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1 Algemeen
Dit document is opgesteld om vast te stellen of de situatie op het moment van het ongeval
overeenkomstig was met de vooraf opgestelde documentatie.
De beschikbare documentatie is vergeleken met foto’s en videobeelden van de situatie ter
plaatse vlak voor en na het ongeval. Door het reproduceren van de situatie in tekeningen en
controle berekeningen is een vergelijk met de hijsplannen te maken.
Dit document beperkt zich tot de analyse van de technische aspecten.

1.1 Afkortingen en begrippen
Item

Omschrijving

het Val

Brugdeel inclusief ballastkist/contragewicht

Beginpositie

De stand in het hijsplan waarbij de kranen het Val van de
schuinstelling hijsen.

Eindpositie

De stand in het hijsplan waarbij het Val tussen beide kranen hangt,
gereed om in positie gevaren te worden.

‘het hijsplan’

Kraanbedrijf tekeningen 2014-463-2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 2.5

Liccon

Kraanplanning programma Liebherr

Cranimax

Kraanplanning programma Terex (Demag)

UC

Unity check (utilisatie controle)
waarde dient te allen tijde < 1,0 te zijn
153026.DOC.001 Onderzoek Ongeval Julianabrug – Technische
evaluatie

Orca Rapport
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2 Kraanconfiguratie
In dit hoofdstuk wordt de configuratie van de kranen in het hijsplan vergeleken met de
situatie ter plaatse op 3 augustus 2015.
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende hijsplannen:
Tekening nr.

Revisie

Document naam

Datum

2014-463-2.1

E

Plaatsen nieuwe julianabrug - BA

30-07-2015

2014-463-2.1

D

Plaatsen nieuwe julianabrug - BA

14-07-2015

2014-463-2.2

D

Plaatsen nieuwe julianabrug – VA

14-07-2015

2014-463-2.3

D

Plaatsen nieuwe julianabrug - ZA

14-07-2015

2014-463-2.4

B

Julianabrug opstelplan op ponton

29-06-2015

2014-463-2.5

A

Kraan AC700 opstelplan op ponton

05-08-2015*

*deze revisie is gedateerd na het ongeval. De eerdere versie heeft geen revisie (30-07-15)

2.1 LTM 1400-7.1
Volgens het hijsplan is de kraanconfiguratie als volgt:
-

-

Stempelbasis
Ballast gewicht
Mastlengte

Hijsradius
Capaciteit

10x 9,5mtr (LxB)
120Ton
36 mtr
Stand 1
10,25mtr
97,9T

Stand 2
9,00 mtr
106T

Volgens de gegevens van het kraanbedrijf zou de kraan in de configuratie 0037 zijn
opgebouwd:
Dit geeft aanvullende informatie t.o.v. bovenstaande.
-
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Mastlengte van 36mtr is in volgende configuratie opgebouwd:
Configuratie schuifdelen
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Configuratie ‘0037’ volgens specificaties van het kraanbedrijf

Fig.1 afbeelding Liccon kraanplanner LTM1400-7.1 (bron: kraanbedrijf)
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2.1.1 Stempelbasis
De kraan heeft 2 mogelijke stempelbreedtes, in lengte richting is de afstand altijd gelijk.
Configuratie smal:
Configuratie breed:

10 x 6,2mtr (LxB)
10x 9,5 mtr (LxB)

Zie onderstaande bovenaanzicht met beide stempelbasis afmetingen.

Fig.2 Overzicht LTM1400-7.1 volgens kraan specificaties (bron: technische daten liebherr LTM1400-7.1)

Zoals in bovenstaande figuur weergegeven is er een duidelijk verschil in de afmetingen
tussen de brede en smalle uitvoering van de stempelbasis. Op basis van onderstaande foto
is duidelijk te zien dat de kraan in de brede configuratie is opgesteld.

Fig. 3 foto LTM1400-7.1 op ponton LD24 (bron: fotograaf kraanbedrijf)
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De outriggers dienen te allen tijde exact in de smalle of brede configuratie te worden
uitgeschoven (dus geen tussenliggende positie). Hiervoor zijn markeringen op de outriggers
aangebracht en dienen er blokkeerpennen te worden aangebracht om deze te fixeren.
In bovenstaande foto is te zien dat in ieder geval de outriggers tot aan de markering zijn
uitgeschoven en de blokkeer pennen zijn aangebracht.
Outrigger linksachter

Blokkeerpen
Markering

Fig. 4 foto outrigger LTM1400-7.1linksachter (bron: fotograaf kraanbedrijf)

Outrigger Linksvoor

Markering
Blokkeerpen

Fig. 5 foto outrigger LTM1400-7.1linksvoor
(bron: fotograaf kraanbedrijf)
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Outrigger rechts achter (vergrendel pen positie aan andere zijde dus niet te controleren)

Markering

Fig. 6 foto outrigger LTM1400-7.1 rechtsachter (bron: fotograaf kraanbedrijf)

2.1.2 Ballast gewicht
Hoeveelheid ballastgewicht
Het totale ballast gewicht van 120T is opgebouwd uit meerdere ballast gewichten.
Uit onderstaande figuren 10 & 11 blijkt dat er inderdaad 120T ballast op de kraan was
geïnstalleerd conform de specificaties van de kraan.
Totaal geïnstalleerde ballast op de kraan ten tijde van het ongeval:
- Opname plaat
15T
- Middenplaat
5T
- 8x contragewicht 10T
80T
- 4x contragewicht 5T
20T
120T totaal
Het gebruiken van 4x 5T contragewicht in plaats van 2x 10T is toegestaan volgens de
opmerking in figuur 9.
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Volgens de specificaties van de kraan is 120T ballast uit de volgende opbouw:
(bron Gebruikshandleiding BAL-Nr:14619-01-05)

Fig. 7 ballast gewicht volgens specificatie LTM1400-7.1 (bron: gebruikshandleiding Liebherr LTM1400-7.1)

Fig. 8 ballast configuratie 120T volgens specificatie LTM1400-7.1
(bron: gebruikshandleiding Liebherr LTM1400-7.1)

Fig. 9 note bij ballast configuratie 120T volgens specificatie LTM1400-7.1
(bron: gebruikshandleiding Liebherr LTM1400-7.1)
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5T ballast

10T ballast
Opnameplaat

Fig. 10 ballast configuratie 120T LTM1400-7.1 op ponton LD24
(bron: fotograaf kraanbedrijf)

Middenplaat

Fig. 11 detail middenplaat ballast van LTM1400-7.1
(bron: foto’s OvV)

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de kraan uitgerust was met 120T ballast
conform de gebruikshandleiding van de fabrikant.
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Ballast positie
De ballast van de LTM1400-7.1 kraan kent 2 posities, de gehele ballast kan hydraulisch
worden uitgeschoven.
Hiermee verandert de ballastradius met 1mtr.
Onderstaand zijn beide posities schematisch aangegeven.

