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Het nieuwe
bouwen & onderhouden
Op complexere locaties in Oss en omgeving, 

In navolging van de overige 354 gemeenten,

waarmee er nu 40 echt actief zijn (> 80.000 inwoners).

Dus de opvolger van de welbekende

v & g-, bouwveiligheid-, verkeers- plannen.

Één norm met monitoring (zie www.blvc.nl)

BLVC-kader Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie



Walkwartier, eerste try out

Wat komt erbij 2,5 jaar lang (45 wkn x 40 uren)

ca. 10 - 40 vrachten per dag extra

ca.  5 – 100 bussen per dag extra

ca.  5 – 200 bouwvakkers

Wat hebben we 2.5 jaar lang  (52 wkn x 168 uren)

ca.        6 verkeerstromingen

ca    200 – 500 verkeersbew. p.u.

ca.     50 bestaande winkels

ca.   150 bestaande woningen

ca. 1.400 bestaande leerlingen

ca.    150 betalende  parkeerders





-65%
bewegingen

Eén collectief doel
Het stelselmatig reduceren van het aantal

vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen

Minder risico’s ontwikkelaar

Minder aansprakelijkheden gemeente

Minder meldingen omgeving

Minder emissie uitstoot

Minder stress (/ meer efficiency) bouwer

Meer of gelijkwaardige klandizie winkels

Meer arbeidsvreugde uitvoerenden



Toelichting 65%
30% wordt behaald in materialen,

is gebleken uit onderzoek

• verzamelvrachten (hub)
• meer focus (bv. 1 wk vooraf reserveren)
• minder adhoc (bv. afbouwers)

De overige 35% komt uit 

medewerkers en materieel.

• carpooling.
• deelgebruik tussen hulpmiddelen.
• correctief onderhoud
• vergeten materialen
• kapotte en nageleverde materialen.
• facilitaire levering
• slotvrachten.



stap1
een uitgebreide  

omgevings-
analyse

stap2
collectieve  

beleidskeuze

stap3
opstellen

BLVC kader
met de  
normen stap4

afwijkingen
vastleggen
raakvlakkenlijst

stap5
coördineren
onderhouden
norm/ afspraken

stap6
borgen

omgevings-
veiligheid

Hoe doen we dat ?



Basis

Duidelijke demarcatie tussen bouw en omgeving

Permanent afgesloten bouwterrein.

Binnen de hekken :

Is voor de aannemer,  V & G coördinatieplicht 2017

Registratieplicht elke medewerker

Reservering aanbeveling elke vracht/ kraan/ ruimte

Buiten de hekken :

Is voor de gebiedseigenaar

Omgevingswet 2017

Klimaatwet 2015
Wegenverkeerswet



Inrichting

350m1 decoratieve operawand

- oude foto’s

- kijkgaten

- aanplakbiljetten

- brievenbus

Uniek functionele wand

- afscherming stof

- afscherming vandalisten

- bescherming kabels en leidingen

NB  ontwikkeld met plaatselijke ondernemers



Realtime info
https://www.walkwartier.nl

Transparant

- inzicht afspraken (/ BLVC kader)

- inzicht maandelijks omgevingsoverleg

- terugkijken webinars

- exacte planning en ruimten

- instructies

Extra

- verhalen van betrokkenen

- dus ook voor winkelbevoorrading
- dus ook voor calamiteiten diensten

- dus ook voor 

- ruimte beslag

- meldingen



Ter plaatse
Niet alleen digitaal maar ook analoog

- wekelijks rondje bouw

- maandelijks overleg omgeving

- centraal aanspreekpunt

- 24/7 meldkamer

Niet alleen voor

- omwonenden, winkeliers etc.

Maar vooral ook naar de eindgebruikers

- centrumbezoekers

- scholieren
- winkelbevoorraders

- calamiteiten diensten



Sloop

1 april tot 1 oktober

- circulaire gesorteerd

- inzet spatscherm

- eerbiediging parkeren en verkeer

- slopen met sproeiers

- verkeersmeubilair verwijderen

Eerste meldingen

- storing webcam

- trilling en geluid

- vergunde terrasruimte

- wildparkerende fietsers



Fysiek ter plaatse

Sloop event

- uitleg en toelichting

- interactie met publiek

- mogelijkheid tot inspraak

“’t ijs werd gebroken….. “

- respectvolle ontvangst notoire klagers

- bestuurlijke betrokkenheid

- interactie met winkeliers



Monitoring schade

Nul- en eindmeting woningen straal 25m1

- voor de sloop en na de sloop

- start bouw en na afloop bouw

- drie geluidsmeters

- twee trillingsmeters

- geluidsprognose berekening

- telefoon

Acties

- minder rijden/ slepen met rupsen

- sloophamer (drillen) voorkomen

- meer sproeien
- kapotte schutting meteen herstellen



Onbegrepen

Adviesraad sociaal domein Oss

- hoekmarkeringen perimeter

- omleidingsroute minder valide

- fysiek in het gebied aanbrengen

Social media

- reageert negatief

- tijdelijk verwijderd en opgeslagen

Lesson learned ;  

niet alleen de norm opstellen, maar

- wie pakt de verantwoording voor de beslissing ? 
- wie gaat op welke wijze handhaven ?



