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BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
(IN 2–VOUD INDIENEN) 

 
Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen 

werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. 

Overige veiligheidsaspecten, zoals de Arbo-wet, vallen onder andere regelingen en zijn voor dit 

Bouwveiligheidsplan niet van toepassing.  

 

Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van de bouwwerkzaamheden 

en moet op de bouwplaats aanwezig zijn. 

 

Een bouwveiligheidsplan moet de volgende onderdelen bevatten: 

 
1. Opdrachtgever   

Naam Aldi Vastgoed BV 

Adres Postbus 99 

Postcode en plaats 7140 AB Groenlo 

Telefoonnummer 

Contactpersoon 

 
2. Aannemer   

Naam N.t.b. 

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Faxnummer  

Contactpersoon ter plaatse  

Telefoonnummer  

 

3. Projectgegevens 

Project Aldi te Brummen 

Locatie/straat/kavelnr. Zutphensestraat (locatie Verrijn)/ kavelnr: 3885 E 

Bouwaanvraagnummer N.t.b. 

 

4. Bouwproces   

Korte omschrijving van de bouwmethodiek met aandacht voor: 

 

Hulpwerken zoals bijv; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk: 

n.v.t. 

 

 

 

Fundering: 

Fundering op staal. Grond wordt rondom strokenfundering uitgegraven tot ongeveer 

1.00 m tot 1.50 meter diepte. Het dock zal worden uitgevoerd in beton tot aan maaiveld. 
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Vloeren: 

Dragende betonvloer met aan onderzijde isolatie. De betonvloer voorzien van 

cementdekvloer waarop een tegelvloer is aangebracht. 

 

 

 

Wanden: 

De wanden bestaan uit kalkzandsteen lijmblokken, buitengevel wordt in metselwerk 

uitgevoerd. 

 

 

 

Dak: 

Stalen dakplaten met daarop isolatie en kunststof dakbedekking 

 

 

 

 

5. Werktijden 

7:30 uur tot 9:45 uur, 10:00 uur tot 12:30, 13:00 uur tot 16:15 uur. 

 

 

 

 6. Materieel 

 Maakt u gebruik van een kraan?   

 

  X JA      NEE 

 

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte? 

 

Afzetting d.m.v. het plaatsen van een hekwerk zodanig dat de werkplek niet toegankelijk 

is voor het publiek. 

Draaicirkel kraan alleen over bouwterrein. Indien nodig buiten bouwterrein worden 

gebruikers openbare ruimte geweerd. 

 

 

• Plaats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven. 

 

7. Hei 

werkzaamheden 

 Maakt u gebruik van een hei/boorstelling? 

   

   JA     X NEE 

 

 Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten? 

 

   JA     X NEE  

 

 Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechanische 

berekening te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om 

de heistelling veilig te gebruiken.  
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8. Opslag materiaal/ 

materieel Gaat u materiaal/materieel in de openbare ruimte opslaan? 

 

   JA     X NEE  

  

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?  

. 

 

Bouwterrein wordt afgezet d.m.v. het plaatsen van een bouwhek, zodat de werkplek niet 

toegankelijk is voor het publiek. 

Afdekken van afvalcontainer buiten werktijden. 

 

 

 

9. Overige  

maatregelen 

Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar door bijvoorbeeld: 

 

Vallende delen: 

Personen aanwezig op de bouwplaats dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te 

dragen. 

Bij het monteren van de stalen dakplaten zal hieronder gespannen valnetten onder de 

constructie worden aangebracht. 

Lawaai/Trillingen: 

Personen op de bouwplaats dienen gehoorbescherming te dragen. 

 

Afval: 

Het plaatsen van afvalcontainers, afval zonodig gescheiden in te zamelen. 

 

Anders, nl: 

Bij gebruik van openbare ruimte bij bijzondere werkzaamheden zal publiek ter plaatse 

geïnformeerd worden en zo nodig veilig langs het bouwwerk worden begeleid. 

 

 

10. Tekening van 

de bouwplaats- 

inrichting. 

Op deze tekening(en) moet worden aangegeven: 

- de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein c.q. bebouwing; 

- de grenzen van het bouwterrein; 

- de plaats van de bouwborden; 

- de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein; 

- de opstelplaats van het materieel/materiaal; 

- de plaats van de laad- en loszones; 

- de aan- en afvoerwegen; 

- de plaats van de bouwketen; 

- de opstelplaats van de kraan en de hijszones; 

- de plaats van de afvalcontainers; 

- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen. 

 

De schaal van bedoelde tekening(en) mag niet kleiner zijn dan 1:100, of 1:1000 wanneer details op 

een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd. 

 

 

 


