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Dit afstudeerrapport maakt onderdeel uit van de afstudeerrapportage. Het afstudeerrapport bestaat
uit de beschrijving van de analyse van de problematiek, het onderzoek naar de verbeteringen en het
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afstudeerproces.
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M.H. ten Thije - ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’ - april 2011

Samenvatting
Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is voortgekomen uit het vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek is gebleken dat de bouwnijverheid kampt met een probleem, namelijk dat geen hulpmiddel
voorhanden is voor werkvoorbereiders of (logistiek) uitvoerders om de optimale bouwplaatslogistiek te
ontwerpen of beheersen waardoor ze uitgaan van aannames en ervaringen. Dit ‘algemene’ probleem
is geprojecteerd op het project JuBi en ook daar bleek het te gelden, want de problemen op het project
JuBi hebben vooral te maken met de kraanbezetting en de oorzaken van dit probleem komen overeen
met het ‘algemene’ probleem.
Een oplossing voor het ‘algemene’ probleem ligt enerzijds in het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het bepalen van de materieelinzet voor het verticale transport op de bouwplaats en anderzijds in het beheersen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het beheersen van de materieelinzet voor
het verticale transport op de bouwplaats. Deze oplossingen gekoppeld aan het ‘algemene’ probleem
hebben geleidt tot de volgende doelstelling tijdens de onderzoeksfase:
‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale bouwplaatstransport
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.
Om het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op JuBi in kaart te brengen zijn allereerst de gegevens en input verzameld die werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders
hiervoor nodig hebben. Met deze gegevens en input is een casestudie uitgevoerd op JuBi waarmee
de materiaal- en personenstromen met het ondersteunende materieel in kaart zijn gebracht. Al deze
informatie, ook wel data-analyse genoemd, heeft geleidt tot een basis voor het verticale bouwplaatstransport die uiteindelijk gebruikt kan worden in het te ontwikkelen hulpmiddel.
Naast het in kaart brengen van de materiaal- en personenstromen moeten deze in het te ontwikkelen
hulpmiddel ook worden doorgerekend. Kortom naast het inzichtelijk ofwel kwalificeren van de stromen
moet de stromen ook kwantificeerbaar zijn, vandaar dat een onderzoek is uitgevoerd naar drie hulpmiddelen waarmee deze stromen kunnen worden berekend. Na dit onderzoek bleken zowel de materiaal- als personenstromen door te rekenen met de onderzochte hulpmiddelen, waardoor deze samen
met de zojuist genoemde data-analyse gebruikt gaan worden in het te ontwikkelen hulpmiddel.
Om de verticale bouwplaatslogistiek in Nederland te kunnen vergelijken en verbeteren is een onderzoek uitgevoerd naar een andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid. Een vergelijking
tussen de Nederlandse en Japanse manier van bouwen leek hier uitsluitsel te bieden, maar na het
onderzoek bleken de ontstane leerpunten niet direct van invloed op het te ontwikkelen hulpmiddel.
Daarom zijn de leerpunten als algemene aanbevelingen gekwalificeerd en kunnen ze eventueel als
mogelijke verbetermogelijkheden of kansen ten aanzien van de verticale bouwplaatslogistiek worden
meegenomen in het hulpmiddel.
Na afloop van de onderzoeksfase ontstond de verwachting dat de uitkomsten van het hulpmiddel een
beslissingsondersteunend karakter moesten krijgen, ofwel gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen
om de uitkomsten te optimaliseren waarna een weloverwogen keuze is te maken voor de inzet van de
transportmiddelen. Daarom is voor de ontwerpfase van het afstuderen de bovenstaande doelstelling
als volgt bijgesteld om een optimaal eindproduct te kunnen ontwikkelen:
‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en (logistiek)
uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten
de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk te maken,
zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van de juiste
transportmiddelen’.
In Microsoft Excel is een hulpmiddel ontwikkeld dat voldoet aan deze doelstelling. Als gebruiker van
het ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ (HVB) moet men een aantal stappen doorlopen,
beginnende met het kiezen van de juiste optie. Met optie 1 is het verticale bouwplaatstransport te
ontwerpen, ofwel de materieelinzet is te bepalen. Met optie 2 krijgt de gebruiker de mogelijkheid om
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X
het ingezette materieel op de bouwplaats te beheersen op een zelf gekozen moment gedurende het
uitvoeringsproces. Na deze keuze moet men de projectgegevens van een binnenstedelijk hoogbouwproject invoeren. Vervolgens kunnen alle activiteiten, materialen en materiaalspecificaties voor de
bouw van één representatieve verdieping worden ingevoerd. Nadat deze gegevens zijn ingevoerd
in het HVB kunnen de materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt waarbij
gebruik wordt gemaakt van de berekeningen uit de drie onderzochte hulpmiddelen uit de onderzoeksfase. Na het uitvoeren van deze berekeningen zal het HVB het eindoverzicht voor de gekozen optie
weergeven. De gebruiker krijgt nu inzicht in de eindresultaten waarbij vooral de totale transporttijd per
transportmiddel met bijbehorende bezetting om een beoordeling vragen. Eventueel biedt het HVB de
gebruiker nog de mogelijkheid om doormiddel van het aanpassen van de planning, ofwel op welke
dagen worden materialen getransporteerd, het eindresultaat te optimaliseren.
Het HVB is getoetst door terugkoppeling naar de problematiek en de doelstelling die was opgesteld
voorafgaand aan de onderzoeksfase. Daarnaast is het HVB beoordeeld door twee medewerkers van
het gastbedrijf die tevens toekomstig gebruiker zijn van het hulpmiddel. Uit gesprekken met deze
personen bleek dat het HVB aan alle gestelde eisen voldoet en er zijn zelfs nog kleine verbeteringen
doorgevoerd. Als laatste is de uitkomst van het HVB ook nog getoetst.
De aanbevelingen zijn tweeledig. Enerzijds worden een aantal verbeterpunten aangedragen om het
HVB te verbeteren, zodat het een volledig programma wordt welke tevens voor andere hoogbouwprojecten toegepast kan worden. Anderzijds zijn enkele aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek naar de bouwplaatslogistiek in zijn geheel, waarbij het vooral belangrijk is om de materieelstroom
op de bouwplaats te onderzoeken. Deze heeft namelijk geen onderdeel uitgemaakt van dit afstudeeronderzoek.
Concluderend kan gesteld worden dat het afstudeeronderzoek geslaagd is. Het onderzoek en het
HVB dragen bij aan een verbetering van het bouwproces en het HVB is reeds van meerwaarde voor
het gastbedrijf JuBi B.V.
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1. Inleiding
1.1 Inleiding

In dit rapport wordt het onderzoek naar een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport behandeld. Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd door Mark ten Thije ter afronding van de studie Bouwkunde
aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de mastertrack Construction Technology en dit is de
eindrapportage daarvan. In het kader van het afstuderen zijn reeds eerdere rapportages geschreven.
Dat zijn het rapport ‘Een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek – Het afstudeerplan’ en ‘Een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport – Onderzoeksrapport’. Deze rapporten zijn terug te vinden
op de CD-ROM in bijlagen A en B.
Het onderzoek is bij het gastbedrijf JuBi B.V. uitgevoerd. Dit is een bouwcombinatie bestaande uit
bouwcombinatie JuBi v.o.f. (BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten) en installatiecombinatie JuBi v.o.f. (Imtech Nederland en Homij Technische Installaties). JuBi B.V. is eind 2008
gestart aan het bouwproject JuBi, waar het afstudeeronderzoek plaats heeft kunnen vinden. Over het
bouwproject JuBi is meer informatie te vinden in paragraaf 2.3.
In dit hoofdstuk zal de aanleiding van het afstudeeronderwerp worden beschreven. Tevens zal de
afstudeercommissie worden voorgesteld en komt de structuur van het rapport aan de orde.

1.2 Aanleiding afstudeeronderwerp

De interesse om voor een logistiek onderwerp te kiezen tijdens het afstuderen is voortgekomen uit
master 2 project ‘City Campus Max’ te Maastricht. Dit project is ontworpen door Santiago Calatrava
en bedoeld als huisvesting voor studenten. Tijdens de afsluitende opdracht is de logistiek tijdens de
afbouwfase van het project onderzocht en uitgewerkt met als resultaat een palletformulier waarmee
de vele transporten in goede banen konden worden geleid. Na afloop van dit project is besloten om
voor het master 3 project ‘Participerend Observeren’ (verder benoemd als PO) en het afstuderen een
project te zoeken waar zich logistieke problemen voor deden.
Participerend Observeren
Normaalgesproken heeft een student Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven
na afronding van het project PO een afstudeerwaardig probleem gevonden en kan het afstudeertraject
beginnen. In mijn geval ben ik eerst op het project JuBi (meer over JuBi in §2.3) in Den Haag terecht
gekomen via een docent. Na een gesprek met de bouwplaatsmanager dhr. Quataert bleek mijn interesse in de logistiek een goed aanknopingspunt voor het afstuderen, maar aangezien ik tijdens PO
een proces in de afbouwfase wilde bekijken is in overleg besloten om mijn PO los van het afstudeertraject1 (zie figuur 1.1) in Nijmegen te volbrengen. Deze keus was noodzakelijk aangezien het project
JuBi zich nog in de onderbouwfase bevond. Het PO is uitgevoerd op het UMC St. Radboud ziekenhuis
en dit project werd gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. Ik heb daar het proces ‘grove afbouw maken
voor een ziekenhuis’ vastgelegd. Uit deze observatie kwamen knelpunten naar voren, maar zoals al
eerder gezegd waren dit niet de knelpunten waar ik op wilde afstuderen. Deze observatie heeft mij wel
bekend gemaakt met het maken van de grove afbouw tijdens de afbouwfase. Nadat ik het project PO
had afgerond ben ik terug gegaan naar JuBi waar ik me verder heb ingelezen op eventuele afstudeeronderwerpen met bijbehorende problematiek. Daar kreeg ik met mijn logistieke interesse het rapport

Figuur 1.1: afstudeertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven
1

Bron: http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek/masterstudie/afstuderen/afstudeertraject/
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‘Optimaal Bouwplaats Transport’ (verder benoemd als OBT) onder ogen.1 De inhoud van dit rapport is
in feite de aanleiding geweest om te kiezen voor de bouwplaatslogistiek als onderwerp van het afstuderen.

1.3 Afstudeercommissie

De voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie is de hoogleraar van de Mastertrack Structural
Design, dhr. Kleinman. Dhr. De Bruijn heeft als hoofdbegeleider regelmatig begeleidingen verzorgd om
het proces te begeleiden. De hoofdbegeleider is daarbij geassisteerd door medebegeleider dhr. Vissers. Vanuit het afstudeerbedrijf is bouwplaatsmanager dhr. Quataert als bedrijfsbegeleider betrokken
bij het afstudeerproject.
Voorzitter Technische Universiteit Eindhoven
prof. ir. C.S. (Cees) Kleinman
c.s.kleinman@tue.nl
Hoofdbegeleider Technische Universiteit Eindhoven
ing. C.M. (Cor) de Bruijn
c.m.d.bruijn@tue.nl
Medebegeleider Technische Universiteit Eindhoven
ir. M.M.J. (Martin) Vissers
m.m.j.vissers@tue.nl
Bedrijfsbegeleider JuBi B.V.
ing. F. (Frans) Quataert
f.quataert@jubi-bouw.nl

1.4 Rapportstructuur

Dit rapport behandelt het afstudeeronderzoek dat uitgevoerd is door Mark ten Thije over een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport. De inhoud van de verschillende hoofdstukken zal hieronder
kort worden toegelicht.
• Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van het afstudeerrapport. Hierin wordt de aanleiding tot het afstudeeronderwerp beschreven en wordt de afstudeercommissie voorgesteld.
• In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de algemene problematiek, het gesignaleerde knelpunt op JuBi met bijbehorende oorzaken, de doelstelling en de relevantie van het afstuderen.
• In hoofdstuk 3 komen de taakstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen aan bod. Dit wordt
tevens uitgezet in een plan van aanpak met afbakeningen voor de onderzoeksfase.
• In hoofdstuk 4 komen achtereenvolgens de resultaten van de onderzochte drie taakstellingen met
bijbehorende onderzoeksvragen aan de orde. Iedere taakstelling zal kort worden ingeleid en zal
worden afgesloten met een conclusie met betrekking tot de ontwerpfase. Taakstelling 1 maakt de
bouwplaatslogistiek, ofwel de materiaal- en personenstromen, op het project JuBi inzichtelijk. Bij
taakstelling 2 worden drie hulpmiddelen onderzocht die van invloed zijn op de bouwplaatslogistiek
en die uiteindelijk ook in de ontwerpfase gebruikt zullen worden. Bij de derde en laatste taakstelling wordt een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse en Japanse bouwproces om hiermee
de logistieke situatie op JuBi te kunnen verbeteren.
• In hoofdstuk 5 wordt met de resultaten van het onderzoek bepaald wat voor hulpmiddel ontworpen dient te worden. Het doel, het programma van eisen en de afbakeningen worden vastgesteld,
waarna de structuur en alle in- en uitvoergegevens uitgewerkt worden. Tot slot komt het ontwerp
en de toepassing van het ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’, zoals het hulpmiddel zal
heten, aan de orde. Dit hulpmiddel is ontwikkeld naar aanleiding van het voorgaande onderzoek
terug te vinden in hoofdstuk 4.
• Hoofdstuk 6 behandelt de toetsing van het gerealiseerde hulpmiddel en hier zal tevens een
terugkoppeling plaatsvinden naar het gesignaleerde knelpunt en de problematiek. De toetsing is
1

RRBouw. (1998)
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•

uitgevoerd door het hulpmiddel te laten testen door twee toekomstige gebruikers, een logistiek
uitvoerder en een bouwplaatsmanager.
Het afstudeerrapport komt ten einde met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. Hierin
worden conclusies van het afstudeerproject behandeld, aanbevelingen gegeven bij het gerealiseerde hulpmiddel en een vooruitblik gegeven naar toekomstig onderzoek van de bouwplaatslogistiek.
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2. Probleemanalyse
2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de problematiek waar het afstuderen op is gebaseerd worden beschreven. Deze
problematiek zal allereerst als algemeen probleem worden geïntroduceerd, waarna de problemen specifiek op JuBi zullen worden geprojecteerd en onderzocht om daarmee de algemene problematiek aan
te tonen en een doelstelling op te kunnen stellen. Tevens zal in dit hoofdstuk het project JuBi waar het
afstuderen heeft plaatsgevonden worden toegelicht, komt de relevantie van het afstuderen aan bod en
zullen enkele belangrijke begrippen worden gedefinieerd.

2.2 Afstudeerproblematiek

Na de keuze voor de bouwplaatslogistiek als onderwerp van het afstuderen is allereerst inzicht verkregen in de complete problematiek behorende bij dit onderdeel van de logistiek. Dit inzicht is verkregen
door het lezen van rapporten, het houden van interviews met betrokkenen en het analyseren van de
bouwplaats JuBi op logistiek gebied. De problematiek is vastgelegd in een overzichtelijk schema dat
weergegeven is in bijlage C. Het schema is opgebouwd uit vier logistieke procesgangen (zie figuur
2.1) die kenmerkend zijn voor het transport van materialen naar, op en van de bouwplaats. Deze procesgangen zijn:
• Procesgang 1: Horizontaal transport naar en vanaf de bouwplaats;
• Procesgang 2: Horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats naar en vanaf de verdiepingsvloer;
• Procesgang 3: Horizontaal transport op de verdiepingsvloer;
• Procesgang 4: Bewerkingen.
Per procesgang zijn problemen aan het licht gekomen en tevens zijn algemeen geldende problemen
geconstateerd. Na verder onderzoek bleek het rapport OBT aanknopingspunten te bevatten om op af
te studeren. Meer hierover in de volgende subparagraaf.
2.2.1 Optimaal Bouwplaats Transport
Voor de analyse van de problematiek is zoals gezegd gebruik gemaakt van het rapport OBT van
de Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw). Dit rapport stamt uit 1998 en naast het rapport is in 2002 ook een rekenprogramma1 ontwikkeld om de materiaalstromen mee te ontwerpen
en beheersen. Verwarrend is de naam van het rapport met bijbehorend programma. Daar komt het
woord optimaal in voor. De naam verondersteld dat het transport op de bouwplaats met dit rapport en
bijbehorend programma optimaal is te organiseren, maar dit is niet het geval blijkt uit testen met het
programma en gesprekken met ontwikkelaars en gebruikers van het rekenprogramma.
In het rapport OBT wordt in feite de problematiek met betrekking tot de bouwplaatslogistiek geschetst.
Enkele problemen die in het rapport genoemd worden zijn:
• Er bestaat geen goed inzicht in de kosten en baten van transportmiddelen;
• De bereikbaarheid van werkplekken is, vooral in de afbouw slecht;
• Er wordt niet efficiënt gebruik gemaakt van transporthulpmiddelen;

Figuur 2.1: de vier logistieke procesgangen
1

Optimaal Bouwplaatstransport (2002). RRBouw versie 4
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• Het transport op de bouwplaats is niet afgestemd op de aan- en afvoer van materialen;
De meeste van deze problemen zijn nog steeds actueel blijkt uit navraag bij betrokkenen. Eén van
deze betrokkenen en tevens ontwikkelaar van het rekenprogramma OBT is dhr. Bontekoe verbonden
aan bureau IB in Gouda. Hij beaamt dat op het gebied van de bouwplaatslogistiek nog veel terrein valt
te winnen. Een interview met hem bracht tevens de volgende leerpunten naar voren met betrekking tot
het rekenprogramma OBT uit 2002. Het volledige interview is te vinden in bijlage D.
• ‘Opzet en structuur van het programma zijn naar mijn mening goed doordacht en geven - als alles
vlekkeloos werkt - interessante uitkomsten voor een efficiëntere procesinrichting.’
• ‘Heel belangrijk is een goede, dus met adequate gegevens, gevulde database. Als dat eenmaal
het geval is dan is vervolgens het aantal nog in te vullen variabelen om projecten te kunnen doorrekenen beperkt. Goed inzicht in de materie blijft echter onontkoombaar en vergt ook gerichte
scholing.’
• ‘Een kwetsbaar punt vormt de software. Deze is met behulp van het MS-rekenprogramma Excel
gecomponeerd. En hoewel Excel op zichzelf goede mogelijkheden biedt blijkt de gevoeligheid
voor verkeerde handelingen en andere verstoringen toch vrij groot.’
• ‘Het programma is in aanleg een goed instrument voor het maken van logistieke afwegingen en
daarmee voor het verbeteren van de logistiek.’
• ‘Het is wenselijk het programma verder te testen op onvolkomenheden en eventuele overbodigheden.’
• ‘Naar mijn mening is het geleverde ‘voorwerk’ inzake OBT nog steeds een interessant vertrekpunt
voor voortgezet onderzoek gericht op implementatie.’
Uit het interview blijkt dat het programma wat is ontworpen volgens dhr. Bontekoe voldoet, maar dat
nog onderzoek gedaan dient te worden naar gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en implementatie in
de praktijk.
2.2.2 Algemene probleem
Het lezen van het rapport OBT, het analyseren van bijbehorend rekenprogramma en het interview
met dhr. Bontekoe zijn onderdelen die hebben bijgedragen aan het inzicht in de algemene problematiek betreffende de bouwplaatslogistiek. Naast OBT hebben ook andere bronnen invloed gehad in het
ontstaan van het schema in bijlage C. Deze bronnen staan in het schema genoemd onder het kopje
referenties. Het gaat nu te ver om al deze bronnen en de ontstane problemen hier te behandelen. Wel
kan geconcludeerd worden na afloop van het vooronderzoek dat het binnen de bouwnijverheid ontbreekt aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen en beheersen. Verschillende
pogingen zijn ondernomen, maar één hulpmiddel die voorziet in alle behoeftes en nog belangrijker
die consequent gebruikt wordt is niet voorhanden. Gevolg van het ontbreken van dit hulpmiddel is dat
werkvoorbereiders bij het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek uitgaan van aannames en ervaringen
met projecten uit het verleden aangezien de objectieve methode ontbreekt om de logistiek nauwkeuriger en met meer zekerheid te bepalen.
Probleem: ‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal
te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervaringen’.
Aangezien de omschrijving van dit probleem vrij algemeen is en lastig de ernst van het probleem is
te kwalificeren moet de volgende stap zijn om het probleem te projecteren op project JuBi. Op deze
manier kan dan de ernst van de situatie worden bepaald en kan worden aangetoond of het probleem
afstudeerwaardig is. Deze projectie van het probleem zal, na de bespreking van het project JuBi in de
volgende paragraaf, in §2.4 worden behandeld.

2.3 Beschrijving van het project JuBi

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

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

Projectgetallen Wijnhavenkwartier (zowel JuBi als de Kroon)
Bouwsom (JuBi): 			
€328.000.000,00 waarvan €256.000.000,00 bouwkundig
BVO (exclusief parkeren): 		
181.508 m2
Woningen (huur en koop): 		
249 woningen
Kantoorruimte: 			
128.810 m²
Winkelruimte: 				
2.838 m²
Horeca: 				
1.718 m²
Parkeergarages (privé): 		
465 parkeerplekken
Hoogte (JuBi): 				
140 meter + 6 meter dakopbouw
Bouwtijd (JuBi): 			
49 maanden
Oplevering (JuBi):			
december 2012

Afbeelding 2.1 en 2.2: renders van het project JuBi te Den Haag (Grijze gebouw is de Kroon)
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In bijlage E is een folder van het bouwproject opgenomen. Meer informatie over de bouwmethode,
zoals onder andere een 3D animatie van het bouwproces, is tevens te vinden op de website van het
project: www.nieuwbouwjubi.nl.
2.3.3 Logistiek naar en van de bouwplaats
JuBi is een binnenstedelijk project in het centrum van Den Haag vlakbij het Centraal Station. De
locatie van het project bemoeilijkt de aan- en afvoer van productiemiddelen tijdens de bouw. Vanwege
deze problematiek heeft de projectleiding van JuBi besloten om een extra terrein ‘Binckhorst’ op het
industrieterrein Binckhorst te huren van de gemeente vanwaar de aan- en afvoer van productiemiddelen kan plaatsvinden (zie afbeelding 2.3). Met behulp van deze methode van tussenopslag is het aanen afvoerprobleem beter in de hand te houden en zijn verkeersfiles zowel ’s ochtends als ’s avonds te
vermijden, doordat transport niet tijdens de spits plaatsvindt. In afbeelding 2.3 is tevens de ligging van
het terrein Binckhorst ten opzichte van de bouwplaats (zie afbeelding 2.4) van het project JuBi gevisualiseerd. Een routeplanner geeft aan dat de afstand tussen het project en het terrein ongeveer 2,5 km
bedraagt en een ritje duurt circa vijf minuten1. Uiteraard zal deze rit langer duren tijdens de ochtenden avondspits.
2.3.4 Logistiek op de bouwplaats
Het aan- en afvoer probleem van productiemiddelen, beschreven in de vorige subparagraaf, wordt
nog eens vergroot op de bouwplaats zelf. Het project JuBi combineert de bouwplaats namelijk met het
project de Kroon. Naar JuBi zelf gekeken valt op, gekeken naar de afbeelding van de bouwplaats (zie
afbeelding 2.4), dat aan drie kanten rondom de bouwkuip een bouwweg ligt van ongeveer twaalf meter
breed. Dit is in feite alle bouwplaats die nog over is naast het gebouw zelf (zie afbeelding 2.5).

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

Afbeelding 2.5 en 2.6: smalle bouwweg onder één van de kraanportalen door
1

Bron: http://maps.google.com

23
Problematisch is deze ruimte aangezien op deze bouwweg alle bouwactiviteiten moeten plaatsvinden.
Van het laden en lossen van vrachtwagens, het plaatsen van kranen tot het opslaan van bouwmaterialen. Om dit probleem van ruimtegebrek op te lossen zijn meerdere oplossingen bedacht. Eén van de
belangrijkste is het plaatsen van de torenkranen op portalen boven de bouwweg, zodat het bouwverkeer hier onderdoor kan rijden (zie afbeelding 2.6).
Naast deze informatie betreffende de bouwplaats van JuBi heeft de bouwplaatsmanager een logistiek plan opgesteld waar verschillende logistieke informatie en aandachtspunten in te vinden zijn (zie
bijlage F). Belangrijke aspecten uit dat logistieke plan staan hieronder opgesomd.
• Toren C, zoals ook te zien in afbeelding 2.4, heeft twee torenkranen en twee Jumpliften tot zijn
beschikking. Voor toren A geldt hetzelfde en voor het atrium (bouwdeel B) staat één topkraan en
een personen/goederen lift ingepland.
• Afgesproken is dat alle transportbewegingen naar de bouwplaats voorzien moeten zijn van een
bouwticket (zie bijlage G). Op dit bouwticket moet alle relevante informatie worden ingevuld met
betrekking tot de logistiek, zodat de logistiek uitvoerder ieder transport kan inplannen op de goede
tijd en plaats. In combinatie met Binckhorst kan de logistiek op deze manier worden beheerst.
• Voor de torens is aangenomen dat twee Jumpliften per toren voldoende zou moeten zijn om het
personen- en goederenvervoer te kunnen beheersen. De bouwplaatsmanager is hier niet zeker
van en daarom ligt daar ook een uitdaging om op een wetenschappelijke wijze te bepalen hoeveel
bouwliften per toren nodig zijn.
• Voor het afvoeren van afval worden rolcontainers beschikbaar gesteld. Deze rolcontainers kunnen
weer worden geleegd in de grote containers op de bouwplaats.
Uit een analyse van de logistiek naar, op en van de bouwplaats van JuBi blijkt dat het op logistiek
gebied allemaal op rolletjes moet verlopen wil dit project succesvol kunnen zijn. De binnenstedelijke
locatie, de krappe bouwplaats en het hoge gebouw met de grote hoeveelheid materieel zorgen ervoor
dat een klein foutje kan uitgroeien tot groot probleem. Vooral op de bouwplaats zelf schuilen gevaren
op het gebied van opslag van materialen, kraan- en liftcapaciteit en afvalstromen.

2.4 Het probleem op het project JuBi

Na de bespreking van de algemene problematiek in §2.2 zal in deze paragraaf worden gekeken of het
ontbreken van een hulpmiddel op JuBi leidt tot problemen binnen het ontwerpen en beheersen van de
bouwplaatslogistiek en of werkvoorbereiders daadwerkelijk uitgaan van aannames en ervaringen die
leiden tot problemen.
2.4.1 Overuren van de kraanmachinisten en kraanbezetting
Het aspect dat het meest in het oog springt na een analyse van de bouwplaatslogistiek, zijn de uren
die de kraanmachinisten maken per week. Op het project JuBi wordt, zoals in de vorige subparagraaf
vermeldt, gebruik gemaakt van vier torenkranen en één topkraan. De torenkranen A1 en A2 horen bij
toren A, de torenkranen C1 en C2 horen bij toren C en topkraan B hoort bij de laagbouw (zie afbeelding 2.4). De kraanmachinisten in deze kranen staan iedere week voor 5 x 9 = 45 uur per kraan
ingepland. De logistiek uitvoerder op het project, dhr. M. Reuvers, houdt iedere week de bestede uren
per kraan bij. Deze uren blijken na een analyse iedere week ver boven de 225 uren, beschikbaar voor
de vijf kranen, te liggen. Om enig inzicht te krijgen in de overuren die de kraanmachinisten maken zijn
deze in kaart gebracht. Dit overzicht is te vinden in bijlage H. In totaal zijn 79 weken geanalyseerd van
de periode week 10 in 2009 tot en met week 36 in 2010. In het schema is te zien dat voor de eerste
negen uur op een dag het normale basisuurloon van €46,33 wordt gerekend. Wanneer de overuren
vallen binnen de grens van tien tot en met elf uur, dan wordt een uurloon van €57,91 gerekend (125%
van het basisloon). Worden meer dan elf uren gemaakt of wordt op zaterdag gewerkt, dan geldt
een uurloon van €69,50 (150% van het basisloon). Verder is iedere week een kolom met schaft- en
overwerkvergoeding te zien. De schaftvergoeding wordt gerekend, omdat de machinisten in de kraan
blijven gedurende de pauzes. De overwerkvergoeding is een afspraak met de eigen kraanmachinisten, dus niet de ZZP’ers. De vergoeding houdt in dat bij overuren tien tot en met elf de kraanmachinist
€5,00 netto per uur krijgt uitgekeerd. Voor overuren boven de elf en het overwerk op zaterdag geldt
een vergoeding van €10,00 netto per uur. Met deze gegevens is het totaalbedrag te zien dat per week
betaald moet worden, omdat de kraanmachinisten moeten overwerken. Tot en met week 36 is nu al
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een bedrag van afgerond €192.922,00 aan overuren en de bijbehorende overwerkvergoeding uitbetaald.
Een ander aspect dat goed weergeeft hoe druk het is op JuBi is de bezettingsgraad van de kranen.
Tijdens het college materiaal en materieel werd duidelijk dat het wenselijke is dat de maximale bezettingsgraad van een kraan 80% bedraagt1. Deze bezettingsgraad werd op JuBi bijna iedere week
overschreden. Een vergelijking is lastig te maken vanwege de beperkte informatie over de werkzaamheden van de kranen gedurende de 79 geanalyseerde weken, maar om toch enigszins aan te kunnen
tonen dat de vele overuren van de kraanmachinisten van grote invloed zijn op de bezettingsgraad van
de kranen is de bezettingsgraad van de kranen op JuBi als volgt berekend. Een werkweek van 225
uur werd voor de kranen op JuBi als standaard gezien (uitgezonderd weken met feest- en vakantiedagen) en daarom gesteld op 100% bezetting. De overuren die werden gemaakt zorgden voor een
overschrijding van die 100% bezetting en zorgden voor een gemiddelde bezetting van de torenkranen
per week. Deze getallen zijn in bijlage I te zien. De hoogste bezetting heeft plaatsgevonden in week
19 van 2010, waarin de gemiddelde bezetting van alle vijf de kranen uitkwam op 157,0%. In die week
stonden vijf kranen ingepland voor drie dagen. Op donderdag was het namelijk hemelvaart en op
vrijdag gold een verplichte vrije dag. Aangezien wel overgewerkt werd op die dagen en naast de 135
standaard uren nog 77 extra overuren werden gemaakt komt de gemiddelde bezetting van de torenkranen die week 19 uit op 157,0%.
De gemiddelde bezetting over de gehele 79 weken komt uit op 117,2%. Dat wil zeggen dat iedere
kraan iedere dag gemiddeld 17,2% langer heeft doorgewerkt. Naast deze gemiddelde bezetting voor
alle kranen is in bijlage I ook een overzicht weergegeven van de bezetting per afzonderlijke kraan.
De berekeningen zijn hier op dezelfde manier gemaakt als hierboven omschreven. Concluderend kan
gesteld worden dat de bezetting van kraan B, met 108,0% het laagst is. De bezetting van kraan A2 en
C2 echter bedragen respectievelijk 123,2% en 124,0%. Deze twee kranen worden gezien hun gunstige ligging het meest gebruikt voor overwerk en zijn daarom het drukst bezet.
In de onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van interessante getallen met betrekking tot de
overuren van kraanmachinisten en de kraanbezetting (de bedragen zijn hierbij zoveel mogelijk afgerond op gehele getallen).
Tabel 2.1: overzicht van getallen met betrekking tot de overuren van kraanmachinisten
Aantal geanalyseerde weken
Totaal aantal overgewerkte uren (125%)
Gemiddeld aantal overwerkuren per week (125%)

79,0
1549,0
19,6

Overwerkuren (125%) Uurloon (125%)

€57,91

Gemiddelde kosten overwerkuren (125%) per week

€1.135,00

Totale kosten overwerkuren (125%)
Totaal aantal overgewerkte uren (150%)
Gemiddeld aantal overwerkuren per week (150%)
Overwerkuren (150%) Uurloon (150%)
Gemiddelde kosten overwerkuren (150%) per week
Schaftvergoeding
Overwerkvergoeding
Totaal

1

€89.688,00
1329,0
16,8
€69,50
€1.169,00

Totale kosten overwerkuren (150%)

€92.366,00

Totale schaftvergoeding

€14.450,00

Gemiddelde schaftvergoeding per week
Totale overwerkvergoeding
Gemiddelde overwerkvergoeding per week
Totale overwerkkosten

Vak: materiaal en materieel. (2009). College 4: regelgeving en kraangebruik

€183,00
€10.868,00
€138,00
€192.922,00
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Tabel 2.2: overzicht van getallen met betrekking tot de kraanbezetting
Gemiddelde bezetting alle kranen per week

