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In 2007 ondernam Studievereniging SUPport een studiereis naar Beijing & Shang

hoi. Aanleidingen voor een bezoek aan deze steden waren de Olympische Spelen 

in Beijing in 2008 en de . reldtentoonstelling in Shanghai in 2010. Voor deze 

studiereis mocht ik de · rfltwoordelijkheid dragen als Commissaris Studiereis in 

het 30• bestuur van de _..eniging. 

Mijn eerste taak bestond uit het opzetten van de commissie studiereis die de reis 

mogelijk moest maken. Na een oriënterende fase werd er een begroting en plan

ning opgesteld. Samen bepaalden tijd en geld 'wat' er georganiseerd moest gaan 

worden. Al snel bleken er een aantal risico's aan de organisatie van de studiereis 

hJ zijn verbonden. 

Als Commissaris Studiereis kon ik terugvallen op de ervaringen van eerdere suc

cesvol $J801llanlseerde studiereizen. Daarnaast hebben we, om de risico's te be

heersen, deskundigen benaderd. In de organisatie hebben we de risico's opge

vangen en voor de restrisico's waren er beheersmaatregelen opgenomen in de 

betroting en de planning van de studiereis. Zie voor een verslag van de studiereis: 

http:/ /www.support. bwk.tue. nl/studiereizen/ studiereis200 7/. 

J.A. W.H. van Oorschot 27 november 2009 
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Het risicomanagement (en soms crisismanagement) van de organisatie van een 

studiereis en de uitdaging om op onmogelijke bouwprojecten binnen te komen 

was een bijzondere uitdaging. Op basis van mijn persoonlijke affinitieit met risi

comanagement en op basis van de contacten uit de organisatie van de studiereis 

is het afstudeerthema bepaald. Hiermee kwam ik voor de uitdaging te staan om 

onderzoek te gaan doen voor de STUFIB (www.stufib.nl) naar bouwveiligheid bij 

ontwerp en uitvoering van binnenstedeli jke hoogbouwprojecten. 

Het doorgronden van de problematiek en het afstemmen van de opinie van de 

betrokkenen zorgde voor een complexe, ti jdrovende en uitdagende aftrap. Aan 

mij de uitdaging om van een abstracte problematiek tot een concrete oplossing 

te komen. In mijn persoonlijke overtuiging ben ik daarin wel geslaagd met de 

ontwikkeling van het risicoanalysemodeL 

Echter, een succesvol einde heb ik te danken aan de steun van een aantal mensen. 

Hierbij wil ik dan ook op de eerste plaats het klankbord van STUFIB bedanken 

voor de getoonde interesse, betrokkenheid en scherpe kritieken. Ook ben ik dank 

verschuldigd aan mijn afstudeerbegeleidingscommissie onder supervisie van Prof. 

Dr. Ir. Jos Lichtenberg. Mijn eerste begeleider Dr. Ir. Eric Vastert bedank ik voor de 

procesbegeleiding zodat ik op het rechte (afstudeer)pad bleef. Mijn tweede be

geleider Willem van Dijk bedank ik voor de lange inhoudelijke gesprekken. Deze 

gesprekken hebben naar mijn mening geleid tot een product die tegemoet komt 

aan de vraag vanuit de markt. 

Ook wil ik mijn dank uitspreken aan mijn familie en vrienden voor het getoonde 

vertrouwen, in het bijzonder mijn ouders. Dank daarvoor. 

Twee bijzonder betrokkenen wil ik bij naam noemen. Stan van Asten, in één zin, 

bedankt voor de relativerende en motiverende gesprekken en de gezellige tij

den. 

Als laatste mijn lieve vriendin, Esther Slaat, ondanks je zware operatie wilde je 

betrokken blijven bij mijn afstuderen. Hoewel ik wist dat de operatie en het herstel 

je erg zwaar viel, heb je mijn teleurstellingen en frustraties moeten aanhoren. 

Ongelooflijk veel dank voor je steun, liefde en betrokkenheid. 

John van Oorschot 
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Samenvatting 
Het Strijkijzer is een 135 meter hoge woontoren in Den Haag. De toren staat op 

een driehoekige, binnenstedelijke bouwlocatie en is geheel omsloten door infra

structuur. Het bouwveiligheidsplan, waarin de maatregelen voor het beschermen 

van derden tijdens de uitvoeringsfase zijn opgenomen, kon de vei ligheid van 

derden niet garanderen voor de natte bouwmethode volgens het tunnelgietbouw

principe. Dit leidde tot een herontwerp van de woontoren waarbij er is gekozen 

voor een alternatieve droge bouwmethode waarbij geprefabriceerde sandwich 

gevelelementen worden toegepast. Aan de hand van deze casus is de volgende 

probleemdefinitie afgeleid: Er doen zich onveilige situaties voor derden 

voor tiidens het productieproces van hoogbouwproiecten op bin

nenstedeliike bouwlocaties. Hierbij blijkt het risico voor derden afhankelijk 

te zijn van het valgevaar van elementen. 

Had dit niet kunnen worden voorkomen? 

De oorzaak van deze probleemsituatie komt voort uit het onvoldoende beheersen 

van de risico's voor derden tijdens de rea lisatie van het project in de ontwerpfase en 

is het gevolg van scheiding tussen het ontwerp- en productieproces. Er vindt daar

door gebrekkige kennistransitie plaats tussen het productieproces en het ontwerp

proces en omgekeerd, waarbij specifiek voor de risico's voor derden geldt dat: 

• ontwerpers te weinig kennis bezitten van de hoogbouwproductiemethoden 

met betrekking tot de risico's; 

• ontwerpers (adviseurs) en uitvoerende partijen niet communiceren over de 

risico's voor derden; 

• er geen integraal risicomanagement plaatsvindt in het projectteam met be

trekking tot de risico's voor derden. 

Hieruit is de volgende doelstelling afgeleid: het ontwerpen van 

een risicoanalysemodel voor de ontwerpfase voor het beheersen 

van de veiligheid voor derden tiidens de productiefase van bin
nenstedeliike hoogbouwproiecten. 

Voor het ontwerp van het risicoanalysemodel is er onderzoek gedaan naar de 

maatschappelijke risicoacceptatienorm en de invloedsfactoren van het risico voor 

derden. De maatschappelijke risicoacceptatienorm bestaat uit twee componenten: 

• Norm volgens de risicodragers: het benodigde bouwterrein moet zich geheel 

bevinden binnen het beschikbare terreinoppervlak; 

• Norm volgens de maatschappij, de gevolgdragers: wanneer de kans op een 

ongeval ten gevolge van een activiteit i (pf) wordt vermenigvuldigd met de 

kans op overli jden (Pd) moet deze kans kleiner zijn dan één persoon op de

miljoen personen per jaar. Dit betekent dat wanneer er één miljoen personen 

het probleemgebied passeren, er op basis van de kansdelen pf; en Pd;, het 

overlijden van één passant per jaar wordt geaccepteerd. 

J.A. WH. van Oorschot 27 november 2009 
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Het risico voor derden blijkt afhankelijk te zijn van drie categorieën invloedsfactoren: 

• Procesfactoren: plaats van activiteit, (verticale) transportmiddelen, hijsbewe

ging van het element, afmetingen van het element, activiteiten per element; 

• Ontwerpfactoren : gebouwgeometrie, aantal en gewicht van de elementen; 

• Omgevingsfactoren: dichtheid van de personen aanwezig in de verkeerssitu-

atie en bebouwing in het probleemgebied. 

Het verband tussen de kenmerken en de norm vormt de blauwdruk van het risico

analysemodel. Het ontwerp wordt op basis van de invloedsfactoren in het model 

getoetst aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm. 

Het risicoanalysemodel bestaat uit zeven stappen: 

1. Samenstellen van het pro jectteam. Het projectteam heeft als doelstelling het 

identificeren van de risico's voor derden tijdens het ontwerpproces; 

2. Uitvoeren van een eerste globale toets van het hoogbouwproject waarbij de 

eis geldt dat het bouwterrein geheel binnen de beschikbare terreinoppervlak

te moet vallen. De toets identificeert, indien aanwezig, het probleemgebied 

waar het bouwterrein de beschikbare terreinoppervlakte overschrijdt. In het 

probleemgebied lopen derden risico's, waarbij de risico's moeten vallen bin

nen de maatschappelijke risicoacceptatienorm . Indien het bouwterrein valt 

binnen de beschikbare terreinoppervlakte eindigt hier de risicoanalyse; 

3. Beschrijven van het hoogbouwproductieproces; 

4. Inventariseren van de risicohandelingen en risico-elementen; 

5. Vaststellen van de faalkans (kansdeel P9 op basis van de risicohandelingen 

en risico-elementen . De faalkans wordt bepaald door het valgevaar van ele

menten; 

6. Inschatten van het aantal derden aanwezig in het probleemgebied en het 

vaststellen van de kans op overlijden (kansdeel Pd) ten gevolge van vallende 

elementen in het probleemgebied; 

7. Uitvoeren van een tweede specifieke toets van het hoogbouwproject, waar

bij de risico's voor derden ten gevolge van het hoogbouwproductieproces 

moeten voldoen aan de maatschappeli1"ke risicoacceptatienorm Pf. x Pd. < 
I I 

1 0·6 voor het probleemgebied. Indien het ontwerp binnen de norm valt, kan 

de bouwvergunning worden aangevraagd. In het geval dat het ontwerp niet 

voldoet, kunnen er beheersmaatregelen worden opgenomen in het bouwvei

ligheidsplan of kan worden overwogen om het ontwerp te herzien. 

Ter ondersteuning van het risicoanalysemodel zijn diverse hulpmiddelen ontwik

keld. 

Het risicoanalysemodel maakt het mogelijk om met een brongerichte aanpak de 

risico's voor derden in het ontwerpproces te identificeren en te reduceren . Het 

risicoanalysemodel biedt daarmee een solide basis voor de beheersmaatregelen 

in het bouwveiligheidsplan. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnenstedelï;ke bauwproieden 
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1.1 Inleiding: introductie en leeswii.z:er 

In dit inleidende hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de aanleiding van 

deze scriptie: bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouw

-pilf!Ojecten (paragraaf 1.2). Op basis van de aanleiding is er een procesanalyse 

uitg evoerd naar de totstandkoming van het bouwvei ligheidsplan. Het bouwveilig

heidsplan regelt de \'eiltgheid van derden. 

Op basis van de procesanalyse is er in paragraaf 1.4 een probleemstelling gede

finieercf. In paragraaf 1.5 wordt er aandacht besteed aan de oplossing van de in 

de probleemstelling seschetste situatie middels de doelstelling. 

De kwaliteit van de ~oelstelling wordt omschreven in het programma van eisen in 

paragraaf 1.6. In ~orograaf 1.7 worden de definities gegeven van de sleutelbe

grippen. De -.,schappelijke en maatschappelijke relevantie van deze scriptie 

wordt behandeld in paragraaf 1.8. In paragraaf 1. 9 wordt de opzet van de scrip

tie besproken. 

J.A. W.H. ~an Oorschot 2 7 november 2009 
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1.2 Aanleiding thema bouwveiligheid 

Veiligheid van derden ten gevolge van bouwactiviteiten, wordt geregeld in het 

bouwveiligheidsplan. Hierin zijn omgevingskenmerken, ontwerpkenmerken en 

(productie)proceskenmerken opgenomen. Directe aanleiding voor het onderzoek 

naar het bouwveiligheidsplan zijn de problemen rondom 'de veiligheid van der

den' bij het project 'Het Strijkijzer' in Den Haag. De start van de bouwactiviteiten 

van 'Het Strijkijzer' liep aanzienlijke vertraging op, omdat de bouwveiligheid van 

derden onvoldoende gegarandeerd werd. 

In het bouwveiligheidsplan is vastgelegd hoe de veiligheid van de weg, de in de 

weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven 

en terreinen als ook al hun gebruikers wordt gewaarborgd. Kortom, in het bouw

veiligheidsplan geeft de aanvrager van een bouwvergunning aan op welke wijze 

tijdens de bouw van het object de veiligheid van de omgeving van de bouwlocatie 

wordt gegarandeerd [Kuindersma, 2004). 

Project 'Het Strijkijzer' werd in een bouwteam ontwikkeld. Het project zou worden 

uitgevoerd met een tunnelbekisting, een productieproces volgens de gietbouw

methode. Na het aanvragen van de bouwvergunning werd de aannemer verzocht 

een bouwveiligheidsplan in te dienen. Uit het bouwveiligheidsplan bleek dat bij 

het trekken van de tunnels, een proces waarbij de tunnelbekisting uit het gebouw 

wordt verwijderd, de bekisting over openbaar gebied moest worden gehesen. Dit 

was voor de gemeente Den Haag een onacceptabele situatie met als gevolg dat 

het bouwveiligheidsplan werd afgekeurd en dat er geen bouwvergunning werd 

verleend. 

Om diverse redenen werd het bouwteam ontbonden waarna het project tra

ditioneel is aanbesteed. Het productieproces van 'Het Strijkijzer' werd voor de 

aanbesteding opnieuw ontworpen, waarbij is gekozen voor een productieproces 

volgens de methode van het bouwen met geprefabriceerde sandwich gevelele

menten. Het bouwveiligheidsplan van deze droge bouwmethode werd door de 

gemeente Den Haag als voldoende beoordeeld en de bouwvergunning werd 

verleend. In vergelijking met het bouwveiligheidsplan van de tunnelgietbouwme

thode vinden er bij het alternatief met geprefabriceerde sandwich gevelelementen 

geen hijsactiviteiten plaats boven de openbare ruimte. Logischerwijs volgt dan de 

vraag: Had deze situatie niet kunnen worden voorkomen? Deze scriptie gaat in 

op deze laatste vraag. 

1.3 Procesanalyse bouwveiligheidsplan 

In het bouwveiligheidsplan wordt aangegeven hoe het bouwproject gerealiseerd 

gaat worden en welke maatregelen er zijn genomen om de omgeving van de 

bouwplaats te beschermen tegen de risico's die het realiseren van het project met 

zich meebrengt. Het bouwveiligheidsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag 

bouwvergunning en is als zodanig opgenomen in het Besluit lndieningsvereisten 

Aanvraag Bouwvergunning (BIAB) [www.wetten.overheid.nl]. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojed en 
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Hieronder volgt een beschouwing van de totstandkoming van het bouwveilig

heidsplan [STUFIB Klankbord 14, Hoogervorst, 2006]. Hiervoor wordt de ana

lysetechniek 'Structured Anclysis and Design Technique' gebruikt, kortweg SADT. 

Voor de uitgebreide procesbeschrijving zie bi jlage 1. 

1.3 .1 Het bouwveiligheidsplan in het proces van de aanvraag bouwvergunning 

Figuur 1.1: Het opstellen van het bouwveiligheidsplan binnen het bouwproces 

10 

Op basis van figuur 1.1 wordt het opstellen van het bouwveiligheidsplan toe

gelicht, beginnende bij de plaats van het opstellen van het bouwveiligheidsplan 

binnen het bouwproces. 

Nadat het initiatief is genomen om een bouwwerk te real iseren, wordt er een 

programma van eisen samengesteld. De opdrachtgever omschrijft de randvoor

waarden in het programma van eisen waaraan het te realiseren bouwwerk moet 

gaan voldoen [1]. 

De opdrachtgever stelt een contractvorm vast die aansluit bij het te realiseren pro

ject. De contractvorm is afhankelijk van de rol die de opdrachtgever wil vervu llen 

in het bouwproces [2]. 

De eigenlijke planvorming vindt plaats in de ontwerpfase van het bouwproces. 

De architect en constructeur geven het project vorm en worden daarbij bi jge

staan door diverse adviseurs, waaronder de bouwfysisch en installatietechnisch 

adviseur. Met betrekking tot de maakbaarheid heeft ook de hoofdaannemer een 

adviserende rol [3]. 

Tijdens de ontwerpfase wordt de financiële haalbaarheid van het project bestu

deerd. Wanneer nodig kan het ontwerp worden aangepast om de realiseerbaar

heid van het project niet in gevaar te brengen [4]. 

Wanneer het financieel haalbare ontwerp is uitgewerkt tot bouwaanvraag, wordt 

door de hoofdaannemer een bouwvei ligheidsplan opgesteld. In het bouwveil ig

heidsplan geeft de hoofdaannemer aan hoe het project uitgevoerd zal gaan wor

den met de inachtneming van de omgeving waarin het project wordt gerealiseerd, 

de veil igheid van derden staat daarbij centraa l [5]. 

Het geheel wordt op grond van het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouw

vergunning (BIAB) aangeboden aan de gemeente voor de aanvraag bouwver

gunning [6]. 

J.A. W. H. van Oorschot 27 november 2009 
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De gemeente toetst de aanvraag bouwvergunning waoronder het bouwveilig

heidsplon. Indien de aanvraag voldoet, wordt er een bouwvergunning afgegeven. 

No afgifte van de bouwvergunning kunnen de doodwerkelijke bouwwerkzoomhe

den beginnen en begint het productieproces van het gebouw. Het producitepro

ces is een reeks van gebeurtenissen, geordend in de tijd, waarbij ingongsproducten 

worden omgezet in het eindproduct hoogbouw. 

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouw

vergunning kan het college van burgemeester en wethouders besluiten dat het 

bouwveiligheidsplan uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaam

heden kan worden ingediend. Dit wordt expliciet vermeld in de bouwvergunning. 

Wanneer dit wordt beschouwd in het proces van de aanvraag bouwvergunning, 

verschuift het 'opstellen bouwveiligheidsplon' in het proces, zie figuur 1.2 [7] . 

TU I :=::unl..,...llolt 
I e Uniwnltyollodmolop 

...... -------------.....__. 

Figuur 1.2: Het opstellen van het bouwveiligheidsplan als sluitsteen In het bouwproces 

1.3.2 Het opstellen van het bouwveiligheidsplan 

In het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning is opgenomen dat in 

het bouwveiligheidsplan de volgende onderdelen moeten zijn opgenomen: 

1. Eén of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt. Hierop moe

ten de volgende punten staan vermeld: 

• Ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouw-

werken e.d.; 

• Situering van het bouwwerk; 

• Aan- en afvoerwegen; 

• Laad-, los- en hijszones; 

• Plaats van de bouwketen; 

• Grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief 

het laden en lossen, plaatsvinden; 

• In of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 

• Plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen. 

2. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe 

te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw

werkzaamheden. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnensfedeliike bouwpro;ecten 11 
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3. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de bouw

verordening opgenomen eisen inzake de bereikbaarheid van voertuigen voor 

de brandweer en bluswatervoertuigen. 

De gegevens, die bovengenoemde onderdelen invullen, vormen samen het bouw

veiligheidsplan. Het opstellen van een bouwveil igheidsplan is een taak van een 

specia list. Zie figuur 1.3. 
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Op basis van de bestektekeningen wordt beschreven wat er gerealiseerd moet 

gaan worden. Het gaat daarbij om een globale omschrijving van het bouwwerk 

in termen van laagbouw, hoogbouw, uitkragingen, atrium, kelder et cetera. 

Daarnaast moet worden aangegeven volgens welke bouwwijze het bouwwerk ge

realiseerd zal gaan worden en welk materieel daarbij wordt ingezet. De gekozen 

opzet van de hoofddraagconstructie kan op diverse wijze in de uitvoeringsfase 

worden gerealiseerd [5.1] . 

Met het beschriiven van de bouwwiize worden de ontwerp- en pro
ceskenmerken in het kader van het risico voor derden vastgelegd. 

In de literatuur wordt risico uitgedrukt in de grootheid 'onzekerheid' met 

de eenheid 'mate van waarschijnlijkheid'. De onzekerheid beïnvloedt in 

de risicoketen respedievelijk de oorzaak, de blootstelling en het gevolg. 

Een onzekerheid kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben als 

kans of bedreiging, zie figuur 7 .4. In de praktijk gaat men uit van een 

negatieve betekenins van het begrip risico {Ha/man 2008]. 

Gevolg 

Oorzaak .. 'Threat' 

Activiteit of 
Effect Blootstelling ~ 

gebeurtenis .. 'Oppurtunity' 

Figuur 1.4: Risico als keten van oorzaak, blootstelling en gevolg [Halman, 2008) 

J.A. WH. van Oorschot 27 november 2009 
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Het risico voor derden is de mogelijkheid van ongewenste afwijkingen 

ten opzichte van een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van een 

hoogbouwprojed, als gevolg van onzekerheid binnen een project en 

verminderde beïnvloedbaarheid van activiteiten of situaties tijdens het 

produdieproces. Oe afname van de beïnvloedbaarheid leidt tot een toe

name van het risico voor derden [Ha/man 2008]. 

De literatuur geeft verschillende definities voor het begrip risico. In het 

algemeen wordt aan risico een waarschijnlijkheid toegekend, uitgedruikt 

in een kans van optreden en een waardecomponent uitgedrukt in de im

pad bij optreden. 

De definiëring verschilt in: 

• Het onderscheiden van een kwantitatieve en kwalitatieve be

nadering; 

De wijze waarop men het proces in de risicoketen be
schouwd. 

Een algemeen geaccepteerde definitie van het begrip risico luidt: de 

negatieve afwijking ten opzichte van de verwachting. Oe verwachting 

bestaat uit het vertalen van een ontwerp in een gebouw met behulp van 

een hoogbouwprodudieproces in een systeem van adiviteiten waarvan 

de risico's binnen de maatschappelijke risicoacceptatienorm vallen 

{Ayyub, 2003; Halman 2008]. 

Als gangbare definitie voor het begrip risico wordt in de Nederlandse 

bouwwereld de expressie kans maal gevolg gebruikt. Dit maakt het een

voudig vergelijken van risico's, vanwege de gelijke orde, mogelijk. Maar 

deze simplistische weergave van risico's geeft een onjuiste voorstelling 

van zaken. Een risico met een kleine kans en een groot effed {bijvoor

beeld de vuurwerkramp te Enschede) wordt op deze manier gelijk ge

steld aan een risico met een grote kans en een klein effect {bijvoorbeeld 

de vele persoonlijke ongelukken bij het afsteken van vuurwerk tijdens 

nieuwjaarsnacht). Dit kan leiden tot verkeerde besluiten ten aanzien van 

risico's [5/ovic, 2003; Halman 2008]. 

Daarnaast worden in deze definitie een aantal variabelen achterwege 

gelaten. De belangrijkste ontbrekende variabele is de maatschappelijke 

risicoacceptatienorm op basis van de risicoperceptie van derden 

[5uddle, 200 1; 5/ovic, 2003]. 

Vervolgens worden de veiligheidsmaatregelen beschreven die de risico's voor der

den, die voortkomen uit de bouwwijze, wegnemen dan wel minimaliseren. Voor

beelden zijn wegafsluitingen en beschermingsconstructies. 

Risico's moeten in redelijkheid en verantwoord gereduceerd worden. Een absolute 

reductie, waarbij de kans van optreden gelijkgesteld wordt aan nul is niet mogelijk. 

De Nederlandse maatschappij is te typeren als een risicosamenleving. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojecten 
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De huidige Nederlandse regelgeving is gebaseerd op een risicobenadering waarin 

niet alleen naar de effecten moor ook met de kans van optreden van een ongeval 

rekening wordt gehouden. Doorvoor wordt een systematiek van kwantitatieve risico

analyse en van normstelling gehanteerd. Met dit uitgongspunt wordt een restrisico 

geaccepteerd. Het restrisico is het deel van het risico, de kans op schade of verl ies, 

dot overblijft nadat in redelijkheid en op verantwoorde wijze het risico gereduceerd 

is. In feite wordt een zeer kleine kans op een mogelijk groot effect geaccepteerd. 

Een andere benadering, de effectbenodering, is niet mogelijk in Nederland. In re

latief dunbevolkte Ionden, zoals Frankrijk, kunnen grote veiligheidsmarges of veilig

heidsofstonden worden aangehouden die 'absolute' bescherming moeten bieden. 

In Nederland, klein in oppervlokte met veel economische activiteiten, is een effect

benodering redelijkerwijs niet mogelijk zonder onaanvaardbare effecten voor de 

economie. 

Overigens moet met deze acceptatie van de risicosamenleving wel recht worden 

gedaan aan de diversiteit van percepties en opvattingen over veiligheid en aan de 

ruimtelijke diversiteit in Nederland. Kortom, in Nederland is mede daarom geen 

volledige ruimtelijke inrichting mogelijk op basis van de effectbenadering [VROM, 

2003] [5.2]. 

Met het beschrijven van de veiligheidsmaatregelen worden de om
gevingskenmerken in het kader van het risico voor derden vast
gelegd. 

De te nemen mootregelen om de risico's voor derden te reduceren tot een accep

tabel niveau worden weergegeven op (bouwploots)tekeningen. De veiligheidsmaat

regelen worden op planniveau vertaald in zoneringen. In deze fase is er sproke van 

het concretiseren van veiligheidsmaatregelen. Op basis van de tekeningen wordt 

door het bevoegd gezag beoordeeld of het bouwproject voldoet aan eisen met 

betrekking tot het verantwoord realiseren van het bouwproject in het kader van de 

veiligheid van derden [5.3]. 

De beschreven veiligheidsmaatregelen en de (bouwploots)tekeningen worden be

sproken met de hulpdiensten politie, brandweer en GGD. De hulpdiensten stellen 

eisen met betrekking tottoegankelijkheid bij mogelijke calamiteiten. Bouwactiviteiten 

mogen het publiek in de openbare ruimte alsmede de gebruikers van belendende 

bebouwing niet in gevaar brengen. Tevens dient overlast, met name verkeershinder, 

tot het minimum beperkt te worden. De complexiteit van deze procesgong moet 

worden toegeschreven aan het afstemmen van de jurisdicties van de verschillende 

hulpdiensten [5.4]. 

Het concept bouwveiligheidsplan wordt voorgelegd aan Bouw- & Woningtoezicht. 

Het plan wordt beoordeeld op een verantwoorde wijze van realiseren van het 

bouwproject in het kader van de veiligheid van derden. In het BIAB is opgenomen 

welke onderdelen moeten worden ingediend voor de aanvraag bouwvergunning 

met betrekking tot bouwveiligheid. Het BIAB geeft echter niet aan waaraan de 

stukken inhoudelijk moeten voldoen. 

J.A. W.H. van Oorschot 27 november 2009 
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De gemeente Den Hoog heeft een beleidsdocument opgesteld dot deels invulling 

geeft aan de inhoud van het bouwveiligheidsplan [H ilhorst, 2006]. 

