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VOORWOORD 
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“Hoogbouwlogistiek: het bepalen van een gewenste liftinzet”. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

bijlagen welke in dit rapport zijn opgenomen en bijlagen welke alleen digitaal zijn verstrekt op de 

bijbehorende CD (te vinden op de volgende pagina van dit rapport).  
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C | WACHTTIJDEN 
 

Naar aanleiding van gedane observaties naar de wachttijden op het project New Orleans te 

Rotterdam kan de onderstaande grafiek worden opgesteld. Deze grafiek geeft een gemiddelde 

wachttijd weer voor een willekeurige dag in de afbouwfase van het bouwproces op het project New 

Orleans. Deze gemiddelde wachttijd is gebaseerd op een uitgebreide observatie. Er is ook een onder- 

en bovengrens vastgesteld op basis van de gemeten piekwaarden. 

 

Grafiek 1: Wachttijden Jumpliften 

 

Aan de hand van de geobserveerde gegevens kan nu per categorie werknemers een totale wachttijd 

in minuten worden vastgesteld door van iedere categorie het aantal bewegingen vast te stellen (zie 

tabel 1 op de volgende pagina). 

Vervolgens wordt in tabel 2 het aantal personen dat aanwezig is, in een bepaalde periode, per 

categorie vastgesteld en het aantal hiervan dat met de Jumpliften zal gaan. Hierdoor kan een totaal 

aantal personen worden vastgesteld dat op een bepaalde dag in een bepaalde periode van de 

Jumpliften gebruikt maakt. 

Tenslotte worden in de tabellen 3 t/m 7 de totale kosten ten gevolge van de wachttijden van elke 

categorie personen vastgesteld over vijf verschillende perioden. Hierdoor ontstaat een beeld van de 

kosten ten gevolge van de gemiddelde wachttijden over een groot deel van het bouwproces op New 

Orleans. 
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Categorie Duur werkdag Wachttijd Productieverlies 

Categorie 1: ruwbouwpersoneel 

- 's morgens om 6.00 naar boven 

- 's avonds om 17:00 naar beneden 

11  

1 

1 

 

 

 

0,3% 2 minuten 

Categorie 2: gevelpersoneel 

- 's morgens om 7.00 naar boven 

- 's avonds om 17:00 naar beneden 

10  

13 

1 

 

 

 

2,3% 14 minuten 

Categorie 3: afbouwpersoneel (koffiepauze boven) 

- 's morgens om 7.00 naar boven 

- start middagpauze, 12:30 naar beneden 

- eind middagpauze 13:15 naar boven 

- 's avonds om 15:30 naar beneden 

- gemiddeld 1 keer extra naar boven 

- gemiddeld 1 keer extra naar beneden 

8,5  

13 

13 

13 

13 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

12,2 62 minuten 

Categorie 4: afbouwpersoneel (koffiepauze beneden) 

- 's morgens om 7.00 naar boven 

- start koffiepauze, 9:00 naar beneden 

- eind koffiepauze 9:15 naar boven 

- start middagpauze, 12:30 naar beneden 

- eind middagpauze 13:15 naar boven 

- 's avonds om 15:30 naar beneden 

- gemiddeld 1 keer extra naar boven 

- gemiddeld 1 keer extra naar beneden 

8,5  

13 

13 

8 

13 

13 

13 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,3% 83 minuten 

Tabel 1: Wachttijd per categorie 

 

  Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Totaal 

  Tot. JL Tot. JL Tot. JL Tot. JL Tot. JL 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

mei-09 60 10 0 0 30 23 30 23 120 56 

juni-09 60 10 0 0 30 23 30 23 120 56 

juli-09 60 10 0 0 30 23 30 23 120 56 

P
e

ri
o

d
e

 2
 augustus-09 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

september-09 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

oktober-09 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

november-09 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

december-09 60 10 20 20 50 38 50 38 180 106 

januari-10 60 10 20 20 50 38 50 38 180 106 

februari-10 60 10 20 20 50 38 50 38 180 106 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

maart-10 60 10 20 20 60 45 60 45 200 120 

april-10 60 10 20 20 60 45 60 45 200 120 

mei-10 60 10 20 20 60 45 60 45 200 120 

P
e

ri
o

d
e

 5
 juni-10 60 10 20 20 60 45 60 45 200 120 

juli-10 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

augustus-10 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

september-10 60 10 20 20 40 30 40 30 160 90 

Tabel 2: Aantal personen gebruik makende van Jumpliften 
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 Wachttijd Uurloon Kosten 

Categorie 1 2 minuten  €          35,00   €            1,17  

Categorie 2 14 minuten  €          35,00   €            8,17  

Categorie 3 62 minuten  €          35,00   €          36,17  

Categorie 4 83 minuten  €          35,00   €          48,42  

Tabel 3: Kosten wachttijd per categorie 

 

Categorie 1 Kosten / pers. Aantal pers. Kosten / dag Aantal dagen Totale kosten 

Periode 1  €            1,17  10  €          11,67  60  €        700,00  

Periode 2  €            1,17  10  €          11,67  80  €        933,33  

Periode 3  €            1,17  10  €          11,67  60  €        700,00  

Periode 4  €            1,17  10  €          11,67  80  €        933,33  

Periode 5  €            1,17  10  €          11,67  60  €        700,00  

    Subtotaal: €          3.966,67 

Tabel 4: Totale kosten wachttijden categorie 1 

 

Categorie 2 Kosten / pers. Aantal pers. Kosten / dag Aantal dagen Totale kosten 

Periode 1  €            8,17  0  €                 -    60  €                 -    

Periode 2  €            8,17  20  €        163,33  80  €  13.066,67  

Periode 3  €            8,17  20  €        163,33  60  €    9.800,00  

Periode 4  €            8,17  20  €        163,33  80  €  13.066,67  

Periode 5  €            8,17  20  €        163,33  60  €    9.800,00  

    Subtotaal:  €        45.733,33  

Tabel 5: Totale kosten wachttijden categorie 1 

 

Categorie 3 Kosten / pers. Aantal pers. Kosten / dag Aantal dagen Totale kosten 

Periode 1  €          36,17  23  €        831,83  60  €  49.910,00  

Periode 2  €          36,17  30  €    1.085,00  80  €  86.800,00  

Periode 3  €          36,17  38  €    1.374,33  60  €  82.460,00  

Periode 4  €          36,17  45  €    1.627,50  80 €  130.200,00 

Periode 5  €          36,17  30  €    1.085,00  60  €  65.100,00  

    Subtotaal: €     414.470,00 

Tabel 6: Totale kosten wachttijden categorie 3 

 

Categorie 4 Kosten / pers. Aantal pers. Kosten / dag Aantal dagen Totale kosten 

Periode 1  €          48,42  23  €    1.113,58  60  €  66.815,00  

Periode 2  €          48,42  30  €    1.452,50  80 €  116.200,00 

Periode 3  €          48,42  38  €    1.839,83  60 €  110.390,00 

Periode 4  €          48,42  45  €    2.178,75  80 €  174.300,00 

Periode 5  €          48,42  30  €    1.452,50  60  €  87.150,00  

    Subtotaal: €     554.855,00 

Tabel 7: Totale kosten wachttijden categorie 4 

 

    Totaal: €  1.019.025,00  
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D | MAXIMALE STOPPLAATS 
 

Er zijn in een tweetal perioden verschillende observaties gedaan om de maximale stopplaatshoogte 

vast te stellen in relatie tot de hoogste werkvloer waarop werkzaamheden plaats vonden. In totaal 

zijn er dertien observaties gedaan in twee periodes. De eerste periode bevatte acht observaties en 

de tweede vijf, zoals grafiek 2 laat zien. 

 

Grafiek 2: Maximale stopplaats liften t.o.v. ruwbouw (week 40 t/m 47 en 4 t/m 8) 

In de grafiek is te zien dat zowel de Jumpliften als de PG liften niet tot de hoogste werkvloer 

functioneren. De afstand tussen maximale stopplaats en de hoogste werkvloer is verschillend per 

week. Om deze verschillen duidelijk weer te geven is hiervan in grafiek 3 een overzicht gemaakt. 

 

Grafiek 3: Verschil maximale stopplaats liften t.o.v. ruwbouw 
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E | TELLING BOUWPERSONEEL 

 

De telling heeft plaats gevonden in week 5. Deze week was een standaard week, waarin alle 

bouwactiviteiten door konden gaan. Er kan gesteld worden dat het een representatieve week was. 

Er moeten nog wel een aantal opmerkingen gemaakt worden omtrent deze observatie: 

- Het gevelpersoneel is alleen in aantal meegenomen, er is dus niet vermeld op welke 

verdieping deze aan het werk zijn. Dit is gedaan omdat dit bouwpersoneel op hefsteigers 

aan het werk is en ze 's morgen op één van de lagere verdiepingen opstappen en de gehele 

dag op de hefsteigers blijven. Dit betekent dat ze weinig invloed hebben op het liftgebruik. 

- Er is een factor van 15% over het afbouwpersoneel gezet. Dit is gedaan om verschillende 

redenen. Allereerst zijn de tijdens waarop men pauze houdt verschillend, wat kan 

betekenen dat tijdens de observatie verschillende mensen pauze hadden. Ook kunnen ze 

toevallig materiaal zijn gaan halen of even naar het toilet zijn gegaan tijdens de observatie. 

Tenslotte is het moeilijk om in een zo kort mogelijk tijdsbestek alle ruimten op elke 

verdieping te bekijken voor de observatie, waardoor tellingsfouten kunnen ontstaan. De 

factor is op basis van ervaringen op 15% gezet. 

- Aangezien het ruwbouwpersoneel op de werkplek pauze houdt en op allemaal op hetzelfde 

tijdstip is over deze telling geen factor gezet. 

- De geobserveerde week is een relatief representatieve week. Alle afbouwwerkzaamheden 

in de gehele toren waren gestart. Ook was het weer goed, zodat alle activiteiten ook 

daadwerkelijk uitgevoerd werden. 
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Afbeelding 1: Telling bouwpersoneel 
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F | INVLOEDSFACTOREN 
 

F.1 Invloedsfactoren vraag naar liftinzet 

 

In deze paragraaf worden de factoren die van invloed zijn op de personenstroom en de 

goederenstroom in behandeling genomen, verdeeld over de drie aspecten tijd, locatie en bezetting. 

 

F.1.1 Personenstroom - tijd 

Werkperiode | De werkperiode, bestaande uit een aanvangsdag en een einddag, is gerelateerd aan 

de bouwplanning en dient voor iedere persoon te worden bepaald. 

 

Werktijden | Aangezien tijdens het bouwproces de werktijden van de personen sterk kunnen 

variëren is het van belang vast te stellen wat de aanvangs- en eindtijd is van elk persoon. 

 

Pauzemomenten | De pauzemomenten zijn ook van invloed op het vaststellen van de liftinzet. 

Wanneer een persoon pauzeert op een andere verdieping dan de verdieping waarop de persoon 

werkt, zal dit pauzemoment een vraag naar liftinzet opleveren. Het is dus van belang dat het aantal 

pauzemomenten, de aanvangstijd, de duur en de locatie worden vastgesteld.  

 

Toiletbezoek | Buiten de pauze die een persoon houdt is het mogelijk dat de personenstroom wordt 

beïnvloed door het toiletbezoek. Wanneer een persoon een bezoek brengt aan een toilet op een 

andere locatie dan de werklocatie of pauzelocatie is liftinzet benodigd.  

 

Transfertijd | Tenslotte is ook de transfertijd, de tijd benodigd voor het in- of uitstappen van een 

persoon, van belang. Deze tijd is afhankelijk van een verschillend aantal factoren, en hoewel er 

uitgebreid onderzoek is gedaan naar deze factoren, is het moeilijk een concrete uitspraak te doen 

over de transfertijden. De oorzaak hiervan zijn de verscheidenheid in de karakteristieken van de te 

transporteren personen. Wel zijn er richtlijnen die zijn opgesteld aan de hand van onderzoek en 

praktijkervaringen, welke zijn opgenomen in ISO 4190-6:19841. Op basis van deze richtlijnen en 

advies van een deskundige van liftfabrikant KONE2 zijn de onderstaande transfertijden aangenomen, 

rekening houdend met het feit dat personen handzame goederen meenemen. 

 Omschrijving Toegang       mm Toegang       mm 

Categorie 1 Persoon - geen goederen 3 2 

Categorie 2 Persoon - kleine, handzame, goederen  6 4 

Categorie 3 Persoon - grote, handzame, goederen 9 6 

Tabel 8: Transfertijden persoonseenheden 

 

 

 

  

                                                                   
1 ISO 4190-6:1984 2005 EN. Geneve: ISO, 1984. 
2 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 21 november 2011. 
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F.1.2 Personenstroom – locatie 

Vertreklocatie | De vertreklocatie is de verdieping waarvan een bepaald persoon aan het begin van 

de werkdag vertrekt en waar deze aan het einde van de dag naar terugkeert.  

 

Werklocatie | Naast een vertreklocatie heeft een persoon een werklocatie, de verdieping waarop de 

persoon aan het werk is. De werklocatie is van belang voor het bepalen van de liftinzet aangezien 

een hogere werklocatie een langere reistijd geeft. 

 

Pauzelocatie | Zoals al duidelijk werd bij het aspect tijd is ook de pauzelocatie van belang, aangezien 

deze invloed heeft op de reistijd van een persoon. De pauzelocatie is uiteraard niet van belang 

wanneer de pauze gehouden wordt op de werklocatie.  

