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Even voorstellen

• Naam: Arjan van Huizen
• Functie: Logistiek engineer
• Vooropleiding: Bouwkunde

Hoe is deze functie ontstaan bij Van Wijnen?



Greep uit onze 
projecten
In uitvoering



Greep uit onze projecten
Willemstoren - Rotterdam JEP- Rotterdam



Greep uit onze projecten
Mariskwartier - Vlaardingen WTC- Rotterdam



Wat is bouwlogistiek?



Wat is bouwlogistiek?

LOGISTIEK NAAR DE BOUWPLAATS

Logistiek op de bouwplaats
Interne logistiek



Welke uitdagingen 
hebben wij als 
ontwikkelende bouwer?



Uitdagingen
Verschuiving bouwopgave





Aanpak bouwlogistiek 



Doelstellingen - toekomstbestendigheid

• Van Wijnen heeft de weg ingeslagen van industrialisatie en 
modulariteit; 

• Met als stip op de horizon: 
• In 2025 geen afval produceren 
• In 2030 geen C02 - footprint 

Footprint

Betaalbaarheid

GebruikerskwaliteitAdaptief vermogen



Aanpak bouwlogistiek
‘’Creëren van omstandigheden waarbij het juiste product, met de juiste 
modaliteiten, op de juiste plaats, op het juiste moment beschikbaar is.’’ 

Ketensamenwerking – Control Tower

CO2 uitstoot;

Omgevingsmanagement

Faalkosten

Bouwlogistiek integraal onderdeel bouwprocesDA
TA



Initiatief Omgevingsanalyse Projectanalyse 

Engineering 
& 

voorbereiding
Bouwlogistieke

oplossingen Haalbaarheid
Uitwerking 
logistieke 
oplossing

Vergunning 
omgevingsmanag

ement

Inrichten logistieke 
keten en 

voorwaarden

Uitvoering STICK TO THE 
PLAN!

Instructies 
uitvoerend 
personeel

Monitoren proces Bijsturen waar 
mogelijk

Evaluatie Verzamelen data 
uit uitvoering Evaluatie data Lessons Learned



Aanpak bouwlogistiek
Leverancier Aannemer(s)Transporteur

BUSINESS MODEL IN DE KETEN

BOUWLOGISTIEK IN DE KETEN
SAMEN PLANNEN EN BESTUREN

OPEN DATA DELEN

LUSTEN EN LASTEN VERDELEN



Aanpak bouwlogistiek
• De logistieke oplossingen zijn er!

• Innovatief bouwen; 
• Logistieke bouwhubs; 
• Bundelen van vrachten in keten;
• Bouwticketsysteem i.c.m. kraanplanning; 
• Opstelplaatsen; 
• Groene golf; 
• Mobiele voorraadcontainers
• Runners; 
• Het gebruiken van andere modaliteit; 
• RFID en sensoren; 
• OV en pendelen;

Tot wel 69% minder vrachten naar de bouwplaats;

Tot wel 69% minder kilometers naar de bouwplaats;

Tot wel 68% minder CO2-uitstoot;

Tot wel 81 minuten besparing voor de leverancier per rit

Tot wel 15% arbeidsproductiviteitsverhoging;





Case: Mariskwartier
Modulair bouwen zorgt voor een beheersbaar logistiek proces



Mariskwartier in Vlaardingen

71

34Blauw Dak

36



Bouwlocatie

School

Supermarkt

Parkeergarage

Markt

Winkelcentrum

Projectlocatie
Mariskwartier

Wonen



Bereikbaarheid omgeving en project

Logistiek naar de bouwplaats

Logistiek op de bouwplaats

Planning en routing van het project 

Publieksveiligheid



Bouwmethode
Aanbesteding
• Traditionele bouwmethodiek

Uitvoering
• Prefab casco 
• Prefab gevelsysteem



Engineering en voorbereiding
• Volledige enginering in BIM

• Casco 
• Installaties 
• Gevel

• Logistieke afstemming tussen 
partijen & disciplines



Overzicht logistieke maatregelen
Logistieke hub in havengebied

Opstelplaats bij afrit snelweg

Modulair bouwsysteem

Bevoorrading afbouw tijdens ruwbouw

Voorraad vlekkenplan voor co-partners



Opstelplaats 
• Wachtlocatie voor direct 

transport
• Op afroep naar bouwplaats

Projectlocatie
• Bevoorrading en lossen op 

afspraak
• Diverse stromen alleen 

zelflossend met autolaadkraanHub locatie aan Deltaweg
• Voorraad hsb elementen 
• Voorraad kozijnen
• Voorraad zetwerk 
• Assemblage zetwerk 

















Opperen van installatie buizen
Voor sluiten van de verdieping 
worden er materialen geopperd op 
de verdieping.

Opperen stel & gevelkozijnen
Voor sluiten van de verdieping 
worden er materialen geopperd op 
de verdieping.

Opperen van glasbokken
Voor sluiten van de verdieping 
worden er materialen geopperd op 
de verdieping.

Opperen van vloer wapening
Voor sluiten van de verdieping 
worden er materialen geopperd op 
de verdieping.

Prefab constructie casco
Beton elementen voorzien van 
leiding sparingen

Prefab wandelementen
HSB elementen voorzien van 
minerale strips







Resultaten

Aantal vermeden kilometers: 60.564 km

CO2 reductie: 43 ton

Spitsmijdingen: 15 stuks

Gemiddelde lostijd op bouwplaats: 28 minuten

Verwachting traditioneel 1245 vrachten, 298 vrachten werkelijk 

Gemiddelde wachttijd op bouwplaats: 10 minuten



Case: JEP



JEP
Groot onderhoud

Binnenstedelijk gebied

Bereikbaarheid bouwplaats beperkt 

Bouwplaats in stadspark 

Geen ruimte voor opslag materiaal



Logistieke hub in samenwerking met BMN & GSA

LEAN planning per woning op dagdeel niveau

Materiaalbehoefte per type woning per dag

Dagelijks rit van hub naar bouwplaats i.c.m. runners 

Aangesloten bij spitsmijden traject – streven naar 12 structurele 
spitsmijdingen

Momenteel in uitvoering, nog geen data beschikbaar



Einde van de presentatie



Het klimaatakkoord brengt de 
nodige uitdagingen met zich mee 
voor de bouwsector. 

Wat kan jullie inbreng hierin zijn?
Hoe kan de Verkeersonderneming 
hierin ondersteunen?


