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1. INLEIDING 
 

In dit veiligheidsplan staan de project specifieke maatregelen omschreven voor de bescherming van 
onder meer omwonenden, spelende kinderen en verkeersdeelnemers en tegen de externe gevaren van 
het bouwen. 
 

Dit rapport is gebaseerd op de tekeningen van 8 november 2021, ingediend voor de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

Dit document is ter toetsing voorgelegd aan de heer Van der Beek, toezichthouder namens de 

gemeente Huizen. 

 
 
 
2.  Algemene gegevens 
 
 
a. Locatie 
Adres  : Botterstraat 6a 
Postcode : 1271 XM 
Plaats  : Huizen 
 
 
b.  Opdrachtgever/ vergunninghouder 
Naam  :  Hedendaags Vastgoed 
Adres  :  Langestraat 21 
Postcode :  1271 PZ 
Plaats  :  Huizen 
Contactpersoon :  Dhr. J. Stuivenberg 
Telefoon :  06-
e-mail adres :  info@hedendaagsvastgoed.nl 
 
 
c.  Ontwerper 
Naam  :  De Haan Bouwadvies 
Adres  :  Matensestraat 68 
Postcode :  6669 CJ 
Plaats  :  Dodewaard 
Contactpersoon :  Dhr. H.J. de Haan 
Telefoon :  06-
e-mail adres :  @dehaanbouwadvies.nl 
 
 
d.  Constructeur 
Naam  :  Fundament Bouwadvies 
Adres  :  Eemnesserweg 4a 
Postcode :  1251 NC 
Plaats  :  Laren 
Contactpersoon :  Dhr. P. de Leeuw 
Telefoon :  06
e-mail adres :  @fundamentbouwadvies.nl 
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e. Aannemer(s) 
De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een 
opdracht hebben gekregen voor de uitvoering van werk tijdens de bouwperiode. 
 
Bouwkundig aannemer  
Naam  : Bouwbedrijf Peters Bouw BV 
Adres  :  Scheltseweg 13 
Postcode :  5374 EB 
Plaats  :  Schaijk 
Contactpersoon :  n.t.b. 
Telefoon :  n.t.b. 
e-mail adres :  info@petersbouw.nl 
 

f.  Bouwmethoden 
Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven: 
- Het slopen van de aanwezige opstallen en saneren van verontreinigde materialen. 
- Bouwrijpen maken en bouwen van 2 grondgebonden seniorenwoningen. 
 
 
Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast: 
- Kelder wordt in beton uitgevoerd en in het werk gestort. 
- Prefab houtskeletbouw gevelelementen en een houten dakconstructie. 
 
Het hiervoor ingezette materieel is: 
- Mobiele kranen 
- Betonpomp 
- Steigers 
 
De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn: 
- Hek (afrastering) rond het bouwterrein, met uitzondering waar het bouwterrein grenst aan een stenen 

opstal. 
- Betrokken omwonenden tijdig informeren. 
- Verkeersmaatregelen tijdens laden en lossen, hiervoor dient nog een aanvraag te worden ingediend. 
 
 
g.  Overzicht bijbehorende documenten 
De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet blijken op 
welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien. 
- Tekening bouwplaatsinrichting 
- Doorsnede(n) van het gebouw (als dit van belang is om aan te geven dat een veilige bouwmethode 

wordt toegepast) 
 
 
h.  Beheer Bouwveiligheidsplan 
De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Als zich tijdens de 
bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, behoeft dit een hernieuwde toetsing 
door het bevoegd gezag. 

 
Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast: 
Naam   : J. Stuivenberg 
Organisatie / bedrijf : Hedendaags Vastgoed 
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3. GLOBALE AANDACHTSPUNTEN VOOR HET VEILIGHEIDSPLAN 
 

 
Gevaren en aandachtspunten 

 
Bevindingen en maatregelen1 

 
Actie door 

   

A. Inventarisatie    

1. De omringende gebouwen en 
op terreinen 

 

Op de situatietekening is de 
afrastering en de aanrij en 
vertrekroute van het bouwverkeer 
aangegeven. 
 

Opdrachtgever  

2. Omringende gebruikers  
 

De aanvoer vindt plaats via de 
westzijde (Driftweg, Botterstraat) 
Vertrekkend verkeer gaat via de 
oostzijde (Botterstraat, Grenspad, 
Driftweg) Dit wordt aangegeven 
met bordjes en/of pijlen. 
 

Opdrachtgever 

3. Omringende en aansluitende 
wegen 
 

Het personeel op de bouwplaats 
parkeert hun voertuig op de 
bouwplaats, dan wel in de 
openbare parkeerplaatsen. 
 

Opdrachtgever 

4. Belangrijke maatschappelijke 
functies 

De brandweerpost is gelegen aan 
de Eemlandweg 30. 
Het gemeentehuis is gelegen aan 
de Graaf Wichman 10. 
De dokterspost is gelegen aan de 
Kerkstraat 70. 
 

