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Het project betreffende dit draaiboek is gedefinieerd als "Masterplan Faculteit" (MPF) en betreft een duurzame 
part-life renovatie van het faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam. Uit het voorafgaande onderzoek is 
geconcludeerd dat een renovatiemethodiek voor de gevel gewenst is. De volgende doelstelling is ter afsluiting van 
dat onderzoek opgesteld: 

"Het ontwikkelen van een methodiek voor het renoveren of vervangen van een dental gevelelementen 
van het faculteitsgebouw van het Erasmus MC te Rotterdam, waarbij: 
• de methodiek toepasboor is op olle mogelijke gevelelementen; 
• er tijdens de uitvoering geen veiligheidsrisico's ontstaan door asbestsanering; 
• geen overlast ontstaat door de beperkte schuifruimte waardoor de potienten, bezoekers of de 
medewerkers belemmerd worden; 
• het pion gevormd wordt binnen de gestelde rondvoorwoorden zools de beperkte hoogte van de 
aanvoerroute, het gebrek oan de mogelijkheid voor een materiaalbuffer en de zeer beperkte omvang 
van de bouwplaats; 
• materiaal, materiee/ en arbeid op een zo eenvoudige wijze moge/ijk naar de verwerkingsplek 
getransporteerd kan worden; 
• zodat de benodigde renovatietijd zo kort mogelijk wordt gehouden en de kans op budgetoverschrijding 
zo klein mogelijk." 

Dit draaiboek heeft als doel het overzichtelijk en eenduidig uiteenzetten van de renovatiemethodiek voor de 
gevel van het faculteitsgebouw waarmee aan de bovengenoemde doelstelling voldaan wordt. De keuze voor deze 
methodiek is gebaseerd op de eindrapportage: Holleman, P. {2013) Gevelrenovatie Faculteitsgebouw Erasmus 
MC: het ontwikkelen van een methodiek voor het renoveren of vervangen van een tiental gevelelementen van het 
Facu/teitsgebouw. 

De methodiek bestaat uit vier deelactiviteiten die in het SADT diagram hiernaast weergegeven zijn. Aile activiteiten 
uit dit schema zijn in dit draaiboek achtereenvolgens uit gewerkt en met behulp van tekst, schematiseringen en 
afbeeldingen weergegeven. Per deelactiviteit/ hoofdstuk kan een SADT diagram uitgeklapt worden zodat er overzicht 
geboden wordt bij het doorlopen van de activiteiten van dat hoofdstuk. Voor de visualisatie is de renovatie van een 
paneel op de achtste verdieping uitgewerkt, ongeveer 32 meter boven maaiveld. Tot slot is op de pagi!fla hiernaast 
een planning opgesteld voor het doorlopen van de methodiek. 
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ID Task Name 

A Element bereiken 

A.1 Werkgebied veiligstellen 

A.2 Hefsteiger aanvoeren 

A.3 Hefsteiger opbouwen 

A.3.1 Stelconplaten leggen 

A.3.2 Voeten plaatsen 

A.3.3 Dek aanbrengen 

A.3.4 Mast opbouwen 

A.3.5 Mast koppel en 

A.4 Lier aanvoeren 

A.S Lier opbouwen 

A.6 Hefsteiger op hoogte brengen 

B Asbest saneren 

6.1 Werk voorbereiding 

6.2 Maatregelen treffen 

6.2.1 Raam verwijderen 

6.2.2 Containment voorbereiden 

6.2.3 Containment binnenzijde opzetten 

6.2.4 Containment buitenzijde opzetten 

6.2.5 Decontaminatie-unit plaatsen 

6.2.6 In onderdruk brengen 

6.3 Asbest binnen saneren 

6.4 Paneel verwijderen 

6.4.1 Hijshaken koppelen 

6.4.2 Paneelbevestiging losmaken 

6.4.3 Paneel van de gevel duwen 

6.4.4 Lier vieren 

6.4.5 Paneel neerlaten 

6.5 Asbest buiten saneren 

6.6 Asbesthoudend materiaal afvoeren 

8.7 Containment vrijgeven 

6.7.1 Werkgebied reinigen 

6.7.2 Douchen werknemers 

B. 7.3 Werkgebied inspecteren 

6.7.4 Afbreken maatregelen 

C Paneel renoveren of vervangen 

C.1 Paneellaten zakken 

C.2 Paneel renoveren/ vervangen 

C.3 Paneel hijsen 

C.4 Paneel (her)monteren 

D Afdichten element 

0.1 Glas terugplaatsen 

0.2 Kit aanbrengen 

0.3 Afbreken/ verplaatsen materieel 

Element bereiken 

A 

Paneel renoveren 
of vervangen 

c 

Duration 
T 

4,5 days 

8 hrs 

8 hrs 

2,25 days 

2 hrs 

4 hrs 

4 hrs 

8 hrs 

8 hrs 

2 hrs 

8 hrs 

0,5 hrs 

12,06 days 

2 days 

3,75 days 

2 hrs 

8 hrs 

8 hrs 

8 hrs 

2 hrs 

2 hrs 

8 hrs 

0,81 days 

1 hr 

2 hrs 

2 hrs 

0,5 hrs 

1 hr 

8 hrs 

8 hrs 

2,5 days 

8 hrs 

1 hr 

3 hrs 

8 hrs 

1,25 days 

0,5 hrs 

1 day 

0,5 hrs 

1 hr 

1,25 days 

1 hr 

1 hr 

8 hrs 
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De eerste deel activiteit is het bereiken van het 
element. Deze activiteit vormt de basis voor de drie 
komende activiteiten en zal de mogelijkheden voor 
die activiteiten bepalen. Het bereiken van het element 
aan de binnenzijde kan eenvoudig door het gebruik 
van de lift of het trappenhuis. Aan de buitenzijde is er 
gekozen om een hefsteiger te plaatsen waarop men 
veilig en flexibel zonder beperkingen kan werken. 
Hoe de hefsteiger opgebouwd wordt en hoe deze 
ontworpen is wordt in dit hoofdstuk weergegeven. 
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Sta rtsituatie 
De garage moet afgezet worden om te voorkomen 
dat auto's parkeren in het gebied waar de 
werkzaamheden plaats gaan vinden, of in het 
gebied waardoor transport moet plaatsvinden. 

Omschrijving 
Het werkgebied in de parkeergarage moet afgezet 
worden met behulp van bouwhekken en linten 
om te verzekeren dat de werkzaamheden veilig 
kunnen verlopen. Eveneens moeten de ruimtes op 
de verdieping waar werkzaamheden plaats vinden 
afgezet worden met linten, en zullen medewerkers 
in het faculteitsgebouw op de hoogte worden 
gebracht dater werkzaamheden plaats gaan vinden. 
Bij de opstelplaats voor een trailer op de openbare 
weg moet eveneens aangegeven worden dat er 
gedurende een tijdelijke periode niet geparkeerd 
mag worden. 

Benodigde informatie 
De grote van het af te zetten gebied moet bekend 
zijn. Ook de aanvoerroutes van de openbare weg 
naar het gebouw, en de routes in het gebouw 
moeten bekend zijn zodat deze indien nodig afgezet 
kunnen worden. Er moet een lijst beschikbaar 
zijn met daarop aile medewerkers in de directe 
omgeving waar de werkzaamheden plaats vinden. 

Materiaal 
Rood-wit afzetlint 

Materieel 
X aantal bouwhekken 
Bordjes voor een eventuele om Ieiding 
Flyers op de verdieping met aankondiging van de 
werkzaamheden 
Afzetbord voor tijdelijk verboden te parkeren 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 
Delen van de parkeergarage duidelijk afzetten 
zodat absoluut geen auto's parkeren in het gebied 
waar werkzaamheden plaats gaan vinden. Deuren 
op de verdiepingen voorafgaand en tijdens de 
werkzaamheden goed afsluiten zodat er geen 
onverwachte bezoekers langs komen. 

Rood-wit ahetlint 

locatie werkgebied, 
Aanvoerroutes, 
Ujst met wertnemers In 
direct! omsevlns 

Werqebled 
veffigstellen 

Bouwhekken, 2 man 
Omteidingsbordjes, 

FlyeB. 
Afzetborden 

Planning 
1 dag (16 manuren) 

Ruimt~ a.fgrzri en 
rMdrwerters op d~ 
hoogt< 

Aanvang van de activiteit ongeveer 1 week voordat 
de volgende activiteiten van start gaan. 

Eindsituatie 
De ruimtes zijn afgezet en men sen zijn op de hoogte 
van de aankomende werkzaamheden. 



Rood-wit afzetlint [Darco Pack, 2013] Omleidingsbord Notificatie van werkzaamheden 

Bouwhek (Heras, 2013] 

Opstelplek trailer en een deel van de aanvoerroute 

Plattegrond met afzettingen (rode lijnen), opstelvak trai ler (groen vlak} en de aanvoerroutes (blauwe) 



Startsituatie 
De opstelplaats op de open bare weg voor de trailer 
is afgezet en vrijgegeven. Daarnaast zijn de routes 
die de hefsteiger moet afleggen vrij. 

Omschrijving 
De hefsteiger wordt in Middelbeers (omgeving 
Eindhoven) ontworpen en modulair op een trailer 
geplaatst. Deze trailer vervoert de hefsteiger 
voeten, mastdelen en het dek naar de ventweg van 
de Westzeedijk in Rotterdam. Hier wordt de trailer 
opgesteld en zullen de mas.tdelen met behulp van 
een vorkheftruck overgeladen worden op een 
grote aanhangwagen achter een busje. Met deze 
aanhangwagen zullen de hefsteiger delen tot aan 
het gebouw worden gebracht. 

Benodigde informatie 
De routes die gereden moeten worden dienen 
bekend te zijn. Hieraan kan voldaan worden door 
het adres van de bestemming op te geven. In dit 
geval: Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam. Voor 
het transport moet ook bekend zijn of de hefsteiger 
op een of meerdere trailers geladen kan worden. 
De afgezette routes door de parkeergarage moeten 
bekend zijn bij de bestuurder van het busje met de 
aanhanger, evenals het gewicht van het zwaarste 
deel van de hefsteiger zodat het type aanhanger 
hierop uitgekozen kan worden. 

Materiaal 

Materieel 
Trailer voor transport van Middelbeers naar 
Rotterdam 
Heftruckvoorlossenvan de trailer en aanhangwagen 
Dubbelas aanhanger met busje ervoor 

Arbeid 
Vrachtwagen be stu u rder 
Heftruckbestuurder 
2 man 

Veiligheid 
Bestuurders van de trailer, vorkheftruck en busje 
met aanhanger moeten beschikken over de juiste 
rijbewijzen. 

Planning 

Aanvoenoutes, 
Adr~s Erasmus MC, 
Omvang van de latlina: 

Hefsteiger 
aanvoeren 

Trailer voor trcms.port, Vrachtwagench.aufreur, 
Heftruck, Heftruchcauffeur, 

Aanhanger met busje 2 man 

1 dag (24 man uren) 

He/steige-r oongevoerd 
e"' lt.loor voor monroge 

De vrachtwagen kan voor de spits vanuit 
Middelbeers vertrekken zodat er door eventuele 
file geen tijd verloren gaat. 

Eindsituatie 
Aile onderdelen van de hefsteiger zijn aangevoerd 
en klaar voor montage. 
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Route van Middelbeers naar Rotterdam [Google Maps, 2013] 

Dubbelas aanhanger [VIemmix, 2013] 
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Startsituatie 
Een beklinkerde ruimte random het gebouw en 
de aangevoerde hefsteiger in delen vormt de 
startsituatie. 

Omschrijving 
De hefsteiger wordt opgebouwd door allereerst 
stelconplaten te leggen die de basis vormen waarop 
de voeten geplaatst kunnen worden. Als de voeten 
geplaatst zijn kan het dek tussen de beide voeten 
gemonteerd worden. Hierna zullen de mastdelen en 
koppelingen op het dek gelegd worden waarna de 
hefsteiger zelfklimmend is. Tussen het toevoegen 
van mastdelen door zullen er koppelingen met de 
achterliggende constructie aangebracht worden 
om de stabiliteit van de hefsteiger te kunnen 
garanderen. 