Specifiek wordt er gekeken naar unieke situaties die tijdens het productieproces 

voorkomen en die niet zijn te vangen in wet- en regelgeving. Dit kon resulteren in 

oplossingen zoals tijdeli jke wegofzettingen, omdat het redelijkerwijs niet mogelijk 

is om niet boven de openbare weg met lost in de kroon te draaien [5.5]. 

De uitkomsten van de gespreksronden met de hulpdiensten en Bouw- & Wo

ningtoezicht zijn vostgelegd in notulen (die bij voorkeur door beide portijen zijn 

ondertekend). Op basis van de notulen kunnen de veiligheidsmaatregelen en 

(bouwploots)tekeningen worden aangepast. Het bouwveiligheidsplan krijgt de 

status definitief en wordt gereedgemaakt voor de bouwaanvraag [5.6]. 

In de laatste fase wordt het bouwveiligheidsplan als onderdeel van de aanvraag 

bouwvergunning ingediend bij Bouw- & Woningtoezicht. Op basis van de aan

vraag kon de bouwvergunning verleend worden, indien alle stukken akkoord wor

den bevonden [5.7]. 

1.4 Probleemdefinitie 

Noor aanleiding van de casus 'Het Strijkijzer' is er een procesanalyse uitgevoerd 

van het organiseren van de bouwveiligheid 'voor derden'. De analyse is opge

hangen aan de totstandkoming van het bouwveiligheidsplan welke in kaart is 

gebracht met de Structured Anclysis ond Design Technique. In bijloge 1 zijn de 

uitgebreide procesanalyse en probleemanalyse opgenomen [STUFIB, klonkbord 

14]. 

Uit de procesanalyse zijn een aantol knelpunten afgeleid: 

1. Het bouwveiligheidsplan is sluitstuk in het ontwerpproces woordoor aanpos

singen in het ontwerp niet meer mogelijk zijn, wonneer blijkt dot het ontwerp 

niet op een verantwoorde wijze kon worden gerea liseerd. De keuze van de 

hoofddroogconstructie en de bouwmethode volgens het tunnelgietbouwpro

ces van de casus Het Strijkijzer bleek geen verantwoorde keuze. Tijdens het 

productieproces zouden derden gevaar lopen bij het trekken van de tunnels. 

Dit heeft geleid tot herontwerp van de hoofddroogconstructie en de keuze van 

de bouwmethode. De actoren hebben niet tijdig de omgevingsfactoren on

derkend en waren zich niet bewust van de gevolgen van ontwerpbeslissingen 

in het ontwerpproces. In het ontwerpproces ontbreekt het aan kennis van de 

risico's van ontwerpbeslissingen, omdat de actoren onvoldoende kennis heb

ben van het productieproces. 

Doornoost communiceren de actoren niet over de risico's en ontbreekt het 

aan integraal risicomanagement Ook wordt door de actoren in het ontwerp

proces onvoldoende erkend dot niet alleen het ontwerp van een gebouw aan 

allerlei eisen moet voldoen, moor ook het productieproces van een gebouw; 

Bovwvei/igheid bii ontwerp en vitvoering van binnensfedelï;ke bovwpro;ecten 
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2. Normopvulling, het uitsluitend voldoen aan de gestelde normen, leidt tot een 

gebrekkige risicobeheersing aan de bron waardoor risico's blijven bestaan . In 

de sterk versnipperde bouwkolom ligt de focus op contractgebonden risico's 

in plaats van projectgebonden risico's. Er is sprake van normopvull ing in 

plaats van een brongericht aanpak. Deze situatie wordt in stand gehouden 

omdat risicoveroorzakers niet worden aangesproken op de te nemen verant

woordelijkheden. Het ontbreekt aan sterke prikkels om tot een hoger vei lig

heidsniveau te komen. 

Daarnaast is normopvull ing het gevolg van de gebrekkige kennis van de ge

volgen van ontwerpbeslissingen voor het productieproces, het niet communi

ceren over de risico's en het ontbreken van integraal risicomanagement; 

3. Het bouwveiligheidsplan waarborgt niet de veiligheid van derden. Deze pro

bleemstelling kent een grote diversiteit aan oorzaken. Onder invloed van 

gebrekkige kennis van de vigerende wetgeving en het ontbreken van doel

gerichte wetgeving ontstaat schijnveiligheid: bouwveiligheid in het bouwvei

ligheidsplan is alleen maar aannemelijk te maken [Van Staveren, 2009; Van 

der Heijden, 2009] . Daarbi j is er nauwelijks terugkoppeling op het bouwvei

ligheidsplan met de opgedane ervaringen van het project en daarmee wordt 

er niet gereflecteerd op het vastleggen van de organisatiegraad van het pro

ductieproces. 

Ten tweede is de normstelling en normhantering niet afgestemd op de risico

perceptie van de maatschappij. 

Tevens geldt ook hier dat het niet waarborgen van de vei ligheid van derden 

het gevolg is van de gebrekkige kennis van de gevolgen van ontwerpbeslis

singen voor het productieproces, het niet communiceren over de risico's en 

het ontbreken van integraal risicomanagement; 

4. Geïdentificeerde risico's zijn niet beheersbaar. Deze probleemstelling kent de

zelfde oorzaken als de eerste drie probleemstellingen waaraan een belang

rijke oorzaak moet worden toegevoegd. Voor de geïdentificeerde risico's voor 

derden worden er geen risico-eigenaren benoemd. Risico's moeten worden 

toegekend aan eigenaren die de risico's kunnen dragen; 

5. Gebrekkige uitvoering van de regelgeving leidt tot risico's. Het ambtelijk ap

paraat is onvoldoende ingericht op het uitvoeren van de regelgeving rondom 

het bouwveiligheidsplan; 

6. Moeizame afstemming van het bouwveiligheidsplan met de hulpdiensten door 

de verschillen in jurisdicties van de hulpdiensten. 

De knelpunten kunnen worden geformuleerd als oorzaken in een invloedsfacto

rendiagram, zie bijlage 1. Hieruit is een probleemdefinitie geformuleerd. 

Probleemdefinitie: Er doen zich onveilige situaties 'voor derden' 

voor tiidens het productieproces van hoogbouwproiecten op bin

nenstedeliike bouwlocaties. 

J.A. W.H. van Oorschat 27 november 2009 
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'Derden' ziin alle personen die niet direct betrokken zi;n bii het ontwerp

en produdieproces van een gebouw. Deze personen vormen samen het 

publiek in de openbare ruimte en de aangrenzende bebouwing. 

Met een stroomanalyse zijn de grondoorzaken van de probleemdefinitie geïden

tificeerd, zie bijlage 1. Hieruit volgen de drie grondoorzaken: 

• On1werpers hebben te weinig kennis van de risico's voor derden tijdens de 

uitvoeringsfase ten gevolge van on1werpbeslissingen; 

• Er wordt niet gecommuniceerd tussen on1werpers (adviseurs) en de bouwkun

dig aannemer; 

• Er vindt onvoldoende integraal risicomanagement (voor derden) plaats in het 

projectteam (bestaande uit adviseurs en de bouwkundig aannemer) over de 

verzameling van projectrisico's. 

Uit de grondoorzaken valt af te leiden dat er sprake is van onvoldoende kennis

transitie aangaande de maakbaarheid van het gebouw, van het productieproces 

naar het on1werpproces. In dit onderzoek is de maakbaarheid specifiek gericht 

op de veiligheid van derden, waarbij geldt dat de risico's voor derden tijdens de 

uitvoeringsfase van bouwprojecten tijdens de aniwerpfase onvoldoende worden 

beheerst. 

1.5 Doelstelling 

Het verbeteren van de onvei lige situaties voor derden tijdens het productiepro

ces van een gebouw, betekent het beheersen van de risico's voor derden in de 

uitvoeringsfase tijdens de on1werpfase. Hieruit kan de onderstaande doelstelling 

worden afgeleid. 

Doelstelling: Het ontwerpen van een risicoanalysemodel voor de 

ontwerpfase voor het beheersen van de veiligheid voor derden tii

dens de produdiefase van binnenstedeliike hoogbouwproieden. 

Figuur 1.5 geeft het functioneren van het risicoanalysemodel weer op basis van 

de doelstelling van het onderzoek. 

o~+-
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- Omgevingskenmerken 

- Maatschappelijke risicoacceptatienorm 
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Figuur 1.5: Het fundioneren van het risicoanalysemodel 
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1.6 Programma van eisen risicoanalysemodel 

Om de onveilige situaties tijdens de productiefase van het gebouw te reduceren, 

moeten de grondoorzaken worden weggenomen of de gevolgen daarvan worden 

beperkt. Op basis van de doelstelling en de grondoorzaken is het programma 

van eisen omschreven waaraan het risicoanalysemodel moet voldoen. 

Programma van eisen voor het risicoanalysemodel: 

1. Het risicoanalysemodel moet op basis van de ontwerpbeslissingen in de ont

werpfasen de risico's voor derden tijdens het productieproces kwalitatief en 

kwantitatief in kaart brengen. 

2. Het model moet de risico's voor derden toetsen aan de norm die de maat

schappij daaraan stelt. Het risicoanalysemodel moet een hoogbouwpro

ject (ontwerp) toetsen op de vraag of het gebouw kan worden gerealiseerd 

in een productieproces waarvan de risico's voor derden vallen binnen de 

maatschappelijke risicoacceptatienorm. Het model moet het ontwerp van de 

hoogbouw op basis van de invloedsfactoren toetsen aan de maatschappelijke 

risicoacceptatienorm; 

3. Het resultaat van de risicoanalyse moet zodanig zijn opgebouwd, dat; 

• Het resultaat moet kunnen worden gebruikt voor interventies in het ont

werp (voorkomen van risico's tijdens het ontwerpproces); 

• Het resultaat moet input kunnen vormen voor het bouwveiligheidsplan 

(overdragen vcin de risico's voor derden en accepteren van de risico's 

voor derden door risico-eigenaren tijdens het productieproces) . 

Actoren in het ontwerpproces en het hoogbouwproductieproces moeten be

wust worden van de gevolgen van ontwerpbeslissingen voor de risico's van 

derden tijdens de productiefase. 

Vanuit een brongerichte benadering moeten de risico's voor derden tijdens 

het productieproces tot het minimum worden beperkt en moeten de (rest) 

risico's worden beheerst (binnen de maatschappelijke risicoacceptatienorm) . 

Kortom, het risicoanalysemodel moet de oorzaken, ofwel de bron, achter de 

risico's voor derden identificeren om de risico's voor derden in het ontwerp

proces te kunnen voorkomen; 

4. Het risicoanalysemodel moet kunnen worden gebruikt door: 

• De gebouwontwerpers voor het nemen van maatschappelijk verant

woorde ontwerpbeslissingen; 

• De uitvoerende parti jen voor het opstellen van het bouwveiligheids

plan; 

• De lokale overheid als toetsinstrument voor het bouwveiligheidsplan. 

5. Het risicoanalysemodel moet integraal inzetbaar zijn voor ontwerpende, uit

voerende en toetsende actoren in het bouwproces. 
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1.7 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

1.7.1 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie heeft betrekking op het beheersen van de risico's 

voor derden rondom de bouwplaats in een binnenstedelijke omgeving. Het open

bare gebied en de bebouwing rondom de bouwplaats moeten als veilig kunnen 

worden beschouwd. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de risico's (voor derden) van bouwactivi

teiten nooit gelijk zijn aan nul. Er is altijd sprake van een restrisico. Het overall 

risiconiveau tijdens het productieproces van een gebouw moet voldoen aan de 

maatschappelijke risicoacceptatienorm [VROM, 2003]. 

1.7.2 Wetenschappelijke relevantie 

Het betreft hier een praktijkgericht scriptie rondom de ontwikkeling van een risi

coanalysemodel voor het analyseren van de risico's voor derden ten gevolge van 

bouwactiviteiten in het productieproces van een gebouw [Verschuren, 2007]. 

De doelstelling draagt bij aan het reduceren van onveilige situaties voor derden 

tijdens het hoogbouwproductieproces. De scriptie richt zich niet specifiek op de 

vragen wie, wat, waar, waarom en wanneer, maar hoofdzakelijk op de vraag hoe 

beheersen we de risico's voor derden? 

De scriptie draagt op twee punten bij aan de theorievorming, het onderzoek 

draag bij aan: 

• De theorievorming van het gebruik van risicomanagement in de bouw in 

een vroeg stadium van het bouwproces, ofwel ontwerpen met de parameter 

risico; 

• Het in kaart brengen van de risico's voor derden tijdens het productieproces 

ten gevolge van ontwerpbeslissingen. Het vroegtijdig identificeren van risico's 

voor derden maakt een brongerichte aanpak mogelijk. Op deze wijze worden 

de risico's tijdens de productiefase beter beheersbaar (eerder inzichtelijk) en/ 

of kunnen geheel worden weggenomen in de ontwerpfase. Met een risico

analyse van het productieproces kunnen de risico's voor derden in het pro

ductieproces worden geïdentificeerd. Net zoals het simuleren van het ontwerp 

in ontwerp- en bestektekeningen, draagt het simuleren, en dus het ontwerpen, 

van het productieproces bij aan de maakbaarheid van het gebouw volgens 

het principe 'in één keer goed'. Het verzamelen van gegevens genereert een 

database met risico's voor derden en de bijhorende beheersmaatregelen en 

ontwerpoplossingen. 
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1.8 Structuurbeschriiving 

In hoofdstuk 1 is het thema bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van bin

nenstedelijke hoogbouwprojecten ingeleid. Om onveilige situaties voor derden te 

voorkomen tijdens het hoogbouwproductieproces worden de risico's voor derden 

geanalyseerd met het risicoanalysemodel op basis van de ontwerpbeslissingen in 

het ontwerpproces. De eerstvolgende stap bestaat uit het in kaart brengen van de 

stand van zaken met betrekking tot risicomanagement in de bouw en in hoeverre 

de huidige kennis en instrumenten tegemoet komen aan het programma van eisen 

van het risicoanalysemodeL In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader toegelicht 

met de weergave en argumentatie van de gehanteerde theorie. 

De hiaten tussen de huidige kennis en instrumenten betreffende risicomanagement 

in de bouw en het programma van eisen worden ingevuld door middel van onder

zoek. Hiervoor zijn de onderzoeksmethoden literatuurstudie, casussen en interviews 

met deskundigen gebruikt. In hoofdstuk 3 en 4 zijn de onderzoeksresultaten weer

gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de norm waaraan het ontwerp (van het produc

tieproces) van binnenstedeli jke hoogbouw moet voldoen. In hoofdstuk 4 worden 

de invloedsfactoren op het risico voor derden besproken, bestaande uit proces-, 

ontwerp- en omgevingsfactoren. 

Op basis van het theoretisch kader en de onderzoeksresultaten is een passend 

risicoanalysemodel ontworpen. In het ontwerp van het risicoanalysemodel zijn er 

verbanden gelegd tussen de invloedsfactoren en de maatschappelijke risicoaccep

tatienorm. Door het ontwerp aan de hand van de invloedsfactoren in te voeren in 

het risicoanalysemodel worden de risico's voor derden geanalyseerd. In hoofdstuk 

5 wordt het ontwerp van het risicoanalysemodel behandeld. In hoofdstuk 6 wordt 

een testcasus in het risicoanalysemodel ingevoerd en getoetst aan het prog ra mma 

van eisen. Op basis van de testcasus is een handleiding voor het risicoanalysemo

del samengesteld. De handleiding is apart gebundeld. 

In de hoofdstukken wordt verwezen naar diverse bijlagen als verdieping van het 

besproken onderwerp. De bijlagen zijn apart gebundeld. 
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2.1 Inleiding: introdudle en leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de weergave en beargumentatie van de gehanteerde theorie van 

het risicoanalysemodel genomen. Het geeft weer welke algemene oplossingen 

er vanLil het huidige kltlnisveld beschikbaar zijn voor de analyse van de risico's 

voor derden, zie paragraaf 2.2. Uit de analyse van de beschikbare kennis blijkt 

de risicoanalyse op een aantal punten niet toereikend, zie poragraaf 2.3. 

Eén van de hiaten in de risicoanalyse is gerelateerd aan het bouwproces. De 

analysemethoden lletreffende de risico's voor derden zijn niet afgestemd op het 

ontwerpproces, zie poragrafen 2.4 en 2.5. 
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2.2 Doel van risicomanagement in de bouw 

Risicomanagement is een bi jzondere vorm van beslissingen nemen. Het toepas

sen van risicomanagement in een bouwproject leidt tot [Halmen 2008): 

• Het actief herkennen en beoordelen van potentiële problemen (tijdens de 

productiefase) gedurende het de ontwerpproces van het project. De risico's 

kunnen zodoende tijdig worden aangepakt; 

• Een gestructureerd proces van monitoren, evalueren en beheersen van ri

sico's; 

• Beter onderbouwde ontwerpbesl issingen in het kader van een maatschap

pelijk verantwoord ontwerp; 

• Risicoallocatie voor het benoemen van risicoeigenaren; 

• Beter risicomanagement op toekomstige projecten door het verzamelen en 

gebruiken van risicodata van reeds uitgevoerde projecten. 

Voor het uitvoeren van risicomanagement zijn diverse risicotechnieken beschik

baar. Risicotechnieken zijn methoden die gebruikt worden om risico's van een 

systeem, zoals een hoogbouwproductiemethode, in te schatten en te managen. 

Binnen een risicotechniek vindt risicomanagement en risicocommunicatie plaats. 

Risicomanagement bestaat uit risicoanalyse en risicobeheersing . Een risicoana

lyse bestaat uit het identificeren van de ongewenste gebeurtenis, het effect en de 

gevolgen van de ongewenste gebeurtenis. 

Risicobeheersing vereist een definitie van acceptabel risico en een vergelijking van 

alternatieven en opties. Risicobeheersing maakt gebruik van preventieve maatre

gelen en mitigatie van de gevolgen. 

Risicocommunicatie is afhankelijk van risicoperceptie en van de doelgroep. Als 

gevolg kan risicocommunicatie worden verdeeld in risicocommunicatie naar de 

media en maatschappij en risicocommunicatie naar deskundigen, zie figuur 2.1 

[Ayyub, 2003, Slovic, 2001 ]. 

---
Risicotechnieken 

I 
+ + 

Risicomanagement Risicocommunicatie 

J I 
J, t + 

T U} Technische Universiteit e EJ•·-Unl-.erslty of TechnoiOSY 

+ 
Risicobeoordeling, Risicobeheersing: Media en 

Deskundigen 
evaluatie & analyse: - Risicoacceptatie; maatschappij 

- Identificeren - Optieanalyse; 
risico's; - Besluitvorming; 

- Inschatten risico's - Monitoren. 

Figuur 2.1 : Risicotechnieken (Ayyub, 2003] 
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Het huidige risicomanagement is voomemelijk gericht op risicobeheersing in het 

bouwveiligheidsplan. Wanneer een risicoanalyse ontbreekt ontstaat schijnveilig

heid [V/d Heijden, 2008; Van Staveren, 2009], dit heeft dit tot gevolg: 

• Dat beheersmaatregelen in het bouwveiligheidsplan inadequaat zijn en niet 

de onveilige situatie verbeteren; 

• Dat er zich onvei lige situaties voordoen, omdat niet met zekerheid te zeggen 

is of alle risico's in kaart zijn gebracht. Met andere woorden, er worden geen 

onderbouwde beslissingen genomen en is niet te zeggen of met het bouwvei

ligheidsplan de veiligheid van derden kan worden gegarandeerd; 

• Een onduidelijke allocatie van de risico's, er worden geen risico-eigenaren 

benoemd; 

• Dat (duur) herontwerp van het project noodzakelijk kan zijn (zie casus 'Het 

Strijkijzer'), als een veilige situatie tijdens de bouwwerkzaamheden niet aan

toonbaar is. 

In overeenstemming met de doelstell ing stoot het vroegtijdig onderkennen van de 

risico's voor derden in het bouwproces centraal volgens het ALARA-principe. ALA

RA is een acroniem voor "As Low As Reosonobly Achievoble". Dot wil zeggen dot 

de risico's moeten worden teruggebracht tot het laagst mogelijke niveau dot re

delijkerwijs haalboor is. Dot wil tevens zeggen dot het bevoegd gezag geen exces

sieve maatregelen eisen waarmee hoge kosten gemoeid zijn. Anderzijds kan van 

de risicodrager verwacht worden dot deze alle redelijke maatregelen treft [VROM, 

2003]. Het ontwerp van het risicoanalysemodel uit de doelstelling beperkt zich 

tot het identificeren en inschatten van risico's. Risicobeheersing en risicocommu

nicatie vollen buiten het kader van dit onderzoek; het bouwveiligheidsplan vervult 

deze taak. De risicobeheersing in de doelstelling betreft de risicomin imalisatie in 

het productieproces door het hoogbouwontwerp zo vroeg mogelijk in het ont

werpproces te toetsen. 

2.3 Theorie achter de risicoanalysemethoden 

Een risicostudie naar de bouwveiligheid vereist het gebruik van een ana lytische, 

systematische methode waarbij de faalkans en de gevolgen worden vastgesteld. 

Hiervoor zijn diverse kwalitatieve, kwantitatieve of semi-kwantitatieve methode 

beschikbaar. Een analytische, systematische risicoanalyse maakt het mogelijk om 

op eenvoudige wijze het hoogbouwproductieproces op risico's te analyseren on

der verschillende omstandigheden en extreme condities. De mogelijkheid om het 

hoogbouwproductieproces te evolueren op risico's droogt bij aan het reduceren 

van onveilige situaties voor derden. 

Een risicoanalysemethode geeft doorbij antwoord op drie bosisvrogen : 

1. Welke ongewenste gebeurtenissen kunnen er zich voordoen? 

2. Wat is de kans op een ongewenste gebeurtenis? 

3. Wat zijn de gevolgen als een ongewenste gebeurtenis zich voordoet? 
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Voor het beantwoorden van deze basisvragen is het gebruik van diverse risico

analysemethoden mogelijk. De risicoanalysemethoden blijken in hoofdzaak uit 

dezelde stappen te bestaan, zie figuur 2.2 [Ayyub, 2003; Holman, 2008; Van 

Weil-Stam, 2008]. In figuur 2.2 zijn voor elke stap in het risicoanalysemodel de 

handelingen voor de risicostudie naar bouwveiligheid weergegeven. 

Voststellen van de doelstelling van de ri~icoanal~se : 
het identificeren van de risico's voor derden tijdens het hoogbouwproductieproces 

Kwalitatieve analyse Kwantitatieve analyse 

1 . llc~~::brii~co vgn hc! 1 0. Vg~t~ellen van 
grQ!:;!ll g l~ ~~t!l!lm: 

h11t r!lf!lr!lntiekader: 
hoogbouwproductie-

proces 
het risicogebied 

2. I!Jv!lotgri~!lrcn 5. Vg~t~ll11o kl20I Qg 
!:!Oga:«~:n1te gebeur:! : Qngewen1te 

risicohandelingen gcbeur::teoi11en: 
f--

voor derden risicohandelingen 

' 3. Vg~~cllgn ~go bm 6. yg~~llco kgo1 Qg 
8. Vgstst!lll!ln van het 

mQg!lliikllaffect: roggaliikll 11ff!lg: Kgnsdeel (van het 
valgevaar van valgevaar van 

risico voor derden) 
elementen elementen 

, 
4. IOI!::biD!i!!l ~!l b!i!! 7. Y.gm!!lll!!o kgo1 212 
~slachtoffers g!!VQig VQIJ b!lt !!ffl:d· 

door vallende rookkans vallende f--

elementen elementen 

9. Vast1tell!ln van h11t ... 
risico (voor derden) 

1 1 • Vaststell!ln .__ criteria: acceptabele 
(veilige) situatie 

12.b!lll!l ~!l d!! 
rWtl;U (aan de 

criteria acceptabele 
(veilige) situatie) 

Figuur 2.2: Stappenplan In de risicoanalyse (Ayyub, 2003; Halman, 2008; Van Weil-Stam, 2008]. De blokken 
geven de adlvltelten In de stappen 1 f/m 12 weer en de pijlen geven aan op welke basis de stappen worden 
uitgevoerd. De markeringen van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse geven aan dat de risicoanalyse 
ook alleen kwalitatief of kwantitatief kunnen worden uitgevoerd. 
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Een risicoanalyse bestaat uit het opsporen van risicofactoren, het bepalen van 

de kans van optreden en het bepalen van de mogeli jkheid tot beheersing vol

gens een stappenplan. Een risicoanalyse bestoot uit de volgende stoppen [Ayyub, 

2003; Holmon, 2008; Van Weil-Stom, 2008] : 

A. Het beschrijven van de doelstelling van de risicoonolyse. Het doel van een 

risicoana lyse naar bouwveiligheid is het identificeren van de risico's voor derden 

welke resulteren in onveilige situaties voor derden; 

B. Het uitvoeren van een kwalitatieve risicoonolyse. Het doel van een kwali

tatieve analyse is het identificeren van potentiële risicofactoren inclusief de voor

woorden waoronder deze tot uiting komen. Een kwalitatieve analyse bestoot uit 

de volgende stappen: 

1 . Het beschrijven van het hoogbouwproductieproces als systeem met be

hulp van de Structured Anclysis end Design Technique (SADT) ; 

2. Het inventariseren van de mogelijke ongewenste gebeurtenissen met 

betrekking tot het risico voor derden. De inventarisatie is gericht op het 

voststellen van de risicohandelingen voor derden in het hoogbouwpro

ductieproces; 

3 . Het voststellen van het mogelijke effect van de ongewenste gebeurtenis. 

Volgens Suddle [Suddle, 2001] blijken de risico's voor derden afhan

kelijk te zijn van het volgevaar (van elementen). Het ontwerp van het 

risicoana lysemodel beperkt zich don ook tot de risico's voor derden met 

betrekking tot volgevaar tijdens de ruwbouwfase voor het realiseren van 

het casco van het gebouw en de gevel- en dokconstructie [Jellemo, 

2004] . In de ruwbouwfase is de kans het grootst dat vollende elementen 

in het openboor gebied terecht komen en zodoende derden, aanwezig 

in het openboor gebied, in gevaar brengen; 

4. Inschatten van de gevolgen van het volgevaar van elementen. Het ge

volg van een vallend element is dot de mogelijkheid bestoot dot derden 

worden gerookt. Volgens Suddle blijkt dot wonneer een vallend element 

een persoon treft dit statistisch altijd een dodelijke afloop heeft [Suddle, 

2004]. 