 

Toiletlocatie | Tenslotte is de verdieping waar een toiletvoorziening staat van belang, aangezien 

deze het aantal en de duur van de transportbewegingen beïnvloed op dezelfde wijze als de 

pauzelocatie. 

 

F.1.3 Personenstroom – bezetting  

Gewicht | Het gewicht van een persoon is een eigenschap die van invloed is bij de bepaling van de 

vraag naar liftinzet aangezien het liftsysteem een maximaal hefvermogen heeft. 

 

Ruimte | Daarnaast is de ruimte die een persoon in beslag neem van belang. De ruimte is afhankelijk 

van het feit of een persoon al dan niet, handzame, goederen meeneemt. Om de invloed van 

personen met handzame goederen op de bezetting van de ruimte in de liftkooi te bepalen is in 

overleg met een deskundige van de liftfabrikant KONE3 het volgende aangenomen: 

Tabel 9: Ruimtebepaling persoonseenheden 

 

Liftgroep | Tenslotte is het van belang om per persoon vast te stellen met welke liftgroep deze gaat. 

Op een hoogbouwproject is het mogelijk dat er verschillende liftgroepen in of rondom het gebouw 

aanwezig zijn. Daarom moet per persoon vastgesteld worden met welke liftgroep deze persoon 

getransporteerd zal worden.  

 

F.1.4 Goederenstroom - tijd 

Vertrektijdstip | Ieder goed dient, afhankelijk van de planning, op een bepaald moment 

getransporteerd te worden. Het vertrektijdstip geeft daarom weer op welke werkdag en welk tijdstip 

het bepaalde goed getransporteerd dient te worden. 

 

Transfertijd | Evenals bij de personenstroom is de transfertijd van de goederen van belang. Voor de 

transfertijd van goederen is echter geen indicatie te geven, omdat dit sterk afhankelijk is van de 

manier waarop de goederenlogistiek op het bouwproject plaatsvindt. Daarom moet per goed een 

transfertijd, op basis van de aanwezige kennis en ervaring, bepaald worden. 

                                                                   
3 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 21 november 2011. 

 Omschrijving Factor 

Categorie 1 Persoon - geen goederen 1 

Categorie 2 Persoon - kleine, handzame, goederen  1,5 

Categorie 3 Persoon - grote, handzame, goederen 2,0 
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F.1.5 Goederenstroom - locatie 

Vertrek- en bestemmingslocatie | De vertrek- en bestemmingslocatie van een bepaald goed zijn de 

verdiepingen van waar het goed vertrekt en naar waar het goed getransporteerd dient te worden.  

F.1.6 Goederenstroom - bezetting 

Gewicht | Alle te transporteren goederen hebben een bepaald gewicht. Wanneer het hefvermogen 

van het liftsysteem en het gewicht van de goederen bekend zijn kan bepaald worden of het 

transport mogelijk is en hoeveel transportbewegingen benodigd zijn om een bepaald type goed te 

kunnen transporteren. 

Afmetingen | Om de goederenstroom goed vast te kunnen stellen moeten de afmetingen van de 

verschillende goederen in beschouwing worden genomen. De afmetingen zijn een belangrijke factor 

bij de constatering of een goed al dan niet getransporteerd kan worden en in welke hoeveelheid. 

Liftgroep | Het is ook bij de goederenstroom van belang om vast te stellen met welke liftgroep de 

eenheden worden getransporteerd.  

 

F.2 Invloedsfactoren aanbod van liftinzet 
 

In deze paragraaf worden de factoren die van invloed zijn het aanbod van liftinzet in behandeling 

genomen. 

 

F.2.1 Ontwerp en bouwproces 

Aantal verdiepingen | Het aantal verdiepingen is een vast gegeven dat voortkomt uit het ontwerp 

van het gebouw. Deze verdiepingen dienen in de tijd uitgezet te worden met behulp van de 

bouwplanning, aangezien het aantal verdiepingen variabel is tijdens het bouwproces. 

 

Aantal stopplaatsen | Aangezien het mogelijk is dat niet elke verdieping een stopplaats heeft is het 

belangrijk aan te geven hoeveel stopplaatsen er aanwezig zijn. Dit gegeven moet, evenals het “aantal 

verdiepingen”, worden bepaald aan de hand van de planning. 

 

Aantal hoofdstopplaatsen | Tijdens het bouwproces zijn er vaak een aantal stopplaatsen waar de 

vraag naar liftinzet hoger is in verhouding tot een ‘standaard’ stopplaats, waardoor de kans op 

bezoek van deze verdieping groter wordt. Een dergelijke verdieping wordt een hoofdstopplaats 

genoemd. 

 

Onderlinge verdiepingsafstand | De onderlinge verdiepingsafstand van de verdiepingen is belangrijk 

om vast te stellen, zodat bepaald kan worden hoe lang een lift erover doet een aantal verdiepingen 

te passeren. Vaak wordt de gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand berekend door de totale 

reisafstand naar de hoogst bediende vloer te delen door het aantal mogelijk stopplaatsen boven de 

hoofdstopplaats (vaak de begane grond). In combinatie met de eigenschappen van het liftsysteem 

kan dan bepaald worden hoelang een lift onderweg zal zijn tussen twee bepaalde locaties. Voor een 

gebouw waarin veel afwijkende verdiepingshoogten zijn, is het aan te raden deze 

verdiepingshoogten apart mee te nemen in de beschouwing, aangezien dit een grote invloed kan 

hebben op het aanbod van liftinzet. 
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Afmetingen toegang | De afmetingen van toegang tot de liften heeft invloed op de te transporteren 

eenheden. Bij het gebruik van de Jumplift wordt de toegang bepaald door de afmetingen die tijdens 

het ontwerp zijn gesteld. Bij de toepassing van een personen-/goederenlift zijn de afmetingen van de 

toegang afhankelijk van de locatie waar deze wordt opgesteld. Wanneer een personen-/goederenlift 

bijvoorbeeld aan de buitenzijde van het gebouw wordt opgesteld dient een deel van de gevel open 

te blijven en is de toegang tot de lift afhankelijk van de opening in de gevel. Volgens de NPR-ISO/TS 

10303-1259:2005 EN
4
 moet een personen-/goederenlift een minimale vrije doorgangshoogte van 

twee meter hebben, ongeacht de locatie van de lift. Er zijn echter wel uitzonderingen mogelijk op 

deze norm, mits de juiste voorzieningen worden genomen. 

 

Plaatsingsdag & gebruiksduur | Van iedere geplaatste lift dient bekend te zijn op welke werkdag 

deze geplaatst wordt en hoe lang het systeem in werking zal blijven. Deze gegevens zijn benodigd bij 

het bepalen van zowel de liftinzet als de kosten van de liftsystemen. 

 

F.2.2 Liftsysteem 

Hefvermogen | Het hefvermogen van het liftsysteem is van belang om te bepalen, aangezien 

hiermee vastgesteld kan worden hoeveel personen of goederen in de liftkooi getransporteerd 

kunnen worden. Bij het gebruik van een Jumplift is het hefvermogen gerelateerd aan het liftsysteem 

dat in de definitieve situatie toegepast gaat worden. Dit betekent dat er niet altijd een keuze is in het 

toe te passen hefvermogen. In sommige gebouwen is in de definitieve situatie een goederenlift 

aanwezig. Omdat goederenliften over het algemeen over een relatief hoog hefvermogen beschikken 

(dit kan variëren van een 1-ton tot een 10-ton lift) is het belangrijk om het gebruik van deze lift als 

Jumplift tijdens het bouwproces te overwegen. Een personen-/goederenlift heeft een relatief hoog 

hefvermogen, waardoor deze liften standaard erg geschikt zijn voor het goederentransport (het 

maximale hefvermogen ligt rond de 3,6 ton). Een dergelijk liftsysteem is in veel gevallen niet 

gebonden aan het ontwerp van gebouw, waardoor er meer keuze is in het hefvermogen. 

Afmetingen liftkooi | De afmetingen van de liftkooi bepalen, in combinatie met het hefvermogen, 

hoeveel personen of goederen die getransporteerd kunnen worden. Bij de toepassing van een 

Jumplift zijn de afmetingen van de kooi gebonden aan de afmetingen van de liftschacht. Hierdoor is 

een dergelijk liftsysteem veelal minder goed geschikt voor het goederentransport. Eén aanpassing 

die gedaan kan worden aan een dergelijk liftkooi is het verhogen van het plafond van de liftkooi. Dit 

wordt vaak een “verhuislift” genoemd. De personen-/goederenlift heeft over het algemeen een vrij 

grote liftkooi, aangezien deze niet gelimiteerd is door externe afmetingen zoals een liftschacht. 

Hefsnelheid | De hefsnelheid, ook wel de nominale snelheid genoemd, is de snelheid waarmee een 

lift zich voortbeweegt. De hefsnelheid van een Jumplift is vaak afhankelijk van het liftsysteem dat in 

de definitieve situatie toegepast gaat worden. Deze liften hebben vaak een hoge hefsnelheid 

(variërend van 1 m/s tot 16 m/s). Deze hefsnelheid wordt gelimiteerd door technische zaken zoals de 

schachtafmetingen, kabelbuigingen en slijtage, maar ook door het comfort voor de personen die in 

de liftkooi staan. Bijvoorbeeld: bij een hefsnelheid hoger dan 12 m/s is het drukverschil in de cabine 

erg groot waardoor het comfort afneemt. Een personen-/ goederenlift heeft normaliter een lagere 

hefsnelheid dan een Jumplift. Bij deze liften wordt de snelheid vooral beperkt door het 

stroomverbruik. Het stroomverbruik van een personen-/goederenlift is namelijk hoog doordat er 

niet met contragewichten gewerkt wordt. Op dit moment ligt de maximale hefsnelheid op ongeveer 

100 m/min, oftewel, ongeveer 1,6 m/s. 

                                                                   
4 Bergeijk, A.E. van, NPR-ISO/TS 10303-1259:2005 EN. Delft: NEN, 2005.  
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Versnelling, vertraging en jerk | Wanneer een lift vertrekt van of stopt op een bepaalde verdieping 

heeft deze een bepaalde versnelling (acceleratie) en vertraging (deceleratie). Deze twee factoren zijn 

zowel van toepassing op de Jumplift als de personen-/goederenliften. De versnelling en vertraging 

van de liften zorgen ervoor dat het comfort voor het personentransport hoog blijft en daarnaast is 

het technisch gezien van belang dat een versnelling en vertraging is ingebouwd. Naast de versnelling 

en vertraging speelt bij een Jumplift ook de factor “jerk”, ook wel de schok genoemd, een rol. Deze 

term staat voor de kracht waarmee de versnelling wordt ingezet. Een grote jerk betekent dat de 

versnelling snel wordt ingezet en dat de lift meer plotseling in beweging komt. Een te hoge jerk is 

daarom niet gewenst in verband met het comfort voor de reiziger.  

Open- en sluittijd en openstandtijd deuren | De open- en sluittijd van deuren is een relevante factor 

bij het bepalen van de reistijd. Bij het gebruik van een Jumplift kunnen relatief lage open- en 

sluittijden aangehouden worden, omdat de deuren automatisch openen en sluiten. Het openen en 

sluiten van de deuren is afhankelijk van een viertal factoren: deursnelheid, indeling van de deuren, 

breedte en aansturing. De liftfabrikant bepaald de open- en sluittijd van de deuren aan de hand van 

deze factoren. Naast een open- en sluittijd van deuren heeft een Jumplift ook een openstandtijd van 

de deuren. De deuren sluiten immers niet direct nadat de laatste persoon of goed in de liftkooi staat. 

Een personen-/goederenlift heeft vaak een ander systeem voor het openen- en sluiten van de 

deuren. Dit gebeurt veelal handmatig door het openschuiven of openklappen van deuren en/of 

hekken. Omdat dit vaak meerdere handelingen zijn die handmatig moeten worden gedaan, ligt de 

open- en sluittijd van deze deuren veelal hoger dan die van een definitieve gebouwlift. Een 

personen-/goederenlift heeft geen openstandtijd aangezien de deuren handmatig gesloten kunnen 

worden na het instappen. 

Zonering | Om te voorkomen dat een liftsysteem op veel verdiepingen stopt wordt er vaak een 

zonering toegepast. Het voordeel hiervan is dat het aantal stops in een rondrit lager wordt, wat 

impliceert dat ook de rondrittijd lager wordt. Een zone is een aantal, vaak aangrenzende, 

verdiepingen die bediend worden door één of meerdere liften. Bij deze zonering wordt onderscheid 

gemaakt tussen twee typen zones: lokale zones en hoogbouwzones. Een lokale zone is een zone die 

direct of dicht bij de hoofdstopplaats ligt en een hoogbouwzone is elke zone gelegen boven een 

lokale zone.  

Er zijn twee typen zoneringen te onderscheiden: gestapelde zonering en 

verspringende zonering. Bij gestapelde zonering wordt het gebouw 

verdeeld in horizontale lagen met eenzelfde plattegrond. Een 

verspringende zone houdt in dat een liftsysteem de gehele hoogte van het 

gebouw beslaat, maar waarbij het systeem ingesteld is om alleen de even 

of oneven verdiepingen te bedienen. 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Zoneringen liftsysteem  

(a) Gestapelde zonering; 

(b) Verspringende zonering. 
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Oproepsysteem | Het oproepsysteem van liften kan op verschillende manieren ingesteld worden. 

Normaal gesproken worden liftsystemen in de definitieve fase automatisch ingesteld, wat wil zeggen 

dat de lift het ‘denkwerk’ verricht en dat de lift oproepen afhandelt zoals dit van te voren is bepaald. 

