168 uren perimeter-beheer circa 450 m1

40 uren door bouwer
128 uren door ?

Fase 1 – Sloop (mei tm sept 2021)
Zelf te voorzien
Halve wegafzetting

exacte afstand volgt
(dwarscontour)

Standaard bouwplaatshekken
- zware uitvoering
- slotbouten
- permanent afgesloten

Handmatige toegangspoort
- permanent afgesloten
- handmatige registratie

Begeleidt in- & uitrijden
- handmatige begeleiding
- weinig bewegingen
exacte afstand volgt
(dwarscontour)

S’avonds
- afgesloten werkterrein
Aan te vragen precario

Fase 2 – Bouw (sept 2021 – 2023)
Hermetisch consequent afgesloten perimeter
Afsluitbare (draai) poort

alternatieven - schuifpoort (2 hoog)
- electrische dubbele draaipoorten

exacte afstand volgt
(dwarscontour)

(Xl) tourniquet met dubbele paslezer

alternatieven - AVG proof biometrie (vingerscan)
- iris scan
- detectie zones inregelen
exacte afstand volgt
(noodzakelijke draaicirkel)

Gecombineerde security & safety
security - camera bij tourniquet voor personeel
- camera bij calamiteitenpoort
- thermische camera voor beveiliging
safety - (kenteken) camera transport
- (bim) camera in kraan voor hijslast

exacte afstand volgt
(dwarscontour)

Bemande logistieke regie kamer

Aan te vragen precario

overzicht - 24/7 beelden met meekijkaccount
- (beweging) sensoren keet/ buiten
inzicht
- personen registratie AVG
- vracht reservering software

Behoudt passeerstrook, voor
in- en uitgaand distributieverkeer Molenstraat

Tijdens het verlaten van het bouwterrein,
mechanisch beschermen van het bouwterrein afrijdend schoolverkeer
en waarschuwen aankomend schoolverkeer

Verboden bouw vrachtverkeer
Incidenteel verplaatsen met TVM

Verboden bouw vrachtverkeer
Incidenteel verplaatsen met TVM

Perimeter
Primair

3 meter

10 meter

6,5 meter

2 meter

6,5 meter

2 meter

voor de veiligheid tussen publiek en omgeving

3 meter 5 meter

Perimeter
Secundair

voor het aangezicht

- exclusief onderhoud
- exclusief opdruk (circa twee)
- exclusief camera

1.

Gaashekwerk
vanaf € 30 -35 p.m1

2. Bouwhek met doek
vanaf € 40 p.m1

3. Damwand hek
vanaf € 65 p.m1

4.

Combi hek (met SROI)
vanaf € 75 p.m1

5.

Demontabel
betonblok met hek
vanaf € 95 p.m1

6. Houten schutting 2.44
zonder print
vanaf € 140 p.m1
(print ca. € 40 p.m1)

Perimeter
Optioneel

openbare veiligheid 128 uren

Aansluiten perimeter beheer Gemeente
- (on-) mogelijkheden bespreken

Bemande logistieke regie kamer
overzicht - 24/7 beelden met meekijkaccount
- (beweging) sensoren keet/ buiten
inzicht - personen registratie AVG
- vracht reservering software

Gecombineerde security & safety
Aan te vragen precario

Te ontruimen gebied

security - camera bij tourniquet voor personeel
- camera bij calamiteitenpoort
- thermische camera voor beveiliging
safety - (kenteken) camera transport
- (bim) camera in kraan voor hijslast

Perimeter

Verplaatsbare afzetting

Aan te vragen precario

Uitdaging 1 – verkeerskundig
Normen
- Dubbel fietspad (3.50)
- Voetgangers

(1.20)

- Brandweer wagen (2.50)

VLOERBELASTING STAALCONSTRUCTIE HAL

TOELAATBARE DRUK NABIJ WAND

Uitdaging 2 – bouwkundig
- Slopen
met spatscherm

- Solimex wand
materieel van binnen of van buiten af

VLOERBELASTING STAALCONSTRUCTIE HAL

- Palen palen toren

verlichting

TOELAATBARE DRUK NABIJ WAND

blinde geleide route

Uitdaging 3 – cosmetisch
ideeën/ suggesties

Uitdaging 4 kabels en leidingen
- wat zit er in de grond ?
- wat is de belasting, wat is geroerd ?
- welke leidingen komen we tegen ?

