wat suggereerd 

dat de ontwikkelde berekening continu functioneerd. Het verschil in wachttijd (of intervaltijd) is 

slechts 1% en dit is een zeer acceptabel verschil.  

Er kan geen uitspraak worden gedaan over het feit of een gewenste liftinzet is bereikt in de 

bovenstaande situaties, aangezien niet alle gegevens zijn ingevoerd en er daardoor niet getoetst kan 

worden aan alle voorwaarden. Uit de grafieken van KONE blijkt dat, bij een liftbezetting van 80%, de 

liftinzet “Unsatisfactory” is. Dat wil zeggen dat de berekende liftinzet in de de liftenbranche niet als 

voldoende wordt beschouwd. Echter zijn de eisen in deze branche veel hoger dan de eisen die 

gesteld zijn aan een gewenste liftinzet tijdens het bouwproces. Uit de LDC-tool blijkt dat de 

gemiddelde reistijd in voorbeeld 1 259,98 seconden is en in voorbeeld 2 281,65 seconden. Dit 

betekent dat volgens de LDC-tool in beide voorbeelden aan de eerste eis van een gewenste liftinzet 

wordt voldaan (maximale gemiddelde reistijd van 300 seconden). Hoewel de gemiddelde reistijd 

gebaseerd is op de gemiddelde wachttijd en de rondrittijd, kan deze waarde niet worden 

geverifieerd, door het feit dat er geen toetsing kan plaatsvinden van de gemiddelde reistijd. 
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De heer Van Dijk heeft een korte reflectie gegeven op de rekenmethode van de LDC-tool en de 

gedane toetsing. Hieronder is de belangrijkste informatie daaruit geciteerd. 

“Rutger is bij mij gekomen om te reflecteren m.b.t. kennis van liften en de berekeningsmethode. De 

berekeningsmethode die Rutger heeft uitgewerkt is volgens Dr. Gina Barney. De berekeningsmethode 

is binnen de liftindustrie algemeen erkend als de methode om te berekenen hoeveel liften en met 

welke hefsnelheden toegepast dienen te worden om voldoende kwaliteit te hebben in hoogbouw. 

KONE hanteert de beginselen van Dr. Barney aangevuld door de heer Roschier (MSc) en de heer 

Kaakinen (MSc). De berekeningen heeft Rutger moeten aanpassen voor de toepassing die hij voor 

ogen heeft. De berekeningsmethode is uitgebreid besproken en getoetst. De toetsing heeft 

plaatsgevonden waarbij de uitkomsten zijn vergeleken tussen de berekeningsmethode van KONE en 

van Rutger ter Haar. Dit betreft de principiële vervoers- of capaciteitsberekening. Het is Rutger gelukt 

om een programma te schrijven dat klopt met wat er in de branche wordt toegepast.” 

 

5.2 Toetsing gebruik 
 

Naast de toetsing van de rekenmethode is ook het gebruik van de LDC-tool getoetst. Het feit dat de 

tool op een correcte wijze de berekeningen uitvoert zegt namelijk niets over het gebruik en de 

gebruiksvriendelijkheid. Het is tenslotte de bedoeling dat de toekomstige gebruiker, een 

werkvoorbereider, gemakkelijk kan werken met de LDC-tool en met behulp van de tool in staat is 

een gewenste liftinzet te bepalen op een hoogbouwproject.  

Voor het toetsen van het gebruik is de heer Ter Haar bereid gevonden. De heer Ter Haar is 

werkvoorbereider bij het aannemersbedrijf Janssen de Jong in Hengelo. Hij heeft geen ervaring met 

het gebruik van dergelijke programmatuur, waardoor het interessant is om vast te stellen wat zijn 

bevindingen zijn. Dit zijn de bevindingen van de heer Ter Haar: 

- Wanneer het programma wordt geopend is snel duidelijk hoe te beginnen en wat je ermee 

kunt. 

- Op sommige momenten was mij niet duidelijk, door de gebruikte termen, welke invoer van 

mij verwacht werd. Door de helpfuncties kon ik hier wel uitkomen. 