117,2% kraanuur

Aantal overwerkuren kraan A1
Kraan A1

545,8

Gemiddelde bezetting kraan A1 per week

116,1% kraanuur

Maximale bezetting kraan A1

188,9% kraanuur

Aantal overwerkuren kraan A2
Kraan A2

780,0

Gemiddelde bezetting kraan A2 per week

123,2% kraanuur

Maximale bezetting kraan A2

206,7% kraanuur

Aantal overwerkuren kraan B
Kraan B

279,5

Gemiddelde bezetting kraan B per week

108,0% kraanuur

Maximale bezetting kraan B

157,8% kraanuur

Aantal overwerkuren kraan C1
Kraan C1

463,0

Gemiddelde bezetting kraan C1 per week

113,5% kraanuur

Maximale bezetting kraan C1

201,1% kraanuur

Aantal overwerkuren kraan C2
Kraan C2

809,5

Gemiddelde bezetting kraan C2 per week

124,0% kraanuur

Maximale bezetting kraan C2

224,1% kraanuur

De vraag doet zich nu voor of de bedragen die zijn ontstaan door de overuren van de kraanmachinisten zijn meegenomen in de werkbegroting. Ook is het interessant om te kijken of de bedragen in de
werkbegroting voldoende ruimte bieden om de overuren in de komende periode op te vangen. Deze
vergelijking zal hieronder kort worden samengevat. De gehele berekening inclusief bijbehorende grafieken en tabellen is terug te vinden in bijlage H.
In de werkbegroting wordt een onderscheid gemaakt in een post voor kraanmachinisten A1, A2, C1 en
C2 en een post voor kraanmachinist B. De vergelijking zal starten met het basisloon van kraanmachinisten A1, A2, C1 en C2 (de bedragen zijn hierbij zoveel mogelijk afgerond op gehele getallen).
Tabel 2.3: vergelijking basisloon kraanmachinisten A1, A2, C1 en C2
Post
Begroot
Werkelijk uitgegeven
Verwachte uitgaven aan het eind

Kraanmachinist
A1, A2, C1, C2
basisloon

Hoeveelheid
4 x 183 = 732 weken

Bedrag
€1.410.292,00

Na 79 weken
Aan het eind van week 183

€621.587,00
€1.439.879,00

Resultaat

-€29.587,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 basisloon’ zal aan het eind van
de periode volgens de berekening uitkomen op -€29.587,00.
Tabel 2.4: vergelijking overuren kraanmachinisten A1, A2, C1 en C2
Post
Begroot
Werkelijk uitgegeven
Verwachte uitgaven aan het eind
Resultaat

Kraanmachinist
A1, A2, C1, C2
overuren

Hoeveelheid

Bedrag

4 x 140 = 560 weken

€280.420,00

Na 79 weken

€182.879,00

Aan het eind van week 140

€324.089,00
-€43.669,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinisten A1, A2, C1, C2 overuren’ zal aan het eind van
de periode volgens de berekening uitkomen op -€43.669,00.
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Tabel 2.5: vergelijking basisloon kraanmachinist B
Post
Begroot

Hoeveelheid

Kraanmachinist B 118 weken
basisloon
Na 79 weken

Werkelijk uitgegeven
Verwachte uitgaven aan het eind

Aan het eind van week 118

Resultaat

Bedrag
€222.378,00
€137.154,00
€204.863,00
€17.515,00

Het verwachte positieve saldo over de post ‘kraanmachinist B basisloon’ zal aan het eind van de periode volgens de berekening uitkomen op €17.515,00.
Tabel 2.6: vergelijking overuren kraanmachinist B
Post
Begroot
Werkelijk uitgegeven
Verwachte uitgaven aan het eind
Resultaat

Hoeveelheid

Kraanmachinist B overuren
Na 79 weken
Aan het eind van week 91

Bedrag
€0,00
€20.911,00
€24.087,00
-€24.087,00

Het verwachte verlies over de post ‘kraanmachinist B overuren’ zal aan het eind van de periode volgens de berekening uitkomen op -€24.087,00.
Concluderend kan worden gesteld na het bekijken van de resultaten in bijlage H en bovenstaande
tabellen dat verwacht wordt dat op twee van de drie begrote posten uit de werkbegroting een behoorlijk verlies zal worden geleden. Het bedrag dat overblijft op de post ‘kraanmachinist B basisloon’ zal dit
verlies niet kunnen dekken. Daarbij komt ook nog het gegeven dat de post ‘kraanmachinist B overuren’ niet is begroot en het verlies op die post nergens afgeschreven kan worden.
Het bovenstaande resultaat toont aan dat JuBi een verlies gaat draaien op de begroting op het gebied
van basisloon en overuren voor de kraanmachinisten. Dit verwachte verlies had voorkomen kunnen
worden wanneer:
• De bedragen nauwkeuriger begroot waren tijdens het maken van de werkbegroting;
• De makers van de werkbegroting geen posten zouden hebben vergeten;
• Men tijdens de bouw beter zou controleren en sturen op verliesmakende posten.
2.4.2 Mobiele kraaninzet
Tijdens het analyseren van de overuren van de kraanmachinisten is nog een ander aspect opgevallen,
namelijk de vele mobiele kranen die extra ingehuurd zijn naast de vijf vaste kranen op de bouwplaats.
In bijlage J is een schema te zien waarop is bijgehouden voor de bouwplaats JuBi en terrein Binckhorst hoeveel en welke mobiele kranen gedurende een bepaalde periode ingehuurd zijn, hoe lang ze
gehuurd zijn, wat het tarief met bijbehorende extra’s is en wat de totaalprijs uiteindelijk is.
Gekeken naar de bijlage valt op dat op de bouwplaats JuBi vanaf augustus 2008 tot en met week 34
in 2010 in totaal 85 keer een beroep is gedaan op een mobiele kraan. Totale kosten tot nu toe zijn
€53.749,00. Voor het terrein Binckhorst is vanaf 26 augustus 2009 tot en met week 34 in 2010 95 keer
een beroep gedaan op een extra mobiele kraan. Totale kosten tot nu toe zijn €23.178,00.
Interessant is in dit geval ook weer de post die in de werkbegroting is meegenomen. In de werkbegroting is voor het huren van extra mobiele kranen voor een periode van 80 weken een bedrag van
€320.000,00 meegenomen.
Concluderend kan over bovenstaande informatie het volgende worden gezegd:
• De totale bedragen voor het huren van mobiele kranen zijn niet hoog. Dat wil zeggen dat het
huren van extra mobiele kranen relatief goedkoop is. Opvallend is wel dat relatief vaak een extra
mobiele kraan gehuurd is.
• Het bedrag dat in de werkbegroting is meegenomen is ruim voldoende om de kosten van het
huren van extra mobiele kranen te dekken. Zelfs tot aan het einde van het werk. Wat wel opvalt,
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•

is de periode die in de werkbegroting staat vermeldt. Deze bedraagt namelijk 80 weken en terug
gerekend vanaf week 34 in 2010 is men voor het bouwterrein al 110 weken mobiele kranen aan
het huren.
Verder valt op dat het bedrag in de werkbegroting betrekking heeft op het huren van mobiele kranen op de bouwplaats. Voor mobiele kranen die ingehuurd moeten worden op Binckhorst is geen
post opgenomen. Dit zou direct verlies betekenen, maar waarschijnlijk wordt het bedrag verrekend
op de post van €320.000,00 aangezien deze toch voldoende ruimte biedt.

Een aantal zaken valt op gekeken naar de huur van extra mobiele kranen, maar harde conclusies
zoals bij de overuren van de kraanmachinisten zijn moeilijk te trekken. De conclusies hierboven tonen
wel aan dat het op het gebied van huren van mobiele kranen allemaal niet verloopt zoals aangenomen
in de werkbegroting.
De zojuist beschreven problematiek met betrekking tot de overuren van kraanmachinisten, de kraaninzet en de extra inzet van mobiele kranen heeft geleid tot het opstellen van het volgende probleem en
deze luidt als volgt:
‘De kraanbezetting komt vaak boven de toegestane grens van 100% uit, waardoor kraanmachinisten
extra overuren maken en extra inzet van mobiele kranen is vereist’.
De problematiek die behandeld is in deze subparagraaf heeft in feite alleen betrekking op de (mobiele)
kranen en de kraanmachinisten. Naast de budgetoverschrijdingen voor deze post bestaat de verwachting dat voor de post Jumpliften ook budgetoverschrijdingen gaan plaatsvinden. Vanwege de status
van de bouw is het onmogelijk om deze verwachting te toetsen. Wel is deze overschrijding redelijkerwijs te verwachten aangezien grote onzekerheid heerst over de inzet van de hoeveelheid Jumpliften.
Op basis van ervaringen uit het verleden met andere hoogbouwprojecten en aannames is door de
projectleiding besloten om voor de torens te kiezen voor de inzet van twee Jumpliften per toren. Gericht onderzoek middels een objectieve aanpak ontbreekt om te komen tot een gedegen keus voor de
hoeveelheid in te zetten liften. Dat de verwachting dat deze keus geld gaat kosten redelijk is wordt nog
eens versterkt door een berekening die dhr. G. Muskens, afgestudeerd aan de TU Eindhoven, heeft
gedaan met betrekking tot de wachttijd van het bouwplaatspersoneel van JuBi1. Deze berekening is in
zijn geheel te vinden in bijlage K. Meer informatie met betrekking tot het afstudeerwerk van dhr. Muskens is te vinden in hoofdstuk 4 van dit rapport.
Een resultaat van de berekening van dhr. Muskens is dat de wachttijd van het bouwplaatspersoneel
op de twee geplande Jumpliften 7,79 minuten bedraagt. Om een indicatie te geven van de kosten van
de wachttijd is een berekening gemaakt. Wanneer het bouwplaatspersoneel 8 keer per dag gebruik
maakt van de lift en de gemiddelde wachttijd bedraagt 7 minuten, dan wacht het personeel 56 minuten
per dag. Indien de Jumpliften in totaal 400 dagen worden gebruikt tijdens de afbouwfase en gemiddeld 300 personen werkzaam zijn, dan is de totale wachttijd gedurende deze periode 112.000 uur.
Wanneer deze wachttijd gehalveerd kan worden, dan kan €2.128.000,00 worden bespaard (met een
uurloon van €38,00).

2.5 Oorzaken van het probleem op JuBi

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

1

Muskens, G. (2010)
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1. Weersomstandigheden;
Wanneer de wind boven kracht 6 uitkomt, is theoretisch gezien sprake van windverlet en moeten de
torenkranen hun activiteiten staken. In de praktijk komt het vaak genoeg voor dat de machinist zelf
bepaald of hij het verstandig vind om te hijsen of niet. In feite hangt het windverlet af van de durf van
de kraanmachinist om bij hoge windkracht door te blijven werken. Een ander voorbeeld van de weersomstandigheden is dichte mist waardoor kraanmachinisten vanuit de kraan de bouwplaats niet meer
kunnen waarnemen en daardoor kraanwerkzaamheden onmogelijk worden. De oorzaak van de extra
materieel- en personeelsinzet op JuBi door de weersomstandigheden is te verklaren, omdat het werk
dat blijft liggen door de weersomstandigheden ergens in de planning weer moet worden ingehaald.
2. Ziekte/ privé omstandigheden;
Doordat werknemers tijdens werkdagen ziek worden, naar een begrafenis moeten of een afspraak
hebben bij de fysiotherapeut moet werk dat blijft liggen ingehaald worden.
3. Werkzaamheden ten gevolge van (te) strakke bouwcyclus;
De overgrote meerderheid van werkzaamheden die na werktijd moesten worden uitgevoerd hebben
betrekking op het stellen en sluiten van kisten, het storten van bouwdelen, het inhijsen van bubbledeck
vloeren en trappen. Deze werkzaamheden die ook overdag uitgevoerd kunnen worden duiden op een
(te) strakke cyclus. Na enkele gesprekken met werkvoorbereiders die betrokken zijn bij de ruwbouw
kwam aan het licht dat de oorzaak van deze (te) strakke cyclus lag in de voorbereidingsfase op het
project. In die fase voorafgaand aan het daadwerkelijk bouwen van een project is geen keus middels
een objectieve aanpak te maken voor de inzet van het materieel. Dit gebeurt vrijwel altijd met behulp
van globale berekeningen, eigen aannames en ervaringen met projecten uit het verleden. Er zijn
wel hulpmiddelen voorhanden, zoals OBT, maar die worden niet gebruikt of zijn te tijdsrovend om de
juiste data te verkrijgen. Daardoor wordt de inzet van het materieel niet nauwkeurig en met een hoge
zekerheid bepaald wat leidt tot een te strakke planning tijdens de uitvoeringsfase. Anderzijds heeft
de versnelling die is ingezet in het bouwproces, zodat Rijksgebouwendienst het gebouw eerder kan
betreden, geleid tot een (te) strakke bouwcyclus.
4. Storingen en/ of schade aan het materieel;
In het dagboek komen ook diverse schadegevallen en storingen naar voren, waardoor een kraan
enkele uren buiten werking is geweest. Voorbeelden hiervan zijn een betonblok dat klem raakte bij
het hijsen, een storing in de elektronica van de kraan en het zwenk- en hijswerk dat tijdens de winter
bevroor. Werkzaamheden moesten hierdoor uitgesteld en buiten werktijd weer ingehaald worden.
5. Het uitvoeren van secundaire werkzaamheden;
Onder deze categorie wordt bijvoorbeeld het klimmen van de kraan verstaan. Ook het hangsteiger benodigd voor de gevel was vaak onderdeel van de secundaire werkzaamheden. Voor deze hangsteiger
is vaak een extra mobiele kraan ingehuurd. Deze werkzaamheden zijn zoveel mogelijk ’s avonds en ’s
nachts uitgevoerd om de bouwproductie niet tot last te zijn. In het geval deze secundaire werkzaamheden wel tijdens de normale werktijd plaatsvonden betekende dat een vertraging in de planning die
ergens weer goed gemaakt moest worden.
6. Verstoringen op logistiek gebied;
Dit is een veel voorkomende oorzaak, waardoor overwerk noodzakelijk was. Vrachten kwamen bijvoorbeeld te laat of het bouwticket werd niet nageleefd door de leverancier waardoor hem de toegang
tot de bouwplaats werd geweigerd. Ook vrachtwagens met de verkeerde lading was een oorzaak.
Deze vrachtwagens werden terug gestuurd, maar het bouwproces liep hierdoor wel vertraging op.
7. Uitvoeringsfouten;
Het kwam soms voor dat bijvoorbeeld prefab elementen niet pasten, waardoor het bouwproces vertraging op liep die ergens in de planning weer ingehaald moesten worden.
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8. Afstemmingsverlies tussen de logistiek uitvoerder en de andere logistiek betrokkenen (verkeersregelaars, aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders);
Deze oorzaak kan het beste met een voorbeeld worden geïllustreerd. Het komt namelijk voor dat een
transport door de logistiek uitvoerder op dag x ergens tussen wordt gepland. Dit is geen probleem,
maar zodra de logistiek uitvoerder vergeet om deze wijziging door te geven aan de logistiek betrokkenen gaat het mis. Een verkeersregelaar die geen weet heeft van deze wijziging weigert het transport
aan de poort en de aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders verwerken het transport daardoor niet. Hierdoor zal het transport op een andere tijd verwerkt moeten worden en dit veroorzaakt
een vertraging in het bouwproces.
Na een gesprek met de logistiek uitvoerder omtrent dit probleem werd duidelijk wat de oorzaak hiervan is. Het programma dat de logistiek uitvoerder gebruikt om de logistiek te beheersen is namelijk
nog sterk voor verbetering vatbaar. Problemen deden zich namelijk voor met de uniformiteit van het
programma en het constant up-to-date hebben van de juiste gegevens.
In deze paragraaf zijn de oorzaken behandeld die zorgen voor de hoge kraanbezetting op JuBi. Deze
oorzaken tonen aan dat het ‘algemene probleem’ van het ontbreken van een hulpmiddel voor de
bouwplaatslogistiek waardoor werkvoorbereiders uitgaan van aannames en ervaringen wel degelijk
op JuBi van toepassing is en leidt tot problemen die een basis bieden om op af te studeren. In de
volgende paragraaf zal deze constatering worden bewezen en zal tevens de doelstelling die hieruit
voortvloeit worden opgesteld.

2.6 Doelstelling van het afstuderen

De analyse van de problematiek op het project JuBi heeft geleidt tot een achttal oorzaken. Het oplossen van twee van deze acht oorzaken levert de meeste invloed op de bouwplaatslogistiek op. Dit is
gebleken uit gesprekken met betrokkenen en het dagboek van dhr. Reuvers. De twee oorzaken zijn:
3. Werkzaamheden ten gevolge van (te) strakke bouwcyclus;
8. Afstemmingsverlies tussen de logistiek uitvoerder en de andere logistiek betrokkenen (verkeersregelaars, aanpikkelateurs, kraanmachinisten en uitvoerders).
Zoals beschreven in de vorige paragraaf zit een verschil in de fase waarin beide oorzaken optreden.
Oorzaak 3 is opgetreden doordat tijdens het voortraject van JuBi de materieelinzet is bepaald middels aannames en ervaringen met projecten uit het verleden en niet met behulp van een objectieve
methode. Een oplossing van deze oorzaak ligt in het ontwerpen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het
bepalen van de materieelinzet voor het verticale transport op de bouwplaats. Oorzaak 8 is opgetreden
doordat geen optimale software voorhanden is die zorgt voor constant up-to-date gegevens en het
inplannen van de twee belangrijkste stukken materieel namelijk de kraan en de lift. Een oplossing van
deze oorzaak ligt in het beheersen van de bouwplaatslogistiek, ofwel het beheersen van de materieelinzet voor het verticale transport op de bouwplaats.
Wanneer deze oplossingen voor de twee oorzaken worden gekoppeld aan het ‘algemene probleem’
uit §2.2, dan blijkt dit probleem ook op het project JuBi van toepassing gezien de overeenkomsten.
‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervaringen’.
In figuur 2.2 op de volgende pagina is het bovenstaande schematisch weergegeven. Om het ‘algemene probleem’ op te kunnen lossen is daarom de volgende doelstelling ontwikkeld. Hoe de doelstelling
moet worden behaald komt aan bod in hoofdstuk 3 ‘Afstudeerplan’.
‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale bouwplaatstransport
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.
Het onderzoek dat moet plaatsvinden om deze doelstelling te kunnen behalen richt zich alleen op het
verticale transport op de bouwplaats van JuBi. Dat wil zeggen dat alleen de verticale bewegingen van
procesgang 2 zullen worden onderzocht (zie figuur 2.3). De betekenis van het begrip ‘optimaal verti
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caal transport’ zal worden besproken in §2.7.2.

2.7 Definities

Enkele belangrijke definities die veelvuldig zullen worden genoemd in dit rapport en waar in feite het
afstudeeronderzoek om draait zijn logistiek, optimaal verticaal bouwplaatstransport, binnenstedelijk en
hoogbouw.
2.7.1 Logistiek
Het begrip logistiek is een breed begrip wat in feite in alle takken van de bouw terug te vinden is.
Volgens het online woordenboek van de Van Dale betekent logistiek het volgende: ‘Beheersing van
alle goederenstromen, personen- en dataverkeer, nodig om een bedrijf enzovoorts te laten functioneren’1. Deze definitie is erg breed, maar laat wel zien dat logistiek in de bouw zeker te maken heeft met
materiaal, materieel, arbeid en de informatiestromen.
Meer gekeken naar de bouw staat een definitie van logistiek in het rapport ‘Hoogbouwlogistiek’ van
RRBouw. Logistiek wordt in dat rapport als volgt omschreven: ‘Logistiek betreft het zodanig inrichten,
besturen en beheersen van de distributie (aan- en afvoer) van de fysieke productiefactoren, en in
samenhang daarmee van de informatiestromen tussen de diverse schakels van het bouwproces, dat
hiervan een zo’n gunstig mogelijke invloed uitgaat op het totale bouwproces’2. Ook volgens deze definitie heeft logistiek te maken met transport van materiaal van, naar en op de bouwplaats.

Figuur 2.2: van probleem op JuBi via het algemene probleem naar de doelstelling
1
2

Bron: http://www.vandale.nl/vandale/ (zoekwoord: logistiek)
RRBouw, 2005: 26
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Het materieel en de arbeid begeleiden de materiaalstroom en daarnaast zorgt de informatiestroom
ervoor dat het gehele bouwproces voorzien wordt van de juiste input en output van informatie.
2.7.2 Optimaal verticaal bouwplaatstransport
Het begrip optimaal is een lastig begrip. Volgens het online woordenboek van de Van Dale betekent
optimaal ‘heel goed’ of ‘op de beste manier’1. Deze betekenis is moeilijk te kwantificeren tijdens het
onderzoek. In de context van de doelstelling staat optimaal en dan heeft het betrekking op het ontwerpen en beheersen van het verticale transport, waarbij het ontwerpen en beheersen kan worden gezien
als het proces dat moet leiden tot een optimaal verticaal transport ofwel een optimaal resultaat. Wanneer het begrip in deze context verder wordt uitgediept, dan betekend het:
‘Optimaal verticaal bouwplaatstransport is het transporteren van materialen naar en vanaf de verdiepingsvloer middels kraan en lift waardoor deze materialen op het juiste moment, op de juiste plaats en
in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn tegen zo min mogelijk kosten.’
De eisen in de omschrijving van het begrip kunnen nog aangevuld worden met juiste specificatie,
juiste volgorde, juiste verpakking en juiste kwaliteit. Om een optimaal verticaal transport te bereiken
is de afweging tussen de inzet van verschillende transportmiddelen, zoals een bouwkraan of –lift, van
belang. Het hulpmiddel dat ontwikkeld gaat worden moet als het ware als uitkomst de benodigde inzet
van transportmiddelen geven tegen een zo gering mogelijk bedrag/ inspanning.
2.7.3 Binnenstedelijk
De definitie van binnenstedelijk is in het rapport ‘Aanpak kleinschalige binnenstedelijke woningbouwprojecten’ van SAOB als volgt gedefinieerd:
‘De bestaande stedenbouwkundige structuur in de kern van een stad.’2
2.7.4 Hoogbouw
Gebouwen van een bepaalde hoogte worden hoogbouw genoemd. De meningen over de hoogte die
een gebouw minimaal moet hebben om hoogbouw genoemd te worden lopen sterk uiteen. Als definitie in dit afstudeerrapport wordt de nota hoogbouwbeleid van de gemeente Rotterdam aangehouden,
waarin een hoogte van 70 meter vastgesteld is als minimale hoogte.

Figuur 2.3: afbakening afstudeeronderzoek
1
2

Bron: http://www.vandale.nl/vandale (zoekwoord: optimaal)
SAOB, 2004:42
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Hoogbouw wordt in dit afstudeerrapport gedefinieerd als:
‘Gebouwen die hoger zijn dan 70 meter.’1

2.8 Relevantie

Relevantie met de mastertrack Construction Technology
Op de website van de mastertrack Construction Technology2 wordt kort en bondig omschreven waar
het tijdens de master om draait op de TU/e. Letterlijk staat hier genoemd over het doel van de mastertrack: ‘Doel hierbij is de optimale inzet van materiaal, materieel en arbeid, gezien de gevraagde
kwaliteit in relatie met de benodigde tijd en kosten binnen de maatschappelijke randvoorwaarden en
ontwikkelingen’. Dit komt overeen met de definitie van ‘optimaal verticaal bouwplaatstransport’ genoemd in §2.7.2.
Wetenschappelijk
Uit het vooronderzoek is gebleken dat een hulpmiddel voor het ontwerpen en beheersen van de
bouwplaatslogistiek momenteel ontbreekt binnen de bouwnijverheid. Wel is een poging ondernomen
in 1998 met het rapport OBT met bijbehorend rekenprogramma uit 2002 om een eerste aanzet te
geven tot een betere beheersing van de logistieke stromen op de bouwplaats. Dit rapport en rekenprogramma zijn toch in de la beland met een figuurlijke laag stof eroverheen. Daarnaast zijn ook andere
hulpmiddelen ontwikkeld, maar meestal waren dit kleine toevoegingen aan het geheel. Dat wil zeggen
dat de overall beheersing van de logistieke stromen alleen mogelijk was met OBT.
Wanneer aan het eind van het afstudeertraject een hulpmiddel is gemaakt waarmee wel een basis kan
worden gelegd voor een betere beheersing van de logistieke stromen dan is dit in feite een toevoeging
aan de wetenschappelijke kennis en daarmee ook wetenschappelijk verantwoord.
Persoonlijk
Nadenkend over een mogelijk afstudeerthema voorafgaand aan het masterproject 3 ‘Participerend
Observeren’ wist ik al snel dat ik iets met logistiek wilde doen. Tijdens mijn masterproject 2 had ik me
namelijk al bezig gehouden met de logistiek van de City Campus Max te Maastricht, ontworpen door
Santiago Calatrava, en daarnaast leek me dit onderwerp ook het interessantste om op af te studeren.
Nadat mijn afstudeerplaats was geregeld op het project JuBi in Den Haag bleken ook op dat project
zich logistieke problemen voor te doen. Na wat literatuuronderzoek was ik na het lezen van het rapport OBT (behandeld in § 2.2) verkocht en wilde ik graag afstuderen op de bouwplaatslogistiek. Dit
gevoel werd nog eens versterkt na een gesprek met één van de ontwikkelaars3, dhr. Bontekoe, van
het rekenprogramma OBT. Dhr. Bontekoe gaf aan dat zijn inspanningen eigenlijk niet beloond waren.
Zijn programma werd namelijk niet gebruikt en de bouwpraktijk miste een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen en beheersen. Al deze factoren hebben een rol gespeeld in mijn
interesse voor het onderwerp van mijn afstuderen: ‘Een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek’.

1
2
3

Cement, 2001:98-101
Bron: http://w3.bwk.tue.nl/nl/unit_sdct/uitvoeringstechniek
Bontekoe, I. (2009). Interview
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3. Afstudeerplan
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal het probleem met bijbehorende doelstelling worden omgezet in een plan van aanpak voor het onderzoekstraject. Dit plan van aanpak bestaat hoofdzakelijk uit drie taakstellingen met
tien bijbehorende onderzoeksvragen, die in de volgende paragraaf zullen worden behandeld.

3.2 Taakstellingen en onderzoeksvragen

In hoofdstuk 2 is het probleem met bijbehorende doelstelling aan bod gekomen. Hieronder staan ze
beide nogmaals genoemd.
Probleem: ‘Het ontbreekt de bouwnijverheid aan een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek optimaal
te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders uitgaan van eigen aannames en ervaringen’.
Doelstelling: ‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticale transport
op JuBi vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.
In figuur 3.1 is te zien hoe deze doelstelling behaald dient te worden. Het proces waar het om draait
is het ontwerpen en beheersen van een optimaal verticaal bouwplaatstransport waarbij de invoer van
gegevens in het hulpmiddel een grote hoeveelheid (projectspecifieke) data zal zijn. De methode is het
uiteindelijk te ontwerpen hulpmiddel. Het hulpmiddel zal uiteindelijk gebruikt gaan worden door werkvoorbereiders gedurende de voorbereidingsfase van een project en door (logistiek) uitvoerders tijdens
de uitvoeringsfase van een project. De uitvoer bestaat uit beslissingsondersteunende gegevens.
Om de bovenstaande doelstelling aan het eind van het afstudeertraject te kunnen behalen zijn onderstaande taakstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Met een antwoord op deze vragen wordt de
input verkregen die benodigd is om tijdens de ontwerpfase het hulpmiddel te maken.
Taakstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het
verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
De eerste taakstelling moet in kaart brengen welke gegevens en input nodig zijn op JuBi om het verticale bouwplaatstransport te ontwerpen en beheersen. Zoals in het vorige hoofdstuk aangetoond lagen
de grootste oorzaken van het probleem op JuBi bij het ontwerpen en beheersen van het verticale

Figuur 3.1: het uiteindelijke doel van het afstuderen, de ontwikkeling van een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport
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bouwplaatstransport. Wanneer deze oorzaken worden aangepakt wordt een deel van de problematiek omschreven in de vorige paragraaf opgelost. Deze gegevens en input zijn daarnaast nodig om
een beeld te genereren van de materiaal- en personenstromen die plaatsvinden tijdens het verticale
bouwplaatstransport. Deze twee stromen met daarbij het ondersteunende materieel zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan een succesvol logistiek concept voor het verticale bouwplaatstransport.
De antwoorden op de vier onderzoeksvragen zullen met behulp van een casestudie op JuBi worden
gevonden. Bedrijfsgegevens en gesprekken met betrokkenen zullen daarbij de belangrijkste dataverzamelingsmethoden zijn.
Taakstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport op
binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?
Zoals ook in het probleem staat genoemd is momenteel geen hulpmiddel voorhanden waarmee de
verticale bouwplaatslogistiek kan worden ontworpen en beheerst. Door een onderzoek te doen naar
hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid die invloed uitoefenen op de verticale logistieke stromen op
de bouwplaats worden plus- en minpunten in kaart gebracht. Positieve aspecten uit deze hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het uiteindelijk te ontwerpen hulpmiddel. Hulpmiddelen die onderzocht gaan
worden dienen in ieder geval invloed uit te oefenen op de materiaalstroom, de personenstroom of het
ondersteunende materieel tijdens het verticale bouwplaatstransport.
Taakstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen.
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ontwerpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?
De Nederlandse bouwnijverheid is een interessante sector op het gebied van de logistiek, maar in andere culturen houden ze er hele andere gedachtegangen op na. Voor dit onderzoek is het interessant
om de Nederlandse bouwnijverheid te vergelijken met een andere sector om zo te komen tot een aantal plus- en minpunten van deze sector die het nog te ontwikkelen hulpmiddel verbetert ten aanzien
van het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport. Interessant is hoe die andere
sector om gaat met vragen over bijvoorbeeld de hoeveelheid in te zetten materieel of de opslag van
materialen op de verdiepingsvloer.

3.3 Plan van Aanpak

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

3.4 Afbakening

Vanwege de complexheid van het project JuBi en de hoeveelheid beschikbare tijd is besloten om de
onderzoeksfase als casestudie op JuBi te doen. Met andere woorden andere grote binnenstedelijke
bouwprojecten zullen niet worden geanalyseerd vanwege de beschikbare tijd.
De output van het afstuderen zal in eerste instantie een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport van het project JuBi zijn, maar het hulpmiddel dient in feite zo opgezet te zijn dat het ook
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gebruikt kan worden voor toekomstige projecten.
Om deze casestudie te volbrengen zijn een aantal afbakeningen gedaan. Die worden hieronder opgesomd en kort toegelicht.
• Het startpunt van de casestudie van het project JuBi is de begane grondvloer tijdens de bovenbouwfase. Dit betekent dat de aanloop- en de onderbouwfase van de bouw niet worden meegenomen.
• Zoals al enigszins valt op te maken uit de doelstelling worden alleen de materiaal- en personenstromen van het project JuBi geanalyseerd. Daarnaast wordt gekeken naar het materieel dat deze
stromen ondersteund. Tevens, en dit valt ook op te maken uit het onderwerp van dit afstudeertraject, heeft het onderzoek betrekking op het verticale bouwplaatstransport. Concluderend betekend
dat wanneer deze twee uitgangspunten worden gekoppeld, alleen onderzoek wordt gedaan naar
de verticale materiaal- en personenstromen met ondersteunend materieel op de bouwplaats van
JuBi. De reden hiervoor is dat de materiaal- en personenstromen bepalend zijn voor de inzet van
transportmiddelen en dat de verticale stroom maatgevend is voor hoogbouw. Dit houdt ook in dat
tijdens de casestudie de materiaal- en personenstromen waar mogelijk worden geoptimaliseerd.
Dit zal niet met het materieel gebeuren.
• Om het onderzoek, ofwel de casestudie op JuBi, mogelijk te maken was het nodig om in enkele
gevallen aannames te doen gebaseerd op de jarenlange bouwkundige ervaring van werkvoorbereiders of uitvoerders om op deze manier de benodigde informatie te kunnen gebruiken. Het ging
hierbij om informatie die alleen exact gevonden kon worden middels langdurig onderzoek. Wanneer aannames zijn gedaan in het onderzoek wordt dit duidelijk in de tekst aangegeven.
• De hierboven genoemde afbakeningen zijn het meest relevant en zijn tevens het startpunt geweest van het onderzoek. Andere afbakeningen die betrekking hebben op een specifiek onderdeel
van het onderzoek zullen in de tekst in het betreffende hoofdstuk worden genoemd.

Figuur 3.2: afbakening afstudeeronderzoek
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4. Onderzoeksresultaten
4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten van het afstudeertraject aan bod. Met andere woorden wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de taakstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen opgesteld in hoofdstuk 3. De drie taakstellingen worden achtereenvolgens in de paragrafen 4.2
tot en met 4.4 behandeld. Iedere taakstelling zal daartoe worden ingeleid en afgesloten zal worden
met een conclusie. Die conclusie geeft het resultaat van de taakstelling weer en maakt een link naar
de gevolgen voor het te ontwerpen hulpmiddel. In de slotconclusie van dit hoofdstuk zal het onderzoekstraject worden geëvalueerd en zal worden voortuitgeblikt naar het te ontwerpen hulpmiddel dat
verder besproken zal worden in hoofdstuk 5.

