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Samenvatting 
KLM cargo heeft haar thuisbasis liggen op de luchthaven Schiphol. Met drie naast elkaar gelegen 

vrachtgebouwen wordt de functie van hub vervuld in het hub-and-spokes vervoersconcept. 

Verschillende transportketens komen hier samen en de ‘overslag’ van goederen vindt plaats. 

Deze hub is nu gelegen op Schiphol centrum-zuid, maar rond 2012 zal deze locatie vrij moeten 

komen voor uitbreiding van de passagiersterminals. Er zal verhuisd worden naar Schiphol 

Zuidoost wat een goed moment biedt om het proces te herzien. Hiervoor zijn al plannen 

ontwikkeld en om verschillende redenen staat daarin vast dat er geen gebruik meer zal worden 

gemaakt van het geautomatiseerde opslag/vervoerssysteem voor de vliegtuigpallets en 

containers (ULD’s) zoals die in de huidige vrachtgebouwen gebruikt wordt. In dit onderzoek is 

vastgesteld dat dit systeem, het Pallet Control Handling System (PCHS), nog een andere functie 

vervult dan het vervoeren en opslaan en dat is het continu bewaken van de locaties van alle 

ULD’s op de hub. Ook in het nieuwe proces is kennis van de positie van elke afzonderlijke ULD 

noodzakelijk en deze functie zal vervuld moeten worden met een te ontwikkelen Locatie Systeem 

(LS). Het LS zal bijdragen aan het ‘overslag’ proces van producten. Dit proces houdt in dat de 

goederen van plaats veranderen in absolute zin (van beginpunt hub naar eindpunt hub) en 

relatief ten opzichte van elkaar (opgebouwd op en in ULD’s) zoals gepland en dat dit gebeurt met 

een doorlooptijd zoals gepland. 

 

Het LS heeft als hoofddoel om locatiegegevens te genereren van alle op de hub aanwezige ULD’s. 

Aan deze gegevens worden bepaalde eisen gesteld door de gebruiker(s) van de gegevens. In het 

huidige proces is de leverancier van de locatiegegevens dezelfde als de gebruiker van deze 

gegevens, geïntegreerd in het PCHS. In het nieuwe proces worden medewerkers 

verantwoordelijk voor de verplaatsingen van ULD’s waarbij ze de beschikking hebben over 

handmatig aangestuurde vervoersmiddelen (ULD-transporters). Om een specifieke ULD te 

kunnen verplaatsen moet de medewerker allereerst (naast nog andere informatie) weten waar de 

ULD zich op dat moment bevindt. Daarmee wordt de ULD-verplaatser de gebruiker van de 

gegevens van het LS. Na onderzoek van de gevolgen van foute locatiegegevens is echter gesteld 

dat de mens té onbetrouwbaar is om ook als leverancier van deze gegevens te fungeren. De 

gebruiker moet worden gescheiden van de leverancier. Hieruit komt vanzelf de onderzoeksvraag 

boven: Hoe kunnen objectief de locaties van alle ULD’s op de hub centraal inzichtelijk worden 

gemaakt? 

 

Ondanks dat de afdeling ULD-Transport nog niet bestaat is in de huid gekropen van een ULD-

verplaatser om vast te stellen wat de eisen zijn die aan de locatiegegevens gesteld worden. 
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Daaruit is naar voren gekomen dat het van belang is dat de locatiegegevens die de verplaatser 

beschikbaar krijgt in alle gevallen overeenkomen met de werkelijke positie van de ULD (binnen 

nauwkeurigheids- en tijdsgrenzen); 100% betrouwbaarheid. Daarnaast moet, bij aankomst op de 

locatie gegenereerd door het LS, de ULD-verplaatser direct zijn ‘target’ kunnen identificeren.  

 

Om tot een eindscenario te komen is er eerst een keus gemaakt in de mogelijke 

lokaliseermethodes en vervolgens zijn keuzes gemaakt in technologieën om de deelfuncties te 

kunnen vervullen die met de keuze van een lokaliseermethode zijn ontstaan. Voor de scenario’s 

die daar uit zijn komen rollen zijn de beoogde ‘offers’ afgewogen tegen de beoogde resultaten en 

aan de hand daarvan is een eindconcept gekozen. Voor de keuze in technologieën moet er 

vermeld worden dat er een samenwerkingsproject opgestart is door KLM en Air-France waarbij 

het doel gesteld is om alle ULD’s die in het bezit zijn van AF-KLM in 2010 van een passieve RFID-

tag voorzien te hebben (project “Freight 70”). Hierdoor worden de ULD’s op afstand automatisch 

identificeerbaar. Deze identificatie mogelijkheid van ULD’s is bedoeld om overdracht(en) in de 

keten te vergemakkelijken, maar gebruik ervan is ook beschikbaar en zelfs gewenst voor het LS.  