Benodigde informatie 

Type hefsteiger met aile specificaties uitgesplitst 
per activiteit en onderdeel. 

Materia at 

Materieel 
Twee hefsteiger voeten 
Mastdelen 
Dek 
Koppelstangen 
Heftruck 
Handgereedschap 

Arbeid 
Team {3 man) van hefsteigerbouwer 
H eftru ckcha uffeur 

Veiligheid 

Planning 
De hefsteiger kan direct opgebouwd worden 
wanneer deze aangevoerd is en zal ongeveer 1 
volledige werkdag van 8 uur in beslag nemen. 

Eindsituatie 
40 meter hoge werksteiger die gekoppeld is aan de 
constructie en volledig operationeel is. 

Beklif'?kerde 
onde~grond en 
oongre~rtk 

~/sti!iger 

Speclf1catl~ ~efstelger 

Hefsteiger 
0pb0uwen OfH'tOdon• l• htf<t•I!J., 

Hefstelser voeten, Team hefsteigerbouwers 
M3stdelen, 13 man), 

Oek, Hefuudo:chaurteur 
t<op~lstanaen, 

Heftruck, 
H~ncliereedsthap 



Principe modulair hefsteigerdek [Aiimak Hek, 2013) 
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Hefsteiger volledig opgebouwd 



A.3.1 - Stelconplaten leggen 

'tartsitu tie 

De grand waar de hefsteiger geplaatst moet worden 
is beklinkerd. 

Omsch ijv'ng 
De beklinkerde ondergrond is niet volledig vlak 
en niet stabi'el genoeg om direct de hefsteiger te 
kunnen plaatsen waardoor er stelconplaten gelegd 
moeten worden om een goede ondergrond voor 
de basis van de hefsteiger te kunnen maken. Er 
worden met behulp van een vorkheftruck twee 
stelconplaten per voet neerleggen zodat de voet 
van de hefsteiger hierop geplaatst kan worden. Deze 
platen zullen vanaf de trailer vanaf de openbare 
weg met een vorkheftruck naar de locatie van de 
hefsteiger vervoerd worden. 

Be 1odigde nfo ·matle 
Voorafgaand moet bekend zijn dat de stelconplaten 
minimaal 1,5 bij 1,5 meter groat moeten zijn. 
De dikte van de stelconplaten is nog afhankelijk 
van de hefst eiger. Voor de leverancier moet het 
afleveradres bekend zijn. De heftruckbestuurder 
moet weten waar de platen moeten komen liggen, 
dit moet vooraf gemarkeerd worden. 

Matenaa 
Krijt/ stift om de exacte locatie van de stelconplaten 
aan te kunnen geven. 

IV1a erieel 
Twee stelconplaten 
Heftruck 

Arbeid 
Leverancier 
H eftru ckcha uffeu r 
2 man 

Veiligheid 

Pbnnrng 
0,25 dag (6 manuren) 
De bestelling voor de stelconplaten moet ruim op 
tijd doorgegeven worden, evenals het moment van 
afleveren. Dit kan eventueel gelijktijdig verlopen 
met het aanvoeren van de hefsteigerdelen. 

E1 ds tuatle 
Een stabiele ondergrond waarop de hefsteiger 
geplaatst kan worden. 

Beklinkerdf 
ondttrgrond 

Krljt/Stlft 

Specificaties st@-lconplaten, 
Afleverjdres $telconplaten, 
Locatle stelcooplate-n 

Stelconplaten 

leggen J 
A.3.1 

i- i 
2 Stekonplaten, 

Heftruclc 

Levefancler 
stele:c>nplaten, 

Heftrutkchauffeur, 
lman 

Stobjt?le ondergrond 



Ondergrond voor de te leggen stelconplaten Stelconplaten [Marc Roelofs, 2013] 
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Locatie van de stelconplaten 

locatie van de stelconplaten 



A.3.2 - Voeten plaatsen 

'tartsitu tie 
De stelconplaten vormen een stabiele ondergrond 
voor de voeten van de hefsteiger. 

Omsch ijv·ng 

Het type hefsteiger dat gebruikt gaat worden: Hek 
MSHF Twin. De voeten van deze hefsteiger vormen 
de basis en worden met een heftruck geplaatst 
op de stelconplaten waarop voorafgaand de 
exacte locatie is afgetekend. Deze voeten hebben 
een ongeveer een afmeting van 1,5 bij 1,5 meter 
en hebben stelmogelijkheden om horizontaal 
geplaatst te worden zodat de hefsteigermasten 
uiteindelijk verticaal komen te staan. De motoren 
die tandwielen aandrijven, waarmee de hefsteiger 
kan klimmen, zijn aan de mast gemonteerd die 
op de voet staat. Nadat de voeten geplaats zijn 
zullen deze motoren voorzien moeten worden van 
stroom. Omdat er uiteindelijk een dek tussen beide 
masten zal worden opgebouwd moeten de voeten 
goed uitgelijnd staan op een correcte afstand. En er 
dient rekening gehouden te worden dat de als de 
mast opgebouwd wordt het dek vrij kan bewegen 
tussen het gebouw en de belendende bebouwing. 

Benodigde ·nf matie 
Op de stelconplaten moet de exacte locatie van 
de voeten worden afgetekend. Daarnaast moet 
het type hefsteiger bekend zijn. Tot slot moet de 
voedingsspanning bekend zijn en moet bekend zijn 
waar deze SJ:>anning vandaan gehaald kan worden. 
De stroomvoorziening is de volgende: 400 Volt, 25 
Ampere, traag afgezekerd , stekker CEE-form: 32 
Ampere - 5 polig. 

1\ ater:da 

Krijt/ stift om de exacte locatie van de voeten op de 
stelconplaten af te kunnen tekenen. 

M'J erieel 
Twee hefsteiger voeten 
Heftruck 
Meetapparatuur om de voeten uit te lijnen 
Waterpas om de voeten horizontaal te stelllen 
Stroomkabels en aansluiting 

Arbeid 
Heftruckchauffeur 
2 man 

Veiligheid 

Krljt/ Stlft 

Planning 

Exacte locatie YMten, 
Type hehteig.er, 
Voedingsspannlng, 
LOcalle voedi ngsaansluitin.g 

Voeten plaatsen 

A.3.J 
i- i 

2 hefsteiger voeten, Heftrud:chauffeut. 
Heft ruck, Hefstei&erbouwers (2 

Meetapp.aratuur, m~n) 

Watetpas, 
Stroomka!M-1s 

0,5 dag (12 manuren) 

Geplaatste bas.;s van de 
h~f$lf!lgtr 

Zodra de stelconplaten gelegd zijn kunnen voeten 
direct gep laatst worden. 

E ndsituatie 
De voeten die de basis vormen voor de hefsteiger 
zijn geplaatst en operationeel. 



EE-002 
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Locatie van de hefsteiger voeten met exacte afstanden om passingsproblemen met de mast te voorkomen 

locatie van de hefsteigervoeten 



A.3.3 - Dek aanbrengen 

'tartsitu tie 
De voeten staan correct opgesteld op het maaiveld 
en het dek is reeds aangevoerd. 

Omsch ijv'ng 
Het dek zal in delen gemonteerd worden door. Het 
dek tussen de beide voeten zal geassembleerd 
worden waarna het met gebruik van een heftruck 
tussen de twee voeten geplaatst zal worden. Dit 
zal eveneens herhaald worden voor het dek dat 
links en rechts aan de mast gekoppeld wordt. Door 
de V-vormige gevelpanelen zal het dek aangepast 
moeten worden aan de gevel. De del en van het dek 
zijn gestandariseerd met een afmeting van 15 bij 
1,5 meter. Aan deze delen kan door het uitschuiven 
van een ligger eenvoudig een loopgedeelte 
gemaakt worden met behulp van steigerplanken 
die naar het gebouw te vormen is. Dit loopgedeelte 
heeft een diepte van ongeveer 1,0 meter waardoor 
samen met het standaard deel de loopsteiger een 
diepte heeft van 2,5 meter. Tussen de steiger en 
de aanliggene parkeergarage blijft een speling 
van ongeveer 10 centimeter over. De breedte van 
het dek is aan te passen naar wens. Om kosten 
te drukken is het aan te raden om te werken met 
een veelvoud van 1,5 meter aangezien dit de 
gestandariseerde afmeting van een dek deel is. 

BenodtgdE> nfo natie 
Om de delen van het dek te kunnen assembleren 
en daarna monteren moet: bekend zijn in welke 
volgorde dit moet gebeuren. Dit kan aan de hand 
van de ontwerptekeningen vanuit de fabriek. 

Materia a I 

l'vla er' eel 
Dek 
Heftruck 
Handgereedschap 

Arbeid 
H eftru ckcha uffeu r 
2 man 

Veiligheid 

Plann'ng 
0,5 dag (12 manuren} 

Ontw~rpteke ningen 
h.efsteigerleverancier 

Dek aanbrengen 

A.3.J 
i- i 

Oek, Heftrud:chauffeur. 

Heft ruck, 
Handaereed$c.hap 

H~fstti&erbouwers (2 
m~n) 

E ndsit·,a e 

Hefstelgerdek. 
ge"Oss-embleerd en 
operuclone~l 

Het dek van de hefsteiger is gemonteerd en kan 
gebruikt worden voor werkzaamheden en voor het 
opbouwen van de rest van de hefsteiger. 



Principe modulair hefsteigerdek [Aiimak Hek, 2013) 

antwerp van het hefsteigerdek 



A.3.4 - Mast opbouwen 

'tartsitu tie 
De voeten met een eerste stukje mast en het dek 
daartussen zijn geplaatst en horizontaal gesteld 
waardoor de mast verticaal zal staan wanneer er 
mastdelen gekoppeld worden. 

OmschriJV ng 
De beide masten worden uiteindelijk opgebouwd 
tot ongeveer 40 meter. Voordat de mast opgebouwd 
wordt, zullen een aantal mastdelen met de heftruck 
op het dek van de hefsteiger gelegd worden. 
Daarna zal de hefsteiger een klein stukje klimmen 
tot het volgende deel van de mast gemonteerd 
kan worden. Als de mast verlengd is kan het dek 
klimmen en zal deze cyclus herhaald worden. 
Op deze manier is de hefsteiger zelf klimmend. 
Dit klimmen zal tussentijds meerder malen 
onderbroken moeten worden om koppelingen aan 
te brengen tussen de mast en het gebouw om de 
stabiliteit van de hefsteiger te kunnen garanderen. 
Dit is in activiteit A.3.5 toegelicht. 

Benod1gde 'nfo "'latle 
De gewenste masthoogte moet bekend zijn en 
daarbij de afmetingen van de mastdelen zodat 
het aantal benodigde mastdelen uitgerekend 
kan worden. De mastdelen hebben een hoogte 
van ongeveer 1,50 meter en een gewicht van 73 
kilogram per strekkende meter. De locaties van de 
koppelingen moeten zoals genoemd bekend zijn 
zodat arbeiders weten wanneer ze moeten stoppen 
met het verhogen van de mast en er een koppeling 
aangebracht moet worden. De locatie van de 
koppelingen wordt in activiteit A.3.5 toegellicht. 

Materia a I 

Mater eel 
Ongeveer 54 mastdelen (twee maal 26 mastdelen 
van 1,5 meter) 
Heftruck 

Arbeid 
H eftru ckcha uffeu r 
2 man {op de hefsteiger) 

e ligheid 
Te allen tijden gezekerd wanneer er geklommen 
wordt in de mast om de ma.stdelen te plaat sen. 

Planmng 
1 dag (32 manuren) deze manuren worden verdeeld 
over de het opbouwen van de mast en het koppelen 

Gew~Mste mcutlloogte, 
Lo<:aties van de lcoppelingen 

Mast opbouwen 

A.3.J 
i- i 

! 54 mastdelen, 
Heftruclc 

Heftrud:chauffeut. 
Hefstei&erbouwers (2 

man) 

van de mast. 