Het automatisch instellen van een liftsysteem heeft een aantal gevolgen: 

- De lift vertrekt altijd, ongeacht het aantal personen of goederen dat is geladen. Dit kan 

betekenen dat een lift vertrekt met maar één persoon. 

- De lift moet op veel verdiepingen stoppen, waardoor de personen of goederen die op een 

hoger gelegen verdieping moeten zijn een hoge reistijd hebben. 

- De lift kan niet vaak op snelheid komen vanwege het grote aantal stopplaatsen. 

Tijdens het bouwproces kan het, mede door bovenstaande gevolgen, wenselijk zijn een liftsysteem 

niet-automatisch te laten functioneren. Dit houdt in dat er iemand in de lift moet staan, een 

zogenaamde liftboy.  

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een automatisch ingestelde Jumplift tijdens het bouwproces 

zijn er verschillende instellingen mogelijk. Zo kan het systeem worden ingesteld aan de hand van de 

vraag naar liftinzet. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het liftsysteem aan het einde van de 

werkdag rechtstreeks naar boven gaat en vervolgens bij het naar beneden gaan stopt op alle 

verdiepingen met een oproep. Er zijn veel verschillende manier waarop een lift ingesteld kan 

worden, maar voor veel van deze manieren geldt dat het belangrijk is om te weten wat de vraag naar 

liftinzet is op bepaalde momenten. In veel gevallen wordt van meer dan één Jumplift gebruik 

gemaakt tijdens het bouwproces. In dit geval is het interessant om de liften op elkaar af te stemmen, 

zodat de liften op elkaar kunnen anticiperen, waardoor de liftinzet efficiënter wordt. 

Een personen-/goederenlift kan ook op bepaalde manieren ingesteld worden, waardoor het 

oproepsysteem efficiënter wordt. De instelopties zijn vaak echter meer beperkt dan die van een 

Jumplift. Er kan dus aangenomen worden dat een liftsysteem dat automatisch is ingesteld niet altijd 

efficiënt werkt, maar daar staat tegenover dat er geen persoon nodig is voor de bediening van de lift. 

 

F.2.3 Liftgebruik 

Liftboy | Een liftboy heeft verschillende taken welke invloed hebben op het liftgebruik. 

- zorgen voor een hoge bezetting van de liftkooi; 

- zorgen dat de lift niet op iedere verdieping hoeft te stoppen; 

- waarborgen van de aanvangstijden, pauzetijden en vertrektijden; 

- voorkomen van het lang bezet houden van de lift; 

- voorkomen van schade aan de lift. 

De concrete invloed van een liftboy is niet te vast te stellen, omdat tot op heden geen onderzoeken 

zijn gedaan naar de invloed van een liftboy. Uit de praktijk zijn wel aanwijzingen waaruit blijkt dat 

een liftboy financieel gezien aantrekkelijk is vanwege de verhoging van efficiëntie van het 

liftsysteem. 

Misbruik lift | Bij het gebruik van liftsystemen in de bouw komt veel misbruik voor. Bij misbruik kan 

gedacht worden aan het opzettelijk lang openhouden van deuren of aan het zonder reden intoetsen 

van veel verdiepingen. Misbruik kan worden tegengegaan door controle op het bouwpersoneel. 

Deze controle kan in feite alleen goed worden uitgevoerd door een liftboy, aangezien deze constant 

aanwezig is. Misbruik is niet concreet vast te stellen, aangezien er geen onderzoek naar is gedaan. 
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F.2.4 Buiten werking zijn liften 

Ophogen | Een Jumplift wordt opgehoogd, of “gejumped”, na verloop van tijd. Het jumpen van de 

lift duurt over het algemeen één dag, wat betekent dat per periode waarover de lift opgehoogd 

wordt één werkdag de liftinzet van deze specifieke lift niet beschikbaar is. De personen-/goederenlift 

dient ook opgehoogd te worden. Afhankelijk van het type lift duurt dit ongeveer een halve dag tot 

een hele dag.  

Onderhoud & keuring | Aan elk liftsysteem moet om een bepaalde periode onderhoud worden 

gepleegd of moet een keuring worden gedaan. Wanneer dit tijdens werktijden gebeurd zal dit ten 

koste gaan van een bepaalde liftinzet. Daarom is het belangrijk het onderhoud en keuringen zoveel 

mogelijk in te plannen tijdens het jumpen/ophogen of na werktijd.  

Wind | De personen-/goederenlift wordt in veel gevallen buiten het gebouw opgesteld. Dit heeft tot 

gevolg dat de liften onderhevig zijn aan weersinvloeden. Van alle weersinvloeden heeft de wind de 

meeste invloed op het aanbod van liftinzet. Wanneer een windkracht van 8 Beaufort wordt bereikt 

of overschreden dient een personen-/goederenlift namelijk buiten werking te worden gesteld 

wegens veiligheidsoverwegingen en technische aspecten. 

In bijlage G is een overzicht te zien van het aantal winduren met windkracht 8 (17,2 m/s) of hoger 

per regio binnen Nederland. De gegevens zijn gemeten door het KNMI5 gedurende de jaren 1981 tot 

2000. Vanuit deze gegevens is bepaald hoeveel winduren boven windkracht 8 per regio voorkomen 

op werkdagen en gedurende werktijden. Deze informatie kan gebruikt worden om te bepalen 

hoeveel uren een personen-/goederenlift niet gebruikt mag worden tijdens een bouwproject. Op 

basis van de gemeten winduren, mag verondersteld worden dat de gemeten uren mogen dienen als 

uitgangspunt voor de komende jaren. Met deze verwacht uren kan dan bepaald worden hoeveel 

uren een personen-/goederenlift stil zal staan ten gevolge van wind. 

Bijlage G bevat alleen waarden betreffende de winduren in Nederland. Er zal bij het ontwikkelen van 

het hulpmiddel dus rekening moeten worden gehouden met het feit dat andere waarden ingevuld 

mogen worden om winduren in te kunnen vullen voor andere locaties. 

Storingen | Tijdens het bouwproces is het mogelijk dat storingen optreden aan een liftsysteem. 

Storingen hebben veel invloed op het aanbod van liftinzet, vaak gedurende een relatief korte 

periode. Er kan onderscheidt gemaakt worden in de oorzaken van storingen: externe en interne 

oorzaken. Externe oorzaken zijn vaak te wijten aan de bouwomgeving, terwijl interne oorzaken 

ontstaan door het liftsysteem zelf. 

Het is moeilijk om storingen uit te drukken concrete waarden, aangezien storingen afhankelijk zijn 

van veel factoren en een niet voorspelbaar karakter hebben. De gevolgen op het aanbod van liftinzet 

zijn daardoor moeilijk vast te stellen. Daarom is in bijlage H een risicoanalyse gemaakt omtrent het 

optreden van storingen aan de liftsystemen. De informatie in deze bijlage is een verzameling van 

kennis en ervaringen opgedaan tijdens dit onderzoek en de informatie is dus niet statistisch 

onderbouwd. De informatie in bijlage H kan echter wel gebruikt worden ten behoeve van adviezen 

bij het bepalen van de gewenste liftinzet. 

  

                                                                   
5 KNMI, Klimatologie. 10 oktober 2011. http://www.knmi.nl/klimatologie/frequentietabellen/uur_freq.cgi. 
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G | WINDUREN PER REGIO 
 

In Nederland houdt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut (KNMI) gegevens bij over de windkracht in verschillende 

gebieden. Vanuit verschillende data vrijgegeven door het KNMI 

kan bepaald worden hoeveel winduren, tijdens werktijden en per 

regio, gemiddeld per jaar voorkomen. Deze gegevens zijn 

gebaseerd op gegevens vanaf 1981 tot 2000 en gemeten op 15 

verschillende weerstations. Daarvan zijn elf stations gebruikt om 

de gegevens in deze bijlage te verkrijgen
6
. 

 

 

 

 

 

In de onderstaande tabel zijn de gemeten winduren van de bovenstaande elf weerstations verwerkt. Daarbij zijn 

alleen de winduren geteld waarbij de windkracht 8 Beaufort (17,2 m/s) of hoger is en tijdens werktijden (06:00-

18:00). 

Weerstations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06:00 07:00 2 2 16 10 0 0 0 3 40 1 1 

07:00 08:00 1 3 18 8 0 1 0 3 48 0 1 

08:00 09:00 1 2 20 8 0 1 0 4 44 0 1 

09:00 10:00 3 3 21 9 0 1 0 2 46 0 1 

10:00 11:00 5 6 19 5 0 1 0 2 53 0 1 

11:00 12:00 4 7 21 5 0 1 0 3 53 0 0 

12:00 13:00 5 4 27 9 0 1 0 4 56 0 1 

13:00 14:00 4 6 24 9 0 1 0 6 54 0 1 

14:00 15:00 2 4 20 11 0 1 0 8 55 0 0 

15:00 16:00 2 6 18 11 1 0 0 6 52 0 1 

16:00 17:00 2 4 20 10 0 2 1 3 53 1 1 

17:00 18:00 3 4 23 6 0 1 1 4 48 1 1 

 Totaal: 34 51 247 101 1 11 2 48 602 3 10 

Tabel 10: Gemeten winduren windkracht 8 of hoger 

De winduren zijn het gemiddeld aantal uren per jaar binnen de genoemde werktijden. Aangezien er gemiddeld 

214 werkdagen in een jaar zitten dienen de totalen per regio verrekent te worden, waardoor het gemiddeld 

verwachte aantal jaarlijkse winduren tijdens werkdagen bepaald kan worden: 

   

   
      

Wanneer de totalen per weerstation vermenigvuldigd worden de onderstaande winduren verkregen. 

Weerstations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Totaal: 34 51 247 101 1 11 2 48 602 3 10 

Verrekend: 20 30 145 59 1 6 1 28 353 2 6 

Tabel 11: Verrekende winduren per regio 

                                                                   
6 KNMI, Klimatologie. 10 oktober 2011. http://www.knmi.nl/klimatologie/frequentietabellen/uur_freq.cgi. 

1. Groningen 7. De Bilt 

2. Leeuwarden 8. Rotterdam 

3. Den Helder 9. Vlissingen 

4. Amsterdam 10. Eindhoven 

5. Twente 11. Maastricht 

6. Deelen  

1 
2

3 

4 
5 

6 

19 

8 

1

7 

Afbeelding 3: Weerstations KNMI Nederland 
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H | Risicoanalyse storingen 
 

Elke liftsysteem dat toegepast wordt is onderhevig aan storingen. De storingen worden op 

verschillende manieren veroorzaakt. Deze oorzaken kunnen worden ingedeeld in externe en interne 

oorzaken. Storingen zijn niet concreet meetbaar gezien het onvoorspelbare karakter en de vele 

invloedsfactoren. Tijdens dit onderzoek is echter veel praktische kennis en ervaring opgedaan 

omtrent de oorzaken van de storingen, waardoor op basis van deze kennis en ervaring een 

risicoanalyse gemaakt kan worden. Deze kennis en ervaring die is opgedaan op het project New 

Orleans welke zijn verwerkt in het rapport “Participerend observeren”7 en door gesprekken met 

deskundigen8&9.  

Deze risicoanalyse identificeert alle risico’s omtrent de storingen van liften en aan de hand hiervan 

kunnen beheersmaatregelen worden getroffen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten 

bedoeld waarmee de kans op het optreden van risico's of de gevolgen van de risico’s worden 

beïnvloed. Een risico wordt vaak gedefinieerd als “kans x gevolg”.  

Aangezien risico een vermenigvuldiging is van kans en gevolg zal in de onderstaande tabel de kans op 

het optreden van een risico (kans op het optreden van de oorzaak) en de gevolgen van het risico 

worden behandeld. Deze risico’s worden per liftsysteem (Jumplift en personen-/goederenlift) 

behandeld en zijn ingedeeld in externe en interne oorzaken. De 

prioriteit van een risico wordt uitgedrukt in een cijfer (1, 2, 3, 4, 6 

en 9) en door middel van een kleurcodering die hiernaast is 

weergegeven. De prioriteit wordt berekend door de kans uitgedrukt 

in een waarde van 1 tot 3 te vermenigvuldigen met de waarde, 1 

tot 3, van het gevolg. 

Risicoanalyse Jumplift 

  Oorzaak storing Kans   Gevolg   Prioriteit 

Ex
te

rn
 

1 Slechte 

waterdichting 

van de liftschacht 

De liftschacht moet 100% 

waterdicht zijn en gezien de 

waterdichtende afscheiding 

vaak opgehoogd moet worden 

is de kans groot dat het niet 

helemaal goed gaat hoog. 

3 x 

De elektronische apparatuur 

van een Jumplift is erg 

gevoelig voor water en 

eenmaal beschadigd kan het 

lang duren voor een dergelijke 

storing is verholpen. 

3 = 9 

2 Sabotage van 

liften 

Tijdens het bouwproces wordt 

er af en toe sabotage 

gepleegd waardoor een kans 

op storing ontstaat. Deze kans 

niet ongeveer gemiddeld. 

2 x 

Het effect van een dergelijke 

storing kan groot zijn, maar in 

de meeste gevallen is het 

relatief snel te verhelpen. 

2 = 4 

3 Stof / afval uit de 

omgeving 

In het bouwproces is veel stof 

en afval aanwezig dat snel 

storingen kan veroorzaken 

aan de relatief gevoelige 

Jumplift. 

3 x 

Het gevolgd van dit type 

storingen is gemiddeld, soms 

is het verwijderen van stof al 

genoeg, maar soms dienen, 

grotere, meer langdurige 

reparaties te worden 

uitgevoerd. 