- Sommige woorden waren niet echt duidelijk, sommige woorden moeten daarom iets beter 

in de helpfunctie worden uitgelegd: 

o Calculatiemomenten; 

o Categorieën; 

o Litgroepen. 

- Ik zou de volgende bewoordingen aanpassen: 

o Scherm “Determination of demand”: Break locations → Break floors 

o Scherm “Persons”: Speed → Speed: working days / floor 

- De relatie van de categorieën en de calculatiemomenten tussen schermen “Determination 

demand” en “Person demand” waren niet duidelijk. Een betere omschrijving in de 

helpfunctie zou hierbij helpen. 

- De output was niet direct duidelijk, maar nadat ik er een tijdje naar gekeken had werd het 

me duidelijker. 

- De output geeft informatie die kan bijdragen in de afweging welke liften toegepast gaan 

worden. Een afweging van liftinzet is in ieder geval beter onderbouwd door het gebruik van 

dit programma. 
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“Kortom: het is een gebruiksvriendelijk programma, met een logische opbouw. Er kan aan de hand 

van de informatie tijdens de aanbestedingsfase snel een duidelijk een resultaat worden verkregen dat 

waardevol kan zijn bij het bepalen welke liften toegepast kunnen worden. Zonder dit programma zou 

het veel meer werk zijn om dit uit te werken en zou er waarschijnlijk minder goed over nagedacht 

worden. Als ik het programma nog een keer zou moeten gebruiken zou ik de meeste gegevens sneller 

kunnen invullen en minder afhankelijk zijn van de helpfuncties. Ik denk dat als dit programma 

helemaal af is het de potentie heeft om veel gebruikt te gaan worden.” 

Naar aanleiding van een gesprek met de heer Ter Haar, na afloop van de toetsing, en aan de hand 

van de bevindingen zijn enkele aanpassingen gemaakt in de opbouw van de LDC-tool en zijn enkele 

bewoordingen gewijzigd. Daarnaast zijn veel helpfuncties uitgebreid aan de hand van de toetsing. 

 

5.3 Toetsing programma van eisen 

 

Aan de hand van de bekende informatie van de LDC-tool kan nu een toetsing van het programma 

van eisen plaatsvinden. In het kort kan gezegd worden dat aan elke opgestelde eis wordt voldaan. 

Het is niet mogelijk om voor elke eis een bewijs vast te stellen, maar het er kan wel gesteld worden 

dat het zeer aannemelijk is dat aan elke eis wordt voldaan. Achter elke eis staat vernoemd uit welke 

informatie blijkt dat aan de eis is voldaan. Daarbij zijn de volgende opties mogelijk: 

1. Uit de omschreven werking van de LDC-tool; 

2. Uit de toetsing van de rekenmethode; 

3. Uit de toetsing van het gebruik. 

Eisen 

- Het hulpmiddel dient te tonen wat de gemiddelde reistijd, het verwerkbare percentage goederen 

en de directe en indirecte kosten zijn per liftgroep. 
1 

- Het hulpmiddel moet weergeven of een gewenste liftinzet al dan niet is bereikt aan de hand van 

de gestelde eisen. 
1 

- Het hulpmiddel moet de ontwikkelde rekenmethode op een correcte wijze gebruiken. 2 

- Het hulpmiddel moet kunnen worden ingevuld met de informatie en kennis die beschikbaar is in 

de aanbestedingsfase. 
3 

- De resultaten moeten eenduidig zijn en mogen niet op meerdere wijzen interpreteerbaar zijn. 1 & 3 

- De uitvoer van het hulpmiddel moet een overzichtelijk en grafisch beeld geven van de liftinzet. 1 & 3 

- Het hulpmiddel moet meerdere opties met liftinzet kunnen genereren. 1 

- Voor en tijdens het gebruik van het hulpmiddel moet de gebruiker worden geïnformeerd over de 

invoer en uitvoer van gegevens. 
1 & 3 

- Het hulpmiddel moet een eenvoudige en heldere structuur hebben. 3 

- Alle gegevens welke van belang zijn bij het bepalen van een gewenste liftinzet moeten kunnen 

worden ingevoerd en worden verwerkt door het hulpmiddel. 
1 

- Het onderhouden en het “up to date” houden van het hulpmiddel moet mogelijk zijn.  1 