Fig. 12 ballast radius volgens specificatie LTM1400-7.1
(bron: technische daten liebherr LTM1400-7.1)

Op onderstaande foto van een gelijke kraan is de ballast uitgeschoven naar 6,6mtr. Hier is
duidelijk te zien dat de ballast dan een aanzienlijke afstand heeft van de carrosserie.

Fig. 13 ballast radius 6.6mtr bij vergelijkbare kraan LTM1400-7.1 (bron: internet)
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In onderstaande foto’s is te zien dat de ballast van de kraan ingeschoven was kort voor het
van het ongeval.
Hiermee komt de situatie overeen met de configuratie 0037.

Fig. 14 ballast radius 5.6mtr bij LTM1400-7.1 op ponton LD 24 (bron: fotograaf kraanbedrijf)

Fig. 15 ballast radius 5.6mtr bij LTM1400-7.1 op ponton LD 24 (bron: fotograaf kraanbedrijf)
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Fig. 16 ballast radius 5.6mtr bij LTM1400-7.1 op ponton LD 24 (bron: foto omstander)
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Fig. 17 ballast radius 5.6mtr bij LTM1400-7.1 op ponton LD 24 tijde van ongeval (bron: fotograaf kraanbedrijf)
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2.1.3 Mastlengte
Het telescoperen van de mastdelen kent 4 standen per mastdeel 0, 46, 92 en 100%. In de
mastconfiguratie van 36mtr zijn er meerdere varianten mogelijk, zie onderstaande foto.
Volgens de configuratie 0037 is de mastconfiguratie: 46%,46%,46%,46% voor de mastdelen
respectievelijk 1,2,3,4.
(mastdeel 1 is het mastdeel het dichtste bij het vaste basis deel).

Fig. 18 mast configuratie LTM1400-7.1 volgens specificatie
(bron: gebruikshandleiding Liebherr LTM1400-7.1)

Elke ander mogelijke configuratie met een mastlengte van 36mtr heeft ten alle tijden 1 deel
volledig ingeschoven (0%) en 1 deel 92% uitgeschoven.
Deze configuratie komt overeen met de situatie beoordeeld a.d.h.v. de foto’s (zie volgende
pagina).
Ook is een foto in het programma autocad geplaatst. De totale lengte van de uitgeschoven
mastdelen is verschaald om de afzonderlijke schuifdelen te kunnen bematen. Deze maten
zijn vergeleken met de lengtes van de schuifdelen in het autocad model van de kraan.
Er zijn kleine afwijkingen zichtbaar, maar deze kunnen worden toegewezen aan de
onnauwkeurigheid van het meten vanaf de foto die niet exact haaks op de kraanmast is
genomen.
Conclusie is dat de mastlengte van de LTM1400-7.1 kraan 36mtr was ten tijde van het
ongeval.

Projectnr:
Project:
Status:

1512
Ongeval Alphen a/d rijn
5e uitgave

Doc :
Rev:
Date:

REP-1512-002
E
15-06-2016

Page 16 of 63

Er zijn door de politie metingen verricht van de mastlengte, echter zijn deze resultaten niet
meegenomen in onderstaande controle. De wijze waarop de metingen in het rapport zijn
uitgevoerd geeft onvoldoende informatie om een goede verificatie uit te voeren.

Fig. 19 Mast configuratie LTM1400-7.1 op ponton LD 24
(bron: fotograaf kraanbedrijf)

36000

21820
14180

5211

5211

5211

5211

Fig.20 afmetingen kraanmast 36mtr uit autocad (bron: SAETECH)
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Fig.21 foto kraanmast LTM1400-7.1 verschaald en bemaat in autocad (bron: foto politie, bewerkt SAETECH)
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2.1.4 Capaciteit
Er staan 2 standen op het hijsplan, het oppikken van het Val vanaf de schuinstelling en de
eindpositie.
Totale belasting volgens
tabel in hijsplan = 97,8Ton
(eindpositie)

Fig. 22 hijstabel LTM1400-7.1 op ponton LD 24 volgens hijsplan
Kraanbedrijf (Bron: hijsplan)

Onderstaand een kopie uit de algemene hijstabel van de kraan.
Capaciteit bij 10,25mtr
97,6 Ton (geïnterpoleerd 10-12mtr)
Capaciteit bij 9mtr
106Ton

Fig. 23 Capaciteit LTM1400-7.1 volgens kraan specificatie (bron: technische daten Liebherr LTM1400-7.1)
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Capaciteit in Liccon
Volgens het liccon programma is de capaciteit in configuratie bij een radius van 10,2mtr =
97,9Ton
Ter verificatie is ook de capaciteit bij 10,3 mtr bekeken omdat de exacte radius volgens het
hijsplan 10,25mtr is. => 97,6Ton
Geïnterpoleerd is de capaciteit op 10,25mtr => 97,75Ton

Dit betekend een utilisatie van 97,8 / 97,75 = 100%

Fig. 24 afbeelding uit Liccon kraanplanner van LTM1400-7.1 bij 10.2 en 10.3 mtr hijsradius (Bron: Liccon)
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In de eindpositie met een radius van 9mtr is de capaciteit volgens Liccon:
=> 106T
Dit betekent een utilisatie van 97,8 / 106 = 92,3%.
Dit komt overeen met het percentage in de tabel op het hijsplan.

Fig. 25 afbeelding uit Liccon kraanplanner van LTM1400-7.1 bij 9mtr radius.
(Bron: Liccon)
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2.1.5 Stempeldrukken
In het hijsplan staan voor zowel de beginpositie als de eindpositie de stempeldrukken
weergegeven.
Beginpositie

Eindpositie

Fig. 26 stempeldrukken LTM1400-7.1 op
ponton LD 24 volgens hijsplan Kraanbedrijf
in beginstand van hijsplan
(Bron: Hijsplan)

Fig. 27 stempeldrukken LTM1400-7.1 op
ponton LD 24 volgens hijsplan kraanbedrijf
in eindstand van hijsplan
(Bron: Hijsplan)

Fig. 28 Stempeldrukken LTM1400-7.1 in aanvangspositie volgens Liccon kraanplanner (bron: Liccon)
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Onderstaande zwenkhoek van de kraan is verschaald uit pdf van hijsplan. Of deze
zwenkhoek correct is zal in rapportage REP-1512-003 worden geverifieerd.