2 = 6 

                                                                   
7 Haar, R. ter, Participerend Observeren: “Jumpliften en Personen-/ goederenliften”. Rotterdam: Technische Universiteit 
Eindhoven, 2010. 
8 Meijden, G. van der. KONE. Persoonlijke mededeling. Periode 2010 – 2011. 
9 Blok, J. Raxtar. Persoonlijke mededeling. 23 augustus 2011. 

 Prioriteit 

 1/2 Laag 

 3/4 Gemiddeld 

 6/9 Hoog 
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4 Stroomstoring Tijdens het bouwproces is de 

kans op een stroomstoring 

aanwezig, waardoor de liften 

ook in storing zullen gaan. 1 x 

De gevolgen van een 

stroomstoring is stilstand van 

alle liften, maar normaliter is 

een stroomstoring vrij snel 

verholpen, waardoor de 

gevolgen relatief klein kunnen 

blijven. 

2 = 2 

5 Overbelasting Een overbelasting (teveel 

personen of goederen) van de 

lift treedt vrij snel op bij het 

gebruik van een Jumplift 

tijdens het bouwproces, 

waardoor de lift in storing 

springt. 

3 x 

De gevolgen van een 

overbelasting is stilstand van 

de betreffende lift. Dit kan 

over het algemeen snel 

verholpen worden. 

1 = 3 

In
te

rn
 

6 Computerstoring De kans op een 

computerstoring is niet groot, 

maar kan voorkomen tijdens 

het gebruik van lift in het 

bouwproces. 

1 x 

De gevolgen van een 

computerstoring kunnen 

groot zijn wanneer 

bijvoorbeeld een reset van de 

lift niet voldoende is en de lift 

lang buiten werking blijft. 

2 = 2 

7 Mechanisch falen Het mechanische falen van 

een Jumplift komt bijna niet 

voor, maar het is niet 

onwaarschijnlijk, door 

bijvoorbeeld fouten tijdens 

het Jumpen. 

1 x 

Bij het mechanisch falen van 

een lift is het effect vaak vrij 

groot, aangezien onderdelen 

vervangen of hersteld dienen 

te worden. 

3 = 3 

8 Uitloop Jumpen De tijd benodigd voor het 

Jumpen is ingepland, maar als 

hierop uitgelopen wordt kan 

dit gezien worden als een 

oorzaak van een storing. Het 

uitlopen kan ontstaan door 

het liftsysteem maar ook door 

het bouwproces. 

2 x 

De gevolgen van het uitlopen 

zijn afhankelijk van de duur 

van de uitloop. Dit betekent 

dat de gevolgen zowel groot 

als klein kunnen zijn, 
2 = 4 

Tabel 12: Risicoanalyse Jumplift 

 

 

Risicoanalyse personen-/goederenlift 

  Oorzaak storing Kans   Gevolg   Prioriteit 

Ex
te

rn
 

1 Sabotage van 

liften 

De personen-/ goederenlift is 

een vrij robuust liftsysteem 

waardoor storingen ten 

gevolge van sabotage niet 

veel voorkomen. 

1 x 

Wanneer een personen-

/goederenlift gesaboteerd is 

kunnen de gevolgen vrij groot 

zijn, maar dat is echter sterk 

afhankelijk van het soort 

sabotage. 

2 = 2 

2 Stof uit de 

omgeving 

Stof en afval uit de omgeving 

kan bij storingen veroorzaken. 

Hier betreft het met name 

storingen aan het 

aandrijfsysteem. 

1 x 

De storingen aan het 

aandrijfsysteem zijn vaak 

lastig te verhelpen. Andere 

storingen zijn vaak relatief 

snel verholpen. 

2 = 2 

3 Stroomstoring Tijdens het bouwproces is de 

kans op een stroomstoring 

aanwezig, waardoor de liften 

ook in storing zullen gaan. 
1 x 

De gevolgen van een 

stroomstoring is stilstand van 

de liften, maar normaal is een 

stroomstoring snel verholpen, 

waardoor de gevolgen relatief 

klein kunnen blijven. 

2 = 2 
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4 Overbelasting De kans op een overbelasting 

van de lift met een storing tot 

gevolg is niet erg groot 

vanwege het hoge 

hefvermogen van de lift en de 

beveiliging. 

1 x 

De gevolgen van een storing 

door overbelasting zijn niet 

heel groot, er dient een 

monteur te komen en deze 

kan de storting vrij snel 

verhelpen. 

2 = 2 
In

te
rn

 

5 Niet goed sluiten 

van 

deurbeveiliging 

De kans op het niet goed 

sluiten van een deur-

beveiliging is vrij groot. Door 

het gebruik en slijtage van de 

lift gaat een deurbeveiliging 

steeds moeizamer werken en 

uit de praktijk blijkt dat een 

storing door deze reden vrij 

vaak voor komt. 

3 x 

De gevolgen van een dergelijk 

storing zijn gemiddeld. De 

storing is gemakkelijk te 

verhelpen, maar het kan wel 

even duren voordat de plek 

waar de deurbeveiliging niet 

goed werkt is gevonden. 

2 = 6 

6 Computerstoring Het optreden van een 

computerstoring heeft een 

relatief kleine kans. In de 

praktijk uit een 

computerstoring zich vaak in 

het niet goed werken van het 

oproepsysteem. 

1 x 

Het gevolg van een dergelijk 

storing is niet erg groot, soms 

werkt de lift nog terwijl er een 

storing is en anders is een 

reset vaak genoeg. 

1 = 1 

7 Mechanisch falen Mechanisch falen door een 

interne oorzaak komt niet 

vaak voor, aangezien het een 

vrij robuust systeem is. 

Mechanisch falen ontstaat 

bijna alleen maar door fouten 

tijdens de ophoogprocedure. 

1 x 

De gevolgen van mechanisch 

falen zijn vrij groot aangezien 

het een robuust systeem is en 

er daardoor veel materiaal en 

materieel nodig is om 

reparaties te verrichten. 

3 = 3 

8 Uitloop ophogen Het ophogen van een 

personen-/goederenlift loopt 

niet vaak uit. Het proces is 

namelijk niet afhankelijk van 

andere processen, waardoor 

het goed in te plannen is en 

het ook goed uitvoerbaar is 

volgens deze planning. 

1 x 

De gevolgen van het uitlopen 

van het ophogen zijn sterk 

afhankelijk van de duur van de 

uitloop. 
2 = 2 

Tabel 13: Risicoanalyse personen-/goederenlift 

 

Nu alle risico’s en de prioriteit van de risico’s bekend zijn kunnen de beheersmaatregelen met 

betrekking tot de risico’s in beschouwing worden genomen10. In essentie zijn er een aantal 

maatregelen mogelijk: 

- Vermijden | Hierbij wordt de kans van optreden van een bepaald risico opgeheven. 

- Verminderen | Hierbij wordt beoogd de oorzaak of het gevolg van het risico te verkleinen. 

Indien getracht wordt de oorzaak te verkleinen wordt deze maatregel vooraf uitgevoerd. Bij 

een maatregel gericht op het verkleinen van de gevolgen betekent het dat er van te voren 

wordt nagedacht over een maatregel die in gaat op moment dat het risico optreedt. 

- Overdragen | Overdragen van risico’s leidt niet direct tot het wegnemen van de oorzaken 

van risico’s, maar wel tot risicovermindering omdat verwacht wordt dat een andere partij in 

staat zal zijn het risico te dragen of te managen. 

- Accepteren | In dit geval worden geen maatregelen genomen en wordt het risico 

simpelweg geaccepteerd. 

                                                                   
10 Twynstra Gudde, Risicomanagement. 11 oktober 2011. http://www.twynstraguddekennisbank.nl/tg.htm?id=2401. 
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Voor de afzonderlijke risico’s zal nu bekeken worden of en welke maatregelen te nemen zijn om de 

risico’s te verminderen of te vermijden. Daarbij is het belangrijk te weten wie de risicodragende 

partijen zijn. Op een bouwplaats is de hoofdaannemer in de meeste gevallen aansprakelijk voor het 

verticale transport en deze partij draagt daarbij de meeste risico’s. Daarnaast zal een deel van de 

risico’s voor rekening komen van de liftfabrikant, in deze situatie KONE. De scheiding is afhankelijk 

van de organisatie op het project, echter zal over het algemeen gezegd kunnen worden dat de 

risico’s met externe oorzaken voor rekening zijn van de hoofdaannemer en de risico’s met interne 

oorzaken voor rekening komen van de liftfabrikant. 

Beheersmaatregelen Jumplift per risico 

  Risico Risicodrager Maatregel 

Ex
te

rn
 

1 Slechte 

waterdichting 

van de 

liftschacht 

Hoofdaannemer Verminderen | Het vooraf bepalen van een systeem waardoor een goede 

waterdichting bereikt wordt en het bedenken van een eenduidige 

methode/procedure om deze waterdichting na elke ophoging weer te 

bereiken. Dit dient de hoofdaannemer in samenwerking te doen met de 

liftfabrikant. Het risico kan niet vermeden worden vanwege het feit dat in de 

bouwpraktijk altijd situaties kunnen ontstaan waardoor de waterdichting niet 

meer 100% gegarandeerd kan worden. 

2 Sabotage van 

liften 

Hoofdaannemer Verminderen | Er zijn verschillende maatregelen te treffen tegen sabotage van 

een lift. Ten eerste is het belangrijk dat de liftkooi goed afgeschermd wordt. 

Daarnaast is de keuze voor een liftboy gunstig in verband met sabotage, een 

liftboy zorgt namelijk voor controle in de lift. Tenslotte zijn goede afspraken 

met het bouwpersoneel belangrijk, zodat men zich realiseert wat de gevolgen 

zijn van sabotage van de lift, aangezien het ook sterk in hun eigen nadeel 

werkt. 

3 Stof / afval uit 

de omgeving 

Hoofdaannemer Verminderen | Storingen ten gevolge van stof en afval uit de omgeving kunnen 

verminderd worden door enkele simpele maatregelen. De maatregelen gelden 

met name voor de liftdorpels, aangezien daar de meeste storingen plaats 

vinden ten gevolge van stof en/of afval. Allereerst is het belangrijk dat de 

entree voor de liften schoon wordt gehouden, zodat minder stof vanuit deze 

ruimte te lift wordt ingelopen. Daarnaast is het belangrijk om de liftdorpels 

schoon te maken en te houden Tenslotte kan de aannemer vrij simpel een 

kleine overbrugging maken over de dorpels, zodat de dorpels niet alleen 

minder beschadigen, maar zodat er ook minder stof/of afval in de dorpels kan 

vallen. 

Overdragen | Een deel van het risico kan ook overgedragen worden naar de 

liftfabrikant, KONE. Deze kan namelijk onderzoek doen naar het ontwikkelen 

naar een robuuster systeem rondom de dorpels zodat tijdens het bouwproces 

de kans op storing verkleind wordt. 

4 Stroomstoring Hoofdaannemer Verminderen | Aangezien over het algemeen het grootste deel van de 

stroomstoringen ontstaat door de stroomvoorziening op de bouw, kan dit 

risico verminderd worden door deze bouwstroomvoorziening degelijk aan te 

leggen en ook te controleren zodat de stroomvoorziening in orde blijft. 

5 Overbelasting Hoofdaannemer Vermijden | Een overbelasting van een lift kan vermeden worden door de 

beveiliging te verhogen, met andere woorden, door het verlagen van het 

maximale gewicht, waardoor de lift eerder aangeeft dat deze te vol is. Het 

nadeel hiervan is echter dat er minder personen/goederen getransporteerd 

kunnen worden. 

Verminderen | Een tweede maatregel is het maken van duidelijke afspraken 

met het bouwpersoneel en informatie ophangen in de lift, zodat duidelijk is 

wat er maximaal getransporteerd kan worden. Daarnaast heeft de keuze voor 

een liftboy een gunstig effect. 

In
te

rn
 

6 Computer-

storing 

KONE Accepteren | Computerstoringen zijn niet altijd te voorkomen, deze ontstaan 

door fouten in het liftsysteem of door externe oorzaken welke 

computerstoringen tot gevolg hebben. KONE zou onderzoek kunnen doen naar 

vermindering van deze storingen, maar aangezien een computerstoring niet 

vaak voorkomt is niet van groot belang. 
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7 Mechanisch 

falen 

KONE Accepteren | Het mechanisch falen van de lift komt af en toe voor en wordt 

veroorzaakt door een onjuiste installatie of door externe factoren. Dit kan bijna 

niet voorkomen worden, aangezien in het jumpproces fouten kunnen worden 

gemaakt en de externe factoren ook niet uit te sluiten zijn.  

8 Uitloop 

Jumpen 

Hoofdaannemer / 

KONE 

Verminderen | Het uitlopen van het jumpen van de liften kan verminderd 

worden door goede afspraken tussen de hoofdaannemer en KONE. Het 

uitlopen wordt veroorzaakt door miscommunicatie, onduidelijke afspraken en 

het onjuist inplannen van activiteiten. Als de hoofdaannemer en KONE hier 

goede afspraken over maken kan de uitloop sterk verminderd worden. 

Tabel 14: Beheersmaatregelen Jumplift 

 

Beheersmaatregelen personen-/goederenlift per risico 

  Risico Risicodrager Maatregel 

Ex
te

rn
 

1 Sabotage van 

liften 

Hoofdaannemer Verminderen | Het liftsysteem is reeds vrij robuust, waardoor sabotage 

vrij moeilijk is, maar om de kans op sabotage toch te reduceren is de keuze 

voor een liftboy aan te raden. Wanneer een liftboy aanwezig is, is de kans 

op sabotage zeer klein geworden. 