- Tijdens het bouwproces moet het hulpmiddel kunnen voorzien in een bijsturing van de liftinzet 

ten gevolge van eventuele wijzigingen in de situatie. 
1 

- Het hulpmiddel dient wereldwijd toegepast te kunnen worden. 1 

- De liftinzet moet kunnen worden berekend over elke gewenste periode binnen een werkdag. 1 
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5.4 Conclusie toetsingen 

 

Aan de hand van de toetsingen kunnen verschillende conclusies worden getrokken. Per gedane 

toetsing worden hier de conclusies geformuleerd, eindigend met een reflectie op de problematiek. 

 

5.4.1 Conclusie rekenmethode  

De toetsing van de rekenmethode levert een aantal mogelijke conclusies op omtrent de gemaakte 

berekeningen op basis van de methode Barney. 

- De afwijking tussen de programmatuur van KONE en de LDC-tool is voor de rondrittijd 

ongeveer 18%. Deze afwijking is vrij groot, maar kan deels worden verklaard door de 

verschillen in de programmatuur. 

- De afwijking tussen de gemiddelde wachttijd of de interval is minimaal, waardoor gesteld 

kan worden dat de LDC-tool de juiste resultaten weergeeft. 

- Hoewel de gemiddelde reistijd die de LDC-tool genereert niet kan worden getoetst, is het 

aannemelijk dat de waarde hiervan klopt. De gemiddelde reistijd is namelijk sterk afhanklijk 

van de gemiddelde wachttijd en de rondrittijd.  

- Er moeten meer testen plaatsvinden in veel verschillende situaties, om de rekenmethode 

uitgebreider te toetsen. 

Uit de bovenstaande punten kan worden geconcludeerd dat het zeer aannemelijk is dat de 

rekenmethode van de tool, voor zover deze getoetst kan worden, voldoet. 

 

5.4.2 Conclusie gebruik 

Uit de toetsing op het gebruik van de LDC-tool kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 

- Een werkvoorbereider met bouwkundige kennis, maar met relatief weinig kennis van het 

vaststellen van liftinzet, kan met deze tool werken en een liftinzet vaststellen. 

- Zowel de invoer als de uitvoer van de LDC-tool is over het algemeen duidelijk wanneer de 

helpfuncties gebruikt worden. Wanneer een werkvoorbereider de LDC-tool meerdere keren 

gebruikt zullen de helpfuncties minder benodigd zijn. 

- Door het feit dat de werkvoorbereider verplicht wordt alle gegevens in te vullen, denkt hij 

meer na over de liftinzet en is hij genoodzaakt alle gegevens omtrent de vraag naar en het 

aanbod van liftinzet te verzamelen. 

- De uitvoer van de LDC-tool is duidelijk en relatief eenvoudig te interpreteren door de 

gebruiker. 

- Het is mogelijk de tool volledig in te vullen met de informatie die bekend is tijdens de 

aanbestedingsfase van een hoogbouwproject. 

 

5.4.3 Conclusie programma van eisen 

Uit de toetsing van het programma van eisen blijkt dat aan alle eisen wordt voldaan, waardoor 

gesproken kan worden van een tool die voldoet aan de verwachtingen. De LDC-tool bepaald de 

gewenste liftinzet op een correcte, gestructureerde en gebruiksvriendelijke wijze. 
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5.4.4 Reflectie op de problematiek 

Aan de hand van de conclusies van de verschillende toetsingen kan nu een reflectie worden gegeven 

op de mate waarin de ontwikkelde tool de problematiek voorkomt of vermindert en of daarmee de 

doelstelling van dit afstudeerproject is gehaald. In hoofdstuk 1 is de problematiek als volgt 

omschreven: 

“Door het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent het vaststellen van de 

inzet van Jumpliften en personen- / goederenliften, de beperkingen aan de liftinzet door het ontwerp 

en de bouwmethodiek en door de technische beperkingen / tekortkomingen van zowel de Jumpliften 

als de personen-/ goederenliften wordt niet de gewenste liftinzet op een hoogbouwproject bereikt. 

