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Inleiding
In dit verslag worden de handelingen besproken die invloed hebben op de indeling van de
bouwplaats. We zullen kijken of er voldoende plek is om ons materiaal / materieel op te slaan. Ook
kijken we of de leveranciers de bouwplaats goed kunnen bereiken en of ze zich goed op de
bouwplaats kunnen manoeuvreren. Aan de hand van het benodigde materieel op de bouwplaats
zullen wij een indeling maken van een logische opzet.

Locatie en vervoer
Aankomst / vertrek bouwverkeer
De toegankelijkheid van het bouwterrein door vrachtverkeer voor het aanvoeren en of afvoeren van
materiaal, materiaal, keten, afvalcontainers e.d. is opmaal. De locatie van de bouwplaats ligt dichtbij
de Provinciale weg. Om het terrein te bereiken is er maar één toegangsweg. Deze toegangsweg is
eenrichtingverkeer en loopt aan het einde van de weg ook dood, ondanks dat de weg doodlopend is
heeft dit geen consequenties voor ons. Het perceel, en ook de ingang van het bouwterrein is gelegen
aan een toegangsweg. Hierdoor is de belemmering van het overige verkeer minimaal en levert
hierdoor weinig risico op. Eventueel is het mogelijk om borden te plaatsen, die waarschuwen dat er
korte verkeershinder kan optreden.
De wegen naar het bouwterrein toe zijn stevig genoeg om het bouwverkeer te dragen.
Dus uitbreiden of verzwaren zal niet nodig zijn, het bouwterrein zelf is momenteel het
waterbuffergebied van de omgeving. Hierdoor is de grondslag zo slecht dat er eerst grondverbetering
moet plaatsvinden. Om transport mogelijk te maken creëren wij een tweerichtingsweg op de
bouwplaats. Deze wordt verhard met een toplaag van 15cm en stalen rijplaten van
5000mmx1000mm en 18mm dik. Deze weg kan worden gebruikt voor het ophalen van afval. Deze
weg is ook bestemd voor onderaannemers die willen parkeren op de bouwplaats. Voor dit project
wordt gering zwaar bouwverkeer
verwacht op de bouwplaats zelf. De hijskraan maakt
gebruik van een aparte bouwweg en
eventueel als nodig ook de tweerichtingsweg op de
bouwplaats. Verder is het de bedoeling dat het
zware bouwverkeer op de locatie omkeert. Over de
bouwplaats heen rijden zal niet mogelijk zijn. Dat
komt omdat de aanliggende toegangsweg
eenrichtingsverkeer is en aan het einde van de weg
dood loopt. Het bouwterrein is omsloten met
bedrijfspanden en een spoor, dus een extra route
creëren is niet mogelijk.

Werkzaamheden aan de openbare weg
Bij die bouwproject zullen er een aantal
werkzaamheden plaats vinden aan de openbare
weg. Van uit gemeente Heerhugowaard wordt de
eis gesteld dat deze twee sloten worden verbonden
met elkaar (zie afbeelding). Door deze verbinding
kan er meer water worden getransporteerd. Het
extra slootje komt langs de openbare weg te liggen,
maar moet ook onder een aantal parkeerplaatsen
door. Deze parkeerplekken worden na het plaatsen
van de duiker weer opnieuw aangelegd, maar om
deze werkzaamheden uit te voeren zijn er
toestemmingen nodig. De parkeerplekken behoren
tot een ander bedrijf, deze moet eerst toestemming
geven voor dat de werkzaamheden van start
kunnen gaan. Verder zijn er geen andere bedrijven
aan het bouwen op de locatie, dit houd in dat alles
zelf geregeld moet worden.

Vaste torenkraan
In de verschillende documentatie van JASO staat hoeveel ton een kraan kan dragen bij verschillende
vluchten en reikwijdten. Voor op onze bouwplaats hebben wij een kraan nodig met een minimale
gieklengte van 45m.

Kraankeuze
Na enkele eisen voor de reikwijdte, gieklengte en voor onze draagbehoefte die op de bouwplaats
nodig is kunnen we een keuze maken voor een type kraan. In onze geval kiezen we voor een JASO
J47NS. Hiermee kunnen we op een hoogte van 35 meter ruim 8 ton tillen. Het gewicht van een
kanaalplaatvloer is 0,4 t/m2.