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

Taakstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het
verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
Het onderzoek om deze taakstelling te beantwoorden zal als casestudie worden uitgevoerd op JuBi. In
samenwerking met de afdeling werkvoorbereiding, de (logistiek) uitvoerders en de bouwplaatsmanager op het project JuBi zullen de gegevens worden verzameld die nodig zijn om de onderzoeksvragen
te kunnen beantwoorden.
4.2.2 Gegevens en input voor het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport
De gegevens en input die benodigd zijn om het verticale bouwplaatstransport op JuBi te kunnen
ontwerpen en beheersen vormen de basis van de materiaal- en personenstromen met ondersteunend
materieel. Allereerst moeten deze gegevens en input in kaart worden gebracht om deze daarna te
gebruiken voor het bepalen van de materiaal- en personenstromen met bijbehorend materieel.
In samenwerking met de betrokkenen op het project JuBi zijn de gegevens en input in kaart gebracht
die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport.
Bouwticket
Het bouwticket (zie bijlage G) is een belangrijk onderdeel van de logistiek van JuBi. Het bouwticket
heeft namelijk als doel om de transporten naar, vanaf en deels op de bouwplaats te organiseren of anders gezegd te beheersen. Leveranciers moeten een bouwticket invullen, en deze moet goedgekeurd
en ondertekend worden terug gestuurd door de logistiek uitvoerder, anders wordt hen de toegang tot
de bouwplaats ontzegd. Door middel van deze bouwtickets kan de logistiek uitvoerder planningen maken welke transporten naar en vanaf de bouwplaats kunnen plaatsvinden, welke opstelplaats daarbij
benodigd is en welke kraan gebruikt gaat worden enzovoorts.
Concluderend kan worden gesteld dat het bouwticket bijdraagt aan het beheersen van het verticale
bouwplaatstransport en dat het vooral invloed uitoefent op de productiemiddelen materiaal en materieel.
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Bouwplaatsinrichting
De bouwplaatsinrichting van JuBi wordt tijdens het voorbereidingstraject op de uitvoering gemaakt.
De inzet van materieel samen met het beschikbare bouwterrein leidden tot een document welke een
resultante is van het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport. In figuur 4.1 is te zien dat op
JuBi gebruik wordt gemaakt van vier torenkranen en één topkraan, waarbij opvalt dat deze vijf kranen
op portalen staan vanwege de krappe bouwplaats. Op deze manier blijft het voor vrachtwagens mogelijk om de bouwplaats op en af te rijden. De uiteindelijke bouwplaatsinrichting geeft de plaats van het
materieel aan. Vanaf deze plekken kunnen materialen of personen worden getransporteerd.
Kortom de bouwplaatsinrichting draagt vooral bij aan het beheersen van het verticale bouwplaatstransport en heeft invloed op alle drie de productiemiddelen.
Werkplan logistiek
Naast de bouwplaatsinrichting waarop de kranen een prominente rol vervullen worden in het werkplan logistiek (zie bijlage F) de overige afspraken betreffende de logistiek besproken. In dit werkplan
worden afspraken gemaakt over de afvalbeheersing, de inzet van bouwliften op het project, afspraken
betreffende aan- en afvoer van transporten en het bouwticket enzovoorts.
Het werkplan is een beheersdocument bij uitstek en heeft, gezien de verschillende afspraken, invloed
op alle drie de productiemiddelen.
Bestektekeningen en planningen
Met behulp van de bestekstekeningen worden planningen gemaakt, waarin de verschillende activiteiten staan die moeten worden voltooid om het project JuBi te kunnen realiseren. Naast de beheersfunctie gedurende de uitvoeringsfase worden de planningen tevens gebruikt voor het bepalen van de
materieelinzet tijdens het traject voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw.

FIguur 4.1: bouwplaatsinrichting van JuBi
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De bestektekeningen zijn vooral bedoeld om de planningen te maken en daarmee de verticale bouwplaatslogistiek te ontwerpen. De planningen zijn zowel ontwerp- als beheersdocument. De invloed van
beide documenten is op alle drie de productiemiddelen.
Bouwmethode
De bouwmethode wordt in het voortraject aan de hand van de bestekstekeningen bepaald. Tijdens de
uitvoeringsfase is de bouwmethode, met bijbehorende cyclus die volgt uit de planning, het uitgangspunt waarmee de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid kunnen worden beheerst.
Materieel- en personeelsinzet
Aan de hand van de verschillende activiteiten met bijbehorende planningen kan worden bepaald welk
materieel nodig is om de activiteiten uit te voeren. Tevens kan worden bepaald hoeveel arbeid nodig is
om de activiteiten te realiseren. Deze beide gegevens zijn zowel tijdens het ontwerpen als het beheersen van het verticale bouwplaatstransport benodigd.
Software
Op JuBi wordt gebruik gemaakt van een Excelprogramma om de verschillende transporten te kunnen
inplannen bij de beschikbare kranen. Deze transporten worden aangemeld bij de logistiek uitvoerder
met behulp van het bouwticket. Met deze gegevens kan de logistiek uitvoerder een planning maken
welke transporten, wanneer met welke kraan gehesen gaan worden vanaf een bepaalde opstelplaats.
Dit overzicht van de verschillende transporten wordt per dag gemaakt en een weekoverzicht wordt
gedeeld met de betrokkenen (zie figuur 4.2 voor een fragment en bijlage M voor de gehele kraanplanning).
Kortom deze software wordt gebruikt om het verticale bouwplaatstransport te beheersen.
De bovenstaande gegevens zijn nodig bij het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport. In tabel 4.1 op de volgende pagina is overzichtelijk weergegeven welke gegevens wanneer
benodigd zijn en welke invloed de gegevens uitoefenen op de drie productiemiddelen.

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

Beheersen

Productiemiddel:
Materiaal

Materieel

Arbeid

Bouwticket
Bouwplaatsinrichting
Werkplan logistiek
Bestekstekeningen
Planningen
Bouwmethode
Materieelinzet
Personeelsinzet
Software
LEGENDA
Invloed
Belangrijkste invloed
Geringe invloed
Geen invloed
Met behulp van deze gegevens kunnen de materiaal- en personenstromen met ondersteunend materieel worden bepaald. Opvallend aan de tabel is vooral, en dat is ook al geconcludeerd in hoofdstuk
2 ‘Probleemanalyse’, dat tijdens het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport geen gebruik
wordt gemaakt van software. Een hulpmiddel ontbreekt waarmee in zowel de ontwerp- als de beheersfase het verticale bouwplaatstransport kan worden bepaald. Hier ligt één van de grootste uitdagingen en deze zal worden opgelost in het te ontwerpen hulpmiddel (zie hoofdstuk 5 ‘Het Hulpmiddel
Verticaal Bouwplaatstransport’). De beantwoording van de vragen met betrekking tot de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid zal in de komende drie subparagrafen worden uitgewerkt.
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4.2.3 Materiaalstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport
De input van een hulpmiddel bestaat altijd uit een bepaalde hoeveelheid informatie en wordt meestal
uit een database gehaald. In het geval van de logistiek op de bouwplaats is de materiaalstroom de
spil in het logistieke proces. Het rapport OBT zegt hier over: ‘Tijdens de uitvoering van een bouwwerk moet een omvangrijke en diverse stroom van materialen worden verwerkt. Met name in de
ruwe afbouw- en afbouwfase van een gebouw is deze materiaalstroom intensief en, uit een oogpunt
van handling en transport op de bouwplaats, arbeidsintensief.’1 Wanneer de uitvoerende partij deze
stromen onder controle heeft dan is de logistiek ook voor een groot gedeelte onder controle. Naast de
materiaalstroom zorgt de personenstroom ook voor een belasting van het verticale bouwplaatstransport. Het materieel zorgt hierbij voor de optimale geleiding van beide stromen. Materiaal, materieel en
arbeid vormen samen de basis voor het ontwerp van het verticale bouwplaatstransport van JuBi. Deze
drie productiemiddelen zullen in deze en de komende twee subparagrafen achtereenvolgens worden
behandeld en in hoofdstuk 5 ‘Het Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ worden vervlochten tot
een digitaal hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport. De bepaling van de productiemiddelen
zal met een hoog detailniveau plaatsvinden als casestudie op het project JuBi. De gebruikte methode
moet de aannames en ervaringen in het ontwerptraject zoveel mogelijk voorkomen en met behulp
van het te ontwerpen hulpmiddel moet zowel in de ontwerp- als beheersfase het verticale bouwplaatstransport te bepalen zijn. Hiermee kan het probleem worden opgelost en de doelstelling worden
behaald.
Data-analyse van het project JuBi
Om ook de materiaalstromen op de bouwplaats van JuBi in kaart te kunnen brengen is een data-analyse gemaakt van het bouwproces, waarbij een schema is ontstaan dat is te vinden in bijlage N (zie
figuur 4.3 voor een fragment). Dit schema zal uiteindelijk de spil gaan vormen van het gehele logistieke proces, aangezien de materiaal- en personenstromen met bijhorend materieel de basis vormen
voor een ontwerp van het verticale bouwplaatstransport. Zijn de materiaalstromen onder controle dan
is het gemakkelijker om ook het logistieke proces op de bouwplaats te beheersen. Bij het maken van
deze data-analyse is het onderstaande stappenplan in acht genomen aangezien hiermee de materiaalstroom in zijn geheel in kaart is te brengen. De gegevens en input uit de vorige subparagraaf zijn bij
het opstellen van dit stappenplan als uitgangspunt gebruikt.
Stappenplan:
• Activiteiten voor de bouw van één repeterende, representatieve verdieping bepalen aan de hand
van bestaande planningen;
• Benodigde materialen per activiteit uittrekken;
• Standlijn in de planning trekken op het moment dat de meeste bouwfases parallel plaats hebben;

Figuur 4.3: fragment van de data-analyse voor JuBi
1

RRBouw, 1998: 7
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•
•

Hijs-, lift- en aanvoerbewegingen voor de verschillende activiteiten bepalen;
Totalen delen door cyclus, waardoor indicaties van gemiddeld aantal hijs- en liftbewegingen per
dag ontstaan;
• Per materiaaltype aanvullende informatie bepalen die benodigd is voor het onderzoek zoals transporteenheid, verpakkingsmethode en afval.
Per activiteit zijn ook het benodigde materieel en het aantal arbeiders bepaald. De uitwerking van het
materieel en de arbeid komen in de volgende subparagrafen aan bod.
Om de data-analyse behapbaar te maken is deze op de volgende punten afgebakend:
• Zoals al genoemd in bovenstaand stappenplan is de data-analyse uitgevoerd op één representatieve verdieping. Dit is verdieping 12 van bouwdeel A geworden: deze verdieping van één van de
twee torens repeteert zich tussen verdieping 10 en 36 van beide torens en is daarmee representatief voor 26 van de 39 verdiepingen die het gebouw telt (zie figuur 4.4). Verdiepingen die niet zijn
meegenomen zijn de verdiepingen in de kelder, de ‘plint’ (verdieping 0 tot 9) en enkele verdiepingen met installatieruimten. Met informatie van een standaardverdieping kan nog altijd een aanname gemaakt worden voor andere, afwijkende verdiepingen.
• In overleg met de bouwplaatsmanager is een permanente cyclus van 8 dagen gekozen, omdat
het onderzoek anders te complex wordt. Deze cyclussen gelden voor zowel de ruwbouw als
de afbouw en lopen parallel aan elkaar. De cyclussen zijn in praktijk ook 8 dagen, echter soms
verspringen cyclussen ten opzichte van elkaar waardoor differentiaties optreden in de materiaalbehoefte.
• Materiaaltypen en hoeveelheden zijn bepaald in overleg met de werkvoorbereiding van JuBi B.V.
en zijn met een hoog detailniveau bepaald. Exacte hoeveelheden, verpakkingsmethodes en ook
soorten materiaal kunnen in de toekomst echter afwijken van wat nu bepaald is, dus het schema
blijft een levend document gedurende het gehele bouwproces.

Figuur 4.4 en 4.5: plattegrond van verdieping 12 van de noordtoren (bouwdeel A) (l) en visualisatie van de bouwstatus van JuBi
op 1 juli 2011 (r)
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•

Enkele kleine activiteiten in de lifthal zijn pas gepland na het verwijderen van de betonpomp, deze
worden niet meegenomen omdat ze niet relevant zijn voor dit onderzoek.

Na afronding van de data-analyse is een schema ontstaan dat te vinden is in bijlage N. In dit schema
komt iedere activiteit in het bouwproces chronologisch aan de orde, van ruwbouw tot oplevering. Daarnaast is bepaald op welke verdieping de betreffende activiteit plaatsvindt op het moment wanneer de
meeste bouwfases parallel plaatsvinden en de druk op het bouwproces dus het hoogst is. Dit moment
wordt bereikt op 1 juli 2011 wanneer de ruwbouw bijna gereed is, deze bevindt zich op verdieping 36,
en de eerste verdiepingen gereed voor oplevering zijn, namelijk verdiepingen 10 en 11 (zie figuur 4.5).
Nadat alle materialen benodigd voor de verschillende activiteiten zijn bepaald zijn verder nog de onderstaande aspecten uitgezocht.
• De verdieping waarop de activiteit plaats heeft op 1 juli 2011;
• De hoeveelheid per verdieping inclusief de eenheid;
• Benodigde opslagruimte;
• Het aantal benodigde hijsbewegingen;
• Het aantal benodigde liftbewegingen;
• Het aantal benodigde aanvoerbewegingen;
• Volle of niet-volle vrachten;
• Of er opslag op de bouwplaats plaatsvindt en zo ja waar;
• Bescherming op de bouwplaats tegen weersinvloeden;
• De leverancier;
• De transporteenheden;
• De verpakkingsmethode;
• Wat voor afval ontstaat;
• De transportmethode naar de bouwplaats;
• De maximale afmetingen;
• Het benodigde materieel (komt aan bod in §4.2.4);
• De arbeid benodigd per activiteit (komt aan bod in §4.2.5).
De bovenstaande aspecten geven extra informatie met betrekking tot de uitgetrokken materialen.
Enkele van deze aspecten (rood gemarkeerd) zijn daarbij van invloed op procesgang 2, ofwel het
verticale bouwplaatstransport. Onder het volgende kopje komen de belangrijkste bevindingen uit de
data-analyse aan de orde, waarbij de onderstaande aspecten worden behandeld:
•
•
•
•
•

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

Opmerking: de overige aspecten die niet worden behandeld bieden extra informatie, maar zijn niet direct van invloed op het verticale bouwplaatstransport. Gezien het onderzoek worden alleen de aspecten die invloed hebben op procesgang 2, ofwel het verticale bouwplaatstransport, behandeld.
Bewegingen op de bouwplaats van JuBi
Om de materiaalstromen van JuBi te kunnen analyseren met betrekking tot het verticale bouwplaatstransport zijn de hijs- en liftbewegingen in kaart gebracht. Per materiaal is bepaald hoeveel bewegingen middels kraan of lift nodig waren om de benodigde hoeveelheid materiaal voor één cyclus te
transporteren van de begane grond naar de verdiepingsvloer. In de tabellen 4.2 en 4.3 op de volgende
pagina zijn deze gegevens met bijbehorende analyse van de resultaten te vinden.
In totaal vinden per cyclus (8 dagen) 261 hijs- en 254 liftbewegingen plaats. De hijsbewegingen kunnen nog verder op worden gedeeld naar torenkraan (199 stuks) en gevelklimsteiger (62 stuks).

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

44
Tabel 4.2: overzicht van de activiteiten, materialen en hijsbewegingen per bouwfase
Bouwfase

Activiteiten Typen materialen

Hijsbewegingen

Hijsbewegingen per
type materiaal

Ruwbouw

4

12

138

11,5

Gevel

6

8

45 (torenkraan)
62 (gevelklimsteiger)

5,6
13,7

Ruwe afbouw

14

21

13

0,6

Fijne afbouw

51

54

3

< 0,1

Oplevering

6

3

0

0,0

Totaal
81
98
261
Gem.: 2,7
Een aantal getallen valt op gekeken naar bovenstaande resultaten:
• Tijdens de ruwbouw vinden 52% van de hijsbewegingen plaats terwijl maar 12 materialen worden verwerkt. Tijdens de gevelfase bedraagt dit percentage 41%. Deze hoge percentages zijn
te verklaren wanneer de materialen benodigd in de ruwbouw worden bekeken. Dit zijn namelijk
veelal bubbledeck vloeren, prefab binnenspouwbladen en wapeningstaal en die komen in grote
hoeveelheden voor, maar worden telkens afzonderlijk gehesen. Per verdieping vraagt alleen de
bubbledeck vloeren al 52 hijsbewegingen.
• Naarmate de fijne afbouwfase nadert nemen de hijsbewegingen af van 11,5 tijdens de ruwbouwfase via 13,7 tijdens de gevelfase naar 0,0 tijdens de fijne afbouwfase. Dit is te verklaren doordat
de materialen handzamer worden en daardoor gemakkelijker via de bouwlift verplaatst kunnen
worden. Een projectspecifieke reden is de doorlaatbaarheid van de gevel. Aangezien de gevel
tijdens de bouw geheel wordt afgewerkt met behulp van de gevelklimsteiger kunnen materialen
niet met de torenkraan worden geopperd.
Tabel 4.3: overzicht van de activiteiten, materialen en liftbewegingen per bouwfase
Bouwfase

Activiteiten Typen materialen

Liftbewegingen

Liftbewegingen per
type materiaal

Ruwbouw

4

12

0

0,0

Gevel

6

8

2

0,3

Ruwe afbouw

14

21

44

2,1

Fijne afbouw

51

54

203

3,8

Oplevering

6

3

5

1,7

Totaal
81
98
254
Gem.: 2,6
Een aantal getallen valt op gekeken naar bovenstaande resultaten:
• Tijdens de ruwbouw- en gevelfase worden bijna alle benodigde materialen met de torenkraan of
het gevelsteiger verwerkt. Slechts twee materialen worden tijdens de gevelfase met de lift getransporteerd.
• Tijdens de fijne afbouw vinden 80% van alle benodigde liftbewegingen plaats. Gezien de complexe stroom van veel verschillende materialen die met de lift moeten worden getransporteerd en
het feit dat tijdens de afbouwfase de meeste personen werkzaam zijn op de bouw mag worden
geconcludeerd dat het belang van een goede logistiek vooral in de afbouwfase ligt.
Het totale bouwproces loopt van mei 2010 tot en met oktober 2012. Gekeken naar de afbakening,
zou de totale bouwcyclus in 534 dagen (inclusief onwerkbaar weer door vorst-, regen- en windverlet)
gerealiseerd moeten worden. Voor deze realisatie is ongeveer 2040 m2 aan opslagruimte nodig. Deze
opslag verspreidt zich over 26 lagen waarbij op 24 verdiepingen daadwerkelijk activiteiten plaatsvinden. Deze gegevens zijn tevens per bouwfase berekend en staan weergegeven in figuur 4.61 en tabel
4.4.
1

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

Opslagruimte (m2)

Spreiding (zie figuur 4.2)

Activiteiten binnen
spreiding

Ruwbouw

820

4 verd.

3 verd.

Gevel

387

6 verd.

5 verd.

Ruwe afbouw

257

3 verd.

3 verd.

Fijne afbouw

560

11 verd.

11 verd.

Oplevering

15

2 verd.

2 verd.

Totale bouwproces

2040

26 verd.

24 verd.

In figuur 4.7 is een overzicht weergegeven van de hijs- en liftbewegingen die plaatsvinden tijdens het
bouwproces. Wat vooral opvalt, is de piek van 138 hijsbewegingen tijdens de ruwbouw en de piek van
203 liftbewegingen tijdens de fijne afbouw.
Maximale afmetingen
Belangrijk tijdens de bouw zijn de afmetingen van materialen. Het gewicht van bijvoorbeeld een prefab
binnenspouwblad mag niet meer bedragen dan de maximale kraancapaciteit. Ook de afmeting van
een gipsplaat moet zo gekozen zijn dat deze met de lift vervoerd kan worden. Tijdens de data-analyse
is voor alle materialen gekeken naar de maatgevende eigenschap in relatie tot het transportmiddel. Wanneer men geen rekening houdt met deze maatgevende eigenschap dan kunnen problemen
optreden tijdens de bouw. De eigenschappen van de materialen zijn weergegeven in tabel 4.5 op de
volgende pagina.

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

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

Maatgevende eigenschap

Transportmiddel

Deuren

Afmeting

Jumplift

Drukschotten

Lengte

Jumplift

Gipsplaten

Afmeting

Jumplift

Houten binnenkozijnen overig

Afmeting

Jumplift

Houten onderregels

Lengte

Jumplift

Houten stelregels

Lengte

Jumplift

Koven

Lengte

Jumplift

Metalstud profielen

Lengte

Jumplift

Natuursteen vensterbanken

Gewicht

Jumplift

Plaatstalen binnenkozijnen / -puien Afmeting

Jumplift

Stelkozijnen

Afmeting

Jumplift

Vloertegels

Gewicht

Jumplift

Wandisolatie

Afmeting

Jumplift

Bubbledeck vloeren

•
•

Kraan

Kunststof stelkozijnen

Windgevoeligheid

Kraan

Prefab binnenspouwbladen

•
•

Gewicht
Windgevoeligheid

Kraan

Prefab gevelelementen

•
•

Gewicht
Windgevoeligheid

Kraan

Stalen liggers

Gewicht

Kraan

Steenwol, harde persing

Windgevoeligheid

Kraan

Ventilatiekanalen

Windgevoeligheid

Kraan

Gewicht
Windgevoeligheid

Figuur 4.8: kooiafmetingen van een Jumplift op het project JuBi

47
Opvallend aan tabel 4.5 is:
• De maatgevende eigenschappen voor de torenkraan hebben te maken met gewicht en windgevoeligheid. Wanneer het gewicht te groot is kan de torenkraan het materiaal niet hijsen en wanneer het element te grote afmetingen heeft kunnen problemen optreden met de wind. Met deze
eigenschappen zal tijdens het ontwerp van het hulpmiddel rekening gehouden moeten worden.
• De kritieke punten voor de Jumplift hebben te maken met lengte, afmeting en gewicht. Zoals
aangegeven in figuur 4.8 heeft de Jumplift maximale kooiafmetingen. Een materiaal met te grote
afmetingen zal niet in de lift passen. Naast de afmetingen mag het gewicht ook niet boven de
1600 of 1800 kilogram uitkomen. Met deze eigenschappen zal rekening gehouden moeten worden
bij het ontwerpen van het hulpmiddel.
Meer over de eigenschappen van de verschillende stukken materieel in de volgende subparagraaf.
Transporteenheden
Om naast alle activiteiten en materialen ook een beeld te krijgen van de te transporteren eenheden op
de bouwplaats is met behulp van figuur 4.9 uit het rapport OBT de transporteenheid van alle materialen bepaald.
Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het overzicht in figuur 4.10 op de volgende pagina. Opvallend aan deze
figuur is het volgende:
• Tijdens de ruwbouw en de gevel zijn de hijsbewegingen maatgevend. Gedurende de ruwe afbouw
slaat dit om richting de liftbewegingen. Die zijn namelijk maatgevend tijdens de fijne afbouw en de
oplevering.
• Opvallend zijn de pieken tijdens de ruwbouw en de gevel. Tijdens deze fases worden veel materialen verwerkt onder de noemer: groot stukgoed – grote elementen – los of stuksverpakking. In
totaal is een beweging tijdens de bouw in 29% van de gevallen de zojuist genoemde transporteenheid. Een voorbeeld van een materiaal dat valt binnen de zojuist genoemde categorie is een
prefab binnenspouwblad.
• Tijdens de afbouwfases en de oplevering vallen drie transporteenheden op. Dit zijn namelijk: klein
stukgoed – goed stapelbaar – zware bundeling of ondersteuning, groot stukgoed – langwerpig –
zware groepering of ondersteuning en groot stukgoed – plaatvormig – zware bundeling of ondersteuning. Samen zijn deze drie transporteenheden goed voor 49% van de bewegingen tijdens de
bouw. Voorbeelden van deze transporteenheden zijn achtereenvolgens: vloertegels, onderbakken
plafondeilanden of gipsplaten.

Figuur 4.9: mogelijke transporteenheden voor transport op de bouwplaats1
1

RRBouw, 1998: 24
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Tijdens de bouw moeten dus veel verschillende transporteenheden getransporteerd worden. Opgelet
moet worden op de pieken. De kranen en liften moeten namelijk wel genoeg capaciteit hebben om
deze pieken te kunnen verwerken.
Verder hangen de verschillende transporteenheden ook samen met de verpakkingsmethode. Bubbledeck vloeren hoeven namelijk niet verpakt te worden terwijl vloertegels in karton en plastic verpakt zijn
en op een pallet liggen die ook weer in plastic verpakt kan zijn.
Verpakkingsmethode
Tijdens de data-analyse is voor alle materialen de verpakkingsmethode bepaald. Deze staat in figuur
4.11 weergegeven. De percentages in dit taartdiagram geven aan in hoeveel procent van de gevallen
een bepaalde verpakkingsmethode wordt toegepast vergeleken met alle gebruikte materialen. Opvallend aan dit taartdiagram is dat veel voorkomende verpakkingsmaterialen de volgende zijn:
• Pallets
• Karton
• Folie
Deze verpakkingsmaterialen zijn van grote invloed op het type en de hoeveelheid afval dat ontstaat.
Meer hierover onder het volgende kopje.
Afval
Afval is een belangrijk aspect in de logistieke procesbeheersing binnen de bouwnijverheid. De bouw
produceert ongeveer 23,5 miljoen ton aan afval per jaar. Dit is 38,4% van het landelijk totaal van 60,1
miljoen ton1. Per Nederlandse inwoner produceert de bouw per jaar ongeveer 1,4 ton aan afval. Dit is
een hoog getal waar mogelijk rekening mee gehouden dient te worden. Ook op het project JuBi wordt
rekening gehouden met de afvalhoeveelheid. De voorzieningen op de bouwplaats zijn momenteel een
aantal kantelbare rolcontainers die in de klimkisten staan en gemiddeld vijf zeskuubs-containers die
over de bouwplaats verspreid staan. De rolcontainers kunnen kantelen en geleegd worden in de grote
containers. Deze containers worden, wanneer ze vol zijn, opgehaald door transportbedrijf van Vliet
B.V. en verwerkt. Het afval wordt niet gescheiden door JuBi zelf omdat daar geen ruimte voor is op de
bouwplaats. De moeite wordt niet genomen om bijvoorbeeld afval te gaan scheiden op terrein ‘Binckhorst’ omdat ten eerste er waarschijnlijk te weinig ruimte voor zal zijn en ten tweede er nauwelijks op
verdiend zal worden, zo denkt de logistiek uitvoerder. De verwachting is dat wanneer de afbouw

Figuur 4.10: overzicht van de hijs- en liftbewegingen per transporteenheid per bouwfase
1

Bron: http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer/
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gestart is ook de hoeveelheid afval zal toenemen en daarom wordt dan gebruik gemaakt van twintigof veertigkuubs-containers. Op de bovenste vloer zal steeds een zeskuubs-container komen te staan
en op de overige verdiepingen werkt men met kantelbare rolcontainers die met een nog te ontwikkelen
mechanisme geleegd kunnen worden in de grote afvalcontainers die beneden op het terrein geplaatst
zullen worden.

Figuur 4.11: verpakkingsmethoden tijdens de totale bouwcyclus

Figuur 4.12: afval dat ontstaat gedurende de totale bouwcyclus
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Tijdens de data-analyse is per benodigd materiaal ook in kaart gebracht wat voor afval er ontstaat na
de verwerking. Uiteraard is de hoeveelheid hiervan moeilijk in te schatten, maar uit figuur 4.12 op de
vorige pagina blijkt dat het overgrote deel van het afval bestaat uit pallets, folie, karton en restmateriaal. De overeenkomst met de verpakkingsmaterialen pallets, karton en folie uit het vorige kopje is
aanwezig.
Bij deze figuur moet opgemerkt worden dat de categorie overig bestaat uit afval dat weinig voorkomt.
Enkele voorbeelden zijn: band, dozen, houten latten, kratten, lijmresten, mengstokjes, rubbertjes,
tie-rips enzovoorts. Om zorg te dragen voor een goede afvalhuishouding op JuBi zouden de grote
afvalveroorzakers dus aangepakt moeten worden. Enkele maatregelen die de projectleiding van JuBi
zou kunnen nemen om de hoeveelheid afval veroorzaakt door pallets (22%), folie (20%), karton (17%)
en restmateriaal (12%) te kunnen beperken zijn:
• Het afval middels pallets is te voorkomen door de pallets her te gebruiken. Dit zou kunnen doormiddel van een statiegeldsysteem. Wat daarbij wel van belang om te weten is, of JuBi zelf de ketenregisseur zal zijn van de logistiek of dat alle onderaannemers zelf hun materialen gaan leveren
aan JuBi. Ervan uitgaande dat het onderzoek naar logistieke centra dat een collega student dhr.
Segeren heeft uitgevoerd op JuBi zal worden gebruikt is te verwachten dat JuBi de ketenregisseur
zal zijn van de logistiek1. De interne logistiek, ofwel het materiaaltransport vanaf terrein ‘Binckhorst’ naar de bouwplaats, zal door JuBi zelf worden georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat een statiegeldsysteem op pallets een goede optie kan zijn. JuBi kan het interne transport van pallets gaan
verzorgen door middel van het gebruik van europallets waar een statiegeldbedrag van ongeveer
€10,00 op zit. Het probleem dat na iedere levering van materialen de pallets in de houtbak belanden zal dan veel minder voorkomen.
• Het beperken van het ontstaan van afval zoals folie en karton is lastiger te organiseren. Een
oplossing is al genoemd bij het vorige puntje. JuBi zal namelijk ketenregisseur moeten worden en
daarmee verantwoordelijk worden voor het interne transport van terrein ‘Binckhorst’ naar de bouwplaats. Leveranciers leveren hun materialen uitsluitend aan Binckhorst waardoor JuBi het afval dat
ontstaat door het teveel aan verpakkingsmateriaal zelf kan gaan scheiden. De materialen die JuBi
daarna levert aan de bouwplaats kunnen naar eigen inzien worden verpakt. Op deze manier houdt
het bouwbedrijf de controle over de afvalstroom. Dezelfde oplossing geldt voor het beperken van
het restmateriaal.
• De werknemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van restmateriaal. Door de
werknemers te prikkelen kan voorkomen worden dat ze in plaats van een nieuwe gipsplaat af te
snijden een al gebruikte gipsplaat pakken die groot genoeg is.
De materiaalstroom voor het verticale bouwplaatstransport is met het aspect afval in kaart gebracht.
Belangrijke conclusies met betrekking tot de materiaalstroom in relatie tot het te ontwikkelen hulpmiddel zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ worden getrokken. In de volgende subparagraaf wordt het materieel
toegelicht dat de materiaalstroom ondersteund.

1

Segeren, D.A.R. 2010: 44
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4.2.4 Materieel op de bouwplaats van JuBi
Op bijna iedere bouwplaats in de wereld is wel een bouwkraan en een –lift te vinden. Ook het binnenstedelijke hoogbouwproject JuBi is hierop geen uitzondering. Gezien de geringe omvang van het
bouwterrein is het succesvol organiseren van de vele materiaalstromen een kunst. In deze subparagraaf zullen de kranen, liften, steigers, bekistingen en andere stukken materieel die de materiaalstroom moeten begeleiden worden beschreven. Het onderzoek richt zich hierbij op het materieel dat al
op JuBi aanwezig is. Dit is van belang om het verticale bouwplaatstransport op JuBi in kaart te brengen en om daarmee een hulpmiddel te kunnen maken.
Bouwkranen
In Den Haag wordt gebouwd aan nieuwe kantoren voor het Ministerie van Justitie en Binnenlandse
Zaken. Het betreft twee torens (toren A en toren C) van 146 meter hoog onderling verbonden door een
laagbouw van circa 41 meter hoogte (deel B en D). Toren A wordt ook wel toren Noord genoemd en
toren C ook wel toren Zuid. Per toren worden twee torenkranen toegepast. Kraan A1 en A2 voor toren
A en kraan C1 en C2 voor toren C. Voor de laagbouw is topkraan B beschikbaar.
Opvallend aan deze kranen is de portaalconstructie waar ze op staan om zo de bouwweg rondom het
gebouw begaanbaar te houden, aangezien de bouwweg het enige stukje bouwplaats dat over is naast
het gebouw zelf. Meer informatie over de portaalconstructie van de kranen valt te lezen in §2.3.
In bijlage O is een terreinplan weergegeven met daarin de posities van de kranen ten opzichte van het
te realiseren gebouw. Ook is in het terreinplan te zien waar de opstelplaatsen voor het laden en lossen
van materialen zich bevinden en waar de opstelplaats voor de mobiele kraan zich bevindt. Om een
beeld te scheppen over welk materieel het gaat zal per bouwdeel nu een beschrijving volgen van de
eigenschappen van de toegepaste kranen.
Hoogbouw: toren A (kraan A1 en A2)
De torenkranen die worden gebruikt om toren A te bouwen zijn twee Liebherr 420 EC-H20 kranen met
een gieklengte van 40 meter en maximale hijslast van 10,4 ton. Gezien de maximale haakhoogtes
die de kranen zullen bereiken (zie tabel 4.6) is het gezien de stabiliteit noodzakelijk om de kranen te
verankeren aan het gebouw. Dit gebeurd middels een tijdelijke verankering aan de kern of een definitieve verankering aan de gevelbuis. Gezien de afstand die de tijdelijke verankering moet afleggen
naar de kern gebeurd dit middels een horizontaal lopend stalen vakwerk (zie afbeelding 4.1 en 4.2).
De definitieve verankering kan meer traditioneel plaatsvinden door middel van drie schoren aan de
verankeringspunten in de gevelbuis op vloerniveau.