Beveiliging 

Incidenten

- diefstal bouwplaats

- diefstal 10KV trafo station

- vernieling perimeter

- graffiti

Maatregel

- twee camera’s op de perimeter

- alarmcentrale

- bewakingsdienst met opvolging

NB  ontwikkeld met plaatselijke ondernemers



Schoolingang verplaatst

Begin schoolseizoen

- 100m1 straatwerk 5 breed

- Snelheid Indicatie Displays

- 30 km zone op wegdek

- conciërges verkeersregelaar cursus

Extra laad en losplaatsen voorzijde

- niet meer achteruit school bevoorraden

- niet meer laden en lossen op weg

- niet meer oversteken in gevaarlijke bocht



Archeologie

September 

- parkeerterrein Wal 

- gecombineerd met trafo plaatsing

Oktober

- voormalig V & D- en OCP- terrein

- teleurgesteld afgerond 



Trafo’s

Twee tot drie nieuwe plaatsen 

- i.v.m. energietransitie gebied (niet alleen Wal)

- waar exact moeten deze komen

- waar kunnen ze komen 

Levertijden 

- kabels en leidingen tussen 40 en 55 weken

- veel weesleidingen

- hergebruik evenementen leidingen 



Anders werken

Traditionele bouw 

- parkeren bij het werk

- onverschilligheid omgeving

- vrachten te pas en te onpas (24/7 delivery)

Nieuwe bouw

- parkeren buiten de bouwplaats 

kiss en ride voor materialen

- vooraf respect vragen

- vrachten op uur/ tijd/ plaats/ volgorde



Overige functionaliteiten

Winkels zo min mogelijk belasten 

- complete afzettingen buiten winkeltijd

- halve afzettingen in de hoge hekken

- terrasruimten proberen te compenseren

- oliebollenkraam herplaatsen

Overige

- afvalbakken bereikbaar houden

- wijkbus bereikbaar houden

- fietsenstallingen herplaatsen



wat levert deze aanpak op ?

ruim 80%

minder handelingen

ruim 73%

minder emissie

ruim 83% besparing

kosten verkeersregelaars

blĳe  
buurtbezoekers

tevreden  
omwonenden

tevreden  
ondernemers

minder  
ongelukken

bĳna 80% minder

vrachten per uur















Cumulatieve werking verkeer
Overige bouw- en onderhoudsopgaven in gebied

- Walplein 1 (Wehberg), draaiboek sluit aan

- Molenstraat 30 (TBL),   uitvraag sluit aan

- Walstraat (riool, internet), werkzaamheden aanpassen

Online routing

- Waar parkeren voor de bouwvakkers

- Hoe rijden voor de bouw

- Hoe rijden voor de winkels

- Hoe rijden voor scholieren

- Welke afspraken met calamiteitendiensten

Online onderhoud

- onderhoud K+L, riool, internet

- overige centrumplannen 

- overige plannen op aan en afvoerrouten



Bijvangst

Winkelbezoekers 

- gaan massaal voor de oude foto’s staan

- zijn geïnteresseerd in de markante verhalen,

scholekster, archeologie, vertraging

Nieuwsgierigheid Burgers

- mensen willen het beleven,

- tot op heden, toont iedereen begrip

- overige media (DTV, Regio, BD)



Kansen

Commercieel

- bv. rondje Walkwartier, koffie en gebak 

- bv. bouwvakkers die broodjes halen

Versiering

- feestverlichting

- aanplakbiljetten

- medewerking tot suggesties

Ruimte 

- bv. nieuwjaars duik in zandvlakte

- bv. gezamenlijk gebruik Walplein etc.



Medewerking

Help mee

- wild parkerende fietsers labelen

- brandweerroute vrijhouden

- bevoorradingsverkeer via juiste route

- vandalisme

Voorkom

- door- en afschuiven

- stemmingmakerij





Standaardiseren

De eerste keer is het “wennen”  

- natuurlijk staan er af en toe hekken open

- natuurlijk gaat niet iedereen zich aanmelden

- natuurlijk blijven we adhoc jes houden

- natuurlijk communiceren we eens fout

De opvolgende keren is het “bekend”

- min. 75% van de normen zijn mee te nemen 

naar een volgend complex project in Oss

- max. 25% custom made maken

zodat het lastige “veranderproces” af neemt.



PM10

NOx

CO2

dBHz
GMS

Deze aanpak is geheel voorbereidt op;

- emissie-arm of –loos, bouwen of onderhouden 

- aantoonbaarheid van data en bewijslast; meldingen,

trillingen, decibels, uitruktijd, stik- en fijnstof,   

koolstofdioxide etc.

Het ontwikkelt zich dagelijks :

- meerdere projecten door geheel Nederland

- nieuwe wetgevingen

- membership van neutrale specialisten

Erkend
- o.b.v. 4C werkmethodiek – Logistisch Bouwen

- topsektor Logistiek en TKI Dinalog

zie www.dinalog.nl/de-impact-van-4c-in-de-praktijk

Klaar voor de toekomst



mogelijkheden
We trainen medewerkers, zodat  er
enerzijds opschaalbaarheid ontstaat.
En anderzijds gelijkwaardig dialoog,
kan ontstaan over kennis en vaardigheden.
- welke wetten en richtlijnen 
- sociale acceptatie

We geven opgeleide mensen mogelijkheid
tot een membership en uitwisselbaarheid
- centrale vraagbaak
- maandelijkse kennisbrieven/ downloads etc
- beschikbare locaties en middelen

We ondersteunen nieuwe/ lastiger hoofdstukken,
- gebiedaanspak Arenapoort/ Zuidas/ Binckhorst/

Katendrecht/ Rivium/ Feijenoord City



oprichter Logistisch Bouwen  
Coördinator Omgevingsveiligheid

P Bas Timmers                                                    
T 06 39 58 69 20

E bas@timmersbouwlogistiek,nl
R wekelijks rondje bouwplaats woensdag

woensdag 7.30 >
O              vierwekelijks omgevingsoverleg

donderdag 16.30 – 17.30
W www.walkwartier.nl
A Raadhuislaan 2, Oss

Bij vragen/ opmerkingen/ suggesties, 
kunt u direct terecht bij  