Fig. 29 Stempeldrukken LTM1400-7.1 in eindpositie volgens Liccon kraanplanner (bron; Liccon)

Gebaseerd op bovenstaande zijn de opgegeven stempeldrukken in het hijsplan
overeenkomstig met de gegevens verkregen uit Liccon.
Note:
De optelsom van de stempeldrukken komt niet overeen met het totale gewicht van de kraan
+ last.
Volgens Liccon is het totaalgewicht in beide situatie 315,4T. De optelsom van de
stempeldrukken is resp. 333T en 331T voor begin en eindsituatie.
Dit verschil wordt bevestigd door onderstaande notitie uit de manual van de LTM1400. De
weergegeven stempeldrukken worden met 5% verhoogd om enige onnauwkeurigheden te
integreren.

Fig. 30 opmerking stempeldrukken LTM1400-7.1 volgens kraan specificaties (bron: Liccon users manual)

Aangezien alle stempeldrukken met 5% verhoogd worden heeft dit geen invloed op het
zwaartepunt in het horizontale vlak dat hieruit bepaald zou kunnen worden.
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2.2 AC 700
Volgens het hijsplan is de kraanconfiguratie als volgt:
-

-

Stempelbasis
Ballast gewicht
Mastlengte

Hijsradius
Capaciteit

12x 12,2mtr (LxB)
160Ton
45,5 mtr (incl. afspanning)
Beginpositie
19,5mtr
99,0T

Eindpositie
15,25 mtr
118T

Weergave uit hijsplan:

Fig. 31 Stempeldrukken AC 700 in eindpositie volgens hijsplan kraanbedrijf (bron; Hijsplan)

Weergave uit Cranimax kraanplanning software:

Fig. 32 Gegevens uit Cranimax kraanplanner van kraanbedrijf van AC700 kraan in aanvangspositie (Bron:
kraanbedrijf)
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2.2.1 Stempelbasis
De kraan heeft 2 mogelijke stempelafmetingen, in zowel lengte als breedte richting is de
afstand verschillend. Echter is de smalle stempelbasis niet gebruikelijk en enkel op aanvraag
toepasbaar zoals in onderstaande figuur aangegeven.
Configuratie smal:
Configuratie breed:

9x 8,75mtr (LxB)
12,2x 12,4 mtr (LxB)

Zie onderstaande bovenaanzicht met beide stempelbasis afmetingen.

Fig. 33 Gegevens AC700 kraan volgens kraan specificaties. (bron: TEREX AC700 specifications)

Zoals in bovenstaande figuur weergegeven is er een duidelijk verschil in de afmetingen
tussen de brede en smalle uitvoering van de stempelbasis. Op basis van onderstaande foto
is duidelijk te zien dat de kraan in de brede configuratie is opgesteld, gezien de ponton
breedte van 13,0mtr.
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Fig. 34 opstelling AC700 kraan op E1601 ponton (bron: dronebeeld omstander)
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2.2.2 Ballast gewicht
Het totale ballast gewicht van 160T is opgebouwd uit meerdere ballast gewichten.
uit onderstaande blijkt dat er inderdaad 160T ballast op de kraan was geïnstalleerd conform
de specificaties.
Totaal geïnstalleerde ballast:
- Contragewichtframe
20T
- 2x7x contragewicht 10T
140T
160T totaal
Bron: Ballastconfiguratie volgens Terex handleiding AC700 (AC700-87098 part 1)

Fig. 35 Ballast configuratie 160T voor AC700 volgens kraan specificaties
(bron: Terex AC700 handleiding)
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Fig. 36 Ballast configuratie 160T voor AC700 volgens kraan specificaties
(bron: Terex AC700 handleiding)

Ballastconfiguratie op AC700

Contragewicht rechts

Contragewicht links

Contragewichtframe

Fig. 37 Ballast configuratie op AC700 ten tijde van ongeval (bron: fotograaf kraanbedrijf)
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2.2.3 Mastlengte
Het telescoperen van de mastdelen kent 4 standen per mastdeel 0, 45, 90 en 100%. Volgens
de informatie uit Cranimax is de mastconfiguratie van 45,5mtr waarbij de mastdelen
90%,90%,90%,0% uitgeschoven. Dit is respectievelijk voor mastdeel 1,2,3,4.
(mastdeel 1 is het mastdeel het dichtste bij het vaste basis deel).
Dit komt overeen met de situatie beoordeeld a.d.h.v. de foto’s
Er is een foto in het programma autocad geplaatst. De totale lengte van de uitgeschoven
mastdelen is verschaald om de afzonderlijke schuifdelen te kunnen bematen. Deze maten
zijn vergeleken met de lengtes van de schuifdelen in het autocad model van de kraan.
Er zijn kleine afwijkingen zichtbaar, maar deze kunnen worden toegewezen aan de
onnauwkeurigheid van het meten vanaf de foto welke niet exact haaks op de kraanmast is
genomen.
Conclusie is dat de mastlengte van de AC700 kraan 45,5mtr was ten tijde van het ongeval.
De resultaten uit het proces-verbaal van de politie zijn niet meegenomen in onderstaande
controle. De wijze waarop de metingen in het rapport zijn uitgevoerd geeft onvoldoende
informatie om een goede verificatie uit te voeren.
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Fig. 38 Mastconfiguratie van AC700 ten tijde van ongeval (bron: foto politie)
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45500
14266

31234

10273

10253

10270
10707

Fig.39 afmetingen kraanmast 45,5mtr uit autocad voor AC700 kraan (Bron: SAETECH)

Fig. 40 foto van mast configuratie AC700 verschaald en bemaat in autocad (bron: foto politie, bewerkt SAETECH)
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Superlift
Op de hoofdmast is een SSL afspanning gemonteerd. Deze afspanning kan in 2 standen
worden gebruikt, 0 graden en 30 graden.
Echter bij een hoofdmast configuratie wordt deze altijd in de 0 graden stand gebruikt. De 30
graden stand wordt gebruikt in configuraties met Jib.
Uit onderstaande foto’s is te concluderen dat de superlift in de correcte stand van 0 graden is
gebruikt conform de kraanspecificaties.