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

A1

Type

Liebherr
420
EC-H20
Litronic

Gieklengte
(m)

40

Max.
gewicht
(ton)

10,4

A2

C1

C2

B

Liebherr
420
EC-H20
Litronic

40

35

Liebherr 35
355 HC-L
16/32
Litronic

10,4

12,2

16,0

Snelheid

Tijdelijke verankering
(verd.)

Definitieve
verankering
(verd.)

Haakhoogtes (m)

Hijsen
(min.):
Hijsen
(max.):

0 – 140
12e
m/min
21e
0 – 47 m/ 26e
min

10e
17e
25e

68
103
132
161

Katten:

0 – 91,0
m/min

18e
26e

Zwenken:

0,7
omw./
min

13e
22e
31e

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

Hijsen
(min.):
Hijsen
(max.):

0 – 140
15e
m/min
21e
0 – 47 m/
min

13e
22e
31e

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

Katten:

0 – 91,0
m/min

Zwenken:

0,7
omw./
min

Hijsen
(min.):
Hijsen
(max.):

0 – 140
15e
m/min
23e
0 – 43 m/

12e
19e
28e

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

Katten:

0 – 91,0
m/min

Zwenken:

0,7
omw./
min

Hijsen
(min.):
Hijsen
(max.):

0 – 171
m/min
0 – 34 m/
min

-

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

Haakhoogte
aanpassen:

1,8 min

Zwenken:

0,7
omw./
min

Hoogbouw: toren C (kraan C1 en C2)
De torenkranen die gebruikt worden om toren C te bouwen zijn van het type Liebherr 420 EC-H20.
Torenkraan C1 heeft een gieklengte van 40 meter en torenkraan C2 een lengte van 35 meter. Dit
betekend dat torenkraan C2 een hoger maximaal gewicht van 12,2 ton tegenover 10,4 ton kan hijsen,
maar dat de hijssnelheid en het bereik iets afnemen. Ook deze kranen moeten verankerd worden in
verband met de stabiliteit. De gegevens van deze kranen staan weergegeven in tabel 4.6.
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Laagbouw: bouwdeel B en D (topkraan B)
De kraan waarmee de laagbouw wordt gebouwd is als enige een topkraan van het type Liebherr 355
HC-L 16/32. Topkraan B heeft een gieklengte van 35 meter en kan een gewicht van maximaal 16,0
ton hijsen. De overige gegevens van deze kraan staan weergegeven in tabel 4.6. Voor deze kraan is
geen verankering nodig, omdat deze niet geklommen hoeft te worden. De kraan blijft op één hoogte
en heeft daarom geen stabiliteitsconstructie nodig.
Voor een uitgebreide specificatie van de toegepaste kranen tijdens de bouw verwijs ik u door naar
bijlage P. Tijdens de data-analyse is ook gekeken naar het materieelgebruik op de bouwplaats van
JuBi. Uit figuur 4.13 op de volgende paginablijkt dat bij 10% van de activiteiten die plaatsvinden tijdens
de gehele bouwfase de torenkraan benodigd is. De percentages in deze figuur laten zien in hoeveel
procent van de gevallen bij een activiteit een bepaald stuk materieel wordt gebruikt. De torenkraan is
met zijn 10% na de Jumplift en de palletwagen het meest gebruikte stuk materieel. Dit geeft ook het
belang van de kraan aan. Samen met de hijsbewegingen die bepaald zijn in de vorige subparagraaf
zal de kraan een belangrijk onderdeel gaan vormen van het hulpmiddel dat ontworpen gaat worden
tijdens de ontwerpfase.
Bouwliften
Op de bouwplaats van JuBi wordt gebruik gemaakt van Jumpliften (verder benoemd als JL), personen-/ goederenliften (verder benoemd als PGL) en goederenliften (verder benoemd als GL). De PGL
en GL zijn standaard bouwliften en werkzaam boven elkaar in de kern. Het zijn de traditionele liften
die op iedere bouw te vinden zijn. Een JL is een geheel nieuwe ontwikkeling en vandaar dat dit begrip
ook enige uitleg verdiend. Het principe is vrij eenvoudig. Een JL is een zelfklimmende lift die toegepast wordt bij in aanbouw zijnde hoogbouw. De lift groeit in de liftschacht van de kern van het gebouw
mee tijdens het bouwen en wordt in het begin van de bovenbouwfase geïnstalleerd. Het is in feite de
definitieve lift die, gezamenlijk met de tijdelijke machinekamer, voortdurend opgehoogd moet worden.
Dit wordt ook wel het ‘Jumpen’ genoemd. Enkele weken voor het einde van het bouwproject wordt de
lift omgebouwd tot definitieve lift.

Afbeelding 4.3: de vijf kranen van JuBi en de twee van de Kroon op een luchtfoto gemaakt in mei 2009
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Om duidelijk een beeld te schetsen van de situatie op het project JuBi met betrekking tot de liften
wordt per bouwfase een beschrijving gegeven van het liftenconcept.
Hoogbouw: toren A en C
Voor zowel toren A als toren C zal gebruik worden gemaakt van twee JL per toren. Eén JL zal te allen
tijde beschikbaar zijn voor personenvervoer en één JL zal gecombineerd worden voor materialen- en
personenvervoer. De JL zullen ongeveer negen kernstorts onder de hoogste stort eindigen. Verder
heeft iedere toren nog de beschikking over een PGL en een GL die boven elkaar in de kern zitten.
De PGL zit daarbij boven de GL en reikt in tegenstelling tot de JL wel tot de bovenste verdieping. In
bijlage Q is een overzicht weergegeven van de locatie van de liften in de kern en het bereik van de
liften ten opzichte van de bouw. In de bijlage is ook te zien dat in de kern een schaftvoorziening wordt
opgenomen, zodat personeel niet naar beneden hoeft om te gaan schaften. De eigenschappen van de
liften staan tevens weergegeven in tabel 4.7.
Laagbouw: bouwdeel B en D
In bouwdeel B is een vergrote GL en een PGL opgenomen om de laagbouw te kunnen bereiken. Om
grote materialen, die niet met de liften in de torens vervoerd kunnen worden, op verdieping één tot en
met negen van de torens te krijgen is deze vergrote GL erg handig. Vandaar dat ook de gevelopening
in bouwdeel B is aangepast. De eigenschappen van de liften van de laagbouw staan tevens weergegeven in tabel 4.7.

Figuur 4.13: benodigd materieel op de bouwplaats tijdens alle bouwactiviteiten
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Tabel 4.7: eigenschappen van de bouwliften op het project JuBi
Bouwdeel

Toren A

Toren C

Bouwdeel B

Type en locatie

Kooiafmetingen (l Capaciteit (kg)
x b x h in meters)

Max. snelheid (m/
min)

JL 1 (kern 3)

2,4 x 1,4 x 2,3

1800

180

JL 2 (kern 4)

2,4 x 1,4 x 2,3

1600

180

PGL AC-1500 (kern 12)

2,3 x 1,3 x 2,7

1500

28

GL GL-1500 (kern 12)

2,3 x 1,4

1500

28

JL 3 (kern 15)

2,4 x 1,4 x 2,3

1800

180

JL 4 (kern 16)

2,4 x 1,4 x 2,3

1600

180

PGL AC-1500 (kern 26)

2,3 x 1,3 x 2,7

1500

28

GL GL-1500 (kern 26)

2,3 x 1,4

1500

28

PGL Alimak CH 14/30

3,0 x 1,4 x 2,1

1400

38

GL Steinweg UL-1200

3,1 x 1,5

1200

30

Naast de gegevens van de liften valt er natuurlijk ook een vergelijk te maken tussen de voor- en nadelen van de JL. Deze voor- en nadelen zijn overzichtelijk weergegeven in bijlage R. De vergelijking is
gemaakt vanuit het gezichtspunt van de aannemer.
Tijdens de data-analyse is ook gekeken naar het materieelgebruik op de bouwplaats van JuBi. Uit
figuur 4.13 blijkt dat bij 46% van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de gehele bouwfase de JL
benodigd is. Dit hoge percentage is te verklaren doordat tijdens de afbouwfase de meeste activiteiten
plaatsvinden en in die fase de JL tot het meest gebruikte transporthulpmiddel behoord. Het percentage geeft daarmee het belang aan om tijdens de afbouwfase de inzet van de JL goed te coördineren,
omdat hier een grote winst valt te halen op de tijd en kosten van het project. Samen met de liftbewegingen die bepaald zijn in de vorige paragraaf zal de lift een belangrijk onderdeel gaan vormen van het
hulpmiddel dat ontworpen gaat worden tijdens de ontwerpfase.

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

Figuur 4.14 en afbeelding 4.5: doorsnede gevelklimsteiger (l) en impressie van het gevelsteiger op JuBi (r)
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Klimbekisting
Op het project JuBi wordt een zelfklimmende stalen bekisting toegepast om de kern te kunnen maken.
De bekisting is speciaal voor het project JuBi ontworpen. De bekisting heeft daarbij twee functies: de
klim- en bekistfunctie. Onder de klimfunctie wordt verstaan: de drielaagse steigerconstructie rondom
de kernen, de vier vlonders tussen de drie kernen en de resterende binnenvlonders onder de stelkisten (zie afbeelding 4.7). Onder de bekistfunctie wordt verstaan: alle stalen stelkisten en sluitkisten (zie
afbeelding 4.8).
Het klimmen van de gehele bekisting, inclusief de stalen sluitbekisting, gaat middels een hydraulisch
systeem. Eén hydraulisch systeem is nodig om de gehele bekisting te laten klimmen.
Om de cyclustijd van acht dagen voor de kern te halen moet telkens het volgende proces worden
doorlopen:
• Ontkisten van de sluitkist met behulp van de rolwagens;
• Vijzelen van de steigerconstructie rondom naar de volgende verdieping;
• Vijzelen van de vlonders inclusief de stelkisten naar de volgende verdieping;
• Maatvoeren van de stelkisten;

Afbeelding 4.6, en 4,7: zelfklimmende stalen bekisting juni 2009 (l) en de drielaagse steigerconstructie rondom de kern (r)1

Afbeelding 4.8: de stalen stelkist1
1

Velsing, W.S. 2009: 2

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

58
•
•
•

Wapenen van de wanden;
Sluitkisten inrollen met behulp van de rolwagens;
Beton storten.

Opgemerkt moet worden dat, gezien de grootte van de kern, het bekistingsproces per verdiepingsslag
is opgedeeld in een drietal cycli (zie afbeelding 4.6 op de vorige pagina).
Overig
Naast de grote stukken materieel worden ook een keur aan ‘kleine’ stukken materieel gebruikt. Voorbeelden zijn de betonpomp, de palletwagen, hijsgerei voor de torenkraan, het installatierek et cetera.
Voor een overzicht verwijs ik u door naar figuur 4.13 eerder in deze subparagraaf.
In deze subparagraaf is een beeld gecreëerd van verschillende stukken materieel die op de bouwplaats van JuBi worden gebruikt om de materiaalstromen te ondersteunen. Belangrijke conclusies met
betrekking tot het materieel in relatie tot het te ontwikkelen hulpmiddel zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ worden getrokken. In de volgende subparagraaf worden de personen die vervoerd moet worden tijdens
het verticale bouwplaatstransport behandeld.
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4.2.5 Personenstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport
Om productie te kunnen maken op de bouwplaats van JuBi heb je arbeid nodig. Na het materiaal uit
§4.2.3 en het materieel uit §4.2.4 is arbeid het laatste productiemiddel dat behandeld gaat worden in
deze paragraaf.
Tijdens de data-analyse is in overleg met de afdeling uitvoering en werkvoorbereiding de benodigde
arbeid per activiteit bepaald. De uitkomsten hiervan staan weergegeven in de laatste kolom van bijlage N. Tevens is van deze uitkomst een cirkeldiagram gemaakt om een overzicht van de benodigde
arbeid per bouwfase weer te geven (zie figuur 4.15). Opvallend is dat de helft van de arbeiders werkzaam is in de fijne afbouw. De afbouwfase in zijn totaal herbergt zelfs 78% van alle arbeiders. Slechts
een kwart (22%) van de arbeiders zijn werkzaam tijdens de ruwbouw en gevel. Deze percentages zijn
het aantal werknemers werkzaam in een bepaalde fase ten opzichte van het totaal aantal werknemers
in het hele gebouw.
Uiteindelijk moeten al deze arbeiders om aan het werk te gaan gebruik maken van de lift. Ook wanneer de arbeiders pauze hebben of wanneer de dag ten einde is zal de lift worden gebruikt. De arbeiders in de ruwbouw zijn bovenin het gebouw werkzaam en de arbeiders in de oplevering zijn onderin
het gebouw werkzaam. Dit aspect vergeleken met de getallen uit figuur 4.15 zorgt ervoor dat hoe lager
men in het gebouw komt hoe meer arbeiders werkzaam zullen zijn.
Naast de hoeveelheid werknemers per activiteit is tijdens de data-analyse tevens per activiteit bepaald
waar deze op 1 juli 2011 plaatsvindt (zie bijlage N kolom 4). Wanneer deze waarden worden gekoppeld aan de doorsnede van het gebouw op 1 juli 2011 (zie figuur 4.5 aan het begin van het hoofdstuk)
dan is bekend op dat moment welke werknemers op welke verdieping werkzaam zijn. Dit gegeven is
een belangrijk resultaat om de personenstroom tijdens het verticale bouwplaatstransport inzichtelijk te
maken en om hier berekeningen aan uit te voeren.
In deze subparagraaf is de personenstroom op JuBi op het drukste moment tijdens het proces inzichtelijk gemaakt. Met behulp van de gegevens uit de data-analyse zijn berekeningen aan het personenvervoer uit te voeren. Belangrijke conclusies met betrekking tot het personenvervoer en deze berekeningen in relatie tot het te ontwikkelen hulpmiddel zullen in §4.2.6 ‘Conclusie’ worden besproken.

Figuur 4.15: benodigde arbeid per bouwfase gedurende de totale bouwcyclus
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4.2.6 Conclusie
Met behulp van onderstaande taakstelling en bijbehorende vier onderzoeksvragen is in deze paragraaf het verticale bouwplaatstransport van het project JuBi inzichtelijk gemaakt. In deze subparagraaf
zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden gegeven. Daarnaast zullen
relevante conclusies worden getrokken met als doel het kunnen maken van een hulpmiddel voor het
ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport.
Taakstelling 1: Het ontwerpen en beheersen van het verticale bouwplaatstransport op het project JuBi inzichtelijk maken.
• Welke gegevens en input heeft het project JuBi nodig voor het ontwerpen en beheersen van het
verticale bouwplaatstransport?
• Welke materiaalstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
• Welk materieel is hierbij beschikbaar?
• Welke personenstromen vinden plaats tijdens het verticale bouwplaatstransport?
Met het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag zijn de gegevens en input bepaald die JuBi
nodig heeft om het verticale bouwplaatstransport te kunnen ontwerpen en beheersen. Deze gegevens
en input staan hieronder nogmaals opgesomd:
• Bouwticket;
• Bouwplaatsinrichting;
• Werkplan logistiek;
• Bestektekeningen en planningen;
• Bouwmethode;
• Materieel- en personeelsinzet;
• Software.
De grootste verbetermogelijkheid bleek te zitten in het softwaregebruik tijdens de ontwerpfase. Tijdens
deze fase gaan werkvoorbereiders uit van aannames en ervaringen en niet van een objectieve methode. Tijdens de beheersfase werd wel gebruik gemaakt van software. Conclusie van deze subparagraaf
in relatie tot de probleemanalyse uit hoofdstuk 2 is dat een hulpmiddel, dat voor zowel de ontwerp- als
de beheersfase bruikbaar is, van toegevoegde waarde zou zijn. Dit komt overeen met de doelstelling van het afstudeertraject. Naast deze conclusie zijn de opgesomde gegevens tevens gebruikt als
start van het onderzoek naar de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid op JuBi, die worden
samengevat in de rest van deze subparagraaf.
Tijdens de tweede onderzoeksvraag is de materiaalstroom op JuBi in kaart gebracht. De materiaalstroom is in kaart gebracht door het uitvoeren van een data-analyse (zie bijlage N) op het project JuBi
waarbij de gegevens en input uit de eerste onderzoeksvraag zijn gebruikt om alle data te verzamelen.
Deze data-analyse was vergeleken met de normale werkwijze van werkvoorbereiders vernieuwend te
noemen. Vele gegevens zoals wanneer de activiteit plaatsvindt op een bepaald moment in de planning, het aantal hijs- en liftbewegingen, de maximale afmetingen, het afval et cetera worden normaalgesproken niet bepaald door de werkvoorbereiders. Deze gegevens bieden wel extra informatie
waardoor de materiaalstroom nauwkeuriger en met meer zekerheid inzichtelijk is te maken.
Door voor de representatieve 12e verdieping alle benodigde materialen met bijbehorende gegevens
uit te trekken is voor het hele gebouw per cyclus de materiaalstroom weer te geven. Om deze materiaalstroom inzichtelijk te maken zijn de meest bruikbare gegevens die hiervoor nodig zijn hieronder
opgesomd:
• Benodigd materiaal;
• Activiteit;
• Verdieping waarop de activiteit plaats heeft op 1 juli 2011;
• De hoeveelheid;
• Aantal hijs- en liftbewegingen;
• Maximale afmetingen;
• Transporteenheden;
• Verpakkingsmethode en afval.
Deze gegevens zullen de basis gaan vormen van het hulpmiddel, dat verder toegelicht zal worden in
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hoofdstuk 5 ‘Het Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’. In dat betreffende hoofdstuk zal worden
gekeken hoe de materiaalstroom, bestaande uit bovenstaande gegevens, kan dienen als basis voor
het digitale hulpmiddel.
De derde onderzoeksvraag heeft antwoord gegeven op de vraag welk materieel op JuBi wordt
gebruikt om de materiaalstroom tijdens het verticale bouwplaatstransport te begeleiden. Het materieel
dat is onderzocht staat hieronder opgesomd:
• Bouwkranen;
• Bouwliften;
• Gevelklimsteiger;
• Klimbekisting;
• Overig materieel.
Met deze inzet van deze transportmiddelen zullen alle materialen getransporteerd moeten worden. De
eigenschappen van de transportmiddelen zoals de snelheid kunnen worden gekoppeld aan de hijs- en
liftbewegingen zodat een beeld ontstaat hoelang één transportbeweging van een materiaal in beslag
neemt. Hoe dit verder gestalte gaat krijgen zal worden besproken in hoofdstuk 5.
De vierde onderzoeksvraag heeft de arbeid die nodig is om de activiteiten uit te voeren inzichtelijk
gemaakt. Gekoppeld aan de verdieping waarop de activiteiten plaatsvinden op 1 juli 2011 kan een
beeld worden gecreëerd welke personen werkzaam zijn op welke verdieping op 1 juli 2011. Dit gegeven gekoppeld aan de snelheid en capaciteit van de bouwliften maakt de personenstroom inzichtelijk. In hoofdstuk 5 zal worden gekeken hoe deze personenstroom is te implementeren in het digitale
hulpmiddel.
Met deze antwoorden op de vier onderzoeksvragen is taakstelling 1 beantwoord en daarmee het
verticale bouwplaatstransport inzichtelijk gemaakt. In de volgende paragraaf komen de hulpmiddelen
aan bod die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport. Belangrijk is om de hulpmiddelen te
analyseren die invloed uitoefenen op het materiaal- of personenvervoer, zodat deze stromen kunnen
worden doorgerekend en omgezet naar een digitaal hulpmiddel.
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4.3 Hulpmiddelen voor het verticale bouwplaatstransport

4.3.1 Inleiding
Om tijdens de ontwerpfase een hulpmiddel te kunnen maken waarmee de doelstelling wordt behaald
en de problematiek opgelost is het van belang om bestaande hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid
te analyseren. Plus- en minpunten die voortkomen uit deze analyse kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan de werking van het zelf te ontwerpen hulpmiddel. Deze informatie zal beschikbaar zijn na
het beantwoorden van onderstaande taakstelling 2 met bijbehorende drie onderzoeksvragen.
Taakstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport op
binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?
Allereerst zal in kaart gebracht worden welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid van toevoeging
zouden kunnen zijn, ofwel relevant om te onderzoeken. Ook zal in deze subparagraaf de werking van
deze hulpmiddelen worden beschreven. Het rapport OBT zal hierbij het uitgangspunt zijn, omdat het
afstudeeronderwerp ontstaan is na het lezen van dat rapport. Daarna zullen de plus- en minpunten
van de geanalyseerde hulpmiddelen worden beschreven. Daarbij zullen de aspecten die van toepassing zijn op het verticale bouwplaatstransport en positief kunnen bijdragen aan het te ontwerpen
hulpmiddel worden behandeld.
4.3.2 Hulpmiddelen voor het verticale bouwplaatstransport binnen de bouwnijverheid
In deze subparagraaf zullen enkele hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid worden beschreven die
enige overlap hebben met het onderwerp: ‘een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport’.
Daarbij zal een beschrijving worden gegeven van de hulpmiddelen ontwikkeld door de verschillende
partijen en ook zal uitgelegd worden waarom het hulpmiddel van nut kan zijn voor het uiteindelijke zelf
te ontwerpen hulpmiddel. Bij het selecteren van geschikte hulpmiddelen is alleen naar de hulpmiddelen gezocht, overeenkomend met de afbakening van dit afstudeertraject, die direct van invloed zijn op
de materiaal- en personenstromen tijdens het verticale bouwplaatstransport. Aan bod zullen komen:
• Optimaal Bouwplaats Transport;
• Wachttijd Bouwplaatspersoneel;
• Model ‘Kraantijdbepaling’;
Opmerking: de rood gemarkeerde hulpmiddelen zijn afgeronde afstudeeronderzoeken aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Optimaal Bouwplaats Transport
Het afstudeeronderwerp is gekozen na het lezen van het rapport OBT uit 1998. Het bijbehorende
rekenprogramma is in feite het hulpmiddel dat geanalyseerd dient te worden. Met dit rekenprogramma
is een groot gedeelte van het bouwplaatstransport ‘te berekenen’ en daarom wordt hier het doel, de
toepassing en de werking van het rekenprogramma beschreven. In de volgende subparagraaf zullen
de leerpunten worden behandeld.
Het rekenprogramma OBT is ontworpen om logistieke afwegingen te kunnen maken bij het realiseren
van bouwwerken. De kernwaarde van het programma is het organiseren en inrichten van het materiaaltransport, maar deze berekeningen hebben ook invloed op de bouwmethode en het transport vanaf
de leverancier. Daarbij is het programma ingericht om afwegingen te maken voor grote, complexe
bouwwerken. Echter, aangezien het programma berekeningen uitvoert voor individuele materiaalverplaatsingen kan het ook voor specifieke transportsituaties worden gebruikt. Verder is het bij het ontwikkelen van het programma van belang geweest om aan te tonen dat het inzetten van hoogwaardige
logistieke middelen loont, gekeken naar verplaatsingskosten van materialen en ook vanuit het oogpunt
van logistieke sturing. Om dit belang te kunnen verwezenlijken is onderzoek gedaan om tot een nauwkeuriger inzicht te komen van verplaatsingstijden en –kosten van materialen met de tot op dat moment
aanwezige transportmogelijkheden. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen wordt u doorverwezen naar het rapport OBT waar al deze afwegingen in zijn beschreven (zie bijlage S).
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Niet alleen de materiaalstroom is van belang in het logistieke ontwerp, maar zeker bij hoogbouw is het
personenvervoer één van de maatgevende aspecten. In het programma zit tevens de mogelijkheid om
de verplaatsingstijden van personen te berekenen met behulp van goederen- en personenliften.
In de eerste plaats is het programma een hulpmiddel in de calculatiefase. In die fase kunnen namelijk snel de diverse effecten worden doorgerekend die een bepaalde logistieke aanpak vereisen. Een
voorwaarde hierbij is wel dat de bibliotheek met grondgegevens die als ‘black box’ wordt gebruikt voldoende is gevuld met data. Is dit niet het geval dan zal de database eerst aangevuld moeten worden
met de ontbrekende gegevens.
In de calculatiefase van een werk is het lastig om van bepaalde materiaalstromen al aan te geven wat
de grootte, het volume of de aard van de verpakkingen zal zijn. Hier zullen dus aannames van gemaakt moeten worden, echter hoe meer ervaringscijfers vrij komen op dat gebied hoe minder energie
invullen van de software zal vergen.
Nadat een bouwwerk tijdens de calculatiefase volledig is ingevuld zal tijdens de uitvoeringsfase specifiekere informatie beschikbaar moeten zijn. Een transportconcept zal als het ware ontwikkeld moeten
worden. In het programma is de mogelijkheid aanwezig om een transportschema te maken die als
onderlegger kan dienen voor het maken van afspraken met toeleveranciers en onderaannemers en
als aansturingsmiddel voor de praktijk.
Wanneer men het programma heeft ingevuld ontstaat een beeld van de materiaalbewegingen op de
bouwplaats, van opslagplaats naar werkplek. Het programma berekent vervolgens de daaraan verbonden verplaatsingstijden en -kosten. Dit naar aanleiding van de gekozen uitgangspunten op het
vlak van de transporteenheden en de –systemen. In aanvulling op de berekende materiaaltransporten
worden, in het geval een personen- en goederenlift wordt ingezet, ook berekeningen ten behoeve van
het personenvervoer getoond. Concreet geeft het programma de volgende output:
• De logistieke bouwplaatskosten (LBK) uitgesplitst in:
oo LBK 1: logistieke kosten als onderdeel van de activiteiten van de verwerkende ploeg (hoofdaannemer of onderaannemer). Deze kosten bestaan vaak uit manuurkosten. De LBK 1 wordt
zowel per materiaalstroom als voor alle materiaalstromen gezamenlijk berekend.
oo LBK 2: logistieke kosten van het toegepaste transportsysteem.
• De bezetting van het ingezette transportsysteem (basissysteem), per dag en in de tijd. Aangevuld
met een aparte beoordelingsmogelijkheid van bezettingseffecten als gevolg van personenvervoer
bij een personen- en goederenlift.
• Een samenvatting van de uitkomsten, grafisch en in cijfers, van alle doorgerekende varianten,
zodat alternatieven in één oogopslag kunnen worden vergeleken.
• Een transportschema voor de per dag te vervoeren materialen in de eerstkomende twee weken, in
de vorm van dagprogramma’s voor het gekozen transportsysteem.
Naast deze vereenvoudigde beschrijving over de doelstelling, de toepassing en de output van het
rekenprogramma OBT is in bijlage T de uitgebreide handleiding van het programma opgenomen. In
deze handleiding is exact te lezen hoe het programma werkt en hoe de output, zoals die hierboven is
omschreven, verkregen kan worden.
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Tabel 4.8: samenvatting van het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’
Hoofddoel
Het organiseren en inrichten van het materiaaltransport voor grote complexe bouwwerken.
Gebruiksfase tijdens bouwproces
Calculatiefase tijdens voorbereidingsfase.
Gebruiker
Niet specifiek genoemd (verwacht: medewerker bedrijfsbureau).
Programma-uitvoer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Wachttijd Bouwplaatspersoneel
In mei 2010 is dhr. Muskens afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeronderwerp luidde: ‘Invloed liftinzet en liftgebruik op wachttijd bouwplaatspersoneel’. Met de methodiek
die dhr. Muskens heeft ontwikkeld kan een medewerker van het bedrijfsbureau gedurende de uitvoeringsfase, wanneer bestekstekeningen en de planning bekend zijn, de wachttijd van het bouwplaatspersoneel berekenen. Op basis van deze wachttijd die per dag of voor het gehele uitvoeringstraject
valt af te lezen is dus een weloverwogen keus voor het aantal en type liften te maken. Deze methode
van wachttijdbepaling voor bouwplaatspersoneel zou ook voor het nog te ontwerpen hulpmiddel van
waarde kunnen zijn om de verticale personenstroom te analyseren. Hierna volgt een beschrijving van
het hulpmiddel dat dhr. Muskens heeft ontworpen.
Het rekenmodel ‘wachttijd bouwplaatspersoneel’ bestaat feitelijk uit vier stappen die ingevuld moeten
worden waarna de wachttijd bekend is. De stappen zijn:
• Stap 1: Invoer gegevens door gebruiker.
• Stap 2: Prepareren gegevens voor berekening Ronde (R) Werkdag (W) Optie (O).
• Stap 3: Berekenen wachttijd Ronde (R) Werkdag (W) Optie (O).
• Stap 4: Presenteren wachttijden Alle werkdagen (W) alle opties (O).
Tijdens stap 1 worden de projectgegevens van het project ingevuld. Dit zijn samen met de planning en
het liftgebruik vaste gegevens die maar eenmalig worden ingevuld. Daarnaast kunnen er tijdens stap 1
verschillende opties voor het liftgebruik worden ingesteld die in een later stadium beoordeeld kunnen
worden.
Tijdens stap 2 worden de gegevens geprepareerd om de wachttijd te kunnen berekenen. De variabelen zoals die tot op dat moment ingevuld zijn vormen namelijk geen sluitende formule voor wachttijdberekening. Gegevens die ontbreken zijn bijvoorbeeld het tijdverlies per stopplaats voor de verschillende liften of de in- en uitstaptijd van personen of de in- en uitstapkans per toestand.
Nadat alle gegevens voor de verschillende opties zijn geprepareerd kan de wachttijd tijdens stap 3
worden berekend met een ingewikkelde formule.
Tijdens stap 4 wordt de berekende wachttijd gepresenteerd in beeld en getal.
Uitkomst is dus de wachttijd van bouwplaatspersoneel tijdens het uitvoeringsproces gekeken naar de
verschillende opties. Met deze wachttijd kan dus een keus worden gemaakt voor de in te zetten hoeveelheid liften om aan de capaciteit van het personenvervoer te kunnen beantwoorden.
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Naast deze vereenvoudigde beschrijving van het ontwikkelde hulpmiddel is in bijlage T de uitgebreide
handleiding van het programma opgenomen. In deze handleiding is exact te lezen hoe het hulpmiddel
werkt. Daarnaast heeft dit programma plus- en minpunten, de zogenaamde leerpunten, waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerp van mijn hulpmiddel. Deze leerpunten worden in de
volgende subparagraaf beschreven.
Tabel 4.9: samenvatting van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’
Hoofddoel
Het bepalen van de verwachte wachttijd van bouwplaatspersoneel gedurende het uitvoeringsproces
afhankelijk van de liftinzet en liftgebruik.
Gebruiksfase tijdens bouwproces
Begrotingsfase tijdens voorbereidingsfase.
Gebruiker
Medewerker bedrijfsbureau.
Programma-uitvoer
•
•

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

Model ‘Kraantijdbepaling’
In juni 2009 is dhr. Gijzen afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeronderwerp luidde: ‘Kraantijdbepaling’. Met het model dat dhr. Gijzen heeft ontwikkeld kan de kraantijd
gedetailleerd, nauwkeurig, projectspecifiek en op basis van een eenduidige normenstructuur worden
bepaald. Met dit model kan dus een betrouwbare afstemming worden gemaakt dus de vraag en het
aanbod van de torenkraan. Tijdens zijn afstuderen heeft dhr. Gijzen alleen de kattorenkraan bekeken,
maar dat komt goed uit aangezien op het project JuBi ook vier van deze kranen werkzaam zijn. Met
het model van dhr. Gijzen is dus de kraantijd te berekenen en daarom is deze methode ook nuttig voor
het nog te ontwerpen hulpmiddel aangezien hiermee de verticale hijsbewegingen in kaart kunnen worden gebracht. Hier volgt een beschrijving van het hulpmiddel dat dhr. Gijzen heeft ontworpen.
Het model ‘kraantijdbepaling’ kan door het uitvoerende bouwbedrijf worden gebruikt om kraantijd te
berekenen. Dit betreft de kraantijd die wordt gerealiseerd door de kattorenkaan. De kracht van het programma komt tot uiting door:
• De eenduidige normstructuur die aan het programma ten grondslag ligt.
• Het aantal variabelen op basis waarvan kraantijd wordt berekend.
• De projectspecifieke berekening van kraantijd.
• De duidelijk gedefinieerde inhoud en opbouw van kraantijd.
Het programma bestaat uit vijf onderdelen:
• Hoofdmenu.
• Stap 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancycli.
• Stap 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycli.
• Stap 3: Het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd.
• Totaaloverzicht.
Het hoofdmenu is het centrale punt van het programma. Vanuit dit scherm kan worden begonnen met
het berekenen van kraantijd. Algemene gegevens (projectinformatie, kraangegevens, bouwerkgegevens et cetera) kunnen hier worden ingevoerd en de kraantijdkolom kan vanuit dit scherm worden
bereikt. Met het doorlopen van de stappen 1 tot en met 3 wordt deze kraantijdkolom gekwantificeerd.
Stap 1 bestaat uit het kwantificeren van de kraancycli. De kraancycli bestaat weer uit handtijd 1 (het
aanpikken van een last), machinetijd 1 (transport door torenkraan van aanpiklocatie naar bestemming
last), handtijd 2 (plaatsen en afpikken last) en machinetijd 2 (transport door torenkraan van afpiklocatie
naar nieuwe aanpiklocatie/ locatie hijsvoorziening). Na de kraancycli dient de deelcycli gekwantificeerd
te worden tijdens stap 2. De deelcycli bestaat uit wisseling hijsvoorziening en machinetijd 3 (transport
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door torenkraan van locatie hijsvoorziening naar nieuwe aanpiklocatie). De laatste stap is stap 3 en
die bestaat uit het bepalen van de onbezette tijd. Het totaaloverzicht is een optelsom van de stappen
1 tot en met 3. De tijdsduur van de kraancycli, de deelcycli en de onbezette tijd worden hier opgeteld
en overzichtelijk weergegeven. Met een druk op de knop is de kraantijd te berekenen en dit getal geeft
dan inzicht in de bezetting van de kattorenkraan.
Naast deze vereenvoudigde beschrijving van het ontwikkelde hulpmiddel is in bijlage T de uitgebreide
handleiding van het programma opgenomen. In deze handleiding is exact te lezen hoe het hulpmiddel
werkt. Daarnaast heeft dit programma plus- en minpunten, de zogenaamde leerpunten, waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerp van mijn hulpmiddel. Deze leerpunten worden in de
volgende subparagraaf beschreven.
Tabel 4.10: samenvatting van het hulpmiddel ‘Kraantijdbepaling’
Hoofddoel
Kraantijd bepalen.
Gebruiksfase tijdens bouwproces
•
•

Aanbestedingsfase tussen ontwerp- en voorbereidingsfase in;
Realisatiefase.
Gebruiker

Medewerker bedrijfsbureau/ werkvoorbereiding.
Programma-uitvoer
•
•
•

Projectinformatie;
Tijdsduur kraancycli, deelcycli en onbezette tijd;
Totale kraantijd.

