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Verkeer, Wegen & Mobiliteit

Bouwlogistiek;
succes door samenwerking
Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van
materialen en goederen op en rond de bouwplaats. Efficiënter transport heeft als doel een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad. De bouwsector is
verantwoordelijk voor circa 30 procent van de transportvrachtbewegingen. Veel verkeersstromen
zijn mono-bouwstromen. Dit kan slimmer worden georganiseerd en een procesinnovatie
kan efficiëntie in bouwlogistiek realiseren. Door met alle ketenpartijen samen te werken
kan dit worden bereikt. Uiteindelijk zal dit leiden tot kostenbesparing in de keten.
In eerste instantie richt de markt zich op
het economisch belang en opdrachtgevers richten zich op het maatschappelijk
belang. Om beide belangen te behartigen
moet worden samengewerkt (zie afbeelding 1). Vanuit een maatschappelijke
context zullen schone lucht en betere
bereikbaarheid gezien worden als winst.
Het in samenspraak verbinden van de
economische en maatschappelijke
belangen is precies wat efficiënte
bouwlogistiek nodig heeft. De opdrachtgever en de markt kunnen door samen te
werken hier stappen in maken. Afgelo-

pen zes jaar heeft het platform Logistiek
in de Bouw (www.platformlogistiekindebouw.nl) inzicht ontwikkeld en in
samenwerking met onder andere TLN,
Bouwend Nederland, Pure Birds en
anderen een vernieuwingsagenda
geïnitieerd. Zowel de markt als de
opdrachtgevers zijn in beweging en
daarmee is de tijd er rijp voor.
Idealiter komen alle ketenpartijen
(opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en handelaren) zo vroeg mogelijk in
het proces in een project samen om
Afbeelding 1: Schema waarden-invloed

De composietbruggen in Rotterdam: typisch voorbeeld
van ‘werken met minder materialen’
Een aantal bruggen in Rotterdam waren aan vernieuwing toe. Door slim ontwerp en
toepassing van nieuwe materialen is de materiaalhoeveelheid afgenomen. Een praktisch
voordeel in de buitenruimte is dat de composietbruggen een korte bouwtijd genieten.
De composietbrug wordt geprefabriceerd en in één keer geplaatst. Hierdoor is de hinder
voor de omgeving minimaal.

Afbeelding 2: Samenhang

Foto: Transport composietbrug (gemeente Rotterdam)
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onrendabele kilometers en het rijden met
half lege vrachten in de stad te voorkomen. Dit vereist het delen van informatie
tussen de partijen. Welke informatie en
hoe die gedeeld wordt moet onderling
worden afgestemd. Afbeelding 2 geeft de
complexiteit van bouwlogistiek weer,
waarbij deze wordt beïnvloed door het
bouwproject en de bouwpartners. Voor
efficiënte bouwlogistiek is de fysieke
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omgeving het relevante raakvlak tussen
bouwproject en bouwlogistiek. Tussen
bouwlogistiek en de bouwpartners is dat
de te voeren dialoog. Tussen bouwproject
en bouwpartner is dat de formele
overeenkomst. Wanneer dit in balans is
en de ketenpartijen hierover overeenstemming hebben bereikt is de efficiënte
bouwlogistiek een succes.
In de projectvoorbereiding is een
inschatting van de te verwachten
materiaalstromen zinvol. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van modellen
als het voorspellingsmodel, zoals
benoemd in het voorgaande artikel.
Het Bouwvoorspellingsmodel en Emissie
Indicator (BEI 2015 wegconstructies)
heeft als doel om de trend van het aantal
te verwachte bouwverkeersstromen weer
te geven om daarmee de bewustwording
te creëren dat bij bouwprojecten zowel
bouwverkeer als personenverkeer een
aanzienlijke vervoersstroom veroorzaakt.
Wanneer projecten zich voor efficiënte
bouwlogistiek lenen is het van belang om
hier aandacht aan te besteden in de
aanbestedingsfase. Op basis van de
gegevens uit dit voorspellingsmodel
wordt inzichtelijk gemaakt welke
materiaalstromen mogelijk leiden tot
efficiëntie. Afbeelding 3 toont de
uitkomsten van het aantal vracht- en
personenritten (heen- en terug) per week.
In het voorbeeld wordt een wegvaklengte
van 200 meter en breedte van 27 meter
breedte gebruikt op basis van tweemaal
de rijstroken, parkeerstroken, berm,
trottoirs en fietspaden. De kentallen uit
onder andere het voorspellingsmodel
worden gebruikt om een afweging te
maken, waarbij de nadruk moet worden
gelegd op de efficiënte bouwlogistiek. De
afweging vindt plaats aan de hand van de
impact die de bouwlogistiek heeft op de
omgeving; een strategische afweging.
Daarnaast worden de kansen onderzocht
die zich lenen voor het project. Denk aan
de transportroutes, HUBs en andere
oplossingen die zich reeds in de markt
bevinden. Dit wordt een kansensessie
genoemd. Samen met de te verwachten
verkeersstromen kan een afweging
worden gemaakt om onnodige transporten te voorkomen en efficiënte transportroutes te verkennen. Door middel van
een planningssessie wordt hierna met de
ketenpartijen afstemming gezocht in de
levering, bundeling van vrachten en het
aantal kilometers.

