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Bijlage A1: STABU hoofstukken en paragrafen

00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING
00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN
00.04 AANBESTEDING/INSCHRIJVING

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN 
VOORSCHRIFTEN
01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND 
OP DE U.A.V.
01.03 VERZEKERINGEN
01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN
05.31 LOODSEN EN KETEN
05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 
NIEUW WERK
05.41 INRICHTING WERKTERREIN
05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
05.50 MAATVOERING
05.51 OPMETEN
05.52 UITZETTEN
05.61 TIJDELIJKE DRAINAGE
05.62 TIJDELIJKE BEMALING
05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN
05.72 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN
05.73 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN
05.74 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN

10 STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN
10.31 TOTAAL SLOOPWERK
10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.40 STUTWERK
10.50 HAK- EN BREEKWERK

12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN
12.30 BOUWRIJP MAKEN
12.40 ONTGRAVEN VAN GROND
12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVAN-
GENDE MATERIALEN
12.60 VERDICHTEN VAN GROND
12.70 BEWERKEN VAN GROND
12.81 FOLIES EN WEEFSELS

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN
14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
14.20 BESTAAND WERK
14.31 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
14.32 METALEN BUISLEIDINGEN
14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14.38 VERBINDINGEN
14.40 GOTEN
14.51 PUTTEN
14.52 AFSCHEIDERS
14.53 KOLKEN
14.54 TANKS
14.60 APPENDAGES
14.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
14.81 ISOLATIE

15 TERREINVERHARDINGEN

15.00 ALGEMEEN
15.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, TERREINVER-
HARDING
15.31 KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN
15.38 VOORZIENINGEN KANTOPSLUITINGEN
15.41 STRAATSTEENBESTRATING
15.42 TEGELBESTRATING
15.43 KEIENBESTRATING
15.44 BEDRIJFSVLOERPLAAT BESTRATING
15.51 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ASFALTVER-

HARDING
15.52 ASFALTVERHARDINGEN
15.61 BETONVERHARDINGEN
15.71 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
15.81 GELEIDINGSCONSTRUCTIES

16 BEPLANTING

16.00 ALGEMEEN
16.21 WINNEN BEPLANTING
16.22 ONDERHOUD BEPLANTING
16.30 GRONDVERBETERING
16.41 ZAAIEN
16.42 POTEN
16.43 BEZODEN
16.51 PLANTEN
16.52 VERPLANTEN
16.60 WATER GEVEN
16.80 STELPOSTEN
16.81 FOLIES EN WEEFSELS

17 TERREININRICHTING

17.00 ALGEMEEN
17.12 WERKBESCHEIDEN
17.31 GEBOUWEN/BOUWWERKEN
17.32 TERREINMEUBILAIR
17.33 SPORT-, TRIM- EN SPEELTOESTELLEN
17.34 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZE-
RING EN RECLAME
17.35 DECORATIEVE OBJECTEN
17.41 AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.42 POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.43 GELUIDWERINGSSCHERMEN, VOORAF VER-
VAARDIGD
17.51 TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE 
OBJECTEN
17.52 AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD
17.80 STELPOSTEN

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00 ALGEMEEN
20.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN
20.31 PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAAR-
DIGDE PALEN
20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN
20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN
20.41 DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE 
DAMWANDPROFIELEN
20.42 IN DE GROND GEVORMDE DAMWANDEN
20.43 DAMWANDVERANKERINGEN
20.47 BEWERKINGEN DAMWANDEN

21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN
21.13 BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN
21.15 PROEFSTUK
21.21 BETONREPARATIE
21.22 BETONBESCHERMING

21.23 INJECTEREN
21.31 VERLOREN BEKISTING
21.32 TIJDELIJKE BEKISTING
21.33 STAALPLAATBETONVLOEREN
21.40 WAPENINGSWERK
21.50 IN HET WERK GESTORT BETON
21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH 
AFGEWERKT
21.52 IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
21.53 IN HET WERK GESTORT BETON, GEWICHTBESP. 
VOORZ.
21.60 VOORSPANNING
21.71 NABEHANDELING
21.72 BEWERKING
21.81 ISOLATIE
21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
21.83 PROFIELEN
21.84 OPLEGGINGEN
21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
21.86 VOCHTKERINGEN

22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN
22.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
22.21 VERWIJDEREN AFWERKINGEN
22.22 AANSLUITINGEN EN AANHELEN
22.23 INJECTEREN
22.24 REINIGEN METSELWERK
22.31 BAKSTEEN MET MORTEL
22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL
22.33 BETONSTEEN MET MORTEL
22.34 NATUURSTEEN MET MORTEL
22.35 GLAZEN BOUWSTEEN MET MORTEL
22.36 LEEMSTEEN MET MORTEL
22.41 BAKSTEEN, GELIJMD
22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD
22.43 BETONSTEEN, GELIJMD
22.44 GIPSBLOKKEN, GELIJMD
22.51 BAKSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.52 BETONSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.55 GLAZEN BOUWSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK
22.71 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN
22.72 VOEGWERK
22.81 WAPENING
22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES
22.83 ISOLATIE
22.84 VOCHTKERINGEN
22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIE-
NINGEN
22.86 INFORMATIEPLAAT/-ELEMENT

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELE-
MENTEN

23.00 ALGEMEEN
23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN
23.31 RUIMTELIJKE ELEMENTEN

STABU hoofdstukken en paragrafen

Toelichting

Onderstaande lijst bevat de STABU-codering [23]. STABU staat voor Stichting Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw. 
Activiteiten zijn per werksoort geordend. Praktisch alle bouwactiviteiten die in Nederland gangbaar zijn, zijn opgenomen in 
deze lijst. De STABU-codering bestaat uit een aantal nummers, gevolgd door een tekst. Hier hangt de volgende systematiek 
aan ten grondslag:

Hoofdstuk: de eerste twee cijfers: een werksoort. • 
Paragraaf: het derde cijfer. Is dit cijfer 1, dan gaat het over tekeningen, beschrijvingen en dergelijke. De overige cijfers (2 • 
en verder) gaan over activiteiten aan verschillende werken. De paragraaf kan als een verfi jning op de hoofdstuk worden 
beschouwd. 
Subparagraaf: het vierde cijfer: een verdere verfi jning op de paragraaf.• 
Met een vijfde en zesde cijfer is een verdere verfi jning mogelijk. Dit is buiten beschouwing gelaten in onderstaande lijst. • 
Tekst: een specifi catie van de activiteit en bijbehorend gebouwdeel. • 
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23.41 NIET-VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.43 DAKELEMENTEN
23.50 WANDELEMENTEN
23.51 KOZIJNELEMENTEN
23.61 TRAPELEMENTEN
23.62 BALUSTRADE-ELEMENTEN
23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN
23.81 VOCHTKERINGEN
23.82 VOEGVULLINGEN
23.84 OPLEGGINGEN
23.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN
24.31 BALKCONSTRUCTIES
24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK
24.41 BESCHIETINGEN
24.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
24.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
24.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
24.45 PANEELBEKLEDINGEN
24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN
24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN
24.53 LUIFELELEMENTEN
24.81 ISOLATIE
24.82 VOCHTKERINGEN
24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24.84 OPLEGGINGEN
24.85 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
24.86 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN
25.31 SKELET
25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN
25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS
25.81 VOCHTKERINGEN
25.82 OPLEGGINGEN
25.83 TOEBEHOREN

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.00 ALGEMEEN
26.21 HERSTELLEN KANALEN
26.31 STEENACHTIGE KANAALELEMENTEN
26.32 METALEN KANAALELEMENTEN
26.33 KUNSTSTOF KANAALELEMENTEN
26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS
26.81 DOORVOERINGEN
26.82 BEEINDIGINGEN EN TOEGANGEN

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN
30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT
30.31 STELKOZIJNEN
30.32 KOZIJNEN

30.33 DEUREN
30.34 RAMEN
30.36 ROOSTERS
30.37 PANELEN
30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.41 DAKVENSTERS
30.42 DAKKAPELLEN
30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN
30.44 DAKLUIKEN
30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN
30.52 BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN
30.61 TOURNIQUETS EN RONDLOOPDEUREN
30.62 GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN
30.63 BEDRIJFSBINNENDEUREN
30.64 BEDRIJFSGORDIJNEN
30.68 TOEBEHOREN GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
30.70 BEWEEGBARE BINNENWANDEN
30.80 HANG- EN SLUITWERK

31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN
31.12 WERKBESCHEIDEN
31.21 HERSTELWERKZAAMHEDEN
31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN
31.32 ENKELVOUDIGE FELSPLAATBEKLEDINGEN
31.33 ENKELVOUDIGE PROFIELPLAATBEKLEDINGEN
31.40 SAMENGESTELDE BEKLEDINGEN
31.50 BEKLEDINGEN SANDWICHPANELEN
31.81 VOCHTKERINGEN
31.82 ISOLATIE

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN
32.12 WERKBESCHEIDEN
32.31 VASTE TRAPPEN
32.32 BEWEEGBARE TRAPPEN
32.37 TRAPONDERDELEN
32.41 LADDERS
32.42 KLIMIJZERS
32.43 KLIM- EN BEVEILIGINGEN
32.51 BALUSTRADEN
32.52 LEUNINGEN
32.57 BALUSTRADE- EN LEUNINGONDERDELEN

33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN
33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVOR-
MIGE DAKBEDEKKINGEN
33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN
33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
33.35 DAKDETAILS
33.36 DAKBEGROEIING
33.37 DAKVERHARDINGEN
33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE 
DAKBEDEKKINGEN

33.41 KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN
33.42 METALEN DAKPANPLATEN
33.48 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKPANNEN BE-
DEKKINGEN
33.51 NATUUR- EN KUNSTSTEEN LEIEN
33.52 METALEN LEIEN
33.53 HOUTEN LEIEN
33.54 BITUMINEUZE LEIEN
33.58 OP TE NEMEN ONDERDELEN, LEIEN BEDEKKIN-
GEN
33.61 FELSPLAATBEDEKKINGEN
33.62 ROEVENBEDEKKINGEN
33.63 GESOLDEERDE BEDEKKINGEN
33.64 SCHAKELBEDEKKINGEN
33.68 OP TE NEMEN ONDERDELEN, METALEN-PLAAT-
BEDEKKINGEN
33.71 VEZELCEMENT-PLAATBEKLEDINGEN
33.72 BITUMINEUZE-PLAATBEKLEDINGEN
33.73 METALEN-PLAATBEKLEDINGEN
33.74 KUNSTSTOF-PLAATBEKLEDINGEN
33.78 OP TE NEMEN ONDERDELEN, GEPROFILEERDE 
PLAATBEKLEDINGEN
33.80 RIETBEDEKKINGEN
33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKIN-
GEN

34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN
34.12 WERKBESCHEIDEN
34.13 BEPROEVEN
34.20 BESTAAND WERK
34.31 ENKELBLADIG GLAS
34.32 GELAAGD GLAS
34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34.34 PROFIELGLAS
34.35 KUNSTSTOF
34.36 VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES
34.37 GLASPANEEL
34.41 STRUCTURELE BEGLAZING

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN
35.32 NATUURSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35.33 NATUURSTEEN KOLOMMEN, STIJLEN, LATEIEN 
EN CONSOLES
35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.42 KUNSTSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35.44 KUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.81 ISOLATIE
35.82 VOCHTKERINGEN
35.83 PROFIELEN

36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN
36.20 BESTAAND WERK

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.50 VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN
36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

37 NA-ISOLATIE

37.00 ALGEMEEN
37.30 ISOLATIE-ELEMENTEN
37.41 SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD
37.42 ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD
37.43 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

38 GEVELSCHERMEN

38.00 ALGEMEEN
38.12 TEKENINGEN
38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN
38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN
38.50 GEVELHEKKEN, LUIKEN EN HORDEUREN
38.80 STELPOSTEN

40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN
40.21 HERSTELLEN
40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
40.30 PLEISTERDRAGERS
40.40 PLEISTERWERK
40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN
40.81 PROFIELEN

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN
41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
41.32 WANDTEGELWERK
41.42 VLOERTEGELWERK
41.52 TRAPTEGELWERK
41.62 PLINTTEGELWERK
41.63 MUURAFDEKKINGEN
41.64 ACCESSOIRETEGELS
41.71 VOEGWERK
41.81 ISOLATIE
41.83 PROFIELEN
41.84 TOEBEHOREN

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN
42.21 HERSTELLEN
42.22 AANSLUITINGEN
42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND
42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN
42.32 MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE
42.34 BITUMENGEBONDEN DEKVLOEREN
42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN
42.40 VLOERAFWERKINGEN
42.50 VLOERSYSTEMEN
42.72 BEWERKING
42.81 PROFIELEN