4.3.3 Leerpunten van de hulpmiddelen
In de vorige subparagraaf is beschreven welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid invloed hebben op het verticale bouwplaatstransport. Om de toegevoegde waarde van de hulpmiddelen op het
nog te ontwikkelen hulpmiddel beter te kunnen inschalen volgt in deze subparagraaf een specifieker
onderzoek naar de bandbreedte waarbinnen de hulpmiddelen werkzaam zijn. Per hulpmiddel is een
stappenplan opgesteld welke gevolgd moet worden om het resultaat van het hulpmiddel te verkrijgen
en tevens is de in- en output bepaald. Dit onderzoek is voor de drie hulpmiddelen uit de vorige subparagraaf uitgevoerd en deze is terug te vinden in bijlage U.
In bijlage U zijn de mogelijkheden van de onderzochte hulpmiddelen weergegeven. Relevant voor dit
afstudeertraject is om de mogelijkheden van de hulpmiddelen te gebruiken. De pluspunten van de
onderzochte hulpmiddelen moeten worden geïmplementeerd in het nog te ontwikkelen hulpmiddel en
de nadelen moeten worden uitgesloten. In tabel 4.11 is de kennis van de hulpmiddelen weergegeven
met betrekking tot het verticale bouwplaatstransport, ofwel het verticale transport naar en vanaf de
verdiepingsvloer. Dit transport is tevens nog verder afgebakend door alleen het materiaal- en personentransport mee te nemen en het materieel buiten beschouwing te laten. Afval is wel weergegeven
en wordt gezien als afvoerstroom van het productiemiddel materiaal. Deze afbakening is in hoofdstuk
3 ‘Afstudeerplan’ al genoemd, maar wordt hier nogmaals herhaald om het kader van het afstudeertraject duidelijk aan te geven.
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Tabel 4.11: hulpmiddelen gecombineerd met invloed op het verticale bouwplaatstransport
Productiemiddelen
Kraan

Logistieke procesgang

3

4

Materiaal (»)
Afval («)
Materiaal (»)

Lift

2b. Verticaal transport naar en vanaf de verdieping

1

Afval («)
Arbeid

LEGENDA
Hulpmiddelen
1. Optimaal Bouwplaats Transport
3. Wachttijd Bouwplaatspersoneel
4. Kraantijdbepaling
Invloed
Belangrijkste invloed
Geringe invloed
Geen invloed
Overig
» = aanvoerstroom
« = afvoerstroom
Om de tabel te verduidelijken volgt hierna een beschrijving per hulpmiddel. Tevens zal de betekenis
van de lichtgrijs gekleurde cellen uitgelegd worden.
Optimaal Bouwplaats Transport
Dit is het meest uitgebreide hulpmiddel van de drie en het is ook de aanzet geweest tot het onderwerp
van dit afstudeertraject. Uit de tabel blijkt eens te meer dat het programma invloed uitoefent op alle
productiemiddelen binnen het verticale bouwplaatstransport. Ook blijkt dat de invloed van het programma op het productiemiddel materiaal het grootst is. Opvallend is daarbij dat de afvoerstroom van
het productiemiddel materiaal, het afval, niet duidelijk naar voren komt.
Tabel 4.12: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’
Pluspunten
Het productiemiddel materiaal, ook wel de materiaalstroom, is te bepalen voor het verticale bouwplaatstransport. Uiteindelijk is dit ook de belangrijkste stroom waar het afstuderen zich vooral op
richt.
Het productiemiddel arbeid, ofwel het personentransport verticaal naar en vanaf de verdieping met
behulp van de lift, is ook een onderdeel dat in kaart kan worden gebracht met het programma.
Minpunten
De afvalstroom is geen duidelijk onderdeel van het programma. Het programma richt zich voornamelijk op de aanvoerstroom van de materialen, maar doet geen uitspraken over hoe om te gaan met
het afval dat ontstaat na verwerking van de materialen.
Het verticale transport van materialen is goed te berekenen met als uitgangspunt de torenkraan als
transportmiddel. Hetzelfde materialentransport via de lift is wel te berekenen, maar dit is lastiger in
het programma.
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Wachttijd Bouwplaatspersoneel
Het hulpmiddel met de kleinste reikwijdte. Met het hulpmiddel is alleen de wachttijd voor het bouwplaatspersoneel te berekenen. Dit geeft alleen invloed op het verticale personentransport naar en
vanaf de verdieping met behulp van de lift.
Tabel 4.13: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’
Pluspunten
Uitgebreide mogelijkheid om het personentransport met de lift, ofwel de wachttijd van het bouwplaatspersoneel gedurende de uitvoeringsfase te bepalen.
Minpunten
Het hulpmiddel is specialistisch en heeft daardoor maar een beperkte invloed op de logistiek.
Model ‘Kraantijdbepaling’
Op het moment dat materialen die met de kraan getransporteerd moeten worden op de bouwplaats
komen is van aankomst tot verwerking exact te berekenen hoe lang dit duurt. Het transport op de verdiepingen is niet te bepalen aangezien een torenkraan alleen de bovenste verdieping van een gebouw
kan bereiken.
Tabel 4.14: plus- en minpunten van het hulpmiddel ‘Kraantijdbepaling’
Pluspunten
Uitgebreide mogelijkheid om de materiaalstroom in kaart te brengen van aankomst op bouwplaats
tot opslag of bewerking. Dit geldt alleen voor kraantransporten.
Minpunten
De afvalstroom is niet uitgebreid meegenomen in het hulpmiddel.
In de laatste subparagraaf zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot implementatie van
onderdelen van de onderzochte hulpmiddelen. Kortom welke aspecten uit de onderzochte hulpmiddelen zijn bruikbaar in het nog te ontwikkelen hulpmiddel.
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4.3.4 Conclusie
In deze paragraaf zijn met behulp van onderstaande taakstelling en bijbehorende drie onderzoeksvragen de hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid in kaart gebracht waarmee het verticale bouwplaatstransport op binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst. In deze
subparagraaf zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden gegeven. Daarnaast zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot implementatie van bruikbare onderdelen
van de onderzochte hulpmiddelen in het nog te ontwikkelen hulpmiddel.
Taakstelling 2: Hulpmiddelen in kaart brengen waarmee het verticale bouwplaatstransport op
binnenstedelijke hoogbouwprojecten kan worden ontworpen en beheerst.
• Welke hulpmiddelen binnen de bouwnijverheid zijn relevant om te onderzoeken?
• Hoe werken deze hulpmiddelen?
• Wat zijn de plus- en minpunten van deze hulpmiddelen?
Tijdens de eerste en tweede onderzoeksvraag zijn drie hulpmiddelen onderzocht en tevens is de
werking van deze hulpmiddelen, die hieronder staan opgesomd, beschreven.
• Optimaal Bouwplaats Transport (OBT);
• Wachttijd Bouwplaatspersoneel;
• Model ‘Kraantijdbepaling’.
Tijdens de derde onderzoeksvraag zijn de plus- en minpunten van de drie hulpmiddelen naar voren
gekomen. Het hulpmiddel OBT bleek daarbij de grootste range van het verticale bouwplaatstransport
te beslaan. Met het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ kan het personentransport worden
doorgerekend. Het model ‘Kraantijdbepaling’ gaf uitsluitsel over de materiaalstroom met behulp van de
kraan.
Concluderend kan worden gesteld dat de methode om het materiaaltransport in kaart te brengen met
behulp van OBT gebruikt gaat worden om de materiaalstroom met behulp van alle mogelijke transportmiddelen door te rekenen. Het zal als het ware de basis van het hulpmiddel gaan vormen en tevens is
met deze methode ook de inzet van de transportmiddelen te bepalen. Daarnaast zal het materialentransport met behulp van de kraan worden gespecificeerd met behulp van model ‘Kraantijdbepaling’.
Die methode onder andere bestaande uit de hand- en machinetijden is ideaal om de materiaalstroom
met behulp van de kraan door te rekenen. De hoeveelheid in te zetten kranen is hiermee te bepalen.
Het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ zal worden gebruikt om het personenvervoer door te
rekenen, zodat een beeld ontstaat hoe lang het vervoeren van personen in beslag neemt op een willekeurig te kiezen moment in de planning. Hier is tevens de hoeveelheid in te zetten bouwliften aan te
relateren.
Hoe het hulpmiddel dat moet worden ontwikkeld er exact uit gaat zien zal worden besproken in hoofdstuk 5 ‘Het Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’. Ook zal in dat hoofdstuk worden besproken
hoe de afvoerstroom van de materialen, ofwel het afval, wordt meegenomen in het hulpmiddel. Deze
stroom is namelijk moeilijk te kwantificeren en daarnaast bieden de hulpmiddelen die zijn onderzocht
weinig uitsluitsel.
Met deze antwoorden op de drie onderzoeksvragen is taakstelling 2 beantwoord en daarmee zijn de
hulpmiddelen die van invloed zijn op het verticale bouwplaatstransport inzichtelijk gemaakt. In de volgende paragraaf zal een onderzoek worden gedaan naar een andere succesvolle sector op het gebied
van het verticale bouwplaatstransport.
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4.4 Succesvol verticaal bouwplaatstransport binnen een andere sector

4.4.1 Inleiding
Het verticale bouwplaatstransport op JuBi kan worden verbeterd door het te vergelijken met een succesvolle andere sector. Deze vergelijking brengt plus- en minpunten in kaart van de onderzochte sector en die kunnen worden gebruikt om het verticale bouwplaatstransport op JuBi te verbeteren. Tevens
zorgt het onderzoeken van een andere sector voor vernieuwde inzichten. Met behulp van onderstaande taakstelling 3 en bijbehorende onderzoeksvragen kan de benodigde informatie worden gevonden.
Taakstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen.
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ontwerpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?
Allereerst zal worden beschreven welke sector het verticale bouwplaatstransport succesvol organiseert en hoe deze sector dat doet. Daarna zullen de plus- en minpunten van deze sector in kaart
worden gebracht om zo het verticale bouwplaatstransport van JuBi, en daarmee het te ontwikkelen
hulpmiddel, te kunnen verbeteren.
4.4.2 Succesvolle sector op het gebied van verticaal bouwplaatstransport
Om het verticale bouwplaatstransport van het project JuBi te kunnen vergelijken met een andere
sector is getracht een sector te vinden waar men innovatief omspringt met de verschillende aspecten
op logistiek gebied. Tijdens de organisatie van de studiereis in 2010 van SUPport1, studievereniging
voor de mastertrack Building Technology en Construction Technology, naar Japan is de interesse in
de Japanse bouwcultuur aangewakkerd. Tevens bleek dat Japanners op het gebied van organisatie,
bouwmethoden, logistiek en veiligheid er hele andere normen en waarden op na houden. Ook bleken
de verschillen tussen Nederland en Japan op het gebied van bouwen een bruikbare vergelijking voor
dit onderzoek.
In deze subparagraaf zal daarom een beschrijving worden gegeven van de Japanse manier van
omgaan met het verticale bouwplaatstransport. Om de vergelijking op een juiste manier te kunnen
maken is niet alleen het verticale bouwplaatstransport in Japan onderzocht, maar is gekeken naar de
Japanse manier van bouwen in zijn geheel. In samenhang met de culturele achtergrond biedt dit een
basis om de vergelijking tussen de Nederlandse en Japanse bouw te kunnen maken in de volgende
subparagraaf.
Tijdens het organiseren van de studiereis ontstond de veronderstelling dat Japan een zeer innovatief
land was op het gebied van bouwen. Na afloop van de twee weken durende studiereis naar Japan en
het afronden van het onderzoek naar het Japanse bouwproces bleek die verwachting over innovatie
niet te zijn uitgekomen. Japan was in de jaren negentig leider op de internationale markt op het gebied
van (bouw)innovaties. Tijdens de studiereis is gebleken dat Nederland deze achterstand ruimschoots
heeft goed gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek naar het Japanse bouwproces zijn daarom niet
direct van invloed op het hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport, maar voor geïnteresseerden is de analyse van het bouwen in Japan weergegeven in bijlage V. De vergelijking met het Nederlandse bouwproces, weergegeven in de volgende subparagraaf, is wel gemaakt en daaruit komen
enkele algemene aanbevelingen naar voren voor de Nederlandse bouwnijverheid in zijn algemeen.
4.4.3 Leerpunten van deze succesvolle sector
In deze subparagraaf zal een vergelijking worden getrokken tussen het Nederlandse bouwproces en
het Japanse bouwproces, beschreven in de vorige subparagraaf in bijlage V. Allereerst zullen een aantal kenmerken van beide sectoren naast elkaar worden gezet en vergeleken. Hieruit volgen leerpunten
voor de bouwnijverheid in zijn algemeen.
1

Ik ben als Commissaris Studiereis verantwoordelijk geweest voor het organiseren van de studiereis 2010 naar Japan
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Vergelijking tussen het Japanse en Nederlandse bouwproces
Dat de Nederlandse bouwsector anders is georganiseerd dan de Japanse is voor iedereen waarschijnlijk wel bekend. Maar dat de Japanse manier van bouwen zo is ingericht dat de Nederlandse
bouwnijverheid hier, en dan vooral op logistiek gebied, wat van kan leren is misschien minder bekend.
Om de vergelijking te kunnen maken tussen het Nederlandse bouwproces en het Japanse, beschreven in de vorige subparagraaf, is in tabel 4.15 een overzicht weergegeven van de vergelijking tussen
beide sectoren. De aspecten die daar behandeld worden zijn ingedeeld naar de volgende categorieën:
•
Organisatie;
•
Communicatie;
•
Bouwproces en logistiek;
•
Veiligheid;
•
Duurzaamheid.
Behalve de tabel wordt per bovenstaande categorie een korte tekstuele toelichting gegeven van de
vergelijking op basis van de verschillende aspecten. In het vervolg van deze subparagraaf zullen dan
de leerpunten worden bepaald waarmee de Nederlandse bouwnijverheid zich zou kunnen verbeteren.
Organisatie
Wat in de vergelijking vooral opvalt, is de kracht van het team waar men in Japan vanuit gaat. Men is
ervan overtuigd dat een groep sterker is dan een verzameling individuen. Deze teamgedachte uit zich
in alle aspecten van het bouwproces. Vergeleken met Nederland maakt men in Japan veel meer gebruik van collectieve organisatievormen, ofwel contractvormen waar men in samenwerking met andere
partijen het project tot een goed einde moet zien te brengen. Een voordeel daarbij is dat de hoofdaannemer in Japan vaak alle kennis, van architect tot constructeur en van kostendeskundige tot installateur, in huis heeft. Kennis die men niet heeft wordt uitbesteed aan een vaste partner die men kent
en waarbij de relatie vooral gebaseerd is op vertrouwen, wat de kwaliteit van het bouwproces weer ten
goede komt. In Nederland probeert iedere partij zijn straatje schoon te houden en is het vooral elkaar
de vliegen afvangen om zoveel mogelijk winst te maken.
Communicatie
De Japanse bouwindustrie is extreem consumentgericht. Een voorbeeld hiervan vindt men in de woningbouw waarin de klant in feite de volledige zeggenschap heeft over zowel het in- als het exterieur
van de woning. Met behulp van een catalogus, zoals wij die in Nederland kennen bij het uitzoeken van
een keuken, kan je in Japan je woning naar eigen smaak inrichten van gevelafwerking tot de kleur van
de tegels in de badkamer. Een ander voorbeeld is NEXT 21 waar de woningen in het complex worden
aangepast aan eisen van de consument. De prestaties van de woningen worden continue bijgehouden
en na evaluatie van de bewoner vindt aanpassing van de woning plaats.
In de utiliteitsbouw is de klantgerichte aanpak ook duidelijk waarneembaar, aangezien alleen het
bouwbedrijf het contact met de klant verzorgd waar dit in Nederland gedurende het bouwproces telkens andere partijen zijn.
Ook de communicatie ten opzichte van andere partijen verloopt in Japan anders dan in Nederland. In
Japan is alle informatie voor de verschillende partijen digitaal op te vragen via het internet. Zo is voor
alle betrokken partijen op ieder moment van de dag duidelijk wat de status is van het project en wie
welke verantwoordelijkheden heeft. In Nederland werkt men ook langzaam naar dit systeem toe, maar
veel communicatie vindt toch nog ad hoc plaats via telefoon of fax.
Bouwproces en logistiek
Japan staat bekend om zijn ‘lichte’ gebouwen, vaak bestaande uit hout of staal als constructiemateriaal. Dit is een groot verschil met Nederland waar we gewend zijn aan een zware stenen constructie.
Dit heeft te maken met de gebruiksduur van een gebouw in Japan (die ligt veel lager) en waar men
vanuit de culturele achtergrond gewend is om in te wonen.
Gekeken naar het bouwproces in Japan valt op dat de voorbereidingsfase heel belangrijk is. Tijdens
deze fase wordt vaak al tot in detail vastgelegd hoe het uitvoeringsproces van het bouwwerk eruit gaat
zien en wie daarbij welke taken moet vervullen. Dit uit zich weer in een hele gedetailleerde planning
waardoor de logistiek op de bouwplaats veel gemakkelijker te beheersen is. Ook vaste contacten met
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toeleveranciers en voorraadreductie maakt de logistieke procesbeheersing eenvoudiger. Verder zijn
processen gestandaardiseerd en de bouwplaats ziet er bij ieder project zoveel mogelijk hetzelfde uit.
Ook worden gebouwonderdelen zoveel mogelijk gestandaardiseerd, zodat deze prefab en ‘just-in-time’
geleverd kunnen worden. Dit laatste aspect is ook belangrijk vanwege de binnenstedelijke bouwplaatsen op zogenoemde ‘postzegellocaties’. Opslag kan niet op de bouwplaats, maar moet in het gebouw
plaatsvinden. Prefabricage en de JIT-filosofie verminderen de benodigde hoeveelheid opslag.
Wat ook opvalt is het kraangebruik in Japan. In Nederland worden hoofdzakelijk torenkranen ingezet
bij bouwprojecten, maar vanwege de bebouwingsdichtheid zijn in Japan vooral top-kranen te zien.
Ook op het gebied van liftgebruik is een duidelijk verschil waarneembaar. In Nederland, en ook op het
project JuBi, worden de definitieve liften (ook wel: jumpliften) ingezet. In Japan zweert men juist bij
grote personen-/ goederenliften vanwege de transportmogelijkheden. Het nadeel van constructieonderdelen die later nog afgewerkt moeten worden neemt men op de koop toe.
In Japan wordt ook veel geld gestoken in automatisering en innovaties van het bouwproces. Slimme
bouwproductiesystemen en robotisering moeten de vraag naar arbeid verminderen. Dit vanwege de
vergrijzing van arbeiders en de lage toestroom van jongeren in de bouw.
Veiligheid
Japan is één van de veiligste landen ter wereld. Dit is zichtbaar in het hele land en om voor een veilig
land te zorgen moet de cultuur zich daartoe lenen. Dit is in Japan het geval. Japanners zijn volgzaam,
georganiseerd, gestructureerd en ze luisteren goed. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de veiligheid op een bouwplaats in Japan gemakkelijker te garanderen is. In Nederland kost het toch wat meer
moeite om werknemers op gevaarlijke plekken aangelijnd te krijgen. Hier doen we toch iets vaker waar
we zelf zin in hebben en over de gevolgen wordt niet nagedacht.
Ook op de bouwplaatsen staat de veiligheid van alle aanwezigen hoog in het vaandel. Om hiervoor
zorg te dragen worden vele maatregelen genomen waar men in Nederland nog wat van kan leren.
De bouwplaats is altijd netjes opgeruimd; de mensen in het gebouw en rondom het gebouw zijn goed
beschermd tegen valgevaar en op iedere verdieping lopen verantwoordelijken voor de veiligheid rond.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is één van de gebieden waar Japan misschien wel iets van Nederland kan leren. Het
toepassen van isolatie en dubbel glas zou een welkome verbetering zijn in Japan en daarmee zou de
EPC van gebouwen drastisch omlaag kunnen gaan. Echter kunnen wij als Nederland veel leren van
de afvalverwerking in Japan. Er gaat in Nederland veel geld verloren aan het onnodig produceren van
afval en ook het sorteren van afval levert vaak problemen op. In Japan gaat men hier heel anders mee
om. Er worden namelijk vele materialen gescheiden en doordat men aan voorraadreductie doet is het
afval dat ontstaat ook minder in aantal.
Tabel 4.15: vergelijking tussen het Japanse en Nederlandse bouwproces
Aspect

Japanse bouwsector

Nederlandse bouwsector

Organisatie
Organisatie

Hiërarchisch, collectief staat
voorop.

Individualistisch.

Organisatievorm

Design en Build contracten zijn
populair.

Vaak nog traditionele aanbesteding, maar contractvormen
als bouwteam en PPS winnen
terrein.

Samenwerking

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

Variërende onderaannemers
en toeleveranciers meestal op
basis van prijs en geografische
oriëntatie.
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Verantwoordelijkheid

Team (verschillende personen
in verschillende stadia). Hoofdaannemer heeft meestal alle
kennis in huis.

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

Communicatie
Communicatie

Veelal directe, online informatie- Communicatie op ad hoc basis
uitwisseling met toeleveranciers (mondeling, telefoon, fax).
over planning en uitvoeringen.

Klantgerichtheid

Consumentgericht.

Bedrijfsgericht.

Klanteneisen

De klant heeft vooraf keuzemogelijkheden uit een lijst met
vaststaande opties.

Eisen kunnen tijdens de bouw
nader ingevuld worden.

Aanspreekpunt klant

Bouwbedrijf.

Voor ieder onderdeel een afzonderlijke verantwoordelijke.

Bouwproces en logistiek
Bouwtraditie

Licht
Woningbouw: staal en hout
Utiliteitsbouw: staal

Massief
Woningbouw: steen
Utiliteitsbouw: beton

Uitvoeringsproces

Vooraf bepaald en compleet
Wordt tijdens bouw nader gedeuitgeëngineerd inclusief produc- tailleerd
tiemethode

Detailniveau

Van grove planning tot planning
op dag-/ urenbasis

Van grove planning tot planning
op dag-/ weekbasis

Logistieke ontwikkeling

Heeft zich goed aangepast aan
de veranderende vraag

Vraag en aanbod ontwikkelden
zich tegengesteld waardoor logistieke problemen ontstaan zijn

Logistiek beheersingsconcept

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

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

Leveringsmomenten

Vanwege vaste samenwerkingsverbanden grotendeels op
tijd

Op dagdeelbasis en nog vaak
te onnauwkeurig

Beheersing bouwproces

Op kwaliteit en tijd

Op kosten

Standaardisatie

Processen zijn identiek en
bouwplaatsen worden veelal op
dezelfde manier ingericht

Verschilt per project

Grootte van voorraden

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

Vaak afhankelijk van de beschikbare ruimte op de bouwplaats, geen streven naar zo
min mogelijk voorraad

Prefabricage

In hoge mate

Is in opkomst gezien de kostbare arbeid. Wordt met name
toegepast bij ruimtegebrek op
bouwplaats

JIT-filosofie

Volledig geïntegreerd

Bij sommige producten toegepast
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Goederenopslag

Rondom gebouw vaak geen
ruimte, opslag op verdieping
Verdieping: op vooraf aangegeven locatie

Rondom gebouw opslag waar
ruimte is
Verdieping: verspreidt over
verdieping

Specificatie deelproducten

Eenduidig, coderingen worden
vaak toegepast

Niet eenduidig, coderingen
worden bij sommige producten
toegepast

Innovaties

Ruimte voor innovaties om
bouwproces te versnellen en
kwaliteit te garanderen

Traditioneel, bestaande bouwmethodes die werken worden
gepropageerd

Automatisering

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

Nog niet heel belangrijk, focus
ligt vooral op efficiëntie

Kranen

Top-kranen, soms geautomatiseerd

Torenkranen

Bouwliften

Grote bouwliften in of langs het
gebouw

Jumplift, personen-goederenlift

Veiligheid
Veiligheidsconcept

‘Safety First’, snelheid bouwpro- Veiligheid ondergeschikt aan
ces ondergeschikt aan veiligsnelheid bouwproces
heid
Duurzaamheid

Afvalinzameling

Gescheiden, groot aantal materialen

Gescheiden, voor enkele materialen

Duurzaamheidsconcept

Vooral ingericht op het stimuleren van technologische ontwikkelingen

Verminderen van de EPC is de
belangrijkste stimulans

Kostprijs energie

Relatief laag

Hoog

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

Hoe te bereiken

Teambelang prefereren boven de individualistische insteek

Contractvormen afsluiten waarbij meer moet worden samengewerkt en waarbij de hoofdaannemer eerder in het bouwproces wordt betrokken.

Verantwoordelijk vergroten

Als aannemer moet je meer ‘ketenregisseur’
worden. Dat wil zeggen dat je om het (logistieke)
bouwproces te verbeteren je meer werkzaamheden in eigen hand moet nemen.
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Samenwerking verbeteren

In plaats van selectie op basis van prijs uitgaan
van vaste relaties met onderaannemers en toeleveranciers op basis van vertrouwen.

Klantgerichtheid verbeteren

•
•

Keuzemogelijkheden bij bijvoorbeeld het
bouwen van een woning uitbreiden en de
klant daarvan vooraf op de hoogte brengen;
Zorg voor één aanspreekpunt voor de klant
gedurende bouwproces.

Communicatie ‘upgraden’

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

Bouwproces optimaliseren

•
•
•
•
•
•

Veiligheid vergroten

•
•
•
•

Duurzaamheidsgedachte verbeteren

•
•

Standaardisatie van het bouwproces vergroten;
Toepassing van prefabricage, JIT-filosofie en
coderingen uitbreiden;
Pull-beheersing stimuleren, dus alleen produceren als werkelijk vraag is naar een product. Dit zorgt tevens voor voorraadreductie;
Streven naar beheersing op het gebied van
tijd en kwaliteit en niet op kosten;
Innovaties en automatisering een kans
geven;
Meetings (chôrei) houden om alle mensen
met de neus dezelfde kant te laten opgaan.
Gebouw inpakken en zo valgevaar voor
mensen in en om het gebouw verbeteren;
Verantwoordelijken voor de veiligheid aanstellen per verdieping;
Hijsobjecten voorzien van geluidssignalen,
zodat de richting waarin de hijslast opgaat
bekend is;
Een periode inruimen waarin de bouwplaats
wordt schoongemaakt aan het einde van de
dag.
Goede afvalhuishouding toepassen;
Technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid stimuleren.

4.4.4 Conclusie
In deze paragraaf is met behulp van onderstaande taakstelling en bijbehorende drie onderzoeksvragen een andere succesvolle sector geanalyseerd op het gebied van het verticale bouwplaatstransport.
In deze subparagraaf zullen samenvattend de antwoorden op de onderzoeksvragen worden gegeven. Daarnaast zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot mogelijke verbeterpunten van
het hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport in relatie tot de leerpunten van de succesvolle
sector.
Taakstelling 3: De leerpunten op het gebied van het verticale bouwplaatstransport van een
andere succesvolle sector binnen de bouwnijverheid in kaart brengen.
• Welke sector organiseert het verticale bouwplaatstransport succesvol?
• Hoe organiseert deze sector het verticale bouwplaatstransport?
• Hoe kan de bouwnijverheid een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport succesvol ontwerpen gekeken naar plus- en minpunten van deze sector?
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Het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag bracht Japan als een succesvolle sector naar
voren gezien de zeer innovatieve manier van bouwen. Dat deze verwachting niet is uitgekomen, waardoor de uitkomsten van deze taakstelling niet konden worden gebruikt als verbetermogelijkheid van
het hulpmiddel is al uitgelegd in §4.4.2. Wat wel met de uitkomsten kan worden gedaan zal verderop
in deze subparagraaf worden besproken.
Tijdens het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de tweede onderzoeksvraag is niet alleen het verticale bouwplaatstransport in Japan onderzocht, maar om een juiste vergelijking inclusief de culturele
achtergronden te maken is gekeken naar de Japanse manier van bouwen in zijn geheel. Uiteindelijk
bleek dat Japan op het gebied van organisatie, bouwmethoden, logistiek en veiligheid er hele andere
normen en waarden op na houdt waar de Nederlandse bouwnijverheid wat van kan leren.
De vergelijking tussen de Nederlandse en Japanse manier van bouwen uitgevoerd tijdens de derde
onderzoeksvraag bracht leerpunten met zich mee die niet direct van invloed bleken op het nog te
ontwikkelen hulpmiddel. De leerpunten kunnen wel worden gezien als algemene aanbevelingen om de
Nederlandse bouwnijverheid in zijn algemeen te verbeteren.
Na afloop van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de algemene aanbevelingen die zijn gevonden vooral kunnen worden gebruikt om de faalkosten in Nederland te verminderen, want deze zijn
een groot probleem. Dit blijkt ook uit een artikel dat recent is gepubliceerd in de Telegraaf1. De faalkosten bedroegen in 2001 in Nederland 7,7 procent, maar zijn inmiddels opgelopen tot 10,8 procent
in 2009. Dit percentage staat gelijk aan 5,5 miljard euro. Enkele oorzaken van de hoge faalkosten in
Nederland komen in het artikel naar voren en luidden als volgt:
• Het bouwproces zit ingewikkeld in elkaar met alle betrokken partijen;
• Gebrekkige communicatie;
• Slechte voorbereiding;
• Niet nakomen van afspraken;
• Aanbesteden op prijs;
• Individualistisch gedrag.
Opvallend is dat deze oorzaken van te hoge faalkosten overeenkomen met de leerpunten die zijn
voortgekomen uit de vergelijking tussen het Nederlandse en Japanse bouwproces. Kortom de faalkosten in Nederland kunnen aangepakt worden wanneer men lering trekt uit het bouwproces zoals dat in
Japan wordt nagestreefd.