40meterh01Je 
hl'jS.tf!lg~rmos.r 

Zodra het dek afgerond is kan men beginnen met 
deze activiteit. Er moet rekening gehouden worden 
dat het koppelen en het klimmen afgerond kan 
worden binnen de werkdag om te voorkomen dat 
een ongekoppelde mast blijft staan. 

Emds1tuatie 
Nadat de hoogte waarop een koppeling aangebracht 
moet worden zal deze activiteit tijdelijk stoppen 
en zal men doorgaan met het aanbrengen van 
de benodigde koppeling (activiteit A.4.5). Na het 
koppelen zal er wederom geklommen worden 
tot uiteindelijk een masthoogte van 40 meter is 
bereikt. 



Gestandariseerd mastdeel 

Opgebouwde mast 



A.3.5 - Koppelingen aanbrengen 

'tartsitu tie 
De koppelingen worden aangebracht als er genoeg 
mastdelen opgebouwd zijn . Dit zal aangegeven 
worden door de arbeiders die aan het klimmen zijn. 

Oms hrijv ng 
De eerste koppeling moet gemaakt worden op 
ongeveer 3 meter en de tweede bij ongeveer 9 
meter. Daarna moet de mast om de ongeveer 
15 meter gekoppeld worden om de stabiliteit te 
waarborgen. Als deze hoogtes bereikt worden 
zal er gestopt worden met het opbouwen van 
mastdelen. De koppelingen worden gemaakt door 
de kleine raampjes boven in de gevelpanelen. 
Hiervoor worden de raampjes verwijderd waarna 
de koppelstangen (standaard steigerbuizen) 
verbonden worden aan de achterl iggende 
constructie. Door in de achterliggende (betonnen) 
constructie gaten te boren kunnen ijzeren beugels 
verankerd worden. Aan deze beugels worden de 
steigerbuizen gekoppeld door het gebruik van 
speciale klemmen. Als de koppelingen aangebracht 
zijn, worden de raampjes tijdelijk afgedicht met 
folie. De cyclus van het opbouwen van de mast 
(activiteit A.3 .4) en het koppelen zal herhaald 
worden tot de gewenste hoogte bereikt is. 

Benoctgde nfo ·mane 
De exacte locatie waar gekoppeld gaat worden 
en informatie of de ruimtes daar achter leegstaan 
moet beschikbaar zijn. De koppeling op 3 meter zal 
gemaakt worden richting de grand met schoren 
omdat hier geen ramen beschikbaar zijn om aan 
te koppelen. De koppeling op 9 meter zal gemakt 
worden op de 3e verdieping. Hiervoor zal echter een 
grater raam tijdelijk verwij derd moeten worden. 
Omdat er vanaf ongeveer 9 meter iedere 15 meter 
gekoppeld moet worden zal de eerste koppeling 
idealerwijs op 24 meter hoogte aangebracht 
worden. Op een hoogte van 23,5 meter zitten de 
kleine raampjes van de 5e verdieping. De masten 
moeten opgebouwd worden tot 40 meter en 
daardoor zal er op 39 meter hoogte oak nag een 
koppeling gemaakt moeten worden, dit kan door 
de kleine raampjes op de 9e verdieping Van aile 
ruimtes waarin de koppelingen plaatsvinden moet 
bekend zijn of de ruimte leeg staat of tijdelijk 
ontruimd kan worden. Tot slot moet bekend zijn 
hoe de koppelingen aan de constructie achter de 
gevel bevestigd mogen worden. 

Ma er'aa 
Bouten met ijzeren beugel voor de bevestiging van 
de koppelingen aan de constructie 

De~ "'an dt! most 
opgt!bouwd 

Bouten met lteugels, 
Folie en ducti~Qe 

Exacte locat ie kop~lingen, 

Methode voor koppelen 

Koppelingen 

aanbrengen I 
A.3.~ 

i- i 
18 Steigerbuizen, 
8oorm~chine, 

Trapladder, 
Glaszuignappen 

Hefstelgerbouwers (3 

m~n) 

Operotionele he/steft;er 

Plastic folie en ductape om de raampjes tijdelijk af 
te dichten. 

Mate nee I 
18 steigerbuizen die dienen als koppelstangen (3 
per koppeling) 
Boor om gaten te boren in de constructie 
Trap om lbij de kleine raampjes te komen 
Zuignappen om glas te kunnen verwijderen 

Aroe c 
3 man (twee te allen tijden op de steiger en 1 in het 
gebouw zelf op de verdiepingsvloer) 

Ve ltgheia 
Te allen tijden gezekerd wanneer er gewerkt wordt 
op hoogte. 

P annmg 
1 dag (24 manuren) deze manuren worden verdeeld 
over de het opbouwen van de mast en het koppelen 
van de mast. 

Eindsttu t1 

De mast en zijn opgebouwd tot 40 meter en 
gekoppeld aan het gebouw. De hefsteiger is klaar 
voor gebruik. 



Visualisatie mastkoppeling 

V1isualisatie mastkoppeling 



Startsituatie 
De verdiepingsvloer is leeg en afgezet. 

Omschrijving 
Er zal een lier gebruikt gaan worden om de panelen 
te kunnen verwijderen. Deze activiteit (B.4) zal nog 
behandeld worden. De lier zal modulair aangevoerd 
worden en met behulp van een palletwagen en de 
goederenlift naar de verdieping gebracht worden. 

Benodigde informatie 
De lier met bijbehorende hulpconstructie zal 
allereerst ontworpen moeten. Hiervoor moet de 
benodigde capaciteit van de lier bekend zijn zodat 
het type en aantal lieren bepaald kan worden. 
Uitgaande van een gewicht van de panelen van 
maximaal 550 kilogram voldoentwee GudeGSZ500/ 
1000 elektrische lieren. Deze hebben gezamelijk 
een capaciteit van 1000 kilogram en indien er 
een katrol toegevoegd word zelfs een capaciteit 
van 2000 kilogram. Voor het aanvoeren is het van 
belang dat de onderdelen van de hulpconstructie 
in de goederenlift passen (minimale liftafmetingen: 
1,48 bij 1,60 meter) en het bekend is waar de lier 
tijdelijk opgeslagen moet worden. 

Materia a I 

Materieel 
Pallet en palletwagen 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 
Opletten dat de capaciteit van de lift niet 
overschreden wordt. 

Planning 
0,25 dag (4 manuren) 
De lier kan aangevoerd worden vanaf het moment 
dat de ruimte leeg staan en vrij gegeven zijn. 

Eindsituatie 
De lier met hulpconstructie zal op de 
verwerkingsplek gelegd worden. 

VercHep;ngsvloer 
ot~zer 

Ontwerp lierconstructle, 
Type lier, 
lo<:ilie 

Uer aanvoeren 

Pallet, 
Palletwagen 

2 man 

Ver en hulpconstrudie 
zljnocn~~oerd 



Palletwagen [Huurmaat, 2013] 

P;lllet (Piafondwinkel, 2013] 

G ude GSZ 500/1000 Elektrische Lier [TS24 BV, 2013] 



Startsituatie 
De lier met de delen van de hulpconstructie 
zijn aangevoerd en tijdelijk opgeslagen op de 
verdiepingsvloer waar de lier opgebouwd gaat 
worden. 

Omschrijving 
De lierconstructie heeft als doel het kunnen tillen 
en verwijderen van de gevelconstructie (activiteit 
8.4). Kort gezegd is het principe gelijk aan de 
methode die gebruikt is tijdens het oorspronkelijk 
plaatsen van de gevelelementen. Tijdens de bouw 
van het Faculteitsgebouw zijn hijsogen aan de 
draadeinden van het paneel geschroefd waaraan 
het paneel gehesen is. De lierconstructie wordt 
een verdieping hoger opgesteld dan de verdieping 
waarop het gevelpaneel zich bevind dat verwijderd 
zal worden. De opbouw van de lierconstructie is 
geschetst op de pagina hiernaast. Door met behulp 
van steigerdelen een constructie te maken die 
geklemd wordt tussen het plafond en de vloer zal 
de lier sterk genoeg zijn om het paneel te kunnen 
dragen. 

Benodigde informatie 
De exacte locatie van de werkzaamheden moeten 
bekend zijn zodat de lier op de juiste verdieping 
opgesteld kan worden. Daarbij moeten tekeningen 
aanwezig zijn van het ontwerp en hoe de 
hulpconstructie bedacht is. 

Materia a I 

Materieel 

2 lieren 
Steigerbuizen om hulpconstructie op te bo1uwen 
Handgereedschap 
Elektriciteit 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 

Planning 
1 dag (16 manuren) 
De lier kan aansluitend aan het aanvoeren 
opgebouwd worden. 

Onderdelen zljn 
oongre~rd 

fxacte locatie, 
OntwNp hulpconstructM! 

Lier opbouwen 

2 Ueren, 2 man 
Steigerbuizen .lls 
hulpconstructie, 
Handg~r~tdschap, 

Electriciteit 

Eindsituatie 

Operolionele lier op 
~e-n hvlpconmvctie 

De lier met hulpconstructie zijn klaar voor gebruik. 



Hijsen van een gevelpaneel tijdens de bouw [U. Janssen, 1968) Gekoppelde hijshaak tijdens de bouw [U. Janssen, 1968] 

Visualisering lierconstructie 

Doorsnede principe lierconstructie 



Startsituatie 
De hefsteiger is zogezegd operationeel en volledig 
ingericht. 

Omschrijving 
Het dek van de hefsteiger moet op de gewenste 
hoogte gebracht worden waarna de activiteiten 
kunnen starten. De motoren van beide masten 
zijn gekoppeld aan elkaar en zijn voorzien van 
een automatisch elektromechanisch niveau
correctiesysteem waardoor het dek horizontaal 
blijft. Het verplaatsen gebeurt met een enkele druk 
op de knop. 

Benodigde informatie 
De enige informatie die benodigd is, is de hoogte 
waarop gewerkt gaat worden, in dit geval op 
ongeveer 32 meter. Omdat de verdiepingshoogte 
standaard 4,0 meter is bij het Faculteitsgebouw, 
kunnen eenvoudig de verdiepingen geteld worden 
wanneer men de juiste hoogte heeft bereikt. 

Materia at 

Materieel 

Arbeid 
1 man 

Veiligheid 

Planning 

De klimsnelheid van de hefsteiger is 7 meter per 
minuut. Dat betekend dat de hefsteiger er ongeveer 
5 minuten over doet om op hoogte te komen. 

Eindsituatie 
Hefsteiger, op hoogte, klaar voor de 
werkzaamheden. 

Operot lonele 
~fst~er 

Werkhoogte 

Hefsteiger op 
hoogte brengen 

l man 

Hefsteiger blj de 
veidleping woar 

werkzoomhetlen 
p/00U11infkn 
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Als het element bereikbaar is gemaakt, zowel aan 
de binnen als de buitenkant, is het saneren van het 
asbest de volgende stap. Doordat vastgesteld is 
dat het aanwezig asbest in risicoklasse 3 valt zal het 
saneren zowel aan de binnen- als buitenzijde in een 
containment plaats moeten vinden. De uitwerking, 
methodiek en stappenplan van deze sanering is 
geschetst in dit hoofdstuk. 
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Startsituatie 
De werkvoorbereiding start zodra er een opdracht 
uitgegeven wordt. 

Omschrijving 
Het voorbereiden van de asbest sanering bestaat 
achtereenvolgens uit het Iaten uitvoeren van 
een asbestinventarisatie, het aanvragen van een 
vergunning en het opstellen van een werkplan. 
De inventarisatie moet voor zowel binnen als 
buiten uitgevoerd worden door een gecertificeerd 
bureau. Daarbij moet de inventarisatie gelden voor 
de hele bouwkundige eenheid, dus voor de hele 
ruimte waarin werkzaamheden plaatsvinden en 
niet aileen voor de gevel en de direct verbonden 
bouwdelen. Als de inventarisatie is uitgevoerd 
zal de opdrachtgever een vergunningsaanvraag 
indienen bij de gemeente. Zodra de vergunning 
verleend is zal de asbestsaneerder een werkplan 
opstellen waarin de volledige toe te passen 
methodiek beschreven wordt. 