C. Het uitvoeren van een kwantitatieve risicoonolyse. Het doel van een kwan

titatieve analyse is het inschatten van de kans van optreden. Een kwontiotieve 

analyse bestoot uit de volgende stoppen: 

5. Het bepalen van de kans op een risicohandeling in het hoogbouwpro

ductieproces; 

6. Het bepalen van de kans op het volgevaar van een element ten gevolge 

van een risicohondeling; 

7. Het bepalen van de kans dot derden worden gerookt en komen te over

lijden gevolge van een vallend element; 

8. Het op basis van stop 5 t/m 7 voststellen van het kansdeel van het ri

sico. 
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D. Het evalueren van de kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse. Het doel 

van de evaluatie is het toetsen van de risico's voor derden aan de criteria betref

fende een veilige situatie voor derden. 

Het eva lueren van de kwal itatieve en/of kwantitatieve analyse bestaat uit de vol

gende stappen: 

9. Het vaststellen van het risico waarbi j derden worden geraakt en overlij

den door een vallend element; 

1 0. Het vaststellen van de risicozone bestaande uit het openbare gebied en 

de belendingen waar derden zich kunnen bevinden die gevaar lopen als 

referentiekader van de risicoanalyse; 

11. Het vaststellen van de criteria betreffende een acceptabele (veilige) situ

atie voor derden; 

12. Het toetsen van het risico voor derden aan de norm betreffende een ac

ceptabele (veilige) situatie voor derden. 

Bij een risicostudie naar de risico's voor derden met behulp van het risicoanaly

semodel uit figuur 2.2 komen een aantal knelpunten naar voren waaruit blijkt dat 

het algemene risicoanalysemodel ontoereikend is: 

• De risicoanalysemethode is toegespitst op de algemene projectrisico's in het 

kader van projectmanagement en niet op de specifieke risico's van het hoog

bouwproductieproces en de stand van de techniek. Het is niet bekend welke 

kwalitatieve kenmerken van het ontwerp, het productieproces en de omge

ving het risico voor derden bepalen en hoe deze kwantitatief kunnen worden 

uitgedrukt; 

• In het risicoanalysemodel ontbreekt het aan een omschrijving van de criteria 

voor een acceptabele (veil ige) situatie voor derden. Als gevolg ontbreekt het 

aan een kwantitatieve uitdrukkingsvorm van de criteria; 

• Als gevolg van het ontbreken van een omschrijving van de kenmerken die het 

risico voor derden veroorzaakt en het onbreken van toetsingscriteria is het niet 

mogelijk om de kenmerken en de criteria kwalitatief met elkaar in verband te 

brengen; 

• Het risicoanalysemodel is niet afgestemd op het bouwproces. Het is ondui

deli jk op basis van welke informatie en in welke fase(n) in het bouwproces de 

risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Dit knelpunt wordt nader toegelicht 

in paragrafen 2.4 en 2.5. In paragraaf 2.4 wordt het verband gelegd tussen 

risico's voor derden en het bouwproces. In paragraaf 2.5 wordt aansluitend 

het risicoanalysemodel gekoppeld aan ontwerpbeslissingen in de fasen van 

het ontwerpproces. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uitvoering van binnenstedelijke bouwprojeden 

TU I ~=Unlwrslt.lt 
I e Unlve .. lty ofTKhnoiOIY 

27 



Stufib 

28 

TU} Technische Unlversh'~t e EI•-
Unlwtslty ol Tothnolori 

Doornoost moet in overweging worden genomen: 

• In hoeverre: 

• De risicomanagementmethode toeposboor en nauwkeurig is; 

• Alle verschijnselen en relaties onderkend zijn; 

• Alle verzamelde gegevens betrouwboor zijn. 

• De kwaliteit van de risicoanalyse wordt bepaald door: 

• Kennis van het projectteam; 

• Ervaringen van vergelijkbare projecten (database); 

• Resultaten uit recente risicoonolyses; 

• Kennis van aanpolende industrieën; 

• Kennis van deskundigen. 

2.4 Onveilige situaties voor derden door de organisatie van het 
bouwproces 

De bouwbranche als systeem blijkt zeer complex met zeer veel kennisgebieden 

zoals bouwfysico, grondmechonico, constructieleer, logistiek, detaillering en tech

niek, bouwmethodieken en processen, regelgeving en vergunningen, et cetera. 

De samenwerkingsverbanden veronderen per product en ook het product in vele 

verschijningsvormen is nooit hetzelfde. Meestol verschillen ook de bouwcompo

nenten per project [Lichtenberg, 2005). 

In het gefragmenteerde bouwproces bli jken er sterke scheidingen te bestoon tus

sen het ontwerpproces en het productieproces. Tevens bestoot er een scheiding 

tussen het productieproces en de exploitatie van het gebouw (Bijpost, 2009], zie 

figuur 2.3. In diverse onderzoeken wordt naar deze scheiding gerefereerd [Dekker, 

2008; Stoelhorst et al, 2007; De Onderzoeksrood voor veiligheid, 2006; Beton

vereniging, 2006; CUR, 2005). De scheiding tussen het ontwerp- en het produc

tieproces bemoei lijkt de informatie-uitwisseling. Volgens Lichtenberg [Lichten berg, 

2009) is de bouwketen een 'gedrocht' waarin reorganisatie noodzakelijk is. De 

bouw is niet efficiënt en droogt onverantwoord veel bij aan allerlei mootschap

pelijke problemen. 

De grondoorzaken van de onveilige situatie voor derden rondom bouwplaatsen, 

komen voort uit de organisatie van de bouwketen: de scheiding tussen het ont

werp- en productieproces. De huidige organisatie van de bouwketen houdt de 

onveilige situatie voor derden in stond. 

Het bouwproces 

Ontwerpproces Produdieproces 

Figuur 2.3: Het bouwproces 
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Besluitvormers in het ontwerpproces hebben onvoldoende inzicht in de gevolgen 

van ontwerpbeslissingen voor het hoogbouwproductieproces en hoe beslissingen 

het risico voor derden beïnvloeden. Specifieke kennis van het hoogbouwproduc

tieproces, met betrekking tot de risico's voor derden, moet daarom integraal 

begrijpboor worden geïntroduceerd in het ontwerpproces aan de hond van het 

risicoonolysmodel. Het risicoanalysemodel vormt een schakel tussen het ontwerp

en het productieproces op het gebied van kennistronsitie. Hierin is de ontbre

kende kennis betreffende ontwerp, omgeving en proces uit het ontwerp- en het 

productieproces ondergebracht en maakt het model communicatie en integraal 

risicomanagement in de bouwketen mogelijk. 

2.5 Implementatie van het risicoanalysemodel in het bouwproces 

Uit de procesanalyse blijkt dot de risico's voor derden aandocht krijgen nadat het 

bouwveiligheidsplan in het bouwproces wordt geïntroduceerd. De introductie van 

het bouwveiligheidsplan vindt plaats nadat belangrijke ontwerpbeslissingen reeds 

zijn genomen, woordoor de invloed op de risico's voor derden aanzienlijk wordt 

beperkt. 

De procesresultaten van elke fase zijn opgenomen in tabel 2.1 [NEN 2574, 

1993; Jellemo, 2004). Aan de hond van het programma van eisen kon worden 

afgeleid waar het risicoanalysemodel in het bouwproces moet worden geïmple

menteerd. Het risicoanalysemodel moet synchroon met de fasen in het bouwpro

ces 'meegroeien'. Noormate er meer ontwerpgegevens gegeneerd worden in het 

ontwerpproces, kon er gedetailleerder worden getoetst met het risicoanalysemo

deL Dit goot tot op het niveau van de toegeposte elementen in het project en de 

procesactiviteiten die deze elementen ondergaan in het productieproces vanaf het 

moment dot de elementen op de bouwplaats arriveren. 

Tabel 2.1 : Risicoanalyse van de ontwerpbeslissingen In het bouwproces 

Analyse van de risico's voor derden ten gevolge van ontwerpbeslissingen per fase 

Programmafase Schetsontwerpfase Voorlopig ontwerpfase Definitief ontwerpfase 

- Ligging van het project
terrein ten opzichte van 
omgeving/andere kavels; 
- Vorm en ligging van de 
bouwmassa. 

- Mogelijke bouwblok
grenzen binnen de directe 
grenzen; 
- Varianten van mogelijke 
gebouwcontouren op ba
sis van functieclusters. 

-Mogel ijke bouwblok
grenzen binnen de directe 
omgeving; 
- Voorlopige opzet van de 
constructie en bouwme
thode; 
- Voorlopige hoofdinde
ling van het gebouw{deel) 
en verschijningsvorm; 
- Voorlopige hoofdopzet 
van de installaties; 
- Voorlopige oplossing 
m.b.t. de samenvoeging 
van de constructie-, bouw
kundige en installatie
elementen. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnenstedeliike bouwpro;eden 

-

- Definitieve plaatsbepa-
ling van het project in zijn 
omgeving; 
- Definitieve en volledige 
opzet van de constructie; 
- Definitieve en volledige 
bouwkundige indeling en 
inrichting van het gebouw; 
- Definitieve en volledige 
opzet van de installaties; 
- Definitieve oplossing 
m.b.t. de samenvoeging 
van constructie-, bouw
kundige en installatie
elementen. 
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risicoacceptatienorm 

3.1 Inleiding: introductie en leeswijzer 

In hoofdstuk 3 wordt de !]fbotschappelijke risicoacceptatienorm vastgesteld. Hier

bij word' er onderscheid gemaakt tussen de normering volgens de risicodragers 

{de bouwketen) en de volgdragers (maatschappij) . 

Poragrafen 3.2 en 3.3 gaan in op de wetgeving en hoe de veiligheid van der

den is geregeld. In p ragraaf 3.4 wordt een concrete invulling van de wetgeving 

vastgesteld op basis ..-on een belaidsstuk van de gemeente Den Haag. Op basis 

van de wetgeving *ordt in paragraaf 3.5 de handhaving en aansprakelijkheid 

behandeld. 

In paragraaf 3.6 wordt er overgestapt van de wetgeving voor de risicodragers 

naar de risicopen:eptie van de gevolgdragers. In paragraaf 3.7 wordt de porallel 

gelegd tussen een normering voor risico op het abstractieniveau van risicoma

nagement, en ootafwijkingen en maattoleranties op het abstractieniveau van de 

techniek. 

In paragraaf 3.8 wordt de maatschappelijke risicoacceptatienorm met betrekking 

tot het risico voor derden uitgedrukt aan de hand van een norm voor de risico

dragers en gevolgdragers. 
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3.2 De Arbeidsomstandighedenwet: artikel 1 0 

De Arbeidsomstandighedenwet richt zich op de arbeidsomstandigheden van 

bouwplaatsmedewerkers tijdens de uitvoeringsfase van het project. De wet regelt 

de rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever met betrekking tot de ar

beidsomstandigheden. 

De Arbeidsomstandighedenwet is een zogenaamde raamwet met daarin de orga

nisatorische regelgeving. De wet beperkt zich tot het geven van algemene regels 

en doelstellingen over het Arbobeleid binnen het bedrijf. 

Met betrekking tot het risico voor derden is artikel 10 uit de wet van belang 

waarin de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het risico van derden, 

voortkomend uit arbeid verricht door werknemers, is vastgelegd. Artikel 10 luidt: 

" Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn 

werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke 

omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van 

andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maat

regelen ter voorkoming van dat gevaar" [http ://wetten.overheid.nl]. 

3.3. De Woningwet: BIAB 

Het doel van de Woningwet uit 1901 was de bewoning van slechte woningen 

onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. Het was 

het begin van de overheidszorg voor het wonen. Om dit te bereiken, gebruikte 

men een combinatie van en strenge regels, geregeld in de bouwvergunning, om 

slechte woningen tegen te gaan en financiële overheidssteun voor de bouw van 

goede woningen. 

Het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning (BIAB) valt binnen de 

kaders van de Woningwet waarin de bouwvergunning is geregeld. BIAB is een 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin is opgenomen waaraan een 

aanvraag bouwvergunning moet voldoen. 

Met deze AMvB ligt de verantwoording van het organiseren van de bouwveilig

heid bij de aanvrager van de bouwvergunning. Een onderdeel uit het BIAB is het 

bouwveiligheidsplan. 

Het bouwveiligheidsplan is expliciet bedoeld voor het waarborgen van de vei lig

heid van derden. Paragraaf§ 3.2.6 uit het BIAB beschrijft het bouwveiligheidsplan 

als volgt: "Het bouwvei ligheidsplan heeft alleen betrekking op de veiligheid van 

de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouw

werken, open erven en terreinen en hun gebruikers. Overige veiligheidsaspecten, 

zoals de Arbo-wet, vallen onder andere regelingen" [http ://www.euronorm.net/). 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering von binnenstedeliike bouwproiecten 
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3.4 Beleid van de gemeente Den Haag als uitgangspunt 

Onder invloed van bouwprojecten boven de Utrechtse Baan in Den Haag kwam 

de veil igheid van en overlast voor derden nadrukkelijk op de agenda te staan 

van de gemeente Den Haag. De wetgeving die volgens traditie was opgebouwd 

uit middelvoorschriften werd met de invoer van het BIAB in 2003 vervangen door 

wetgeving dat is opgebouwd uit doelvoorschriften. Het wordt vanaf dat moment 

aan de markt overgelaten op welke wijze aan de doelvoorschriften wordt vol

daan. Dit geldt dus ook voor de invulling van het bouwveiligheidsplan. De markt 

was niet ingesteld op deze verworven vrijheden. Naar aanleiding van de bouw

projecten boven de Utrechtse Baan deed de gemeente Den Haag een handrei

king voor de invu ll ing van het bouwveiligheidsplan. Op basis van het Handboek 

bouwveiligheid (1996), de Woningwet en de P-bladen van de Arbeidsinspectie 

is het beleidsdocument 'Beleid inzake bouwveiligheid binnen de gemeente Den 

Haag' opgesteld [Hilhorst, 2006]. 

Het beleidsdocument van de gemeente Den Haag doet concrete uitspraken be

treffende de aan te houden bouwveiligheidszonering. Met de bouwveiligheidszone 

(BVZ) wordt het publiek tijdens de werkzaamheden op veilige afstand gehouden. 

De bouwveiligheidszone wordt direct afgeleid van de gebouwhoogte. De bouw

vei ligheidszonering moet tijdens de werkzaamheden altijd aanwezig zijn. 

De bouwveiligheidszone wordt vastgesteld op basis van tabel 3.1. Tabel 3.1 is 

beperkt tot gebouwen boven de zeventig meter, de zogenaamde hoogbouwpro

jecten. Volgens het Bouwbesluit [Bouwbesluit, 2003) behoren gebouwen boven 

de zeventig meter tot hoogbouw. 

Tabel 3.1 : Bouwveiligheidszone In meters loodrecht gemeten op hel gevelvlak 
[HIIhorsl, 2006] 

, ,.f , I , .. 13\; z ,, 
70 9 
80 10 
90 11 

100 12 
110 13 
120 14 
130 15 
140 16 
150 17 
160 18 
170 19 
180 20 
190 21 
200 22 
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Met het beleidsdocument van de gemeente Den Hoog wordt vostgesteld wat de 

probleemgebieden zijn rondom het bouwterrein van het hoogbouwproject. 

Een bouwterrein is een terrein, afgescheiden door bouwhekken, waarop 

bewerkingen (gaan) plaatsvinden met oog op de bebouwing van de 

grond waarvoor een bouwvergunning is verleend. Het bouwterrein moet 

zich bevinden binnen de beschikbare terreinoppervlakte in de binnen

stedelijke omgeving. 

De oppervlokte van het bouwterrein wordt bepaald door [Hi lhorst, 2006]: 

• De oppervlokte van het te bouwen object. De oppervlokte wordt bepaald 

door de grootste horizontale doorsnede van het object te projecteren op het 

maaiveld; 

• De bouwveiligheidszone. De bouwvei ligheidszone is een zone die is vost

gesteld voor klein vallend materioo l met een maximaal gewicht van 50 Newton. 

Volt de bouwveiligheidszone (voor elementen tot 50 Newton) buiten het bouw

terrein don zijn er maatregelen noodzakelijk om derden te beschermen. Voor 

elementen zwaarder don 50 Newton, welke nauwelijks worden beïnvloed bij/ 

tijdens het vollen, moet per situatie worden beoordeeld of het element risico's 

voor derden veroorzaakt. Het gebied dot elementen zwoorder dan 50 Newton be

ïnvloedt, is het risicogebied. Elementen zwoorder don 50 Newton die zich binnen 

de bouwveiligheidszone bevinden (binnen het bouwterrein), veroorzaken geen 

risico's voor derden; 

• Het werkterrein. In de binnenstedel i jke omgeving is de bouwplaats meest

al niet groter don de oppervlokte van het te bouwen object. Bij het bouwen op een 

postzegellocotie is er geen ruimte voor opslag of activiteiten op een werkterrein 

binnen de bouwhekken; 

• Het hijsgebied. De hijszone is het gebied waarboven uitsluitend lasten 

gehesen mogen worden. Het oppervlok van de hijszone wordt bepaald door het 

projectieoppervlok van het te hijsen voorwerp. Wonneer de hijslast kon roteren 

don wordt voor de oppervlokte van de hijszone de grootste afmeting aange

houden . Het hijsgebied wordt bepaa ld door de hi jszone vermeerderd met de 

bouwveiligheidszone welke afhankel ijk is van de hi jshoogte. Hier geldt dat er een 

bouwveiligheidszone aanwezig is tussen het openboor gebied en/ of belendingen. 

Het hijsgebied moet zijn gelegen op het bouwterrein. Hieruit volt af te leiden dat 

draaien met een lost in de kroon boven openboor gebied of in gebruik zijnde 

belendingen niet is toegestaan. Zie figuur 3.1. 

Het bouwterrein welke wordt bepaald door de oppervlokte van het te bouwen ob

ject, de bouwveiligheidszone, het hijsgebied en eventueel het werkterrein, moeten 

zich in zijn geheel binnen het beschikbare terreinoppervlok bevinden. 

Bouwveiligheid bij ontwerp en uilvoering van binnenstedelijke bauwprojecten 
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Figuur 3.1 : Het bouwterrein bestaat uit de oppervlakte van het te bouwen obled, het hlls· 
gebled en de bouwvelllgheldszone. In binnenstedellik situaties Is er geen ruimte voor een 
-rkterreln. De stlppelllln van de bouwveiligheidszone geeft tevens de plaats van de bouw· 
hekken aan. 

3.5 Handhaving van de veiligheid van derden 

De handhaving van de wetgeving heeft drie dimensie [Knegt, 2009), te weten: 

1. Bestuursrechtelijke dimensie. Bestuursrechtelijke boetes bij overtreding van de 

wet (met uitzondering van artikel 1 0); 

2. Strafrechtelijke dimensie. Artikel 1 0 uit de Arbeidsomstandigheden is een zo

genaamde ankerwet. Artikel 1 0 neemt daarmee een unieke positie in binnen 

de Arbo-wet. Bij overtreding van artikel 1 0 is strafrechtelijke vervolging mo

gelijk; 

3. Civielrechtelijke dimensie. Derden kunnen schade verhalen op de veroorza

ker. 

Handhaving inclusief het beboeten van overtredingen van de Arbeidsomstandig

heden komt voor rekening van de Arbeidsinspectie. De handhaving van artikel1 0 

uit de Arbo-wet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeentel ijke Bouw- & 

Woningtoezicht. Hier is er sprake van verschuiving van verantwoordeli jkheden 

van Arbeidsinspectie naar Bouw- & Woningtoezicht. Er is één uitzondering op 

artikel 1 0: spelende kinderen op de bouwplaats. 

De uitvoering van het Besluit lndieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning 

gebeurt door middel van de afgifte van de gemeentelijke bouwvergunning. Na 

afgifte van de bouwvergunning kan bij een geconstateerde afwijking van de 

bouwvergunning, een overtreding, een beschikking tot stillegging van de bouw

werkzaamheden onder dwangsom worden opgelegd. 
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Voor alle artikelen in de Arbeidsomstandighedenwet, met uitzondering van oti

kel 1 0, zijn er preventieve maatregelen mogelijk. Voor artikel 1 0 bestoon geen 

preventieve maatregelen en overtreding van dit artikel is alleen na een ongeval 

vost te stellen. In principe geldt dit ook voor het bouwveiligheidsplon. Het vooraf 

toetsen van doelvoorschriften is don ook complex. 

Een hondreiking voor het preventief omgaan met risico's voor derden, wordt ge

daan in het ropport Leidraad veilig & gezond ontwerpen van Abomo+Kebomo 

[VGBouw, 2000] op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Het ropport biedt 

een format voor de ontwerpfase met aandocht voor het ontwerpen met de paro

meter veiligheid. Alhoewel het ropport is geschreven specifiek als onderbouwing 

van het veiligheids- en gezondheidsplon, is het ropport bruikbaar voor de onder

bouwing van het bouwveiligheidsplon. Het ropport is echter niet gericht op de 

oorzaken in het productieproces ten gevolge van: 

• De specifieke kenmerken van de bouwmethode voor de bouwlocotie; 

• De specifieke kenmerken van de bouwmethode voor het gebouwontwerp. 

Door het ontbreken van een toetsingskader van de aandachtsgebieden, is voor 

ontwerpers niet vost te stellen wonneer een situatie een risico voor derden vormt. 

Behoudens het feit dot: 

• Er een scheiding bestaat tussen het ontwerpproces en het productieproces; 

• Het bij ontwerpers ontbreekt aan specifieke uitvoeringskennis. 

Deze scriptie schept een preventief kader voor het vroegtijdig toetsen van het 

ontwerp aan de norm voor het risico voor derden. 

3.6 Risicoperceptie 

Elke vorm van technologie en technologische vooruitgang heeft risico's of ongun

stige neveneffecten tot gevolg. Een reductie van de risico's betekent een reductie 

van de voordelen met betrekking tot de beoogde doelstelling en zorgt doormee 

voor mootschappelijke di lemma's. Keuzes die in de bouwkolom in het kader van 

het realiseren van hoogbouw worden gemaakt, zijn gebaseerd op een kosten 

- botenonolyse. De risicoanalyse stoot in de kinderschoenen als beslissingsme

thode in de bouw voor de mootschappelijke acceptatie van risico's waaraan de 

maatschoppij wordt blootgesteld tijdens de realisatie van hoogbouw op binnen

stedelijke locaties. 

De basis voor een risicoana lyse wordt gevormd door de vraag of het product, de 

activiteit of de technologie acceptabel (on)veilig is. Met andere woorden "hoe 

veilig is veilig genoeg?" 

Iemand kon in het kader van risicoacceptatie het risiconiveau van een activiteit 

beoordelen als acceptabel, onacceptabel hoog of oordelen dat een hoger risico

niveau toelootboor is. In bijna alle gevallen beoordelen mensen het risiconiveau 

als onacceptabel hoog. Echter wonneer mensen wordt gevraagd eerst de voor-

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering von binnenstedeliike bouwpro;ecten 
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delen of boten van een activiteit te bestuderen, beoordelen mensen de risico's 

als meer acceptabel don wonneer zij eerst de risico's hebben bestudeerd. Met 

andere woorden, de manier waorop activiteiten worden beschouwd beïnvloedt de 

risicoperceptie. Hieruit volgt dat mensen een hoger risico willen accepteren voor 

activiteiten met hogere boten. 

Anderzijds verwacht de mootschoppij bij een toenome van het risiconiveau een 

evenredige toenome van de mate waarin er gestreefd wordt naar risicoreductie. 

Het verschil tussen het gepercipieerde en het acceptabele risico geeft aan dot de 

mootschoppij ontevreden is met de wijze waorop de markt en de wetgeving bolons 

hebben geven aan risico's en boten. De mootschoppij accepteert daarom ook 

geen risicoacceptatiegrens welke is vostgesteld op basis van historische cijfers van 

ongevallen in de bouw. De hoge correlatie tussen het gepercipieerde risiconiveau 

van bestoonde activiteiten en de gevraagde mootregelen om het risiconiveau 

terug te brengen, geeft aan dot de maatschoppij naar een meer gelijkwaardige 

risiconiveau streeft tussen de verschillende activiteiten en technologieën. 

Het overlijdenspercentage ten gevolge van ziekte blijkt psychologisch een rol te 

spelen bij de acceptatie van risico's op vrijwillige basis. Afgeleid hiervan wordt 

door de overheid in Nederland hiervoor het plaatsgebonden risico (PV) uit het 

Externe Veiligheidsbeleid gebruikt voor ongevallen met transport van gevaarlijke 

stoffen. Deze norm kan worden beschouwd als het individueel acceptabele risico

niveau. De mootschappelijke risicoacceptatienorm voor bouwprojecten bestaat, 

naast het wettelijk kader, voor een belangrijke mate uit het individueel acceptabel 

risico. Hierbij geldt de voorwaarde: ~ccepteer dat we leven in een risicosomen

leving, maar werk wel aan continue verbering van de externe veiligheidssituatie' 

[VROM, 2003]. 

De maatschappelijke risicoacceptatienorm wordt bepaald door 
de kans dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 
bepaalde plaats in de omgeving van het risicovolle binnenstedelijke 
hoogbouwprodudieproces bevindt, overlijdt door een ongeval fen 
gevolge van het hoogbouwprodudieproces. 

Het risico voor derden moet kleiner zijn dan de grenswaarde voor het individueel 

acceptabel risico: kans op overlijden van één persoon op één miljoen personen 

per jaar. Dit betekent dat wanneer er één miljoen personen het probleemgebied 

passeren, er op basis van de kansdelen Pf; en Pd; het overlijden van één passant 

per jaar wordt geaccepteerd. pf; is de kans op een ongeval ten gevolge van een 

activiteit i waardoor een element ten vol komt (faalkans). 
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Pdi is de kans op overlijden van een persoon na een ongeval ten gevolge van 

een activiteit i. De individuele kans op het kansdeel Pdi neemt toe, en doormee 

ook het aandeel op het aantal bewegingen in het probleemgebied, wonneer een 

individu vaker het probleemgebied passeert [Suddle, 2001; Slovic, 2003; VROM, 

2003]. 

De oppervlakte van het object, hetwerkterrein en het hijsgebied behoren altijd tot het 

bouwterrein. Dit heeft tot gevolg dat de bouwveiligheidszone en/ of het risicogebied 

de beschikbare terreinoppervlakte kan overschrijden wanneer het overschrijdende 

oppervlakte voldoet aan de mootschappel ijke risicoacceptatienorm. Dat wil 

zeggen dat het risico voor derden het gevolg is van het overschrijden van het 

beschikbare terreinoppervlak door het bouwterrein, door de bouwveiligheidszone 

en/of het risicogebied . 

