Arbocatalogus Tuinbouwprojecten
Hoofdstuk 7 Wetgeving
Onderstaand treft u de meest relevante artikelen van de Arbo-wet aan die betrekking
hebben op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een kassenbouwproject. De
complete wetgeving is terug te vinden op het Arboportaal van het ministerie van SZW
(http://www.arbo.nl/wet-regelgeving).

3. Aanvullende eisen bouwplaatsen
Markering bouwplaats
•

Artikel 3.27. Algemene vereisten
o 1. Een bouwplaats is gemarkeerd en afgebakend.
o 2. Op een bouwplaats is voldoende drinkwater of andere
o

alcoholvrije drank

beschikbaar.
3. Op een bouwplaats zijn zo nodig faciliteiten voor het bereiden van
maaltijden beschikbaar.

Stabiliteit
•

Artikel 3.28. Stabiliteit en stevigheid
o 1. Werkplekken op een bouwplaats

o

die niet op de begane grond zijn
gesitueerd, zijn stabiel en stevig, waarbij rekening wordt gehouden met het
aantal werknemers dat zich daar bevindt, de maximale belasting en de
verdeling daarvan alsmede met externe invloeden. Zonodig zijn ten behoeve
van de stabiliteit doeltreffende bevestigingsmiddelen aangebracht.
2. De stabiliteit en de stevigheid worden regelmatig en in ieder geval na iedere
relevante verandering van de hoogte of de diepte van de in het eerste lid
bedoelde werkplekken, doeltreffend gecontroleerd.

Elektrische installatie
•

Artikel 3.29. Elektrische installaties en leidingen
o 1. Elektrische installaties die voor de aanvang van

o

o
o

o
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de werkzaamheden reeds op
de bouwplaats aanwezig zijn, worden geïdentificeerd, gecontroleerd en
duidelijk gekenmerkt.
2. Bovengrondse elektriciteitsleidingen worden zoveel mogelijk buiten de
bouwplaats om geleid of spanningsloos gemaakt. Indien dat niet mogelijk is
worden hekken of waarschuwingsborden geplaatst.
3. Indien voertuigen onder elektriciteitsleidingen door moeten rijden worden
beschermingen onder de leidingen aangebracht.
4. Ondergrondse elektriciteitsleidingen, leidingen voor andere
distributiesystemen en kabels worden voor de aanvang van
grondverzetwerkzaamheden geïdentificeerd.
5. Doeltreffende maatregelen worden genomen om de gevaren voor
werknemers die zijn verbonden aan beschadiging van de in het vierde lid
bedoelde leidingen en kabels, zoveel mogelijk te voorkomen.
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Graafwerkzaamheden
•

Artikel 3.30. Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en
grondverzetwerkzaamheden
o 1. In een bouwput, een tunnel, bij een uitgraving of andere ondergrondse

o

Versie:
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werkzaamheden worden doeltreffende stut- of taludvoorzieningen
aangebracht ter voorkoming van instorting of overstroming.
2. Bij grondverzetwerkzaamheden worden de uitgegraven aarde, het gebruikte
materiaal en de daarbij gebruikte voertuigen op veilige afstand van de
uitgraving gehouden. Zonodig wordt rond de uitgraving doeltreffend hekwerk
geplaatst.
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