2 Stof uit de 

omgeving 

Hoofdaannemer Overdragen | Aangezien in de omgeving van een bouwproces altijd stof 

aanwezig zal zijn, is het niet gemakkelijk de kans op een storing ten 

gevolge van stof te verkleinen. Daarom kan beter gekozen voor 

beheersmaatregelen die de het risico overdragen naar de liftfabrikant, 

aangezien deze partij in staat zal zijn om het systeem aan te passen en 

zodoende de kans op storingen te reduceren.  

Accepteren | Echter is dit een vrij dure oplossing, dus het is ook denkbaar 

dit risico te accepteren, aangezien de kans relatief klein is.  

3 Stroomstoring Hoofdaannemer Verminderen | Aangezien over het algemeen het grootste deel van de 

stroomstoringen ontstaat door de stroomvoorziening op de bouw, kan dit 

risico verminderd worden door deze bouwstroomvoorziening degelijk aan 

te leggen en ook te controleren zodat de stroomvoorziening in orde blijft. 

4 Overbelasting Hoofdaannemer Vermijden | Een overbelasting van een lift kan vermeden worden door de 

beveiliging te verhogen, met andere woorden, door het verlagen van het 

maximale gewicht, waardoor de lift eerder aangeeft dat deze te vol is. Het 

nadeel hiervan is echter dat er minder personen/goederen 

getransporteerd kunnen worden. 

Verminderen | Een tweede maatregel is het maken van duidelijke 

afspraken met het bouwpersoneel en informatie ophangen in de lift, zodat 

duidelijk is wat er maximaal getransporteerd kan worden. Daarnaast heeft 

de keuze voor een liftboy een gunstig effect. 

In
te

rn
 

5 Niet goed sluiten 

van 

deurbeveiliging 

Liftfabrikant Verminderen | Uit de praktijk blijkt dat het regelmatig voorkomt dat een 

deurbeveiliging niet goed sluit. De oorzaak hiervan is dat het systeem door 

bouwpersoneel verbogen kan worden. Om storingen ten gevolge van het 

niet goed sluiten van de deurbeveiliging te reduceren is het aanpassen van 

het systeem, waardoor het minder gevoelig wordt, een optie. 

6 Computerstoring Liftfabrikant Accepteren | Computerstoringen zijn niet altijd te voorkomen, deze 

ontstaan door fouten in het liftsysteem of door externe oorzaken welke 

computerstoringen tot gevolg hebben. De liftfabrikant zou onderzoek 

kunnen doen naar vermindering van deze storingen, maar aangezien een 

computerstoring niet vaak voorkomt is niet van groot belang. 

7 Mechanisch falen Liftfabrikant Accepteren | Het mechanisch falen van een lift komt af en toe voor en 

wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie of fouten tijdens het 

ophogen. Dit kan bijna niet voorkomen worden, aangezien in het fouten 

altijd zullen worden gemaakt. De kans op fouten is ook relatief klein, dus 

het is niet van groot belang beheersmaatregelen te nemen. 

8 Uitloop ophogen Liftfabrikant Accepteren | Het uitlopen van het ophogen van het liftsysteem is alleen 

afhankelijk van verstoringen in het proces van ophogen uitgevoerd door de 

liftfabrikant. Aangezien de kans op uitloop daardoor klein is accepteren 

van het risico in deze situatie een goede optie. 

Tabel 15: Beheersmaatregelen personen-/goederenlift  
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I | MAATGEVEND MOMENT TIJDENS DE BOUWFASE 
 

Observatie New Orleans11 | In de onderstaande grafiek worden de wachttijden voor de Jumpliften 

getoond op het hoogbouwproject New Orleans te Rotterdam. Deze gegevens zijn verkregen door 

verschillende observaties. Op het moment van observeren waren er ongeveer 100 werknemers 

aanwezig die gebruik maakten van de Jumpliften. Met deze Jumpliften werden nagenoeg alleen 

personen vervoerd en een verwaarloosbaar aantal goederen. Er wordt daarom aangenomen dat de 

wachttijden een rechtstreeks gevolg zijn van het aantal personen dat staat te wachten en dat er 

geen andere factoren op het moment van observeren een rol speelden. 

Grafiek 4: Geobserveerde wachttijden Jumpliften 

Uit de grafiek zijn een viertal, ongeveer even grote, pieken te onderscheiden. Deze pieken zijn een 

gevolg van de vraag naar liftinzet. Daar waar de vraag toeneemt, nemen de wachttijden logischerwijs 

toe. De eerste piek is de opwaartse piek die ontstaat in de ochtend. De tweede en de derde piek zijn 

de pieken die ontstaan door het twee richting verkeer tijdens de pauzemomenten en de vierde piek 

is de neerwaartse piek aan het einde van de werkdag. In de grafiek is niet een maatgevende piek te 

herkennen, maar deze piek is wel indirect af te leiden uit de op dat moment geldende situatie. 

Ieder persoon op de bouwplaats was verplicht om op de begane grond pauze te houden. Door deze 

afspraak wordt eigenlijk een “worst case scenario” gecreëerd tijdens de pauzemomenten. Zoals in de 

grafiek te zien is, zijn de pieken tijdens dit “worst case scenario” niet groter dan de opwaartse of de 

neerwaartse piek. De neerwaartse piek is even hoog als de opwaartse piek, echter is het aanbod van 

liftinzet tijdens deze neerwaartse piek veel groter (zie methode Barney), waardoor deze niet als 

maatgevend hoeft te worden beschouwd. Daarom wordt aangenomen dat de opwaartse piek die 

ontstond tijdens het bouwproces op het project New Orleans als maatgevend mag worden 

beschouwd. 

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

Eindhoven, 2010 
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Gesprek dhr. Van Dijk12 | De heer Van Dijk is een deskundige op het gebied van liftinzet en 

werkzaam bij de liftfabrikant KONE. Dhr. Van Dijk is onder meer verantwoordelijk voor het 

vaststellen van het liftverkeer dat plaatsvindt tijdens de gebruiksfase van een gebouw. Daarnaast is 

hij ook adviseur bij het vaststellen van het liftverkeer tijdens het bouwproces ten behoeve van de 

toepassing van Jumpliften. 

Uit metingen van dhr. Van Dijk blijkt dat in bijna alle gevallen de opwaartse piek die ontstaat ten 

gevolge van de personenstroom als maatgevend mag worden beschouwd. Dat kan worden verklaard 

aan de hand van de gegevens die onderstaande tabel zijn opgenomen. 

Situatie 

Verwerkbaar percentage vraag naar liftinzet 

Opwaartse piek Interfloor Neerwaartse piek 

Opwaartse piek  100% 0 0 

Interfloor  0 140% 0 

Neerwaartse piek  0 0 140% 

Twee richtingen - 50% op / 50% neer 150% 0 150% 

Tabel 16: Metingen verwerkingscapaciteit 

 

Deze tabel geeft een gemiddelde situatie aan waarmee KONE werkt om verschillende liftsystemen te 

kunnen vergelijken. Deze gegevens hebben betrekking op een conventioneel verkeerssysteem. 

Aangezien zowel de Jumplift als een personen-/goederenlift ingesteld wordt volgens het principe van 

een conventioneel systeem, wordt aangenomen worden dat deze gegevens representatief zijn voor 

de situatie omtrent dit onderzoek. 

In de tabel is te zien dat in een volledig opwaartse piek situatie het liftsysteem 100% van de vraag 

aankan. Tijdens een interfloor situatie (verkeer tussen verdiepingen) kan het liftsysteem 140% van 

de vraag aan. Wanneer alle gegevens uit de tabel op deze wijze bekeken worden blijkt dat de 

belasting op het liftsysteem het hoogst is tijdens de opwaartse piek situatie, waardoor aangenomen 

kan worden dat de opwaartse piek als maatgevend beschouwd kan worden. 

  

                                                                   
12 Van Dijk, M. KONE. Persoonlijke mededeling. 27 oktober 2011 
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J | LIFTSYSTEMEN 
 

Tijdens de bouw van een hoogbouwproject zijn 

liften een noodzakelijk onderdeel van de verticale 

logistiek ten behoeve van het bouwproces. Liften 

verzorgen het verticale transport van de fysieke 

productiemiddelen, oftewel de personen- en 

goederenstroom. Volgens RRBouw13 zijn een 

drietal liftsystemen te onderscheiden die veel op 

hoogbouwprojecten worden toegepast: 

- Plateaulift; 

- Personenlift-/goederenlift; 

- Definitieve gebouwlift. 

Vanwege het feit dat een plateaulift voor de 

overbrugging van relatief kleine verticale 

afstanden is bedoeld zal deze niet behandeld 

worden in dit onderzoek. Dat betekent dat in dit 

onderzoek wordt ingegaan op de twee 

liftsystemen, of liftmethoden, die het vaakst 

toegepast worden op hoogbouwprojecten: de 

personen-/goederenliften en de methode waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de definitieve 

gebouwlift.  

Wat betreft de definitieve gebouwlift is de keuze gemaakt om alleen de Jumplift van het bedrijf 

KONE in beschouwing te nemen, vanwege de voorgeschiedenis van dit onderzoek waardoor reeds 

veel informatie bekend is omtrent dit systeem en vanwege het feit dat Jumpliften een relatief nieuw 

product is dat op dit moment vooruitstrevend is in vergelijking andere methoden. 

In de volgende twee subparagrafen zullen de twee liftsystemen kort behandeld worden. Voor een 

meer uitgebreidere beschouwing van de systemen wordt verwezen naar het participerend 

observeren rapport “Jumpliften en personen-/goederenliften”14. 

 

J.1 Jumplift 

 

Een Jumplift is een methode die wordt toegepast op hoogbouwprojecten om een deel van het 

verticale personen- en goederentransport te voorzien tijdens het bouwproces.  

Het principe | Om gebruik te kunnen maken van de Jumplift tijdens het bouwproces moet er op een 

tijdelijk niveau in het gebouw een liftmachine worden gehangen, zodat de lift in inzetbaar is tot dit 

niveau. Hierna wordt de lift opgehoogd, oftewel ‘gejumped’, om een bepaald aantal verdiepingen, 

                                                                   
13 RRBouw, Hoogbouwlogistiek. Gouda: Stichting Research Rationalisatie Bouw, 2005. 
14 Haar, R. ter, Participerend Observeren: “Jumpliften en Personen-/ goederenliften”. Rotterdam: Technische Universiteit 
Eindhoven, 2010. 

Afbeelding 4: Bovenaanzicht Jumpliftsysteem 
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zodat de lift meegroeit met het gebouw. Het gebruik van een Jumplift is, vooral bij hoogbouw in een 

interessant principe, omdat niet een totaal nieuw systemen opgebouwd hoeft te worden voor het 

verticale transport tijdens het bouwproces, zoals dat wel moet gebeuren bij de toepassing van 

personen-/goederenliften. 

Voordelen en nadelen | Het gebruik van de definitieve gebouwlift heeft een aantal voordelen en 

nadelen, waarvan de belangrijkste hier kort behandeld zullen worden. 

De hefsnelheid van een Jumplift is erg hoog, 

zeker in verhouding tot een personen-

/goederenlift. Dit heeft vooral op het 

personentransport een gunstig effect. 

Daarnaast is er weinig tot geen interventie 

met het bouwproces. De liftschachten worden 

tenslotte tijdens het bouwproces niet 

gebruikt, waardoor het gehele bouwproces 

vrijwel niet wordt beïnvloed door de Jumplift. 

Omdat een Jumplift in het gebouw is 

geplaatst, is het een weersonafhankelijk 

systeem. Hierdoor nemen storingen af en 

neemt het gebruiksgemak en het comfort toe. 

Tenslotte is het inbouwen van de definitieve 

lift, welke tijdens de bouw als Jumplift heeft 

gefunctioneerd, aan het einde van het bouwproces een minder ingrijpende activiteit dan wanneer de 

gehele lift nog ingebouwd moet worden. Dit betekent tevens de liften eerder vrijgegeven kunnen 

worden aan de gebruiker. 

Zoals ieder liftsysteem heeft ook dit systeem 

enkele nadelen. Aangezien technische 

installaties van de Jumplift in de liftschacht 

hangen, is het vaak niet mogelijk om de liften 

in te zetten tot vlakbij de ruwbouw. 

Daarnaast zijn de afmetingen van de liftkooi 

afhankelijk van de liftschacht en kan voor de 

toepassing van een Jumplift tijdens het 

bouwproces niet speciaal een grotere 

liftschacht worden gebouwd. Dit betekent dat 

het goederentransport niet altijd even 

gemakkelijk verloopt met dit liftsysteem, 

gezien de afmetingen van sommige 

goederen. De Jumplift is een liftsysteem dat is 

doorontwikkeld vanuit een definitieve 

gebouwlift, waardoor het een gevoelig systeem is dat tijdens het bouwproces snel aan storingen 

onderhevig is. De kosten van het gebruik van een Jumplift zijn relatief hoog, aangezien de installatie 

mee moet groeien met het gebouw. Het vergt veel manuren om de complete installatie telkens mee 

te laten klimmen, waardoor de kosten vrij hoog uitvallen. Echter zijn er wel ontwikkelingen gaan 

waardoor de kosten drastisch verlaagd kunnen worden. 