Dit komt tot uiting door hoge reistijden, het niet uitvoerbaar zijn van alle transportbewegingen en 

vervolgens tot onnodig hoge directe en indirecte kosten. 

In hoofdstuk 2 is vermeld dat vooral ingegaan zal worden op de eerste en voornaamste 

hoofdoorzaak van het probleem: het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding 

omtrent het vaststellen van de inzet van Jumpliften en personen-/goederenliften. Dit zijn de 

belangrijkste knelpunten die ten grondslag liggen aan deze hoofdoorzaak: 

1. Personenvraag niet gekwantificeerd; 

2. Goederenvraag niet gekwantificeerd; 

3. Pieken in vraag naar liftinzet; 

4. Te weinig liften tijdens in- en ombouwfase; 

5. Jumpen tijdens werktijd; 

6. Ophogen gebeurd tijdens werktijd; 

7. Geen of onvoldoende coördinatie; 

8. Logistiek niet goed georganiseerd. 

Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat in een situatie, waarin deze knelpunten 

ontstaan, geen goede liftinzet is bepaald.  

Aan de hand van de conclusies kan worden gesteld dat door het gebruik van de LDC-tool tenminste 

de knelpunten 1 t/m 3 worden voorkomen of voor een groot deel worden verholpen. De gebruiker 

van het de LDC-tool kan namelijk de personen- en goederenvraag kwantificeren en hij kan de pieken 

door middel van het gebruik van de LDC-tool ondervangen. Daarnaast dwingt de tool de gebruiker 

om na te denken over alle aspecten van liftinzet, waardoor het zeer aannemelijk is dat het effect van 

de punten 4 t/m 8 ook worden verminderd. 

Uit de toetsingen blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de ontwikkelde LDC-tool voldoet aan de 

gestelde eisen. Dit betekent dat alle benodigde informatie ten behoeve van het vaststellen van 

een gewenste liftinzet ingevoerd kan worden, dat de tool deze informatie op een correcte wijze 

verwerkt en dat dit kan gebeuren op een gebruiksvriendelijke wijze. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de LDC-tool naar verwachting werkt. Naar verwachting houdt in dit geval in dat 

een belangrijk deel van de problematiek op een hoogbouwproject omtrent de liftinzet voorkomen 

of verminderd kan worden door het gebruik van de LDC-tool. Dit betekent concreet dat de 

voornaamste hoofdoorzaak “het gebrek aan kennis en ervaring bij de werkvoorbereiding omtrent 

het vaststellen van de inzet van Jumpliften en personen-/goederenliften” grotendeels wordt 

voorkomen. Dit betekent dat het doel van het afstudeerproject, “het ontwikkelen van een 

hulpmiddel waarmee de werkvoorbereiding een gewenste liftinzet op een hoogbouwproject kan 

bepalen”,  gehaald is.  
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5.6 Aanbevelingen 

 

Om het bepalen van een liftinzet op een hoogbouwproject verder te bevorderen, verdient het de 

aanbeveling om de volgende aspecten verder te onderzoeken. De aanbevelingen zijn verdeeld in 

aanbevelingen met betrekking op het afstudeerproject en aanbevelingen met betrekking op de tool. 

 

5.6.1 Afstudeerproject 

- De beperkingen van het ontwerp en / of de bouwmethodiek, een belangrijke oorzaak van 

het niet kunnen vaststellen van een gewenste liftinzet, is niet uitgebreid behandeld in dit 

afstudeerproject. Met name de interactie van de bouwmethodiek en het bouwproces met 

activiteiten rondom de liftsystemen zijn onderbelicht gebleven. Het verdient de aanbeveling 

om verder onderzoek te verrichten naar deze oorzaak. 

- Naast de bouwkundige oorzaken, zijn ook de technische beperkingen en tekortkomingen 

van de liftsystemen een oorzaak van het niet altijd kunnen vaststellen van een gewenste 

liftinzet. Er wordt daarom ook aanbevolen aanvullende studies te doen naar verbetering 

van de liftsystemen, en met name verbeteringen op het gebied van de implementatie van 

de liftsystemen in het bouwproces. 