Bron: jaso.com

Hekwerk met toegangspoort
De bouwplaats dient afgerasterd te worden zodat onbevoegden het terrein niet zomaar kunnen
betreden. Hiervoor gebruiken we bouwhekken met een lengte van 3,5 m1. Deze bouwhekken zijn
speciaal gemaakt om het terrein te begrenzen.
Bouwhekken toegepast in onze project is van het type M500 Anti Climb van fabrikant HERAS. Deze
type bouwhekken zijn naast de standaard bouwhekken M90 de eerst volgende meest toegepaste
bouwhekken tijdens de bouw.

Breedte maas
Hoogte maas
Lengte
Hoogte
Gewicht

Technische specificaties:
35 mm
150 mm
3500 mm
2000 mm
26 kg

Met een maas van 35 x 150 mm en 13 horizontale en 88
verticale draden is dit het enige echte bouwhek met
overklimbeveiliging. De verticale draden steken boven de
bovenbuis uit zodat overklimmen extra onaantrekkelijk wordt
gemaakt. Een preventieve werking dus. De buizen van dit
bouwhek zijn 100% rondom gelast, hierdoor staat het
ijzersterke frame garant voor een nog langere levensduur.
Ideaal als u op zoek bent naar een bouwhek voor veiligheid en
duurzaamheid. Niet voor niets gebruiken wij deze
bouwhekken in ons huurpark en is het kort na de introductie
al het meest toegepaste bouwhek.

Voeten
Voor de stabiliteit van het hekwerk gebruiken wij
kunststofblokken. Deze blokken wegen rond de 23 kil o. Dat is
dus onder de maximale norm voor het optillen voor één. Dit
bespaart veel tijd.

Bron: heras.nl

Poort
De M500 elektrische schuifpoort van HERAS combineert optimale flexibiliteit met veiligheid. De
ideale toegangscontrole voor uw bouwplaats. Sluit naadloos aan op uw bouwhekken. Slim en sterk,
plug and play.
Voor de toegang naar de bouwplaats hebben wij gekozen voor een M500 elektrische schuifpoort van
HERAS. De reden dat we hebben gekozen voor een schuifpoort is dat in een zijstraat bijna onmogelijk
is om met draaipoorten te werken. Daar is geen ruimte voor.

Breedte maas
Hoogte maas
Lengte
Hoogte
Bediening

Bron: heras.nl

Technische specificaties:
50 mm
200 mm
7000 mm
2000 mm
Elektrisch

Keten
Type keet
Voor de keet van de directie, uitvoerder en de was/toiletruimte hebben wij gekozen voor BUKO
flexibele units. Voor onze project hebben wij drie units nodig:
▪
▪
▪

Directie, uitvoerder unit
Schaft unit
Wc/ toilet unit met kleedruimte

De R&B flexibele unit is door zijn robuuste constructie en de mogelijkheid tot stapelen en schakelen
bij uitstek geschikt voor grote en kleine projecten op de bouwplaats. Wij zullen alle units op elkaar
stapelen. Deze units zijn toegankelijk door middel van trappen. Het liefst willen we een
milieuvriendelijk, kostenbesparend, comfort en duurzame keet. Een unit die voorzien is van
eigenstroombehoefte; CO2-neutraal is; Bespaart op kosten van de generator; Minder vervuilende
uitlaatgassen in de lucht; Reduceert geluidsoverlast en trillingen van de generator.
RB TYPE 6
W Uitvoerders/directie-unit met kantoorruimte, toilet en hal met wasbakken
3,5m x 6meter
RB TYPE 5
Schaft unit
3,5m x 6meter
RB TYPE 8
Kleedruimte met was / toilet ruimte unit
3,5m x 6meter

ARBO eisen:
Sanitaire units:
1 closet per 15 medewerkers
1 wasbak per 5 medewerkers.