STABU hoofdstukken en paragrafen
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN
43.31 LUIKEN
43.32 ROOSTERS
43.33 OMRANDINGEN
43.34 LUIFEL-/DAKELEMENTEN
43.38 DIVERSE ONDERDELEN
43.41 AFDEKPROFIELEN
43.42 METAALPROFIELEN
43.43 KUNSTSTOF PROFIELEN
43.44 GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN
44.12 WERKBESCHEIDEN
44.16 PROEFOPSTELLINGEN
44.31 PANELENPLAFONDS
44.32 STROKENPLAFONDS
44.33 LAMELLENPLAFONDS
44.34 ROOSTERPLAFONDS
44.35 RASTERPLAFONDS
44.36 BAFFLE-PLAFONDS
44.37 GIPSPLAATPLAFONDS
44.38 PLAFONDELEMENTEN EN -ONDERDELEN
44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWAN-
DEN
44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
44.50 SYSTEEMBEKLEDINGEN
44.80 STELPOSTEN

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN
45.31 REGELWERK
45.32 TENGEL- EN RACHELWERK
45.41 BESCHIETINGEN
45.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
45.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
45.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
45.45 PANEELBEKLEDINGEN
45.46 AFTIMMERINGEN
45.81 ISOLATIE
45.82 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN
46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL
46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.24 BESTAANDE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46.28 BESTAANDE ONDERGROND, DIVERSEN
46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.34 NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46.38 NIEUWE ONDERGROND, DIVERSEN

47 BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN
47.31 KASTEN
47.32 STELLINGEN
47.33 GARDEROBES
47.34 CONTAINERS EN BAKKEN
47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN
47.42 BALIES
47.44 ZITMEUBELS
47.51 BEWEGWIJZERING
47.52 RECLAME-OBJECTEN
47.60 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE
47.80 STELPOSTEN

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFE-
RING

48.00 ALGEMEEN
48.12 TEKENINGEN
48.20 BESTAAND WERK
48.31 BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDER-
GROND
48.32 BEHANGWERK, ONDERLAGEN
48.33 BEHANG OP PAPIERBASIS
48.34 WANDBEKLEDINGEN
48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ON-
DERGROND
48.42 VLOERBEDEKKING, TUSSENLAGEN
48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN
48.45 PARKET
48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BIN-
NEN
48.58 TOEBEHOREN STOFFERING
48.61 PROFIELEN
48.80 STELPOSTEN

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN
50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
50.31 DAKGOTEN
50.32 DAKGOOTBEKLEDINGEN
50.41 METALEN BUISLEIDINGEN
50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
50.48 VERBINDINGEN
50.50 APPENDAGES
50.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
50.60 TANKS
50.62 FILTERS

51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN
51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 

EN CONTROLEREN
51.31 METALEN BUISLEIDINGEN
51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
51.33 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
51.38 VERBINDINGEN
51.41 GOTEN
51.42 PUTTEN
51.43 AFSCHEIDERS
51.50 POMPEN EN TANKS
51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
51.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
51.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN
51.64 SLANGEN
51.81 ISOLATIE
51.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN
52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
52.31 METALEN BUISLEIDINGEN
52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
52.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
52.34 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
52.38 VERBINDINGEN
52.40 POMPEN EN APPARATEN
52.51 VOORRAADTOESTELLEN
52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
52.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN
52.81 ISOLATIE
52.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN
53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
53.14 PROEFOPSTELLINGEN
53.30 SANITAIRCOMBINATIES
53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES
53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.34 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
53.70 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES
53.80 TOEBEHOREN SANITAIR

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.00 ALGEMEEN
54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN

54.14 PROEFOPSTELLINGEN
54.31 METALEN BUISLEIDINGEN
54.38 VERBINDINGEN
54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN
54.50 APPENDAGES
54.60 FLESSEN EN TANKS

55 GASINSTALLATIES

55.00 ALGEMEEN
55.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
55.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
55.31 METALEN BUISLEIDINGEN
55.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
55.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
55.38 VERBINDINGEN
55.40 FLESSEN EN TANKS
55.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
55.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
55.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.00 ALGEMEEN
56.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
56.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
56.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
56.31 METALEN BUISLEIDINGEN
56.32 VERDELERS EN VERZAMELAARS
56.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
56.38 VERBINDINGEN
56.40 APPARATEN, FLESSEN EN TANKS
56.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
56.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
56.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

57 TECHNISCHE INRICHTING

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN
60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
60.14 PROEFOPSTELLINGEN
60.31 METALEN BUISLEIDINGEN
60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.34 METALEN KANALEN
60.35 KUNSTSTOF KANALEN
60.38 VERBINDINGEN
60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AF-
GIFTE

STABU hoofdstukken en paragrafen
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60.42 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE 
AFGIFTE
60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.60 FLESSEN EN TANKS
60.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN
60.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
60.74 APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
60.81 ISOLATIE
60.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
60.83 REGELAPPARATUUR

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTAL-
LATIES

61.00 ALGEMEEN
61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
61.14 PROEFOPSTELLING
61.31 MINERALE KANALEN
61.32 METALEN KANALEN
61.33 KUNSTSTOF KANALEN
61.36 VERDELERS EN VERZAMELAARS
61.38 VERBINDINGEN
61.41 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTI-
GINGSAPPARATEN
61.43 VENTILATOREN
61.51 BINNENROOSTERS
61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN
61.60 APPENDAGES
61.81 ISOLATIE
61.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
61.83 REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

62 KOELINSTALLATIES

62.00 ALGEMEEN
62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
62.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
62.13 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
62.14 PROEFOPSTELLING
62.31 METALEN BUISLEIDINGEN
62.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
62.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
62.38 VERBINDINGEN
62.41 CENTRALE KOELAPPARATEN
62.42 LOKALE KOELAPPARATEN
62.51 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
62.52 KOELLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
62.60 TANKS
62.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN
62.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

62.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN
62.74 APPENDAGES KOELLICHAMEN
62.81 ISOLATIE
62.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN

68 REGELINSTALLATIES

68.00 ALGEMEEN
68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
68.13 KEURING EN BEPROEVING
68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS
68.32 REGELAARS
68.33 CORRIGERENDE ORGANEN
68.34 BEDIENENDE ELEMENTEN
68.41 VERWERKINGSAPPARATUUR
68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
68.52 OMVORMERS