Benodigde informatie 
Er is weinig informatie benodigd voor deze activiteit 
omdat er juist informatie gegenereerd wordt 
gedurende deze activiteit. 

Materiaal 

Materieel 

Arbeid 
Extern bureau voor asbestinventarisatie 
Asbestbureau met voldoende expertise om de 
sanering uit te kunnen voeren en het schrijven van 
een werkplan. 

Veiligheid 

Planning 
Het is altijd onduidelijk hoe lang 
vergunningsaanvragen duren. De doorlooptijd van 
deze activiteit is daarom lastig te bepalen. Zodra 
het besluit is genomen om het asbest te gaan 
saneren moet er opdracht gegeven worden voor 
de inventarisatie en begonnen worden aan de 
vergunningsaanvraag. 

Opdracht ge~en 

Eindsituatie 

Opdrachtomschri}vina 

Werk 
voorberelden 

Extern bureiu voor 
asbestlnventarisatteo, 
Projectmanageoment 

Plan von aanpalt VOOI' 

d~sanerlng 

Een compleet en volledig plan voor de sanering en 
de partijen die daarbij betrokken zullen zijn. Anders 
gezegd een plan van aanpak. 
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802 Bron 

locatie 

Verdieping 

Monster nr. 

Tussen de witte gevelpan elen achter d iverse metalen strippen 

a• 

Asbestsoort(en) 

Hoeveelheid 

M2 
Chrysotiel 

Totaal 32m' 

Bevestlglngsmethode Geklemd 

Binding Niet hechtgebonden 

Verwijderingmethode Containment 

Risico'klasse 3 

Percentage(%) < 60 

Opmerkingen Het asbestkoord word! afgeschermd door zwarte rubberen strips 

Bronblad asbestinventarisatie gevel faculteitsgebouw Erasmus MC [RPS, 2011] 



Startsituatie 
Het werk is voorbereid en aile benodigde informatie 
en vergunningen zijn verzameld. Daarbij is er een 
hefsteiger geplaatst. 

Omschrijving 
Het doel van het treffen van de maatregelen is 
het creeren van een veilige situatie waarin asbest 
in de panelen gesaneerd kan worden. Allereerst 
worden de ruimtes leeg gemaakt en de ramen 
verwijderd zodat de binnen- en buitenkant in direct 
contact komen te staan. Hierdoor hoeven een 
aantal voorzieningen aileen aan de binnenzijde 
getroffen te worden en kunnen complexe situaties 
op de hefsteiger worden voorkomen. Aansluitend 
wordt er een containment aan de binnen en 
buitenzijde opgebouwd met de daarbij behorende 
voorzieningen. 

Benodigde informatie 
Locatie van de containment en de omvang ervan. 

Materia at 
Afzetlint 
Folie en houten hulpframe 
Kunststof beplating met aluminium frame 
Schuimrubberband 

Materieel 
Glaszuignappen 
Verhuisdozen 
Zuignappen om het containment aan de buitenzijde 
te koppelen. 
Decontaminatie-unit 
Onderdrukmachine 

Arbeid 
Verhuisbedrijf 
2 man met kennis van asbestsaneringen 

Veiligheid 

Planning 
Zodra de voorbereidingen getroffen zij n 
en de hefsteiger opgebouwd is kunnen de 
werkzaamheden starten. Deze zullen ongeveer 5 
voile werkdagen in beslagen nemen 

Eindsituatie 
De maatregelen zijn voltooid en er kan begonnen 
worden met saneren in een veilige werkomgeving. 

Pion wn oonpak en 
~11 opg~bovwdt 

he/sl~er 

Locatle van de maatregelen, 
Omvang van de maatregelen 

A.fzetllnt. 
Folie en hulpfrli!me, 
Kunststof beplatlns en 
hulpframe, 
Schuimrubbe rband Maatregelen 

treffen 

Glas.zvlgnappen, 
Vt(huisdozen. 

Zuignappen om 
contain~nt te koppt~n. 

Decontaminatie-unit., 

OnderdrulcmCJchine 

Verhuisbedrijf, 
2 asbestspecbllsten 

Mocuegelen zijn 
gerroffen en 
werkzoomhetlen 
kfii'IMII.slOrlt!rt 



Onderdrukmachine [Dehaco, 2013) Opbouw decontaminatie-unit [ISP BV, 2013) 

Containment op de hefsteiger aan de buitenzijde van de gevel 



8.2.1 - Raam verwijderen 

'tartsitu tie 
De ruimtes waarin werkzaamheden plaatsvinden 
zijn leeggeruimd en de gevel is bereikbaar gemaakt. 

Omsch ijv'ng 
Aile ramen in de gevel worden verwijderd 
om twee redenen. Ten eerste om de kans op 
breuk te verminderen, ten tweede doordat de 
buitenruimte in direct contact komt te staan met de 
binnenruimte hoeft er buiten geen decontaminatie
unit opgebouwd te worden. Mensen die in de 
containment gaan werken lkunnen door het raam 
overstappenvan de binnenruimte naarde hefsteiger 
buiten. De raampjes hebben een afmeting van 
ongeveer 65 bij 50 em en kunnen eenvoudig vanaf 
de binnenzijde verwijderd worden. Er worden twee 
glaszuignappen op het glas geplaatst waarna het 
kozijn losgeschroefd wordt en de ruit verwijderd 
kan worden. Na het verwijderen zullen de ruiten 
bewaard worden om laterterug te kunnen plaatsen 
(activiteit D.l}. 

Benod1gde 'nfo "'latle 
De locatie van de ruiten moet bekend zijn. 

Materia a I 

MatN·Pel 
Glaszuignappen 
Trapladder 

Arbe'd 
2 man 

ve· igheiJ 
Handschoenen tegen eventuele glasscherven. 

Planning 
0,25 dag (4 manuren} 
Het verwijderen van de ruiten vergt niet veel 
tijd en hoeft niet ver van te voren gepland te 
worden. Zodra de definitieve startdatum van de 
saneringswerkzaamheden bekend zijn zullen de 
ramen verwijderd worden. 

Eindsituatie 
Directe toegang vanaf de hefsteiger naar de 
binnenruimte en andersom. 

Localie van doe ruilen 

Ru;mreszunteey<nd•----+1 Raam verwijderen 
~W!1 11 ~rtikbaor J 

6.2.1 

i- i 
Glaszuignappen, 2 man 

Trapladder 

Dlt~d.~ rMgang vanaf 
de- hefste-igP'r noar de 
bir'tntnrulmtt tm 
onder scm 



Glaszuignappen [Mol Verhuur, 2013] 

Binnenzijde van de gevel met bovenin de kleine ramen die verwijderd moeten worden (glas is beplakt met verduisterende folie) 



8.2.2 - Containment voorbereiden 

'tartsitu tie 

Net als de activiteit hiervoor is de ruimtevrijgegeven. 
Daarbij zijn de ramen reeds verwijderd. 

Omsch ijv·ng 
Het voorbereiden van de containment bestaat uit 
het verhuizen van aile losse inboedel. Daarnaast 
wordt de directe omgeving afgezet met een 
lint (asbest gevaarlijk, niet betreden) en zal het 
ventilatiesysteem uitgezet worden. 

Beno 1gde ·nfo ·r1at1 
De exacte locatie van de saneringen de omvang van 
de sanering moet bekend zijn zodat de verhuizers 
weten waar aile inboedel weggehaald moet 
worden. Daarnaast is het opgestelde werkplan 
benodigd om de situatie te controleren. 

Materia a I 
Lint (asbest gevaarlijk, niet betreden) 

fv11terie I 
Verhuisdozen 
Steekwagentje 

Arbeid 
Verhuisbedrijf 
2 man (asbestsaneerders) 

Veiligheid 

Plannin~ 

1 dag (24 manuren) 

Ei 11 ds'tuatie 
De eindsituatie is een vrije ruimte die klaar om een 
containment te plaatsen. 

Rulmrt>szijn 
Lint (a.sbestgevaarhjlt 
nlet betreden) 

Exacte locatie van de 
sananering. 
werkplan 

llrijgegeven en romen ___ __,llo>l 
Containment 

voorbereiden I 
zljn ~rwljderd 

6.2.~ 

i- i 
Verhuisdozen. 

Steekwagentje 

verhui:Sbedrijf, 
2 asbt-stsaneerders 

VrJjt! tm ~~~~ rulmte 
kJaarom~n 

co.nroinrmmrl~ 

plaoutm 



A:sbest werkzaamheden lint [Best opleidingen BV, 2013) 

~ 
VERHUIS 

DOOS 

Verhuisdozen op een steekwagentje [Tapa verpakkingen, 2013) 



8.2.3 - Containment binnenzijde opzetten 

'tartsitu tie 
De ruimte is vrijgegeven van personen en al het 
meubilair en overige inboedel is tijdelijk verhuist. 

Omsch ijv·ng 
Het containment wordt gerealiseerd door het 
luchtdicht afschermen van het werkgebied met de 
omliggende ruimten. Het luchtdicht afschermen 
geschied door het afplakken en of afschotten van 
openingen, gaten en kieren in de ruimte. Afplakken 
kan worden gedaan met folie (dikte 0,2mm) 
en tape. Het afschotten kan door het opzetten 
van een houten hulpframe. Op dit frame wordt 
dubbelzijdige tape geplakt waarna er folie over 
gespannen wordt. De plaatsen waar de folie over 
het frame gaat zal een extra laag tape aangebracht 
worden (over de folie om scheuren te voorkomen) 
en vastgezet worden met nietjes. Het containment 
wordt opgezet achter drie gevelpanelen. 

Benodigde nfor"'latle 
De exacte locatie van de sanering en de omvang 
van de sanering (3 panelen per containment) moet 
bekend zijn, dit is opgenomen in het werkplan. 

Ma eriaal 
Lint (asbest gevaarlijk, niet betreden) 
Folie 
Houten hulpframe 
Tape 
Nietjes 

Materieel 

!\rbeid 
2 man 

\le1 ighei 
De containment moet zo goed mogelijk luchtdicht 
gemaakt worden. Dit zal niet altijd lukken waardoor 
de ruime in onderdruk gebracht wordt (activiteit 
8.2.6} om te voorkomen dat er asbestvezels vrij 
komen uit de containment. 

PI nning 
1 dag (16 manuren) 

Ei ds"tuane 
Volledig afgesloten containment a an de binnenzijde. 

Vrlj~ .eon lf!gt rulmtt 
kloar om een 
rontalnment r~ 
ploor.s~n 

Lint (asbestg~aarhjk 
niet betreden), 
Fohe, 
Houten hulpframe, 
Tape, 
Nletjes 

Exacte locatie van de 
sanering, 
werkplan 

Containment 
binnenz.ijde 

opzetten j 
B.2.i_j 

i- i 
2 asbestsaneerders 

Volledlg afg~sloten 
containment oan cJe 
blf'tnenzljdr: 



Containment binnenzijde met houten hulpframe [Asbest Partners Brabant, 2013) 

I 
Principedoorsnede containment, de rode lijn geeft de afscheiding van het containment aan 



8.2.4 - Containment buitenzijde opzetten 

'tartsitu tie 

De hefsteiger is geplaatst en het is mogelijk om de 
gevel aan de buitenzijde op hoogte te bereiken. 
Voor het plaatsen van het containment op de 
hefsteiger zal deze echter op maaiveld niveau 
neergezet worden. 