Schaft units:
per medewerker een vloeroppervlak van 1 m²
per medewerker een vloeroppervlak van 0,32 m²
t.b.v. omkleden

Bron: bouwunits.nl

Magazijncontainers
Voor de opslag van klein materieel en materialen zoals elektrisch gereedschap e.d. wordt een
magazijncontainer van 10m2 geplaatst. In deze container wordt ook de opslag van chemische
producten zoals bekistingolie, lijm e.d. apart opgeslagen door middel van een lekbak.
Voor onze opslagcontainers kiezen we voor slotbeveiliging. Dit in verband met diefstal. Op de
bouwplaats worden in totaal 4 containers geplaatst. Eén container is voor de hoofdaannemer, en de
andere drie stellen wij tot beschikking voor de onderaannemers.

Opslagcontainers
Algemene gegevens:
▪
▪
▪
▪

Type: 20FT Container C.S.C.
9 hoog stapelbaar Standaard voorzien van 1 luchtrooster per zijde
Voorzien van lepelgaten aan lange zijde
Verkrijgbaar met lock-box voor optimale beveiliging

Technische gegevens:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Staalsoort: Corten Staal
Wanden: 1,50mm dik plaatstaal met
damwandprofiel
Dak: 2,00mm dik geprofileerde uitvoering
Spuitwerk: Chlorinated Rubber of Arcylic
Vloer: plywood, dikte 28 mm
Deuren: 2-delige deur met 2 gegalvaniseerde
deurstangen per deur
Gelaste staalconstructie met hoekprofielen van
6mm dik staal en gestandaardiseerde ISO-hoeken

De units en opslagcontainers moeten op een vlakke draagkrachtige ondergrond worden geplaatst.
Deze ondersteunen wij door betontegels onder de units en containers te plaatsen.

Bron: hacon-containers.nl

Voor het verzamelen van het bouwafval, worden afvalcontainers op het bouwterrein geplaatst.
Financieel gezien is het voordeliger het bouwafval direct op de bouwplaats te scheiden en te
sorteren op de volgende soorten afval:
gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Eural
(2000/532/EG)
steenwol.
glaswol.
overig afval.
Voor het afval worden afvalcontainers van +/- 11 m³ op de bouwplaats geplaatst. De afvalcontainers
moeten goed bereikbaar zijn met een vrachtwagen zodat deze gemakkelijk geplaatst en opgehaald
kunnen worden.

De containers worden binnen het bereik van de kraan worden
geplaatst zodat deze met behulp van een in de kraan te
kipcontainer ook in de afvalcontainers kan lossen.

Bron: hacon-containers.nl

Bouwplaatsinstallaties
Het project is zeer duurzaam gericht, ook het
bouwproces willen we zo duurzaam mogelijk houden.
Wij kiezen voor een groene aggregaat model 45. Dit
model is milieu bewust en werkt op zonne-energie.
De aggregaat vermindert overlast aanzienlijk, ook
vermindert het CO2 uitstoot omdat zij geen benzine
verbruiken. Daarnaast bespaar je een grote kosten
aan stroom vanwege het feit dat de energie van de
zon wordt aangewend om elektriciteit op te wekken.
Kosteloze stroom, dus. En bovendien geen onderhoud
of gesjouw met liters benzine.
Onder de bouwplaatsinstallatie wordt verstaan, de aanleg van water, elektra, gas en riolering. De
bouwmeterkast wordt bij de bouwketen gezet. Vlakbij de bouwmeterkast wordt eventueel ook een
waterput geplaatst. Deze voorzieningen worden niet zo ver van de weg geplaatst omdat dit anders
veel geld kost.
Gas voorziening hebben wij niet op deze bouwplaats. De keten worden opgewarmd door middel van
elektra kachels. Deze moeten aangesloten met behulp van stopcontacten. Deze bouwketen moeten
voorzien worden van elektra. Daarom moet een zwerfkast worden geplaatst in de buurt van de
keten. Ook worden zwerfkasten geplaatst op de bouwterrein voor de werknemers.
De was / toilet unit wordt aangesloten op het openbare riool na overleg.
Vanuit de bouwmeterkast worden kabels naar de bouwlampen getrokken. Deze zorgen voor de
verlichting tijdens donkere werktijden. Ook worden aparte sleuven getrokken in de grond om
watervoorziening te realiseren bij het werkterrein.