Fig. 41 Afbeelding van AC700 met superlift @ 0 graden kort voor het ongeval (bron: fotograaf kraanbedrijf)
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Fig. 42 Afbeelding van AC700 met superlift @ 30 graden (bron: Internet; hansebubeforum.de)
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2.2.4 Capaciteit
Er zijn 2 posities weergegeven op het hijsplan, het oppikken van het Val vanaf de
schuinstelling (beginpositie) en de eindpositie. Echter is er enkel van de eindpositie de
kraantabel weergegeven, zie onderstaande figuur.
Totale belasting volgens
tabel = 97,7Ton

fig. 43 stempeldrukken AC700 kraan in eindpositie volgens hijsplan
rev E kraanbedrijf (bron; Hijsplan, rev E)

Onderstaand een kopie uit de algemene hijstabel van de kraan.
Capaciteit bij 19,5mtr
96.1 Ton (geïnterpoleerd 18-20mtr)
Capaciteit bij 15,25mtr
118Ton (geïnterpoleerd 14-16mtr)
Utilisatie bij 19,5mtr van 97,7 / 96,1 = 102%
Utilisatie bij 15,25mtr van 97,7 / 118 = 83%

Fig. 44 Hijstabel AC700 kraan volgens kraan specificatie (bron: TEREX AC700 specifications)
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De hijscapaciteit bij een radius van 19,5mtr uit de kraantabel komt niet overeen met de
capaciteit vermeld in het hijsplan.
In de tekening is een capaciteit van 99,0T vermeld. Dit komt overeen met onderstaande
uitdraai uit Cranimax.
In deze weergave is te zien dat het programma op ‘test standard 85%’ staat ingesteld. Dit is
niet toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving. Deze waarde zou op 75% ingesteld
moeten zijn, waardoor de hijscapaciteit van de kraan lager wordt.
Bovenstaande is door OvV geverifieerd bij Terex, ook zij concluderen een foutieve instelling
van het programma.

Fig. 45 weergave uit cranimax kraanplanner van AC700 (bron: gegevens kraanbedrijf)

Onderstaand een weergave van de 85% tabel (Imperial), hieruit blijkt dat op een radius van
19,5mtr ook een hijscapaciteit van 99Ton.
45,5mtr gieklengte = 149.3 ft
19,5mtr hijsradius = 64ft
Capaciteit @ 64ft = 218.2lb = 98,9T => komt overeen met bovenstaande weergave uit
cranimax.
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Fig. 46 Hijstabel 85% AC700 kraan volgens kraan specificatie (bron: TEREX AC700 specifications)

Capaciteit check hijsplan revisie D:
Op de eerdere revisie van het hijsplan (D) is de hijsradius in zowel de beginpositie als de
eindpositie kleiner. Deze aftstand is groter geworden in de latere revisie (E) door het
veranderde ponton van de AC700, waardoor de kraan verder op het ponton geplaatst is.
Hijsradius in revisie D van het hijsplan:
Beginpositie 19,0mtr
Eindpositie 14,0mtr
Capaciteit bij 19,0mtr
Capaciteit bij 14,0mtr

98,8 Ton (geïnterpoleerd 18-20mtr)
121 Ton

Utilisatie bij 19,0mtr van 97,7 / 98,8 = 99%
Utilisatie bij 14,0mtr van 97,7 / 121 = 81%
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Onderstaande figuur geeft de hijstabel van de AC700 kraan in eindpositie uit rev D van het
hijsplan weer. De vermelde hijscapaciteit bij een radius van 14 mtr komt overeen met de
hijscapaciteit uit de 75% hijstabel (fig. 45 ) van de kraan.
De hijscapaciteit bij 85% tabel is bij 14mtr hijsradius identiek aan de 75% tabel. Het kan dus
op basis van deze gegevens niet achterhaald worden of de revisie D van het hijsplan ook
voorbereid is met de 85% tabel.

fig. 47 stempeldrukken AC700 kraan in eindpositie volgens hijsplan rev D kraanbedrijf (bron; Hijsplan, rev D)

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de hijscapaciteit van de AC 700 kraan
volgens het hijsplan (rev E) niet toereikend is volgens de Nederlandse wetgeving.
Het vergroten van de hijsradius als gevolg van het veranderde ponton tussen revisie E en D
heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit van de kraan in de beginpositie niet meer toereikend
was.
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3 Hijsgewicht en stroppenplan
3.1 Controle hijsgewicht

3.1.1 Gewicht Val
In geen enkel document is een actuele update van het gewicht van het Val gevonden.
Conform de hijsplannen is uitgegaan van een maximaal gewicht van 187Ton
Conform het „BSB montage en demontageplan Julianabrug dated 24-7-2015“ is het gewicht
van het Val 182Ton, zie onderstaande notitie.

Fig. 48 Afmetingen en gewicht Val volgens BSB montage en demontageplan
(bron: staalbouwer montage en demontageplan Julianabrug dated 24-7-2015)

3.1.2 Gewicht haak en rigging
De hijslast van de kraan is ten alle tijde het totale gewicht dat aan de kop van de mast
gehesen wordt. Dit is dus inclusief de haak, lierdraden, stroppen en hijslast.
Zoals te zien in de hijstabellen op de hijsplannen wordt het gewicht van de haak en stroppen
opgeteld bij het gewicht van het Val. De gewichten van de lierdraden wordt niet
meegenomen, dit is gebruikelijk bij dit soort kranen.
Hieronder wordt een controle uitgevoerd op de juistheid van de aangenomen gewichten.
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Hijshaak:
De LTM1400-7.1 is uitgerust met een 129T capaciteit haak. Dit komt overeen met een
eigengewicht van 2300kg volgens de specificaties van de kraan.
Dit komt overeen met het in het hijsplan vermelde gewicht.
Onderstaande hijshaak heeft 5 schijven (10kabels)

Fig. 49 Foto hijshaak LTM1400-7.1 kraan ten tijde van het ongeval
(bron: fotograaf kraanbedrijf)

Fig. 50 Gegevens kraanhaak volgens kraan specificaties LTM1400-7.1
(bron: technische daten Liebherr LTM1400-7.1)
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De AC700 is uitgerust met een 141T capaciteit haak. Dit komt overeen met een
eigengewicht van 2200kg volgens de specificaties van de kraan.
Dit komt overeen met het in het hijsplan vermelde gewicht.
Onderstaande hijshaak heeft 5 schijven (10kabels max) waarvan 4 schijven gebruikt zijn.

Fig. 51 Foto kraanhaak van AC700 kraan ten tijde van het ongeval (bron: fotograaf kraanbedrijf)

Fig. 52 Gegevens kraanhaak volgens kraan specificaties AC700
(bron: TEREX AC700 specifications)
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Rigging:
Onderstaand is een kopie van het stroppenplan vermeld op het hijsplan weergegeven. De
rigging is voor beide kranen identiek.