Om hrijv'ng 
Een containment aan de buitenzijde van het 
gebouw is iets unieks en wordt nog niet vaak 
toegepast waardoor er geen gestandaardiseerd 
systeem bestaat. Er zijn meerdere varianten 
mogelijk. Er worden drie panelen gekoppeld 
per sanering, waardoor het containment een 
afmeting van ongeveer 8 meter breed bij 5 
meter hoog zal krijgen. Door deze koppeling 
zullen werklieden van de containment aan de 
binnenzijde door de raamopening over kunnen 
stappen naar de buitenzijde waardoor er geen 
decontaminatie-unit op de steiger geplaatst hoeft 
te worden. De containment moet bestand zijn 
tegen weersinvloeden zoals wind en regen. De 
containment zal gemaakt worden van een stalen/ 
aluminium frame met daarover kunststof platen 
die eenvoudig schoon te maken zijn. Dit frame zal 
vooraf aan de werkzaamheden gemaakt worden 
maar de beplating en het frame zullen op de 
bouw pas op de hefsteiger gemonteerd worden. 
Dit systeem zal eenvoudig blijven en de koppeling 
van het containment aan de hefsteiger zal met 
spanbanden gebeuren op de splitsing t ussen de 
standaard dek delen en het loopgedeelte van 
steigerhout. Als de hefsteiger op de plaats waar 
de sanering hangt zal de containment aan de 
gevel gekoppeld worden door het toepassen van 
zuignappen op de aanliggende gevelpanelen. De 
naden die hierbij ontstaan zullen gedicht worden 
door een schuimrubber band en plaatselijk 
aangevuld met kit. Er moet opgelet worden dat de 
boven en onderkant van die containment aan te 
passen is aan de V-vormige panelen in de gevel. 

Benoc rgde · n ormatle 

De afmetingen van de containment moet afgestemd 
worden op de vorm van het gebouw en op de 
afmetingen van de hefsteiger. Het containment 
moet ongeveer 5 meter hoog worden (hoogte 
gevelpaneel is 4 meter), de diepte ongeveer 2 
meter (voldoende ruimte in het containment om 
het paneel te verwijderen) en de breedte moet 
ongeveer 6 meter zijn {minimaal 2 panelen van 
2,4 meter breedt overspannen). De volledige 
containment moet uitgetekend worden. 

AJuminlum fr.1me-, 
Kunstitof beplating. 
Folie, 
SGhulmrubbe rband 

HehreigergepiC10UI ----+1 

Ontw~rp van de 
conljinment 

Containment 
buitenz1ijde 
opzetten j 

B.2.i.J 

i- i 
Zuignappen om Heftrud:chauffeur. 

containment te koppeten, 2 man 
Hefuud: 

v1ateriaal 
Aluminium frame 
Kunststof beplating 

Vollf!dlg ofg~slottm 
containment oon de 
tw;t~nzijd~ 

Folie om het dak aan te kunnen sluiten op de 
V-vormige panelen 
Schuimrubberband 

Materree 
Zuignappen om de containment te koppelen aan 
het gebouw, vorkheftruk om de containment te 
kunnen plaatsen. 

A ed 
Heftruckchauffeur 
2 man 

Ve 'liP.heid 
De containment moet voldoende stevig vast staan 
op de hefsteiger en daarbij voldoende sterk zodat 
deze ook als valbeveiliging telt. 

anning 
1 dag {24 manuren) 

E'n Jsituatie 

Een containment geplaatst op de hefsteiger aan de 
buitenzijde van de gevel . 



Containment buitenzijde 

Bevestiging van het containment a an de gevel door middel van zuignappen 



8.2.5 - Decontaminatie-unit opzetten 

'tartsitu tie 
De ruimte is zowel aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde in containment geplaatst. 

Omsch ijv'ng 
-Een decontaminatie-unit heeft de functie om 
personeel in en uit de containment te kunnen 
Iaten zonder dat de buitenwereld in contact komt 
met asbest. Een decontaminatie-unit bestaat uit 
drie onderdelen: een "vuil" deel dat grenst aan 
de containment en dat te betreden is vanuit de 
containment, een douchewaargebruikvangemaakt 
moet worden om aile asbest vezels weg te spoelen 
en tot slot een schone ruimte waarin men weer 
normale kleding aan kan trekken. Deze drie ruimtes 
moeten in beide richtingen doorlopen worden. 
Er is een decontaminatie-unit per containment 
verplicht. Doordat de containments aan de binnen
en buitenzijde gekoppeld zijn hoeft er slechts een 
decontaminatie-unit geplaatst te worden. Deze 
unit's bestaan uit gestandaardiseerde panelen die 
eenvoudig te monteren zijn. 

Be"lo iigde 'nformatle 
Het type en de locatie voor de decontaminatie
unit moeten bekend zijn. Dit is ergens aan de 
binnenzijde van het gebouw. Daarbij moet er een 
waterleiding beschikbaar zijn om de douche-unit 
van water te kunnen voorzien. 

Materia a I 

Materieel 
Decontaminatie-unit 
Waterleiding 
Steekwagentje 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 

Plannint; 
0,25 dag (4 manuren} 

finds1tuatie 
De decontaminatie-unit is aan de binnenzijde 
geplaatst en men kan veilig de containment 
betreden en verlaten. 

Type decontaminatie-unit, 
Lo<:atie decontaminatie-unit, 
Locatle waten.lnslultlng 

Decontaminatie

unit plaatsen I 
6.2.~ 

i- i 
Oecontaminatie-unit, 1 man 

Waterleiding. 
SteekwagentJe 

Oeconrominotir-unlr 
oon de blnnenzljde V(Jn 

d~ contolnmenc 



Opbouw decontaminatie-unit {ISP BV, 2013] 

Opbouw decontaminatie-unit {ISP BV, 2013] 

Locatie decontaminatie-unit is in het oranje aangegeven, het containment in het blauw en de hefsteiger is met rood omlijnt 



8.2.6 - In onderdruk brengen 

'tartsitu tie 
De containment aan de binnen- en buitenzijde zijn 
zo goed mogelijk aangesloten op het gebouw. 

Omsch ijv·ng 
Het volledig luchtdicht afsluiten van een ruimte is 
zeer moeilijk. Om kleine luchtlekken, en daarmee 
vezels buiten het containment, te voorkomen 
wordt deze in onderdruk gebracht. Deze onderdruk 
kan gecreeerd worden door het plaatsen van een 
onderdruk machine. Deze machine werkt als een 
luchtpomp en zuigt Iucht uit het containment. 
Doordat de ruimte daardoor een groat luchtdebiet 
heeft stroomt de Iucht van buiten het containment, 
door de overgebleven kieren en spleten, in 
het containment. Hierdoor kunnen er geen 
asbestvezels vrijkomen als de ruimte niet volledig 
luchtdicht is. Omdat de containments binnen en 
buiten gekoppeld zijn hoeft er maar een onderdruk 
machine geplaatst worden, dit kan het meest 
eenvoudige aan de binnenzijde. 

Benod1gde 'nfo "'latle 
De grootte van het containment moet bekend zijn 
zodat er berekend kan worden welke capaciteit 
de onderdrukmachine moet hebben. Er moet 
uitgegaan worden van een luchtverversing van 
ongeveer 8 keer per uur. 

Materiaal 

M ter·eel 
Onderdrukmachine 
Filter 

Arbeirl 
1 man 

Veiligheid 

Pbnnmg 
0,25 dag (2 manuren) 

E1 s1tuatie 
De maatregelen zijn voltooid en er kan begonnen 
worden met saneren in een veilige werkomgeving. 

ComoinmMt aon rk 

Capacit~it van de 
onderdrukmachine 

In onderdruk 
=~~:~:~r!:~.:~r: ___ __,~~o>~ brengen I 
unit 

6.2.~ 

i- i 
Onderdrukmachine, 1 man 

Luchtslang. 
Filter 

Conrolnment in 
onderdruk kloor voor 

werkloomhf'den 



Onderdrukmachine [Dehaco, 2013] 

Onderdrukmachine [Dehaco, 2013) 

i:S=:----;~=: =: : =;:LJ 

l ocatie onderdruk machine is in het groen aangegeven, het containment in het blauw en de hefsteiger is met rood omlijnt 



Startsituatie 
Er zijn containments aan de binnen- en buitenzijde 
van het gevelpaneel geplaatst met de benodigde 
voorzieningen om het asbest te kunnen en mogen 
saneren. 

Omschrijving 
Het asbest moet verwijderd worden onder Ieiding 
van een procesmanager (DTA'er). Werlknemers 
moeten via de decontaminatie-unit de containment 
betreden. Daarbij moeten ze speciale kleding 
aantrekken (wegwerpkleding, handschoenen en 
laarzen) en adembescherming opzetten. Afhankelijk 
van het soort asbest en de montagemethode zal 
het asbest verwijderd worden en na verwijdering 
in speciale plastic zakken worden gestopt. Aileen 
de asbest aan de binnenzijde van het gevelpaneel 
zal verwijderd worden. 

Benodigde informatie 
Er moet van te voren een asbestinventarisatie 
aanwezig zijn waarin exact al het aanwezige asbest 
genoemd is met de bijbehorende locatie en wijze 
van bevestiging. 

Materia a I 
Plastic zakken 

Materieel 
Handgereedschap 

Arbeid 
2 asbestsaneerders 

Veiligheid 
Speciale kleding en adembesclherming 
(volgelaatsmasker met P3 filter) 

Planning 
1 dag (16 manuren) 

Eindsituatie 
Het asbesthoudend materiaal aan de binnenzijde 
van de gevel is verwijderd maar nag niet afgevoerd. 

Comolnmenr aon de Plastic zakken 
binn~n·tnbuitMli/dt! ------; .... 
mer aile voonieningen 

Asbestlnventarisatle, 
werkplan 

Asbest binnenzijde 
saneren 

Hcmd.sereedsthap 2 asbest.saneerders 

Atbfst oon de 
birmtnzljd~ ~rwijdt.rd 

maar niet afge'lloerd 



Plastic zakken voor asbestresten [Asbest Partners Brabant, 2013] 

Veilige kleding asbestsanering (4-Feet Services, 2013] 

Adembescherming [Asbestenbouw, 2013] 

Bron 

Loeotie 

VOtdiOping 

Montier nr. 

Atbestsoorl(en) 

Ret Ml10.2286 
OltLm 7 ,...,.11 4»11 
Paginl 18'f'atl25 

Buos Bronnr. B04 

Aan de binnenzi)de van de kdommen (numrMf 60 en 62) en in de 
~Ofkas:te-n 

~ 

..... 
Chlyt«oel Percentage<"'> 10.15 

Hoeveelheld Vrsueel2,.2m' per kolom 

BcwestigingsmethOclo Geklemd 

Binding 

vorwijdofingmolhodo 
Rlslcoklasse 

Opme,kingen 

FOlOnr. 8en9 

Hech1gebonden 

Conta1nment 
3" 
• Bron BOO is random aeze bfon beveetlgd De ~eftng vsn deze bron 
dient dan OOk mldOels r'ISIOOklasse 3 te worden Ultge'o'Of'fd Crt 0M£k1 af van de 
weergegeven n'ICOkl3sse 1n de s~..rt urtdra.a. in btlage 5 aangeben sm<Ht 
_per bron ~I'd Yo<>rden 

Bronblad asbestinventarisatie gevel faculteitsgebouw Erasmus MC [RPS, 2011] 



Startsituatie 
Het paneel zit gemonteerd in de gevel en er is 
een lier met hulpconstructie opgebouwd aan de 
binnenzijde van de gevel. 

Omschrijving 
Het gevelpaneel wordt verwijderd door deze aan 
de oorspronkelijke hijspunten met een lier te 
hijsen. Met behulp van een hydraulische cilinder 
wordt het gevelpaneel van de gevel geduwd en 
kan het gepositioneerd worden op een bok op de 
hefsteiger. 