Merk
Materiaal behuizing
Normen
Afmetingen
Gewicht

Merk
Materiaal behuizing
Afmetingen
Gewicht
Aansluitingen

Merk
Lengte
Doorsnede
Afsluiting

- 10ft container
- 60 KVA generator
- 45 KVA omvormer

Bron: bouwplaatsinstallatie.nl

Specificaties bouwmeterkast:
Powerbox 63A
Kunststof
NEN- 60439-1/4 en NEN-1010
700x700x1300 mm
39 kg
Specificaties zwerfkast:
KERAF Omega
Kunststof
600x600x900 mm
39 KG
3x 32A/5p-380V-6x schuko 16A-230V
Specificities kabelhaspel:
EZ300 winder
40m
3x2,5 m²
Universele aansluiting
Specificaties aggregaat
- 6 zonnepanelen
- Batterijopslag 30 kWh lithium
-aggregaat met een 3 fase aansluiting

Opslag bouwplaats
De bouwplaats die we tot beschikking hebben is groot genoeg om materiaal en materieel op te
kunnen slaan. Dit is echter niet bij al het materiaal en materieel nodig laadruimte is er dus genoeg.
Voor prefab elementen is een aparte grondopslag A gereserveerd dicht bij het gebouw. Dit in
verband met de draagvermogen van de mobiele kraan. Sommige prefab elementen zoals trappen
kunnen direct van de vrachtwagen op z’n plek worden gehesen. Voor kanaalplaatvloeren e.d. is deze
opslagplaats A gereserveerd.
De dakbedekking wordt vanaf de vrachtauto met de kraan naar het dak gedraaid en op stapels,
verdeelt over het dakoppervlak, gezet.
Het glas dat in de bouw zal komen wordt van binnen af gemonteerd zodat deze achteraf bij schade
ook makkelijk vervangen kunnen worden. Dit glas wordt per verdieping op de vloer gehesen. Dit
gebeurt ook met de binnenkozijnen. Ook de kalkzandsteen blokken worden in het gebouw gehesen
vanaf de vrachtwagen.

Startfase:
Grondopslag

A 38m2

Startfase: af te voeren grond

A 38m2
B 38m2

o.a. gevelstenen, steigers Grondopslag
o.a. prefab elementen

Na de startfase:
Grondopslag

De opslag van groot materiaal kan in containers opgeslagen worden, zoals balken en plinten t.b.v. het
aftimmeren in verband met vocht.

Parkeerbehoefte
Een gebied van ruim 1385 m2 moet worden verhard voor 6 parkeerplaatsen. Deze gebied wordt
verhard door een toplaag aan te brengen van 15cm. Overige werknemers kunnen gebruik maken van
de parkeerplaatsen buiten het bouwterrein. Alleen onderaannemers die willen parkeren kunnen
gebruik maken van de parkeerplekken op de bouwplaats. Voor dit project wordt gering zwaar
bouwverkeer verwacht op de bouwplaats zelf. De hijskraan maakt gebruik van een aparte bouwweg
en eventueel als nodig ook de tweerichtingsweg op de bouwplaats.

Plaatsing steigers/lift
Steigers
Wij willen graag systeemsteigers.
Toepasbaarheid
• Allround is overal inzetbaar, zowel in de
nieuwbouw als bij renovatie projecten.
• Het systeem bevat geen losse, en bij gevolg
verliesbare, onderdelen zoals koppelingen en
spieen; alleen hamer en waterpas zijn noodzakelijk.
• Door 8 sluitingen per rozet kan onder nagenoeg
elke hoek (ook rond) worden gebouwd, zodat
dezelfde flexibiliteit van een pijp/koppeling steiger
wordt bereikt.
• Vloeren kunnen om de 50 centimeter worden aangebracht zonder van het standaard
materiaal af te wijken. De voetspindel zorgt voor de fijnregeling.
• De uitbouwmogelijkheden zijn praktisch onbeperkt.
• Door de spiekop-aansluiting zijn horizontale en diagonale verbindingen kunnen gedeeltes uit
een reeds gemonteerde steiger makkelijk worden verwijderd of bijgebouwd, tijdelijk of
permanent.
Veiligheid
• Nooit uitstekende delen of doorlopende steigerpijpen.
• Geen losse onderdelen, onderhevig aan de zwaartekracht.
• Belastbare vloeren tot 300kg/m2
• Kans op foutieve montage nagenoeg nihil.
Economische aspecten
• De eenvoud van het systeem kan de montage/demontagetijd reduceren tot 50% van de
montage/demontage met traditioneel steigerwerk.
• Hoge graad van inzetbaarheid beperkt de investering tot type steiger.
• Het Allround steigermateriaal wordt niet verzaagd of verloren; verdere investeringen zijn dus
uitsluitend voor uitbreiding van het materiaal, niet ter vervanging van.
• Alle elementen zijn volbad verzinkt en hebben een zeer lange levensduur.