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN
70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
70.12 WERKBESCHEIDEN
70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN 
EN CONTROLEREN
70.14 REVISIEBESCHEIDEN
70.16 PROEFOPSTELLINGEN
70.20 BESTAAND WERK
70.31 TRANSFORMATOREN
70.32 AGGREGATEN
70.33 OMZETTERS
70.34 ACCUMULATOREN
70.35 NO-BREAKSYSTEMEN
70.36 FILTERS
70.37 BLINDSTROOMCOMPENSATOREN
70.38 TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VER-
VAARDIGD
70.41 KANALISATIE
70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN
70.43 DOORVOERINGEN
70.51 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOG-
SPANNING
70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAG-
SPANNING
70.53 RAILKOKERSYSTEMEN
70.54 MEETINSTRUMENTEN
70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN
70.61 ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING
70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING
70.63 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS
70.64 DRADEN
70.65 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL
70.71 SCHAKELAARS, HOOGSPANNING
70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING
70.73 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, 
HOOGSPANNING

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, 
LAAGSPANNING
70.75 SCHAKELAARCOMBINATIES
70.78 SPANNINGSRAILS
70.81 VERLICHTINGSARMATUREN
70.82 LAMPEN
70.83 VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS
70.84 ELEKTRISCHE TOESTELLEN
70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00 ALGEMEEN
75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-
DELEN
75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-
ONDERDELEN
75.12 WERKBESCHEIDEN
75.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. 
STELLEN EN CONTR.
75.14 REVISIEBESCHEIDEN
75.15 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING
75.16 PROEFOPSTELLINGEN
75.20 BESTAAND WERK
75.31 CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.32 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75.33 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
75.37 VOEDINGSAPPARATUUR
75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
75.42 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
75.43 SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
75.44 SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR
75.46 COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.51 REGISTRATIE-APPARATUUR
75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARA-
TUUR
75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUIT-
SNOEREN
75.65 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS
75.71 VERBINDINGSMATERIAAL
75.72 SIGNAALVERDELERS
75.73 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
75.81 GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR
75.82 SOFTWARE
75.83 GEGEVENSDRAGERS

78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN

78.00 ALGEMEEN
78.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
78.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
78.13 NIET-AUTONOME FUNCTIES
78.14 AUTONOME FUNCTIES
78.15 MENS-MACHINEDIALOOG
78.16 BEVEILIGING

78.17 BEHEERFUNCTIES
78.31 SYSTEEMPROGRAMMA’S
78.32 APPLICATIEPROGRAMMA’S
78.33 DATABEHANDELING
78.41 CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR
78.42 RANDAPPARATUUR

80 LIFTINSTALLATIES

80.00 ALGEMEEN
80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
80.13 KEURING
80.31 LIFTKOOIEN
80.32 CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN 
SCHIJVENRUIMTE
80.33 AANDRIJVINGEN
80.34 BESTURING EN SIGNALERING
80.35 SCHACHTTOEGANGEN
80.80 TOEBEHOREN

81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

82 HEF- EN HIJSINSTALLATIES

83 GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTE-
MEN

84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

84.00 ALGEMEEN
84.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-
ONDERDELEN
84.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
84.13 BEPROEVING EN KEURING
84.30 RAILTRAJECTEN
84.40 DAKBALKEN EN -HAKEN
84.50 DAK- EN GEVELWAGENS
84.60 HANGSTEIGERS
84.70 GEVELLADDERS
84.80 GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN

STABU hoofdstukken en paragrafen
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Bijlage A2: STABU hoofdstukken per bouwfase

STABU hoofdstukken per bouwfase

Toelichting

In Bijlage A1 zijn alle hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen van de STABU-codering te vinden. Aangezien deze lijst niet heel overzichtelijk is, worden de STABU-hoofdstukken hieronder geordend per bouwfase. Hiermee kan snel gezocht worden naar 
een hoofdactiviteit. Vervolgens kan het bijbehorende STABU-hoofdstuk worden opgezocht voor een eventuele nadere specifi catie. Sommige werksoorten volgens de STABU kunnen in meerdere bouwfasen voorkomen. 

05 Bouwplaatsvoorzieningen

10 Stut- en sloopwerk

12 Grondwerk

14 Buitenriolering en drainage

15 Terreinverharding

16 Beplanting

17 Terreininrichting

20 Funderingspalen en damwan-

den

AANLOOPFASE

12 Grondwerk 

20 Funderingspalen en damwan-

den

21 Betonwerk

22 Metselwerk

23 Vooraf vervaardigde steenach-

tige elementen

26 Bouwkundige kanaalelemen-

ten

ONDERBOUWFASE RUWBOUWFASE

21 Betonwerk

22 Metselwerk

23 Vooraf vervaardigde steenach-

tige elementen

24 Ruwbouwtimmerwerk

25 Metaalconstructiewerk

26 Bouwkundige kanaalelemen-

ten

32 Trappen en balustraden

30 Kozijnen, ramen en deuren

31 Systeembekledingen

33 Dakbedekkingen

34 Beglazing

35 Natuur- en kunststeen

36 Voegvulling

37 Na-isolatie

38 Gevelschermen

40 Stukadoorwerk

46 Schilderwerk

50 Dakgoten en hemelwateraf-

voeren

GEVEL/DAKFASE AFBOUWFASE

40 Stukadoorwerk

41 Tegelwerk

42 Dekvloeren en vloersystemen

43 Metaal- en kunststofwerk

44 Plafond- en wandsystemen

45 Afbouwtimmerwerk

46 Schilderwerk

47 Binneninrichting

48 Behangwerk, vloerbedekking 

en stoffering

51 Binnenriolering

52 Waterinstallaties

53 Sanitair

54+ Overige installaties



Weerkritische activiteiten

BIJLAGE B
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In onderstaande tabel zijn weerkritische activiteiten opgenomen. Deze zijn geordend naar STABU-codering. Knelpunten die niet bij een STABU-code konden worden ingedeeld, zijn ingedeeld bij code 00.00 - Algemeen. Elk knelpunt aangaande vorst heeft 
zijn eigen unieke code gekregen (KV#). Per knelpunt is aangegeven welk productiemiddel weerkritisch is, wat het knelpunt inhoudt en vanaf welke grenswaarde de activiteit hinder ondervindt van vorst. 

Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij vorst Bron Bovengrens Bron

00 Algemeen

KV001 00 00 Algemeen Arbeid Verlies handvaardigheid en veiligheid, onderkoeling, bevriezing [6] Gevoelstemp. -6 ºC [13]

KV002 00 00 Steiger Materieel Gladheid [1] 0 ºC [1]

KV003 00 00 Ladders en klimmaterieel Materieel Gladheid [6] 0 ºC [6]

KV004 00 00 Hijskraan Materieel Kraan vriest vast [8] -10 ºC [8]

KV005 00 00 Accu's Materieel Verminderde capaciteit [1] 0 ºC [1]

KV006 00 00 Wettelijk Activiteit Vorstgevoelige werkzaamheden [18] 0 ºC [18]

KV007 00 00 Wettelijk Activiteit Minder vorstgevoelige werkzaamheden: als om 7 uur de temperatuur te laag is [18] -3,5 ºC [18]

KV008 00 00 Wettelijk Activiteit Minder vorstgevoelige werkzaamheden: als zowel om 7 als om 10 uur de temperatuur te laag is [18] -0,5 ºC [18]

KV009 00 00 Wettelijk Activiteit Minder vorstgevoelige werkzaamheden: als om 10 uur de temperatuur te laag is [18] -1,5 ºC [18]

05 Bouwplaatsvoorzieningen

KV010 05 00 Kabels leggen Activiteit Kabels leggen: bevroren grond [16] 0 ºC [16]

KV011 05 00 Kabels verwerken Materiaal Kabels verwerken: kabels niet meer verwerkbaar [15] -5 ºC [15]

KV012 05 43 Tijdelijke terreinverharding Materiaal Bevroren grond [7] 0 ºC [15]

KV013 05 61 Tijdelijke drainage Materiaal Bevriezen van water [7] 0 ºC [15]

12 Grondwerk

KV014 12 00 Algemeen Arbeid Bevroren grond (indien handkracht) [7] 0 °C [7]

KV015 12 00 Algemeen Materieel Bevroren grond (machinaal niet meer door te komen) [15] -10 ºC [15]

KV016 12 00 Zand, grind, grond Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV017 12 50 Verwerken van grond/ grondvervangende materialen Activiteit Bevroren grond [18] 0 ºC [18]

14 Buitenriolering en drainage

KV018 14 00 Algemeen Activiteit Bevroren grond [7] 0 ºC [16]

KV019 14 00 Buisleidingen leggen Materiaal Buisleidingen leggen: leidingen niet meer verwerkbaar [16] -10 ºC [16]

KV020 14 00 Buisleidingen lijmen/lassen Materiaal Buisleidingen lijmen/lassen: lijm/lasverbinding hecht niet meer [16] 5 ºC [16]

KV021 14 00 Grondwerk Activiteit Bevroren grond [18] 0 ºC [18]

KV022 14 33 Kunststof buisleidingen Materiaal Buizen zijn niet te verwerken [7] - 5 ºC [15]

KV023 14 38 Verbindingen Materiaal Buizen zijn niet te verwerken [15] -5 ºC [15]

15 Terreinverharding

KV024 15 00 Algemeen Activiteit Bevroren grond: terreinverharding niet goed te plaatsen [7] 0 ºC [15]

KV025 15 52 Asfaltverhardingen Materiaal Asfalt kan niet meer verwerkt worden [16] -5 ºC [16]

16 Beplanting

KV026 16 00 Algemeen Activiteit Bevroren grond: planten kan niet meer [7] 0 ºC [18]

20 Funderingspalen en damwanden

KV027 20 31 Paalfunderingen van vooraf vervaardigde palen Materieel Palen komen de bevroren grond niet goed in [15] -10 ºC [15]

KV028 20 32 In de grond gevormde palen Materiaal Bevriezen beton [15] 0 ºC [15]

21 Betonwerk

KV029 21 00 Wapening Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV030 21 00 Cement Materiaal Mortel moet vorstvrij worden opgeslagen [21] 0 ºC [21]

KV031 21 21 Betonreparatie Materiaal Beton hecht onvoldoende aan ondergrond [7] 5 ºC [16]

Bijlage B1: Lijst met weerkritische activiteiten - Vorst

De grenswaarden zijn bovengrenzen. Als de temperatuur onder de genoemde waarde komt doen zich problemen voor. 

Lijst met weerkritische activiteiten - Vorst
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Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij vorst Bron Bovengrens Bron

KV032 21 23 Injecteren Materiaal Beton hard onvoldoende uit [7] 0 ºC [18]

KV033 21 32 Tijdelijke bekisting Arbeid Gladheid: kans op uitglijden [12] 0 ºC [12]

KV034 21 40 Wapeningswerk Materiaal Kans op brosse breuk van wapening, waardoor sterkte niet gehaald wordt [16] -5 ºC [16]

KV035 21 50 In het werk gestort beton Materiaal Beton hard onvoldoende uit [12] 4 ºC [15]

KV036 21 50 In het werk gestort beton Materiaal Vorst zit nog in constructie [12] 0 ºC [15]

KV037 21 51 In het werk gestort beton, monolithisch afgewerkt Materiaal Beton hard onvoldoende uit [12] 4 ºC [15]

KV038 21 52 In het werk gestort schuimbeton Materiaal Beton hard onvoldoende uit [12] 4 ºC [15]

KV039 21 53 In het werk gestort beton, gewichtsbesparende voorz. Materiaal Beton hard onvoldoende uit [12] 4 ºC [15]

KV040 21 81 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV041 21 82 Ankers en bevestigingsmiddelen Materiaal Gietmortel hard onvoldoende uit [16] 5 ºC [16]

22 Metselwerk

KV042 22 00 Algemeen Materiaal Nachtvorst zit nog in werk [12] 0 ºC [12]

KV043 22 00 Mortel Materiaal Mortel moet vorstvrij worden opgeslagen [21] 0 ºC [21]

KV044 22 23 Injecteren Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [7] 5 ºC [15]

KV045 22 24 Reinigen metselwerk Materiaal Gevaar van opvriezen water wat metselwerk beschadigd [7] 5 ºC [15]

KV046 22 31 Baksteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14] 5 ºC [15]

KV047 22 32 Kalkzandsteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14]  5 ºC [15]

KV048 22 33 Betonsteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14] 5 ºC [15]

KV049 22 34 Natuursteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14] 5 ºC [15]

KV050 22 35 Glazen bouwsteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14] 5 ºC [15]

KV051 22 36 Leemsteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [14] 5 ºC [15]

KV052 22 41 Baksteen, gelijmd Materiaal Lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [14]

KV053 22 42 Kalkzandsteen, gelijmd Materiaal Lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [14]

KV054 22 43 Betonsteen, gelijmd Materiaal Lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [14]

KV055 22 44 Gipsblokken, gelijmd Materiaal Lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [14]

KV056 22 71 Afkwast-, vertin- en raaplagen Materiaal Raaplaag aanbrengen: raaplaag hard onvoldoende uit [15] 0 ºC [15]

KV057 22 72 Voegwerk Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [7] 0 ºC [15]