Benodigde informatie 
Ontwerp van de lierconstructie en de bok op 
de hefsteiger moeten bekend zijn . Daarnaast 
de afmetingen en geschatte gewichten van de 
verschillende type panelen: 
A. vlakke panelen met twee ramen (circa 2,40 bij 
4,0 meter) ±384 kilogram; 
B. vlakke panelen (circa 2,40 bij 1,60 meter) ±154 
kilogram; 
C. V-vormige panelen ter plaatse van de kolommen 
met een punt die 1,10 meter uitsteekt ten opzichten 
van de vlakke panelen (circa 2,40 bij 4,0 meter) 
±480 kilogram; 
D. gebogen hoekpanelen (circa 0,15 bij 4,0 meter) 
±24 kilogram. 

Materiaal 

Materieel 
Lier met hulpconstructie 
Hydraulische cilinder 
Bok op de hefsteiger 
Hijsogen 
Handgereedschap 

Arbeid 
3 man 

Veiligheid 
Deze werkzaamheden vinden plaats in het 
containmentJ er moet dus rekening gehouden 
worden met het vrijkomen van asbest. 

Planning 
Het paneel kan verwijderd worden zodra het asbest 
aan de binnenzijde gesaneerd is. 

Pone~ Is Qemomeerd 

Ontwerp lierconstructle, 
Exacte pante I, 
Ontwerp bok op de 
l'lefstelger 

:;:::7:,':mtrtJcrle ___ --+i 
Paneel 

verwijderen 
opgtt:Jouwd 

Uer met hulsx;onstrvctie, 3 man 
Hydraulische cilinder. 

Bok op hefsteiger, 
Hij_$0ien. 

Handgereedschap 

Eindsituatie 

Gevelpan~l stoat op 
d~bokinun 

corrrainment 

Het gevelpaneel staat in een containment op een 
bok op de hefsteiger. 



antwerp van de bok op de hefsteiger • 

lier met hulpconstructie 

Verwijderd paneel op de bok op de hefsteiger • 

• Voor de duidelijkheid van de visualisatie is de containment wegehaald in de afbeelding 



8.4.1 - Hijshaken koppelen 

'tartsitu tie 

Gedurende activiteit A.S is er een lier met 
bij behorende hulpconstructie opgebouwd. 

Omsch ijv·ng 
De hijshaken van de lier worden gekoppeld aan 
de draadeinden van het paneel. Door op de 
draadeinden een hijsoog te schroeven kunnen 
de haken gekoppeld worden. Als de hijshaken 
gekoppeld zijn zullen de lieren aangespannen 
worden zodat de kabels strak staan. 

Benodigde nformatle 
Het gewicht van de panelen moet bekend zijn zodat 
er berekend kan worden hoe sterk de lhijsogen 
moeten zij n. 

Materiaal 

1\11 ter·eel 
Hijshaken aan een lier 
2 hijsogen 
Moersleutel 

Arbeid 
1 man 

\te1 ig ei ... 

Er moet gecontroleerd worden of de hijsogen goed 
vast zitten en of de hijshaken goed gekoppeld zijn. 

Plannin~ 

1 uur (1 manuur) 

Ei 11 ds'tuatie 
De lier is verbonden met het gevelpaneel. Het 
gevelpaneel hangt nog aan de geveldragers maar 
de kabels naar de lier zijn gespannen. 

Ll~rmel 

hulpc;on5tr1Ktie lijn 

opgeOouwd 

Type hijsogen 

Hijshaken 

koppelen J 
6.4.1 

i- i 
Hijshaken aan de tier, 

2 hij50gen, 
Moersteutel 

!man 

tier verbonden aon her 
g~lpon~ttl 



Hijshaak [Gerritse ljzerwaren, 2013) 

Gevelbevestiging gezien vanaf de verdiepingsvloer zonder verwijderen van de plint 

Hijsoog/ oogmoer[TB Onderdelen, 2013] 



8.4.2 - Paneelbevestiging losmaken 

'tartsitu tie 
De lier is met kabels gekoppeld aan de hijsogen aan 
het gevelpaneel. 

Omsch ijv·ng 
Het gevelpaneel hangt nog aan de gevelldragers, 
maar daarnaast ook aan de lier. Door de 
oorspronkelij ke gevelbevestiging los te maken 
komt het paneel aan de lier te hangen. De acht 
geveldragers in dieptedichting worden eerst 
losgemaakt en daarna de twee bevestigingen aan 
de bovenzijde van het paneel waar eveneens de 
hijsogen op gedraaid zijn . Als de bevestiging niet 
helemaal bereikbaar is, zou er mogelijk een deel 
van de dekvloer verwijderd moeten worden om 
meer bewegingsvrijheid te creeren. 

Be 1odigde nfo ·matle 
Locatie van de paneelbevestiging. 

Materia a I 

Mater'eel 
Handgereedschap 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 

Plannin~ 

0,25 dag (4 manuren) 

Ei 11 ds"tuatie 
Het gevelpaneel hangt niet meer aan de 
oorspronkelij ke gevelbevesitiging maar hangt aan 
de lier. 

Ll~r mel kobrls 
~koppeld oon het 
gev~fponeel 

Localie van doe 
paneelbeve$1 iging 

Paneelbevestiging 

losmaken I 
6.4.~ 

i- i 
Handgereedschap 2 man 

Ht!t pon~f!l hangr nkt 
mftroonde 
~1tjgjng nwor oon 
d~fjer 



J 

Principe gevelbevestiging, groene punten zijn 
ophangbeugels en de rode punten zijn afstandhouders 

Pan eel hangend a an de lier 

Foto van bestaande ophangbeugels en afstandhouders 

Visualisatie afsta ndhouder 

Visualisatie ophangbeugel 



8.4.3 - Paneel van de gevel duwen 

'tartsitu tie 

Het gevelpaneel hangt niet meer aan de 
oorspronkelij ke gevelbevesltiging maar hangt aan 
de lier. 

Oms hrijv ng 
Omdat het paneel uiteindelijk op de hefsteiger 
moet komen te staan en de lier het paneel aileen 
verticaal kan Iaten zakken, zal het paneel van 
de gevel af geduwd moe1ten worden. Dit hoeft 
slechts 10 centimeter aan de onderzijde van het 
gevelpaneel te zijn. Door het gebruik van een 
hydraulische cilinder kan het gevelpaneel aan 
de onderzijde eenvoudig een stukje naar buiten 
geduwd worden vanaf de binnenkant. Deze wordt 
geplaatst op de verdieping onder de verdieping 
waar de lier staat. 

Benodigde informatie 

1\t 1ter•..,a· 
Rubberen matje om het paneel niet te beschadigen 
als de cilinder er tegen duwt. 

Ma erieel 
Hydraulische cilinder met ballast zodat deze niet 
verplaatst. 

Arbeid 
1 man 

Veiligheid 

Planning 
0,25 dag (2 manuren) 

Ei ds tuatie 
Het paneel hangt aan de lier en wijkt aan de 
onderzijde een stukje van de gevel. 

Gf!VPJponeel hongt 
rHJndelit!:r 

Rubberen tn411t]e Pan eel van de 

gevel duwen I 
B.4.iJ 

i- i 
Hydraulische cilinder 1 man 

Pont!t!l OOngr oan dl! 

ller en wijkr oon de 
ondt!uijdt! nn $luk~ 
van de gevel 



Hydraulische cilinder Gedore capaciteit tot 10 ton [Gerritse ljzerwaren, 2013] 

Paneel van de gevelgeduwd met behulp van de hydraulische cilinder 



8.4.4 - Lier vieren 

'tartsitu tie 

Het paneel hangt aan de lier en wijkt aan de 
onderzijde een stukje van de gevel. 

Omsch ijv·ng 
De kabel aan het paneel wordt langzaam Ianger 
door de lier te Iaten vieren. Het paneel zakt aan 
hierdoor langzaam naar beneden. 

Benodigde informatie 

Materia a I 

Materieel 

Arbe1d 
1 man 

Veiligheid 

Planning 
5 min 

Einds tuatie 
Het paneel is langzaam aan het zakken en is klaar 
om op de hefsteiger geplaatst te worden. 

PaM~ hangt aon dt! 

~d::n~J:~::~~~je ___ __,llo>l 
van degevel 

Afstand dat h 4'H paMel moet 
daten 

Lier vieren 

B.4.J 
i- i 

!man 





8.4.5 - Paneel neerlaten 

'tartsitu tie 
De lier viert langzaam waardoor het paneel rustig 
op de hefsteiger gezet kan worden. 

Omsch ijv·ng 
Door de hydraulische cilinder wordt het pan eel aan 
de onderzijde op afstand gehouden van de gevel. 
Op de hefsteiger is een bok op een rails gemonteerd 
waarop het gevelpaneel geplaatst kan worden. De 
lier viert net zo lang tot het paneel op de bok rust. 
Met de hydraulische cilinder is het mogelijk om de 
afstand van het paneel tot de gevel te bepalen en 
te garanderen dat het paneel recht op de bok komt. 
Zodra het paneel neergelaten is op de bok zal deze 
een stukje naar het midden van de hefsteiger rijden 
zodat de afstand tussen de gevel en het verwijderde 
paneel groter wordt. Het paneel hangt nog steeds 
in de lier die continu langzaam aan het vieren is. 

Benodigde mformatie 
De bok moet zo ontworpen worden d at deze 
toepasbaar is op aile type gevelpanelen. 

Materiaal 

Mateneel 
Bok 

Arbeid 
3 man (lier bedienen, hydraulische cilinder 
bedienen en iemand bij de lbok) 

Veiligheid 

Planning 

1 uur {3 manuren) 

Einds1tuat:ie 
Het gevelpaneel staat in een containment op een 
bok op de hefsteiger. 

Ontw~rp van de bclk 

Paneel neerlaten 

B.4.J 
i- i 

Bok op de hefsteiger 3 t'I"'Oin (lliet bedienen, 1 
hoydr.XUiiKhe d linder, 1 

bij delx>k) 

Gevelpon~l stoat fn 
een conrafnment fJP de 
bok op de he{sceiger 



Ontwerp van de bok op de hefsteiger • 

Pan eel op de bok op de hefsteiger • 

• Voor de duidelijkheid van de visualisatie is de containment wegehaald in de afbeelding 



Startsituatie 
Er zijn containments aan de binnen- en buitenzijde 
van het gevelpaneel geplaatst met de benodigde 
voorzieningen om het asbest te kunnen en mogen 
saneren. Daarna is het gevelpaneel verwij derd en 
op een bok op de hefsteiger geplaatst. 

Omschrijving 
Het asbest moet verwijderd worden onder Ieiding 
van een procesmanager (DTA'er). Werlknemers 
moeten via de decontaminatie-unit de containment 
aan de binnenkant van de gevel betreden. Daarna 
kunnen ze door de opening waar het gevelpaneel 
verwijderd is op de hefsteiger komen. De as best kan 
vanaf de hefsteiger eenvoudig verwijderd worden. 
Na verwijdering wordt het asbest in speciale plastic 
zakken gestopt. De asbest aan het paneel en aan 
de randen van de omliggende panelen in de gevel 
wordt gesaneerd. 

Benodigde informatie 
Er moet van te voren een asbestinventarisatie 
aanwezig zijn waarin exact al het aanwezige asbest 
genoemd is met de bijbehorende locatie en wijze 
van bevestiging. 

Materiaal 
Plastic zakken 

Materieel 
Handgereedschap 

Arbeid 
2 asbestsaneerders 

Veiligheid 
Speciale kleding en adembesclherming 
(volgelaatsmasker met P3 filter) 

Planning 
1 dag (16 manuren) 

Eindsituatie 
AI het asbesthoudende materiaal is verwijderd, 
het asbesthoudend materiaal is echter nag niet 
afgevoerd. 

COnroinmt'nt oon dt' 
binnen· en buitf.nzijde Plastic zakken 
M h~r t}tYtlportt!~l 

staot op een bok op de 
he/sreiger 

Asbestlnventarisatle, 
werkplan 

Asbest buitenzijde 
saneren 

Hcmd.sereedsthap 2 asbest.saneerders 

AS'mrhoudend 
moten"ool verwijderd 
mfJOTttOIJrtiet 
oft;~rd 



A:sbest saneren [Van Der Wal Sloopwerken & Asbestsanering, 
2013] 



Startsituatie 
Het asbesthoudend materiaal is verwijderd maar 
bevind zich nag in speciale plastic zakken op de 
verdiepingsvloer in de containment. 