Bouwliften
De meeste bouwlift en mogen uitsluitend met behulp van
vrachtwagen of aanhanger over de openbare weg worden
vervoerd. Bouwlift en welke zijn voorzien van een wielstel
en kogelkoppeling mogen hiermee uitsluitend binnen het
bouwterrein worden verplaatst. Raadpleeg altijd de
gebruiksaanwijzing van de betreffende bouwlift. Wij kiezen
voor een transportsteiger GEDA 1500 Z/ZP F/G, omdat
deze veilig en snel is en meervoudige
veiligheidsvoorzieningen. Ook voldoet deze aan de
Europese richtlijnen.

Eisen aan bouwliften:
• De lift moet in goede conditie verkeren en moet aantoonbaar jaarlijks
onderhouden (gekeurd) zijn.
• De opstelplaats moet zodanig worden gekozen dat:
• deze goed bereikbaar is;
• vanuit de bedieningsplaats goed zicht is op de baan van de lift;
• niet nabij onderdoorgangen van personen.
•
•

•

De ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn en mag niet nabij geulen/greppels liggen.
De liftbasis moet stabiel met hout onderstopt worden en rondom de lift moet een afscherming
tegen onder doorlopen worden geplaatst. Eventueel in combinatie met een
vasthoudbediening over de onderste twee meter.
De lift moet worden gemonteerd volgens de handleiding. Voldoende verankeringen en
afslagen moeten worden aangebracht. De lift moet worden geprogrammeerd op de
stopplaatsen of afslagschaatsen moeten worden gemonteerd.

Hefcapaciteit (kg)
Platform afmeting (L x H) (m)
Aantal personen
Hef-/daalsnelheid (m/min)
Masthoogte (vrijstaand-max) (m)
Masthoogte (verankerd-max) (m)
Ankerafstand (m)
Voeding (V)
Bouwzekering (A)
Vermogen (kW)
Transport afmeting (L x B x H) (m)

Specificaties bouwlift
2000
1,65 x 4,35
13
12/24
12
120
10
400
32
2 x 3/ 6,1
1,65 x 5,40 x 2,50

Reclame
Reclamestelling
We kiezen voor een reclamestelling door middel van een houten constructie. Voor een afmeting van
ruim 3 bij 1,5 meter is deze constructie voldoende. Een nadeel van houten constructie is dat deze
vaak niet meer wordt hergebruikt, of een korte levensduur hebben dan staalconstructies.
Bij de ingang komt een bord met daarop het project wat gebouwd gaat worden. Ook de
opdrachtgever, de architect, de constructeur, de uitvoerder en de installateurs zullen op dit bord
worden vermeld.
De onderste van het reclamebord zal een hoogte hebben van 2,5 m1 boven maaiveld.

Tekstborden
Naast het reclamebord moet er op de bouwplaats ook worden voldaan aan enkele voorwaarden.
Deze zijn tekstborden die onder andere duidelijk maken wat de eisen zijn voor het betreden van de
bouwplaats.
Deze borden worden opgehangen aan de bouwhekken. De volgende borden worden ter plaatse van
de ingang opgehangen:
▪
▪
▪
▪