Fig. 53 Rigginplan volgens hijsplan kraanbedrijf (bron: hijsplan)

Ter verificatie is onderstaand een optelsom van de gewichten van de componenten gemaakt.
Omdat van de stroppen en sluitingen geen details bekend zijn is er vergelijkbaar materiaal
opgezocht om de gewichten te bepalen. Het gewicht van de kettingtakels is geverifieerd bij
het verhuurbedrijf Hef en Hijs.
Onderstaand de specificaties van de gebruikte kettingtakel. De benodigde hijshoogte van het
takel moet minimaal 22224-1990mm = 20234mm zijn (conform hijsplan). Voor de
gewichtsbepaling van het takel wordt uitgegaan van 21mtr hijshoogte.

Fig. 54 Gegevens kettingtakel volgens verhuurbedrijf Hef en Hijs. (bron; hef en hijs, internet)
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gewicht takel (3m)
gewicht takel (12m)
ketting gewicht/ m hijs
aantal parten
gewicht ketting per m

1110 kg
1502 kg
392 kg
43,56 kg
4
10,9 kg

extra hijshoogte
9 tov 12m variant
extra ketting gewicht
392 kg
totaal gewicht
1894 kg
Fig. 55 Berekend totaalgewicht kettingtakel
(bron: SAETECH)

Bovenstaande gewicht van de ketting is gecontroleerd volgens de specificatie van de ketting
type 22-66. Volgens Mennens specificatie is het gewicht van dit type ketting 10,9kg/mtr. Dit
komt overeen met het berekende gewicht.

Totaalgewicht rigging per kraan:

Fig. 56 Berekend gewicht rigging (bron: SAETECH)

De kettingtakel met 21 mtr hijshoogte heeft in totaal 84mtr ketting. Tijdens het oppikken van
het val van de schuinstelling was het takel op een zeer korte lengte ingesteld. Het restant
van de ketting hangt daarbij naar beneden. Een deel hiervan lag op het ponton dek zoals
hieronder weergegeven.
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Fig. 57 Foto met weergave restant hijsketting op pontondek (bron: fotograaf kraanbedrijf)

De hoeveelheid ketting op het dek is als volgt:
Totale hoeveelheid ketting = 21 x 4:
Ketting benut bij takel = 4 x 1:
Ketting van takel tot pontondek = 2x 27:
Restant ketting op pontondek:

84
4
54
26

mtr
mtr
mtr
mtr

Gewicht ketting op pontondek = 26 x 10,9kg/mtr

283

kg

Nettogewicht rigging aan kraan:

3056- 283 = 2773 kg

In de hijsplannen is een gewicht vermeld van 2Ton. Ondanks dat er kleine verschillen in de
gewichten van de stroppen en sluitingen kunnen zitten is het zeer onwaarschijnlijk dat het
rigging gewicht slechts 2 ton was.
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3.1.3 Riggingplan
Ter controle is het riggingplan opnieuw ingetekend. De tekening van het Val is overgenomen
uit tekening R2484-10436-10-800; hijstekening VAL.
In deze tekening en in het hijsplan van het kraanbedrijf is een gewicht van 187T van het Val
vermeld. In de berekeningen wordt hiervan uit gegaan.
De hoek van het Val in de tekening van de schuifstelling is 70°, in het riggingplan is een hoek
van 75° vermeld. De hoek van 75° wordt aangehouden in deze controleberekening omdat
deze hoek maatgevend zal zijn voor de rigging aan de contragewichtzijde.
De manier waarop het Val gehesen wordt maakt het vrij gevoelig voor hoogteverschillen
tussen beide kranen (zie ook het Orca rapport). Hierdoor kan de belasting per kraan
aanzienlijk variëren, deze variatie zou normaliter in de capaciteit van de rigging moeten
worden meegenomen. In onderstaande berekeningen is uitgegaan van het netto hijsgewicht
(exclusief gewicht van rigging) zonder dit effect mee te nemen.
Verticale belastingen per punt:
Val 75°

Contragewichtzijde
Overzijde

4434/5522 * 187T = 150,2 T
1088/5522 * 187T = 36,8 T

75,1T per kraan
18,4T per kraan

Val 10°

Contragewichtzijde
Overzijde

15980/20436 * 187T = 146,2 T
4456/20436 * 187T = 40,8 T

73,1T per kraan
20,4T per kraan

Belasting in rigging:
Val 75°

Contragewichtzijde
Overzijde

75,1 / cos 1,8
18,4 / cos29,3

= 75,1T
= 20,1T

Val 10°

Contragewichtzijde
Overzijde

73,1 / cos 8,8
20,4 / cos34,9

= 74T
= 24,87T
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Fig. 58 weergave Val in aanvangspositie met rigging conform hijsplan kraanbedrijf
(bron: controletekening SAETECH)
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Fig. 59 weergave Val in eindpositie met rigging conform hijsplan kraanbedrijf
(bron: controletekening SAETECH)
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Capaciteit rigging:
De belastingen in de rigging zoals in voorgaande paragraaf berekend zijn exclusief het eigen
gewicht van de rigging. Vanaf het hijspunt van het Val richting de kraanhaak zal de belasting
in de rigging langzaam oplopen door het eigengewicht.
Aangezien het gewicht van ‘standaard’ rigging zeer klein is ten opzichte van de gehesen last
wordt dit meestal verwaarloosd.
Gezien het relatief grote gewicht van het kettingtakel, die zich in de rigging van de ‘overzijde’
bevindt, in verhouding met de overige rigging wordt in dit geval het gewicht bij de belasting in
de 4mtr grommer opgeteld.
Aan de contragewichtzijde zijn de grommers van 10mtr maatgevend.
UC = 75,1T / 75,1T = 100%
Aan de overzijde zijn de grommers van 4 mtr maatgevend.
Totaalgewicht kettingtakel 1894kg – gewicht van hijsketting op ponton dek 283kg = 1611kg
Totale belasting in 4mtr grommer:

(20,4 + 1,6) / cos34,9

= 26,8T

UC = 26,8T / 30T = 89%
In de tekening R2484-10436-10-800; hijstekening VAL is aan het hijspunt ‘overzijde’ een
sluiting ingetekend met een capaciteit van 25T. In het hijsplan van het kraanbedrijf is deze
sluiting niet aangeduid. Het hijsoog op deze positie heeft echter een gat met een diameter
van 52mm. Hier zou ook een sluiting van 35T passen, wat werkelijk gebruikt is kan niet
gecontroleerd worden a.d.h.v. de beschikbare informatie.
Sluiting 25T