Foto: Bouw in stedelijke omgeving ‘de Rotterdam’

Bouw van ‘De Rotterdam’ met een HUB
De bouw van De Rotterdam heeft in dichtbebouwde omgeving plaatsgevonden. In het
proces is vooraf inzicht verkregen in het proces. Dit is door middel van samenspraak
efficiënter geworden. Logistieke bewegingen gaan via een HUB buiten de stad hetgeen
resulteert in circa 75 procent volle vrachtwagens én de terugname van het afval bij vertrek
van de bouwplaats. De coördinatie van de logistiek was ondergebracht bij één partij.
De oplossing Smart Building Logistics (SBL) is toegepast. Hierbij is rust op de bouwplaats,
focus op de kernactiviteiten en verlaging van de logistieke en faalkosten gerealiseerd.
De omgeving heeft weinig tot geen last ervaren bij de bouw.

Afbeelding 3: Het aantal bouwritten (vracht- en personenvervoer) per week (BEI 2015)
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Uitvragen van bouwlogistiek: de aanbesteding in Alphen aan den Rijn
Ten behoeve van herontwikkeling is in het gebied Stadshart Lage Zijde in Alphen aan den
Rijn een gedeelte van de centrumbebouwing gesloopt. De werkzaamheden werden
uitgevoerd, terwijl het gebied rondom bleef functioneren. In de aanbestedingsleidraad zijn
de EMVI-criteria hinder, risico en duurzaamheid opgenomen. De aannemer heeft gekozen
voor transport over water bij de afvoer van een gedeelte van het puin. De hoeveelheid transportbewegingen kon hierdoor beperkt blijven. Het betongranulaat is hergebruikt bij
de aanleg van een ander project binnen Alphen aan den Rijn.

Afbeelding 4: Bouwlogistiek

Bouwprojecten hebben een tijdelijk
karakter. Meer complexe projecten, groot
of klein, hebben een enorme impact op
de beleving van de omgeving. Door
bouwlogistiek, de afstemming en balans
tussen bouwplaats, transport en mate
riaal-inkoop (afbeelding 4) op te nemen
in de uitvraag kan gericht worden
gestuurd op bijvoorbeeld ‘just in time’
geleverde producten, bundeling van
vrachten en zo min mogelijk gereden
kilometers. Efficiënte bouwlogistiek is
een procesinnovatie die door het voeren
van de dialoog in de keten zal leiden tot
een verbeterde leefomgeving. n
Albertine Tjeenk Willink en Cor Luijten,
gemeente Rotterdam, ingenieursbureau
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Foto: Slopen in stedelijke omgeving