Het risico voor derden kon in beeld worden gebracht als een contourlijn op een 

binnenstedeli jke kaart die wordt vastgesteld aan de hand van de vall ijnen van 

elementen. De vollijnen beschrijven de bouwveiligheidszone voor elementen met 

een gewicht tot 50 Newton en een risicogebied voor elementen voor elementen 

zwaarder dan 50 Newton. Zie figuur 3 .2. 

Pfi -Hrt+t1~ 

z i 
0 ! 
l.l) ! 

A! 
-oi 

(IJ ! 
.:Oi 

(IJ ! 
....... : . 

. §'! i:::::::: ~ , 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Figuur 3.2: VIsuele weergave van de maatschappelllke rlslcoacceptatlenarm. De norm Is 
afhankelllk van het kansdeel Pf1 en Pd1• Pf1 omschrllft de kans dat ten gevolge van de bou
wadlvitelten In het hoogbouwproductieproces elementen ten val komen en Pd1 omschrllft de 
kans dat derden overlilden ten gevolge van vallende elementen. Dexe kans moet kleiner 
zlln dan de grenswaarde 1 o•. 
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De kans op een ongeval met dodelijke afloop is daarbij afhankelijk van: 

• Kans op ongeval ten gevolge van activiteit i (faalkans Pf). Deze kans is 

afhankelijk van een activiteit in het hoogbouwproductieproces waarbij 

elementen kunnen vallen en daarbij een gevaar vormen voor derden; 

• Kans op overlijden van een persoon na een ongeval ten gevolge van 

activiteit i (Pd;). Deze kans is afhankelijk van het aantal mensen dat zich in 

het risicogebied bevindt. 

In formulevorm is de maatschappelijke risicoacceptatienorm uit te drukken in de 

norm: Pf; x Pd; < 10-6• 

Overigens wordt er in het Externe Veiligheidsbeleid ook nog een groepsrisico 

gehanteerd voor incidenten waarbij meer dan tien doden te betreuren zijn. De 

ongevallen ten gevolge van bouwactiviteiten in het productieproces hebben een 

kleinschalig karakter. Op basis van historische gegevens [ABOMA+KEBOMA, 

2007] is het niet waarschijnlijk dat bij bouwgerelateerde incidenten meer dan 1 0 

slachtoffers te betreuren zijn. Er is hier dan ook geen sprake van het verschijn

sel maatschappelijke ontwrichting zoals bedoeld in het beleid Externe Veiligheid 

[Suddle, 2001; Suddle, 2003; Slovic, 2003; VROM, 2003]. 

3.7 Parallel risicomanagement en maatbeheersing 

Wat drukt de maatschappelijke risicoacceptatienorm uit? Dit kan worden uitge

legd aan de hand van de parallel met maatbeheersing. Bij het positioneren van 

een kozijn in een gevelopening is er altijd sprake van maatafwijkingen in de 

stelmaat en de productmaat. Om deze maatafwijkingen op te vangen, dienen er 

toleranties te worden aangehouden. Dit wil zeggen dat het kozijn kleiner is dan 

de gevelopening, zodat het kozijn altijd in de gevelopening past bij maatafwij

kingen van het kozijn of de sparing en maatonnauwkeurigheden bij het uitzetten. 

De maatafwijking "0" bestaat niet en daarom zijn er maattoleranties afgesproken 

in normen. Maattoleranties zijn afspraken uitgedrukt in milimeters. Met de norm 

voor de toleranties accepteert men een afwijking van de ontwerpmaat. 

De risico's voor derden in dit onderzoek zijn te beschouwen als afwijkingen ten 

opzichte van de verwachte maatschappelijk verantwoorde uitvoering van het 

hoogbouwproject. Net zoals bij de maatafwijking bestaat risico "0" niet, met 

als gevolg dat ook hier normen noodzakelijk zijn. Zolang de risico's binnen de 

maatschappelijke risicoacceptatienorm vallen, zijn deze risico's acceptabel voor 

zowel de risicodragers als de gevolgdragers. De geaccepteerde risico's binnen 

de maatschappelijke risicoacceptatienorm worden restrisico's genoemd. Met 

de maatschappelijke risicoacceptatienorm wordt een restrisico geaccepteerd en 

wordt voldaan aan het ALARA- principe [VROM, 2003]. 

Aansprakelijkheid van actoren en contractvormen tussen actoren in het bouwpro

ces worden verder niet behandeld in dit onderzoek. Beide factoren spelen een rol 

wanneer er correctieve maatregelen als gevolg van incidenten moeten worden 

genomen met betrekking tot de bouwveiligheid. 
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De doelstell ing van dit onderzoek is echter gericht op een preventieve werking van 

het risicoanalysemodel in het bouwproces. 

In deze context spelen aansprakelijkheid en de contractvormen geen rol van be

tekenis. Anderzijds leiden deze aspecten de aandacht af van de doelstelling. De 

aspecten aansprakelijkheid en contractvormen zijn daarom buiten dit onderzoek 

gelaten. 

3.8 Maatschappeliike risicoacceptatienorm 

Samenvattend bestaat de maatschappeli jke risicoacceptatienorm uit twee 

onderdelen, zie figuur 3.3: 

1. De activiteiten in het productieproces vinden plaats op het bouwterrein. Het 

bouwterrein wordt bepaald door het oppervlak van het te bouwen object 

(en eventueel het oppervlakte van het werkterrein), de bouwveil igheidszone, 

en het hi jsgebied. Het bouwterrein wordt van het openbare gebied 

afgescheiden door middel van bouwhekken waarvoor geldt dat het 

bouwterrein zich geheel binnen het beschikbare terreinoppervlak moet 

bevinden; 

2. Wanneer de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied het beschikba re 

terreinoppervlak overschreidt, dan moeten de activiteiten in het 

productieproces voldoen aan de individueel acceptabele risiconorm volgens 

de formule: Pf. x Pd. < 1 0·6 • 

Met: 

• Pf. 
I 

• 

I I 

Kans op ongeval ten gevolge van activiteit i (faalkans); 

Kans op overlijden van een persoon na een ongeval ten 

gevolge van activiteit i. 

Maatschappelilke 
risicoacceptatienorm 

I 
I 

t + Nonn beleidmakers 
Norm maatschappij 

& bouwpartners + 
= risicodragers 

= gevolgdragers 

Norm: bouwterrein 
Norm: 

< beschikbare + pfi x Pfd < 1 Q-6 
terreinoppervlakte 

Figuur 3.3: Maatschappelijke rislcoacceptatlenorm. De kaders en pijlen geven aan hoe de 
maatschappelijke risicoacceptatienorm Is opgebouwd. De oppervlakte van het bouwterrein 
wordt bepaald door de oppervlakte van het objed, de bouwvelllgheldszone, het hijsgebled 
en Indien aanwezig ook het werkterrein en moet binnen het beschikbare Ierreinopperv
lakte vallen. Daarnaast geldt dat de faalkans Pf1 vermenigvuldigt met de kans op overlijden 
Pd1 bil een ongeval waarbil een vallend element Is betrokken kleiner moet zijn den één 
passant op de miljoen passanten In de bouwveiligheidszone en/of risicogebled tijdens de 
bouwwerlczaamheden wanneer deze bullen het beschlbare terreinoppervlakte valt. 
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op liet risico voor derden 

4.1 Inleiding: introductie en leeswijzer 

In hoofdstuk 4 zijn de enderzoeksresultaten met betrekking tot de invloedsfacto

ren op het risico voor derden opgenomen. De invloedsfactoren, afgeleid uit de 

procesonol.yse (paragraaf 3.1) zijn terug te brengen tot drie categoriën: 

• Procesfactoren; 

• Ontwerpfactoren; 

• Omgevingsfactoren. 

In paragraaf 4.2 Yllbrdt afgebakend welke invloedsfactoren relevant zijn in het 

kader van de doelstelling. Paragraaf 4.3 gaat in op de invloedsfactoren van het 

ontwerp op het risico voor derden. Deze invloedsfactoren worden gekwantificeerd 

in paragraaf 4.4. Dit gebeurt achtereenvolgens in de poragrafen 4.5 t/m 5.8 

voor de pro{;esfudoren en omgevingsfactoren. Hierbij zal er in paragraaf 4.5 

nader worden rngegaan op de hoogbouwproductiemethoden. 

In elke irwloedsfoctorenootego ie worden specifieke kwalitatieve invloedsfactoren 

benoemd en gekwantificeerd. 
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4.2 De invloedstadoren van de risico's voor derden 

De risico's van een hoogbouwproject worden onderverdeeld in interne en 

externe risico's. Externe risico's hebben een oncontroleerbaar karakter en 

hebben betrekking op de economie (inflatie, instabiele wisselkoersen), de politiek 

(politieke kleurveranderingen), de omstandigheden (ongelukken, natuurrampen) 

en technologische veranderingen (invoer van de verplichte roetfilter in 

verbrandingsmotoren). Vanwege de oncontroleerbaarheid moeten deze risico's 

constant worden bestudeerd en moeten er voorspellingen worden gedaan. Deze 

bedrijfsmatige externe risico's vallen buiten het kader van het onderzoek. 

Interne risico's zijn controleerbaar en variëren per project. Kennis van en inzicht 

in de interne risicofactoren wordt bepaald door de beschikbare informatie, 

ervaringen uit het verleden, het type werk, de projectlocatie en het type contract. 

De risico's hebben een lokaal of globaal karakter. Lokale risico's hebben 

betrekking op procesactiviteiten en globale activiteiten hebben betrekking op het 

gehele productieproces [Tah et al, 2001]. 

Lokale risico's hebben betrekking op: 

• Arbeid; 

• Materialen; 

• Bouwplaats. 

Globale risico's hebben betrekking op: 

• Constructie; 

• Ontwerp; 

• Stakeholders; 

• Milieu; 

• Financiële situatie van de onderneming; 

• Financiële situatie van het project; 

• Locatie; 

• Management; 

• Contracten; 

• Planning. 

Met de lokale en globale risico's zijn de volgende directe invloedsfactoren op het 

risico voor derden ten gevolge van het valgevaar af te leiden: 

• Materialen, de bouwproducten die worden toegepast in de hoogbouw en tijdens 

het productieproces naar beneden kunnen vallen. Tot de bouwproducten behoren 

alle elementen in de bouw (materiaal en materieel), zie paragraaf 4.3; 

• Arbeid, met betrekking tot de activiteiten in het hoogbouwproductieproces 

waardoor materialen ten val kunnen komen, zie paragraaf 4.4; 

• Constructie, de opzet van de hoofddraagconstructie bepaald de 

hoogbouwproductiemethode en dus de activiteiten die elementen in het 

productieproces ondergaan, zie paragraaf 4.5; 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnenstedeliike bouwproiaden 
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• Ontwerp, de gebouwgeometrie bepaald de omvang van het risicogebied en 

de opzet van de hoofddraagconstructie, zie paragraaf 4.3; 

• Bouwplaats (bouwterrein), de ruimte die noodzakelijk is voor het optuigen van 

het productieproces. De oppervlakte van het bouwterrein bepaalt, afgezet 

tegen het beschikbare terreinoppervlak op een binnenstedelijke locatie, de 

omvang van het probleemgebied, zie paragrafen 4.3 en 4.5; 

• Locatie, de binnenstedelijke bouwlocatie bepaalt het beschikbare 

terreinoppervlak en bepaalt in combinatie met de bouwplaats de omvang 

van de bouwveiligheidszone en het risicogebied, zie paragraaf 4.7. 

Deze verzameling van projectrisico's beïnvloeden het valgevaar van elementen en 

de veil igheid van derden [Suddle, 2001]. Uit het bouwveiligheidsplan volgt dat de 

projectrisico's worden bepaald door [Hoogervorst, 2006]: 

1. De ontwerpfactoren. Het ontwerp van het gebouw en de hoofddraagconstructie 

en de gevel- en dakconstructie en de elementen waaruit het ontwerp is 

opgebouwd (ontwerp, constructie, materialen); 

2. De procesfactoren, de activiteiten in het hoogbouwproductieproces (arbeid); 

3. De omgevingsfactoren, de bouwlocatie en de omvang van het bouwterrein 

(locatie, bouwplaats). 

De onderverdeling van de projectrisico's kan worden weergegeven in een 

'hierarchical risk breakdown structure', zie figuur 4.1 [Tah et al, 2001 ]. 

I Proledrisico I 

I lntem risico I 

Lokaal risico I Globaal risico I 

Arbe~ 11 =~,. I! a~~~ I 
I Materialen I ' Bouwplaats I 

J Constructie I I Onfwefp I I F~~ft I I locotltr J [. ~~~(fen:J 

I ·~~ J I Planning 

Figuur 4.1: Weergave van de proledrisico's In een hierarchical risk breakdown strudure [Tah et al, 2001). Projectrisico's bestaan 
uit Interne en externe rlsko's. Interne risico's bestaan vervolgens weer uit lokale en globale risico's. De risico's worden bepaald 
door de lnvloedsfactoren. 
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4.3 Invloed van het ontwerp op het rjsjco voor derden 

4.3.1 De gebouwgeometrie 

In het ontwerp worden geometrische afmetingen van de hoogbouw vastgelegd. 

De geometrie bestaat uit de plattegrond van het gebouw (lengte en breedte) en 

de hoogte van het gebouw. De oppervlakte van het bouwterrein wordt afgeleid 

van de gebouwgeometrie, zie paragraaf 3.4. De oppervlakte van het object wordt 

bepaald door de projectie van de grootste horizontale doorsnede van het gebouw 

op het maaiveld. De elementen welke plaatsel ijk uit de gebouwgeometrie steken, 

zoals balkons, kunnen afzonderlijk worden beschouwd. Aan de hand van de 

gebouwgeometrie worden de bouwvei ligheidszone en het hijsgebied bepaald. 

Bij een ontwerp van een gebouw over belendende gebouwen of over infrastructuur 

kan ook de aanvangshoogte (h;) een rol spelen met betrekking tot de risico's 

voor derden. In relatie tot de maatschappelijke risicoacceptatienorm behoort 

de oppervlakte van het object, de bouwveil igheidszone en het hijsgebied tot 

het bouwterrein. Het bouwterrein moet per definitie zijn gelegen binnen het 

beschikbare terreinoppervlak. Zie figuur 4.2. 

Figuur 4.2: De gebouwgeometrie bepaald de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied. 
De bouwveiligheidszone behoort tot het bouwterrein. Het bouwterrein moet volgens de 
maatschappelijke risicoacceptatienorm geheel zijn gelegen binnen het beschikbare ter· 
relnoppervlak. 
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4.3.2 De elementen 

De hoofddraagconstructie en de gevel- en dakconstructie zijn opgebouwd uit 

elementen. Voor het realiseren van de hoogbouw zijn daarnaast elementen nodig 

in het hoogbouwproductieproces in de vorm van materialen en materieel. Het 

risico voor derden wordt bepaald door het valgevaar van deze elementen. De 

kans dat een element valt, de faalkans Pf;, is afhankelijk van: 

1. De handelingen die per element worden verricht. Het aantal handelingen 

per element en de aard van de handelingen kan worden afgeleid uit het 

hoogbouwproductieproces. Hierbij geldt dat bij een toename van het aantal 

handelingen per element de valkans (de faa lkans P9 ook toeneemt; 

2. Het gewicht van de elementen. Elke gewichtsklasse heeft zijn eigen kenmer

ken met betrekking tot de handelingen die het in het bouwproces ondergaat. 

Het gewicht is een indicatie voor het aantal handelingen dat een element 

ondergaat. Zo bestaat het aanbrengen van een bevestigingsmiddel uit slechts 

één handeling met een grote kans op een klein gevolg, terwijl het positione

ren van een gevelelement uit meerdere handelingen bestaat met een kleine 

kans op een groot gevolg; 

3. Het aantal elementen dat bij vallen in het risicogebied of bouwveiligheidszone 

terechtkomen wanneer deze niet zijn gelegen binnen het bouwterrein. 

De complexiteit van een project kan worden bepaald aan de hand van de 

innovatiegraad, de omvang en de doorloopti jd van het project. Hoe complexer 

het project, hoe innovatiever het project moet worden benaderd. Dit kan worden 

vertaald naar risico's voor derden aan de hand van de invloedsfactoren van 

het ontwerp. De complexiteit van het gebouwontwerp beïnvloedt de kans op het 

vallen van elementen [Halmen, 2008]. 

In relatie tot de maatschappelijke risicoacceptatienorm bepalen de elementen de 

faalkans pf;· De handelingen uit het hoogbouwproductieproces met betrekking tot 

het risico voor derden worden nader besproken in paragraaf 4.5. 

4.4 Kwantificeren van de ontwerpfactoren 

4.4.1 Gebouwgeometrie 

De projectie van de grootste horizontale doorsnede op het maaiveld, uitgedrukt 

in lengte en breedte maten, en de hoogte van het gebouw, uitgedrukt in de 

bouwveiligheidszone en/of het risicogebied, bepalen primair de oppervlakte van 

het bouwterrein. Aan de hand van de gebouwgeometrie, zie figuur 4.2, kan met 

behulp van tabel 3.1 uit hoofdstuk 3 de bouwveiligheidszone worden bepaald. 

Op het bouwterrein is ook het hijsgebied gelegen welke afhankelijk is 

van de afmetingen en de verplaatsing van de elementen in relatie tot de 

gebouwgeometrie. 

lA. WH. van Oorschot 27 november 2009 
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De hijszone bepaald de mogelijkheid tot het verticaal verplaatsen van elementen 

en de oppervlakte van het gebouw de mogelijkheid tot horizontale verplaatsing 

van elementen. Komt de verplaatsing in horizontale richting buiten dit gebied 

dan heeft dat gevolgen voor de bouwveiligheidszone en of het risicogebied en 

daarmee voor de oppervlakte van het bouwterrein. 

Wanneer overschreiding van het beschikbare terreinoppervlakte door het 

bouwterrein sporadisch gedurende het productieproces voorkomt, dan zijn 

organisatorische maatregelen mogelijk zoals tijdelijke wegafsluitingen. En 

wanneer er met enige regelmaat overschrijd ingen van het beschikbare terrein 

voorkomen, dan zijn er technische maatregelen noodzakelijk die verwerkt moeten 

worden in het ontwerp. 

De oppervlakte van het object en de bouwveiligheidszone bepalen de omvang van 

het bouwterrein, waarbij er in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan 

het hijsgebied en het bouwen over infrastructuur en gebouwen. Het werkterrein 

wordt op basis van binnenstedelijke hoogbouw verwaarloost. Het bouwterrein en 

de beschikbare terreinoppervlakte kan worden uitgedrukt in x- en y-coördinaten 

en zodanig met elkaar worden vergeleken. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm: het bouwterrein moet zich in zijn 
geheel bevinden binnen het beschikbare terreinoppervlak. 

4.4.2 De elementen 

Het gewicht van de elementen, het aantal elementen en het aantal handelingen 

per element bepalen de kans op het vallen van elementen. Het gewicht van 

de elementen en het aantal elementen worden afgeleid uit het ontwerp en 

worden bepaald door de opzet van de hoofddraagconstructie en de gevel- en 

dakconstructie. Daarnaastworden erelementen (materiaal en materieel) toegepast 

in het kader van het uitvoeren van activiteiten in het hoogbouwproductieproces. 

Het aantal handelingen in het hoogbouwproductieproces kan worden afgeleid 

uit het hoogbouwproductieproces. De handeling worden afgebakend op de 

handelingen waarvan het risico bestaat dat deze het vallen van elementen tot 

gevolg kunnen hebben. Hierbi j geldt de voorwaarde dat een va llend element 

derden kan treffen. 

De maatschappelijke risicoacceptatienorm is afhankelijk van de faalkans Pf;. Hierin 

vertegenwoordigt Pf; de kans op een ongeval ten gevolge van activiteit i, ofwel de 

valkans van een element. De faa lkans kan met behulp van de ontwerpfactoren 

worden bepaald op basis van: 

1 . Statistische data; 

2. Historische informatie uit een database; 

3. De opinie van deskundigen [Suddle, 2001]. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm: Pf; x Pd; < 1 Q-6 
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Bepalen van de faa lkans pf_ op basis van statistische data 
L 

Voor het bepalen van de valkans (faalkans Pf;) van een element op basis van 

statistische data bij hoogbouwprojecten, zijn twee soorten informatie benodigd. 

Er is statistische data benodigd betreffende het totaal aantal elementen dat 

gedurende het productieproces van hoogbouwprojecten ten val is gekomen 

en daarbij derden in gevaar heeft gebracht. Daarnaast zijn statistische data 

benodigd betreffende het totaal aantal elementen (materiaal en materieel) welke 

zijn toegepast in de hoogbouwprojecten. Deze data blijken niet beschikbaar. 

De actoren in de bouwketen beschikken niet over data betreffende het 

gebruikte aantal elementen en de handelingen die deze elementen in het 

hoogbouwproductieproces ondergaan. Hierin verschilt het bouwproces van een 

een industrieel proces, zoals de autoindustrie [Lichtenberg, 2009]. 

De beschikbare data blijven beperkt tot de onderzoeken van de Aboma+Keboma 

[Aboma+Keboma, 2007] in de periode van 2000 t/m 2007. De onderzoeken 

zijn in opdracht van marktpartijen uitgevoerd naar 294 ongevallen in de 

bouw. Hierbij nadrukkeli jk opgemerkt dat niet alle ongevallen in de bouw zijn 

onderzocht. Hiervan hadden slechts 44 onderzoeken geen relatie met 'vallen'. 

Bij de 250 overgebleven onderzoeken zijn bij benadering 346 elementen aan 

bouwmaterialen, materieel en bouwvakkers ten val gekomen. 

Conclusies uit de analyse van de onderzoeken naar ongevallen in de bouw 

van de Aboma+Keboma in de periode 2000-2007: Het onderzoek van de 

Aboma+Keboma levert geen statische data voor het bepalen van de valkans van 

elementen, omdat: 

• Er geen informatie beschikbaar is over in welke mate derden gevaar 

hebben gelopen; 

• De data incompleet is. De onderzoeken van de Aboma+Keboma 

omvatten niet alle ongevallen in de bouw enkel de onderzoeken in 

opdracht van marktpartijen. 

Bepalen van de faa lkans pfi op basis van de opinie van deskundigen (forfaitair) 

en de gebeurtenissenboom (specifiek) 

Een gebouw is opgebouwd uit een groot aantal elementen met een bepaald 

gewicht. De elementen zijn naar gewicht in een aantal klassen te verdelen, zie 

tabel 4.1 [Suddle, 2001]. 
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Tabel 4.1: Indeling elementen naar gewichtsklassen [Suddle, 2001] 

Klasse Gew1cht 1....1, '· 1! 1 J!, )I 

1 < 5 kg (50N) bouten, afval, licht handgereedschap, betonresten 

2 5- 100 kg elektrisch gereedschap, wapening, bouwvakkers 

3 1 00 - 1.000 kg steigers, bekistingen, gevelpanelen 

4 1.000- 10.000 kg kolommen, kanaalplaten, borstweringselementen 

5 > 10.0000 kg prefab sandwichelementen, gehele gebouw(delen) 

In het onderzoek van Suddle [Suddle, 2001] is voor de gewichtsklassen uit tabel 

4.1 de gemiddelde kans van vallen per handeling naar gewichtsklasse (faalkans 

Pf;) vastgesteld alsmede het aantal handelingen dat een element in een bepaalde 

gewichtklasse ondergaat. De gemiddelde valkans moet worden uitgelegd als de 

gemiddelde, relatieve faalkans van een willekeurige handeling waarbij een element 

ten val komt. Ter illustratie een voorbeeld met de handeling 'positioneren buiten

spouwblad'. Voor deze handeling geldt een kans van 0,1 0 dat er een element uit 

gewichtsklasse 1 valt, een kans van 0,017 dat er een element uit gewichtsklasse 2 
valt enzovoort. De faalkans is bepaald op basis van het oordeel van deskundigen, 

zie tabel 4.2, de gewichtsklassen vormen tevens de kansklassen. 

Tabel 4.2: De gemiddelde kans van vallen perhandeling naar gewichtsklasse. Voor het 
vaststellen van de gemiddelde kans Is gebruik gemaakt van deskundigen [Suddle, 2001] 

Klasse Gew1cht Handelwgen Gem1ddelde valka'1S 
,-.j, ' I' I p P, 

1 < 5 kg (50N) 1 0,10 0,90 
2 5- 100 kg 3 0,017 0,983 
3 1 00 - 1.000 kg 3 0,0026 0,9974 
4 1 .000 - 1 0.000 kg 15 0,0013 0,9987 
5 > 10.0000 kg 20 0,00014 0,99986 

Het deskundigenpanel bestond uit personen die kennis hebben van de productie

methoden en ervaring hebben met projecten met risico's voor derden. De bena

dering van bouwveiligheid komt overeen met de benadering van bouwveiligheid 

in deze scriptie. De kansen in tabel 4.2 zijn te beschouwen als een afgesproken 

waarde voor de faalkans, en forfaitaire kans. Op basis van tabel 4.2 kan de 

faa lkans pf; worden bepaald, zie tabel 4.3. In tabel 4.3 zijn ter illustratie voor 

elke gewichtsklasse een aantal handelingen ingevuld. De kans Pfi geeft aan wat 

de kans van vallen is van een element waarin de faalkans van de handelingen is 

verdisconteerd. Om tot de valkans van elementen te komen moet daarvoor de 

verdeling van de handelingen per gewichtsklasse worden vermenigvuldigd met 

de gemiddelde, relatieve valkans van een element per handeling. De valkans 

van elementen voor een hoogbouwproductiemethode kan vervolgens worden be

paald uit de valkans van elementen per gewichtsklasse met behulp van de totale 

kansregel [Montgomery & Runger, 2004]. 
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Tabel 4.3: Het bepalen van de faalkans pf, voor een produdlemethode. Op basis van het 
aantal elementen wordt de verdeling van de handelingen bepaald en de valkans per ge
wlchtklasse uitgerekend. Op basis van de valkans per klasse wordt de kans op het vallen 
van elementen bepaald (pf1) . 