KV058 22 72 Voegwerk Materiaal Mortel is niet verwerkbaar als het bevroren aangeleverd wordt [3] 0 ºC [3]

KV059 22 83 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen

KV060 23 82 Voegvullingen Materiaal Voegvulling hard onvoldoende uit [7] 0 ºC [15]

24 Ruwbouwtimmerwerk

KV061 24 00 Algemeen Materiaal Indien verlijmen hout: lijm bereikt eindsterkte niet [15] 5 ºC [15]

KV062 24 00 Hout Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV063 24 81 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

25 Metaalconstructiewerk

KV064 25 00 Metaal Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV065 25 31 Skelet Activiteit Lasnaad bereikt eindkwaliteit niet [15] 5 ºC [15]

26 Bouwkundige kanaalelementen

KV066 26 31 Steenachtige kanaalelementen Materiaal Mortel hard onvoldoende uit [15] 0 ºC [15]

KV067 26 33 Kunststof kanaalelementen Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

De grenswaarden zijn bovengrenzen. Als de temperatuur onder de genoemde waarde komt doen zich problemen voor. 

Lijst met weerkritische activiteiten - Vorst
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Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij vorst Bron Bovengrens Bron

30 Kozijnen, ramen en deuren

KV068 30 00 Kozijnen Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

31 Systeembekledingen

KV069 31 82 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

33 Dakbedekkingen

KV070 33 00 Bitumineuze dakbedekking Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV071 33 32 Isolatie/afschotlaag Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV072 33 33 Bitumineuze dakbedekkingen Materiaal Bitumineuze dakbedekking wordt bros [15] -2 ºC [15]

KV073 33 34 Kunststof dakbedekkingen Materiaal Mechanische bevestiging niet waterdicht [15] 0 ºC [15]

KV074 33 34 Kunststof dakbedekkingen Materiaal Lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV075 33 42 Metalen dakpanplaten Materiaal Zink en koperen daken: materiaal niet meer goed verwerkbaar [15] 5 °C [15]

KV076 33 51 Natuur- en kunststeen leien Materiaal Vanaf 45˚. [7] 5 °C [16]

KV077 33 52 Metalen leien Materiaal Vanaf 45˚. [7] 5 °C [16]

KV078 33 53 Houten leien Materiaal Vanaf 45˚. [7] 5 °C [16]

KV079 33 54 Bitumineuze leien Materiaal Vanaf 45˚. [7] 5 °C [16]

KV080 33 58 Op te nemen onderdelen, leien bedekkingen Materiaal Vanaf 45˚. [7] 5 °C [16]

KV081 33 61 Felsplaatbedekkingen Materiaal Zink en koperen daken: materiaal niet meer goed verwerkbaar [15] 5 °C [15]

KV082 33 62 Roevenbedekkingen Materiaal Zink en koperen daken: materiaal niet meer goed verwerkbaar [15] 5 °C [15]

KV083 33 73 Metalen-plaatbekledingen Materiaal Zink en koperen daken: materiaal niet meer goed verwerkbaar [15] 5 °C [15]

KV084 33 80 Rietbedekkingen Materiaal Riet niet meer goed verwerkbaar [7] 0 ºC [18]

34 Beglazing

KV085 34 00 Algemeen Materiaal Kit: hecht niet meer voldoende aan ondergrond [15] 5 ºC [15]

35 Natuur- en kunststeen

KV086 35 00 Algemeen materiaal Mortel: mortel hecht onvoldoende [15] 10 ºC [15]

KV087 35 00 Algemeen Materiaal Lijm: lijm hecht onvoldoende [15] 10 ºC [15]

KV088 35 81 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

36 Voegvulling

KV089 36 00 Algemeen Materiaal Voegmortel hard onvoldoende uit [18] 0 ºC [18]

KV090 36 00 Kitten Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV091 36 30 Voegvullingen met kit Materiaal Kit hecht niet meer aan ondergrond [15] 5 ºC [15]

KV092 36 40 Voegvullingen met schuimband Materiaal Schuimband is niet meer goed verwerkbaar [15] 0 ºC [15]

37 Na-isolatie

KV093 37 00 Isolatie Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV094 37 30 Isolatie-elementen Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

40 Stukadoorwerk

KV095 40 00 Algemeen Materiaal Raaplaag aanbrengen: raaplaag hard onvoldoende uit [15] 0 ºC [15]

KV096 40 00 Algemeen Materieel Spuitwerk bevriest [15] 0 ºC [15]

KV097 40 40 Pleisterwerk Materiaal Er ontstaan blaasjes in stucwerk [12] 5 ºC [15]

KV098 40 50 Buitengevelisolatiesystemen Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

De grenswaarden zijn bovengrenzen. Als de temperatuur onder de genoemde waarde komt doen zich problemen voor. 

Lijst met weerkritische activiteiten - Vorst
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Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij vorst Bron Bovengrens Bron

41 Tegelwerk

KV099 41 00 Algemeen Materiaal Keramische tegels en mortel: hard onvoldoende uit [15] 5 ºC [15]

KV100 41 00 Algemeen Materiaal Keramische tegels en lijm: hechting beperkt [15] 10 ºC [15]

KV101 41 00 Algemeen Materiaal Natuursteen tegel en mortel/lijm: hechting onvoldoende [15] 10 ºC [15]

KV102 41 00 Tegels Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV103 41 71 Voegwerk Materiaal Voegmortel hard onvoldoende uit [15] 5 ºC [15]

KV104 41 81 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

42 Dekvloeren en vloersystemen

KV105 42 00 Algemeen Materiaal Uitharden betondekvloer [14] 0 ºC [15]

KV106 42 00 Algemeen Materiaal Vloeregalisatie bij linoleum [16] 15 ºC [16]

KV107 42 34 Bitumengebonden dekvloeren Materiaal Kunsthars afwerkvloer niet verwerkbaar [15] 5 ºC [15]

43 Metaal- en kunststofwerk

KV108 43 00 Algemeen Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV109 43 00 Metaal Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

45 Afbouwtimmerwerk

KV110 45 00 Algemeen Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV111 45 00 Hout Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV112 45 81 Isolatie Materiaal Indien met lijm bevestigen: lijm hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

46 Schilderwerk

KV113 46 00 Algemeen Materiaal Materiaal bevriest in de slang bij spuitwerk [12] 0 ºC [12]

KV114 46 00 Algemeen Materiaal Verf aanbrengen buiten: verf hecht onvoldoende [15] 5 ºC [15]

KV115 46 00 Algemeen Materiaal Verf aanbrengen binnen: verf hecht onvoldoende [15] 7 ºC [15]