1

Bron: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/7291637/__Faalkosten_bouw_lopen_op_in_plaats_van_terug__.html?sn=dft
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4.5 Resumé

Na de afronding van de onderzoeksfase zal in deze paragraaf de stap worden gemaakt naar het
ontwerpen van een hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport. Dit zal worden gedaan door
terug te blikken op het voorgaande traject, namelijk het afstudeerplan en de onderzoeksfase. In het
volgende en laatste hoofdstuk zal onder andere aan de hand van een vernieuwde doelstelling, het
programma van eisen, de structuur van het hulpmiddel, de in- en output en enkele afbakeningen en
uitgangspunten worden besproken hoe het hulpmiddel dat ontworpen is eruit ziet.
Resultaten onderzoeksfase en voortuitblik naar het te ontwerpen hulpmiddel
In de eerste drie hoofdstukken van dit rapport is de algemene problematiek beschreven waar dit
afstudeeronderzoek op is gebaseerd. Kortweg heeft deze problematiek betrekking op het ontbreken
van een hulpmiddel om de bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen en beheersen. Binnen de bouwnijverheid zijn diverse hulpmiddelen voorhanden (waarvan OBT de voornaamste is), maar deze worden
niet of nauwelijks gebruikt. Dit probleem bleek te algemeen om het afstuderen op te baseren. Vandaar
dat op JuBi zelf een gericht onderzoek is gedaan om een specifiek probleem binnen deze algemene
problematiek te vinden die aan zou tonen dat op JuBi wel degelijk de behoefte is om een hulpmiddel te maken voor de bouwplaatslogistiek. Dit gerichte onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de
kraanbezetting op JuBi de toegestane grens van 100% vaak overschreed, waardoor kraanmachinisten
extra overuren moesten maken en extra inzet van mobiele kranen was vereist. Gevolg hiervan was
een stijging van de gerelateerde posten in de werkbegroting waardoor aan het eind van het project
JuBi een behoorlijk verlies gaat maken op deze posten. Dit gerichte onderzoek op het project JuBi
heeft aangetoond dat wel degelijk een behoefte bestaat aan een hulpmiddel voor de bouwplaatslogistiek. Tevens bleek uit de oorzaken van het probleem op JuBi dat de kern van het probleem ligt bij het
materialen- en personenvervoer tijdens het verticale bouwplaatstransport. Daar is het afstuderen dan
ook op afgebakend en dit is tevens terug te zien in de opgestelde doelstelling bij het algemene probleem. Die doelstelling luidde dat een hulpmiddel ontwikkeld zou worden waarmee werkvoorbereiders
en (logistiek) uitvoerders het optimale verticale transport zouden kunnen ontwerpen en beheersen.
Om deze doelstelling te kunnen behalen is een plan geschreven met drie taakstellingen en tien onderzoeksvragen die voorafgaand aan deze paragraaf in hoofdstuk vier zijn uitgewerkt en beantwoord.
Met behulp van de gegevens die zijn verzameld gedurende de onderzoeksfase is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee het verticale bouwplaatstransport van JuBi beter is te ontwerpen en beheersen.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de casestudie waarbij de productiemiddelen materiaal, materieel en arbeid in kaart zijn gebracht van toegevoegde waarde zijn voor het uiteindelijke hulpmiddel
maar zeker ook voor het bouwproces van JuBi zelf. Werkvoorbereiders die geholpen hebben bij het
verzamelen van de getallen voor in de database waren allemaal geïnteresseerd in de totale hoeveelheid hijs-, lift- en aanvoerbewegingen en de invloed hiervan op het bouwproces, aangezien deze
getallen nog niet zo gedetailleerd bekend waren en normaal gesproken ook nooit bepaald worden.
Gezien de status van de bouw is op de materieelinzet geen invloed meer uitgeoefend met het ontwikkelde hulpmiddel. Het ontwerpen van het verticale bouwplaatstransport en daarmee het bepalen van
de materieelinzet is reeds achter de rug, maar het beheersen van de belangrijke stukken materieel
zoals de bouwkranen en vooral de –liften is een punt van aandacht. Zoals ook uit de volgende hoofdstukkken zal blijken zijn vooral de resultaten van het hulpmiddel met betrekking tot de transporttijd van
de bouwlift op het drukste moment tijdens de bouw van toegevoegde waarde geweest.
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5. Het Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten uit het vorige hoofdstuk worden omgezet in een hulpmiddel. Uit het voorgaande onderzoek zijn een aantal problemen naar voren gekomen waarvoor een
oplossing ontworpen zou kunnen worden. Samengevat bestaat de problematiek op het project JuBi uit
het ontwerpen en beheersen van de materieelinzet op basis van aannames en ervaringen met projecten uit het verleden. Deze traditionele denkwijze zorgt ervoor dat het bepalen van de inzet van de
hoeveelheid kranen en liften onzeker en onnauwkeurig verloopt. Door deze inzet loopt men tijdens de
bouw te snel vol, met andere woorden de bezetting van de verschillende stukken materiaal is te hoog.
Deze problemen kunnen tijdens de bouw alleen opgelost worden middels het maken van overuren,
wat weer extra kosten met zich meebrengt. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat
aan een systematiek waarmee weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot de
inzet van transportmiddelen voor het verticale bouwplaatstransport.
Daarvoor zal in dit hoofdstuk allereerst het doel worden omschreven dat het hulpmiddel moet hebben
en vervolgens wordt hierbij een programma van eisen met bijbehorende randvoorwaarden opgesteld.
Tevens zullen in de daaropvolgende paragrafen de afbakeningen van het hulpmiddel worden besproken, de structuur met in- en output zal aan bod komen en in de laatste paragrafen zal het ontwerp en
de werking van het hulpmiddel nader worden toegelicht.

5.2

Doel van het hulpmiddel

De doelstelling voorafgaand aan het onderzoek wordt in deze paragraaf kritisch tegen het licht gehouden en zal verder worden gespecificeerd. Met de kennis voortkomend uit het onderzoek kan een
vernieuwde doelstelling voor het hulpmiddel worden opgesteld. De doelstelling voorafgaand aan het
onderzoek luidde:
‘Een hulpmiddel ontwikkelen waarmee werkvoorbereiders het optimale verticaal transport op JuBi
vooraf kunnen ontwerpen en (logistiek) uitvoerders deze tijdens de bouw kunnen beheersen’.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat het hulpmiddel tweeledig is, dat wil zeggen
dat het twee problemen moet oplossen. Enerzijds zullen werkvoorbereiders met het hulpmiddel de
inzet van de transportmiddelen moeten kunnen ontwerpen, ofwel de hoeveelheid materieel bepalen
die ingezet moet worden. Anderzijds moeten (logistiek) uitvoerders de inzet van de transportmiddelen
kunnen beheersen, ofwel het materieel dat ingezet is moet op een willekeurig moment tijdens de bouw
objectief tegen het licht kunnen worden gehouden. De methodiek zoals deze tijdens het onderzoek
ontwikkeld is kan bij uitstek tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase toegepast worden, omdat dit
bij JuBi ook het geval is geweest. Met de output van het hulpmiddel dient de gebruiker, na optimalisatie, een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de inzet van de juiste transportmiddelen. De doelstelling voorafgaand aan de onderzoeksfase is met bovenstaande afwegingen specifieker gemaakt en
als volgt geformuleerd:
‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en (logistiek)
uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten
de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk te maken,
zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van de juiste
transportmiddelen’.
Op deze manier kan het hulpmiddel op een correcte wijze worden ontworpen en is ook duidelijk aan
wat voor een hulpmiddel de meeste behoefte bestaat. In de figuren 5.1 en 5.2 op de volgende pagina
zijn een schematische weergave en een mogelijke toepassing van het hulpmiddel weergegeven.

5.3

Programma van eisen en randvoorwaarden

Aan de hand van het resultaat van de onderzoeksfase kan het hulpmiddel worden ontwikkeld. Wel
dient allereerst duidelijk te worden geformuleerd waar het hulpmiddel aan moet voldoen. Daarom zijn
de volgende eisen en randvoorwaarden opgesteld voor het hulpmiddel:
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Eisen:
• Met het hulpmiddel moet een beeld te genereren zijn van de materiaal- en personenstromen. Dit
beeld moet enerzijds van het gehele project gegeven kunnen worden met het oog op het bepalen
van de inzet van transportmiddelen en anderzijds moet een momentopname te genereren zijn die
een beeld schept op een bepaald moment in het bouwproces om zo de inzet van de transportmiddelen te kunnen beheersen.
• Met de uitkomsten moet een weloverwogen keuze gemaakt kunnen worden voor de inzet van
transportmiddelen voor het optimale verticale transport.
• Het hulpmiddel moet zo worden ontworpen dat niet alleen project JuBi doorgerekend kan worden,
maar dat in de toekomst ook andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten, met eventueel wat
kleine aanpassingen, dit hulpmiddel kunnen toepassen.
• De resultaten dienen overzichtelijk weergegeven te worden en slechts op één manier interpreteerbaar te zijn om zo de communicatie te verbeteren.
• De input dient te bestaan uit de activiteiten en materialen die benodigd zijn voor de bouw van één
repeterende verdieping, plus een aantal materiaalspecificaties. Het mag geen probleem opleveren als details daarvan nog niet bekend zijn. De materiaalspecificaties moeten door de logistiek
uitvoerder worden verzameld en ingevoerd.
Randvoorwaarden:
• Het hulpmiddel dient zo eenvoudig mogelijk te worden opgezet, met het oog op de toekomstige
gebruiker ervan. Een handleiding voor het gebruik ervan is gewenst. Een handleiding verwerkt in
het programma geniet de voorkeur boven een losse handleiding.
• De resultaten van het hulpmiddel moeten aanpasbaar blijven gedurende het bouwproces om zo
hernieuwde inzichten mee te kunnen nemen in het resultaat.
• De berekeningen en kengetallen in het hulpmiddel moeten zichtbaar en aanpasbaar zijn om zo
duidelijkheid te scheppen voor de gebruiker. Het model is beslissingsondersteunend en op deze
manier kan de gebruiker naar eigen inzicht een optimum voor de specifieke situatie creëren.
Bij het ontwerpen van het hulpmiddel moeten deze eisen en randvoorwaarden in het achterhoofd
gehouden worden en moet worden onderzocht of uiteindelijk aan alle eisen en randvoorwaarden voldaan wordt. In hoofdstuk 6 ‘Toetsing Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ wordt getoetst of het

Figuur 5.1: schematische weergave van het te ontwerpen hulpmiddel

Figuur 5.2: mogelijke toepassing van het model tijdens het bouwproces
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hulpmiddel voldoet aan alle gestelde eisen.

5.4

Afbakeningen

Tijdens het onderzoek en met name de casestudie op het bouwproject JuBi zijn een aantal afbakeningen bepaald voor zowel het te ontwikkelen hulpmiddel als de data-analyse die eraan ten grondslag zal
liggen. Alle afbakeningen zijn verzameld en opgesomd:
Afbakeningen voor het hulpmiddel:
• Gekeken wordt naar de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats (zie figuur 5.3). Daarbij wordt het beschikbare materieel dat deze stromen ondersteund
meegenomen. Andere stromen en productiemiddelen worden buiten beschouwing gelaten.
• Het onderzoek heeft betrekking op binnenstedelijke hoogbouwprojecten, omdat dit het type projecten is waarvoor behoefte is aan het bepalen van de inzet van de verticale transportmiddelen.
De ‘grote’ verticale stroom is maatgevend ten opzichte van de ‘kleine’ horizontale stromen op de
bouwplaats en de verdieping, zeker naarmate het gebouw hoger wordt.
Afbakeningen voor de data-analyse:
• De input voor het te ontwerpen hulpmiddel zijn de activiteiten en materialen zoals ze voor één
maatgevende verdieping zijn uitgetrokken.
• De data-analyse blijft een levend document gedurende het gehele bouwproces om zo veranderingen op te kunnen vangen.
• Om zo realistisch en compleet mogelijke uitkomsten te verkrijgen, wordt het niet-uitgetrokken
gedeelte van het gebouw verhoudingsgewijs meegenomen in de berekeningen. Dit zal gebeuren
door de representatieve verdieping verhoudingsgewijs om te schalen, zodat iets over het gehele
gebouw gezegd kan worden. Dit zal gebeuren met behulp van het BVO.
• Een aantal onderdelen van de benodigde data worden bepaald op basis van ervaring. Deze getallen zullen in het uiteindelijk hulpmiddel naar vernieuwde inzichten aan te passen zijn.
• Voor de berekeningen met betrekking tot de afvoer van afval wordt een kengetal gebruikt, namelijk het aantal kubieke meter afvalproductie per vierkante meter van het BVO. Dit getal is 0,12 m³.
Ook dit getal is later naar vernieuwde inzichten aan te passen voor de specifieke situatie van het
bouwproject1.

Figuur 5.3: afbakening afstudeeronderzoek
1

Gaar, R van de. 2005:47
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Tijdens het onderzoek is steeds gesproken over het rapport van dhr. Segeren over logistieke centra in
de bouwnijverheid. Concluderend kan gesteld worden dat zijn afstudeerwerk geen input gaat vormen
van mijn te ontwikkelen hulpmiddel, maar dat onze hulpmiddelen samen een groot gedeelte van de
logistiek van project JuBi beslaan. Het hulpmiddel van dhr. Segeren behelst een groot gedeelte van
de logistieke procesgang 1 en mijn hulpmiddel zal een belangrijk deel van logistieke procesgang 2
gaan uitmaken (zie figuur 5.3 op de vorige pagina). Met de twee hulpmiddelen kan JuBi dus een groot
gedeelte van de logistiek ontwerpen en beheersen en in de toekomst zijn andere binnenstedelijke
hoogbouwprojecten hiertoe ook in staat.

5.5

Structuur van het hulpmiddel

Om een beeld te genereren van werking van het te ontwerpen model is met behulp van de SADTtechniek in kaart gebracht welke stappen doorlopen moeten worden door gebruikers om te komen
tot de gewenste uitvoer. Tijdens de onderzoeksfase is gebleken dat de casestudie op JuBi waaruit
de data-analyse (zie bijlage N) is ontstaan inzicht heeft verschaft in de materiaal- en personenstromen met bijbehorende hijs- en liftbewegingen. De gebruikte methodiek om tot deze dataverzameling
te komen zal worden gebruikt in het model. Door het invullen van het hulpmiddel moet aan de hand
van berekeningen een beeld ontstaan van de materiaal- en personenstromen tijdens het verticale
bouwplaatstransport. Deze berekeningen zullen uitgevoerd worden met behulp van de drie onderzochte hulpmiddelen uit hoofdstuk 4. Het ‘Model Kraantijdbepaling’ zal de materiaalstromen met de
kraan doorrekenen en het hulpmiddel ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ zal worden gebruikt om het
personenvervoer te berekenen. Het hulpmiddel ‘Optimaal Bouwplaats Transport’ zal de basis van het
hulpmiddel zijn.
Met de basismethodiek uit de data-analyse en de rekenmogelijkheden van de hulpmiddelen moet een
beslissingondersteunend model worden gemaakt waarmee werkvoorbereiders gedurende de voorbereidingsfase of (logistiek) uitvoerders tijdens de uitvoeringsfase na optimalisatie een weloverwogen
keuze kunnen maken voor de inzet van juiste transportmiddelen. Het beslissingsondersteunend model
moet zijn opgebouwd aan de hand van een logische en duidelijke structuur. In deze paragraaf wordt
die structuur beschreven (zie figuur 5.4). Het rekenmodel wordt genoemd ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ (verder benoemd als HVB).
Het rekenmodel zal werken volgens een bepaalde methodiek. Deze methodiek is op basis van uitgevoerd onderzoek vastgesteld, namelijk de casestudie op het project JuBi te Den Haag. De berekeningen die het HVB uitvoert worden gedaan met behulp van data die ingevoerd dient te worden in het rekenmodel. Vervolgens moeten alle activiteiten en materialen die benodigd zijn voor de bouw van één
representatieve repeterende verdieping worden bepaald. Een aantal specificaties van alle materialen
maken het vervolgens mogelijk om, met enkele aanvullende gegevens, alle berekeningen uit te voeren
die nodig zijn. De structuur van het HVB is gelijk aan de stappen die volgens de methodiek genomen
moeten worden om de duidelijkheid van het model te vergroten.

Figuur 5.4: structuur van de te nemen stappen in het HVB
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De hoofdprocessen die doorlopen (zie figuur 5.5) worden zijn het maken van een keuze tussen de
twee mogelijke opties, het invoeren van de benodigde data, het verwerken van de invoer door het
hulpmiddel en het genereren van uitvoer die beoordeeld kan worden door de gebruiker. Hieronder
worden deze onderdelen in detail uiteengezet. Voor een gedetailleerd processchema wordt u doorverwezen naar bijlage W.
Het proces start met het maken van een keuze voor één van de twee mogelijke opties. De inzet van
de transportmiddelen kan voorafgaand aan het project worden bepaald (optie 1) of de inzet van de
transportmiddelen kan tijdens het project tegen het licht worden gehouden (optie 2).
Nadat de keuze gemaakt is kan worden gestart met het bepalen van de projectgegevens en de basisgegevens voor de data-analyse. Dit wordt door de (logistiek) uitvoerder of werkvoorbereider gedaan
aan de hand van het bestek, de bestekstekeningen en het logistiek werkplan. Dit doet hij met het als
doel het kunnen genereren van formulieren voor de materiaalspecificaties. Deze worden vervolgens
door hem aan de verschillende werkvoorbereiders verstrekt, die als taak meekrijgen om deze formulieren met (voor hen voornamelijk eenvoudige) vragen in te vullen naar gelang dit mogelijk is. De
(logistiek) uitvoerder verzamelt alle gegevens daarna en voert deze in het hulpmiddel in. De software
kan een overzicht van de materialen genereren in de vorm van een database, zoals de data-analyse
die voor het project JuBi gemaakt is (zie bijlage N). Met behulp enkele van deze gegevens uit de
database kunnen achtereenvolgens de transporttijd van de materiaal-, de personen- en de afvalstromen worden doorgerekend en inzichtelijk gemaakt. Nadat de afvalstromen zijn berekend wordt het
eindscherm met de resultaten weergegeven. Afhankelijk van de gekozen optie moeten nog enkele
berekeningen worden uitgevoerd, maar daarna kan het laatste proces plaatsvinden. Dit laatste proces
is het beoordelen van de uitvoerresultaten. Na deze beoordeling wordt de gebruiker de mogelijkheid
geboden om de resultaten te optimaliseren, waarna na het doorvoeren van de benodigde berekeningen, de resultaten opnieuw beoordeeld kunnen worden. Het uiteindelijke doel van het hulpmiddel is
om de inzet van de juiste transportmiddelen te ontwerpen (optie 1) of te beheersen (optie 2) en deze
naar vernieuwde inzichten te kunnen aanpassen.
In bijlage W is het gehele schema met alle processtappen weergegeven, dit dient als basis voor het
ontwerp van het hulpmiddel. In de volgende paragrafen worden de invoergegevens en uitvoergegevens (in bijlage W bij de procesnummers met een * aangegeven) uiteengezet.

5.6

Gewenste in- en uitvoergegevens van het hulpmiddel

5.6.1 Invoergegevens
Zoals tijdens de casestudie is gebleken, is een grote hoeveelheid data benodigd als input van het
hulpmiddel om de benodigde berekeningen te maken. Deze invoergegevens kunnen worden ingedeeld in vijf groepen:
• Projectgegevens (processtap A.2.1);
• Activiteiten en materialen voor de bouw van één representatieve verdieping (processtap A.2.2);
• Materiaalspecificaties (processtap A.2.5);
• De gegevens benodigd om de transporttijd van de materiaal-, personen- en afvalstromen door te
rekenen (processtap A.3.1, A.3.2 en A.3.3);
• De invoergegevens die nodig zijn om de eindresultaten door te rekenen (processtap A.3.4).

Figuur 5.5: hoofdprocessen die doorlopen moeten worden in het HVB
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In de tabellen 5.1 t/m 5.7 staat opgesomd welke data exact benodigd is om de gewenste uitvoergegevens te genereren, en met welke eenheid de invoergegevens moeten worden ingevuld. Opgemerkt
dient te worden dat de invoergegevens die alleen benodigd zijn bij optie 1 gemarkeerd zijn met een *,
de gegevens die alleen benodigd zijn bij optie 2 zijn gemarkeerd met een dubbele ** (zie bijvoorbeeld
nummer 21 in tabel 5.1).
Tabel 5.1: benodigde invoergegevens (projectgegevens) (processtap A.2.1)
Nr.:

Projectgegevens:

Eenheid:

1

Projectnaam

In tekst

2

Aannemer/ bouwcombinatie

In tekst

3

Adres project

In tekst

4

Postbus

Numeriek

5

Postcode

In tekst

6

Plaats

In tekst

7

Beschrijving project

In tekst

8

Bijzonderheden

In tekst

9

Datum

Datum

10

Versie

In tekst

11

Opgesteld door

In tekst

12

Aantal verdiepingen (incl. BG en dak)

In stuks van 0 t/m 40

13

Hoogte verdiepingen

m1

14

Beganegrond-niveau

m1

15

De gekozen representatieve verdieping

Numeriek

16

BVO van het totale gebouw

m2

17

BVO per verdieping

m2

18

Aantal torens

In stuks

19

Tijdsduur van de bouwcyclus

In dagen

20*

Bouwcyclus per verdieping

In dagen

21**

Datum momentopname

Datum

22

Werkuren per dag kraanmachinisten

In uren

23

Werkuren per dag arbeiders

In uren

24

De grootte van de afvalcontainers op de verdieping

m3 / container

25

Afmetingen afvalcontainers

m1

26

Hoeveelheid afvalcontainers per verdieping

In stuks

27

Afvalproductie bouwplaats in m / m van het BVO

m3 /m2 BVO

28

Percentage afvaltransport tijdens werktijd

In %

29

Percentage afvaltransport met de kraan

In %

30

Percentage afvaltransport met de lift

In %

31

Totaal aantal dagen afvalproductie

In dagen

3

2

Tabel 5.2: benodigde invoergegevens (activiteiten & materialen) (processtap A.2.2)
Nr.:

Activiteiten & Materialen:

Eenheid:

1

Nummer

Keuzemenu: 1 / 2 / 3 / … / 200

2

Activiteit

In tekst

85
3

Materiaal

In tekst

4

Gewicht

In kilogram

5

Transportmiddel

Keuzemenu: Bouwkraan / Bouwlift /
Bouwkraan en – lift / Gevelsteiger /
Gevelsteiger en bouwlift / Anders

6

Bouwfase

Keuzemenu: Ruwbouw / Gevel / Ruwe
afbouw / Fijne afbouw / Oplevering

7**

Verdieping

Numeriek van 0 t/m 40

8

Arbeid

Numeriek

Tabel 5.3: benodigde invoergegevens (materiaalspecificaties) (processtap A.2.5)
Nr.:

Materiaalspecificaties:

Eenheid:

1

Benodigde hoeveelheid

In tekst

2

Benodigde opslagruimte

m2

3

Aantal hijsbewegingen

In stuks

4

Aantal liftbewegingen

In stuks

5

Aantal aanvoerbewegingen

In stuks

6

Betreft het volle vrachten

Keuzemenu: Ja / Nee

7

Vindt opslag op de bouwplaats plaats

Keuzemenu: Nee / Op klimkist / Op
gevelsteiger / Installatievoorbereidingsruimte verdieping -1 / Voor één dagproductie op betreffende verdieping

8

Moet het materiaal bij opslag op de BP tegen weersinvloeden worden beschermd

Keuzemenu: Ja / Nee

9

Leverancier

In tekst

10

Verpakkingsmethode

In tekst

11

Afval

In tekst

12

Transportmethode naar bouwplaats

In tekst

13

Maatgevende eigenschap

In tekst

14

Benodigd materieel op BP

In tekst

Tabel 5.4: benodigde invoergegevens (transporttijd materiaalstromen) (processtap A.3.1)
Nr.:

Transporttijd materiaalstromen:

Eenheid:

1

Katrijden (of afwijkende waarde per materiaal)

In m1

2

Zwenken (of afwijkende waarde per materiaal)

In graden (°)

3

Wisseling hijsvoorziening

In seconden

4

Machinetijd 3

In seconden

5

Aantal wisselingen hijsvoorziening per cyclus

In stuks

6

Wachttijd 1

Percentage

7

Wachttijd 2

Percentage

8

Wachttijd 3

Percentage

9

Parallelle transportbewegingen

Keuzemenu: Nee – Hijsen/vieren,
katrijden & zwenken – Hijsen/ vieren &
katrijden – Hijsen/ vieren & zwenken –
Katrijden & zwenken
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10

Handtijd 1 (kraan, lift of gevelsteiger)

In seconden

11

Handtijd 2 (kraan, lift of gevelsteiger)

In seconden

12

Planning

Kruisjes (x) per cyclusdag
Benodigde invoergegevens (kraaneigenschappen)

Nr.:

Kraaneigenschappen:

Eenheid:

1

Maximale hijs- en viersnelheid

m/ min

2

Maximale katsnelheid

m/ min

3

Maximale zwenksnelheid

omw/ min

4

Maximale rijsnelheid

m/ min

Benodigde invoergegevens (lifteigenschappen)
Nr.:

Lifteigenschappen:

Eenheid:

1

Type lift

Keuzemenu: Jumplift - Personen-/
goederenlift - Goederenlift

2

Beschrijving

In tekst

3

Snelheid

m/ min

4

Versnelling/ vertraging

m/ s2

5

Capaciteit

In kilogram en aantal personen

6

Deuren openen/ sluiten

In seconden

7

In- en uitstaptijd

In seconden

8

Effectieve binnenafmetingen (l x b x h)

m1

Benodigde invoergegevens (gevelsteigereigenschappen)
Nr.:

Gevelsteigereigenschappen:

Eenheid:

1

Maximale hijs- en viersnelheid

m/ min

Tabel 5.5: benodigde invoergegevens (transporttijd personenstromen) (processtap A.3.2)
Nr.:

Transporttijd personenstromen:

Eenheid:

1*

Tijdsverlies per stopplaats

In minuten

2*

In- en uitstaptijd per persoon

In minuten

3*

Tijd om één verdieping af te leggen met een constante snelheid

In minuten

4*

Rondetijd

In minuten

5*

Totale verkeersintensiteit

Aantal personen per minuut

6*

Kans dat iemand instapt op toestand j

Middels een matrix

7*

Kans dat iemand uitstapt op toestand j

Middels een matrix

8*

Aantal verdiepingen van het gebouw

Numeriek

9**

Beweging

Numeriek

10**

Aantal personen per transport

Numeriek

11**

Van verdieping

Numeriek

12**

Naar verdieping

Numeriek

13**

Transportmiddel

Keuzemenu: Jumplift - Personen-/
goederenlift - Geen

Tabel 5.6: benodigde invoergegevens (transporttijd afvalstromen) (processtap A.3.3)
Nr.:

Transporttijd afvalstromen:

Eenheid:
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1

Gewicht volle afvalcontainer

In kilogram

2

Handtijd 1 (bouwkraan en -lift)

In seconden

3

Handtijd 2 (bouwkraan en -lift)

In seconden

4

Katrijden

In m1

5

Zwenken

In graden (°)

6

Parallelle transportbewegingen

Keuzemenu: Nee – Hijsen/vieren,
katrijden & zwenken – Hijsen/ vieren &
katrijden – Hijsen/ vieren & zwenken –
Katrijden & zwenken

Tabel 5.7: benodigde invoergegevens (overzicht eindresultaten) (processtap A.3.4)
Nr.:

Overzicht eindresultaten:

Eenheid:

1*

Aantal werkdagen om gebouw te realiseren

In dagen

2*

Lifttransport vanaf verdieping

Numeriek

3

Aantal kranen

In stuks

4

Aantal liften

In stuks

5

Aantal gevelsteigers

In stuks

6

Storingen

Percentage

Opgemerkt dient te worden dat alle invoergegevens variabel zijn en aangepast kunnen worden wanneer de gebruiker daarmee het eindresultaat wil optimaliseren.
5.6.2 Uitvoergegevens
De gewenste uitvoergegevens moeten het mogelijk maken om op basis van de inzichtelijk gemaakte
materiaal-, personen- en afvalstromen de juiste hoeveelheid in te zetten transportmiddelen te ontwerpen of beheersen. Nadat met berekeningen de invoergegevens verwerkt zijn ontstaat de output
weergegeven in de tabellen 5.8 t/m 5.11, die in de verschillende schermen en met name in het scherm
met de eindresultaten overzichtelijk moeten worden weergegeven. Ook in deze tabellen geldt dat de
uitvoergegevens die alleen van toepassing zijn op optie 1 met een * zijn gemarkeerd en gegevens ten
behoeve van optie 2 met een **.
Tabel 5.8: benodigde uitvoergegevens (transporttijd materiaalstromen) (processtap A.3.1)
Nr.:

Transporttijd materiaalstromen:

Eenheid:

1

Totale transporttijd per transportmiddel per cyclus

Tijd [uu:mm:ss]

2

Totale transporttijd per transportmiddel per cyclusdag

Tijd [uu:mm:ss]

Tabel 5.9: benodigde uitvoergegevens (transporttijd personenstromen) (processtap A.3.2)
Nr.:

Transporttijd personenstromen:

Eenheid:

1*

Verwachte rondetijd per cyclus

Tijd [uu:mm:ss]

2*

Verwachte rondetijd per cyclusdag

Tijd [uu:mm:ss]

3**

Transporttijd per transportmiddel per interval

Tijd [uu:mm:ss]

4**

Totale transporttijd per transportmiddel per cyclusdag

Tijd [uu:mm:ss]
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Tabel 5.10: benodigde uitvoergegevens (transporttijd afvalstromen) (processtap A.3.3)
Nr.:

Transporttijd afvalstromen:

Eenheid:

1*

Transporttijd afvalstroom representatieve verdieping per cyclus (bouwkraan en –lift)

Tijd [uu:mm:ss]

2**

Transporttijd afvalstroom representatieve verdieping per cyclusdag (bouwkraan en –lift)

Tijd [uu:mm:ss]

Tabel 5.11: benodigde uitvoergegevens (overzicht eindresultaten) (processtap A.4.1)
Nr.:

Overzicht eindresultaten:

Eenheid:

1*

Totale transporttijd per transportmiddel alle torens
per cyclus

Tijd [uu:mm:ss]

2**

Totale transporttijd per transportmiddel alle torens
per cyclusdag

Tijd [uu:mm:ss]

3

Bezetting

Percentage

In de §5.7 zal het hulpmiddel dat is ontworpen nader worden toegelicht en daarbij zullen ook alle bovenstaande in- en uitvoergegevens de revue passeren.