Opdrachtgever 

5. Evenementen 
 

Niet van toepassing 
 

n.v.t. 

6. Kabels en leidingen 
 

Klic melding voor de gehele locatie. 
 

Aannemer 

   

B. Locatie, de afscheiding   

7. De gevarenzone en het 
publiek dat zich daarin 
bevinden kan 
 

Op tekening is aangegeven waar 
zich publiek kan bevinden in de 
nabijheid van het bouwterrein 
 

Opdrachtgever  

8. De locatie van de afscheiding 
 

De afrastering (hek) bij het 
bouwterrein is op tekening 
aangegeven 
 

Opdrachtgever  

9. De toestemmingen, de 
vergunningen en de 
onderzoeken 
 

Alle wettelijk vereiste onderzoeken, 
o.a. bodem, asbest en ecologisch 
zijn uitgevoerd en ter beoordeling 
aan de gemeente voorgelegd. 

Opdrachtgever  

10. Participatie met omwonenden 
 

Met de omwonenden is meerdere 
keren overleg geweest over de 
invulling van de locatie. Het 
veiligheidsplan is met de 
omwonenden gedeeld. 

Opdrachtgever 

C. Verkeer    

11. De aanzet tot een 
verkeersplan 

Op de situatietekening zijn de 
rijroutes aangegeven, alsmede de 
tijdelijk buiten gebruik te stellen 
parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever 
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12. De gevarenzone door 
bouwverkeer e.d. 
 

In de Botterstraat moet rekening 
worden gehouden met een 
toename van de 
verkeersbewegingen gedurende 
het bouwproces 
 

Aannemer  

13. De aanrijd- en retourroute De Botterstraat is een smalle weg  Aannemer  
14. Verkeersmaatregelen voor 

snelverkeer etc. 
 

Een parkeerplaats, oost- en 
westzijde, direct naast de 
toegangsweg naar de twee 
woningen zullen tijdelijk worden 
opgeheven. 
 

Aannemer  

15. Verkeersmaatregelen  
 

Tijdens het lossen van materialen 
kan de Botterstraat gedurende 
korte tijd worden afgesloten. Dit zal 
met borden aan het begin van de 
straat worden aangegeven. 
 

Aannemer  

16. Bereikbaarheid van 
belendingen 

Alle omliggende percelen blijven 
bereikbaar. Mocht dit onverhoopt 
voor een korte tijd niet mogelijk zijn 
dan zullen de betreffende 
bewoners 3 dagen van te voeren 
worden geïnformeerd. 
 

Aannemer  

17. Locatie van de in- en uitrit, de 
bouwkraan, de losplaats, de 
hijsroute, de opslag etc. 
 

Zie situatietekening. 
 

Aannemer  

D. De gevaarlijke stoffen, 
sloopwerk, kabels en 
leidingen 

  

18. Inventarisatie van gevaarlijke 
stoffen, asbest, gassen, 
kabels en leidingen etc. 
 

Deze zijn alle aan de gemeente 
verstrekt. 

Opdrachtgever  

19. Gevarenzone van gevaarlijke 
stoffen, asbest etc. 
 

De voorgeschreven maatregelen 
worden in acht genomen 

Aannemer  

20. Stoffen en gassen: 
bodemverontreiniging, asbest, 
acetyleen en propaan 

 

De voorgeschreven maatregelen 
worden in acht genomen. 
Omwonenden worden schriftelijk 
geïnformeerd over de sloopwerken 
van verontreinigde stoffen. 

Aannemer  

21. Bescherming van kabels, 
leidingen  

Volgt uit Klic-melding Aannemer  

22. Brandgevaar 
 

Bij brandgevaarlijke 
werkzaamheden zijn er 
brandblussers op de werkplek 

Aannemer  

E. Ondergrond   

23. De bouwput 
 

De grondwaterstand ter plaatse is 
tijdens het meten lager dan 3,0 m -
mv. Aan de noordzijde van het 
perceel, ter hoogte van Botterstraat 
2 en Grenspad 22, zal, indien nodig 
damwand worden geplaatst, zodat 

Opdrachtgever  
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een veilige bouw van de kelder 
mogelijk is. 
 

24. Inventarisatie van de 
aangrenzende funderingen en 
gebouwen 
 

Er zijn geen aangrenzende 
funderingen waar aan 
voorzieningen nodig zijn 
 

Opdrachtgever  

25. Grondonderzoek 
 

 

Rapport aan de gemeente 
verstrekt. 

Opdrachtgever  

26. Draagkracht van de bovenste 
grondlagen 

Waar nodig worden rijplaten neer 
gelegd. 
 