- De invloed van een liftboy is niet onderzocht in dit rapport. De verwachting is dat een 

liftboy een gunstig effect heeft op het gebruik van liften en dat dit een dermate verhoging 

van liftinzet oplevert dat de kosten van een liftboy als ondergeschikt kunnen worden 

beschouwd. 

- De transfertijden van de goederenstroom zijn niet volledig in kaart gebracht, aangezien 

deze tijden van veel variabelen afhankelijk zijn. Het verdient daarom de aanbeveling om 

onderzoek te verrichten naar de relatie tussen verschillende transportwijzen en de 

transfertijden van goederen. 

- Er is van de liftinzet die benodigd is om goederen te transporteren alleen een kwantitatieve 

beoordeling opgesteld. Het ontwikkelen van een methode waarmee ook een kwalitatieve 

beoordeling van deze liftinzet mogelijk wordt, zou een meer nauwkeurige en betrouwbare 

berekening van de liftinzet mogelijk maken. 

- De directe kosten van het liftsysteem zijn zeer globaal vastgesteld, dit onderwerp verdient 

verder onderzoek zodat een nauwkeuriger en meer betrouwbaar beeld ontstaat van de 

kosten ten gevolge van de toegepaste liftsystemen. 

- De gemiddelde reistijd van 300 seconden, welke is opgesteld uit verschillende onderzoeken 

gebaseerd op de gebruiksfase van een gebouw, verdient extra aandacht. Tijdens de 

bouwfase is de situatie namelijk anders en kunnen andere prestaties van het liftsysteem 

meer gewenst zijn. Er kan onderzoek worden gedaan naar dit onderwerp. 

 

5.6.2 LDC-tool 

- De complexiteit van de LDC-tool is zeer hoog, waardoor de toetsingen die gedaan zijn niet 

voldoende zijn voor een juist resultaat in alle denkbare situaties. Het verdient daarom de 

aanbeveling aanvullende toetsingen te doen in veel verschillende situaties. 

- Het berekenen van de liftinzet door de LDC-tool kan behoorlijk lang duren (tot ongeveer 

een half uur). Het verdient daarom de aanbeveling de structuur van de programmeercodes 

in de LDC-tool aan te passen, zodat de berekeningen sneller verlopen. 
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- Er kan gekeken worden naar een koppeling van de LDC-tool met planningssoftware, zodat 

de relatie met het bouwproces duidelijker is en gemakkelijker bijsturing gepleegd kan 

worden. 

- Het vaststellen van de goederenstroom gebeurd voor één maatgevende verdieping. Dit 

impliceert dat alleen gebouwen met een repeterend karakter kunnen worden opgenomen. 

Er kan onderzoek worden gepleegd naar het invoeren van meerdere type verdiepingen. 

 

5.7 Nawoord 

 

In september 2009 ben ik begonnen aan het participerend observeren op het project New Orleans te 

Rotterdam bij de Belgische aannemer Besix. De participerende observatie verliep goed en begin 

2010 had ik een eerste versie van mijn participerend rapport af. Vanaf dat moment heb ik me steeds 

meer gefocust op mijn werk als werkvoorbereider / uitvoerder afbouw op het project New Orleans. 

Besix heeft mij in mei gevraagd of ik wilde blijven totdat het project was afgerond. Ik heb besloten 

dit te doen, aangezien het een zeer uitdagend project was en ik met veel plezier daar werkte. In deze 

periode, juni om precies te zijn, heb ik mijn afstudeerplan gemaakt en mijn begincolloquium 

gehouden. Buiten dit heeft het afstuderen stil gelegen in de periode dat ik gewerkt heb voor Besix.  

In november 2010 heb ik mijn studie weer opgepakt. Ik heb toen mijn afstudeerplan compleet 

opnieuw geschreven, omdat ik het niet eens was met het eerste plan. Nadat ik mijn afstudeerplan 

weer had ingeleverd ben ik begonnen met de onderzoeksfase. Dit was en zeer lange en zware fase, 

door de grote hoeveelheid informatie die ik nodig had.  