5.7

Ontwerp en werking van het hulpmiddel

In deze paragraaf zal stapsgewijs door de verschillende schermen van het hulpmiddel heen worden
gelopen. Zo kan het ontwerp van het rekenmodel worden toegelicht en tevens worden beschreven
hoe het toegepast dient te worden bij gebruik. Het HVB is een rekenmodel dat in Microsoft Excel
(versie 2007) is gemaakt. Enige ervaring met dit programma is gewenst om er direct mee te kunnen
werken. In bijlage X op de CD-ROM is het digitale, werkende rekenmodel bijgevoegd.
Starten van het RLC
Het is van belang om macro’s toe te staan in Excel. Hiervoor moet in Excel bij het tabblad Ontwikkelaars - Programmacode - Macrobeveiliging de macro’s worden ingeschakeld. Start Excel vervolgens
opnieuw op. Het HVB zorgt vervolgens dat de gebruiker de juiste bewerkingen doet. De volgende
stappen of schermen worden in het HVB onderscheiden (Let op: sommige stappen gelden alleen voor
optie 1 of optie 2. Dit is aangegeven achter de betreffende kopjes).
Startscherm
Allereerst zijn twee informatieblokjes te zien waarin het doel van het HVB en de werking en werkwijze
worden toegelicht. Daar kunt u niets anders doen dan op ‘OK’ drukken en verder gaan. Op dit scherm
is wat belangrijke informatie te lezen over macro’s en tevens is een legenda weergegeven met daarin
de uitleg over de gekleurde cellen met hun betekenis. Naast het doel van hulpmiddel is het belangrijkste van dit scherm om de keus te maken voor óf het ontwerpen (optie 1) óf het beheersen (optie
2) van het verticale bouwplaatstransport. Dat wil zeggen dat de materieelinzet voorafgaand aan het
project bepaald kan worden of tijdens het project kan de werking van de ingezette stukken materieel
inzichtelijk worden gemaakt. Na de keus voor één van de twee opties kan de gebruiker via de knop
‘Verder’ doorgaan naar de volgende stap.
Stap 1: Invulblad projectgegevens
(Optie 1 & 2)
Bij deze stap moeten de gegevens van het project ingevoerd worden door het invullen van drie
onderdelen. Deze gegevens zijn nodig voor de volgende stappen. De eenheid die achter de verschillende onderdelen staat geeft aan wat ingevuld dient te worden. Het is van belang om hier niet van af
te wijken. Let op: soms is het verplicht een antwoord uit een keuzemenu te kiezen, u kunt hier niet
van afwijken. Als dit gereed is kan via de knop ‘Volgende’ doorgaan worden met stap 2. Via de knop
‘Terug’ wordt teruggegaan naar het Startscherm.
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Afbeelding 5.1: STARTSCHERM

Afbeelding 5.2: STAP 1: INVULBLAD PROJECTGEGEVENS
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Stap 2: Invulblad ‘Activiteiten & Materialen’
(Optie 1 & 2)
In dit scherm wordt de basis van de database gemaakt. In de database komen alle materialen te staan
die benodigd zijn voor de bouw van de representatieve, repeterende verdieping van het bouwproject.
Naar eigen inzicht kunnen activiteiten en materialen worden ingevuld die met de knop ‘Voer in’ ingevoerd kunnen worden. Het is aan te raden dit in de volgorde van bouwen te doen, dus beginnend bij
de ruwbouwfase en eindigend bij de fijne afbouwfase, omdat dit de overzichtelijkheid van de database
zal vergroten. Daarom is het mogelijk gemaakt om regels tussen te voegen middels de knop ‘Voeg
tussen’. Ook kunnen er na het invullen vernieuwde inzichten ontstaan waardoor het gewenst is regels
te verwijderen, dit kan middels de knop ‘Verwijder’. Door te klikken op ‘Bekijk database’ zijn de vorderingen te zien tijdens het invullen van de database. Als alle activiteiten en materialen voor de bouw
van één verdieping ingevoerd zijn kan via de knop ‘Volgende’ doorgaan worden met de volgende stap.
Via de knop ‘Terug’ kan altijd terug worden gekeerd naar het Invulblad ‘Projectgegevens’.
Stap 3: Formulieren ‘Materiaalspecificatie’
(Optie 1 & 2)
Er worden aan de hand van de activiteiten en materialen die ingevuld zijn automatisch formulieren
gegenereerd, waarmee men al de materiaalspecificaties kan gaan verzamelen. Door op de knop ‘Print
formulieren’ te drukken komt automatisch een afdrukvoorbeeld tevoorschijn, waarna men door op
‘Print’ te drukken de benodigde bladen uit kan printen. Let op: geef bij het printen aan welke bladen
geprint dienen te worden, anders zullen automatisch alle 200 regels van de database als formulier
geprint worden. Dit om onnodige papierverspilling te voorkomen. Na het printen kunnen, via de knop
‘Volgende’, de gevonden materiaalspecificaties ingevuld worden. Via de knop ‘Terug’ kan terug worden
gekeerd naar het Invulblad ‘Activiteiten & Materialen’.
Stap 4: Invulblad ‘Materiaalspecificaties’
(Optie 1 & 2)
Wanneer voor zover mogelijk alle materiaalspecificaties gevonden en verzameld zijn, kunnen deze ingevoerd worden in de database door deze in de daarvoor bestemde vakken in te vullen en op de knop
‘Voer in’ te drukken. De knop ‘Print database’ geeft het afdrukvoorbeeld van de database zoals deze
ingevoerd is. Dit geeft een compleet beeld van de bouw van één verdieping van het project. Als de
database compleet is, kunnen de materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt
door op de knop ‘Volgende’ te drukken. Ook kan terug worden gekeerd naar het Invulblad ‘Activiteiten
& Materialen’ door op de knop ‘Terug’ te klikken.
Stap 5: Transporttijd materiaalstromen per cyclus
(Optie 1)
In dit scherm worden met behulp van de gegevens uit de database de materiaalstromen van het
project inzichtelijk gemaakt. Allereerst dienen de algemene gegevens te worden ingevuld en ingeladen
door te klikken op de knop ‘Algemene gegevens ophalen’. Daarna kan de tijdsduur van de deelcycli
worden bepaald en ingevuld door te klikken op de bijbehorende knoppen. De volgende stap is het
inladen van de materiaalspecificaties, door te klikken op de knop ‘Materiaalspecificaties ophalen’,
waarna na het invullen van enkele gegevens zoals de handtijden en de planning de transporttijd van
alle materialen met bijbehorend transportmiddel voor de cyclus wordt berekend. Door op ‘Resultaten
exporteren’ te klikken kunnen met behulp van deze uitkomsten de materiaalstromen per dag inzichte-

Afbeelding 5.3: STAP 2: INVULBLAD ‘ACTIVITEITEN & MATERIALEN’
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Afbeelding 5.4: STAP 3: FORMULIEREN ‘MATERIAALSPECIFICATIE’

Afbeelding 5.5: STAP 4: INVULBLAD ‘MATERIAALSPECIFICATIES’

Afbeelding 5.6: STAP 5: TRANSPORTTIJD MATERIAALSTROMEN PER CYCULS (OPTIE 1)
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lijk worden gemaakt in het volgende scherm. Door op ‘Terug’ te klikken kan terug worden gekeerd naar
het Invulblad ‘Materiaalspecificaties’. Let op: bij de berekening van de transporttijd wordt uitgegaan
van het gebruik van één enkel transportmiddel. Deze eigenschappen kunnen projectspecifiek worden
aangepast door te klikken op de knoppen ‘Kraaneigenschappen’, ‘Lifteigenschappen’ of ‘Gevelsteigereigenschappen’. U hoeft niet telkens via ‘Resultaten exporteren’ naar het volgende scherm te gaan.
Wanneer er niets verandert aan de invoer kunt u ook via ‘Volgende’ naar het volgende scherm.
Stap 5: Transporttijd materiaalstromen tijdens momentopname
(Optie 2)
Het enige verschil tussen deze stap voor optie 2 en de vorige voor optie 1 is dat in dit scherm geen
algemene gegevens opgehaald hoeven worden. Verder zit er een klein verschil in de berekeningen,
aangezien bij optie 1 wordt uitgegaan van de standaard representatieve verdieping en bij optie 2 wordt
een momentopname (lees: meerdere verdiepingen) doorgerekend. Verder zijn beide schermen identiek en zijn ook de berekeningen in overeenstemming met elkaar.
Stap 6: Transporttijd materiaalstromen per cyclusdag
(Optie 1 & 2)
In dit scherm worden de transporttijden voor de gehele cyclus, berekend in het vorige scherm voor
beide opties, automatisch omgezet naar transporttijden per cyclusdag. Door de planning (kruisjes)
aan te passen kan de transporttijd worden geoptimaliseerd. Om de transporttijd te optimaliseren zullen
eerst de personen- en afvalstromen in de volgende twee schermen moeten worden bepaald, waarna
op basis van de eindresultaten de planning kan worden aangepast. Door op ‘Volgende’ te klikken gaat
u naar het volgende scherm waar u de personenstroom inzichtelijk kunt maken. Tevens kan worden
terug gekeerd naar het vorige scherm door op de knop ‘Terug’ te klikken, waar op basis van de gekozen optie de transporttijd voor de materiaalstromen kan worden bepaald per cyclus of per momentopname.
Stap 7: Transporttijd personenstromen
(Optie 1)
Let op: de berekeningen in dit scherm zijn gebaseerd op het afstudeerwerk van dhr. Muskens. De
ingewikkelde en gecompliceerde formule die toegepast zou moeten worden is helaas niet in Excel te
implementeren. Vandaar dat dit scherm dient als user-interface. Dat wil zeggen dat het alleen weergeeft hoe het resultaat verkregen zou moeten worden, maar het werkt niet. Dit wordt ook met behulp
van een informatieblokje uitgelegd bij het openen van het scherm.

Afbeelding 5.7: STAP 5: TRANSPORTTIJD MATERIAALSTROMEN TIJDENS MOMENTOPNAME (OPTIE 2)
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Afbeelding 5.8: STAP 6: TRANSPORTTIJD MATERIAALSTROMEN PER CYCLUSDAG

Afbeelding 5.9: STAP 7: TRANSPORTTIJD PERSONENSTROMEN (OPTIE 1)
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In dit scherm kan de rondetijd, ofwel de transporttijd van de personenstromen, worden berekend met
een formule die gestoeld is op kansberekening. Door het invullen van de juiste gegevens wordt de
rondetijd voor verschillende intervallen op een dag berekend. De transporttijd van deze intervallen
opgeteld levert de transporttijd per cyclusdag op. Deze tijd vermenigvuldigd met de cyclus levert de
totale transporttijd op voor de gehele cyclus. Deze resultaten zullen in het hulpmiddel worden gebruikt.
Via de knop ‘Volgende’ kunnen de afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt en doorgerekend. Door
op de knop ‘Terug’ te klikken kunt u terugkeren naar het scherm ‘Transporttijd materiaalstromen per
cyclusdag’.
Stap 7: Transporttijd personenstromen
(Optie 2)
Let op: de waarden in dit scherm moeten handmatig worden ingevuld om het gewenste resultaat te
krijgen. Helaas is het niet mogelijk om dit resultaat automatisch door te rekenen met de mogelijkheden
die Excel biedt.
In dit scherm kan de transporttijd van de personenstromen tijdens de gekozen momentopname
worden berekend. Daartoe dienen allereerst de materiaalspecificaties te worden ingeladen, door te
klikken op de knop ‘Materiaalspecificaties ophalen’, waarna de verschillende bewegingen handmatig
kunnen worden ingevoerd. Na het ophalen van de doorsnede van het gebouw, via de knop ‘Doorsnede gebouw ophalen’, rekent de worksheet automatisch de totale transporttijd voor de gekozen momentopname uit. Het resultaat wordt in het hulpmiddel gebruikt. Door op de knop ‘Volgende’ te klikken
kunnen de afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt. Via de knop ‘Terug’ kan worden terug gekeerd
naar het scherm ‘Transporttijd materiaalstromen tijdens gekozen momentopname’.
Stap 8: Transporttijd afvalstromen
(Optie 1)
In dit scherm kan de transporttijd van de afvalstroom met zowel de bouwkraan als de -lift worden berekend. Na het invullen van enkele gegevens zoals de handtijden, het katten en zwenken berekent het
HVB automatisch de transporttijd per cyclus(dag). Door op de knop ‘Ga naar eindresultaten’ te klikken
wordt het laatste scherm zichtbaar met daarop de eindresultaten van optie 1. Via de knop ‘Terug’ kan
terug worden gekeerd naar het scherm ‘Transporttijd personenstromen’.
Stap 8: Transporttijd afvalstromen
(Optie 2)
In dit scherm kan de transporttijd van de afvalstroom met zowel de bouwkraan als de -lift worden bere-

Afbeelding 5.10: STAP 7: TRANSPORTTIJD PERSONENSTROMEN (OPTIE 2)
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Afbeelding 5.11: STAP 8: TRANSPORTTIJD AFVALSTROMEN (OPTIE 1)

Afbeelding 5.11: STAP 8: TRANSPORTTIJD AFVALSTROMEN (OPTIE 2)
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kend voor de gekozen momentopname. Na het invullen van enkele gegevens zoals de handtijden, het
katten en zwenken berekent het HVB door te klikken op de knop ‘Afvalstromen doorrekenen’ automatisch de transporttijd per cyclus(dag) voor de gekozen momentopname. Dit resultaat is in feite de
berekening van de gemiddelde transporttijd van de afvalstromen van iedere verdieping waarop tijdens
de gekozen momentopname activiteiten en dus ook afvaltransporten plaatsvinden. Door op de knop
‘Ga naar eindresultaten’ te klikken wordt het laatste scherm zichtbaar met daarop de eindresultaten
van optie 2. Via de knop ‘Terug’ kan terug worden gekeerd naar het scherm ‘Transporttijd personenstromen’.
Stap 9: Overzicht eindresultaten
(Optie 1)
In dit scherm worden na enkele berekeningen de eindresultaten voor ‘optie 1: het ontwerpen van het
verticale bouwplaatstransport’ weergegeven. Allereerst moeten een aantal gegevens worden ingevuld
zoals het aantal kranen, liften en gevelsteigers dat men verwacht op het project toe te passen. Daarna
moet de onbezette tijd worden bepaald, met behulp van de bijbehorende knoppen, die daarna wordt
gebruikt om de materiaalstroom van iedere verdieping door te rekenen. Door daarna op ‘Materiaalstromen berekenen’ te klikken worden automatisch de transporttijden van de materiaalstromen voor alle
verdiepingen berekend. Hetzelfde geldt voor het klikken op ‘Afvalstromen berekenen’. Met behulp van
deze gegevens, die per verdieping worden uitgerekend en ook per verdieping zichtbaar zijn, wordt het
eindresultaat automatisch doorgerekend waarmee een keus kan worden gemaakt voor het aantal in te
zetten transportmiddelen met behulp van de gemiddelden onderaan het scherm. Deze resultaten kunnen worden geoptimaliseerd door te klikken op de knop ‘Resultaten optimaliseren’.
Stap 9: Overzicht eindresultaten
(Optie 2)
In dit scherm worden na enkele berekeningen de eindresultaten voor ‘optie 2: het beheersen van het
verticale bouwplaatstransport’ weergegeven. Allereerst moeten een aantal gegevens worden ingevuld
zoals het aantal kranen, liften en gevelsteigers dat men verwacht op het project toe te passen. Daarna
moet de onbezette tijd worden bepaald die daarna wordt gebruikt om de materiaalstroom per cyclusdag met de bouwkraan door te rekenen. In de drie eindoverzichten zijn de transporttijden per cyclusdag weergegeven. Deze kunnen worden beoordeeld en bij stap 6: ‘Transporttijd materiaalstromen per
cyclusdag’ worden geoptimaliseerd (klikken op: ‘Resultaten optimaliseren’), waarmee de inzet van de
transportmiddelen kan worden beheerst.
De resultaten
Wanneer men als gebruiker alle berekeningen heeft gemaakt inclusief die in het scherm met het overzicht van de eindresultaten, dan kan men de resultaten afhankelijk van de gekozen optie gaan beoordelen. Optie 1 geeft als eindresultaat het gemiddelde van meerdere aspecten van het hele gebouw
met de totale transporttijd per transportmiddel en de bezetting als twee belangrijkste om te beoordelen. Het eindresultaat van optie 1 is weergegeven in afbeelding 5.14 op de volgende pagina. Met behulp van deze twee zojuist genoemde aspecten en de inzet van de transportmiddelen kan een keuze
gemaakt worden voor de juiste hoeveelheid in te zetten transportmiddelen. Voor het project JuBi komt
als eindresultaat uit optie 1 dat JuBi, rekening houdende met de afbakeningen, gebouwd zou kunnen worden met 3 kranen, 4 liften en 2 gevelsteigers. Wanneer de gebruiker niet tevreden is met de
uitkomsten kunnen de resultaten worden geoptimaliseerd door de planning aan te passen, ofwel wanneer welke materialen worden getransporteerd, om op deze manier tot een optimum te komen.
Optie 2 geeft als eindresultaat verschillende waarden per cyclusdag voor het gehele gebouw, met als
belangrijkste beoordelingsaspecten de totale transporttijd en de bezetting. Het eindresultaat van optie
2 is weergegeven in afbeelding 5.15 op de volgende pagina. In het geval van het project JuBi geldt dat
voor de gekozen momentopname van 1 juli 2011 problemen optreden met het kraangebruik op cyclusdag 5 (bezetting: 125,24%) en problemen met het liftgebruik op cyclusdag 8 (bezetting: 244,22%). Met
behulp van deze resultaten kan ook weer de planning, ofwel de dagen dat materialen worden getransporteerd, worden geoptimaliseerd.
Op deze manier moeten dus voor de beide opties de eindresultaten worden beoordeeld en geoptimaliseerd. Dat de projectleiding op JuBi profijt heeft gehad van het inzichtelijk maken van vooral de liftbewegingen en de problemen die daarbij optraden zal nog uitvoering worden besproken in het volgende
hoofdstuk.
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Afbeelding 5.12: STAP 9: OVERZICHT EINDRESULTATEN (OPTIE 1)

Afbeelding 5.13: STAP 9: OVERZICHT EINDRESULTATEN (OPTIE 2)
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Back-up
Het is van belang om regelmatig het bestand op te slaan en daarbij de bestandsnaam niet te veranderen! De bestandsnaam moet zijn: Hulpmiddel voor het verticale bouwplaatstransport.xls. Wanneer
de bestandsnaam namelijk veranderd wordt, werken sommige macro’s (dit zijn sets van instructies
die afgespeeld worden bij het drukken op een knop) niet meer. Wanneer een fout in het programma is
geslopen, dient men weer met het lege HVB van voor af aan te starten. Omdat de bestandsnaam niet
aangepast kan worden, is het dus aan te raden om regelmatig een back-up van het bestand te maken,
zodat de ingevulde informatie niet verloren kan gaan.
Beheer van het HVB
Met de programma’s Microsoft Excel en Microsoft Visual Basic kan het HVB aangepast worden. De
afzonderlijke worksheets van het rekenmodel zijn beveiligd met een wachtwoord, waardoor cellen en
formules niet aangepast kunnen worden. Een document met informatie over de gebruikte wachtwoorden is opgenomen in bijlage Y. Tevens zijn een aantal aanbevelingen opgenomen in §7.3 voor verbetering en uitbreiding van het HVB.
De informatie in deze paragraaf is verwerkt in het hulpmiddel middels een afzonderlijke handleiding,
die is opgenomen in het hulpmiddel. Door op de ‘ ’ te klikken komt de gehele handleiding in beeld,
waarbij alle schermen met bijbehorende informatie en een stappenplan de revue passeren. Wanneer
men in de handleiding op de knop ‘Terug’ klikt keert men terug naar het scherm waar men was gebleven.

Afbeelding 5.14: eindresultaat voor optie 1: ‘ontwerpen’

Afbeelding 5.15: eindresultaat voor optie 2: ‘beheersen’
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Naast de handleiding, bereikbaar via het zojuist genoemde vraagteken, is op bijna ieder scherm ook
de volgende knop ‘
‘ weergegeven. Wanneer men als gebruiker op deze knop klikt ziet men de te
volgen stappen met daarbij een korte uitleg. Tevens kan men via deze knop door het HVB navigeren.

5.8

Conclusie

Het HVB is een Excel-bestand geworden dat digitaal op een CD-ROM verstrekt zal worden. De
doelstelling: ‘Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor werkvoorbereiders en
(logistiek) uitvoerders om tijdens de voorbereiding- of uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten de materiaal- en personenstromen van het verticale transport op de bouwplaats inzichtelijk
te maken, zodat na optimalisatie weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor de inzet van
de juiste transportmiddelen’ is uitgevoerd. Dat wil zeggen dat een rekenmodel is ontwikkeld waarmee
(logistiek) uitvoerders of werkvoorbereiders de gewenste informatie kunnen genereren. Zij dienen de
verantwoordelijkheid op zich nemen tot het invullen en beheren van het programma.
Gezien de complexe inhoud van data en berekeningen in het HVB zijn naast het hulpmiddel zelf, de
interne handleiding en de technische informatie uit bijlage Y alle invoer- en uitvoergegevens verwerkt
in een informatiestroomschema. Dit schema dat te vinden is in bijlage Z bevat alle informatie die ingevoerd moet worden in het hulpmiddel en laat exact zien hoe deze input door het HVB verwerkt moet
worden middels berekeningen. Met behulp van dit stroomschema is het dus mogelijk om een beter
overzicht te krijgen van wat er plaatsvindt in het HVB en met het oog op de toekomst is het stroomschema ook te gebruiken om aanpassingen te doen aan het HVB om het geschikt te maken voor
andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten.
In de voorgaande paragrafen is uiteengezet welke informatie daarvoor benodigd is en dit dient allemaal ingevoerd te worden in het programma, zodat de benodigde berekeningen plaats kunnen vinden.
Gestreefd is naar één enkel bestand dat voor een specifiek bouwproject aangemaakt kan worden en
waarin alles ingevoerd en uitgevoerd wordt. Met de hiervoor uiteengezette structuur en het ontwerp
dat in Excel is gerealiseerd, is ook dit geslaagd. In het volgende hoofdstuk zal het HVB getoetst worden.
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6. Toetsing Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport
6.1

Inleiding

Het resultaat van het onderzoek en ontwerp is een hulpmiddel dat direct op de bouwplaats van JuBi
in gebruik genomen zou kunnen worden. Voordat dit echter gedaan wordt zal het hulpmiddel in dit
hoofdstuk eerst een toetsing doorgaan, zodat duidelijk wordt of het gerealiseerde hulpmiddel voldoet
aan alle gestelde eisen, correct werkt en eventueel nog verbeterd kan worden.
In dit hoofdstuk zal daarom een terugkoppeling plaatsvinden naar het oorspronkelijk gesignaleerde
knelpunt en de problematiek die aan de basis van het onderzoek ligt. Vervolgens zal de toetsing
uitgevoerd worden waarna tot slot een conclusie van de toetsing van het gerealiseerde hulpmiddel zal
volgen aan het eind van dit hoofdstuk.

6.2

Terugkoppeling naar het gesignaleerde knelpunt en de problematiek

Het probleem waar dit afstudeertraject op is gestoeld is dat binnen de bouwnijverheid geen hulpmiddel
voorhanden is om de bouwplaatslogistiek optimaal te ontwerpen en beheersen, waardoor werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders uitgaan van aannames en ervaringen met projecten uit het verleden.
De materieelinzet wordt hierdoor onnauwkeurig en met minder zekerheid bepaald, dan wanneer hier
een objectieve methode aan ten grondslag zou liggen. Dit algemene probleem is daarnaast ook als
probleem inzichtelijk gemaakt op het project JuBi. Daar bleek de bezetting van de torenkranen te hoog
waardoor overgewerkt moest worden en extra materieelinzet was vereist. Tijdens het onderzoek is
een casestudie uitgevoerd op het project JuBi, waarbij een data-analyse is gegenereerd welke een
belangrijke rol vervult in het hulpmiddel. Daarnaast zijn tijdens het onderzoek ook de materiaal- en
personenstromen op JuBi inzichtelijk gemaakt en is het ondersteunende materieel in kaart gebracht.
Verder zijn de hulpmiddelen OBT, ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ en ‘Model Kraantijdbepaling’ onderzocht en aan het hulpmiddel gekoppeld. Uiteindelijk is uit dit onderzoek het gerealiseerde hulpmiddel HVB voortgekomen en dit hulpmiddel is erop gericht om het algemene probleem aan te pakken en
op te lossen, namelijk het ontbreken van een objectieve methode voor het bepalen van de materieelinzet op de bouwplaats. Met het ontworpen rekenmodel, waarbij de uitvoer beslissingsondersteunend
zal zijn, kan de inzet van de juiste transportmiddelen worden ontworpen of beheerst. Dat wil zeggen
dat met behulp van een objectieve methode de materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt waarna, eventueel na optimalisatie, de keuze voor de juiste hoeveelheid transportmiddelen kan worden gemaakt. Deze keuze is tweeledig, waarbij enerzijds voorafgaand aan het project de
materieelinzet kan worden bepaald en anderzijds tijdens het project op een zelf gekozen moment de
materieelinzet tegen het licht kan worden gehouden. Zoals uit het onderzoek blijkt is dit hulpmiddel de
oplossing voor de geschetste problematiek. Grote onzekerheden en –nauwkeurigheden met betrekking tot het bepalen van de materieelinzet zijn verleden tijd wanneer gebruik wordt gemaakt van deze
objectieve methode.
Een aandachtspunt bij het gebruik van het programma is het moment waarop gestart kan worden met
de toepassing. Dit onderzoek heeft zich gericht op de situatie van JuBi en hieruit komt de behoefte
voort aan een programma dat nog tijdens de uitvoeringsfase toegepast kan worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat vanwege de twee keuzemogelijkheden het hulpmiddel ook in de voorbereidingsfase kan worden toegepast. Eventueel zou het hulpmiddel zelfs in de ontwerpfase kunnen worden
toegepast aangezien het ook met een schetsontwerp mogelijk is om variabelen en hoeveelheden
materialen te schatten en in te voeren. De berekeningen kunnen dan gemaakt worden en er zullen
resultaten over de totale transporttijd en bezetting van het materieel dat men wil gaan toepassen uit
volgen. Hoe later in het bouwproces men echter de getallen invoert, des te betrouwbaarder zullen de
resultaten zijn. In figuur 6.1 op de volgende pagina is dit gevisualiseerd. Zichtbaar is dat er een directe
relatie bestaat tussen de mate waarin toe te passen materialen en de bijbehorende materiaalspecificaties bekend zijn en de mate waarin het rekenmodel de werkelijkheid benaderd. Het rekenmodel werkt
met slechts variabelen en data die ingevoerd moeten worden door de gebruiker zelf en hoe gedetailleerder dit gebeurd des te realistischer zal de output zijn. Dit betekent, gekeken naar de twee keuzes,
dat bij het ontwerpen van het verticale transport vooraf meer onzekerheden zijn, dan bij het beheersen
hiervan tijdens de bouw. Natuurlijk geldt deze situatie ook voor het geval waarin de materieelinzet op
de traditionele wijze (op basis van aannames en ervaringen) zou worden bepaald.
Concluderend kan worden gesteld dat voor de tweede optie in het hulpmiddel voldoende informatie
beschikbaar is om de verschillende stromen inzichtelijk te maken en om daarmee de totale trans-
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porttijd en bezetting van het toegepaste materieel tegen het licht te houden. Dit zojuist genoemde
voorbeeld zal ook worden gebruikt om de liftinzet op het project JuBi inzichtelijk te maken en door te
rekenen aangezien men op het project JuBi hier vooral benieuwd naar is (meer hierover in §6.4).
Toetsing of het aan het begin van deze paragraaf geschetste probleem ook daadwerkelijk vermindert
door gebruik te maken van het HVB is niet mogelijk binnen de gestelde grenzen van dit onderzoek,
echter de casestudie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek hebben onomstotelijk vastgesteld dat
de ontwikkelde objectieve methode waarbij exact de totale transporttijden met bijbehorende bezetting worden bepaald van meerwaarde zijn voor dit type projecten. De juiste hoeveelheid in te zetten
transportmiddelen is met een grotere zeker- en nauwkeurigheid te ontwerpen of beheersen, waardoor
problemen met overwerk van personeel en extra inhuren van materieel minder voor zullen komen.
Voor het bouwproject JuBi is het hulpmiddel in ieder geval van grote waarde en dit zal in de loop van
dit hoofdstuk verder worden toegelicht.

6.3

Toetsing

In deze paragraaf zal het HVB worden getoetst, waarbij enerzijds is gecontroleerd of het hulpmiddel
het doet en anderzijds of het hulpmiddel het goed doet. Daarvoor is allereerst gecontroleerd of het
HVB voldoet aan het opgestelde programma van eisen. Deze controle heeft plaatsgevonden door
twee (onbevangen) medewerkers van het gastbedrijf, die in de toekomst met het HVB moeten gaan
werken. De twee medewerkers zijn een logistiek uitvoerder en een bouwplaatsmanager, laatstgenoemde is tevens mijn bedrijfsbegeleider. Ter introductie van de toetsing is een korte presentatie gegeven, waarbij kort de werking van de verschillende schermen zijn toegelicht. Na deze introductie zijn
de personen het programma gaan verkennen en hebben ze gespeeld met de variabelen en uitkomsten. Tevens hebben ze de mogelijkheden van het programma geanalyseerd. Na het invullen van het
programma hebben afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met beide medewerkers. De resultaten
van deze gesprekken zullen in deze paragraaf worden besproken. Aan het einde van deze paragraaf
zal ook de uitkomst van het rekenmodel worden getoetst.
6.3.1 Programma van Eisen
In §5.3 is het programma van eisen en randvoorwaarden opgesteld waarmee de doelstelling moet
worden behaald. Deze staan hieronder nogmaals opgesomd. In de gesprekken met de proefpersonen
die het HVB hebben getest zijn deze eisen en randvoorwaarden ter sprake gebracht. Op deze manier
kan worden gecontroleerd of het hulpmiddel hieraan voldoet.

Figuur 6.1: detailniveau van de activiteiten, materialen & materiaalspecificaties uitgezet tegen de tijd
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Eisen:
• Met het hulpmiddel moet een beeld te genereren zijn van de materiaal- en personenstromen. Dit
beeld moet enerzijds van het gehele project gegeven kunnen worden met het oog op het bepalen
van de inzet van transportmiddelen en anderzijds moet een momentopname te genereren zijn die
een beeld schept op een bepaald moment in het bouwproces om zo de inzet van de transportmiddelen te kunnen beheersen.
• Met de uitkomsten moet een weloverwogen keuze gemaakt kunnen worden voor de inzet van
transportmiddelen voor het optimale verticale transport.
• Het hulpmiddel moet zo worden ontworpen dat niet alleen project JuBi doorgerekend kan worden,
maar dat in de toekomst ook andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten, met eventueel wat
kleine aanpassingen, dit hulpmiddel kunnen toepassen.
• De resultaten dienen overzichtelijk weergegeven te worden en slechts op één manier interpreteerbaar te zijn om zo de communicatie te verbeteren.
• De input dient te bestaan uit de activiteiten en materialen die benodigd zijn voor de bouw van één
repeterende verdieping, plus een aantal materiaalspecificaties. Het mag geen probleem opleveren als details daarvan nog niet bekend zijn. De materiaalspecificaties moeten door de logistiek
uitvoerder worden verzameld en ingevoerd.
Randvoorwaarden:
• Het hulpmiddel dient zo eenvoudig mogelijk te worden opgezet, met het oog op de toekomstige
gebruiker ervan. Een handleiding voor het gebruik ervan is gewenst. Een handleiding verwerkt in
het programma geniet de voorkeur boven een losse handleiding.
• De resultaten van het hulpmiddel moeten aanpasbaar blijven gedurende het bouwproces om zo
hernieuwde inzichten mee te kunnen nemen in het resultaat.
• De berekeningen en kengetallen in het hulpmiddel moeten zichtbaar en aanpasbaar zijn om zo
duidelijkheid te scheppen voor de gebruiker. Het model is beslissingsondersteunend en op deze
manier kan de gebruiker naar eigen inzicht een optimum voor de specifieke situatie creëren.
Wanneer uit de gesprekken blijkt dat het HVB voldoet aan bovenstaande eisen en randvoorwaarden,
dan kan worden gesteld dat de doelstelling uit §5.2 is behaald.
6.3.2 Toetsing door logistiek uitvoerder dhr. Reuvers
Voor het toetsen van het programma is dhr. Reuvers bereid gevonden. Dhr. Reuvers is logistiek
uitvoerder op het project JuBi. Het is zijn eerste grote project en hij heeft 5 jaar ervaring. Zijn bevindingen van het programma zijn hieronder opgesomd:
• Het hulpmiddel maakt de materiaal-, personen- en afvalstromen goed inzichtelijk, waarbij het
positief is dat de kraan- en lifttijden integraal worden beschouwd. Dat wil zeggen dat ik het positief
vind dat je verschillende materialen met meerdere transportmiddelen kan doorrekenen.
• De twee opties in het HVB vind ik goed bedacht. Vooral optie 2, het beheersen van het verticale
bouwplaatstransport, is zeer belangrijk om te kunnen nacalculeren ofwel de uitgangspunten die
ooit zijn bedacht kunnen toetsen.
• Zeker achteraf kan geconcludeerd worden dat de methode waarbij de 12e verdieping als representatieve verdieping op JuBi is gebruikt om de database te vullen de juiste is geweest.
• Het HVB zal in de toekomst zeker van nut zijn voor andere hoogbouwprojecten. In ieder gebouw
moeten materialen worden verwerkt, maar het is de onderliggende methode waar het om gaat en
die is goed. Logistiek wordt echter ook steeds belangrijker binnen de bouw. Zeker op JuBi is mijn
functie als logistiek uitvoerder cruciaal en belangrijk, omdat op deze manier andere bouwkundig
uitvoerders zich alleen op zijn taken buiten hoeft te concentreren.
• Het hulpmiddel vergt wel enige uitleg, je moet je er eerst goed in verdiepen voordat de werking en
mogelijkheden duidelijk worden. Een handleiding is daarbij zeker nodig en de interne variant waar
in dit hulpmiddel voor is gekozen verdiend de voorkeur boven een uitgeprinte versie. Hiermee
samenhangend is de overzichtelijkheid van het hulpmiddel. Deze is in het begin wat moeilijk, maar
wanneer je als gebruiker je erin verdiept dan wordt deze naarmate je met het HVB werkt steeds
beter. Duidelijk is wel dat wanneer je geen interesse hebt en toont het hulpmiddel niet geschikt is
om te gebruiken, vanwege de complexe werking.
• De uiteindelijke resultaten die het hulpmiddel oplevert, namelijk de totale transporttijd per trans-
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•

•

portmiddel met bijbehorende bezetting, zijn de juiste. De ‘pieken’ die visueel worden gemaakt zijn
exact de resultaten waarop je wilt en kunt sturen. Optimaliseren doormiddel van het aanpassen
van de planning is tevens een goede manier, waarbij wel moet worden opgemerkt dat je transporten het liefst op één dag plant. Het spreidden van de transporten over meerdere dagen komt de
regelmaat buiten niet ten goede en met alle respect, maar de mensen buiten denken niet na voor
je. Alleen met regelmaat ben je in staat om je productiviteit te verhogen. Wel moet je oppassen dat
je bij het optimaliseren niet vergeet om zelf ook nog na te denken en veranderingen duidelijk communiceert naar de betrokkenen.
De berekeningen die zichtbaar zijn in het hulpmiddel zijn in feite niet nodig, totdat je op de grens
gaat zitten van de mogelijkheden of wanneer je gemeten waarden wilt gaan controleren. Het is
wel goed dat mensen die geïnteresseerd zijn in de onderliggende berekeningen deze kunnen
inzien als men dat wil.
Slotconclusie is dat het hulpmiddel een verrijking is. Je hebt nu de mogelijkheid om het ‘fingerspitzengefühl’ dat je hebt te kwantificeren. Het heeft mijn beeld van de logistiek verruimd en de meest
opvallende conclusie voor mij is dat de snelheid van de transportmiddelen niet zozeer van invloed
is op de totale transporttijd van JuBi in vergelijking met de ingevulde handtijden ofwel de aan- en
afpiktijden.