 

Voordelen | Enkele voordelen van het 

gebruik van de definitieve gebouwlift 

op een hoogbouwproject zijn: 

- Hoge hefsnelheid; 

- Geen interventie bouwproces; 

- Weersonafhankelijk; 

- Snelle beschikbaarheid 

definitieve lift. 

| Bron: Rapport participerend observeren | 

Nadelen | Enkele nadelen van het 

gebruik van de definitieve gebouwlift op 

een hoogbouwproject zijn: 

- Veel ruimte technische 

installaties; 

- Kleine afmetingen liftkooi; 

- Gevoelig systeem; 

- Relatief hoge kosten. 

| Bron: Rapport participerend observeren | 
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J.2 Personen-/goederenliften 

 

De personen-/goederenlift is traditioneel een veel gebruikt liftsysteem op hoogbouwprojecten. Dit 

type liften wordt veelal aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst met de bedoeling een deel van 

de verticale logistiek voor rekening te nemen. Een personen-/goederenlift heeft over het algemeen 

een relatief grote liftkooi en een hoog hefvermogen. Door deze eigenschappen is de lift geschikt 

voor zowel personen- als goederentransport. Hoewel er een groot aantal verschillende type 

personen-/goederenliften zijn, zal in dit onderzoek niet specifiek op één van deze systemen worden 

ingegaan. Het principe van een personen-/goederenlift is nagenoeg bij alle toegepaste systemen 

hetzelfde. 

Het principe | Het principe van een 

personen-/goederenlift is vrij eenvoudig. Er 

wordt een stalen mast geplaatst, waaraan 

één of meerder liftkooien worden 

gehangen. Deze liftkooien kunnen via een 

tandheugel verticaal bewegen en worden 

daarbij aangedreven door een 

elektromotor. Een personen-/goederenlift 

is modulair, wat betekent het liftsysteem 

uit kleine onderdelen bestaat, waardoor 

met kleine stappen de liften opgehoogd 

kunnen worden. Door het feit dat een 

personen-/goederenlift veelal aan de 

buitenzijde van het gebouw wordt geplaatst moet een doorgang op elke verdieping aanwezig zijn. 

Dit betekent dat in het bouwproces rekening moet worden gehouden met de personen-

/goederenlift. 

Voordelen en nadelen | De personen-/goederenliften hebben een aantal voordelen en nadelen, 

waarvan de belangrijkste hier kort behandeld zullen worden. Een personen-/goederenlift kan in veel 

gevallen kort op de ruwbouw worden aangesloten, wat inhoudt dat de loopafstanden voor de 

werknemers die in de ruwbouw werken kort 

gehouden kunnen worden. Daarnaast zijn 

de afmetingen van de liftkooi groot en is het 

hefvermogen hoog. Hierdoor leent een 

personen-/goederenlift zich voor 

personentransport, maar is deze bij uitstek 

geschikt voor goederentransport. De bouw 

van de liften is robuust en dus geschikt voor 

de bouwomgeving. Dit betekent minder 

beschadigingen en daardoor ook minder 

storingen. Tenslotte heeft de uitvoerende 

bouwwereld veel ervaring met personen-

/goederenliften, waardoor het proces van 

montage, gebruik en demontage relatief 

snel kan verlopen. 

Voordelen | Enkele voordelen van de 

toepassing van personen-/goederenliften 

op hoogbouwprojecten: 

- Korte aansluiting op de 

ruwbouw; 

- Grote afmetingen liftkooi; 

- Groot hefvermogen; 

- Robuuste bouw; 

- Veel ervaring. 

| Bron: Rapport participerend observeren | 

Afbeelding 5: Personen-/goederenlift 
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Naast de voordelen zijn er ook een aantal 

nadelen verbonden aan de toepassing van 

personen-/goederenliften op hoogbouw-

projecten. Een dergelijk liftsysteem heeft 

namelijk een lage hefsnelheid. Aangezien 

een personen-/goederenlift veelal aan de 

buitenzijde van het gebouw wordt geplaatst 

is het systeem onderhevig aan 

weersinvloeden. Dit heeft nadelen met 

betrekking tot het gebruiksgemak, comfort 

en storingen. Een tweede nadeel ten 

gevolge van het aan de buitenzijde plaatsen 

van het systeem is de verstoring van het 

bouwproces, omdat er een doorgang moet 

zijn in de gevel. De gevelsluiting kan pas plaats vinden wanneer de personen-/goederenlift is 

verwijderd. Wanneer de vorm van het gebouw niet vanaf de begane grond tot de bovenste 

verdieping overeenkomt, kan dit tot gevolg hebben dat er steigerconstructies moeten worden 

toegepast om het liftsysteem te laten aansluiten aan de gevel. 

  

Nadelen | Enkele nadelen van de 

toepassing van personen-/goederenliften 

op hoogbouwprojecten: 

- Lage hefsnelheid; 

- Weersafhankelijk; 

- Gevelsluiting; 

- Steigerconstructies. 

| Bron: Rapport participerend observeren | 
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K | BEREKENING RONDRITTIJD 
 

In deze bijlage worden de verschillende berekeningen vastgesteld waarmee de rondrittijd kan 

worden berekend. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de methode Barney15 en aangepast aan de 

invloedsfactoren uit het bouwproces. Daarbij moet vermeld worden dat de berekeningen zoals deze 

hier omschreven staan alleen gelden voor de personenstroom. 

De basisberekening om een rondrittijd van een liftsysteem te bepalen wordt weergegeven door de 

volgende formule. 

         (   )            

- Waarbij 

o RTT = rondrittijd (s); 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s); 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o ts = tijd benodigd om te stoppen (s); 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o tp = transfertijd (s). 

Deze berekening kan echter niet rechtstreeks worden overgenomen voor gebruik in dit onderzoek. 

Daarom wordt in deze bijlage de berekening aangepast en uitgebreid, zodat deze toegepast kan 

worden, rekening houdende met de context van dit onderzoek. De berekening wordt opgesplitst in 

vier delen. In de volgende subparagrafen worden deze termen aangevuld en aangepast aan de hand 

van de informatie uit dit onderzoek en de invloedsfactoren.  

- Deel 1:       (paragraaf C.1) 

- Deel 2: (   )   (paragraaf C.2)  

- Deel 3:       (paragraaf C.3) 

- Deel 4:      (paragraaf C.4) 

 

K.1 Berekening deel 1:      

 

De eerste term uit de berekening van de rondrittijd die behandeld wordt is: 

      

- Waarbij 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o tp = transfertijd passagiers (s). 

 

 

                                                                   
15 Barney, G., Elevator Traffic Handbook, Theory and practice. Londen: Spon Press, 2003. 
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K.1.1 Variabele P 

De variabele P staat voor het gemiddeld aantal passagiers dat in de lift aanwezig is tijdens een 

rondrit. Deze variabele wordt vastgesteld door de nominale liftbezetting (NLB) te vermenigvuldigen 

met 0,8 (uitgaande van een liftbezetting van 80%). 

           

- Waarbij 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o NLB = nominale liftbezetting. 

Wanneer de passagiers net zo efficiënt als de lift zouden arriveren dan zou er een aantal passagiers 

(P) staan te wachten dat gelijk is aan de nominale liftbezetting van de arriverende lift. Echter is dit in 

de praktijk niet het geval. Om te voorkomen dat er een rij ontstaat van wachtende passagiers die 

moet wachten op de volgende lift is het noodzakelijk een bezetting lager dan 100% aan te nemen. 

De aanname van 80% liftbezetting is in de liftenwereld gemaakt op basis van intuïtie en ervaring en 

blijkt in de praktijk een goede indicatie te zijn.  

 

K.1.2 Variabele tp 

De variabele tp is de transfertijd. De transfertijd is de tijd die een persoon nodig heeft om in of uit te 

stappen. Voor een “standaard” persoon wordt hiervoor vaak 1,5 tot 2,0 seconden gerekend. In 

relatie tot dit onderzoek wordt aangenomen dan een standaard persoon 2,0 seconden nodig heeft 

om in of uit te stappen. Maar tijdens het bouwproces zijn er ook personen die handzame goederen 

meenemen. Deze handzame goederen vallen niet onder het goederentransport. Voorbeelden van 

handzame goederen zijn een kruiwagen, emmer en gereedschapskist. De personen met deze 

handzame goederen beïnvloeden hebben een duidelijk hogere transfertijd. Daarom zijn er een 

drietal categorieën gemaakt met verschillende transfertijden. 

 Omschrijving Toegang 

      mm 

Toegang 

      mm 

Categorie 1 Persoon - geen goederen 3 2 

Categorie 2 Persoon - kleine, handzame, goederen  6 4 

Categorie 3 Persoon - grote, handzame, goederen 9 6 

Tabel 17: Transfertijdens persoonseenheden 

 

Om de transfertijd te kunnen vaststellen van een verschillend aantal eenheden moet de gemiddelde 

transfertijd van de theoretische populatie worden genomen. Aan de hand van de volgende 

berekening kan dan de transfertijd bepaald worden: 

  ̅  
 

  
∑  

  

   

 

- Waarbij 

o   ̅ = gemiddele transfertijd (s); 

o PE = aantal personeneenheden. 
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De totale berekening van het eerste deel van de rondrittijdberekening kan dan als volgt 

weergegeven worden: 
 

 Totale berekening deel 1:      

         (        )  (
 

  
∑  

  

   

) 

 

 

K.2 Berekening deel 2: (   )   
 

De tweede term van de rondrittijdberekening is: 

(   )   

- Waarbij 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o ts = tijd benodigd om te stoppen (s). 

 

K.2.1 Variabele S 

De variabele S staat voor het gemiddeld aantal stop dat een lift maakt tijdens een rondrit en deze 

kan berekend worden aan de hand van de volgende formule bepaald in de methode Barney: 

    ∑(  
  
 
)
  

   

 

- Waarbij 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o N = aantal stopplaatsen boven de hoofdstopplaats; 

o P = gemiddeld aantal passagiers aanwezig in de lift bij het verlaten van de 

hoofdstopplaats; 

o U = totale gebouwpopulatie boven hoofdstopplaats; 

o Ui = de totale op verdieping i. 

Door het feit dat van de te transporteren eenheden bekend is naar welke verdieping ze gaan en 

doordat het aantal eenheden in een piek bekend is kan het gemiddeld aantal stops nauwkeurig 

berekend worden. Dit betekent dat de aanname wordt gedaan dat de lift niet op andere 

verdiepingen zal stoppen dan de in het specifieke calculatiemoment bepaalde verdiepingen. 

De variabele N wordt dan het aantal verschillende verdiepingen die tijdens een specifiek moment 

worden aangedaan. De variabele U is de theoretische populatie en de variabele Ui is de verdeling van 

deze populatie over het aantal verschillende verdiepingen.  
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K.2.2 Variabele ts 

De variabele ts is de tijd die benodigd is om een lift te laten stoppen, en deze variabele kan volgens 

de methode Barney als volgt berekend worden: 

     ( )    (   )    (  )        

- Waarbij 

o ts = tijd benodigd om te stoppen (s); 

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). 

tf(1) | De reistijd van een enkele verdieping tf(1) is de tijd gerekend vanaf het moment dat de deuren 

gesloten zijn tot het moment dat de lift op een gelijk niveau is met de volgende verdieping. Deze 

waarde kan wat betreft de Jumpliften berekend worden aan de hand van onderstaande berekening. 

   √(
  

  
)

 

     (
  

  
) 

Deze berekening bepaalt de maximaal bereikte snelheid van een lift binnen één enkele verdieping. 

Met andere woorden: een waarde kleiner dan de nominale hefsnelheid (V) betekent dat de lift nog 

aan het accelereren is binnen één enkele verdieping en een waarde gelijk of groter aan de nominale 

hefsnelheid betekent dat de lift binnen één enkele verdieping in staat is om de nominale hefsnelheid 

(V) te bereiken.  

Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(1) bepaald te worden met de onderstaande berekening: 

  ( )  
 

 
 √(

 

 
)
 

 (
   
 
) 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(1) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  ( )  

(
  

   (
 
 ))

 
 
 

 
 
 

 
 

   (
  

   (
 
 ))

 
 

- Waarbij 

o tf(1) = reistijd enkele verdieping (s); 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o A = acceleratie (m/s²); 

o J = jerk (m/s3); 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m). 

tf(gem) | Naast de reistijd van één enkele verdieping moet ook rekening gehouden worden met het 

feit dat er variaties kunnen zijn in de verdiepingshoogten, waardoor de variabele tf(1) niet altijd 

representatief is. Daarom moeten de waarden tf(gem) en tf(gf) ook berekend worden.  
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Daarvoor moet eerst bepaald worden wat de gemiddelde afstand (dgem) die is de in een gemiddelde 

sprong wordt afgelegd. 

     
 

 
 
((    )    )  (     )

 
 

Vervolgens moet aan de hand van de berekeningen die ook benodigd zijn voor het bepalen van tf(1) 

de tijd benodigd om deze afstand af te leggen, tf(gem), bepaald worden. 

   √(
  

  
)

 

       (
  

  
) 

Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(gem) bepaald te worden met de onderstaande berekening: 

  (   )  
 

 
 √(

 

 
)
 

 (
     
 

) 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(gem) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  (   )  

(
  

   (
 
 ))

 
 
 

 
 
 

 
 

     (
  

   (
 
 ))

 
 

- Waarbij 

o dgem = gemiddelde afstand van een gemiddelde sprong (m); 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o Na = aantal hoogt afwijkende verdiepingen; 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o da = hoogte afwijkende verdiepingen (m); 

o tf(gem) = reistijd gemiddelde afstand gemiddelde sprong; 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s) 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o A = acceleratie (m/s²); 

o J = jerk (m/s3). 

tf(gf) | De waarde van tf(gem) representeert de tijd die benodigd is om de gemiddelde afstand (dgem) 

van een gemiddelde sprong te overbruggen. Vervolgens moet bepaald worden wat de gemiddelde 

onderlinge verdiepingsafstand is binnen deze gemiddelde sprong. Dat kan door het invullen van de 

volgende formule: 

            

Nu moet de tijd die benodigd is om de gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand van een 

gemiddelde sprong vastgesteld worden. Dit kan door te bepalen wat de waarde van tf(gf) is. 