 

Het eindconcept, bestaat uit twee subsystemen. Subsysteem 1 detecteert welke ULD op welke 

ULD-drager staat. (Een ULD is voor verblijf in de hub altijd afhankelijk van hulpmiddelen; ULD-

dragers. Deze ULD-dragers kunnen gefixeerd zijn of mobiel) Deze detectie gebeurt doordat RFID-

readers op de ULD-transporters op het moment van het koppelen of ontkoppelen van een ULD 

aan de ULD-drager de RFID-tags uitlezen van beide middelen (ook de ULD-drager is voorzien van 

RFID-tags). De bestuurder van de ULD-transporter controleert deze gegevens voordat ze 

draadloos verzonden en centraal opgeslagen worden. Door dit subsysteem is centraal bekend 

welke ULD’s op de hub aanwezig zijn en op welke ULD-drager ze staan. Hiervoor is vereist dat de 

ULD’s bij aankomst op de hub worden gekoppeld aan de ULD-drager waarop ze staan/worden 

weggezet. Dit subsysteem is grotendeels afhankelijk van ‘Freight 70’ en technologische 

specificaties zijn daarom nog onbekend. 

Subsysteem 2 werkt onafhankelijk van subsysteem 1 en lokaliseert alle ULD-dragers aanwezig op 

de hub. Dit gebeurt met behulp van periodiek (eenmaal per 10 min) zendende (2,4 GHz) 

transponders. Door dit signaal door minimaal drie verschillende antennes op te vangen kan met 

behulp van verschillende methodes aan de transponder een locatie toegeschreven worden. Elke 

mobiele ULD-drager krijgt twee transponders gemonteerd en daarmee wordt een nauwkeurigheid 

verwacht van 1,1 m met een waarschijnlijkheid van 95 %. Dit subsysteem geeft centraal een 

overzicht van alle aanwezige ULD-dragers en de bijbehorende locaties. Hiervoor is vereist dat aan 
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de in- en uitgangen van de hub ‘detectiepoorten’ worden gebouwd die kunnen registreren welke 

transponders passeren.  

Door de gegevens van subsysteem 1 te koppelen met de gegevens van subsysteem 2 worden de 

locaties van de ULD’s over de gehele hub zichtbaar. Door dit LS gaat een ULD-verplaatser niet op 

zoek naar een specifieke ULD, maar naar de ULD-drager waarop de ULD gestationeerd is. Omdat 

de ULD-dragers op Schiphol een gesloten systeem vormen zijn deze ook visueel identificeerbaar 

te maken door er ‘nummerborden’ op te monteren. Bij aankomst op de opgegeven locatie 

herkent de ULD-verplaatser de ULD-drager gemakkelijk op afstand. De verkregen 

nauwkeurigheid (ε < 2,4 m met een waarschijnlijkheid van 99.99 %) is daarom ruim voldoende. 

De betrouwbaarheid is 99,9 % geldt overigens alleen voor de verplaatsingen van ULD’s die 

beschikken over een RFID-tag.  

 

Door gebruik van passieve RFID tags en actieve RF-transponders zijn de locatiegegevens van 

ULD’s objectief en centraal inzichtelijk te maken. Het LS voldoet in grote mate aan de gestelde 

eisen en de tekortkomingen lijken oplosbaar door investeringen te doen in technologie en 

apparatuur. Mede daarom vereist het LS veel onderzoek en ontwikkeling waarmee op tijd 

begonnen moet worden om tegen de tijd van implementatie alle benodigde kennis en kunde in 

huis te hebben. De investeringen zijn op meerdere vlakken aanzienlijk. Daarnaast heeft het LS 

een impact op het proces. Er moet echter wel gerealiseerd worden dat een alternatief LS dat 

minder ‘offers’ vergt alleen gerealiseerd kan worden in deze procesinrichting wanneer 

aangenomen wordt dat de mens voldoende betrouwbaar is als leverancier van locatiegegevens. 

Dit gaat echter ten koste van de betrouwbaarheid wat negatieve gevolgen heeft voor de 

doorlooptijden van ULD’s, de beladingsgraad van het vliegtuig, de kwaliteit van de geleverde 

service etc. In de afweging voor een keuze voor een LS moeten de verliezen die ‘goedkope’ 

varianten met zich meebrengen voor ogen worden gehouden. Bovendien biedt het ontwikkelde 

LS nog vele extra toepassingen waarmee ‘winsten’ behaald kunnen worden.  

 

Om positief en op een gecontroleerde manier bij te kunnen dragen aan een transformatie proces 

(productie proces) is het op zijn minst noodzakelijk te weten wat de huidige staat is van het te 

transformeren product. (Het transformatie proces van the hub op Schiphol is beschreven in de 

eerste paragraaf van deze samenvatting.) Het LS draagt bij aan het opbouwen van kennis van de 

staat van de producten, door met intervallen de locaties van ULD’s inzichtelijk te maken. 

Daarnaast zijn de locaties van vele hulpmiddelen zichtbaar te maken. Het LS zet daarmee een 

stap in de goede richting voor het verkrijgen van totale controle in het proces.  