Met name de complexiteit van de berekening was erg hoog, waardoor ik soms meer het idee had 

met een opleiding wiskunde bezig te zijn dan met de opleiding bouwkunde. Uiteindelijk heb ik een 

onderzoeksrapport op kunnen stellen en in kunnen leveren december 2011. Vervolgens heb ik mijn 

tussencolloquium gehouden in januari 2012.  

Het hulpmiddel heb ik zwaar onderschat. Doordat ik de berekeningen begreep dacht ik dat ik ze snel 

in Excel zou kunnen verwerken tot een werkend geheel, dit viel echter tegen. Ik heb vanaf half 

december tot half maart honderden uren in het hulpmiddel gestopt. Allereerst om te leren omgaan 

met Marcro’s in het programma Visual Basic, maar vooral om de berekeningen werkend in dit 

programma in te voeren.  

Nog enkele persoonlijke bevindingen tijdens het afstudeerproces: 

- Doordat je zelf erg diep in de materie zit, is het erg moeilijk om de informatie duidelijk, 

gestructureerd en volledig te rapporteren.  

- Ik heb de complexiteit van het onderwerp onderschat. Ik wist dat het geen gemakkelijk 

afstudeeronderwerp zou zijn, maar het is me zwaar gevallen om alles af te ronden in deze 

staat af te werken. 

- Van de periode die ik in Rotterdam heb gewerkt heb ik zeer veel geleerd en ik heb er geen 

spijt van, maar het is een grote inbreuk op de continuïteit van het afstudeerproces. Wat 

betreft het afstuderen is een dergelijke onderbreking af te raden. 

Uiteindelijk vind ik dat ik tot een goed eindproduct ben gekomen, mede door de begeleiding van de 

heer De Bruijn en de heer Vastert, mijn afstudeerbegeleiders van de TU/e en de heer G. Van der 

Meijden en de heer M. Van Dijk van het gastbedrijf KONE.  
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BEGRIPPENLIJST 
 

Hoogbouw Een gebouw waarvan de hoogte 70 meter of meer bedraagt en waarbij voor het 

transport van fysieke productiefactoren gebruik wordt gemaakt van dezelfde verticale 

transportmiddelen.  

 

Hoogbouwlogistiek Het beheersingsproces van alle personen- en goederenstromen op een gebouw 

waarvan de hoogte 70 meter of meer bedraagt en waarbij voor het transport van deze 

stromen gebruik wordt gemaakt van dezelfde verticale transportmiddelen, zodanig 

dat hiervan een zo gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale bouwproces.  

 

Gewenste liftinzet De inzet van Jumpliften en/of personen-/ goederenliften op een hoogbouwproject, 

waarbij de maximaal gemiddelde reistijd 5 minuten is, alle gevraagde 

transportbewegingen uitvoerbaar zijn en waarbij de directe en indirecte kosten zo 

laag mogelijk zijn.  

 

Opwaartse piek 

aankomstratio 

(OPAR) 

Het aantal personen dat arriveert bij de hoofdstopplaats van het gebouw om 

getransporteerd te worden naar de bovenliggende verdiepingen gedurende de 

drukste vijf minuten van de opwaartse piek. 

 

Opwaartse piek 

verwerkingscapaciteit 

(OPVC) 

Het totale aantal passagiers dat het liftsysteem kan transporteren gedurende een 

periode van vijf minuten tijdens de opwaartse piek met een specifieke gemiddelde 

liftbezetting. 

 

Rondrittijd (RRT) De tijd in seconden die een enkele lift erover doet om een rondje te maken door de 

bediende zone, waarbij een rondje wordt gespecificeerd als de tijd tussen het openen 

van de deuren op de hoofdstopplaats en het heropenen op de hoofdstopplaats bij het 

terugkomen van lift de na zijn rondrit door de bediende zone.  

 

Interval (INT) De gemiddelde tijd tussen opeenvolgende arriverende liften op de hoofdstopplaats, 

waarbij de liften in een bepaalde mate bezet zijn. 

