Arbocatalogus Tuinbouwprojecten

Bijlage 4 Checklist begaanbaarheid bouwterrein voor de tuinbouw
Bouwplaats Algemeen
Werkplek:

Checken terreinomstandigheden:

Terrein bekendheid

•

Gehele bouwterrein

•

•

Opslagplaats en laad en
losplaats

•
•

Gehele bouwterrein

•

Afstemming van
werkzaamheden

•

Versie:
Datum:
Blad:

1.0
01-01-2010
1 van 3

Beheersmaatregel indien niet akkoord:

Opmerkingen:

Opvragen
Markeren van oude sloten en putten
Opvragen en bespreken

•

opvragen bij V&G-coördinator

J/N

•
•
•

•
•

opvragen bij V&G-coördinator
bij bouwwerkzaamheden in herfst, winter en
voorjaar (als veel regen valt) vergroot
drainage of verlaging grondwaterpeil de kans
dat de beoogde planning wordt gehaald.

Is er tijdens de bouwperiode voldoende
mogelijkheid om het hemelwater te
spuien?
Het terrein en de aanvoerwegen zijn vlak
en stabiel?
Het opslag terrein en de rijplaten zijn
schoon?
Er ligt geen afval / restmateriaal?

J/N

•

Melden bij de V&G-coördinator

•

J/N

•

Leggen van rijplaten, Stelcon platen of verharding

•

bij bouwwerkzaamheden moet het water wat
op de kas valt gespuid worden op de sloot of
riool omdat het bassin nog niet gereed is.
Zorg bij opslagplaatsen voor een veilige
werkplek voor (pre)montage.

J/N

•

Schoonmaken / afschuiven van modder

J/N

•

Opruimen van afval en overtollig materiaal

•

Dagelijks / wekelijks afspreken

Kunnen de verschillende
werkzaamheden (fasen) veilig uitgevoerd
worden, zonder dat mensen elkaar voor
de voeten lopen?

J/N

•
•

Melden bij de uitvoerder of V&G-coördinator
Werkzaamheden op elkaar afstemmen

•
•

Instrueer de werknemers
Gebruik hiervoor werkoverleg en
bouwvergaderingen

Is bekend waar zich kabels, pijpleidingen,
gedichte sloten en putten bevinden?
Is er drainage aangelegd of is er sprake
van verlaging grondwaterpeil?

Akkoord
J/N
J/N
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Fase 1 fundering
Werkplek:

Checken terreinomstandigheden:

Op tractor / graafmachine

•

Op de grond (looppaden en
werkplekken)

•

Verzakt de tractor / graafmachine in
putten en geulen?
Is de ondergrond droog?

Akkoord
J/N
J/N
J/N
J/N

Beheersmaatregel indien niet akkoord:

Opmerkingen:

•
•
•

•
•

leg eerst gronddoek en een zandbed aan.
Markeer oude sloten en putten

•

Gebruik hulpmiddelen / taakroulatie

Leg een rijplatenbaan aan voor aanvoer materiaal
Dek putten en sleuven af met rijplaten
Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen
draagt
Water en modder wegpompen en afzuigen.
Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar
waterkanaal

•

Zakt een persoon niet meer dan
enkelhoogte weg in de grond?

J/N

•
•

•

Is de ondergrond niet glad (slipgevaar)

J/N

•

Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen.

•

Zijn er geen putten en geulen dieper dan
enkelhoogte?

J/N

•

Putten en sleuven afdekken met rijplaten of
plankiers, egaliseren terrein
Geen tilwerkzaamheden uitvoeren

•

Fase 2 Kassenbouw en beglazing
Werkplek:

Checken terreinomstandigheden:

Op tractor / graafmachine

•

Verzakt de tractor / graafmachine niet in
putten en geulen?

Op (beglaas)platform

•

Blijft het platform stabiel tijdens het rijden en
liften, zonder te verzakken?

J/N

•
•
•

Op de grond (looppaden en
werkplekken)

•

Is de ondergrond droog?

J/N

•

•

Zakt een persoon niet meer dan
enkelhoogte weg in de grond?

J/N

•

•

Is de ondergrond niet glad? (slipgevaar)

J/N

•

Bovenlaag aanvullen met zand / rijplaten
schoonmaken

•

Zijn er geen harde bulten of gaten en kuilen
dieper dan enkelhoogte?

J/N

•
•
•

Egaliseren terrein
Dek putten en geulen af met rijplaten of plankiers,
Geen tilwerkzaamheden uitvoeren

Versie:
Datum:
Blad:

1.0
01-01-2010
2 van 3

Akkoord
J/N
J/N

Beheersmaatregel indien niet akkoord:

Opmerkingen:

•
•
•

•
•

leg eerst gronddoek en een zandbed aan.
Markeer oude sloten en putten

•

Scheefstandsignalering hoogwerker mag niet
aanspreken

•

Gebruik hulpmiddelen / taakroulatie

Leg een rijplatenbaan aan voor aanvoer materiaal
Water en modder wegpompen en afzuigen
Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar
waterkanaal
Dek putten en sleuven af met rijplaten
Water en modder wegpompen en afzuigen
Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar
waterkanaal
Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen
draagt
Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen
Leg tijdelijke greppels / sleuven aan naar
waterkanaal
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Fase 3 Installatiewerk
Werkplek:

Checken terreinomstandigheden:

Op tractor / graafmachine

•

Op platform

•

Op hoogwerker

•
•

Op de grond (looppaden en
werkplekken)

•

De tractor / graafmachine verzakt niet in
putten en geulen?
Het platform blijft stabiel tijdens het rijden en
liften en het platform loopt niet vast tijdens
het rijden?
De hoogwerker blijft stabiel tijdens het rijden
en liften?
De hoogwerker loopt niet vast tijdens het
rijden en de wielen zijn geschikt voor dit
terrein?
De ondergrond is droog?

Akkoord
J/N
J/N

Beheersmaatregel indien niet akkoord:

Opmerkingen:

•

Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!)

•

Markeer oude sloten en putten

J/N

•

Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!)

•

Scheefstandsignalering platform mag niet
aanspreken

J/N

•

Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!)

•

Scheefstandsignalering hoogwerker mag niet
aanspreken

J/N

•

Andere hoogwerker of platform bestellen

J/N

•

•

Je zakt niet meer dan enkelhoogte weg in
de grond?

J/N

•
•

Zorg dat ieder waterdichte werkschoenen / laarzen
draagt
Ophogen ondergrond; water en modder afzuigen
Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!)

•

De ondergrond is niet glad (slipgevaar)

J/N

•

Bovenlaag aanvullen / rijplaten schoonmaken

•

Zijn er geen harde bulten of gaten en kuilen
dieper dan enkelhoogte?

J/N

•

Opentrekken en egaliseren bovenlaag (+ droogtijd!)

•

Er is geen sprake van stuifzand?

J/N

•

Bevochtigen van het terrein

Voor verdere informatie zie:

•

www.SBR.nl : de handreiking WaterWeg: 'Voorkomen van problemen door watergericht bouwen'.

•

www.Arbouw.nl : Begaanbaarheid bouwterreinen

•

www.arbouw.nl : Cheklist persoonsbegaanbaarheid
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