KV116 46 00 Verf Materiaal Vorstvrije opslag [3] 0 ºC [3]

KV117 46 22 Bestaande ondergrond, metaal Materiaal Verf hecht onvoldoende [15] 10 ºC [15]

KV118 46 32 Nieuwe ondergrond, metaal Materiaal Verf hecht onvoldoende [15] 10 ºC [15]

48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering

KV119 48 33 Behang op papierbasis Materiaal Lijm hard onvoldoende uit [15] 10 ºC [15]

KV120 48 34 Wandbekledingen Materiaal Lijm hard onvoldoende uit [15] 10 ºC [15]

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

KV121 50 41 Metalen buisleidingen Materiaal Bevriezen vocht in buisleiding [12] 0 ºC [15]

KV122 50 42 Kunststof buisleidingen Materiaal Bevriezen vocht in buisleiding [12] 5 ºC [15]

KV123 50 48 Verbindingen Materiaal Bevriezen vocht in verbinding [12] 0 ºC [15]

KV124 50 50 Appendages Materiaal Bevriezen vocht in appendage [12] 0 ºC [15]

KV125 50 51 Appendages in leidingen Materiaal Lijm of lasverbinding hecht niet [7] 5 ºC [15]

KV126 50 51 Appendages in leidingen Materiaal Bevriezen vocht in appendage [12] 0 ºC [15]

50 + Installaties

KV127 51 00 Binnenriolering Materiaal Bevriezen vocht in riolering [15] 0 ºC [15]

KV128 52 00 Waterinstallaties Materiaal Bevriezen vocht in installatie [15] 0 ºC [15]

KV129 53 00 Sanitair Materiaal Bevriezen vocht in sanitair [15] 0 ºC [15]

KV130 60 00 Verwarmingsinstallaties Materiaal Vorst zit nog in grond: kan niet worden aangesloten [12] 0 ºC [15]

De grenswaarden zijn bovengrenzen. Als de temperatuur onder de genoemde waarde komt doen zich problemen voor. 

Lijst met weerkritische activiteiten - Vorst
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Bijlage B2: Lijst met weerkritische activiteiten - Neerslag

In onderstaande tabel zijn weerkritische activiteiten opgenomen. Deze zijn geordend naar STABU-codering. Knelpunten die niet bij een STABU-code konden worden ingedeeld, zijn ingedeeld bij code 00.00 - Algemeen. Elk knelpunt aangaande neerslag 
heeft zijn eigen unieke code gekregen (KN#). Per knelpunt is aangegeven welk productiemiddel weerkritisch is, wat het knelpunt inhoudt en vanaf welke grenswaarde de activiteit hinder ondervindt van neerslag. Als de activiteit slechts hinder ondervindt 
van een specifi eke vorm van neerslag (regen, hagel, sneeuw of ijzel), is deze onderaan de tabel opgenomen bij ‘extra’. Daar staat dan vermeld welke vorm van neerslag voor knelpunten zorgt. 

Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij neerslag Bron Ondergrens Bron

00 00 Algemeen

KN001 00 00 Algemeen Arbeid Natte kleding: onderkoeling mogelijk [15] UAV-norm [18]

KN002 00 00 Algemeen Activiteit Modder: toegankelijkheid bouwplaats in geding [12] 10 mm/ etmaal [2]

KN003 00 00 Elektrisch materieel Materieel Kortsluiting [9] > 0 mm/ etmaal [9]

KN004 00 00 Wettelijk Activiteit Halve dak onwerkbaar volgens UAV [18] 2 uur/ dagdeel [18]

KN005 00 00 Wettelijk Activiteit Hele dag onwerkbaar volgens UAV [18] 5 uur/ werkdag [18]

05 Bouwplaatsvoorzieningen

KN006 05 00 Algemeen Activiteit Modder: toegankelijkheid bouwplaats in geding [16] 10 mm/ etmaal [2]

KN007 05 50 Maatvoering Materieel Maatvoeringswerk MOUS [16] UAV-norm [16]

12 Grondwerk

KN008 12 00 Algemeen Activiteit Modder: toegankelijkheid bouwplaats in geding [16] 10 mm/ etmaal [2]

KN009 12 40 Ontgraven van grond Activiteit Erosie/ wegspoelen van grond [19] 10 mm/ etmaal [2]

KN010 12 50 Verwerken van grond/ grondvervangende materialen Materiaal Zandcementstabilisatie spoelt weg [16] 10 mm/ etmaal [2]

15 Terreinverharding

KN011 15 52 Asfaltverhardingen Materiaal Modderige ondergrond vormt geen degelijke basis voor weg [16] 10 mm/ etmaal [2]

20 Funderingspalen en damwanden

KN012 20 32 In de grond gevormde palen Materiaal Beton spoelt uit [16] 5 mm/ uur [8]

KN013 20 32 In de grond gevormde palen Materiaal Grond spoelt in boorschacht [19] 10 mm/ etmaal [18]

21 Betonwerk

KN014 21 21 Betonreparatie Materiaal Beton spoelt uit [16] 5 mm/ uur [18]

KN015 21 32 Tijdelijke bekisting Materieel Roesten van stalen bekistingen [12] UAV-norm [18]

KN016 21 40 Wapeningswerk Materiaal Wapening laat roestvlekken achter [16] UAV-norm [18]

KN017 21 50 In het werk gestort beton Materiaal Beton spoelt uit [12] 5 mm/ uur [8]

KN018 21 51 In het werk gestort beton, monolithisch afgewerkt Materiaal Beton spoelt uit [12] 5 mm/ uur [8]

KN019 21 52 In het werk gestort schuimbeton Materiaal Beton spoelt uit [12] 5 mm/ uur [8]

KN020 21 53 In het werk gestort beton, gewichtsbesparende voorz. Materiaal Beton spoelt uit [12] 5 mm/ uur [8]

22 Metselwerk

KN021 22 00 Algemeen Materiaal Natte stenen hechten niet goed [11] UAV-norm [18]

KN022 22 00 Metselstenen Materiaal Stenen droog opslaag [18] > 0 mm/ etmaal [18]

KN023 22 31 Baksteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN024 22 32 Kalkzandsteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN025 22 33 Betonsteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN026 22 34 Natuursteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN027 22 35 Glazen bouwsteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN028 22 36 Leemsteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN029 22 72 Voegwerk Materiaal Voegwerk spoelt uit [14] UAV-norm [18]

KN030 22 72 Voegwerk Activiteit Gevel is nog te vochtig om te voegen [12] UAV-norm [18]

De grenswaarden zijn ondergrenzen. Als de grens overschreden wordt (bij meer neerslag dan de grens aangeeft) doen zich problemen voor. Als er UAV-norm staat, wordt gedoeld op de grens zoals de UAV die beschrijft (zie 4.4.1 van het hoofdverslag). 