UC = 24,8T / 25T = 99%

Sluiting 35T

UC = 24,8T / 35T = 71%

De gebruikte grommers dienen gecontroleerd te worden op reductie door buiging rond een
kleine radius. Deze reductie is afhankelijk van de diameter van de staalkabel en de radius
waar omheen deze gebogen wordt.
Exacte details van de grommers zijn niet bekend, gebaseerd op de capaciteit van de
grommers in het hijsplan en een gebruikelijke veiligheidsfactor van 5,0 is een vergelijkbare
grommer opgezocht.
Grommer 10mtr, 75,1T contragewichtzijde
Diameter grommer
Diameter sluiting

Projectnr:
Project:
Status:

58mm
75mm (boog)

1512
Ongeval Alphen a/d rijn
5e uitgave

Doc :
Rev:
Date:

REP-1512-002
E
15-06-2016

Page 47 of 63

LIFTED ITEM:
BREAKING STRENGTH CALCULATION FOR WIRE ROPE AROUND SMALL RADII
Description
Capacity (Te) Dia. (d) mm
10M Grommer (W.L.)
75,10
58,00

FOS
5,00

Description
Shackle

Bending Efficiency (E B) of Grommet = 1-(0,5/√ D/d Ratio)

56,03%

Breaking Strength (BS) of Grommet = 1 x FOS x SWL x EB

210,39 Te

Total Load to be lifted

75,1

Calculated Working Load Limit (WLL)

Dia. (D) mm
75,00

Capacity (Te)
85,00

√ D/d Ratio
1,1371

Te
2,8015

> 2.25 ok

Fig. 60 Berekening grommer reductie; 10mtr grommer (bron: controleberekening SAETECH)

De minimale veiligheid na reductie = 2,25. Hieraan is voldaan volgens bovenstaande
controle.

Grommer 4 mtr, 30T overzijde
Diameter grommer
Diameter sluiting

38mm
45mm (boog)
LIFTED ITEM:

BREAKING STRENGTH CALCULATION FOR WIRE ROPE AROUND SMALL RADII
Description
Capacity (Te) Dia. (d) mm
10M Grommer (W.L.)
30,00
38,00

FOS
5,00

Capacity (Te)
25,00

Description
Shackle

Bending Efficiency (EB) of Grommet = 1-(0,5/√ D/d Ratio)

26,8

Calculated Working Load Limit (WLL)

√ D/d Ratio
1,0882

54,05%

Breaking Strength (BS) of Grommet = 1 x FOS x SWL x EB
Total Load to be lifted

Dia. (D) mm
45,00

81,08 Te

Te
3,0254

> 2.25 ok

Fig. 61 Berekening grommer reductie; 4mtr grommer (bron: controleberekening SAETECH)

De minimale veiligheid na reductie = 2,25. Hieraan is voldaan volgens bovenstaande
controle.

Buiging grommer aan overzijde
Zoals in onderstaand figuur te zien is, zullen de grommers welke bevestigd zijn aan het
hijspunt aan de overzijde tijdens het kantelen van het Val het brugdek gaan raken. Hierdoor
ontstaat een knik in de grommer.
De hoek die de grommer daar zal maken is 34,9° - 9° = 24,9°
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Ook hier geldt dat de grommer niet te scherp gebogen mag worden, een voorziening om dit
te voorkomen dient aangebracht te worden.

Fig. 62 Weergave knik in grommer overzijde na kantelen Val (bron: controletekening SAETECH)

In het hijsplan en procedure staat niets over het aanbrengen van deze bescherming vermeld.

Projectnr:
Project:
Status:

1512
Ongeval Alphen a/d rijn
5e uitgave

Doc :
Rev:
Date:

REP-1512-002
E
15-06-2016

Page 49 of 63

Gebruikte rigging
Van de gebruikte grommers, sluitingen en takels zijn ons geen detailgegevens bekend.
Hierdoor is het niet mogelijk de gebruikte rigging te controleren met het hijsplan.
Wel is er een verschil met het hijsplan in de rigging aan de overzijde geconstateerd.
Op onderstaande foto is te zien dat tussen de kraanhaak en het takel 2 grommers zijn
geïnstalleerd, gekoppeld met een sluiting. Volgens het hijsplan zou hier enkel een grommer
van 4mtr gebruikt worden.
Deze aanpassing veroorzaakt een verhoging van het rigging gewicht, een sluiting is naar
verhouding veel zwaarder dan een grommer.

Fig. 63 Afwijking grommers t.o.v. hijsplan (bron: dronebeeld omstander)

Uit voorgaande controle van het riggingplan kan geconcludeerd worden dat veel onderdelen
zeer hoog uitgenut zijn. De wijze waarop het Val gehesen wordt geeft bij slechts zeer kleine
hoogteverschillen tussen de kranen al gewichtsveranderingen. Hierdoor zullen diverse
onderdelen van de rigging overbelast raken.
Verder is er in het hijsplan niets vermeld over het aanbrengen van bescherming van de
rigging. Dit ten behoeve van de scherpe kanten van het brugdek welke een buiging in de
grommers zullen veroorzaken tijdens het kantelen van het val naar de vlakke stand.
Beide kranen zijn in werkelijkheid voorzien van grommers, tussen kraanhaak en kettingtakel,
die niet overeenkomen met het hijsplan.
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4 Positionering pontons en kranen
In dit hoofdstuk worden de positie van de kranen op de pontons en de positie van de pontons
onderling vergeleken met de situatie tijdens het ongeval

4.1 Positie Val
Volgens tekening ‘R2484-14036-10-800 blad 2; voorbereiden ponton’ (BSB) is de
schuinstelling inclusief het Val in de lengte richting symmetrisch op het ponton
gepositioneerd. Op deze tekening is het Attack ponton met een lengte van 45 mtr
ingetekend, dit is het ponton dat uiteindelijk ook ingezet is.
Dit in tegenstelling tot het ponton in het hijsplan met een lengte van 55mtr. Daarom wordt in
onderstaande positiebepaling van de BSB tekening uitgegaan.

Fig. 64; positie schuinstelling op Attack ponton (bron: tekening R2484-14036-10-800 blad 2 (BSB))

Projectnr:
Project:
Status:

1512
Ongeval Alphen a/d rijn
5e uitgave

Doc :
Rev:
Date:

REP-1512-002
E
15-06-2016

Page 51 of 63

Onderstaand is deze positie geverifieerd door in Autocad de schuinstelling te positioneren op
een foto met een bovenaanzicht van de opstelling.
Doordat de foto niet exact verticaal genomen is kunnen kleine verschillen in de metingen
ontstaan, echter kan er op basis van onderstaand geconcludeerd worden dat de
schuinstelling binnen aannemelijke marge centrisch op het ponton is gepositioneerd.