Helmbordje 1x
Melden bij uitvoerder 1x
EHBO bord 1x
Verboden toegang 1x

Bemaling
Bij boven- of ondergrondse bouwwerkzaamheden – woningbouw, parkeerkelders, riolering en
dergelijke – is vaak bronbemaling nodig. Bronbemaling* is één van de oplossingen om bij
bouwprojecten om te gaan met grondwater. Het is daarbij waarschijnlijk de meest duurzame en vaak
de goedkoopste oplossing.
Wij willen gebruik maken van een verticale bronbemaling, hierbij wordt overtollig grondwater
afgevoerd via verticaal geplaatste zuigbuizen (filters). De filters worden daarbij rondom de bouwput
geplaatst. Deze techniek wordt toegepast in zandige bodems, het filter gedeelte dient in een zandig
pakket te worden geplaatst. De filter stelling hangt af van de ontgravingsdiepte. De pompen variëren
in debiet van 30 t/m 90 m3 uur en worden elektrisch en als dieselpompen aangeboden. Uiteraard
kiezen wij voor de elektrische bemaling. Om via een verticale methode te kunnen ontwateren,
maken we gebruik van de zwaartekracht.
Bij zwaartekrachtbemaling kan het water onder invloed van de zwaartekracht zelf naar de bron
stromen. Zwaartekrachtfilters worden toegepast in bodems waarin meerdere storende lagen
voorkomen . Het grondwater stroomt middels door zwaartekracht naar filters toe, de filter is over
een lengte van 1-9 meter geperforeerd. Door middel van een inhanger in de filter wordt het water
omhoog getrokken.
Als er bemaalt moet worden, verander je het aanwezige watersysteem. De mens en de natuur
mogen hiervan natuurlijk geen hinder ondervinden.

Bron: theovanvelzen.nl

Beveiliging
Als aannemer wil je graag weten wie er zich op uw bouwplaats begeeft. De aannemers en
onderaannemers zijn zelfs geregistreerd voordat ze de bouwplaats betreden. Ons bouwterrein staat
in de buurt van het Horizon College, het zou kunne voor komen dat hangjongeren lastig gaan doen.
Wij willen ons terrein daarom goed beschermen, met bijvoorbeeld; verhuurt en installeert niet
alleen fysieke toegangscontroleoplossingen als
tourniquetcontainers,
▪

Schuifpoorten

▪

registratie van personeel.

▪

De portiersloge met tourniquet wordt als één
materieelstuk geleverd en geplaatst op de
gewenste locatie.

▪

Afhankelijk van de situatie, cameraobservatie in combinatie met detectie en
(infra rood) verlichting. Meerdere camera’s
kunnen al dan niet draadloos met elkaar in
verbinding staan en opvolging wordt
geregeld vanuit een meldkamer.

Bouwverlichting
Zoals eerder vernoemd, wordt niet alleen het project maar ook de
bouwplaats zo duurzaam mogelijk gehouden.
Deze lichtmast X-Solar 4 x 100 Watt LED is uitgerust met drie
grote zonnepanelen, de vier lLED-lampen van 100 watt worden op
deze mobiele lichtmast gevoed door zonnepanelen. Deze drie
uitschuifbare zonnepanelen kun je handmatig in de jusite hoek
kantelen. Zo vangt hij altijd de meeste zonne-energie op. Het
voordeel van zonnepanelen en een krachtig accupakket is
natuurlijk dat je geen last van uitstoot en lawaai-overlast hebt.
Hiermee is de X-Solar van Trime helemaal gericht op een schone
toekomst. Ook heeft deze lichtmast maar liefst vier accu's, ideaal
voor het gebruik op afgelegen locaties.

Specificaties lichtmast
Type lichtmast
Mobiel, verrijdbaar
Verlichtingsoppervlak
2400 m²
Hoogte ingeschoven
178 cm
Hoogte uitgeschoven
850 cm
Mastlengte
9m
Voetafmetingen ingeschoven
372 x 178 cm
Aandrijving
Zonnepanelen, accu, plug-in
Lampen
4 x LED 100 watt
Rotatie
340 graden
Mastbediening
Handbediend
Verrijdbaar
Ja
Totaalgewicht incl. lampen
1723 kg
Doorlusmogelijkheid
Nee
Zelfvoorziening
Ja
Voeding
4 x 24 Volt DC accu 400 Ah
Laadtijd accu (met uitgeschakelde lampen)
9 uur
Werkduur op volle accu
51 uur
Levensduur accu
500 laadcycli
Bron: bouwmaat.nl

Verantwoording
We hebben gemerkt dat bij de bouwplaatsinrichting veel aspecten een rol spelen wanneer het
gedetailleerd wordt uitgezocht. Wij hadden wel een globale inrichting gemaakt voordat we een start
hebben gemaakt met het uitgebreide rapport.

Selene Özdemir
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