Gesignaleerd, en wordt geregeld voor de uitvoering
Hoe gaat u dit tijdens de uitvoering borgen ?
Vooral de incidentele werkzaamheden, die even afstempelen etc.

check https://www.dnww.nl

Uitdaging 5 –

trilling
omliggende panden

VLOERBELASTING STAALCONSTRUCTIE HAL

verlichting
tijdelijke situatie

blinde geleide route
tijdelijke situatie
TOELAATBARE DRUK NABIJ WAND

Uitdaging 6 - groen

- leven van vogels. flora & fauna, mensen
- door ministerie infrastructuur en waterstaat
.
Bomen
Zie https://warneming.nl
Bomenkap goed voorbereidt
Mensen,
Nederland kent veel normen
Wat vinden we belangrijk in dit gebied,
vooralsnog zijn de bouwers hier (nog) niet op gewezen,

kapverzoek bouwer
n.t.b. raakvlak met uitrit
n.t.b. raakvlak met bouwplaatsinrichting
te beschermen

Uitdaging 7 – overige diensten

2022

Afsluiting Carmelietenstraat
Busbedrijf, afvalverwerker, distributeurs
1. Achteruit terug
2. Tegengesteld eruit
Maatregelen

verkeerslichten
slagboom met onderrok
verkeersregelaars
centrum beleveringstijden

Uitdaging 8 - parkeren

tot 2 meter hoogte

boven 2 meter hoogte

- Kiss en Ride

- transportkarretjes
- verharding
- gesplitste routing

- Nadeel

- inefficiënte vervoersbewegingen
- beperkte doorrijdhoogte
- af te zetten bouwveiligheidszone

- Alternatieven: - coronaproof pendelbus
- OV trein/ tram
- P+R met huurfietsen/ parcelbox
- overnachtingen hotel

ONBEÏNVLOEDBAAR IS ONZE INFRASTRUCTUUR :
30 uur beperkingen - werkdagen 06.30 – 09.30 vertraging snelwegen
- werkdagen 15.30 – 18.30 vertraging snelwegen
138 uren met kansen - splitsing tussen productie tijd overdag (7.00 – 16.00 uur)
tussen facilitaire tijd vooraf of nadien
Stap 1 = Bufferzone 1,

15 minuten, Tankstation snelweg

Stap 2 = Bufferzone 2,

15 minuten, Industrieterrein

Stap 3 = Op afroep portier, 15 minuten, Vooraf bellen
Bouwplaats

inrijden via buitenaf

Parkeren medewerkers ,

bouwplaats

Op- & overslagplaatsen,

30 minuten van de bouwplaats

Uitdaging 9 – routing 168 uren
werkwijze
>

>
>
>

vaste aan- & afrijdroute
vaste bufferplaatsen
vaste overslagplaatsen
Vaste calamiteitenroutes

1. Reserveren
> uitsluitend volle vrachten
(halve vrachten bundelen hub)
> altijd reserveren
2. Aanrijden
> uitsluitend route volgen
> bufferplaats 1, langs snelweg
> bufferplaats 2, nabij industrie terrein
3.

Afroep
> niemand rijdt rechtstreeks
> uitsluitend na
toestemming transport coördinator

4. Afrijden
> uitsluitend na accoord portier
vele kruisende bewegingen
5. Bewijslast
> camera’s met registratie
> fout gedrag wordt bestraft
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