Fig. 65; positie schuinstelling op Attack ponton (bron: controle tekening SAETECH, dronebeeld omstander)

Op foto xx is te zien dat de achterzijde van de LTM1400-7.1 kraan nagenoeg is uitgelijnd met
het center van de rechter hoofdligger van het Val. In figuur xx is een uitsnede uit controle
tekening DRW-1512-002 weergegeven.
Volgens deze tekening (conform hijsplan 2014-463-2.1) is de afstand van achterzijde kraan
tot center hoofdligger 325mm.
De afwijking t.o.v. het hijsplan is 325 + 59 = 384mm in de richting van de LTM1400 kraan.
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Fig. 66 Positie Val t.o.v. LTM1400-7.1 op dag van ongeval (bron: dronebeeld omstander)

Fig. 67 Theoretische positie van Val t.o.v. LTM1400-7.1 volgens hijsplan
(bron; controletekening SAETECH)
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4.2 Positie pontons
4.2.1 Kraanpontons
De pontons Lastdrager 24 en E1601 zijn volgens het hijsplan 2014-463-2.1 met de
achterzijden naar elkaar gericht. Op onderstaande foto’s is te zien dat van beide pontons de
‘roro’ koppeling en sleepvoorziening aan de buitenzijden zijn geplaatst (richting sleepboten).
Dit is de voorzijde van de pontons.
De oriëntatie van de pontons lastdrager 24 en E1601 is dus conform hijsplan.

Fig. 68 Foto voorzijde lastdrager 24 met roro koppeling (bron: dronebeeld omstander)

Fig. 69 Foto voorzijde E1601 met roro koppeling (bron: dronebeeld omstander)
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Op de volgende foto’s is duidelijk te zien dat de pontons niet volledig tegen elkaar
gepositioneerd zijn. Een exacte tussenafstand is niet meetbaar, maar een afstand van 200300mm aan de uiteinden van de Attack ponton is aannemelijk. Deze tussenruimte is niet
conform het hijsplan. De tussenruimte vergroot de hijsradius en is dus nadelig voor de kraan
utilisatie.

Fig. 70 Overzicht pontons enige tijd voor het ongeval. (bron: dronebeeld omstander)
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Fig. 71 Overzicht pontons enige tijd voor het ongeval (detail). (bron: dronebeeld omstander)
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4.2.2 Positie ponton met Val
Op onderstaande foto is als referentie de afstand van achterzijde Attack ponton tot aan het
einde van ponton E1601.
Conform het hijsplan 2014-463-2.1 rev E zou het Attack ponton met het Val 15,5mtr vanaf
deze deling liggen. Echter het ponton in deze tekening heeft een lengte van 55mtr terwijl het
Attack ponton slechts 45mtr lang is.
Conform het hijsplan van BSB R2484-14036-10-800 blad 2 zou het Val centrisch op de
Attack barge zijn gepositioneerd, daardoor zou de afstand van einde ponton tot deling
kraanpontons afstand dus 10,5mtr moeten zijn.
Of het Val daadwerkelijk centrisch op het Attack ponton gepositioneerd is geweest is uit de
beschikbare informatie niet te herleiden.
Gebaseerd op onderstaande meting waarin de foto verschaald is in autocad naar de actuele
pontonbreedte zou de afstand slechts 9,6mtr zijn. Dit betekent dat het attack ponton 900mm
in de richting van de LTM1400-7.1 verschoven zou zijn.
Vergeleken met de foto’s van de positie van het Val ten opzichte van de 400T kraan in
paragraaf 4.1 is deze verschuiving in dezelfde richting echter een stuk groter.
De exacte positie is op basis van de beschikbare gegevens niet te achterhalen, het is wel
zeer zeker dat het Val (incl. attack ponton) meer richting de 400T kraan gepositioneerd is
geweest.

11450

9597
Fig. 72 Positie pontons E1601 en Attack (bron: dronebeeld omstander, bewerkt door SAETECH)
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5 Controle hijsplan
In dit hoofdstuk worden de gegevens van de hijsplannen vergeleken met de vervaardigde
controle tekeningen.
De volgende controle tekeningen zijn opgesteld door SAETECH:
1512-001

Bepalen positie hijspunten Val

1512-002

Controle positie kranen en pontons a.d.h.v. hijsplan 2014-463-2.1

1512-003

Controle positie kranen en pontons a.d.h.v. hijsplan 2014-463-2.1 en
transport ponton 45x11mtr volgens tekening R2484-14036-10-800

1512-004

Controle positie kranen en hijsradius in eindpositie a.d.h.v. hijsplan
2014-463-2.1 rev E

In tekening 1512-001 zijn de posities van de kraanhaken bepaald a.d.h.v. de geometrie van
de hijspunten aan het Val. Wat in deze tekening opvalt is dat er het Val niet exact
symmetrisch is, wat de exacte gevolgen voor het CoG en dus de belasting per kraan zijn is
niet te achterhalen a.d.h.v. de beschikbare gegevens.
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Onderstaand is een opsomming weergegeven van de gemeten hijsradius in de beginpositie
voor beide kranen in de diverse controle tekeningen.
Tekening

Referentie / opmerking

Hijsradius
AC700

Hijsradius
LTM1400

2014-463-2.1rev E

Hijsplan

19500mm

10250mm

1512-002-sh1

Positionering conform Hijsplan
2014-463-2.1 rev E

19335mm

10895mm

Na verschuiving Val richting LTM1400 kraan tot
hijsradius AC700 maximaal

19500mm

10814mm

Positionering conform Hijsplan
2014-463-2.1 rev E
Val gekanteld naar 75graden

19083mm

10476mm

Na verschuiving Val richting LTM1400 kraan tot
hijsradius AC700 maximaal

19500mm

10272mm

Positionering conform Hijsplan
2014-463-2.1 rev E
Ponton volgens tekening R2484-14036-10-800

19204mm

10723mm

Na verschuiving Val richting LTM1400 kraan tot
hijsradius AC700 maximaal

19500mm

10578mm

Positionering conform Hijsplan
2014-463-2.1 rev E
Ponton volgens tekening R2484-14036-10-800
Val gekanteld naar 75graden