Omschrijving 
Het materiaal is na het verwijderen luchtdicht 
verpakt in transparante plastic zakken met een 
dikte van ongeveer 0,15 - 0,2 millimeter. Deze 
worden volgens de navelstrengmethode afgedicht 
en mogen maximaal 25 kilogram wegen. Aile 
scherpe delen in de zak moeten eerst omwikkeld 
worden met tape om te voorkomen dat de zak 
kan scheuren. De buitenzijde van de zakken 
worden met een stofzuiger stofvrij gemaakt 
voordat deze de containment mogen verlaten via 
de decontaminatie-unit. Als de zakken afgevoerd 
worden, worden deze eerst tijdelijk opgeslagen in 
een afsluitba re container die voorzien is van stickers 
waarop te lezen is dat de container gevuld is met 
asbest gevaarlijk materiaall. De container wordt 
naar een door de overheid aangewezen stortplaats 
afgevoerd als deze vol is. 

Benodigde informatie 
De locatie waar een afsluitbare container geplaatst 
kan worden moet bekend zijn. Dit staat ver meld in 
het werkplan. 

Materiaal 
Plastic zakken en tape 

Materieel 
Stofzuiger 
Afsluitbare container voor tijdelijke opslag 

Arbeid 
1 man 

Veiligheid 

Planning 
1 dag (8 manuren) 

Eindsituatie 
AI het asbesthoudende materiaal is afgevoerd 
en gestort op een door de overheid aangewezen 
stortlocatie. 

Text 
Startsituatie 

Text 

Werkgeb ied 
veiligstellen 

Text Text 

Eindsituatie 



Afsluitbare asbestcontainer (KTK containers, 2013) Asbest stofzuiger (WB Techiek B2B, 2013) 

7zWV 1 ' 

Opstelplek voor de afsluitbare asbestcontainer is in het oranje/geel aangegeven 



Startsituatie 
De containment is leeg en al het asbesthoudend 
materiaal is in plastic zakken afgevoerd. De ruimte 
is echter nag niet officieel vrijgegeven van asbest. 

Omschrijving 
Het werkgeoied wordt door de asbestsaneerders 
gereinigd waarna de werknemers het containment 
verlaten alvorens te douchen in de decontaminatie
unit. Als er niemand meer in het werkgebied 
aanwezig is zal deze visueel ge·lnspecteerd worden 
waarna er luchtmetingen uitgevoerd worden. Als 
hie rna blijkt dat de grenswaardes niet overschreden 
worden mag het containment vrijgegeven worden 
en aile maatregelen opgeruimd/verplaatstworden. 

Benodigde informatie 
De voorman van het werk geeft het sein a is het goed 
schoon is waarna een onafhankelijke inspecteur 
de ruimte beoordeeld en onderzoekt. Daarvoor 
moeten de grenswaardes waaraan voldaan moet 
worden bekend zijn. 

Materiaal 
Vochtige doeken 
Schuurpapier 
Staalborstel 
Afvalzakken 

Materieel 
Stofzuigers 
2 luchtpompen 

Arbeid 
3 man 
1 onafhankelijke inspecteur 

Veiligheid 
Zorgen dat de beschermde kleding aan blijft 
gedurende het schoonmaken en inspecteren. 

Planning 
2 dagen (64 manuren) 

Eindsituatie 
De ruimte is leeg en vrijgegeven van asbest, op de 
hefsteiger is het containment los van de gevel. 

Comolnmenr is leea 
m<JOr ftOO n~t 
vrjjgegtNen 

Vochtlge doehn, 
Schuurp.apler-, 
Stulborstel. 
Afvalzakken 

Werkplan 

Containment 
vrijgeven 

Stol1uljer5, 
21udllpompt:n 

3 asbests.aneerders, 
1 onafhankelijke 

insptct.eur 

De rolmre Is leeg en 
vrijgef}even von osbesr 



Asbest stofZllieer [WB Techiek B2B, 2013] Plastic zak voor asbestresten [Qinedao Hllaxuyane Plastic Co, 2013] 

Laboratorium onderzoek van de filters uit de luchtpomp [ISP BV, 2013] 

Opstellen luchtpompen [ISP BV, 2013] 



8.7.1- Werkgebied reinigen 

'tartsitu tie 
De containment is leeg en al het asbesthoudend 
materiaal is in plastic zakken afgevoerd. 

Omsch ijv·ng 

Met behulp van stofzuigers en vochtige doeken 
wordt de ruimte gereinigd. lndien er asbestresten 
achter blijven op de panelen, of andere bouwdelen 
moeten deze eerst met een staalborstel of 
schuurmachine verwijderd worden waarna het 
oppervlakte volledig schoon opgeleverd kan 
worden. 

Beno iigde nform tie 
De voorman van het werk geeft het sein als het 
goed schoon is. 

Mate aa 
Vochtige doeken 
Schuurpapier 
Staalborstel 

Mater eel 

Stofzuigers 

Arbeid 
3 man 

\te1 ig ei ... 
Zorgen dat de beschermde lkleding aan blijft net als 
de adembescherming. 

Plannin~ 

1 dag (24 manuren} 
Het schoonmaken kan pas beginnen als zowel de 
binnen- als de buitenkant van de gevel gesaneerd 
zijn. 

Ei ds tuatie 
De eindsituatie is een gereinigde ruimte waar als 
het goed is geen asbestvezel meer in aanwezig is. 

Voc:htigl! clod:en, 

CM conrainmt!nt is l~g ~=~=~~er-, 
enol het 
osbt!~thoudend 

mote.rioal is ojgevoerd 

Werkplan 

Werkgebied 

reinigen J 
6.7.1 

i- i 
Stohuigers 3 asbestsaneerders 

G~r~inigfk ruimt~ 

woarin ols het goN is 
gnna~$tvf!UI1 

oo.nwezig zijn 



Asbest stofzuiger [WO Techiek 020, 2013) Schoonmaak met vochtige doeken [ISP OV, 2013) 



B. 7.2 - Douchen werknemers 

'tartsitu tie 
De werknemers hebben de ruimte schoongemaakt 
en bevinden zich nog in de ruimte. 

Omsch ijv·ng 
De werknemers ontkleden zich in de eerste ruimte 
van de decontaminatie-unit, de vuile ruimte 
genoemd. Hierna douchen de werknemers in de 
decontaminatie-unit om verspreiding van eventueel 
achtergebleven asbestveze Is te voorkomen. Het 
douchwater moet opgevangen worden en daarna 
gefilterd om asbestvezels te verwijderen. 

Benodigde informatie 

M"'tf!r aal 
Water 

Materieel 

Arbeid 

Veiligheid 

Planning 

Eindsituatie 
Werknemers die vrij zijn van asbestvezels. en zich 
in de schone ruimte van de decontaminatie-unit 
weer aankleden en zich vrij bewegen buiten het 
containment. 

Douchen 

werknemers I 
6.7.~ 

i- i 

W.erknf'mers vrij van 
osM1.tvtt~ls 





B. 7.3 - Werkgebied inspecteren 

'tartsitu tie 
De ruimte is gereinigd en als het goed is zijn er geen 
asbestvezels meer aanwezig. 

Omsch ijv·ng 
Het werkgebied moet gecontroleerd worden of de 
schoonmaak goed heeft plaatsgevonden. lndien 
dit niet goed is, zal het wederom schoongemaakt 
moeten worden. De ruimte wordt eerst visueel 
ge'lnspecteerd. Als dit in orde is bevonden zullen 
er twee luchtpompen geplaatst worden waardoor 
gedurende twee uur Iucht gepompt wordt. De 
filters in deze pomp worden met behulp van 
elektrodemicroscopie bekeken. Met deze methode 
is het mogelijk om stofvezels te identificeren 
met behulp van radioactieve bestraling. Het 
controleren van de filters moet in een laboratorium 
plaatsvinden. 

Benodigde mformatie 
De grenswaardes waaraan voldaan moet worden 
moeten bekend zijn. 

Materiaal 

Mateneel 
2 luchtpompen 

Arbeid 
1 onafhankelijke inspecteur 
Laborant 

e'ligheid 
Zorgen dat de beschermde kleding aan blijft en de 
adembescherming ook 

Plann·n 
3 uur (3 manuren) 
De duur van het controleren van de filters in een 
laboratorium is varia bel. 

Einds'tuatle 
AI het asbest is officieel weg en de ruimte is 
vrijgegeven. 

Rujmte zonder 
osbl!~Muls 

Grenswaardl!s YOOf 

metingen 

Werkgebied 

inspecteren I 
B.7.iJ 

i- i 
21uc:htpompen 1 onafhankelljke 

inspoe<:teur, 
labQritnt 

Olficj~l vriirJeQf!V~n 
ruimlt! 



Visuele inspectie voorafgaand aan een onderzoek met luchtpompen en aansluitend laboratorium onderzoek [ISP BV, 2013] 

laboratorium onderzoek van de filters uit de luchtpomp [rSP BV, 2013] 

Opstellen luchtpompen [ISP BV, 2013) 



B. 7.4 - Afbreken maatregelen 

'tartsitu tie 
De sanering is volbracht en het gevelpaneel staat 
nog op de he·fsteiger. Er zijn zowel binnen als buiten 
nog een containment aanwezig. 

Oms hrijv ng 
De containment moet aan de buitenzijde 
losgekoppeldl worden van het gebouw voordat 
het paneel terug geplaatst kan worden. De 
zuignappen op de gevel worden losgemaakt en het 
containment komt vrij van de gevel, maar blijft wei 
op de hefsteiger staan. Het containment aan de 
binnenzijde (evenals de decontaminatie-unit en de 
onderdrukmachine) moet wei afgebroken en daarna 
verplaatst worden naar de volgende werkplek. De 
folie van het containment z:al weggegooid worden 
omdat bij hergebruik de kans op scheuren grater 
wordt. 

Benodigde mformatie 
Het sein dat alles afgebroken kan worden en 
verplaatst moet door de voorman gegeven worden. 
Daarna moet de locatie van het volgende paneel 
bekend zijn. 

Ma eriaal 
Afvalzakken 

MatN·Pel 
Steekwagentje 

Arbeid 
4 man 

Veiligheid 

Plann·n 
1 dag (32 manuren) 

Ei Jsituatie 
De ruimte is leeg en opgeruimd, op de hefsteiger is 
het containment los van de gevel. 

Vrijge!Jeven ruimlf" 
vanosbHt 

Afvalzakken 

Groen Iicht, 

Lo<:atie volgende 
we,k:aamheden 

Afbreken 

maatregelen I 
B.7.i.J 

i- i 
Stetokwagentje 4 man 

De ruimte is leeg en 
opgetulmd, op de 
hejstei9er is de 
contoi,menrlos VO"n ~ 
g~l 





Gedurende de voorgaande activiteit is het paneel 
verwijderd zodat de asbest gesaneerd kan worden. Het 
paneel zal gedurende deze activiteit gerenoveerd of 
vervangen moeten worden. De keuze voor renoveren 
of vervangen zal gemaakt worden aan de hand van 
een vervolg onderzoek ger icht op de gevelkwaliteit 
dat uitgevoerd zal worden door een adviesbureau. 
Als het paneel gerenoveerd of vervangen is zal deze 
gedurende deze activiteit teruggeplaatst worden in 
het gevelvlak. 





i 
i 

I 
{ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

r:: u 
Ql r:: ... 
Ql Ql > QO 
0 r:: r:: "' Ql > ... ... 

a:; Q.l 
> 

Q.l -r:: 

"' 
0 

Q. 

I 
\ 
\ 
I 
I 
\' 
I 
\ 
I 
I 
I ,. 