 

Opwaartse piek 

interval (INT) 

De gemiddelde tijd tussen opeenvolgende arriverende liften op de hoofdstopplaats, 

waarbij de liften in een bepaalde mate bezet zijn. Onder de condities van een 

opwaartse piek kan gesproken worden over een opwaartse piek interval (OPINT), 

waarbij de liften arriveren op de hoofdstopplaats met een gemiddelde bezetting van 

80%. 

 

Gemiddelde reistijd 

(GRT)  

De gemiddelde tijdsduur, in seconden, gemeten vanaf het moment dat een passagier 

een oproep plaatst tot het moment dat deze uitstapt, tijdens de opwaartse piek op 

een specifieke werkdag en specifiek calculatiemoment. 

 

Gemiddelde wachttijd 

(GWT) 

De gemiddelde tijdsduur, in seconden, die een gemiddelde passagier wacht voor een 

lift, gemeten van het moment dat een passagier een oproep plaatst tot het moment 

dat de passagier de lift in kan stappen, tijdens de opwaartse piek op een specifieke 

werkdag en specifiek calculatiemoment. 
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Gemiddelde 

transporttijd (GTT) 

De gemiddelde tijdsduur, in seconden, die een gemiddelde passagier er over zal doen 

om van de hoofdstopplaats naar de gewenste verdieping te reizen, gemeten vanaf het 

moment dat de passagier de lift binnen stapt tot het moment dat deze uitstapt, 

tijdens de opwaartse piek op een specifieke werkdag en specifiek calculatiemoment. 

 

Gevraagd aantal 

ritten goederen (GRg) 

Het aantal benodigde ritten ten behoeve van de goederenstroom, op één specifieke 

werkdag. 

 

Verwerkingscapaciteit 

goederen (VCg) 

Het totale aantal ritten dat het liftsysteem kan transporteren ten behoeve van de 

goederenstroom, op één specifieke werkdag. 

 

Verwerkingsratio 

goederen (VRg) 

Het percentage verwerkbare ritten dat het liftsysteem kan transporteren ten behoeve 

van de goederenstroom, op één specifieke werkdag. 

 

Directe kosten Kosten welke voortkomen uit activiteiten benodigd voor het monteren, gebruiken of 

demonteren van de gekozen liftinzet. 

 

Indirecte kosten  Kosten welke voortkomen uit de gevolgen van de gekozen liftinzet en welke niet 

direct te maken hebben het monteren, gebruiken of demonteren. 

 

Personenstroom Het verticaal transport van personen dat plaats vindt tijdens het bouwproces via de 

tijdelijke liftsystemen. 

 

Goederenstroom Het verticaal transport van goederen, zijnde materiaal, materieel en afval, dat plaats 

vindt tijdens het bouwproces via de tijdelijke liftsystemen. 

 

Liftgroep Eén of meerdere liften met dezelfde eigenschappen en op dezelfde locatie. 

 

Transfertijd De tijd die voor een persoon benodigd is om in of uit te stappen of de tijd die 

benodigd is om een goed in of uit te laden. 

 

Calculatiemoment Een moment waarop de opwaartse piek aankomstratio wordt bepaald door middel 

van de op dat moment aanwezige reële populatie. 

 

Hoofdstopplaats Een verdieping met een groter dan gemiddeld aantal opwaartse oproepen. 
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AFKORTINGEN 
 

BT = Beschikbare tijd 

BVO = Bebouwd vloeroppervlak 

GR = Gevraagd aantal ritten 

GRT = Gemiddelde reistijd 

GTT = Gemiddelde transporttijd 

GWT = Gemiddelde wachttijd 

HA = Hoofdaannemer 

INT = Interval 

NLB = Nominale liftbezetting 

OP = Opdrachtgever 

OPAR = Opwaartse piek aankomstratio 

OPINT = Opwaartse piek interval 

OPVW =  Opwaartse piek verwerkingscapaciteit 

RRT = Rondrittijd 

VC = Verwerkingscapaciteit 

VR = Verwerkingsratio 

 

 

AJT = Average journey time 

ATT = Average travel time 

AWT = Average waiting time 

HC = Handling capacity 

LDC =  Lift design during construction 

PR = Processing rate 

RR = Requested rides 

UPPAR = Up peak arrival rate 

UPPHC = Up peak handling capacity 
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