KICJSSC T otcw I ocwtuI ·" 11 , 'I ;.•I '"I 
r 

I I' I /(11" ' I I 'I' I __){ 111 'I 

' I i''' '·I,',' ' ' : I •1··1 VOOr !1 1 r I Ir l1r 

II'Çj ·l·ock 

1 5000 0,833333 0,10 0,083333 

2 500 0,083333 0,017 0,001417 

3 250 0,041667 0,0026 0,000108 

4 250 0,041667 0,0013 0,000054 

5 0 0,000000 0,00014 0,000000 
p 

I - (1-Pg,) x 1-Pgo) x (1-Pg,) x 1-Pg,) x (1-Pg,) 
~ va lende elementen I 

p e-'1 vallende elementen 

p vallende elementen 

P,.u.nd.-(= pf,) = 

0,915219 
(1-P I .R•'" vallende el..........., 
0,01::14 780 

Voor kritieke processen, zoals het plaatsen van sandwich gevelelementen in een 

gebouw direct gelegen aan een drukke verkeersader, is een gedetailleerde ana

lyse noodzakelijk. Hier geldt dat het risicogebied (en de bouwveiligheidszone) 

buiten het bouwterrein valt. In deze situatie voldoet de forfaitair vastgestelde faal

kans Pf; niet, omdat in deze algemene benadering het hoogbouwproject nooit zal 

voldoen aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm. Voor het vaststellen van 

de specifiek faalkans Pf; wordt de gebeurtenissenboom toegepast [CUR-COB, 

1997]. Voor het opstellen van de gebeurtenissenboom worden de risicohande

lingen uit het hoogbouwproductieproces chronologisch achter elkaar geplaatst. 

Op basis van het aantal elementen dat per risicohandeling wordt toegepast, kan 

per handeling de faalkans worden bepaald. Het opstellen van de gebeurtenissen

boom gebeurt door deskundigen met dezelfde achtergrond als de deskundigen 

die de forfaitaire faa lkans hebben vastgesteld. 

Het grote verschi l tussen de forfaitaire faalkans en de specifieke faa lkans is dat de 

specifieke faalkans projectafhankelijk en daardoor nauwkeuriger is, daar waar de 

forfa itaire faalkans algemeen van aard is. 

De forfaita ire faalkans voor een hoogbouwproductieproces wordt bepaa ld op 

basis het aantal elementen in een gewichtsklasse (waarin de handelingen zijn 

verdisconteerd) . Met de forfa itaire kans worden handelingen met een grote faal

kans en een klein gevolg vergeleken met handelingen met een kleine faalkans en 

een groot gevolg. Zo worden de handelingen 'het verwi jderen van valbeveiliging' 

vergeleken met de handeling 'plaatsen sandwich gevelelement' . 

De specifieke faa lkans wordt bepaald aan de hand van de handelingen die de 

elementen ondergaan onder de omstandigheden van het hoogbouwproductie

proces. 

l A. W.H. van Oorschot 2 7 november 2009 
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De betrouwbaarheid van de faalkans wordt bepaald door de deskundigheid van 

diegene die de kans toekennen. Ervaringen uit het verleden spelen doorbij een 

belangrijke rol. Doornoost is de faalkans Pf; een benodering van de werkelijkheid. 

Bij elke weergave van de werkelijkheid goot informatie verloren. Echter, het doel 

van het risicoanalysemodel is gericht op het identificeren van de risico's voor 

derden voor een brongerichte aanpok op basis van het ALARA-principe [VROM, 

2003] . De betrouwbaarheid is gericht op het identificeren van de risico's voor 

derden en de oorzaken ochter de risico's. 

4.5 Invloed van het proces op het risico voor derden 

4.5.1 Dynamische procesfoetoren 

De ontwerpfoetoren zijn te beschouwen als statische invloedsfoctoren, het ge

bouwontwerp ligt vost bij aanvang van het productieproces. De procesfoetoren 

van het hoogbouwproductieproces zijn dynamische invloedsfoctoren, de activitei

ten in het hoogbouwproductieproces verplootsen zich namelijk in verticale rich

ting. Hier geldt figuur 4.3 als uitgangspunt, waarbij geldt dat: 

1. Het productieproces van hoogbouw wordt gekenmerkt door verticaal trans

port. In de bouwpraktijk wordt hiervoor in bijna alle gevallen een voste toren

kroon ingezet als transportmiddel; 

2. In binnenstedelijke situaties, waarbij gebouwd wordt op een postzegelloco

tie, is het benodigde bouwterrein meestol groter don de beschikbare ruimte. 

Wonneer vollende elementen in het openboor gebied terecht kunnen komen, 

zijn beheersmootregelen noodzakelijk. Voor vollende elementen tot 50 New

ton kunnen dot beschermingsconstructies zijn. Onder invloed van de volener

gie zijn beschermingsconstructies voor zware elementen in de praktijk niet 

toepasbaar. Om de veiligheid van derden te garanderen, zijn wegafsluitingen 

noodzakelijk voor elementen zwoorder don 50 Newton. Wegafsluitingen wor

den geregeld in de gemeentelijke opbreekvergunning. Het aantol wegafslui

tingen moet tot het minimum worden beperkt om overlost voor de omgeving 

te beperken. Met de keuze van de bouwmethode en de opzet van de hoofd

droogconstructie dient hiermee rekening te worden gehouden. Voornomelijk 

de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd en de doorbij toegeposte 

(hulp)elementen is bepalend voor de keuzes van de bouwmethode. Hierbij 

moet er bijzonder aandocht worden besteed aan: 

• De plaats van activiteiten die buiten de gebouwgeometrie worden uitge

voerd in verbond met de toenome van de bouwveiligheidszone met als 

resultaat een toename van het bouwterrein. Dit geldt bijvoorbeeld bij het 

trekken van de tunnelbekisting (figuur 4.3); 

• De plaats van de hijszone(s), in het bijzonder wonneer er meerdere bouw

kronen worden ingezet. De hijszone(s) moeten zich binnen het bouwter

rein bevinden en de bouwkroon moet op het bouwterrein zijn opgesteld. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering von binnenstedeliike bouwpro;ecten 
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~!:::=='~~ 3) Hijsbeweging 

Figuur 4.3: Uitgangssituatie voor het vaststellen van de dynamische procesfadoren 

3. Binnen de hijszone vindt het verticale transport plaats, waarbij de horizontale 

beweging via de kortst mogelijke route plaatsvindt, om de bouwveiligheidszo

ne zo klein mogelijk te houden. Voor het verticale transport geldt dat de route 

van de hijsbeweging wordt bepaald door het oppervlak van het te bouwen 

object en de hijszone; 

4. In het bijzonder moet er rekening worden gehouden met de hijsbeweging van 

hulpconstructies en bekistingen die na een bouwactiviteit van/uit het gebouw 

moeten worden verwijderd. Ook het (de)monteren van de bouwkraan behoeft 

bijzondere aandacht. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat er een andere 

route voor de hijsbeweging moet worden gevolgd. In dat geval zijn ook de 

afmetingen van het te verplaatsen element van belang. 

In relatie tot de maatschappelijke risicoacceptatienorm beïnvloeden de proces

factoren de oppervlakte van de bouwveil igheidszone en/of het risicogebied. De 

dynamische procesfactoren beïnvloeden het statische ontwerp waarbij maatrege

len of aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk kunnen zijn als de bouwveilig

heidszone en het risicogebied voor vallende elementen zwaarder dan 50 Newton 

buiten het bouwterrein vallen. Maatregelen kunnen organisatorisch van aard zijn 

(bijvoorbeeld wegafsluitingen) of technisch (bijvoorbeeld keuze bouwmethode) . 

De dynamisch procesaspecten transportmiddel, plaats, hijsbeweging en afme

tingen element geven aan dat er procesactiviteiten buiten de contouren van het 

statische gebouwontwerp plaatsvinden. Het onderscheid tussen statisch en dyna

misch is noodzakelijk omdat het gebouwontwerp kan voldoen aan de maatschap

pelijke risicoacceptatienorm, maar het productieproces niet. Ook hier geldt dat 

de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied (behorende tot het bouwterrein) 

geheel binnen de beschikbare terreinoppervlakte moet vallen. 

J.A. WH. van Oorschot 27 november 2009 
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4.5.2 Risicoactiviteiten in het hoogbouwproductieproces 

Hoofddraagconstructies voor hoogbouwprojecten zijn onder te verdelen in een 

aantal typologieën [Jellema, 2004]: 

1. Raamwerkconstructies uitgevoerd in beton en/of staal; 

2. Stijve kern constructies; 

3. Stijve kern constructies met overdrachtconstructie; 

4. Gevelbuisconstructies; 

5. Megaconstructies. 

Voor de hoofddraagconstructie zijn een aantal bouwprincipes mogelijk: 

• Hoofddraagconstructies vervaardigd met in het werk gestort beton, de zo

genaamde (tunnel)gietbouw (raamwerkconstructies). In deze categorie vallen 

ook de hoofddraagconstructies vervaardigd met een klimbekisting (stijve kern 

constructies en buis-in-buisconstructies); 

• Hoofddraagconstructies vervaardigd met geprefabriceerde elementen (gevel

buisconstructies); 

• (Hybride) bouwconstructies bestaande uit een combinatie van een stijve kern 

constructie vervaardigd met een traditionele, klim- of glijbekisting en een 

raamwerkconstructie uitgevoerd in beton of staal. 

De volgende bouwprincipes worden in Nederland slechts sporadisch toegepast: 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd met een glijbekisting, dit bouwprincipe is 

vergelijkbaar met de klimbekisting (stijve kern constructies); 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd met een vijzelbekisting, dit bouwprincipe 

is vergelijkbaar met de klimbekisting (stijve kern constructies); 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd in staal (raamwerkconstructies); 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd met een hijsloods. Een loods wordt uit

kragend over het gebouw geplaatst. De uitkroging maakt het mogelijk dat 

er vanuit de loods met geïntegreerd hijsmaterieel verticaal transport langs de 

gevel mogelijk is. De hijsloods is zelfklimmend en klimt met de hoofddraag

constructie mee naar boven (gevelbuisconstructies); 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd met vijzeltechnieken (Jack-block), waarbij 

eerst de bovenste verdieping wordt gerealiseerd, die vervolgens wordt opge

vijzeld . Deze cyclus herhaalt zich voor het aantal verdiepingen van het ge

bouw. Op deze wijze wordt elke verdieping op maaiveldniveau gerealiseerd 

(stijve kern constructies); 

• Hoogbouwconstructies vervaardigd met de liftslab techniek, waarbij alle vloe

ren op maaiveldniveau worden gestort en vervolgens langs kolommen wor

den opgehesen naar de juiste hoogte (stijve kern constructies). 

Alle genoemde bouwmethoden zijn terug te brengen tot droge en natte bouwme

thoden. 

Bovwveiligheid bii ontwerp en vitvoering von binnenstedeliike bovwproieden 
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Natte bouwmethoden worden gekenmerkt door het op de bouwplaats verwerken 

van beton (produceren) en droge bouwmethoden worden gekenmerkt door het op 

de bouwplaats samenbrengen van elementen (assembleren). De tunnelgietbouw

methode is een natte bouwmethode die voor hoogbouwprojecten in Nederland 

regelmatig wordt toegepast (Westpoint te Tilburg, City Campus Max te Utrecht en 

New Babylon te Den Haag). Een droge bouwmethode is het assembleren met ge

prefabriceerde sandwich gevelelementen (Admirant te Eindhoven, Mag na Porto te 

Almelo en Het Strijki jzer te Den Haag). 

4.5.3 Hoogbouwproductiemethode: de tunnelgietbouwmethode 

De tunnelgietbouwmethode is een bouwmethode waarbij met behulp van een 

bekisting in de vorm van een tunnel in één stort wanden en vloeren worden ge

realiseerd . Door in de bekisting sparingsmallen en installatievoorzieningen op te 

nemen zijn er geen nabewerkingen, behoudens de afwerking, meer nodig. 

Door deze bouwwi jze kunnen in het werk zeer stijve knooppunten worden gerea

liseerd, waardoor het mogelijk is om te bouwen tot zeer grote hoogte. De hoofd

draagconstructie wordt gekenmerkt door een schijvenstructuur van wanden en 

vloeren met een vaste beukmaat, omdat de bekisting repeterend wordt ingezet. 

Zie figuur 4.4. 

Figuur 4.4: beuk, City 
Campus Max te Utrecht 2008 

Het proces van het produceren van de hoofddraagconstructie met behulp van 

tunnelgietbouw is geanalyseerd met behulp van de Structured Anclysis and De

sign Technique (SADT). De activiteiten zijn tot op het derde niveau uitgesplitst. In 

het kader van het onderzoek voert het te ver om alle activiteiten uit het proces te 

bespreken, zie bijlage 2. 

Er is hier bewust niet gekozen voor een 'Work Breakdown Structure (WBS)' zoals 

deze in de literatuur van risico- en projectmanagement wordt toegepast. Reden 

hiervoor is dat gedurende de Masteropleiding 'Construction Technology' techni

sche systemen volgens de SADT-methode worden geanalyseerd. Met het toepas

sen van de SADT-methode is hierin consistentie bereikt. 

J.A. W.H. van Oorschot 21 november 2009 
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In tabel 4.4 zijn de activiteiten uit het productieproces weergegeven met daar

achter het risico voor derden op basis van het valgevaar van elementen. Voor het 

identificeren van de risico's zijn de volgende technieken gebruikt: 

• De opinie van deskundigen (STUFIB, Studiecel 14) [Van Weil-Stam, 2008; 

Ayyeb, 2003]; 

• literatuur [Suddle, 2001; Schipper, 2000]. 

Uit tabel4.4 volgen de volgende risicoactiviteiten voor derden, waarbi j als gevolg 

van de activiteit elementen ten val kunnen komen: 

• Trekken van de tunnelbekisting (zie figuur 4.4}; 

• (De)monteren van eventuele hulpconstructies (zie figuur 4.5); 

• Hijsbeweging van de tunnelbekisting ; 

• Aankleden van de tunnelbekisting met lichte materialen (centerpennen, co

nussen, wapening, sparingsmallen, installatievoorzieningen, e.d.) (zie figuur 

4.6); 

TU J = Uniwtrsh•lt 
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Figuur 4.5 en 4.6 Hulpconstrudle bil tunnelgletbouwconstrudle. Aankleden tunnelklst, belde foto's City Campus Max te 
Utrecht 2008 

• Storten van het beton; 

• (De)monteren gevelmontagesysteem (zie figuur 4.6) 

• Verticale verplaatsing gevelelementen; 

• Montage gevelelementen (zie figuur 4. 7 en 4.8}; 

• Hijsbeweging van de afbouwelementen. 
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Figuur 4.7 en 4.8: Monorail, montagesysteem gevelelementen. Montage gevelelementen, belde foto's Maastoren te Rot
terdam 2009 

Wanneer tabel 4.2 en 4.3 uit paragraaf 4.4 en tabel 4.4 worden samengevoegd 

ontstaat tabel 4.5. Tabel 4.5 geeft weer hoe de forfaitaire faalkans pf; wordt be

paald. In de tabel worden de risico-elementen ingevoerd. Op basis van de risico

elementen wordt het aantal risicohandelingen bepaald. Vervolgens wordt volgens 

de in paragraaf 4.4 besproken methode de forfaitaire faalkans Pf; bepaald. Ter 

illustratie zijn in de tabel een aantal voorbeeld elementen ingevoerd conform 

tabel4.3. 

Tabel 4.4 is tevens te vertalen naar een gebeurtenissenboom voor het vaststel 

len van de specifieke faalkans Pf;, zie figuur 4.9. De gebeurtenissenboom wordt 

opgesteld door de risicohandelingen chronologisch achter elkaar te plaatsen en 

op basis van de risico-elementen te bepalen wat de faalkans is voor elke hande

ling. Door de handelingen via de boomstructuur met elkaar te vermenigvuldigen 

kan de specifieke faalkans Pf; worden bepaa ld. Ter illustratie zijn in figuur 4 .9 een 

willekeurig aantal risicohandelingen ingevoerd op basis van tabel 4.4 en is een 

willekeurige faalkans per handeling toegekend. 

Daar waar de forfaitaire faalkans uit gaat van relatieve risicohandelingen (en 

daarmee een grote kans met een klein gevolg vergeli jkt met een kleine kans met 

een groot gevolg), gaat de specifieke faalkans uit van de absolute aantallen risi

co-elementen die risicohandel ingen ondergaan in de situatie waarbij ten gevolge 

van vallende elementen derden gevaar lopen. De specifiek met de gebeurtenis

senboom bepaalde faalkans Pf; zal per definitie lager uitvallen dan de forfa ita ire 

faalkans Pf;. In de casus in hoofdstuk 5 wordt hiervoor het bewi js getoond. Hier

aan toegevoegd dat de resultaten uit tabel 4.5 en figuu r 4. 9niet zijn te vergeli jken 

omdat de gebruikte voorbeeldgetallen willekeurig zijn gekozen. 

J.A. WH. van Oorschot 2 7 november 2009 



(.1'1 
(.1'1 

Tabel 4.4: Risicoactiviteiten droge bouwmethode 

ACTIVITEITEN SADT DROGE BOUWMETHODE RISICO's VALGEVAAR VAN ELEMENTEN 
NIVEAU I NIVEAU 2 NIVEAU 3 RISICO VOOR DERDEN •g, BOUWACTIVITEIT 

~~------· Monteren hulpconstructie IA 21 Vollen hulpconstructie + prelobelementen op openboor qebied of bellendende bebouwin< 
Uitzetten mootvoering [1] Ophalen MOUS-punten [1.1] Geen 

Uitzetten maatvoering (L +D] [1.2] Geen 
Ophalen peilmaat 1.3 Geen 
Uitzetten vulploat'es (H) [1.4] Geen 

Transoorteren sandwichelement [2] Transporteren naar bouwplaats [2.1] Geen 
Aanpikken sandwichelement [2.2] Verplaatsen materieel [2.2. 1] Omvallen van materieel op openboor gebied of belendende bebouwing 

Verwijderen beschermingsmoteriool [2.2.2] Geen 
Aanbrenoen stekeinden bovenzïde elem. [2.2.3] Geen 
Aanpikken sandwichelement [2.2.4] Geen 

Transporteren naar werkplek [2.3] Vallen sandwichelement uit transportmiddel op openbaar oebied of belendende bebouwinq 

Positioneren sandwichelement [3] Preporeren werkplek [3. 1) Verplaatsen materieel en materiaal [3. 1 .1] Geen 
Klaarleggen schoren [3.1.2] Geen 
Verwïderen betonresten 3.1.3 Vallen van rest materiool op openbaar aebied 

Aanbrengen compressieband [3.1.4] Geen 
Plaatsen sandwichelement Manoevreren sandwichelement [3.2.1] Vollen sandwichelement uit transportmiddel op openbaar gebied of belendende bebouwing 

Positioneren sandwichelement 3.2.2 Vallen sandwichelement uit transportmiddel op openbaar oebied of belendende bebouwinq 

Verwïderen volbeveili ing [3.2.3] Vollen van materieel op openboor gebied 
Sondwichelem. plaatsen over stekeinden [3.2.4] Vollen sandwichelement uit transportmiddel op Op<lnbaargebied of belendende bebouwino 

Plaatsen sandwichelement [3.2.5] Vollen sandwichelement uit transportmiddel op openboor qebied of belendende bebouwing 
Onder stellen sandwichelement (L + D) [3.3] Vallen sandwichelement uit transportmiddel op openboor gebied of belendende bebouwing 

Tïdelïk fixeren sandwichelement 3.4 Monteren schoren aan sandwichelement 3.4.1 Geen 
Monteren schoren aan vloer [3.4.2] Geen 
Aandraaien schoor 1 [3.4.3] Geen 
Telood stellen sandwichelement 3.4.4 Vollen sandwichelement uit transportmiddel op openbaar oebied of belendende bebouwinq 

Aandraaien schoor 2 [3.4.5] Geen 
Loskoppelen sandwichelement [3.5] Loskoppelen sandwichelement 3.5.1 Vallen sandwichelement uit transportmiddel op openbaar oebied of belendende bebauwinq 

Verwïderen hïslussen [3.5.2] Vallen van materieel op openbaar gebied 

Definitief fixeren sandwichelement [4] Ondersabelen sandwichelement [4.1] Verplaatsen materieel en materiaal [4. 1 .1] Geen 

Aanmaken mortel 4. 1.2 Geen 
Vullen compressor met mortel [4.1.3] Geen 
Ondersabelen sandwichelement [4.1.4] Vallen van (rest) materiaal op openbaar gebied 

Afwerken 14.1 .51 Vallen van (rest) materiaal op openbaar gebied 

Vullen verticale voegen [4.2] Verplaatsen materieel en materiaal [4.2.1] Geen 
Aanbrenoen wapenino 4.2.21 Vallen van (rest) materiaal op openboor aebied 

Aanmaken mortel [4.2.3] Geen 
Vullen compressor met mortel [4.2.4] Geen 
Vullen verticale voeqen [4.2.51 Vallen van (rest) materiaal op openbaar oebied 

Afwerken [4.2.6] Vallen van (rest) materiaal op openboor gebied 

Aangieten gaines [4.3] Verplootsen materieel en materiaal [4.3. 1] Geen 
aanmaken mortel [4.3.21 Geen 
Vullen compressor met mortel [4.3.3] Geen 

Aanaieten ooines [4.3.31 Geen 
Conditioneren werkplek [5] Aanbrengen valbeveiliging [5.1] Vallen van materieel op openbaar gebied 

Aanbrengen planken [5 .2] Vallen van materieel op openbaar gebied 

Afwerken sandwichelement [61 Verwïderen schoren [6. 11 Geen 
Afwerken gaten [6.2] Verplootsen materieel en materiaal [6.2. 1] Geen 

Aanmaken mortel 6.2.2 Geen 
Vullen gaten, gaines e.d. [6.2.3] Geen 
Vullen gaten schoren [6.2.4] Geen 

Complementair Aanbrenoen vloerconstructie Te beschouwen als horizontaal sandwiche/emeni 

T ronsport afbouwpakket Vollen afbouwpokket op openboor gebied of belendende bebouwinc 
Vollen van hulpconstructie (uitrij/honqsteiqer} op openboor qebied of belendende bebouwin< 



Tabel 4.5: Faalkans Pf
1 
In het productieproces met geprefabriceerde sandwlchelementen. De grijze vleden worden automatisch gegeneerd op basis van de risicohandelingen en risico

elementen. In tabel 4.5 zijn enkel getallen Ingevoerd op basis van tabel 4.3. 