Aannemer  

F. Het valgevaar van lichte 
voorwerpen 

  

27. Gevarenzone vanwege 
valgevaar van lichte 
voorwerpen 

 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Opdrachtgever  

G. Het valgevaar van zware 
voorwerpen 

  

28. Gevarenzone vanwege het 
sloopwerk, de losplaats, 
hijsroute, montagezone etc. 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Opdrachtgever  

29. Gevarenzone van sloopwerk 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Aannemer  

30. Gevarenzone van de losplaats 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Aannemer  

31. Gevarenzone van de hijsroute 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 

Aannemer  
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Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

32. Gevarenzone tijdens de 
ruwbouwfase, montage aan 
de buitenzijde van het gebouw 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Aannemer  

33. Gevarenzone van de (ruwe) 
afbouwfase, montage aan de 
buitenzijde van het gebouw 
 

Voor omwonenden is er vanwege 
het bouwproces geen valgevaar op 
voor hen toegankelijk terrein. 
Tijdens de kraanuren zal de 
openbare weg waarover de kraan 
draait worden afgesloten. 
Omwonenden zullen over de 
kraanuren worden geinformeerd als 
de boven hun perceel draait. 

Aannemer  

H. Bouwplaatsvoorzieningen   

34. De werktijden 
 

De werktijden zijn van maandag 
t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 
uur. 

Opdrachtgever  

35. Ruimte voor bouwplaats-
voorzieningen 
 

Zie situatietekening 
 

Opdrachtgever  

36. Inventarisatie van materieel 
 

Voor de kelder zal een betonpomp 
worden ingezet en een mobiele 
kraan voor het leggen van de 
begane grond vloer. Voor het 
hijsen en plaatsen van de 
gevelelementen zal een mobiele 
kraan worden ingezet. 
 

Aannemer  

37. Stabiliteit van materieel 
 

Volgens de voorschriften Aannemer  

38. Lawaai 
 

Tijdens het bouwproces zal geluid 
onvermijdelijk zijn. De dagwaarde 
van het geluid zal voldoen aan 
artikel 8.3 en tabel 8.3.  
 

Aannemer  

39. Het ketenpark 
 

Bestaande uit een keet en  
opslagcontainer volgens tekening. 
 

Aannemer  

40. De opslag van materialen 
 

Wordt zoveel mogelijk beperkt, 
mede omdat er prefab gebouwd 
wordt 
 

Aannemer  

I. Hulpverlening    

41. Calamiteitenplan 
 

Bij calamiteiten is er een eventuele 
ontsluiting naar het Grenspad, via 
de toegangsweg naar 8a 
 

Opdrachtgever  

42. Toegankelijkheid 
 

Via de toegangsweg vanaf de 
Botterstraat 
 

Aannemer  
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43. Brandkraan, hydrant, 

opstelplaats hulpdiensten 
 

De hulpdiensten kunnen de 
bouwplaats bereiken via de 
toegangsweg of opstellen op de 
Botterstraat. 
 

Aannemer  

J. Het overleg en de 
afstemming 

  

44. Overleg met bevoegd gezag 
 
 

Met de toezichthouder van de 
gemeente is de locatie bezocht en 
de voorzieningen besproken. 
 

Opdrachtgever  

45. Organisatie  De coördinatie van de te treffen  
voorzieningen wordt gedelegeerd 
aan de aannemer. 
 

opdrachtgever 

46. Coördinatievergadering Indien van toepassing 
 

Aannemer  

47. Actualiseren van het 
veiligheidsplan 

 

Indien van toepassing 
 

Aannemer 
i.o.m. 
Ontwerper  

48. Bouwplaatstekening Zie situatietekening 
 

Aannemer  

49. Werkplannen Indien van toepassing. 
 

Aannemer  

50. Toezicht 
 

Toezichthouder gemeente Huizen 
 

Bevoegd 
gezag  

51. Instructies 
 

Indien van toepassing 
 

Aannemer  
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BIJLAGEN:  

  

SITUATIETEKENING EN TOELICHTING 

 

 
 
Inventarisatie 
De twee seniorenwoningen worden gerealiseerd op een binnenterrein, met een eigentoegangsweg vanaf de 
openbare weg. Aan de openbare weg (=Botterstraat) zijn grondgebonden woningen gelegen. Aan de 
zuidzijde van het perceel ligt een woning (Grenspad 8a) met een eigen toegang van de openbare weg 
(=Grenspad). Langs de west- en noordzijde grenzen aan het bouwterrein de achtertuinen van omwonenden. 
Deze achtertuinen zijn uitsluitend vanaf de voorzijde van de woning bereikbaar. Aan de oostzijde grenst een 
gebouw aan het bouwterrein. 
 
Verkeersmaatregelen 
Aan de Botterstraat wordt links en rechts van de eigen toegangsweg een parkeerplaats tijdelijk opgeheven. 
 
Voorzieningen tegen zware vallende voorwerpen 
De bouwhekken worden buiten de hijsroutes geplaatst. 
 
Hulpverlening 
De opstelplaatsen zijn na overleg over de aanvalsplannen op de situatietekening gezet. Ook is een hydrant 
aangegeven. De hulpdiensten zijn en blijven geïnformeerd over tijdelijke afzettingen en dergelijke. 

 