18985mm

10358mm

Na verschuiving Val richting LTM1400 kraan tot
hijsradius AC700 maximaal

19500mm

10107mm

1512-002-sh2

1512-003-sh1

1512-003-sh2

Samengevat kan geconcludeerd worden dat de hijsradius van de LTM1400 met de
ingetekende toestand in het hijsplan 2014-463-2.1 niet behaald kan worden. Hierbij is ervan
uit gegaan dat het Val onder een hoek van 70 graden tegen de schuinstelling rust.
Bovendien is er in de tekeningen vanuit gegaan dat de ponton tegen elkaar aan
gepositioneerd zijn.
Indien het Val geroteerd wordt naar 75 graden met de ballastkist nog in contact met de
oplegpunten van schuinstelling kan de hijsradius van beide kranen behaald worden.
Hierbij is het nog steeds nodig dat het Val enigszins richting de LTM1400 kraan verschoven
dient te zijn. Dit komt overeen met de getoonde foto’s in 4.1.
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Waarschijnlijk was het gepland het Val tijdens de gewichtsovername van de schuinstelling te
kantelen naar de hoek van 75 graden. Dit maakt echter de gewichtsovername complex. Uit
de interviewverslagen blijkt dat deze redenatie klopt (bron: OvV)
De zwenkhoek van de LTM1400 is opgegeven door het kraanbedrijf als 291 graden, de
optredende stempeldrukken komen dan overeen met de waarden in het hijsplan.
De gemeten zwenkhoek van de LTM1400 kraan in de controle tekening (SAETECH) wijkt
hiervan 3 graden af (294 graden).
Onderstaand zijn de stempeldrukken weergegeven bij een zwenkhoek van 294 graden.
Desondanks dat de verschillen in de stempeldrukken (zie fig. 1 en 71) klein zijn geeft het wel
afwijkingen op de ballast conditie.

Fig. 73 Weergave Liccon kraanplanner van LTM1400-7.1 volgens hijspositie controletekening (bron: Liccon)
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6 Conclusie
Beide kranen waren opgebouwd in de configuratie volgens het hijsplan.
Zowel de stempelbasis, ballastconfiguratie en mastconfiguratie waren conform het hijsplan.
De globale positie van de kranen op de ponton is volgens het hijsplan uitgevoerd. Ook de
oriëntatie van de kraan pontons onderling (richting van boeg) komt overeen.
De exacte positie van de kranen op de pontons is niet te herleiden aan de hand van de
informatie.
Het transport ponton met het Val is niet conform het hijsplan 2014-463-2.1. Het
daadwerkelijk gebruikte ponton was 45 in plaats van 55 mtr lang. Door dit lengteverschil zijn
de pontons op een andere positie ten opzichte van elkaar gepositioneerd dan in het hijsplan
weergegeven.
Uit de controle tekening DRW-1512-003 is gebleken dat met de geplande positie van het Val
de hijsradius van de LTM1400 kraan niet behaald kan worden. Het val bevond zich
uiteindelijk ongeveer 350 - 600mm meer richting de Lastdrager 24 dan volgens het hijsplan.
Maximaal 604mm volgens de controle tekening en 384mm op basis van de foto’s.
Uit de getuigen verklaringen is gebleken dat het de bedoeling was het Val tijdens de
gewichtsovername van 70 aar 75 graden te kantelen alvorens het Val geheel over te
nemen..
Dit komt overeen met de bevindingen in hoofdstuk 4 en 5 waarin geconcludeerd was dat het
kantelen van het Val en het verschuiven van het ponton richting de LTM1400 kraan
noodzakelijk bleek om binnen de gestelde hijsradius in het hijsplan te belanden.
Deze manier van gewicht overnemen is een lastig en complexe manier van hijsen met een
grote kans op fouten. Een dergelijke oplossing geeft aan dat alle reserves aangesproken zijn
om op papier een ‘werkend’ hijsplan te krijgen.
De rigging is niet exact uitgevoerd zoals vermeld in het hijsplan. Ook zijn een aantal
componenten zeer hoog uitgenut.
Het gewicht van de rigging in het hijsplan is te laag ingeschat.
In de capaciteit van de rigging is het effect van belastingschommelingen door verschil in
kraanhaak hoogte niet meegenomen. Door dit verschijnsel zullen zeker overbelastingen in
de onderste rigging onderdelen optreden.
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De capaciteit van de kranen is extreem hoog uitgenut. Uiteraard mag een kraan (wanneer op
vaste ondergrond geplaatst) tot 100% van de aangegeven tabel gebuikt worden. Echter voor
een dergelijke operatie is dit ten sterkste af te raden en wordt zelfs verboden door de
kraanfabrikanten. Voor een dergelijke hijsoperatie dient aan de hand van de berekende
scheefstanden een speciale hijstabel te worden aangevraagd bij de fabrikant.
De aangegeven hijsradius van de LTM1400 kraan in het hijsplan is groter dan de hijsradius
in de planningssoftware. Omdat de software in stappen van 10cm maakt zou normaliter met
de eerstvolgende stap > de actuele radius ingevoerd worden.
Ook voor de AC700 is niet de juiste hijscapaciteit gebruikt. De opgegeven hijscapaciteit in
het hijsplan is gebaseerd op de 85% tabel wat niet is toegestaan in Nederland.
Overall kan geconcludeerd worden dat er enkele kleine afwijkingen in het hijsplan zaten t.o.v.
de werkelijke situatie. Met voldoende veiligheid en marge ingebouwd in het hijsplan zijn
dergelijke afwijkingen niet maatgevend.
Echter gezien de beperkte hijscapaciteit van de kranen lijkt het erop dat alle marges, posities
en hijsradius ten positieve zijn afgerond om een (theoretisch) werkend hijsplan te verkrijgen.
Hierdoor is er geen marge in het plan aanwezig voor afwijkingen in de uitvoering.
Bovenstaande heeft enkel betrekking tot de kranen en rigging in het hijsplan. Stabiliteit en
capaciteit van de gebruikte pontons is hierbij niet meegenomen. Dit wordt in het rapport van
Orca offshore uitgebreid behandeld.
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Appendix A: Controletekeningen SAETECH
DRW-1512-001;

Bepalen positie hijspunten Val

DRW-1512-002;

Controle positie kranen en pontons a.d.h.v. hijsplan 2014-463-2.1 rev E

DRW-1512-003;

Controle positie kranen en pontons adhv hijsplan 2014-463-2.1 rev E
en tranportponton 45x11,4mtr

DRW-1512-004;

Controle positie kranen en hijsradius in eindpositie
a.d.h.v. hijsplan 2014-463-2.1 rev E
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