\( \IITI TIN SA"T ",l()( ~ HOlJW' .-- <Q'""'= " ' (1 ' 1< :, Pf"!r q k '' 
'<VHUI NV ) ) ·~Nfr\J j - ~q I ' "0 I . . (Î\ IQ I I Jkq I 0\10~._, • 1 

~~~PUl---~~~~~ 
Transporteren naar werlcplek [2.3] 

Positioneren sandwichelement [3] Verwiideren betonrestenJ3.1 .3J 
Plootsen sandwichelement Manoevreren sandwichelement (3.2.1] 

Positioneren sandwichelement 3 .2 .2 

Verwijderen volbeveiliging [3 .2.3] 
Sondwichelem. plootsen over stekeinden 3.241 
Plootsen sandwichelement [3.2.5] 

Onder stellen sandwichelement L + D 3.3 
Telood stellen sandwichelement [3.4 .4] 

Loskoppelen sandwichelement (3.5] Loskoppelen sandwichelement (3 .5 .1] 
Verwï deren hïslussen 3.5.2 

Definitief fixeren sandwichelement [4] Ondersabelen sandwichelement [4. 1 4 ] 
Afwerlcen (4.1.5] 
Aanbrengen wOQCni"ff_l_4.2.2J 
Vullen verticale voegen (4.2.5] 
Afwerlcen 4.2.61 

Conditioneren werkplek [5] Aanbrengen volbeveiliging [5.1] 
AonbrenQen planken 5.2 
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Figuur 4.9: Gebeurtenissenboom positioneren prefab sandwich gevelelementen. In figuur 4.9 zijn enkele risicohandelingen Ingevoerd op bals van tabel4.4. De specifieke ~~ 
kans pf1 wordt bepaald door 1-P - · In dit voorbeeld: pf1 = (1 - 0,8412) = 0,1588. ~ ~ 

~ Gebeurtenissenboom positioneren frelab sandwich gevelelement met afschattingen kansen valgevaar tijdens positioneren 
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4 .5.4 Hoogbouwproductiemethode: assembleren met sandwich gevelelementen 

Door het assembleren van vooraf vervaardigde betonelementen kunnen in een 

zeer korte bouwtijd grote bouwwerken worden gerealiseerd. 

De sandwich gevelelementen kunnen vanaf de dieplader direct worden aangepikt 

en in het werk worden gepositioneerd. In een fabrieksproces zijn de elementen 

voorzien van installatievoorzieningen, beglazing en de buitengevelafwerking. 

Deze productiemethode heeft als gevolg dat er op de bouwplaats veel minder 

bouwactiviteiten plaatsvinden, omdat een groot aantal activiteiten naar het fa

brieksproces zijn verschoven. Zie figuur 4.10 en 4.11. 

Figuur 4.10 en 4.11 : Sandwich gevelelementen. Assemblage van sandwich gevelelementen (1), belde foto's Admlrant te 
Eindhoven 2006 

Het assembleren van de hoofddraagconstructie met sandwich gevelelementen 

is geanalyseerd met behulp van de Structured Anclysis and Design Technique 

(SADT). De activiteiten zijn tot op het derde niveau uitgesplitst. In het kader va n 

het onderzoek voert het te ver om alle activiteiten uit het proces te bespreken, zie 

bijlage 2. 

In tabel 4.6 zijn de activiteiten uit het productieproces weergegeven met daar

achter het risico voor derden op basis van het valgevaar van elementen. Voor het 

identificeren van de risico's zijn de volgende technieken gebruikt: 

• De opinie van deskundigen (STUFI B, Studiecel 14) [Van Weil -Stam, 2008; 

Ayyeb, 2003]; 

• Literatuur [Suddle, 2001; Schipper, 2000]. 

Uit tabel 4.6 volgend de volgende risicoactiviteiten: 

• (De)monteren van eventuele hulpconstructies; 

• Hijsbeweging van de sandwich gevelelementen; 

• Positioneren en fixeren van de sandwich gevelelementen (zie fig uur 4 .12); 

J.A. WH. van Oorschot 27 november 2009 
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Figuur 4.12: Assemblage van sandwich gevelelementen (2), Admirant te Eindhoven 2006. 

• Vullen van horizonta le en verticale voegen; 

• Aanbrengen valbeveiliging; 

• Hijsbeweging van de (geprefabriceerde) vloerconstructie; 

• Hijsbeweging van de afbouwelementen. 

Wanneer tabel 4.2 en 4.3 uit paragraaf 4.4 en tabel 4.6 worden samengevoegd 

ontstaat tabel 4.7. Tabel 4.7 geeft weer hoe de forfaitaire faalkans Pf; wordt be

paald. In de tabel worden de risico-elementen ingevoerd. Op basis van de risico

elementen wordt het aanta l risicohandelingen bepaald. Vervolgens wordt volgens 

de in paragraaf 4.4 besproken methode de forfaitaire faalkans Pfi bepaald. Ter 

illustratie zijn in de tabel een aantal voorbeeld elementen ingevoerd conform 

tabel 4.3. 

Tabel 4.7 is tevens te vertalen naar een gebeurtenissenboom voor het vaststellen 

van de specifieke faalkans Pf; (naar voorbeeld figuur 4.9). De gebeurtenissen

boom wordt opgesteld door de risicohandelingen chronologisch achter elkaar te 

plaatsen en op basis van de risico-elementen te bepalen wat de faa lkans is voor 

elke handeling. Door de handelingen via de boomstructuur met elkaar te verme

nigvuldigen kan de specifieke faalkans Pf; worden bepaald. 

Daar waar de forfa itaire faalkans uit gaat van relatieve risicohandelingen (en 

daarmee een grote kans met een klein gevolg vergelijkt met een kleine kans met 

een groot gevolg), gaat de specifieke faa lkans uit van de absolute aantallen risi

co-elementen die risicohandelingen ondergaan in de situatie waarbi j ten gevolge 

van vallende elementen derden gevaar lopen. De specifiek met de gebeurtenis

senboom bepaalde faa lkans Pf; zal per definitie lager uitvallen dan de forfa itaire 

faalkans pf .. In de casus in hoofdstuk 5 wordt hiervoor het bewijs getoond. 
I 
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8' Tabel 4.7: Faalkans Pf, In het productieproces met geprefabriceerde sandwichelementen. De grij:z:e vleden worden automatisch gegeneerd op basis van de risicohandelingen en rlslco
c: elementen. In tabel 4.7 :z:lln enkel getallen Ingevoerd op basis van tabel 4.3. 
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4.6 Kwantificeren van de procesfactoren 

4.6.1 Dynamische wocesfactoren 

In verlengde van de statische gebouwgeometrie kunnen de dynamische proces

kenmerken worden uitgedrukt in lengte-, breedte- en hoogtematen. Door op ba

sis van transportmiddel, plaats en afmetingen en verplaatsing van het element 

een drie dimensionale box te genereren zijn de geometrische afmetingen te be

palen. Op basis van deze geometrische afmetingen kan de bouwveiligheidszone 

en/of het risicogebied worden bepaald. De oppervlakte van het object (statisch 

en dynamisch bepaald) en de bouwveiligheidszone bepalen de omvang van het 

bouwterrein, waarbij er in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan het 

hijsgebied en het bouwen over infrastructuur en gebouwen. Het werkterrein wordt 

op basis van binnenstedelijke hoogbouw verwaarloost. Het bouwterrein en de 

beschikbare terreinoppervlakte kan worden uitgedrukt in x- en y-coördinaten en 

zodanig met elkaar worden vergeleken. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm: het bouwterrein moet zich in zijn 
geheel bevinden binnen het beschikbare terreinoppervlak. 

4.6.2 Activiteiten in het hoogbouwproductieproces 

Op basis van de activiteiten in het hoogbouwproductieproces, in combinatie met 

het gebouwontwerp, kunnen de risico-elementen worden geïdentificeerd. Op 

basis van de risico-elementen kan de forfaitaire faalkans Pf; worden bepaald. 

Daarnaast kunnen op basis van de activiteiten in het hoogbouwproductieproces 

de risicohandelingen worden geïdentificeerd. Met de risico-elementen en de risi

cohandelingen is de specifieke faalkans pf; te bepalen. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm: Pf; x Pd; < 1 Q-6• 

4.7 Invloed van de omgeving op het risico voor derden 

4.7.1 Binnenstedelijke of landelijke omgeving 

De kans dat er zich personen bevinden in de bouwveiligheidszone is afhankelijk 

van de locatie. De bouwlocatie kan zich bevinden in een binnenstedelijke of lan

delijke omgeving. Kenmerkend voor een landelijke omgeving is de beschikbare 

ruimte voor de bouwplaats, waarbij de bouwveiligheidszone en/of het risicoge

bied vallen binnen de bouwhekken. Dit is het geval wanneer geldt dat (zie ook 

figuur 4.13): 

J.A. WH. van Oorschat 

f = BVZ ;?:_!_ 
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Met: 

f,: factor welke uitdrukt of er sprake is van binnenstedelijk of landelijke hoogbouw. 

Wanneer de factor kleiner is dan 1/8, wordt er gesproken van binnenstedelijke 

hoogbouw. De factor 1/8 is afgeleidt uit tabel 3.1 uit hoofdstuk 3. 

z / 
._lz~ h 

' 1/ 
~ ~ ~ ~ 

Figuur 4.13: Vaststellen locatie: binnenstedellik of landelllk 

4.7.2 Belendende bebouwing in de binnenstedelijke omgeving 

In de binnenstedelijke situatie kunnen er zich personen bevinden in gebouwen 

welke zich in het risicogebied bevinden. Gebouwen die zich binnen het risicoge

bied bevinden moeten worden beoordeeld op de functies die in het gebouw zijn 

ondergebracht, om het aantal personen dat aanwezig is in het gebouw vast te 

stellen, zie figuur 4.14 . Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gebouwconstructie 

ten gevolge van de valenergie van zware elementen geen bescherming biedt. 

In relatie tot de maatschappelijke risicoacceptatienorm bepalen het bruto vloer

oppervlak en de daar aanwezige personen de faalkans Pfr 

TU I ~= Unlversh.tt e Unlversity oiTedlnoiOIY 

Figuur 4.14 en 4.15: Blnnenstedelllke situatle met de Invloed van hoogbouw op de bebouwing en Infrastructuur. Bes
chermlngsconstructle boven Infrastructuur, Rabobank te Utrecht 2009. 
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4.7.3 Infrastructuur in de binnenstedelijke omgeving 

Ook voor de infrastructuur moet bepaald worden hoeveel personen er zich be

vinden in de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied. Binnen de infrastructuur 

wordt er onderscheidt gemaakt tussen droge infrastructuur, het waternet en op

slag. Kabels en leidingen vallen buiten het kader van het onderzoek. 

Omdat op de meeste bouwplaatsen in binnenstedelijke situaties geen opslag mo

gelijkheden zijn en omdat just-in-time leveringen worden gefrustreerd door de 

verkeersdrukte, wordt er regelmatig gebruik gemaakt van (tussen)opslagterreinen 

elders in de stad. Opslag wordt eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat 

opslag het risico van personen in het risicogebied niet beïnvloedt anders dan het 

normale (bouw)verkeer. In feite wordt er een logistiek ontspanningspunt gecre

eerd. De logistiek in de bouw (buiten de bouwplaats) valt buiten het kader van het 

onderzoek. Het waternet wordt buiten beschouwing gelaten vanwege de kleine 

kans op slachtoffers ten gevolge van bouwactiviteiten. 

Droge infrastructuur bestaat uit het railnet en het wegennet. Samengenomen kun

nen deze worden onderverdeeld naar diverse soorten transportmiddelen, te we

ten: 

• Trein (tram); 

• Auto (bus); 

• Fiets; 

• Voetganger. 

Daarnaast speelt de gelaagdheid van de infrastructuur een rol. De gelaagdheid 

van de droge infrastructuur bestaat uit drie componenten: 

1. Aantal boven elkaar gesitueerde verkeersstromen (denk aan voetgangers

bruggen, viaducten en fly-overs); 

2. De vorm van de infrastructuur: 

• Buis, bijvoorbeeld een tunnel; 

• U-profiel, bijvoorbeeld een viaduct; 

• Plaat, bijvoorbeeld een rijbaan; 

3. Hoogteligging (variërend tussen tunnel en fly-over). 

Bovenstaande spelen een rol bij het bepalen van het aantal personen in het risi

cogebied en de mogelijkheden voor beschermingsmaatregelen. 

Het risico voor derden wordt tevens bepaald door de mate waarin zij beschermd 

worden tegen vallend materiaal door middel van beschermingsconstructies. Deze 

beschermingsconstructies kunnen tijdelijke of permanent (zoals gebouwen of 

gebouwonderdelen) van aard zijn. Beschermingsconstructies bieden beperkt be

scherming tegen vallende elementen. Enkel de elementen tot 50 Newton, worden 

tegengehouden door de beschermingsconstructie. 

J.A. W.H. van Oorschaf 27 november 2009 
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Met een beschermingsconstructie kan toch een acceptabele situatie gecreëerd 

worden wanneer de bouwveiligheidszone buiten het bouwterrein valt, zie figuur 

4.15. 

Voor bescherming tegen elementen boven de 50 Newton zijn andere maatre

gelen noodzakelijk. Enerzijds kunnen organisatorische maatregelen worden ge

nomen die het risico voor derden kunnen beperken zoals wegafslu itingen. Het 

overspannen (binnenstedelij ke) wegennet in Nederland maakt wegafs luitingen en 

omleidingen echter onwensel ijk. Voor wegafsluitingen is dan ook een opbreekver

gunning noodzakelijk die door de gemeente moet worden verstrekt. 

Het omleggen en afsluiten van verkeersstromen voor voetgangers en fietsers is 

meestal eenvoudiger te realiseren. Met een brongericht aanpak van de risico's 

voor derden op basis van het ALARA-principe [VROM, 2003] dienen deze risico's 

'uitontworpen' te worden. Hierbij kunnen het aanta l infrastructurele lagen (via

ducten), de vorm van de infrastructuur (buis, U- profiel of schijij en de hoogtelig

ging (brug of tunnel) of belendende bebouwing een rol spelen. 

Uitgangspunt voor het bepalen van het aantal personen in de bouwveiligheids

zone en/of het risicogebied is het wegennet als kenmerk van de Nederlandse 

binnenstedelijke omgeving. Hierbij wordt de bescherming die de auto biedt ver

waarloosd, omdat de bescherming tegen vallende elementen ten gevolge van de 

valenergie van elementen bij elementen boven de 50 Newton gering is. 

In relatie tot de maatschappelijke risicoacceptatienorm bepaalt het aantal perso

nen aanwezig op de weginfrastructuur de faalkans Pf;. 

4.8 Kwantificeren van de omgevingsladoren 

4.8.1 Belendende bebouwing in de binnenstedelijke omgeving 

In de binnenstedelijke situatie kunnen er zich personen bevinden in gebouwen 

welke zich in de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied bevinden. De mate 

waarin mensen risico's lopen, hangt of van de dichtheid van het aantal perso

nen in het risicogebied. De dichtheid wordt bepaald aan de hand van het bruto 

vloeroppervlak (BVO) en het aantal mensen aanwezig in het gebouw. De bruto 

vloeroppervlakte dat in rekening wordt gebracht, wordt bepaald door de bouw

veiligheidszone. De kans dat een vallend voorwerp een persoon treft, wordt be

paald door het aantal personen dat zich bevindt in het risicogebied: 

Met: 

Pd.= n(A) 
' n(S) 

n(A): Vertegenwoordigd het oppervlakte van de personen in het risicogebied. 

Een persoon neemt daarbij 0,3 vierkante meter vloeroppervlakte in beslag; 

n(S): Vertegenwoordigd de bruto vloeroppervlakte in het risicogebied. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm: P( x Pd; < 7 D-6 
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4.8.2 Infrastructuur in de binnenstedelijke omgeving 

Het aantol personen dot zich in de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied 

bevindt, is afhankelijk van de snelheid van het outoverkeer en de intensiteit van 

het wegennet. De intensiteit (q) geeft het aantol outo's per uur weer en volgt uit 

de vermenigvuldiging van de voertu igdichtheid (k) per kilometer en de snelheid 

(v) in kilometer per uur. Per rijboon kon de intensiteit worden berekend met de 

volgende formule: q = k x v 

In een onderzoek van de SWOV [Reurings, 2007] is de (weg)verkeersintensiteit 

per etmaal vastgelegd. Zie onderstaande tabel, tabel 4.8. 

Tabel 4.8: Verkeerslntenslteh, het verkeer op een rtlbaantype 

Ril:" I• I 'i '' Gc:nwldeldc 1 .. ' rddeldc 
I' , , trl!Pr SIIC:II u u· 1r1tc:nsrtert 

Rijbonen 11.934 498 

Rijbanen binnen de bebouwde kom 11.716 489 

Binnen de bebouwde kom, 50 km/uur, 11.955 499 
één rijrichting 

Binnen de bebouwde kom, 50 km/uur, 9.670 403 
twee rijrichtingen 

Binnen de bebouwde kom, 50 km/uur, 11.966 499 
één rijrichting, dubbelboons 

Binnen de bebouwde kom, 50 km/uur, 9.679 404 
twee rijrichtingen, enkelboons 

Binnen de kom, 70 km/uur 29.527 1231 

Met behulp van tabel 4.8 kon het aantol voertuigen per kilometer bepaald wor

den. Het aantol personen volgt uit de vermenigvuldiging met het gemiddelde 

aantol personen per voertu ig van 1,3 [Suddle, 2001]. Voor wegen waar 50 km/ 

uur gereden mag worden bevinden zich er per kilometer 8 tot 1 0 voertuigen met 

in totaal tussen de 1 0 tot 13 inzittenden. 

Bij filevorming goot de ANWB uit van 125 voertuigen, auto's en vrachtwagens, 

per kilometer per rijstrook. Filevorming treedt op bij diverse soorten wegblokka

des zoals verkeerslichten. Hierbij zijn 163 inzittenden per kilometer per rijstrook 

betrokken. 

De kans dat een vallend voorwerp een persoon treft, wordt bepaald door het aan

tal personen dat zich bevindt in de bouwvei ligheidszone en/of het risicogebied: 

Pd.= n(A) 
' n(S) 
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Met: 

n(A}: Vertegenwoordigdt de oppervlakte van de personen in de bouwveilig

heidszone. De oppervlakte van personen is gerelateerd aan de oppervlakte van 

de auto. Dat wil zeggen dat bij het verongelukken van een auto ten gevolge 

van een vallend element de inzittenen omkomen. De auto heeft een gemiddelde 

lengte van 4,00 meter en een maximale breedte van 2,55 meter. De rekenwaarde 

voor de oppervlakte van de auto bedraagt dan 10,2 vierkante meter. 

Dit is een simplistische weergave van de werkelijkheid. Voor elke situatie is het 

noodzakelijk om na te gaan of andere vervoersmiddelen en stromen in rekening 

moeten worden gebracht (lijndienst bus, voetgangerszone); 

n(S): Oppervlakte van het totale wegdek in de bouwvei ligheidszone. De lengte 

en breedte van het wegdek is afhankelijk van de bouwveiligheidszone. Voor de 

breedte van een rijstrook wordt 3,50 meter aangehouden, wat overeenkomt met 

de breedte van een rijstrook op de snelweg. 

Toets maatschappelijke risicoocceptotienorm: Pf; x Pd; < 10-6 
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5.1 Inleiding: introductie en leeswijzer 

In hoofdstuk 5 wordt het ontwerp van het risicoanalysemodel gepresenteerd. In 

JJOrogro,.; 5.2 wordt op ~asis van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 en de on

derzoeksresultaten uit !',oofdstuk 3 en 4 de structuur van het risicoanalysemodel 

gepresenteerd. 

Het risicoanalysemodel bestoot uit zeven stappen. Elke stap in het risicoanaly

semodel is toegelicht in een afzonderlijke paragraaf, zie de poragrafen 5.3 t/m 

5.9. 
Poragraaf 5.1 0 is een overview-parogroof, waarin de stappen in het risicoanaly

semodel als eenheid wordt gepresenteerd in een (nieuwe) schematische weergave 

in de vorm van een stroomdiagram. 

Hoofdstuk 5 vermt tevens de inleiding van hoofdstuk 6 waarin een testcasus wordt 

ingevoefd in het risicoanalysemodeL Met de testcasus wordt het risicoanalysemo

del getoetst aan het programma van eisen. De testcasus is tevens gebruikt voor 

de tutoriel in bijloge 3. 

J.A W.H. van Oorschot 2 7 november 2009 
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5.2 Structuur van het risicoanalysemodel 

De algemene kenmerken van een risicoanalyse zijn besproken in hoofdstuk 2 

en weergegeven in figuur 2.2. Wanneer figuur 2.2 specifiek wordt aangevuld 

met de invloedsfactoren van het risico voor derden en de maatschappelijke risi

coacceptatienorm ontstaat figuur 5.1. Het model in figuur 5.1 geeft de structuur 

weer van het risicoanalysemodel voor het ana lyseren van de risico's voor derden 

voor binnenstedelijke hoogbouwprojecten. Zowel het oude als het nieuwe model 

is niet afgestemd op de fasen in het ontwerpproces van een gebouw. Aan de hand 

van een beschrijving van de stappen in het risicoanalysemodel worden de stap

pen gekoppeld aan de ontwerpfasen en de daarin te nemen besluiten. Op basis 

van figuur 5.1 zijn de volgende stappen te onderscheiden (de gebruikte verwijzin

gen refereren naar de kaders in figuur 5.1): 

1. Samenstellen van het projectteam. Het projectteam heeft als doelstelling het 

identificeren van de risico's voor derden tijdens het ontwerpproces; 

2. Uitvoeren van een eerste globale toets van het hoogbouwproject waarbij de 

eis geldt dat het bouwterrein geheel binnen de beschikbare terreinoppervlak

te moet vallen. De toets identificeert, indien aanwezig, het probleemgebied 

waar het bouwterrein het beschikbare terreinoppervlak overschri jdt. In het 

probleemgebied lopen derden risico's, waarbij de risico's moeten vallen bin

nen de maatschappelijke risicoacceptatienorm [1 0] [11]. Deze toets wordt 

uitgevoerd in de schetsontwerpfase. Indien het bouwterrein valt binnen de 

beschikbare terreinoppervlakte eindigt hier de risicoanalyse; 

3. Beschrijven van het hoogbouwproductieproces [1]; 
4. Inventariseren van de risicohandelingen en risico-elementen [2] [3]; 

5. Vaststellen van de faalkans (kansdeel Pf;) op basis van de risicohandelingen 

en risico-elementen[5] [6] [8]. De faalkans wordt bepaald door het valgevaar 

van elementen; 

6. Inschatten van het aantal derden aanwezig in het probleemgebied en het 

vaststellen van de kans op overlijden (kansdeel Pdi) ten gevolgen van vallende 

elementen in het probleemgebied [4] [7] [8]; 

7. Uitvoeren van een tweede specifieke toets van het hoogbouwproject, waarbij 

de risico's voor derden ten gevolge van het hoogbouwproductieproces moe

ten voldoen aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm Pf; x Pd; < 1 0·6 

voor het probleemgebied [12]. Deze toets wordt uitgevoerd in de voorlopig 

en/of definitieve ontwerpfase. Indien het ontwerp valt binnen de norm kan 

de bouwvergunning worden aangevraagd. In het geval dat het ontwerp niet 

voldoet kunnen er beheersmaatregelen worden opgenomen in het bouwvei

ligheidsplan of kan worden overwogen om het ontwerp te herzien. 

De stappen 1 t/m 7 worden in de volgende paragraven uitgewerkt. 
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Het identificeren van de risico's voor derden tijdens het hoogbouwproductieproces 
door het projectteam 

Kwalitatieve analyse Kwantitatieve analyse 

1. Beschrijven van het 
10. Voststellen van 

de 
hoogbouwproductie-

bouwveiligheidszone 
proces 

en het risicogebied 

2. Inventariseren van 
5. Voststellen van de 

de risicohandelingen 
kans op -

risicohandelingen 

' 
3. Inventariseren van 6. Voststellen van de 

8. Voststellen van de 
de risico-elementen kans op vollen risico-

kansdelen Pfi & Pdi 
m.b.t. het volgevaar elementen 

4. Inschatten van 7. Voststellen van de 
aantol personen rookkans van derden 

(derden) als door vollende -
potentieel slachtoffer elementen 

9. Voststellen van het 
risico voor derden Pfi 

x Pdi 

Cl 1 1 • Voststellen 
c mootschappelijke 

j ~ risicoacceptatienorm 

Pfi x Pdi < 10·6 

12. Tootsen van de 
risico's aan de 

mootschappelijke 
risicoacceptatienorm 

Figuur 5.1 : Stappenplan In de risicoanalyse [Ayyub, 2003; Halman, 2008; Van Weil-Stam, 2008). De blokken 
geven de adlvltelten In de stappen 1 t/m 12 weer en de pijlen geven aan op welke basis de stappen worden 
uitgevoerd. De markeringen van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse geven aan dat de risicoanalyse 
ook alleen kwalitatief of kwantitatief kunnen worden uitgevoerd. 
Het risicoanalysemodel wordt speelflek gebruikt voor het analyseren van het risico voor derden voor bln
nenstedelljke hoogbouwprojeden. De Invloedstadoren voor het risico voor derden zijn ondergebracht In de 
faalkans Pfi en de kans op overlijden ten gevolge van vallende elementen Pdl. De risico's voor derden moe
ten binnen de maatschappelijke risicoacceptatienorm vallen. Wanneer er aan de maatschappelijke rlslcoac
ceptatlenorm moet worden getoetst, Is afhankelijk van de bouwveiligheidszone en/of het risicogebied. 
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5.3 STAP 1 De kick-oH 

Als uitgangspunt van de kick-off wordt aangenomen dat het risicoanalysemodel 

door de opdrachtgever in de programmafase van het bouwproces wordt geïntro

duceerd. Voor het uitvoeren van de risicoanalyse moet een projectteam worden 

samengesteld. De samenstelling en deskundigheid van het projectteam is afhan

kelijk van de complexiteit van het project. 

Het risicoanalysemodel vindt zijn toepassing in het ontwerpproces. Voor het toe

passen van het model is de bereidheid van de projectteamleden noodzakeli jk. 

Een kick-off draagt bij aan de implementatie van het risicoanalysemodel in het 

ontwerpproces. 

De kick-off van de risicoanalyse bestaat uit drie onderdelen: 

• Vaststellen van de stakeholders en het samenstellen van het projectteam; 

• Formuleren van het te bereiken doel van de risicoana lyse; 

• Vaststellen van de bereidheid van de leden om het risicoanalysemodel toe te 

passen. 

Het voert hier te ver om de kick-off uitgebreid te beschrijven, zie voor een uitge

breide omschrijving bijlage 3. 

5.4 STAP 2 Uitvoeren van een globale toets van het hoogbouwproiect 

In STAP 2 wordt het massaontwerp geanalyseerd op de risico's voor derden op 

basis van de bouwveiligheidszone, objectgeometrie en het hijsgebied. Op basis 

van de analyse kan een probleemgebied worden vastgesteld waarin derden ri

sico's lopen. Aan het ontwerpproces wordt op basis van het probleemgebied de 

ontwerpparameter risico toegevoegd. 

Voor het analyseren van het probleemgebied is een hulpmiddel ontwikkeld. Het 

hulpmiddel is ontwikkeld in een softwarepakket. Het hulpmiddel vergelijkt het be

schikbare terreinoppervlak met het bouwterrein. Deze vergelijking wordt gemaakt 

door in het hulpmiddel de x-, y- en z-coördinaten in te voeren binnen één assen

stelsel. De volgende coördinaten moeten worden ingevoerd, zie figuur 5.2: 

• De gebouwgeometrie in x- en y-coördinaten (eventueel vermeerderd met de 

coördinaten van het hijsgebied); 

• De hoogte van het gebouw (z-coördinaat); 

• Het beschikbare terreinoppervlak in x- en y-coördinaten. 

