


HOEKSE LIJN





Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van 
Holland zal een metamorfose ondergaan: van een 
gewone spoorlijn naar een moderne metro. Aan 
het eind van de lijn, in Hoek van Holland, wordt een 
kleine kilometer nieuw spoor aangelegd met een 
nieuw station ‘Hoek van Holland Strand’. 

Door de koppeling aan het Rotterdamse metronet 
wordt het hart van Rotterdam via de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verbonden met 
het strand van Hoek van Holland. Na de ombouw 
stijgt naar verwachting het aantal reizigers op de 
Hoekse Lijn met circa 40%.

HOEKSE LIJN





KNELPUNTEN

• dagelijks 800 mensen op 9 locaties
• dagelijks 275 vrachten / 15000 totaal
• tot 20 machines in gebruik per locatie
• 30 neven-, onder- en hoofd opdrachtgevers
• realisatie in 11 weken
• 52 poorten
• binnenstedelijke bouw
• slechts 40 parkeerplaatsen per locatie
• beperkt manoeuvreren in 9 deelgebieden
• beperkt manoeuvreren naar de poorten
• ombouwen kruispunt
• viaduct inschuiven
• dagelijks vervangend passagiersvervoer (60 bussen)
• 50% personeel niet full time, veel wisselingen
• 10% ruimte voor improvisatie!





DE TIMMERS METHODE

Goed georganiseerde bouwlogistiek is 
alleen te bereiken met samenwerken. 
Dat vergt wat meer inspanning vooraf 
maar levert veel voordeel op tijdens de 
uitvoering.

Door gezamenlijk de planning af te 
stemmen op de belasting van de poorten 
voorkomen we lange wachttijden en 
onnodig oponthoud.

Ter ondersteuning èn omdat de 
praktijk vaak weerbarstig is, zorgt op de 
bouwplaats de poortwachter voor een 
soepel verloop. 

TRADITIONELE WERKGANG

NIEUWE WERKGANG





WERKWIJZE

A
DRAAGVLAK CREËREN
gedrag • houding • bewustwording
Awareness Comprehension Commitment Action

B
OVERZICHT BEHOUDEN
aansturing • meting • monitoring

C
HANDHAVEN
Poortwachter of PIC (Person In Charge) 
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DIGITAAL INZICHT

De planning is leidend. Ad hoc beslissingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Daarom wordt zo 
veel mogelijk vooraf vastgelegd. Hiermee wordt door de gebruikers een overzichtelijke en realistische 
planning samengesteld. 





CLASSIFICEREN: WAAR IS EXTRA AANDACHT VEREIST

Tegelijkertijd wordt duidelijk waar moet worden bijgestuurd om een ononderbroken werkgang te 
kunnen realiseren. Waar knelpunten dreigen en waar ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien is tijdens 
de bouw realtime te volgen of de planning wordt gehaald. 

ROUTE BOUWPLAATSPOORT





EEN SCHEMATISCHE WEERGAVE
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FABRIKANT
LEVERANCIER

UITBESTEED
ONDERAANNEMER

PLANNING
BESCHIKBAARHEID

UITVOERING
WERKVOORBEREIDER

MANAGEMENT
PROJECTLEIDER

DIRECTIE
TOEZICHTHOUDER

OPDRACHTNEMER OPDRACHTGEVER

AANLEVEREN
CHAUFFEUR/MACHINIST

ONTVANGEN
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BLOKTIJD INFO
In de praktijk hebben zowel 
leverancier als poortwachter 

direct de juiste gegevens bij de 
hand voor
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COMMUNICATIE





VOORKOMT
STAGNATIE

HET BOUWLOGISTIEK TEAM

VOORKOMT
ONGELUKKEN

VOORKOMT 
VERSPILLING

VERMINDERT 
OMGEVINGSOVERLAST





ZORGT VOOR 
EEN SLUITENDE 

BEGROTING

BEWAAKT DE 
PLANNING

VOORKOMT 
VERKWISTING EN 

MILIEUVERVUILING

BEWAAKT DE 
WETTELIJKE- EN 

VEILIGHEIDSKADERS

HET BOUWLOGISTIEK TEAM









MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over het project 
Hoekse Lijn of over 
Timmers Praktische Bouwlogistiek 
neem dan contact op met 

Bas Timmers:
bas@timmersbouwlogistiek.nl
06 39 58 69 20