Wederom worden daarvoor formules gebruikt van tf(1). 
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   √(
  

  
)

 

      (
  

  
) 

Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(gf) bepaald te worden met de onderstaande berekening: 

  (  )  
 

 
 √(

 

 
)
 

 (
    
 
) 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(gf) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  (  )  

(
  

   (
 
 ))

 
 
 

 
 
 

 
 

    (
  

   (
 
 ))

 
 

- Waarbij 

o dgf = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand van een gemiddelde sprong (m); 

o dgem = gemiddelde afstand van een gemiddelde sprong (m); 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o tf(gf) = reistijd gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand gemiddelde sprong; 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o A = acceleratie (m/s²); 

o J = jerk (m/s3). 

tD | De variabele td, welke de totale deurtijd representeert, kan berekend worden aan de hand van 

de volgende formule: 

               

- Waarbij:  

o tD = totale deurtijd (s); 

o Do = openen deur (s); 

o Ds = sluiten deur (s); 

o Df = fotoceltijd deur (s); 

o Dt = starttijd deur (s). 

De waarden kunnen opgevraagd worden bij de liftfabrikant. Deze verschillende echter per 

liftsysteem. Bij de toepassing van een Jumplift is de totale deurtijd relatief laag, aangezien de deuren 

van een Jumplift automatisch openen en sluiten. Een personen-/goederenlift heeft twee deuren 

welke met de hand open geopend moet worden. Hierdoor is de totale deurtijd van een personen-

/goederenlift vaak relatief hoog. Bij een personen-/goederenlift kunnen de variabelen Df en Dt buiten 

beschouwing worden gelaten. 

tv | Tenslotte moet de transfertijd van een enkele verdieping (tv) vastgesteld worden om de stoptijd 

(ts) te kunnen berekenen. De transfertijd van een enkele verdieping is de tijd die een lift nodig heeft 

om langs twee opeenvolgende verdiepingen te reizen op nominale hefsnelheid (V) en kan middels de 

berekening op de volgende pagina bepaald worden. 
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- Waarbij 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s); 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s). 

 

K.2.3 Variabele ts personen-/goederenliften 

Aangezien de personen-/goederenliften verschillen op een aantal gebieden met de Jumpliften kan 

voor de variabele ts niet dezelfde berekening worden uitgevoerd. 

De formule van ts is dezelfde als die geformuleerd is voor de Jumpliften: 

     ( )    (   )    (  )        

- Waarbij 

o ts = tijd benodigd om te stoppen (s); 

o tf(1) = reistijd enkele verdieping (s); 

o tf(gem) = reistijd gemiddelde sprong (s); 

o tD = totale deurtijd (s); 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s). 

tf(1) | De reistijd van een enkele verdieping tf(1) is de tijd gerekend vanaf het moment dat de deuren 

gesloten zijn tot het moment dat de lift op een gelijk niveau is met de volgende verdieping. Voor de 

personen=/goederenliften kan de volgende berekening worden opgesteld om de snelheid van de lift 

te bepalen op het moment dat deze aankomt op de volgende verdieping (V1): 

   √
  
    

   

Deze berekening bepaalt de maximaal bereikte snelheid van een lift binnen één enkele verdieping. 

Met andere woorden: een waarde kleiner dan de nominale hefsnelheid (V) betekent dat de lift nog 

aan het accelereren is binnen één enkele verdieping en een waarde gelijk of groter aan de nominale 

hefsnelheid betekent dat de lift binnen één enkele verdieping in staat is om de nominale hefsnelheid 

(V) te bereiken. Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(1) bepaald te worden met de onderstaande 

berekening: 

  ( )  √
  
    

 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(1) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  ( )  
   (     (

 
 )

 

)
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- Waarbij 

o tf(1) = reistijd enkele verdieping (s); 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s) 

o V = nominale hefsnelheid (m/s) 

o A = acceleratie (m/s²); 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m). 

tf(gem) | Naast de reistijd van één enkele verdieping moet ook rekening gehouden worden met het 

feit dat er variaties kunnen zijn in de verdiepingshoogten, waardoor de variabele tf(1) niet altijd 

representatief is. Daarom moeten de waarden tf(gem) en tf(gf) ook berekend worden.  

Daarvoor moet eerst bepaald worden wat de gemiddelde afstand (dgem) die is de in een gemiddelde 

sprong wordt afgelegd. 

     
 

 
 
((    )    )  (     )

 
 

Vervolgens moet aan de hand van de berekeningen die ook benodigd zijn voor het bepalen van tf(1) 

de tijd benodigd om deze afstand af te leggen, tf(gem), bepaald worden. 

   √
    
    

   

Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(gem) bepaald te worden met de onderstaande berekening: 

  (   )  √
    
    

 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(gem) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  (   )  
     (     (

 
 )

 

)

 
 
 

 
 

- Waarbij 

o dgem = gemiddelde afstand van een gemiddelde sprong (m); 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o S = gemiddeld aantal gemaakte stops; 

o Na = aantal hoogt afwijkende verdiepingen 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o da = hoogte afwijkende verdiepingen (m); 

o tf(gem) = reistijd gemiddelde afstand gemiddelde sprong; 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s) 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o A = acceleratie (m/s²). 
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tf(gf) | De waarde van tf(gem) representeert de tijd die benodigd is om de gemiddelde afstand (dgem) 

van een gemiddelde sprong te overbruggen. Vervolgens moet bepaald worden wat de gemiddelde 

onderlinge verdiepingsafstand is binnen deze gemiddelde sprong. Dat kan door het invullen van de 

volgende formule: 

            

Nu moet de tijd die benodigd is om de gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand van een 

gemiddelde sprong vastgesteld worden. Dit kan door te bepalen wat de waarde van tf(gf) is. 

Wederom worden daarvoor formules gebruikt van tf(1). 

   √
   
    

   

Wanneer V1 kleiner is dan V dient tf(gf) bepaald te worden met de onderstaande berekening: 

  (  )  √
   
    

 

Wanneer V1 groter of gelijk is aan V dient tf(gf) bepaald te worden door middel van de volgende 

berekeningen: 

  (  )  
    (     (

 
 )

 

)

 
 
 

 
 

- Waarbij 

o dgf = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand van een gemiddelde sprong (m); 

o dgem = gemiddelde afstand van een gemiddelde sprong (m); 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o tf(gf) = reistijd gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand gemiddelde sprong; 

o V1 = maximaal behaalde snelheid binnen één enkele verdieping (m/s) 

o V = nominale hefsnelheid (m/s); 

o A = acceleratie (m/s²). 

De totale berekening van het tweede deel van de rondrittijdberekening kan dan als volgt bepaald 

worden: 

 

 Totale berekening deel 2: (   )   

       ((  ∑(  
  
 
)
  

   

)   )(  ( )    (   )    (  )       ) 

 

 

K.3 Berekening deel 3:      

 

De derde term van de rondrittijdberekening welke berekent dient te worden is: 
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- Waarbij 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o tv = transfertijd enkele verdieping (s). 

 

K.3.1 Variabele H 

De variabele H staat voor de gemiddeld hoogste bereikte verdieping, oftewel het omkeerpunt van de 

lift binnen één specifieke ronde. Volgens de methode Barney kan dit omkeerpunt als volgt berekend 

worden: 

    ∑(∑
  
 

 

   

)

 
   

   

 

- Waarbij 

o H = gemiddeld hoogst bereikte verdieping; 

o N = aantal stopplaatsen boven de hoofdstopplaats; 

o P = gemiddeld aantal passagiers; 

o U = totale gebouwpopulatie boven hoofdstopplaats; 

o Ui = de totale op verdieping i. 

Deze berekening gaat uit van het feit dat het punt waarop de lift in een bepaalde rondrit niet exact 

bepaald kan worden. Echter is tijdens het bouwproces van iedere persoon de werklocatie bekend. 

Van ieder specifiek calculatiemoment kan daarom een gemiddeld hoogst bereikte punt worden 

berekend aan de hand van theoretische populatie. De variabele U staat voor de gehele theoretische 

populatie die getransporteerd dient te worden en de variabele Ui is dan de verdeling van deze 

populatie van de eenheden over het aantal verschillende verdiepingen. 

De variabele tv is in de vorige paragraaf reeds behandeld. De volgende berekening kan dus worden 

gebruikt om het derde deel van de rondrittijdberekening te bepalen. 

 

 Totale berekening deel 3:      

         (  ∑(∑
  
 

 

   

)

 
   

   

) (
  
 
) 

 

K.4 Berekening deel 4:     

De vierde term van de rondrittijdberekening welke berekent dient te worden is: 

    

- Waarbij 

o te = expresstijd (s). 

De variabele te geeft alle verdiepingen weer waar geen populatie aanwezig is tijdens het proces. De 

lift kan deze verdiepingen tenslotte overslaan. De waarde van te kan als volgt bepaald worden: 

   
((   )    )    
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- Waarbij 

o te = express tijd (s); 

o N = aantal stopplaatsen boven de hoofdstopplaats; 

o Np = aantal verdieping met een populatie; 

o df = gemiddelde onderlinge verdiepingsafstand (m); 

o V = nominale hefsnelheid (m/s). 

Het laatste deel van de rondrittijd berekening kan middels de volgende berekening worden bepaald: 

 

 Totale berekening deel 4:     

 

         (
((   )    )    

 
) 

 

 

K.5 Totale berekening rondrittijd 

 

De verschillende delen van de rondrittijdberekening zijn nu behandeld. In deze paragraaf zullen deze 

delen worden samengevoegd tot één geheel. 

    (  (        )  (
 

  
∑  

  

   

))

 (((  ∑(  
  
 
)
  

   

)  )(  ( )    (   )    (  )       ))

 

(

 
 
  (  ∑(∑

  
 

 

   

)

 
   

   

) (
  
 
)

)

 
 
 (  (

((   )    )    
 

)) 

- Waarbij 

o RTT = rondrittijd (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 verdieping met een populatie. 
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L | VOORBEELD PERSOONSEENHEDEN 
 

Dit voorbeeld wordt gebruikt om de methode die ontwikkeld wordt om de vraag naar liftinzet vast te 

stellen toe te lichten en te verduidelijken. In de eerste paragraaf worden de gegevens omtrent het 

voorbeeld omschreven. In de daarop volgende paragraaf worden een 100-tal voorbeeldeenheden 

getoond. Hierna zal een uitgebreide calculatie plaats vinden van één calculatiemoment. In de daarop 

volgende paragraaf worden de resterende calculatiemomenten bepaald. 

 

L.1 Basisgegevens 
 

Gebouw  

Aantal stopplaatsen boven hoofdstopplaats (N) 85 

Aantal hoofdstopplaatsen (Nh) 1 

Onderlinge verdiepingsafstand (df) 3,3 meter 

Aantal hoogt afwijkende verdiepingen (Na) 1 

Afwijkende hoogte (da) 5 

Gerealiseerde verdiepingen (Vg) 85 

Bouwfasen 

- Ruwbouw 

- Geveldichting 

- Afbouw 

 

Verd. 82 t/m 85 

Verd. 78 t/m 80 

Verd. 62 t/m 71 

Tabel 18: Voorbeeldgegevens gebouw 

 

Eenheden (vraag)  

Persoonseenheden 100 

Calculatiemomenten (Tm) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

 

6.30 

6.45 

7.00 

7.15 

7.30 

Werklocaties 

- Fase 1: Ruwbouw 

- Fase 2: Geveldichting 

- Fase 3: Afbouw 

 

Verd. -3 t/m 0 

Verd. -7 t/m -5 

Verd. -23 t/m -14 

Tabel 19: Voorbeeldgegevens eenheden 

 

Liftsysteem Jumpliften Personen-/goederenliften 

Aantal 2 2 

Hoofdstopplaats 0 0 

Nominale liftbezetting (NLB) 10 28 

Nominale hefsnelheid (V) 3,0 m/s 72 m/min = 1,2 m/s 

Acceleratie (A) 0,8 m/s2 0,8 m/s2 

Jerk 1,2 m/s3 - 

Openen deur (Do) 1,4 s 3 s 

Sluiten deur (Ds) 3,1 s 4 s 

Fotoceltijd deur (Df) 0,9 s - 

Starttijd deur (Dt) 0,7 s - 

Breedte toegang 1200 mm 1400 mm 

Tabel 20: Voorbeeld gegevens liftsysteem 
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L.2 Invulling eenheden 

 