Het hulpmiddel bepaalt vervolgens op basis van de x-,y- en z-coördinaten de 

volgende data (in willekeurige volgorde): 

• Het hulpmiddel genereert op basis van de x- en y-coördinaten een polygoon 

van het beschikbare terreinoppervlakte waarbinnen het bouwterrein gelegen 

moet zijn; 
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• Het hulpmiddel genereert met de x-, y-, en z-coördinaten het volume van het 

object (zie figuur 5.2). Het hijsgebied kan als volume worden ingevoerd of af

zonderlijk worden beschouwd. Binnenstedelijke hoogbouwprojecten worden 

gerealiseerd op postzegellocaties [Bouwlokalen, 200x). Op postzegellocaties 

is geen ruimte beschikbaar als werkterrein. De oppervlakte van het werkter

rein is daarom niet opgenomen in het hulpmiddel. Hierbij kan worden opge

merkt dat met enige creativiteit het werkterrein, net zoals bij het hijsgebied, 

kan worden ingevoerd als volume; 

• Het hulpmiddel genereert op basis van het volume van het object en het 

hijsgebied de bouwveiligheidszone met behulp van tabel 3.1 uit hoofdstuk 

3 (zie figuur 5.2). De contouren van de bouwveiligheidszone, uitgedrukt in 

lijnstukken tussen de x- en y-coördinaten van de bouwveiligheidszone, vor

men wederom een polygoon. Deze polygoon geeft de oppervlakte van het 

bouwterrein weer; 

• Het hulpmiddel vergelijkt de polygoon van het bouwterrein met de polygoon 

van de beschikbare terreinoppervlakte. Het hulpmiddel vergelijkt elke x op de 

x-as met elke y op de y-as. Op deze wijze wordt nagegaan of de polygoon 

van het bouwterrein zich binnen de polygoon van het beschikbare terreinop

pervlak bevindt. Het hulpmiddel verwerkt het resultaat van deze vergelijking 

in een 'script'. Het script kan worden ingevoerd in AutoCAD. AutoCAO geeft 

vervolgens het resultaat van de analyse visueel weer. De visualisatie geeft het 

te verwachten risicogebied aan. Dit is een eerste indicatie van het risicoge

bied voor derden (zie figuur 5.2). 

Het hulpmiddel is gebaseerd op het beleidstuk van de gemeente Den Haag betref

fende de bouwveiligheidszone, zie hoofdstuk 3 [Hilhorst, 2006]. Het hulpmiddel 

kan worden beschouwd als een ontwerpinstrument welke in een vroeg stadium 

van het bouwproces de ontwerpparameter risico voor derden introduceert. 

De bouwveiligheidszone heeft betrekking op het valgedrag van elementen tot 50 

Newton. Vanuit het object beschouwd, is het risicogebied van elementen met een 

gewicht boven de 50 Newton kleiner. Hieruit kan worden opgemaakt dat het risi

cogebied nader geanalyseerd moet worden op het werkelijke risico voor derden 

voor het definiëren van ontwerpuitgangspunten. 

Deze toets wordt uitgevoerd in de schetsontwerpfase. Indien het bouwterrein valt 

binnen de beschikbare terreinoppervlakte, eindigt hier de risicoanalyse. 
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Figuur 5.2: Het resuhaat van stap 2. Het hulpmlddel uit stap 2 genereert een script. Het script kan worden Ingevoerd In AutoCAD. 
AutoCAD genereert met hel script een afbeelding waarin het probleemgebled Is aangegeven waarin derden risico lopen. 

5.5 STAP 3 Beschrijven van het hoogbouwproductieproces 

Op basis van de opzet van de hoofddroogconstructie en de gevel- en dokcon

structie van de hoogbouw wordt het hoogbouwproductieproces beschreven met 

behulp van de Structured Anolysis ond Design Technique (SADT). De fase in het 

ontwerpproces bepaald de hoeveelheid informatie die voorhonden is voor de 

simulotie van het hoogbouwproductieproces. Vanwege de overzichtelijkheid van 

de simulotie is het noodzakelijk om het hoogbouwproductieproces te beschrijven 

in meerdere productieprocessen. Dit resulteert in meerdere SADT-schemo's. 

De gedetailleerdheid van de simulotie van het hoogbouwproductieproces wordt 

bepaald door: 

• De ernst van de risico's. Wonneer er grote risico's voor derden aan het pro

ductieproces zijn verbonden, is het noodzakelijk om het productieproces 

nauwkeurig in beeld te brengen. Hoe meer informatie er beschikboor is, hoe 

beter het mogelijk is om de risico's in beeld te brengen; 
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• Het niveau van de handeling van een vakdiscipline. Zo behoort de handeling 

'stellen kozijn' tot de vakdiscipline timmerman en wordt dan ook als zoda

nig gesimuleerd. De handeling' schroefmachine pakken' behoort niet tot een 

vakdiscipline en wordt dan ook niet in de simulatie weergegeven; 

• De mogelijkheid om gebouwelementen, bouwmaterialen en bouwmaterieel, te 

identificeren in het productieproces welke ten gevolge van handelingen in het 

productieproces ten val kunnen komen. Dit wordt nader besproken in STAP 4. 

In de praktijk zal de simulatie meestal drie niveaus kennen, zie hoofdstuk 4 waarin 

een casus wordt geanalyseerd met behulp van het risicoanalysemodeL Als vuist

regel geldt dat elke procesgang in maximaal zeven handelingen mag worden 

uitgedrukt in verband met de overzichtelijkheid van de simulatie. Dat wil zeggen 

dat op niveau 1 het proces in maximaal zeven hoofdstappen wordt omschreven. 

Op niveau 2 zijn dat maximaal 7 x 7 handelingen beschreven en op niveau 3 zijn 

dat maximaal 7 x 7 x 7 handelingen. In totaal bevat een (deel)proces maximaal 

343 handelingen. Dit motiveert het opsplitsen van het hoogbouwproductiepro

ces in deelprocessen. Voorbeelden hiervan zijn de afzonderli jke analyses van het 

real iseren van de gevel en de analyse van het realiseren van de hoofddraagcon

structie. Zie figuur 5.3 voor de opzet van de simulatie van het hoogbouwproduc

tieproces. In de bi jlagen 4 en 5 zijn de beschri jvingen van een droge en natte 

bouwmethode opgenomen. 

Het beschri jven van het hoogbouwproductieproces vindt plaats in de voorlopig 

en/ of definitieve ontwerpfase wanneer de opzet van de hoofddraagconstructie en 

de gevel- en dakconstructie bekend is (materialisatie en detaillering). Op basis 

van de activiteiten in het hoogbouwproductieproces kunnen de risicohandelingen 

en risico-elementen worden geïdentificeerd. 

J PROCES I 
-- --- ------- --------- ------ ----

--- 2 3 4 5 6 ----- 'l... 
~__:__---, 

........................ 
... ... ~. 1 5.2 

... ... ... 
... ... ... 

... ... 5.2.1 5.2.2 

Figuur 5.3: Fragment van processimulatie In SADT, de handelingen worden omschreven met een werkwoord en een zelfstandig 
naamwoord 
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5.6 STAP 4: Inventariseren van de risicohandelingen en de risico
elementen 

Op basis van de procesbeschrijving in SADT kan voor elke activiteit uit het pro

ces worden geïnventariseerd of er risico's voor derden aan verbonden zijn. De 

risico-inventarisatie heeft betrekking op ongevallen ten gevolge van een activiteit 

i, waarbij elementen ten val komen en terecht kunnen komen in een gebied waar 

zich derden bevinden. 

Zoals uit figuur 5.2 valt op te maken, kan een activiteit bestaan uit een aantal 

subactiviteiten. Daarmee kent de simulatie een hiërarchische structuur en hieruit 

volgt dat de risico-identificatie is gericht op de activiteiten op het laagste hiërar

chische niveau. 

Met behulp van de ervaring van deskundigen, inclusief impliciete veronderstelling 

van deskundigen, kunnen de risico's voor derden worden geïdentificeerd [Ayyub, 

2003]. De risico's kunnen worden verzameld in groepsverband of door middel 

van interviews [Weil-Stam, 2003]. 

Het inventariseren van de risicohandel ingen geschiedt aan de hand van de ele

menten uit het gebouwontwerp die bij elke activiteit voor valgevaar zorgen. Hier

bij geldt de voorwaarde dat alleen de activiteiten waarbij elementen voor valge

vaar zorgen in het probleemgebied worden aangemerkt als risicohandelingen, 

zie STAP 2. Aan de hand van tabel 5.1 kunnen de risicohandelingen worden 

geïdentificeerd, zie ook tabel 4.3 en 4.5 in hoofdstuk 4. 

Tabel 5.1 : Opzet (ter Illustratie) van de risico-Inventarisatie, risico's die behoren tot adlvltelt 
5.2.2 behoren ook tot de adlvltelt 5.2. 

Activiteiten SADT Risico's valgevaar van elementen 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Risico voor derden tbv bouwactiviteit 

1 

2 

3 

4 

5 5.1 

5.2 5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

5.4 

6 
7 

De risico-allocatie vindt plaats in de voorlopig en/of definitieve ontwerpfase op 

basis van de beschrijving van het hoogbouwproductieproces van de hoofddraag

constructie en de gevel- en dakconstructie. 
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5.7 STAP 5: Bepalen van de faalkans pft-

5.7.1 Forfaitaire faa lkans Pf. 
1 

Op basis van STAP 4, kan er een verzameling van activiteiten worden vastgesteld 

welke het risico voor derden bepalen. De 'overige' handelingen worden als veilig 

beschouwd en het kwantitatieve risico van deze handelingen is gelijk aan '0'. 

Voor de kwantitatieve analyse van de risico's voor derden betreffende het valgevaar 

van elementen is een hulpmiddel ontwikkeld. Het hulpmiddel genereert een kwan

titatieve kans op een ongeval ten gevolge van een risicoactiviteit i. Het hulpmiddel 

functioneert als volgt, zie figuur 5.3: 

• De procesactiviteiten worden op basis van tabel 5.2 in het hulpmiddel inge

voerd (het hulpmiddel maakt gebruik van de SADT-structuur); 

• Voor elke geïdentificeerde risicohandeling worden de risico-elementen inge

voerd in het hulpmiddel op basis van de gewichtsklasses uit tabel 4.1 in hoofd

stuk 4. De risico-elementen zijn die elementen die bij vallen in het probleem

gebied uit STAP 2 terechtkomen. Zie figuur 5.3 voor het invoervenster van het 

hulpmiddel. 

Naarmate de voortgang in het ontwerpproces kunnen de gebouwelementen 

(nauwkeuriger) worden geïdentificeerd. In de voorlopig ontwerpfase zal het 

aantal risico-elementen worden bepaald aan de hand van gebouwcomponen

ten. In de definitief ontwerpfase zal het aantal risico-elementen worden bepaald 

aan de hand van de detaillering en de plaats van de elementen in het detail; 

• Op basis van een forfaitaire kans wordt het risico kwantitatief uitgedrukt (figuur 

5.3). Het hulpmiddel kwantificeert de kans op een ongeval ten gevolge van 

activiteit i, uitgedrukt in de faalkans Pf;. De forfaitaire kans is een door deskun

digen afgesproken kwantitatieve kans op vallen van een element naar gewichts

klasse, zie hoofdstuk 4 [Suddle, 2001]. Zie tabel4.5 en 4.7 in hoofdstuk 4 voor 

de berekening van Pf;; 
• De ingevoerde gegevens worden in het hulpmiddel opgeslagen in een data

base. De opgeslagen gegevens in de database kunnen worden gebruikt voor: 

• De ondersteuning van de risicoanalyse in het kader van het onderbouwd 

nemen van beslissingen. De basis voor de database is gebaseerd op het 

repeterend gebruik van de processimulatie. Al kan elk bouwproject als 

uniek worden beschouwd, de hoogbouwproductiemethode is dat niet; 

• Het vastleggen van de uitgangspunten van de risicoanalyse. 

5.7.2 Specifieke faalkans Pf. 
1 

De forfaitaire kans is een afgesproken valkans op basis van een oordeel van 

deskundigen betreffende alle elementen die gedurende de productiemethode van 

een gebouw ten val kunnen komen. Een specifieke faalkans kan gewenst zijn, 

wanneer: 
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• Er discussie mogelijk is betreffende de veiligheid van een specifieke proces

gang binnen de simulatie van het bouwproces; 

• Het een kritieke procesgang betreft welke bepaald is voor de voortgang van 

de planning, het zogenoemde kritieke pad, en de veiligheid van derden. 

De specifieke faa lkans wordt evenals de forfaitaire faalkans uitgedrukt in P(. 

Met het hulpmiddel voor het bepalen van de forfaitaire kans kan ook de spe

cifieke kans worden bepaald. Het hulpmiddel functioneert daarbij conform de 

gebeurtenissenboom, zie figuur 5.4. Het hulpmiddel functioneert als volgt: 

• De procesactiviteiten worden op basis van tabel 5.1 in het hulpmiddel in

gevoerd. De mogelijkheid bestaat tevens om ingevoerde procesactiviteiten 

waarvoor de faalkans forfaitair is bepaald om te zetten naar een specifieke 

faalkans (het hulpmiddel maakt gebruik van de SADT-structuur); 

• Voor elke geïdentificeerde risicohandeling worden de risico-elementen be

paald. Naarmate de voortgang in het ontwerpproces kunnen de gebouwele

menten (nauwkeuriger) worden geïdentificeerd. In de voorlopig ontwerpfase 

zal het aantal risico-elementen worden bepaald aan de hand van gebouw

componenten. In de definitief ontwerpfase zal het aantal risico-elementen 

worden bepaald aan de hand van de detaillering en de plaats van de ele

menten in het detail. De risico-elementen zijn die elementen die bij vallen 

in het risicogebied van STAP 2 terechtkomen. De risico-elementen worden 

vervolgens per gewichtklasse in het hulpmiddel ingevoerd; 

• Voor het probleemgebied wordt op basis van de risico-elementen en risico

handelingen bepaald wat de specifieke faalkans is. De specifieke faalkans Pfi 

van een hoogbouwproductieproces wordt bepaald door de specifieke faal

kans Pf; van elke handeling volgens het principe van de gebeurtenissenboom 

met elkaar te vermenigvuldigen, zie figuur 5.4. Voor het bepalen van de spe

cifieke faalkans per handeling worden termen gebruikt als groot, medium en 

klein waarbij gebruik wordt gemaakt van een interval indicatie [Siovic,2000; 

Suddle, 2001; Ayyub, 2003] . Als richtlijn zijn de volgende kansklassen bruik

baar voor het bepalen van de specifieke faalkans voor elke handeling in het 

hoogbouwproductieproces, zie ook figuur 5.4: 

1 . Te verwachten: 1 0·1 

2. Komt wel eens voor: 1 0·2 

3. Kleine kans: 1 0·3 

4. Zeer kleine kans: 1 0·4 

5. Vrijwel verwaarloosbaar: 1 0·5 

6. Verwaarloosbaar: 1 0·6 

De specifieke faalkans per handeling wordt elke project opnieuw bepaald. 

• De specifieke kans per risicohandeling kunnen in het hulpmiddel worden in

gevoerd. De specifieke kans wordt bepaald door de risicohandeling en risico

elementen en is onafhankelijk van de gewichtsklassen; 
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• De ingevoerde gegevens worden in het hulpmiddel opgeslagen in een da

tabase. De opgeslagen gegevens in de datobase kunnen worden gebruikt 

voor: 

• De ondersteuning van de risico- identificatie in stop 4. De basis voor de 

datobase is gebaseerd op het repeterend gebruik van de processimulo

tie. Al kon elk bouwproject als uniek worden beschouwd, de hoogbouw

productiemethode is dot niet. De meeste handelingen komen projecton

afhankelijk repeterend in het productieproces voor; 

• Het vostleggen van de uitgongspunten van de risicoonolyse; 

Het bepalen van de faalkans P( vindt plaats in de voorlopig en/of definitief ont

werpfase op basis van de geïnventariseerde risicohandelingen en risico-elemen

ten. Ter illustratie zie figuur 5.3. Door hetzelfde project voor meerdere hoogbouw

productiemethoden (en dus meerdere processimuloties) in te voeren is vergelijken 

mogelijk. 
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Figuur 5.3: hulpmlddel voor het vaststellen van de forfaitaire en specHieke faalkans Pf,. In het hulpmlddel Is het mogelllk om 
voor alle adlvltelten In het hoogbouwprodudleproces de risico-elementen bil de risicohandeling In te voeren. Dit bepaald de 
forfaitaire faalkans Pf1• In het hulpmlddel kan ook de specifieke faalkans -rden Ingegeven waarbil de Invloed van de risico
handeling wordt meegewogen. 
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5.8 STAP 6: lnschaHen van de kans op overliiden Pd1 ten gevolge 
van vallende elementen in het probleemgebied 

Bij de start van de risicoanalyse wordt in de doelstelling vastgelegd waarop de 

risicoanalyse is toegespitst; het inventariseren van de risico's van derden tenge

volge van het valgevaar van elementen. In STAP 6 wordt de kans op overlijden 

na een ongeval kwantitatief vastgesteld. Deze kans is afhankelijk van het worden 

geraakt door een vallend element tijdens het hoogbouwproductieproces. De kans 

om te worden geraakt door een vallend element is afhankelijk van de verkeerssi

tuatie in het probleemgebied en/of het aantal personen aanwezig in een gebouw 

in het probleemgebied. 

Voor het kwantificeren van de kans op overlijden na een ongeval ten gevolge van 

activiteit i is een hulpmiddel ontwikkeld . Het hulpmiddel genereert de kans Pdi. 

Het hulpmiddel fundioneert als volgt, zie tabel 5.2: 

• Van het wegverkeer wordt de lengte en de breedte van de rijstroken in het 

hulpmiddel ingevoerd, alsmede het aantal rijstroken. Het model genereert 

het totale aantal vierkante meters wegoppervlak en de totale lengte van de 

rijstroken . Met het totale aantal vierkante meter wegoppervlak wordt de kans 

Pdi bepaald en met de totale lengte van de rijstroken wordt de verkeersdicht

heid in het risicogebied bepaald; 

• De verkeersdichtheid wordt ingevoerd door met een in het hulpmiddel inge

bouwde methode het verkeer per strekkende meter te bepalen, uitgedrukt 

in de eenheid auto per strekkende meter rijstrook. Op basis van het aantal 

auto's op de rijstroken in het risicogebied, het aantal personen per auto en 

de oppervlakte per auto, wordt het aantal vierkante meters die personen in

nemen in het verkeer bepaald; 

• Door het aantal vierkante meters die personen innemen in het verkeer te de

len door het totale aantal vierkante meters wegoppervlak wordt de kans Pdi 

berekend; 

• Voor het berekenen van de kans Pd; voor personen die zich in gebouwen in 

het risicogebied bevinden wordt het totale oppervlak van personen gedeeld 

door het totale gebouwoppervlak waarin zich personen kunnen bevinden. 
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Tabel 5.2: Hulpmlddel voor het bepalen van de kans Pd1 

Verkeerssituatie in probleemgebied 

ngte= j 
Breedte=breedte rijstrook 
Aantal=aantal rijsfm keF1 

Probleemgebied 
A Lengte 

A= lengte x breedfe x aantal rijstroken [m2J 
Lengte= lengte x aantal 

I Verkeersdichtheid in Probleemgebied Pdi 
Auto/ m 1 Voertuigen pers/voert A auto A pers -Auto/ m1 tobel oulodichtneid 

Voertuigen=auto/m1 x lengte rijstrook 
Pers/voert= 1,3 ,__ ..... 

File 

k = q /( v x 1 000) [auto/m 1) 

Bebouwing in probleemgebied 
Personen in probleemgebied 

pers A/ pers A -Pers=personen in geboiUw 
Npers=0,3 [m2) 
A= pers x Npers [m2) 

A auto= 10,2 [nl~} 

A pers=voertuigen x 1,3 x 10,2 (m2) 
Pdi=A pers/A 

A=BVO (m2) 
Pdi=Apers/A 

hiJ[)I,,._ 1 (lt',) Pdi 

A -
Het bepalen van de faalkans Pd; vindt plaats in de voorlopig en/of definitief ont

werpfase op basis de binnenstedelijke omgeving. 

5.9 STAP 7: Toets ontwerp aan maatschappelijke risicoacceptatie
norm Pf

1 
x Pd

1 
< 1 ():i 

De laatste stap bestaat uit het uitvoeren van een toets. In het model zijn drie toet

singsmomenten mogelijk afhankelijk van de voortgang in het ontwerpproces. De 

toetsingmomenten worden bepaald door de informatie die in het ontwerpproces 

aanwezig is: 

1. Toetsing op basis van zonering van de gebouwmassa en de van de gebouw

massa afhankelijke bouwvei ligheidszone in de binnenstedelijke omgeving. 

Deze toets vindt plaats na stap 2 in de schetsontwerpfase van het ontwerp

proces. Met het resu ltaat van de toets wordt geanalyseerd of: 

• Het ontwerp voldoet, derden lopen geen risico's; 
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• Het ontwerp voldoet mits er beheersmaatregelen worden genomen. Dit 

is het geval wanneer er op basis van het ALARA-principe een acceptabel 

restrisico overblijft. Het restrisico wordt opgenomen in het bouwveilig

heidsplan, zie bijvoorbeeld figuur 4.15 in hoofdstuk 4; 

• Het ontwerp voldoet niet en het aanpassen van het ontwerp is noodza

kelijk. Aanpassingen hebben betrekking op de gebouwgeometrie en de 

plaats van het bouwvolume op het perceel. 

2. Met behulp van de formule Pf; x Pd; < 1 0·6 en de forfaitaire kans op ongeval 

ten gevolge van activiteit i, de faalkans Pfi. Deze toets vindt plaats na stop 5 

met inachtneming van stap 6 in de voorlopige ontwerpfase van het ontwerp

proces, zie tabel 5.3. Met het resultaat van de toets wordt geanalyseerd of: 

• Het ontwerp voldoet, derden lopen geen risico's; 

• Het ontwerp voldoet mits er beheersmaatregelen worden genomen. Dit 

is het geval wanneer er op basis van het ALARA-principe een acceptabel 

restrisico overblijft. Het restrisico wordt opgenomen in het bouwveilig

heidsplan, zie bijvoorbeeld figuur 4.14; 

• Het ontwerp voldoet niet en het aanpassen van het ontwerp is noodza

kelijk. Aanpassingen hebben betrekking op de opzet van de gebouw

geometrie en de hoogbouwproductiemethode. 

3. Met behulp van de formule Pf; x Pd; < 1 0·6 en de specifieke faalkans Pfi. 

De specifieke faalkans is alleen relevant voor de kritieke productie(deel) 

proces(sen) . Deze toets vindt plaats na stap 5 met inachtneming van stap 6 in 

de voorlopige ontwerpfase en de definitief ontwerpfase van het ontwerppro

ces, zie tabel 5.3. Met het resultaat van de toets wordt geanalyseerd of: 

• Het ontwerp voldoet, derden lopen geen risico's; 

• Het ontwerp voldoet mits er beheersmaatregelen worden genomen. Dit 

is het geval wanneer er op basis van het ALARA-principe een acceptabel 

restrisico overblijft. Het restrisico wordt opgenomen in het bouwvei lig

heidsplan, zie bijvoorbeeld figuur 4.14; 

• Het ontwerp voldoet niet en het aanpassen van het ontwerp is noodza

kelijk. Aanpassingen hebben betrekking op de opzet van de gebouw

geometrie, de hoogbouwproductiemethode, tijdelijk in het gebouw in 

te brengen elementen zoals ondersteuningsconstructies, torenkranen, 

steigers e.d. en de plaats van materialen in de detaillering. De aanpas

singen hebben allen betrekking op de materialisatie van het gebouw, 

waarbij in het ontwerp moet bestaan uit zo min mogelijk materialen 

uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. Door minder materialen (en 

dus minder elementen) in het gebouw toe te passen neemt de faalkans 

af. Dit volgt door in het hulpmiddel uit stap 5 het aantol elementen te 

verminderen . Zie ook de testcasus in hoofdstuk 6. 
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Uitgangspunten voor het aanpassen van het ontwerp zijn [Lichtenberg, 2005]: 

• Materiaalgebruik tussen de 500 en 600 kg/m2 in plaats van de traditi

onele 1000 tot 1500 kg/m2; 

• Functie-integratie van elementen zodat er minder elementen worden 

toegepast en tevens het brutovolume van het gebouw toeneemt; 

• Hoogbouw wordt gekarakteriseerd door verticaal transport. De combi

natie tussen bovengenoemde punten reduceert het verticaal transport; 

• Het terugdringen van het aantal elementen en handelingen in het proces 

heeft als gevolg dat er minder disciplines op de bouwplaats aanwezig 

zijn. Hierdoor neemt de faalkans en de faalkosten af (en de efficiëntie 

toe). 

Het toetsen aan de maatschappeli jke risicoacceptatienorm vindt plaats in de 

voorlopig en/of definitief ontwerpfase op basis van P( en Pdï 

Tabel 5.3: Hulpmlddel voor het toetsen van het hoogbouwprodudleproces aan de maat
schappelijke risicoacceptatienorm 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm 
Omschrijving: [hoogbouwproductieproces] 

EIS: Pfi x Pdi < 0,000001 
forfaitair 0 x 0 = 0 <of> I 0,000001 
specifiek 0 x 0 = 0 <of> I 0,000001 

5.1 0 Het risicoanalysemodel 

De zeven specifieke stappen voor de analyse van de risico's voor derden kunnen 

in een nieuw model worden weergegeven, zie figuur 5.5. Het risicoanalysemodel 

is ontworpen voor gebruik in de ontwerpfase van het bouwproces. Het risico

analysemodel inventariseert op gestructureerde wijze de risico's die voortkomen 

uit ontwerpbesluiten. Aan de hand van een casus zal het model in het volgende 

hoofdstuk worden getoetst. Op basis van de testcasus is tevens een tutoriel ge

schreven, zie bijlage 3. 

Bouwveiligheid bii ontwerp en uitvoering van binnenstedeliike bouwpro;eden 

TU I = Unlverstt.lt 

I e Unlwrslty ofTothnoiOBY 

83 



Stuftb 

84 

Coördinaten (x,y,z): 
- beschikboor terrein 

- gebouwmosso 

Ontwerp droog
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ontwerp • NEE 

Programma van 
eisen voor 

binnenstedelijke 
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STAP 1 : Samenstellen 
projectteam risicoanalyse 

NEE 
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I 
I 

STAP 4: Inventariseren 
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elementen 

STAP 5: Bepalen faalkans 
Pfi 

STAP 6: Bepalen kans op 
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JA 

Evaluatie risico's 
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binnenstedelijke 
hoogbouw 

TU/e 
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Schetsontwerpfase 

Voorlopig ontwerp- I 
JA Definitief ontwerpfase 

J ----· 

Figuur 5.5: Stroomschema van het rlslcoanalysemodel. De rechthoeken geven een adlvltelt aan, de paral· 
lellogrammen geven de beschikbare Informatie weer en de rulten staan voor uit te voeren toetsen. In de 
beginsituatle wordt op basis van het programma van eisen het risicoanalysemodel geïntroduceerd. In de 
eindsituatle z:ljn de risico's voor derden (aan het einde van de ontwerpfase) geanalyseerd. 
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Uit het figuur 5.5 valt op te maken dat de risicoanalyse met behulp van het risico

analysemodel moet worden beschouwd als een cyclisch proces [Van Weil-Stam, 