6.3.3 Toetsing door bouwplaatsmanager dhr. Quataert
De tweede proefpersoon die het programma heeft getoetst is dhr. Quataert. Dhr. Quataert is bouwplaatsmanager op het project JuBi. Hij is bij veel grote projecten betrokken geweest en heeft 25 jaar
ervaring. Zijn bevindingen van het programma zijn hieronder opgesomd:
• Het hulpmiddel maakt de materiaal-, personen- en afvalstromen goed inzichtelijk.
• De twee opties geven een goed totaalbeeld van de bouwplaatslogistiek. Belangrijk is wel om in het
HVB niet vast te zitten aan je materieelinzet. Je moet de verschillende stromen kunnen doorrekenen met één transportmiddel en de keus voor het aantal transportmiddelen moet bij de resultaten
zijn te maken.
• De keuze voor de representatieve verdieping is een goede en waarschijnlijk ook de enige mogelijkheid om voldoende inzicht te krijgen in de verschillende stromen. Wel moet je je afvragen of
bij de tweede optie deze methode om te komen tot een database nog voldoende diepgaand is,
gezien de vele kennis die op dat moment over het project bekend is.
• Ik denk dat het HVB zeker in de toekomst gebruikt kan worden voor andere binnenstedelijke
hoogbouwprojecten. Binnen de BAM is er ook interesse om het te gaan gebruiken. De basis van
het hulpmiddel, de database, moet voor ieder toekomstig project wel worden gegenereerd. Alleen
op deze manier kan je de behoefte bepalen en deze behoefte ergens plaatsen.
• De gebruiksvriendelijkheid van het hulpmiddel is veel beter dan het hulpmiddel OBT. Nadeel is wel
dat je alles op een computerscherm ziet. Dit komt het overzicht niet ten goede. Volgens mij is OBT
niet gebruiksvriendelijk, omdat gerekend wordt met veel constante waarden. De variabele waarden in het HVB maken het veel helderder en duidelijker.
• Een ander punt van kritiek is de cyclustijd waarmee gerekend wordt. Het is lastig om rekening te
houden met veranderende cyclussen door bijvoorbeeld onwerkbaar weer, waardoor de ruwbouw
verschuift ten opzichte van de afbouw. De waarden kunnen wel veranderd worden in het hulpmiddel, maar het is nogal omslachtig.
• Optimalisatie van de eindresultaten vindt op de juiste manier plaats. Het aanpassen van de planning vergroot de gebruiksvriendelijkheid, doordat niet weer vele berekeningen hoeven te worden
gemaakt.
• De achterliggende berekeningen hoeven wat mij betreft niet zichtbaar te zijn. Je moet gewoon
vertrouwen hebben in de rekenmethode.
Geconcludeerd kan worden uit de resultaten van bovenstaande twee gesprekken dat beide personen
tevreden zijn met het HVB. Het HVB maakt de materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk zoals
dit was verwacht en beide personen zijn het erover eens dat met het hulpmiddel een weloverwogen
keuze kan worden gemaakt voor de juiste hoeveelheid in te zetten transportmiddelen. Daarnaast
waren de ze het erover eens dat met enkele kleine aanpassingen het hulpmiddel in de toekomst ook
voor andere hoogbouwprojecten ingezet moet kunnen worden. De gebruikte methodiek waarbij de
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een representatieve verdieping wordt uitgetrokken is volgens beiden de enige juiste methode om de
verschillende stromen inzichtelijk te maken. Verder zijn de interne handleiding, de aanpasbare variabelen en de mogelijkheid tot optimalisatie goed ontvangen. Punt van kritiek was vooral de hoeveelheid
tijd die het zou gaan kosten om het werken met het HVB onder de knie te krijgen. Ik verwacht zelf dat
een investering van geld en vooral tijd in het eigen maken van de methodiek een must is, waarbij de
uitkomsten de investering dubbel en dwars zullen terugverdienen. Beide personen waren het hier met
mij over eens. Daarnaast vond men ook dat het hulpmiddel in het begin wat onoverzichtelijk oogde. Dit
heb ik geprobeerd te verbeteren door de interne handleiding printbaar te maken, waardoor meerdere
schermen naast elkaar kunnen worden bekeken.
Op basis van de bevindingen uit deze toetsing kan worden gesteld dat de eisen en randvoorwaarden
uit §5.3 zijn behaald. Dit blijkt uit de volgende punten:
• Met het HVB worden daadwerkelijk de materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk gemaakt,
waarbij de beide opties met bijbehorende optimalisatiemogelijkheid een weloverwogen keuze
vooraf of tijdens het project mogelijk maken voor de inzet van de juiste transportmiddelen;
• Met enkele kleine aanpassingen zijn in de toekomst ook andere hoogbouwprojecten door te rekenen.
• Het resultatenscherm is overzichtelijk en de resultaten zijn slechts op één manier interpreteerbaar.
• De belangrijkste input van het hulpmiddel vormt inderdaad de kennis voortgekomen uit de dataanalyse, waarbij activiteiten, materialen en materiaalspecificaties moeten worden ingevuld.
• Er is een interne handleiding aanwezig in het hulpmiddel, die tevens printbaar is om de overzichtelijkheid te vergroten.
• De meeste waarden zijn variabel en kunnen aangepast worden om zo een optimum te creëren
voor de gevraagde situatie.
• De berekeningen die worden gebruikt zijn zichtbaar, om de gebruiker zo meer vertrouwen met
betrekking tot de rekenmethode te geven. De gebruiker kan achterhalen hoe bepaalde getallen in
het HVB ontstaan en worden berekend.
Uit de antwoorden van de gebruikers van het programma kan de conclusie worden getrokken dat het
programma de functie vervult die het dient te vervullen, namelijk dat met het HVB de materiaal- en
personenstromen inzichtelijk worden gemaakt en dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om het verticale bouwplaatstransport te ontwerpen of te beheersen.
6.3.4 Toetsen van de uitkomst
De uitkomst van het HVB is lastig toetsen, omdat het programma is geschreven in relatie tot het drukste moment in het bouwproces. Dit moment wordt op 1 juli 2011 bereikt en moet voor dit afstudeeronderzoek dus nog plaatsvinden. Dat betekent dat er op dit moment dus nog geen gegevens bekend
zijn, waarmee het HVB getoetst kan worden voor het genoemde moment.
Een andere mogelijkheid om het programma te toetsen zou dus kunnen gebeuren door een andere
datum te gebruiken, waarbij wel genoeg gegevens bekend zijn om de uitkomst van het HVB te toetsen
aan de praktijk. Helaas is de software Microsoft Excel 2007 hier niet geschikt voor. Daarnaast zou het
aanpassen van de benodigde gegevens tijdrovend zijn, omdat een aantal functies in het programma
geschreven zijn op de datum waarbij de bezetting het hoogst is. Deze functies zouden dan allemaal
aangepast moeten worden.
Om toch tot een goede toetsing van de uitkomst te komen is getracht de uitkomst enerzijds te toetsen
door het uitspreken van een verwachting en anderzijds door de uitkomst los van het hulpmiddel handmatig uit te rekenen.
Het uitspreken van een verwachting kan, aangezien het HVB is gestoeld op berekeningen van twee
andere afstudeeronderzoeken. Dat wil zeggen dat deze berekeningen niet zelf zijn ontwikkeld, maar
dat berekeningen uit andere afstudeeronderzoeken in het HVB zijn geïmplementeerd. De uitkomsten
van deze berekeningen zijn door de ontwikkelaars wel getoetst en akkoord bevonden. Vandaar dat de
verwachting uitgesproken kan worden dat de berekeningen in het HVB met bijbehorende uitkomsten
ook binnen een toegestaan bereik vallen.
De berekeningen waar het HVB vanuit gaat zijn, zoals al eerder genoemd, de berekeningen uit de
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afstudeeronderzoeken van dhr. Gijzen en dhr. Muskens. Beide personen hebben een conclusie met
betrekking tot hun uitgevoerde toetsing in hun rapport staan, die hieronder is opgesomd:
Conclusie toetsing ‘Model Kraantijdbepaling’ door dhr. Gijzen:
‘Het verschil tussen de totale werkelijke tijdsduur van de gemeten kraancycli op de bouwplaats en de
totale tijdsduur verkregen uit het Model Kraantijdbepaling bedraagt 0,84%. Dit verschil is minimaal,
waarmee de uitkomst van het model als nauwkeurig kan worden bestempeld.’1
Conclusie toetsing ‘Wachttijd Bouwplaatspersoneel’ door dhr. Muskens:
In de grafieken (zie figuur 6.2 en 6.3) is te zien dat de metingen en de berekeningen redelijk overeenkomen. In de tijdsperioden tussen 06:50 – 07:15, 09:05 – 09:30, 11:05 – 11:30 en 13:20 – 13:45
uur is op dag 1 en 2 een totale wachttijd van 8:18:19 (uur:min:sec) gemeten en het rekenmodel heeft
een totale wachttijd van 8:35:52 (uur:min:sec) berekend. Het verschil tussen de werkelijkheid en de
berekeningen is 3%.2
De conclusie met betrekking tot deze verwachting luidt dat het HVB gebruikt maakt van berekeningen
die zijn getoetst en goed bevonden door de ontwikkelaars, waardoor de verwachting uitgesproken kan
worden dat de uitkomst van het HVB ook akkoord zal worden bevonden.

Figuur 6.2: verschil tussen metingen en berekeningen bij aanvang 07:00 uur2

Figuur 6.3: verschil tussen metingen en berekeningen bij aanvang 09:15 uur2
1
2

Gijzen, A.A.H. 2009: 76-77
Muskens, G.H.J. 2010: 96-97
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Een aanbeveling bij deze toetsing van de uitkomst, die in het volgende hoofdstuk nog zal worden
uitgewerkt, is om metingen te verrichten tijdens de gekozen momentopname van 1 juli 2011. Op deze
manier kan worden gecontroleerd of de uitkomst die het HVB geeft ook binnen toegestane grenzen
valt.
Naast het uitspreken van deze verwachting is de uitkomst mede getoetst doormiddel van een handmatige berekening. De uitkomst van deze handmatige berekening is weergegeven in figuur 6.4 en
vergeleken met de uitkomst van het HVB. Concluderend kan worden gesteld dat de afwijkingen tussen
beide uitkomsten minimaal zijn en dat deze grotendeels kunnen worden verklaard doordat bepaalde
waarden in de handmatige berekening zijn afgerond. De eindconclusie luidt dat het HVB als nauwkeuig kan worden bestempeld, wat wil zeggen dat het HVB het goed doet.
6.3.5 Ingebruikname van het HVB op het project JuBi
Het aantal in te zetten bouwliften voor JuBi is min of meer op basis van aannames en ervaringen
bepaald. Tijdens het vooronderzoek bleek bij de projectleiding van JuBi als een verhoogde interesse
naar de vraag of het gekozen aantal van twee Jumpliften per toren voldoende zou zijn gedurende de
drukste periode in het bouwproces. In overleg met de bouwplaatsmanager is daarom besloten om
met behulp van het HVB de gekozen momentopname van 1 juli 2011 door te rekenen om daarmee de
verschillende stromen inzichtelijk te maken en de bezetting, van vooral de Jumpliften, als resultaat te
genereren. Om deze berekeningen en eindresultaten te kunnen maken is gebruik gemaakt van optie 2
van het HVB en de verzamelde uitkomsten van de casestudy, uitgevoerd tijdens de onderzoeksfase.
De uiteindelijke resultaten zijn aan het einde van §5.7 al kort gevisualiseerd bij de bespreking van de
inhoud van het HVB, maar deze zullen in deze subparagraaf nog verder worden verduidelijkt in relatie
tot de waarde die de uitkomsten hebben voor het project JuBi.
Tijdens de gekozen momentopname van 1 juli 2011 geeft het HVB de resultaten die zijn weergegeven
in afbeelding 6.1 op de volgende pagina. Zoals uit die bezetting van de Jumpliften blijkt levert dag 8
van de achtdaagse cyclus met 244,22% problemen op. Deze uitkomst is te optimaliseren waarbij allereerst de activiteiten inzichtelijk worden gemaakt die een te hoge transporttijd hebben. Uit deze analyse
blijkt dat de activiteit ‘binnenwanden op tapijt + 30 deuren’ de grootste boosdoener te zijn. Deze activiteit vindt plaats op dag 8 en de bijbehorende transporttijd bedraagt 17 uur 16 minuten en 43 seconden. Verder blijkt uit het eindoverzicht dat dag 3 van de cyclus niet optimaal wordt benut en dat hier
mogelijkheden liggen. Als tip is dus meegegeven aan de projectleiding van JuBi, dat het transport van
de zojuist genoemde activiteit beter verdeeld zou kunnen worden over dag 3 en dag 8, waardoor het
eindoverzicht eruit ziet, zoals weergegeven in afbeelding 6.2 op de volgende pagina. Op deze manier
worden de pieken verlaagd en de dalen verhoogd om een optimum te kunnen creëren.
Deze eindresultaten zijn voor de projectleiding van JuBi in een rapport samengevat en daarbij is het

Figuur 6.4: verschil tussen uitkomst handmatige berekening en uitkomst HVB
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HVB tevens op CD-ROM aan hen overhandigd. Het is nu aan hen om met behulp van het HVB te
zorgen voor een gelijkmatiger bouwproces met minder grote pieken en dalen.
Zoals ook al uit de toetsing bleek is het eindresultaat van dit afstudeertraject naar de verwachting van
de projectleiding van JuBi. Met behulp van de eindresultaten en optimalisatiemogelijkheid zijn ze nu
in staat om de vinger op de zere plek te leggen om zo te komen tot een beter bouwproces. In een
gesprek met de bouwplaatsmanager bleek tevens dat het HVB al bij andere personen van de centrale
werkvoorbereiding is geïntroduceerd. Deze personen gaven aan interesse te hebben om de mogelijkheden te onderzoeken het HVB in de toekomst te gaan gebruiken bij andere hoogbouwprojecten.
Tijdens het genereren van de gevraagde uitkomst voor JuBi zijn een tweetal opvallende bevindingen
gedaan. Deze staan hieronder opgesomd:
• Het optimaliseren werkt op de juiste manier. Een verbetering zou zijn om te werken met percentages in plaats van met kruisjes om aan te geven wanneer materialen worden getransporteerd. Op
deze manier kan nog beter worden geoptimaliseerd.
• In het HVB is bij het inzichtelijk maken van de materiaalstromen veelal gerekend met handtijden
van 300, 600 of 900 seconden. Opvallend was dat de snelheid van de lift op deze manier ondergeschikt werd aan de totale transporttijd. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakte voor de totale
transporttijd of gebruik werd gemaakt van een Jumplift (180 m/ min) of een personen-/ goederenlift
(28 m/ min). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wanneer de handtijden worden teruggebracht
deze zojuist genoemde invloed juist weer toeneemt.

6.4

Conclusie

In dit hoofdstuk is de toetsing van het ontworpen hulpmiddel verricht. Dat is gedaan met een terugkoppeling naar het gesignaleerde knelpunt, een toetsing door twee toekomstige gebruikers gekoppeld aan
het programma van eisen en een ingebruikname van het HVB op het project JuBi.
Concluderend kan gesteld worden dat het afstudeeronderzoek geslaagd is. Het onderzoek en het
HVB dragen bij aan een verbetering van het bouwproces en het HVB is reeds van meerwaarde gebleken voor het gastbedrijf JuBi B.V.

Afbeelding 6.1: eindoverzicht bouwlift voor optie 2 van het HVB tijdens gekozen momentopname

Afbeelding 6.2: eindoverzicht bouwlift voor optie 2 van het HVB tijdens gekozen momentopname na één keer optimaliseren
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7. Resumé en aanbevelingen
In dit hoofdstuk volgt ter afsluiting een terugblik op het afstudeertraject, waarbij per fase van het afstuderen kort de ontstane resultaten worden toegelicht. Tevens zullen de aanbevelingen bij enerzijds het
hulpmiddel en anderzijds aanbevelingen ten aanzien van de bouwplaatslogistiek in zijn geheel worden
besproken in dit hoofdstuk. Tot slot volgen nog de geldigheid van deze conclusies.

7.2

Resumé

7.2.1 Onderzoeksfase
• Algemene problematiek afstudeertraject heeft betrekking op het ontbreken van een hulpmiddel om
de bouwplaatslogistiek mee te ontwerpen en beheersen. Binnen de bouwnijverheid zijn diverse
hulpmiddelen voorhanden (waarvan OBT de voornaamste is), maar deze worden niet of nauwelijks gebruikt.
• Uiteindelijk bleek deze algemene problematiek ook van toepassing op JuBi. Gericht onderzoek
heeft aan het licht gebracht dat de kraanbezetting op JuBi de toegestane grens van 100% vaak
overschreed, waardoor kraanmachinisten extra overuren moesten maken en extra inzet van mobiele kranen was vereist. Gevolg hiervan was een stijging van de gerelateerde posten in de werkbegroting waardoor aan het eind van het project JuBi een behoorlijk verlies gaat maken op deze
posten. Concluderend kon worden gesteld dat wel degelijk behoefte bestaat aan een hulpmiddel
voor de bouwplaatslogistiek.
• Doelstelling voorafgaand aan het onderzoek luidde dat een hulpmiddel ontwikkeld zou worden
waarmee werkvoorbereiders en (logistiek) uitvoerders het optimale verticale transport zouden
kunnen ontwerpen en beheersen. Deze doelstelling is behaald middels drie taakstellingen en tien
onderzoeksvragen.
• Het afstudeeronderzoek is daarbij afgebakend op de materiaal- en personenstromen.
• JuBi is vooruitstrefend op het gebied van de logistiek. Dit blijkt uit materiaalkeuzes (veel prefabricages en voormontages), het aanstellen van een logistiek uitvoerder, het gebruik maken van een
grote vier liter kubel en het huren van een terrein waarop het logistiek centrum plaats kan vinden.
• Tijdens het onderzoek is nogmaals aangetoond dat geen objectieve methode wordt gebruikt om
de transportmiddelen mee te bepalen, maar dat dit vooral op basis van aannames en ervaringen
gebeurd. Daarbij komt nog eens dat te vaak problemen pas worden opgelost wanneer ze daadwerkelijk optreden.
• De data-analyse, waarmee door het uittrekken van alle materialen, benodigd voor één representatieve verdieping, een beeld kon worden gerealiseerd van de te verwachten hijs- en liftbewegingen
tijdens de drukste fase van het bouwproces, is erg zinvol geweest bij het onderzoek. Niet alleen
was het mogelijk om het uiteindelijke hulpmiddel hiermee te ontwerpen, ook waren werkvoorbereiders en uitvoerders meteen al geïnteresseerd naar de totale hoeveelheden aanvoer-, lift- en hijsbewegingen, omdat deze informatie nog niet zo gedetailleerd bekend was en men zo een beter
beeld kreeg van de druk op het bouwproces.
• Helaas heeft de vergelijking tussen het Nederlandse en Japanse bouwproces geen resultaten
opgeleverd die van invloed bleken op het te ontwerpen hulpmiddel.
• Gezien de status van de bouw bleek het beheersen van de belangrijke stukken materieel zoals de
bouwkranen en vooral de –liften bleek wel een punt van aandacht.
7.2.2 Ontwerpfase
• De ontwerpfase is gestart met een vernieuwde doelstelling.
• In de loop van het onderzoek werd duidelijk aan wat voor hulpmiddel het meest behoefte bestond.
Deze behoefte is met succes omgezet in een programma van eisen waarmee een hulpmiddel is
ontwikkeld tijdens de ontwerpfase.
• Het HVB is een in Microsoft Excel ontwikkeld rekenmodel waarmee de gebruiker zelfstandig de
materiaal-, personen- en afvalstromen inzichtelijk kan maken met behulp van projectgegevens,
een data-analyse en transporttijdberekeningen. Met de resultaten die uit deze inzichten voortvloeien kan de gebruiker, afhankelijk van de gekozen optie, de juiste hoeveelheid transportmiddelen
voor het verticale bouwplaatstransport ontwerpen of beheersen.
• Toetsing door twee toekomstige gebruikers heeft uitgewezen dat het hulpmiddel voldoet aan het
programma van eisen en dat het hulpmiddel het doet.
• Daarnaast is middels een toetsing van de uitkomst aangetoond dat het hulpmiddel het goed doet.
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Ook is het rekenmodel daadwerkelijk in gebruik genomen door JuBi B.V. Dit geeft aan dat de
doelstelling behaald is en hiermee de problematiek (in ieder geval op het bouwproject JuBi) af zal
gaan nemen, omdat meer inzicht in de materiaal-, personen- en afvalstromen zijn ontstaan die het
logistieke proces op de bouwplaats min of meer bepalen.

7.2.3 Afstudeerproces
In februari 2009 ben ik gestart met het masterproject ‘Participerend Observeren’. Dit project heb ik
uitgevoerd in Nijmegen en na mijn terugkomst op JuBi ben ik in juni 2009 gestart met het maken van
het afstudeerplan voor het begin colloquium. De presentatie bij dit colloquium heb ik in oktober 2009
gepresenteerd. Daarna ben ik aan de slag gegaan met de onderzoeksfase die in oktober 2010 is
afgerond. Daarmee heeft deze fase dus een jaar in beslag genomen. Dit heeft langer geduurd dan
de gebruikelijke tijd die voor deze fase staat. Wel ben ik zelf tevreden over het verloop ervan. Ik heb
gemerkt dat het afzonderlijk uitvoeren van het project ‘Participerend Observeren’ geen tijdwinst, maar
eerder verlies oplevert. Verder heb ik mijzelf in het jaar 2009-2010 met veel overgave ingezet als
commissaris studiereis voor de studievereniging SUPport. Tijdens dat studiejaar heb ik veel kennis
opgedaan over samenwerking binnen een bestuur of commissie, maar daarmee heb ik wel wat vertraging opgelopen. Positief was wel dat de studiereis naar Japan input is geweest in het uiteindelijke
onderzoek. Verder merkte ik na afloop van de reis in juli 2010, toen ik het afstuderen weer heb opgepakt, dat de problematiek omtrent de bouwplaatslogistiek me een beetje was ontschoten. Ik moest het
onderwerp weer opnieuw oppakken en dit merkte ik aan het uitwerken van het probleem. Ik kreeg hier
maar geen grip op, waardoor dit wat langer duurde. Uiteindelijk hebben de begeleiders van de Technische Univer-siteit mij daar wel positief in geassisteerd waarvoor dank. De presentatie voor het tussen
colloquium heb ik uiteindelijk in december 2010 gehouden.
Na deze presentatie heeft de ontwerpfase nog iets meer dan drie maanden in beslag genomen.
Omdat een heldere doelstelling geformuleerd is en een duidelijk programma van eisen was opgesteld
kon dit relatief snel uitgewerkt worden. De toegepaste methodiek, de data-analyse, is deels tijdens de
casestudie in de onderzoeksfase ontwikkeld en hoefde nu slechts in een digitaal rekenmodel verwerkt
te worden. Dit is gelukt met Microsoft Excel2007. Met dit programma is een werkend en begrijpelijk
model geprogrammeerd en daadwerkelijk in gebruik genomen op het bouwproject JuBi. De resultaten die het hulpmiddel gaf betreffende het gebruik van de Jumpliften gaf JuBi het benodigde inzicht
waardoor de situatie op de bouwplaats in de juiste richting kon worden gestuurd. Met behulp van de
toetsing zijn nog enkele punten van kritiek naar boven gekomen, die enerzijds het hulpmiddel hebben
verbeterd en anderzijds opgenomen zijn in de aanbevelingen (zie §7.3).
Het resultaat van het onderzoek is dan ook naar tevredenheid. Een duidelijk beeld is ontstaan van de
problematiek betreffende het verticale bouwplaatstransport en de hiermee samenhangende keuze
voor de juiste hoeveelheid transportmiddelen. In de ontwerpfase is een hulpmiddel ontwikkeld waar
behoefte aan is, niet alleen binnen JuBi B.V. waar men aangeeft het zeker te gaan gebruiken, maar
ook bij toekomstige hoogbouwprojecten. Met het resultaat van dit onderzoek is het mogelijk de problematiek af te laten nemen door de objectieve methode die is ontwikkeld, maar het is slechts een eerste
stap naar een volledig beheerst proces.
Persoonlijk ben ik ook tevreden met het eindresultaat. Wel moet ik opmerken dat vooral het begrijpelijk
maken van het probleem voor mijzelf, maar ook voor anderen soms tot irritaties heeft geleidt. ‘Logistiek’ blijft toch een lastig begrip, welke moeilijk tastbaar te maken is. Binnen de bouwnijverheid wordt
er gelukkig steeds meer aandacht aan besteed en het belang van een goede logistiek wordt steeds
meer onderkend. Ondanks dat ik het afstudeertraject niet exact in de daarvoor gestelde tijd heb doorlopen, ben ik toch geslaagd om zelfstandig een werkend hulpmiddel te realiseren op basis van een
zelf ontwikkelde methodiek. Daarmee kan ik zelf spreken van een geslaagd afstudeertraject.

7.3

Aanbevelingen

De aanbevelingen die in deze paragraaf worden besproken dienen twee doelen. Zo zijn er aanbevelingen opgenomen ter perfectionering van het ‘Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport’ en met betrekking tot nader onderzoek van bouwplaatslogistiek-gerelateerde onderwerpen.
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7.3.1 Aanbevelingen Hulpmiddel Verticaal Bouwplaatstransport
• Het is verstandig om met enkele gebruikers van het model te evalueren en te inventariseren wat
er nog aan het programma verbeterd kan worden. Deze evaluatie moet plaatsvinden nadat het
programma is gebruikt voor het ontwerpen of beheersen van de materieelinzet op enkele bouwprojecten. Hiermee samenhangend, en ook genoemd in hoofdstuk 6, is de toetsing van de gekozen momentopname. Gedurende het drukste moment tijdens het bouwproces zouden metingen
plaats kunnen vinden om zo de uitkomsten van het HVB te vergelijken met de praktijk en om zo
een toetsing van de uitkomst te kunnen laten plaatsvinden waardoor de range van het HVB bepaald kan worden.
• Het HVB kan nog verder uitgebreid worden om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Zo
kunnen allereerst de keuzemenu’s waar het rekenmodel gebruik van maakt uitgebreid worden
zodat de gebruiker meer opties heeft bij het invullen van verschillende variabelen. Dit is echter
een lastige verbetering, omdat deze aanpassingen veel werk met zich meebrengen en een grote
impact hebben op de formulieren die gegenereerd worden, de formules die automatisch berekend
worden en zo dus op de gehele werking van het programma.
• De gebruikers van het HVB zullen intensief moeten investeren in het programma. Deze investeringen betreffen het meten van hand- en wachttijden. Voor deze metingen zijn checklisten opgenomen in het model, waarmee hand- en wachttijden op de bouwplaats kunnen worden gemeten.
Door deze metingen kan de bibliotheek van het programma worden aangevuld en kan er steeds
betrouwbaarder en meer gedetailleerd kraantijd worden berekend. Het uitvoeren van deze metingen kan natuurlijk ook worden uitbesteed. Een andere mogelijkheid tot het aanvullen van de
bibliotheek van hand- en wachttijden is samenwerking met onderaannemers en leveranciers. Bij
het afsluiten van contracten kunnen door de aannemer handtijden worden verlangd. De onderaannemer of leverancier geeft de handtijden van de desbetreffende activiteit of het product op, waar
vervolgens in het HVB mee gerekend kan worden. Hierop voortbordurend kunnen door de aannemer maximale handtijden worden gesteld in het contract, waardoor de bezetting van de kraan
goed te plannen en te beheersen is.
• Onderzoek kan gedaan worden naar hoe het niet-representatieve gebouwdeel op een betere
wijze meegenomen kan worden in de berekeningen. Het in dit onderzoek gerealiseerde model
gaat uit van bouwfases van gelijke duur in het representatieve en niet-representatieve gebouwdeel, waarbij het niet-representatieve gedeelte wordt omgerekend middels het BVO. Maar het kan
voorkomen dat deze methode niet bij andere bouwprojecten werkt.
• Zoals ook in het HVB aangegeven is het afstudeeronderzoek van dhr. Muskens niet in Excel
geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de kansberekeningsformule niet werkend is gekregen in
Excel, maar dat deze als user-interface zichtbaar is gemaakt. Het rekenmodel zou nog beter worden wanneer deze mogelijkheid, eventueel met behulp van andere software, wel mogelijk wordt
gemaakt.
• Wat betreft de ontwikkeling van het programma zelf is de laatste aanbeveling om de methodiek
en berekeningen om te zetten in een ‘echt’ programma, in plaats van Microsoft Excel. De mogelijkheden van Excel zijn zoveel mogelijk benut, echter wanneer het HVB een echt programma is
in plaats van een Excelsheet, komt het programma nog betrouwbaarder over. Ook is het daarmee
nog gebruiksvriendelijker te maken en is de opmaak en werking niet gebonden aan de mogelijkheden van Excel.
• Het berekenen van de kraantijd met behulp van de ontwikkelde methode door dhr. Gijzen is uitsluitend geschikt voor bouwplaatsen waar torenkranen worden toegepast. Interessant is ook hoe de
kraantijd berekend kan worden wanneer gebruik wordt gemaakt van andere typen kranen, zoals
een topkraan of wat de invloed zou zijn van de inzet van mobiele kranen.
Verder zijn er nog wat aanbevelingen die wat kleine aanpassingen en/ of veranderingen vergen. Deze
staan hieronder kort opgesomd:
• Bij het berekenen van de transporttijd wordt in het HVB uitgegaan van één type. Het aanleggen
van een database met verschillende typen kranen, liften en andere soorten materieel verdient een
aanbeveling.
• Bij het invoeren van de planning, ofwel wanneer welke materialen worden gehesen, wordt nu gebruik gemaakt van een ‘x’. Het HVB zou worden verbeterd wanneer dit met een percentage wordt

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

112

•

gedaan, zodat er ook verschillende nuances qua bezetting kunnen worden aangegeven per dag.
Het HVB rekent nu het drukste moment in de planning door voor optie 2. Wanneer men nu een
ander moment zou willen doorrekenen moeten de verdiepingen waarop activiteiten plaatsvinden
opnieuw worden uitgezocht en ingevoerd. Dit is een tijdrovende bezigheid en daarom zou het ideaal zijn wanneer het HVB gekoppeld zou kunnen worden aan een planningsprogramma waardoor
met één druk op de knop de gekozen momentopname is in te laden. Om deze aanpassing door te
voeren zal het HVB wel in andere software geschreven moeten worden.

7.3.2 Aanbevelingen nader onderzoek
Een belangrijke aanbeveling voor nader onderzoek vormt de overlap van dit onderwerp met het afstudeeronderwerp van collega student dhr. Segeren. Zoals al eerder in dit rapport genoemd heeft zijn
afstuderen ook plaats gehad op het project JuBi. Dhr. Segeren heeft daar onderzoek gedaan naar het
verbeteren van de aan- en afvoerstromen met behulp van logistieke centra. Zijn onderzoek gecombineerd met dit onderzoek over de bouwplaatslogistiek zou gecombineerd en vergeleken kunnen
worden om te kijken wat voor een voordeel de beide onderzoeken samen hebben voor de betreffende
aannemer.
Tijdens dit onderzoek is alleen gekeken naar de materiaal- en personenstromen. Er zou een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden om de materieelstroom inzichtelijk te maken en om daarmee de
bijbehorende transporttijd te berekenen. Het hijsen van bekistingen, onderdelen van het gevelsteiger
of kubels is namelijk niet meegenomen in dit onderzoek en deze zijn wel van invloed op de totale
transporttijd en daarmee de keuze voor de juiste hoeveelheid transportmiddelen. Het model met de
rekenmethodiek is zo ingericht dat de materieelstroom zonder problemen ingevuld kan worden.

7.4

Geldigheid van de conclusies

Geldigheid is de mate waarin de gegevens van een specifieke onderzoekssituatie ook geldig zijn in
andere situaties. In deze paragraaf wordt kort aangegeven in hoeverre het hulpmiddel en de conclusies van dit onderzoek geldigheid hebben.
Tijdens het vooronderzoek is de problematiek voor binnenstedelijke hoogbouwprojecten in het algemeen onderzocht, echter tijdens het onderzoek heeft de casestudie zich gericht op de specifieke
situatie van het bouwproject JuBi te Den Haag. Met deze projectgegevens is de methodiek ontwikkeld
waarmee het HVB werkt en dit hulpmiddel is zo gemaakt dat het ook gebruikt kan worden op andere
binnenstedelijke hoogbouwprojecten. Echter, gelet op de aanbevelingen, moet het hulpmiddel daartoe nog wel enigszins aangepast worden. Deze aanpassingen zijn met het informatiestroomschema
(zie bijlage Z) te realiseren, omdat dit schema laat zien hoe de informatie stroomt waarbij het niet van
belang is om welk binnenstedelijk hoogbouwproject het gaat. Dat wil dus zeggen dat, met enkele aanpassingen van het HVB, dit hulpmiddel ook geldig is voor andere binnenstedelijke hoogbouwprojecten.
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