Eenheid 
Aanvangs-

tijd 

Werk-

locatie 
Fase Categorie Eenheid 

Aanvangs-

tijd 

Werk-

locatie 
Fase Categorie 

1 7.15 0 1 3 51 7.00 -18 3 1 

2 7.30 -18 3 2 52 6.30 -20 3 1 

3 6.45 -5 2 1 53 6.30 -7 2 1 

4 7.15 -1 1 1 54 6.45 -15 3 3 

5 7.00 0 1 2 55 6.45 -15 3 1 

6 7.00 -20 3 3 56 7.15 -5 2 2 

7 7.15 -14 3 1 57 7.00 0 1 1 

8 6.30 -7 2 1 58 6.30 -20 3 1 

9 7.15 0 1 2 59 7.00 -14 3 1 

10 7.15 0 1 2 60 7.00 -7 2 1 

11 7.00 -15 3 1 61 7.30 -22 3 2 

12 7.00 -14 3 3 62 6.45 -18 3 1 

13 6.45 -23 3 1 63 7.15 -2 1 3 

14 7.00 -17 3 2 64 7.15 -16 3 3 

15 7.00 -22 3 1 65 7.15 -23 3 1 

16 6.45 -16 3 1 66 7.00 -15 3 1 

17 7.00 -2 1 1 67 7.00 -14 3 1 

18 6.30 -18 3 3 68 7.15 -18 3 1 

19 7.15 0 1 2 69 7.15 0 1 1 

20 7.00 -5 2 1 70 7.00 -1 1 1 

21 7.00 -2 1 1 71 7.15 -20 3 2 

22 6.45 -5 2 2 72 7.00 -15 3 1 

23 7.00 -15 3 1 73 7.15 -6 2 1 

24 7.00 -19 3 1 74 7.00 -17 3 2 

25 7.00 -6 2 2 75 6.45 -22 3 1 

26 6.45 -5 2 1 76 7.15 -17 3 1 

27 7.15 -14 3 1 77 7.00 0 1 1 

28 7.15 -17 3 3 78 6.30 -6 2 1 

29 7.15 -7 2 3 79 7.15 -15 3 1 

30 7.00 -14 3 1 80 7.00 -19 3 1 

31 7.15 0 1 3 81 6.45 -23 3 3 

32 7.15 -23 3 2 82 7.15 -1 1 1 

33 7.00 -5 2 2 83 7.15 -20 3 2 

34 6.45 -17 3 1 84 7.15 -18 3 2 

35 7.00 -20 3 2 85 7.15 -20 3 1 

36 6.45 -18 3 2 86 6.45 -22 3 1 

37 7.00 0 1 2 87 7.00 -22 3 3 

38 7.30 -14 3 1 88 7.00 -23 3 1 

39 7.15 -19 3 1 89 6.30 -2 1 1 

40 6.30 -18 3 1 90 7.00 -20 3 1 

41 7.00 -1 1 3 91 7.30 -17 3 1 

42 7.15 -5 2 1 92 7.00 0 1 3 

43 7.00 -22 3 2 93 7.15 18 3 1 

44 7.15 -15 3 3 94 7.15 -7 2 2 

45 7.00 -18 3 2 95 7.00 -5 2 2 

46 6.30 0 1 2 96 7.15 -15 3 1 

47 6.30 -5 2 1 97 7.15 -14 3 2 

48 7.15 -15 3 1 98 6.45 -17 3 1 

49 7.00 -2 1 2 99 7.00 -18 3 2 

50 7.15 -17 3 2 100 7.00 -20 3 2 

Tabel 21: Voorbeeldeenheden personen 
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L.3 Vaststellen vraag vanuit de personenstroom 

 

In de tabel in paragraaf D.2 zijn 100 verschillende persoonseenheden vastgesteld. Van iedere 

persoonseenheid is de aankomsttijd bepaald. Deze tijden zijn voor dit specifieke voorbeeld bepaald 

per kwartier. De volgende calculatiemomenten met de onderstaande aankomsttijden en 

theoretische populaties zijn daardoor ontstaan: 

Calculatiemoment Aankomsttijd Theoretische 

populatie 

Reële populatie 

(92,5%) 

5-minuten 

periode (85%) 

1 6.30 10 9,25 7,86 

2 6.45 14 12,95 11,01 

3 7.00 38 35,15 29,88 

4 7.15 34 31,45 26,73 

5 7.30 4 3,70 3,15 

Tabel 22: Voorbeeld aankomstratio 

 

Door alle aankomsttijden van de 100 persoonseenheden uit tabel 21 te groeperen volgens deze 

calculatiemomenten kan de volgende grafiek gegenereerd worden. 

 

Grafiek 5: Voorbeeld aankomsttijden 

 

De grafiek toont de vijf calculatiemomenten welke samen de geplande opwaartse piek vormen. Deze 

momenten zijn in feite vijf piekmomenten. Uit de grafiek is aan te nemen dat om 7.00 uur de meeste 

eenheden arriveren bij de liften. 

 

L.4 Berekenen rondrittijd 
 

L.4.1 Berekening deel 1:      

Voor de Jumpliften en de personen-/goederenliften kan wat betreft het eerste deel van de 

rondritberekening het volgende opgesteld worden, uitgaande van de theoretische populatie van 

calculatiemoment 1.  
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Bepalen deel 1:      

Jumpliften Personen-/goederenliften 

   (        )  (
 

  
∑  

  

   

) 

   (       )  (
 

  
(  )) 

         

   (        )  (
 

  
∑  

  

   

) 

   (       )  (
 

  
(  )) 

          

 

L.4.2 Berekening deel 2: (   )   

Aan de hand van de theoretische populatie van calculatiemoment 1 kan de volgende uitwerking van 

het tweede deel van de rondrittijdberekening gegeven worden. 

Bepalen S 

Op calculatiemoment 1 (6.30 en een theoretische populatie 10 van personen) hebben de eenheden 

de volgende werklocaties. Wanneer het aantal unieke verdiepingen hieruit wordt gehaald, kan de 

populatie per verdieping op calculatiemoment 1 worden bepaald (max populatie 10). 

Eenheid 8 18 40 46 47 52 53 58 78 89 

Werklocatie -7 -18 -18 0 -5 -20 -7 -20 -6 -2 

Tabel 23: Voorbeeld werklocaties eenheden 

 

Verdieping 85 (0) 83 (-2) 80 (-5) 79 (-6) 78 (-7) 67 (-18) 65 (-20) Totaal 

Populatie 1 1 1 1 2 2 2 10 

Tabel 24: Voorbeeld populatie per verdieping 

 

Aan de hand van de bovenstaande gegevens kunnen de volgende waarden voor de variabelen in de 

berekening van variabele S worden aangehouden. Aan de hand van deze gegevens waarvan de 

berekening van de variabele S kan worden ingevuld. 
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Bepalen deel 2: (   )   

Jumpliften Personen-/goederenliften 

       

    12,01 s 

 

Deel 2: 

 (      )        

         

       

    13,75 s 

 

Deel 2: 

 (      )        

         

 

L.4.3 Berekening deel 3:      

 

Bepalen H 

Op calculatiemoment 1 (6.30 en een totale populatie 10 van personen) hebben de eenheden de 

volgende werklocaties. 

Eenheid 8 18 40 46 47 52 53 58 78 89 

Werklocatie -7 -18 -18 0 -5 -20 -7 -20 -6 -2 

Tabel 25: Voorbeeld werklocaties eenheden 

 

Wanneer het aantal unieke verdiepingen hieruit wordt gehaald, kan de populatie per verdieping op 

calculatiemoment 1 worden bepaald (max populatie 10). 

Verdieping 85 (0) 83 (-2) 80 (-5) 79 (-6) 78 (-7) 67 (-18) 65 (-20) Totaal 

Populatie 1 1 1 1 2 2 2 10 

Tabel 26: Voorbeeld populatie per verdieping 

 

Er kan nu een berekening worden gemaakt voor zowel de Jumpliften en de personen-

/goederenliften. Daarbij wordt omwille van de voorbeeldfunctie van deze berekening aangenomen 

dat alle 10 eenheden met de Jumpliften zullen reizen bij de Jumpliftberekening en hetgeen ook 

wordt aangenomen bij de berekening voor de personen-/goederenliften. Er is dus geen verdeling 

gemaakt per liftgroep. 
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Personen-/goederenliften:               :  
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Bepalen deel 3:      

Jumpliften Personen-/goederenliften 
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Deel 3: 
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L.4.4 Berekening deel 4:     

Jumpliften Personen-/goederenliften 

     

     

    3,3 s 
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L.4.5 Totale rondrittijd 

De rondrittijd op calculatiemoment 1 kan vervolgens vastgesteld worden: 

Jumpliften Personen-/goederenliften 
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L.5 Berekenen verwerkingscapaciteit 

 

De verwerkingscapaciteit van het liftsysteem ten tijde van calculatiemoment kan nu vastgesteld 

worden: 

 

Jumpliften (            ) Personen-/goederenliften (            ) 
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           personen / 5 minuten 
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           personen / 5 minuten 

 

 

L.6 Beoordeling liftprestaties 
 

Tenslotte kan de beoordeling van de liftinzet plaats vinden. 

Jumpliften Personen-/goederenliften 
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Uit de bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat in het geval dat tijdens 

calculatiemoment 1 alleen de Jumpliften beschikbaar zijn de maximaal gemiddelde reistijd van 300 

seconden niet overschreden wordt. Mocht tijdens calculatiemoment 1 alleen de twee personen-

/goederenliften beschikbaar zijn is het niet mogelijk om binnen deze grens te blijven. 
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M | VOORBEELDRESULTATEN LDC-TOOL 
 

Om de output van het LDC-tool te verduidelijken worden in deze bijlage een voorbeeld van een 

mogelijk resultaat gegeven, welke kort geanalyseerd wordt. Het voorbeeld betreft een liftinzet op 

een hoogbouwproject van 150 meter hoog, bestaande uit 47 verdiepingen. De bouwsnelheid is vijf 

werkdagen per verdieping, waardoor de totale bouwtijd 235 werkdagen bedraagt. In afbeelding 7 is 

een doorsnede met alle toegepaste logistieke middelen te zien. In deze doorsnede komen duidelijk 

een tweetal liftsystemen naar voren. Het eerste liftsysteem is de Jumplift. In de liftschacht zijn twee 

Jumpliften toegepast, welke zijn gedefinieerd als liftgroep 1. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn 

twee personen-/goederenliften geplaatst, welke zijn gedefinieerd als liftgroep 2. Beide liftgroepen 

functioneren op elke werkdag en transporteren zowel personen als goederen. Er is voor dit 

voorbeeld één optie ingevoerd, waarin 15 teams zijn ingevuld en welke bestaan uit 189 personen die 

op verschillende werkdagen en bouwfasen actief zijn.  

Output persons | Het eerste outputscherm (afbeelding 6), laat de berekende liftinzet omtrent de 

personenstroom zien. In het linker segment van het scherm wordt liftgroep 1 getoond en in het 

rechter liftgroep 2. Liftgroep 1 heeft een verwerkingscapaciteit van bijna 15 personen (14,98) per vijf 

minuten gedurende de opwaartse piek. Daartegenover staat dat ten gevolge van de vraag een 

opwaartse piek aankomstratio vastgesteld is van 29,79 personen tijdens de drukste vijf minuten van 

de opwaartse piek. Dit betekent dat het liftsysteem kwantitatief gezien niet kan voldoen aan de 

vraag. Hoewel dit niet persé wil zeggen dat de kwaliteit van het liftsysteem ook onvoldoende is, 

voldoet in dit geval de kwaliteit niet. De gemiddelde reistijd over het gehele project is namelijk 

541,87 seconden. Als in de grafiek wordt gekeken en naar de afgebeelde waarden van werkdag 151 

kan geconcludeerd worden dat op bijna geen enkel moment een gemiddelde reistijd lager dan 300 

seconden wordt bereikt en dat dus niet kan worden voldaan aan de eerste eis van een gewenste 

liftinzet. Hetzelfde geldt voor liftgroep 2. 

Afbeelding 6: Output persons  
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 Afbeelding 7: Logistieke doorsnede 
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Output goods | Het tweede outputscherm (afbeelding 8), laat in het linker segment zien dat 

liftgroep 1 gemiddeld 41,51 gevraagde ritten op een werkdag heeft. Dit betekent dat de 

verwerkingscapaciteit hieraan gelijk of hoger moet zijn. De verwerkingscapaciteit is echter lager met 

een waarde van gemiddeld 37,12 beschikbare ritten op een werkdag. Dit is te zien in de gemiddelde 

verwerkingsratio, dat lager is dan 100%. Op werkdag 151 wordt ook niet voldaan aan deze eis. 

Voorgaande betekent dat gemiddeld gezien niet voldaan wordt aan de tweede eis, het uitvoerbaar 

zijn van alle gevraagde transportbewegingen. Uit de gegevens van liftgroep 2 blijkt dat ook hier niet 

wordt voldaan aan een verwerkingsratio lager dan 100%. 

 

Afbeelding 8: Output goods 

Output costs | Het derde outputscherm (afbeelding 9), laat de totale kosten van de beide 

liftgroepen zien. De totale kosten van liftgroep 1 bedragen € 433.893,47 en die van liftgroep 2 

€ 783.828,41. Omdat dit voorbeeld uit één optie bestaat, is het niet mogelijk de kosten te 

vergelijken. 

Output Lift Design during Construction | Het vierde outputscherm (afbeelding 10), laat zien dat er, 

zoals uit de vorige schermen al bleek, geen gewenste liftinzet wordt bereikt. De in het linker segment 

geselecteerde liftgroep (liftgroep 1), voldoet over de gehele bouwfase niet aan de eerste eis en 

tweede eis. In het rechter segment is te zien dat de waarden voor alle liftgroepen tezamen ook niet 

voldoen. Alleen de derde eis, zo laag mogelijke totale kosten, voldoet in dit geval en is dus groen 

gekleurd, omdat dit de enige ingevoerde opties is. 

In dit geval is het aan te raden het aanbod van liftinzet aan te passen. Aanpassingen in de vraag naar 

liftinzet kunnen ook worden gedaan, maar aangezien de liftinzet ruim onvoldoende is kan sneller een 

positief resultaat worden bereikt wanneer de liftgroepen worden uitgebreid of verbeterd. 
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Afbeelding 9: Output costs 

 

 

Afbeelding 10: Output Lift Design during Construction 
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