2005]. Met de (tussentijdse) resultaten in het cyclische proces van de risicoanalyse, 

wordt de parameter 'ontwerpen met risico's' aan het bouwproces toegevoegd. 

De gemaakte keuzes ten aanzien van het risico voor derden worden zichtbaar 

gemaakt en vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan wat de mo

tivatie is geweest van de ontwerpbesluiten met betrekking tot de veiligheid van 

derden en de keuze voor een bepaalde hoogbouwproductiemethode. 

Het risicoanalysemodel inventariseert de bijzondere risico's voor derden van een 

hoogbouwproductiemethode in een vroeg stadium. Het risicoanalysemodel in

ventariseert de risico's voor derden tijdens het productieproces zodat een bron

gerichte aanpak, met inachtneming van de stand van de techniek, mogelijk is 

(ALARA-principe). 

Het generen van de beheersmaatregelen valt buiten het kader van het onderzoek 

en is dan ook niet opgenomen in het risicoanalysemodeL Het risicoanalysemodel 

genereert, op basis van deze brongerichte aanpak, drie mogelijke uitkomsten: 

• Het ontwerp voldoet; 

• Het ontwerp voldoet mits er beheersmaatregelen worden genomen. Dit is het 

geval wanneer er op basis van het ALARA-principe een acceptabel restrisico 

overblijft. Het restrisico wordt opgenomen in het bouwveiligheidsplan; 

• Het ontwerp voldoet niet en het aanpassen van het ontwerp is noodzakelijk. 

Aan het einde van de ontwerpfase is met behulp van het risicoanalysemodel het 

volgende resu ltaat bereikt: 

• Risico's voor derden zijn geëlimineerd door aanpassingen aan het ontwerp; 

• Restrisico's zijn opgenomen in het bouwveiligheidsplan, waarbij de restrisico's 

zijn geaccepteerd door de aannemer of overgedragen naar een partij die het 

restrisico kan dragen. Met andere woorden er is een risico-eigenaar vastge

steld. 
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De Kroon, Den Haag 

6.1 Inleiding: introdudie en leeswii:zer 

In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de testcasus het ontwerp van het risico

analysemodel getoetst aan het programma van eisen. In paragraaf wordt 6.2 

wordt de testcasus teegelicht en ingevoerd in het risicoanalysmodel. De relevante 

resu ltaten zijn bij elke 'Stap weergegeven. Voor een uitgebreid overzicht van de 

resultaten van elke stap zie bijlage 3 waarin de tutoriel is opgenomen. De tutoriel 

is samengesteld op basis van de ingevoerde casus. 

In paragraaf 6.3 ~rdt het risicoanalysemodel getoetst aan het programma van 

eisen. 
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6.2 Casus De Kroon 

Casus De Kroon is een 132 meter hoge woontoren gebouwd in het centrum van 

Den Haag. De woontoren wordt gerealiseerd op de binnenstedelijke locatie op 

de plek van de gesloopte Zwarte Madonna in het wijnhavenkwartier. Naast de 

woontoren verrijzen nog twee kantoortorens van 140 meter, waarin de ministeries 

van Binnenlandse Zaken en Justitie worden gevestigd. Het ontwerp is van Rapp 

+ Rapp architecten en zal worden gerealiseerd door Ballast Nedam Bouw. Zie 

figuur 6.1. 

~'/' 1 "!<# ,\ 

\ ' ; J ~ ~ ·~~ ~\ ~~ 
1 ',·~~'7 qf' . / \\ ~~\ \-~ 
fé ,~' ~' // 

''\. A _\ "'{? ' . ~~,A( ~ 
Figuur 6.1 : Casus De Kroon, 132 meter hoge woontoren In de binnenstedelijke omgeving van en Haag 

Aan de hand van de casus De Kroon zal het risicoanalysemodel worden getoetst 

aan het programma van eisen. Daarvoor zal het gebouw volgens de zeven stap

pen uit het risicoanalysemodel worden geanalyseerd op de risico's voor derden. 

De resultaten en ervaringen van de risicoana lyse worden teruggekoppeld naar 

het programma van eisen van het risicoanalysemodeL 

Om het gebruik van het risicoanalysemodel te benaderen, is de casus benaderd 

als ontwerp en daarvoor is er geen gebruik gemaakt van de concrete projectge

gevens. De aannames gaan overigens wel uit van de werkelijkheid. Op basis van 

casus De Kroon is een tutoriel geschreven, zie bij lage 3. Voor de uitwerking van 

de stappen 1 t/m 7 van deze casus zie de tutorial. 
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STAP 1 

Het projectteam bestaat uit de leden van klankbordgroep 14 van de STUFIB. De 

leden van de klankbordgroep zijn betrokken bij deze scriptie en de bereidheid om 

het risicoanalysemodel toe te passen kan als een vanzelfsprekendheid worden 

beschouwd. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van zowel ontwer

pende, uitvoerende als toetsende partijen. 

STAP 2 

Allereerst wordt gekeken of er zich probleemgebieden voordoen. Dit gebeurt 

door te toetsen of het bouwterrein zich in zijn geheel bevindt binnen het beschik

bare terreinoppervlak. Hiervoor zijn de coördinaten van de gebouwmassa's no

dig, evenals de coördinaten van het beschikbare terrein. De coördinaten worden 

verkregen door in het ontwerp een assenstelsel te introduceren. Zie figuur 6.2. 
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De coördinaten zijn ingevoerd in een hulpmiddel waarmee is aangetoond dat het 

bouwterrein buiten het beschikbare terreinoppervlak valt. Zie figuur 6.3. Op basis 

van deze uitkomst wordt de risicoanalyse voortgezet in STAP 3, zie het stroomdia 

gram in figuur 5.5. 
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Figuur 6.3: De magenta kleurige velden geven aan dat het bouwterrein bulten het beschikbare terreinoppervlak valt. Uit het 
figuur blllkt dat de voorgevel en rechterziJgevel vanaf een hoogte van 45 meter risico's voor derden veroorzaakt tlldens het 
hoogbouwproductleproces. In deze casus wordt er vanuit gegaan dat alle elementen met betrekking tot de hoofddraagcon
structie en de gevel- en dakconstructie In deze gevelvlakken tot de risico-elementen behoren. 

STAP 3 

Op basis van het ontwerp van de hoofddroogconstructie en de gevel- en dokcon

structie wordt het productieproces beschreven met behulp van SADT. Om bouw

methoden te kunnen vergelijken, wordt een droge en een natte bouwmethode be

schouwd. In de droge bouwmethode is de gevel- en dokconstructie geïntegreerd 

in de hoofddraogconstructie, zie bijloge 2. In de natte bouwmethode moet de 

gevel- en dokconstructie naderhond worden gerealiseerd, zie wederom bijloge 

2. Voor de gevelconstructie moeten er in de beukopeningen binnenspouwblad

elementen worden geplaatst. Over het gehele geveloppervlok worden buiten

spouwbladelementen geplaatst. Voor de uitgongspunten van de constructie zie de 

principedetails uit figuur 6.4. 
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Figuur 6.4: Opzet van de constructie, op basis van prlnicpedetalls, van casus De Kroon. Links de droge bouwmethode, rechts 
de naHe bouwmethode. 

STAP4 
Aan de hand van activiteiten in het productieproces worden de risicohandelingen 

geïnventariseerd. Voor elke handeling is beoordeeld welke elementen er in het 

probleemgebied terecht kunnen komen. Daarbij zijn alleen de gevels beschouwd 

die grenzen aan het risicogebied. Zie tabel 4.3 t/m 4.5. 

Op basis van de inventarisatie van de risicohandelingen worden de risico-ele

menten naar gewichtsklasse (tabel 4.2) geïnventariseerd, zie tabel 6.1. 
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Tabel 6.1 : De risico-elementen 
uit tabel 4. 1 uit hoofdstuk 4. 

STAP 5 
Met behulp van de risicohandelingen en risico-elementen wordt de faalkans Pf; 

bepaald. Dit gebeurt door de risicohandelingen en risico-elementen in te voeren 

in een hulpmiddel. Het is daarbij mogelijk om de faa lkans Pf; forfaitair of specifiek 

te bepalen. Zie figuur 6.5. 

0,02483 303* 

*Pf, bepaald met de totale kansregel op basis van de drie procesgangen welke zlln inge
voerd in stap 5 [Montgomery, 2004]. 
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E-D- PJqod 

lil PJqod Elomenl 
1ii DROGE BOl.JW'METHODE 

.., Exl: 

1i 1 UITZETTEN MAATWERING PREFAB 
1ïi1 2 TRANSPORTEREN SANDWIOi ELEII4ENT 

2.1 TRANSPORTEREN NAAR BOI.J\IIP!AATS 
1ïi1 2.2 AANPIKKEN SAIIINlOi ELE114ENT 

2.2.1 VERF'IAATSEN MATERIEEL 
2.2.2 VERWIJDEREN BESOiER1141NGSMA TERIAAL 
2.2.3 AANBRENGEN STEKEINDEN BOVENZIJDE ELE114ENT 
2.2.4 AANPIKKEN SANDINICH ELE114ENT 

2.3 TRANSPORTEREN NAAR MONTAGEPLEK 
Gi 3 POSTIONEREN SANDINICH ELEMENT 

Ei 31 PREPAREREN \o/ERKPLEK 
31.1 VERF'\AATSEN MATERIEEL EN MATERIAAL 
31.2 KLAARLEGGEN SDiOREN 
31.3VERWIJDEREN BETONRESTEN 
31.4 AANBRENGEN COMPRESSIEBAND 

lîi 3.2F'\AATSEN SANDWICH ELEMENT 
32.1 MANOEUI/REREN SANDWICH ELEII4ENT 
3.2.2 POSITIONEREN SANDWIOi ELEMENT 
3.2.3VERWIJDEREN VALBEVEIUGING 
32.4 SANDWIOi ELEMENT F'\AATSEN OVER STEKEINDEN 
32.5 F'\AATSEN SANDINIOi ELEMENT 

3.3 ONDER STEUEN SANDINIOi ELEMENT (1..0) 
Ei 34 TLIDELLJK FD<EREN SANDINIOi ELEMENT 

34.1 MONTEREN SCHOREN AAN SANDINICH ELEMENT 
34.2 MONTEREN SDiOREN AAN VLOER 
34.3AANDRAAIEN SDiOOR 1 
34.4 TELOOD STEllEN SANDWIOi ELEMENT 
H.5 AANDRAAIEN SDiOOR 2 

ii 3.5 LOSKOPPELEN SAIIINlOi ELEII4ENT 
15.1 LOSKOPPELEN SANDINIOi ELEMENT 
l5.2VERWIJDEREN HLISLUSSEN 

1ii1 4 DEFINITIEF FD<EREN SANDINIOi ELEMENT 
t 4.1 ONDERSABELEN SANINIOi ELEMENT 
+ 4.2VUUEN VERTICALE VOEGEN 
+ 4.3AANGIETEN GAINES 

1ii1 5 CONDITIONEREN WERKPLEK 
5.1 AANBRENGEN VALBEVEILIGING 
5.2 AANBRENGEN PLANKEN 
5.1 DEMONTEREN KUMCONSTRUCTIE VERDIEPING MIN 1 BUITENSPOUWBLAD 
5.2VERF'\AATSEN KUMCONSTRUCTIE BUITENSPOU'W'BLAO 
5.3 MONTEREN KUMCONSTRUCTIE VERDIEPING 1'\.US 1 BUITENSPOUWBLAD 

lil 6 AFWERKEN SANDWIOi ELEMENT 
6.1 VERWIJDEREN SDiOREN 

1i 6.2Af'NERKEN GATEN 

.I Proeen UementsManager ~-~I!XJ 

FobeRolo 

® Spocilic Follure Role 

0 O..oFobeRolo 

ElomeniSpociicF-..RIIe 

~ 

fig.uur 6.5: Met behulp van dh hulpmlddel wordt de faalkans Pf1 forfaitair of specHiek bepaald 

STAP 6 
Met behulp van de kenmerken van de infrastructuur en belende bebouwing wordt 

de kans op een ongeval met dodelijke afloop Pd; bepaald. Deze kenmerken wor

den ingevoerd in een hulpmiddel. Zie tabel 6.2. 

0,00000 0,00000 
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Tabel 6.2.1: Met behulp van dit hulpmlddel wordt de kans op een dodelllk ongeval Pdl 
bepaald. 

Verkeerssituatie in probleemgebied 
0 h · bi b. d A ht r zijgevel msc njving: pro eemge 1e ree e 

Verkeersituatie in probleemgebied 

Lengte I Breedte I 
481 

Len te~ len te rïstrook 9 9 I 
Breed!= breedte rijsinook 
Aontal=oontal rijstraken 

3,51 
Aantal 

i 

Vaertuigen=outo/ m1 x lengte rijstraak 
Pers/voert= 1 ,3 

Autodichtheid 

Intensiteit Snelheid Dichtheid 

Auto/uur km/uur Auto/m1 

2 

499 50 0,00998 
file 0,125 

k = q / (vxlOOO) [outo/ m'] 

Lengte= lengte x contol 

A pers=vaertuigen x 1,3 x10,2 (m2) 
Pdi=A pers/A 

Bebouwing in probleemgebied 
0 

personen 

Npers= 0,3 [m2) Pdi=Apers/A 
A= pers x Npers (m2) 

Tabel 6.2.2: Met behulp van dit hulpmlddel wordt de kans op een dodelllk ongeval Pdl 
bepaald. 

Verkeerssituatie in probleemgebied 
O mschri jving· probleemgebied B voorgevel 

Verkeersituatie in Probleemg_ebied 

Lengte I Breedte I 
641 

Lengte~ lengte rijstrook 
Breedt=breedte rijstrook 
Aantol =oontol rijstroken 

3,51 
Aantal 

Voertuigen= outo/m1 x lengte rijstrook 
Pers/voert= 1 ,3 

Autodichtheid 

Intensiteit Snelheid Dichtheid 

Auto/ uur km/uur Auto/m 1 

2 

403 50 0,00806 
file 0,125 

k ·- I vx 1000 q ( l I outo/ m1 

Lengte=lengte x oontal 

auto= 
A pers=voertuigen x 1,3 x 10,2 (m2) 
Pdi=A pers/A 

Bebouwing in probleemgebied 

Pdi=Apers/A 
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STAP 7 

Als laatste wordt getoetst of het ontwerp voldoet aan de eis: Pf; x Pd; < 1 0·6• Dit 

gebeurt door de kans pf; uit STAP 5 {figuur 6.5) en de kans Pd; uit STAP 6 {tabel 

6.2) in te voeren in een hulpmiddel. Het resultaat is opgenomen in tabel 6.3. 

Tabel 6.3: Toets van het ontwerp aan de els Pf, x Pd1 < 104. De droge bouwmethode rea
llseerd de hoofddraagconstructie en de gevel- en dakconstrudle In één procesgang. De 
natte bouwmethode reallseerd de hoofddraagconstruclt en de gevel- en dakconstrudle In 
drie procesgangen (zie stap 3). Belde hoogbouwprodudlemethoden voldoen niet aan de 
maatschappelijke rlslcoacceptatlenorm. 
• Pf1 x Pd, bepaald op basis van de drie procesgangen welke zijn Ingevoerd In stap 5 met de 
totale kansregel [Montgomery, 2004]. 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm 
Omschrijving: Casus De Kroon, toets risico voor derden aan maatschappelijke 

risicoacceptatienorm voor een droge bouwmethode. 

EIS: pfj x Pdi < 0,000001 
forfaitair 0,06649 x 0,5 = 0,0332445 > I 0,000001 
specifiek 0,02483 x 0,5 = 0,012417 > I 0,000001 

Toets maatschappelijke risicoacceptatienorm 
Omschrijving: Casus De Kroon, toets risico voor derden aan maatschappeli jke 

risicoacceptatienorm voor een natte bouwmethode. 

EIS: pfj x Pdi < 0,000001 
forfaitair 0,07163 x 0,5 = 0,035815 > I 0,000001 
specifiek . x • = 0,040061754 > I 0,000001 

Uit tabel 6.3 volgt dot de hoofddraagconstructie en de gevel- en dakconstructie 

grenzend aan de bouwveiligheidszone, welke buiten de beschikbare terreinop

pervlokte valt, niet volgens de droge of natte bouwmethode op maatschappelijk 

verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt voor zowel de forfaitoir 

als specifiek bepaalde faalkans P(, waarbij geldt dot: 

• De forfaitoir bepaalde faa lkans pf; kon verlaagd worden door het aantol 

bouwmateriolen per gewichtsklasse te reduceren of door beheersmaatregelen 

te nemen in het bouwveiligheidsplon; 

• De specifiek bepaalde faalkans pf; kon verlaagd worden door het aantol 

bouwmateriolen te reduceren, de risicohandelingen in het hoogbouwproduc

tieproces uit het proces te ontwerpen of door beheersmaatregelenmaatrege

len te nemen in het bouwveiligheidsplan. 

Hierbij opgemerkt dot: 

• De beschouwde gevelvlokken op de meest ongunstige wijze zijn ingevoerd. 

Doorbij is aangenomen dot alle elementen in dezefde mate het probleemge

bied beïnvloeden. Een nauwkeurigere invoer met inachtneming van de mo

gelijke beheersmaatregelen zullen de konsen Pf; en Pd; reduceren. Voor het 

doel van dit hoofdstuk, het toetsen van het risicoonolysemodel, is de invoer 

nauwkeurig genoer; 
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• In de droge bouwmethode het proces van het realiseren van de gevel- en 

dakconstructie is geïntegreerd in het proces van het realiseren van de hoofd

draagconstructie, dit omvat één procesgang. Voor de natte bouwmethode 

zijn het realiseren van de hoofddraagconstructie en het realiseren van de 

gevel- en dakconstructie afzonderlijke processen. Voor het realiseren van de 

gevelconstructie moeten er in de tunnelopeningen binnenspouwbladelemen

ten worden geplaatst. Voor het buitenblad worden er over het gehele ge

veloppervlak buitenspouwbladelementen geplaatst. In totaal omvat de natte 

bouwmethode drie procesgangen. 

Wanneer de toets aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm van de forfaitair 

bepaalde faalkans van beide bouwmethoden wordt vergeleken, valt op dat deze 

voor de droge en natte bouwmethode elkaar benaderen. Dit komt doordat de 

forfaitaire kans wordt bepaald op basis van het totaal aantal risicohandelingen in 

het hoogbouwproces (zonder naar de handeling en de betrokken elementen op 

zichzelf te kijken). Op basis van de verdeling van aantal handelingen voor beide 

productiemethoden komt de forfaitaire kan bij benadering overeen. Op basis van 

de forfaitair bepaalde faalkans Pf is het niet betrouwbaar om de bouwmethoden 
I 

met elkaar te vergelijken . 

Wanneer de toets aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm van de specifiek 

bepaalde faalkans van beide bouwmethoden wordt vergeleken, valt op dat de 

droge bouwmethode aanzienlijk minder risicovol is dan de natte bouwmethode. 

De droge bouwmethode heeft aanzienlijk minder risicohandelingen en elementen 

die, wanneer de handelingen per element worden bestudeerd, ook een lager 

risico voor derden tot gevolg heeft. Logischerwijs wordt er dan voor de aanpas

singen in het ontwerp gekozen voor de droge bouwmethode. Voor de droge 

bouwmethode is het eenvoudiger om voor de risico's ontwerpoplossingen of be

heersmaatregelen te vinden. 
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6.3 Toets van risicoanalysemodel aan het programma van eisen 

1. Het risicoanalysemodel moet op basis van de ontwerpbeslissin

gen in de ontwerpfasen de risico's voor derden tiidens het produc

tieproces kwalitatief en kwantitatief in kaart brengen. 

2. Het model moet de risico's voor derden toetsen aan de norm die 

de maatschappii daaraan stelt. 

Het ontwerp van het risicoanalysemodel analyseert de risico's voor derden in het 

productieproces tijdens de ontwerpfasen van het hoogbouwproject. Het ontwerp 

van het risicoanalysemodel is gekoppeld aan de ontwerpbeslissingen in het ont

werpproces. De stoppen in het risicoana lysemodel ontwikkelen zich synchroon 

met de stoppen van het ontwerpproces. In stap 1 wordt het initiatief genomen 

voor de risicoanalyse bij aanvang van de schetsontwerpfose. Op basis van het 

schetsontwerp vindt in stop 2 de eerste toetsing van het ontwerp plaatst. Het 

risicoanalysemodel geeft aan of het bouwterrein volt binnen de beschikbare ter

reinoppervlokte en wonneer dat niet het geval is, geeft het model aan waar een 

probleemgebied ontstaat. 

De stoppen 3 t/m 7 worden uitgevoerd op basis van het voorlopig ontwerp of 

definitief ontwerp en het ontwerp van het productieproces. Voor het gebouwdeel 

dot het probleemgebied beïnvloedt, wordt met het risicoanalysemodel de risi

cohandelingen uit het hoogbouwproductieproces geïdentificeerd. Op basis van 

de risicohandelingen worden tevens de risico-elementen geïdentificeerd. Met de 

risicohandelingen en risico-elementen wordt de faalkans P( bepaald. Op basis 

van het probleemgebied wordt de kans op overlijden Pdi ten gevolge van vollende 

elementen in het probleemgebied bepaald. 

De vermenigvuldiging van Pdi maal Pfi moet kleiner zijn don de mootschappelijke 

risicoacceptatienorm 1 Q-6/joor. De mootschoppij accepteert een risico waarbij 

één persoon op de miljoen mensen aanwezig in het risicogebied komt te overlij

den ten gevolge van het hoogbouwproductieproces voor elk project. 

De formule Pf. x Pd. < 1 Q-6 is niet bewezen als representatief voor de definië-
' I 

ring van het risico voor derden volgens de gevolgdrogers. Doch is deze formule 

interessant omdat het dwingt het ontwerp op detailniveau op de elementen te 

beoordelen. Deze benodering maakt een brongerichte aanpok voor de risicobe

heersing mogelijk volgens het ALARA-principe. 

Het ontwerp van het risicoanalysemodel voldoet aan de eerste twee eisen van het 
programma van eisen. Het inzicht in de faalkans en de mootschappelijke risicooc

ceptatienorm is echter beperkt en dient verder te worden onderzocht. 
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3. Het resultaat van de risicoanalyse moet zodanig opgebouwd 

ziin, dat: 
• Het resultaat kan worden gebruikt voor interventies in het ont

werp (voorkomen van risico's tiidens het ontwerpproces); 

• Het resultaat input kan vormen voor het bouwveiligheidsplan 

(accepteren en overdragen van risico's tiidens het productie

proces); 

De bouwkolom weet te weinig van het eigen product en productieproces. Hierbij 

is een vergelijking met de auto-industrie mogelijk. De bouwindustrie kan niet 

aangeven in welke stap, een bepaalde hoeveelheid materiaal, in een bepaalde 

tijd wordt verwerkt [Lichten berg, 2005). Het afwegen van hoogbouwproductieme

thoden in het kader van de invloed op de binnenstedeli jke omgeving is daardoor 

niet mogelijk. Het is daarvoor noodzakelijk om: 

• Het bouwproces te simuleren in het kader van 'in één keer goed'; 

• Het onder overeenstemming van een gezamenlijk beeld, belang en verwach

ting uitvoeren van integraal risicomanagement waarbij de risico's aan een 

risico-eigenaar worden gekoppeld; 

• Het nemen van verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheersen van 

de risico's voor derden in het kader van het gezamenlijke beeld, belang en 

verwachting van het project; 

Het risicoanalysemodel vult deze hiaat in, met het risicoanalysemodel zijn er drie 

uitkomsten te genereren: 

• Het ontwerp voldoet aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm ( = vei

lig); 

• Het ontwerp voldoet niet aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm (= 

onveilig, ontwerpinterventie). Dit is het geval bij casus De Kroon; 

• Het ontwerp voldoet aan de maatschappelijke risicoacceptatienorm mits er 

beheersmaatregelen worden genomen (= onveilig, beheersmaatregelen 

bouwveiligheidsplan); 

Op basis van de resultaten van stap 5 van het risicoanalysemodel kan brongericht 

de risicohandelingen en risico-elementen in het ontwerpproces worden uitontwor

pen. 

Voor de risico's die niet uitontworpen zijn, kunnen op basis van het probleemge

bied en de risico-elementen beheersmaatregelen worden getroffen in het bouw

veiligheidsplan. Voorbeelden van maatregelen zijn beschermingsconstructies, 

wegafsluitingen of het plannen van risicohandelingen op momenten dat er weinig 

of geen personen in het probleemgebied aanwezig zijn. 

Het ontwerp van het risicoanalysemodel voldoet aan de derde eis van het pro

gramma van eisen, mits het model uitvoerig wordt getest op de kwaliteit van de 

risicoanalyse met betrekking tot het beheersen van de risico's voor derden. 
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4.Het risicoanalysemodel moet kunnen worden gebruikt door: 

• De gebouwontwerpers voor het nemen van maatschappe

liik verantwoorde ontwerpbeslissingen; 

• De uitvoerende partiien voor het opstellen van het bouw

veiligheidsplan; 

• De lokale overheid als toetsinstrument voor het bouwvei

ligheidsplan. 

5. Het risicoanalysemodel moet integraal inzetbaar ziin voor ont

werpende, uitvoerende en toetsende adoren in het bouwproces. 

Er is een aantoonbaar verband tussen het ontwerp en het proces betreffende het 

ontstaan van risico's voor derden. Dit noodzaakt een gedegen kennisuitwisse

ling tussen het productieproces en het ontwerpproces; multidiscipl inair ontwer

pen. Hier ontstaat nadrukkelijk de vraag om niet alleen het product gebouw te 

ontwerpen, maar ook het productieproces. Het strekt tot de aanbeveling om als 

uitgangspunt voor het ontwerp van een hoogbouwproject het principe van 'design 

for process' volgens het concept van SlimBouwen© te volgen . 

De opzet van het risicoanalysemodel en de daarin gebruikte hulpmiddelen zijn 

ontworpen op basis van de algemene kennis van de bouwkundige. In het geval 

van kennishiaten weet de gebruiker in ieder geval waar deze kennis kan worden 

opgedaan en om welk specifiek kennisaspect het gaat. Zo kan een ontwerper 

ontdekken dat het monteren van buitenspouwbladen risico's voor derden veroor

zaakt in het hoogbouwproductieproces. Daarvoor kan de ontwerper onderzoek 

doen welke alternatieven er mogelijk zijn die minder of geen risico's voor derden 

veroorzaken. 

Op basis van deze gedachte: 

• Draagt de ontwerper de verantwoordelijkheid voor een brongerichte aanpak 

van de risico's voor derden in de ontwerpfasen van het hoogbouwproject; 

• Draagt de uitvoerende partij de verantwoordelijkheid voor het opnemen van 

adequate beheersmaatregelen in het bouwveiligheidsplan; 

• Draagt het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor het toetsen van het 

ontwerp dan wel bouwveiligheidsplan in het belang van de veiligheid van 

derden. 

Het risicoanalysemodel voldoet aan de vierde en vijfde eis uit het programma 

van eisen. Het ontwerp is integraal toepasbaar vanuit het oogpunt dat in het risi

coanalysemodel duidelijk is aangegeven welke informatie uit het ontwerpproces 

dan wel productieproces moet worden ingevoerd. Het ontwerp is niet getoetst aan 

de inzetbaarheid van het risicoanalysemodel voor de ontwerpende, toetsende en 

uitvoerende actoren. 
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Aanbeveling met betrekking tot het risicoonolysemodel: 

• Om een kwalitatieve uitspraak te kunnen doen over de kwantitatieve faalkans 

Pf; met betrekking tot het vollen van elementen zijn meer data benodigd: Wat 

is de kans dat het fout gaat? Onderzoek naar de faalkans wordt daarom 

aanbevolen. 

• Om een kwalitatieve en kwantitatieve uitspraak te kunnen doen betreffende 

de mootschappelijke risicoacceptatienorm voor bouwprojecten zijn meer dato 

benodigd. Het is met de huidige statisch onderbouwde cijfers niet mogelijk 

om gefundeerde uitsproken te doen over de acceptatie van een binnenste

delijk hoogbouwproject, omdat cijfermateriool ontbreekt; hoe vaak gaat het 

goed of fout? Ook een psychologisch onderbouwding van de maatschappe

lijke acceptatiegrens ontbreekt. Onderzoek naar de faalkans wordt daarom 

aanbevolen. 

• Het risicoanalysemodel in deze scriptie bestoot uit zeven stoppen met een 

groot aantol hulpmiddelen. Het strekt tot een aanbeveling om de hulpmid

delen in één sofware-omgeving samen te brengen en vereenvoudigingen aan 

te brengen. Het huidige model is als theoretisch model gepresenteerd in deze 

afstudeerscriptie, doch niet gebruiksvriendelijk; 

• Het risicoanalysemodel in deze scriptie is onvoldoende getoetst. Het is nood

zakelijk om te onderzoeken wat de kwaliteit is van de risicoanalyse met met 

betrekking tot het beheersen van de risico's voor derden, voordot gebruik van 

het risicoanalysemodel mogeli jk is. 
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