I 
\ 
I 

I 
i 

i 
I 
I 

I 
I 

i 
I 

i 
i 

\ 
I 
\ 
\ 
I 

Startsituatie 
Het gevelpaneel staat op een bok op de hefsteiger. 
Het containment op de hefsteiger is losgekoppeld 
van de gevel. 

Omschrijving 
Het pan eel kan eenvoudig naar het maaiveld 
worden gebracht door de volledige hefsteiger te 
Iaten zakken. Hierbij moet opgelet worden dat er 
een tijdelijke valbeveiliging aangebracht wordt in 
de gevelopening waar het element oorspronkelijk 
zat. 

Benodigde informatie 

Materiaal 

Materieel 
Valbeveiliging 

Arbeid 
1 man 

Veiligheid 
Valbeveiliging aanbrengen in de opening waar het 
gevelelement zat. 

Planning 
De klim- en daalsnelheid van de hefsteiger is 7 
meter per minuut. Dat betekend dat de hefsteiger 
er ongeveer 5 tot 15 minuten over doet om tot het 
maaiveld te komen. 

Eindsituatie 
Het gevelpaneel staat op de bok op de hefsteiger 
op het maaiveld. 

Gevelpon~l ap dt bole 

Paneellaten 
zakken GCYe*'<Jneel stoat op 

de be« op ht't moo;voeld 



Gevelpaneel op de bol< op de hefsteiger • 

Va lbeveveiliging aangebracht 

* Voor de duidelijkheid van de visualisatie is de containment wegehaald in de afbeelding 



Startsituatie 
Het gevelpaneel staat op de bok op de hefsteiger 
op het maaiveld. 

Omschrijving 
Per paneel dat verwijderd wordt is van te voren 
bekeken of deze gerenoveerd of zelfs vervangen 
moet worden om de gewenste gevelconditie te 
verkrijgen. Het element kan met behulp van een 
vorkheftruk van de bok getild worden en daarna 
vervoerd. Afhankelijk van het aantal panelen zal 
het renoveren in de fabriek of op de bouwplaats 
kunnen plaatsvinden. Als het paneel vervangen 
wordt dan zal het paneel afgevoerd worden om 
indien mogelijk gerecycled te worden. 

Benodigde informatie 
lnformatie of het paneel gerenoveerd of vervangen 
moet worde11. En indien het paneel gerenoveerd 
moet worden de werkzaamheden die hier aan 
verricht moeten worden en waar dit gedaan wordt. 

Materia at 

Materieel 
Heftruck 
Hijskettingen 

Arbeid 
2 man 
Heftruckchauffeur 

Veiligheid 

Planning 
De duur is afhankelijk van de activiteiten die 
doorlopen worden (renovatie of vervangen). Als 
het paneel vervangen wordt kan het nieuwe paneel 
al klaar staan. Als het paneel grondig gerenoveerd 
moet worden kan dit enkele dagen tot enkele 
weken duren. 

Eindsituatie 
Een gerenoveerd of nieuw element klaar om te 
hijsen. 

Gevf!Jponeel op de 
,.,,.ig.,opd•bok -------; .... 
opmoaiveld 

lnfofmatle (rei'M)veren of 
vl!tvangeo) 

Paneel renoveren/ 
vervangen 

Heftruck, 
Hijd:eningen 

Heftruckchaufreur. 
2man 





Startsituatie 
Er staat een gerenoveerd of nieuw paneel klaar om 
gehesen te worden. 

Omschrijving 
Het hijsen ver loopt op de zelfde manier als het Iaten 
zakken, namelijk met de hefsteiger. Met behulp 
van de heftruck wordt het paneel op de bok op de 
hefsteiger geplaatst waarna deze naar de correcte 
verdieping wordt verplaatst. 

Benodigde informatie 
Het moet van te voren duidelijk zijn welk paneel 
gehesen wordt en op de correcte locatie terecht 
komt. 

Materiaal 

Materieel 
Heft ruck 
Hijskettingen 

Arbeid 
2 man 
Heftruckchauffeur 

Veiligheid 

Planning 
Het klimmen van de hefsteiger is afhankelijk van 
de verdieping maar zal liggen tussen de 5 en 15 
minuten. 

Eindsituatie 
Het element staat op de bok op de hefsteiger op 
de correcte verdieping. Het element is klaar om 
gemonteerd te worden. 

Nlevw of gerenoveerd 

lnfofmatle welk paneel waar 
naart~mof't 

poflulopd~ -------; .... 
he/sl~er 

Paneel hijsen 

Heftruck, 
Hijd:eningen 

Heftruckchaufreur. 
2man 

Ni~w pan~/ op de 
h~jm!lt;tr op dt 
correcte Vf!rdfepln(} 



Pan eel terug t ransporteren naar de verwerkingslocatie 



Startsituatie 
Het paneel staat op de bok op de hefsteiger op de 
correcte verdieping en is klaar om gemonteerd te 
worden. 

Omschrijving 
Het monteren gebeurd met de zelfde methode 
als het verwijderen van het paneel. De hijshaken 
van de lier worden gekoppeld aan hijsogen aan 
het gevelpaneel. Als de hijshaken gekoppeld 
zijn worden de nieuwe rubbers die tussen de 
gevelpanelen komen aangebracht. De hydraulische 
cilinders worden geplaatst waarmee voorkomen 
wordt dat het paneel tegen de gevel aan stoat 
gedurende het monteren. De lier hijst het paneel 
omhoog en met behulp van de cilinders wordt het 
paneel gestuurd. Als het paneel terug hangt in de 
geveldragers aan de bovemijde van het paneel 
worden de bevestigingen vastgemaakt en het 
paneel in diepterichting gefixeerd. 

Benodigde informatie 
De soorten rubbers die aangebracht gaan worden 
tussen de panelen moeten bekend zijn . 

Materia a I 
Rubbers 

Materieel 
Lier met hulpconstructie 
Hydraulische cilinders 

Arbeid 
3 man (1 bedient de lier, 2 man op de 
verdiepingsvloer om het paneel met behulp van de 
hydraulische cilinders te sturen). 

Veiligheid 

Planning 
Afhankelijk van de maatvastheid van een eventueel 
vervangen p·aneel kan het paneel binnen 1 uur 
gemonteerd worden. 

Eindsituatie 
Het paneel is teruggeplaatst in de gevel en 
definitief gefixeerd. Ramen en afwerking zijn nog 
niet aangebracht. 

Paneel op de Rubbers 
~fsr~H;~ropd~ -----+-! 
COfft!Ctl! verdieping 

Oetalllerlng n leu we rubbers 

Paneel 
(her)monteren 

Uer met hulsx;on~trvctie, 3 man (1 bedient de lier, 
Hydrauliseht cilinders 2 blj de hydraulische 

cilinderl 

Porteel;s 
tutJgg~plootJt t!n 
bevestjgd 



Diverse soorten afdichtingsrubbers [EPDM Rubberseal, 2013) 

Opening waar het nieuwe of gerenoveerde pan eel moet komen 

Gemonteerd paneel 



Het afdichten van het paneel bestaat uit activiteiten 
om de gevel wind- en waterdicht te maken. Allereerst 
zal dat bestaan uit het terugplaatsen van aile ramen om 
vervolgens een en kitrand aan te brengen rondom aile 
panelen om t e zorgen dat de nieuwe of gerenoveerde 
panelen goed aansluiten op de bestaande gevelpanelen 
die niet vervangen of gerenoveerd zijn. 
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Startsituatie 
Het gevelpaneel is teruggeplaatst. 

Omschrijving 
In de panelen waar raamopeningen in opgenomen 
zijn moet het glas teruggeplaatst worden. Dit glas 
is tijdelijk opgeslagen, of vervangen door beter 
isolerend glas. Het terugplaatsen kan eenvoudig 
door glaszuignappen op de ruiten te plaatsen en 
deze op de goede plek te tillen en de binnenzijde 
van het kozijn weer vast te schroeven. 

Benodigde informatie 
Het moet bekend zijn welke ruiten in welke ruimtes 
geplaatst moeten worden. Als de ruiten vervangen 
worden moet het bekend zijn welke afmetingen de 
nieuwe ruit moet hebben en welke dikte geschikt 
is. 

Materiaal 

Materieel 
Glaszuignappen 
Trapladder 

Arbeid 
2 man 

Veiligheid 
Handschoenen tegen glasscherven 

Planning 
1 uur {2 manuren) per gevelpaneel 

Eindsituatie 
De ramen zijn teruggeplaatst en het paneel is wind 
en water dicht. 

Specificades gtas, 
Locat~ glas 

=;:;:c!::r;" d~ -------'~ Glas_tervsplaatsen _, 

Glaszutanappen, 2 man 
Trapladder 

Ramenzijn 
tm,gveplaorst rn de 
grvel/s wind- rn 
warrrdkht 



Glaszuignappen [Mol Verhuur, 2013) 

G las teruggeplaatst 



Startsituatie 
Het paneel is teruggeplaatst in de gevel en is wind 
en water dicht. Daarbij zijn er rubbers tussen het 
paneel en de omliggende panelen geplaatst. 

Omschrijving 
Omdat de nieuwe rubbers en het nieuwe paneel 
aanslu iten op bestaande gevelpanelen die mogelijk 
niet gerenoveerd of vervangen zijn zal er aan de 
buitenzijde van de gevel een extra kitaifdichting 
aangebracht worden om de waterdichtheid van de 
schil te garanderen. 

Benodigde informatie 
Type kit 

Materiaal 
Kit 

Materieel 

Arbeid 
2 man op de hefsteiger 

Veiligheid 

Planning 
30 minuten per paneel (1 manuur) 

Eindsituatie 
Het paneel is volledig vervangen en de schil is 
waterdicht. De renovatie is afgerond. 

Paneel is Kit 
ltrug.g~,Hoout, g~l ------+-! 
is wind- en waterdicht 

Type kit 

Kit aanbrengen 

2man 

srn;l is votledig 
wottrdltht, rtnovot~ 
afgerond 





Startsituatie 
De werkzaamheden aan het gevelpaneel zijn 
afgerond. De hulpconstructies zijn klaar om 
verplaatst of afgebroken te worden. 

Omschrijving 
De lier met de hulpconstructie op de 
verdiepingsvloer kunnen afgebroken worden en, 
indien er aansluitend meer werkzaamheden plaats 
vinden, verplaatst worden naar de volgende locatie. 
De hefsteiger kan eveneens afgebroken worden als 
er in het stramien waarin de hefsteiger geplaatst 
is geen werkzaamheden meer plaats gaan vinden. 
Het afbreken van de steiger gebeurd op de zelfde 
wijze als het opbouwen. Het dek wordt naar de 
bovenkant van de steiger verplaatst waarna vanaf 
de Steiger de mastdelen een VOOr een afgebroken 
worden. Als de werkzaamheden elders plaats 
vinden, kunnen ook de afzettingen verplaatst 
worden. 

Benodigde informatie 
De locatie van de volgende werkzaamheden moeten 
bekend zijn. Aan de hand van die informatie kan 
bepaald worden of de hefsteiger verplaatst moet 
worden of dat deze kan blijven staan. Ook is dan 
bekend waar de lier met hulpconstructie naartoe 
verplaatst moet worden. 

Materiaal 

Materieel 
Heftruck voor het verplaatsen van de stelconplaten 
en de voeten van de hefsteiger 
Pallet met palletwagen voor verplaatsen van de lier 

Arbeid 
2 man 
2 hefsteigerbouwers 

Veiligheid 

Planning 
1 dag (24 manuren) 

Eindsituatie 
Het werkgebied kan worden opgeleverd en de 
werkzaamheden zijn afgerond. Er kan gestart 
worden met de volgende panelen. 

Werkloomheden oon 

Locatle volgende 
w~tkzaamhtden 

holp.oM•Izljn ------+-1 
ofgerond 

Afbreken/ 
verplaatsen 
materleel 

Heftruck, 2 man, 
Pallets, 2 hefstelgerbouwers 

Palletwagen 