Lijst met weerkritische activiteiten - Neerslag
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Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij neerslag Bron Ondergrens Bron

KN031 22 82 Verankeringen en opvangconstructies Materiaal Wapeningsmortel spoelt weg [17] UAV-norm [18]

KN032 22 83 Isolatie Materiaal Isolatie verliest isolerende werking [17] UAV-norm [8]

23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen

KN033 23 00 Steenachtige en poreuze materialen Materiaal Droge opslag [3] > 0 mm/ etmaal [18]

24 Ruwbouwtimmerwerk

KN034 24 00 Hout Materiaal Droge opslag [18] > 0 mm/ etmaal [18]

25 Metaalconstructiewerk

KN035 25 00 Metaal Materiaal Laswerkzaamheden ondervinden hinder van neerslag [3] UAV-norm [18]

KN036 25 00 Metaal Materiaal Gevaar van roesten [3] > 0 mm/ etmaal [8]

33 Dakbedekkingen

KN037 33 33 Bitumineuze dakbedekkingen Materiaal Dakbedekking hecht niet [14] UAV-norm [18]

KN038 33 34 Kunststof dakbedekkingen Materiaal Dakbedekking hecht niet [14] UAV-norm [18]

34 Beglazing

KN039 34 00 Algemeen Materiaal Kit hecht niet meer op glas [14] UAV-norm [18]

37 Na-isolatie

KN040 37 00 Algemeen Materiaal Natte isolatie verliest isolerende werking [17] UAV-norm [18]

KN041 37 42 Isolatiedeklagen, ter plaatse gevormd Materiaal Pleisterlaag spoelt weg [17] UAV-norm [18]

40 Stukadoorwerk

KN042 40 00 Algemeen Materiaal Er ontstaan vochtplekken in pleisterwerk door doorslaand vocht [12] UAV-norm [18]

KN043 40 00 Algemeen Materiaal Pleisterlaag spoelt weg [17] UAV-norm [18]

KN044 40 40 Pleisterwerk Materiaal Er ontstaan vochtplekken in pleisterwerk door doorslaand vocht [12] UAV-norm [18]

41 Tegelwerk

KN045 41 00 Algemeen Materiaal Tegels hechten niet door vochtige ondergrond [12] UAV-norm [18]

42 Dekvloeren en vloersystemen

KN046 42 00 Algemeen Materiaal Morteldekvloer spoelt uit [14] UAV-norm [18]

45 Afbouwtimmerwerk

KN047 45 00 Hout Materiaal Droge opslag [18] > 0 mm/ etmaal [18]

46 Schilderwerk

KN048 46 00 Algemeen Materiaal Er ontstaan vochtplekken door doorslaand vocht [12] UAV-norm [18]

KN049 46 00 Algemeen Materiaal Verf spoelt uit [16] UAV-norm [18]

48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering

KN050 48 33 Behang op papierbasis Materiaal Schimmelvorming op behang door inslaande regen [12] UAV-norm [18]

Extra Aanvullend sneeuw, hagel & ijzel

KN051 00 00 Algemeen Activiteit Sneeuw & ijzel: Gladheid op bouwplaats [18] > 0 mm/ etmaal bij T < 0 ºC [18]

KN052 00 00 Steiger Activiteit Sneeuw & ijzel: Gladheid op steiger [1] > 0 mm/ etmaal bij T < 0 ºC [1]

KN053 00 00 Ladders en klimmaterieel Materieel Sneeuw & ijzel: Gladheid op ladder [6] > 0 mm/ etmaal bij T < 0 ºC [6]

KN054 21 40 Wapeningswerk Materiaal IJzel: glad staal [16] > 0 mm/ etmaal bij T < 0 ºC [16]

De grenswaarden zijn ondergrenzen. Als de grens overschreden wordt (bij meer neerslag dan de grens aangeeft) doen zich problemen voor. Als er UAV-norm staat, wordt gedoeld op de grens zoals de UAV die beschrijft (zie 4.4.1 van het hoofdverslag). 

Lijst met weerkritische activiteiten - Neerslag
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In onderstaande tabel zijn weerkritische activiteiten opgenomen. Deze zijn geordend naar STABU-codering. Knelpunten die niet bij een STABU-code konden worden ingedeeld, zijn ingedeeld bij code 00.00 - Algemeen. Elk knelpunt aangaande wind heeft 
zijn eigen unieke code gekregen (KW#). Per knelpunt is aangegeven welk productiemiddel weerkritisch is, wat het knelpunt inhoudt en vanaf welke grenswaarde de activiteit hinder ondervindt van wind. 

Code STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt bij wind Bron Ondergrens Bron

00 Algemeen

KW001 00 00 Algemeen Materiaal Wegwaaien licht materiaal [12] Windkracht 6 [12]

KW002 00 00 Wettelijk Activiteit Windkracht 6 gedurende 2 uur per dagdeel [18] Windkracht 6 [18]

KW003 00 00 Wettelijk Activiteit Windkracht 6 gedurende 5 uur per dag [18] Windkracht 6 [18]

KW004 00 00 Werkbak Materieel Verlies controle werkbak [8] Windkracht 6 [8]

KW005 00 00 Hoogwerker Materieel Omwaaien hoogwerker [8] Windkracht 6 [4]

KW006 00 00 Hangbruginstallatie Materieel Verlies controle hangburg [8] Windkracht 6 [8]

KW007 00 00 Steiger Materieel Gevaar omwaaien rolsteiger [8] Windkracht 6 [8]

KW008 00 00 Ladders en klimmaterieel Materieel Gevaar omwaaien materieel [8] Windkracht 7 [8]

KW009 00 00 Hijskraan Materieel Hijswerk [15] Windkracht 6 [9]

KW010 00 00 Vijzelconstructie Materieel Vijzelconstructie kan omwaaien [10] Windkracht 6 [4]

12 Grondwerk

KW011 12 00 Zand, grind, grond Materiaal Wegstuiven materiaal opslag [18] Windkracht 6 [18]

21 Betonwerk

KW012 21 32 Tijdelijke bekisting Activiteit Hijsen [15] Windkracht 6 [4]

KW013 21 33 Staalplaatbetonvloeren Activiteit Hijsen [15] Windkracht 6 [4]

KW014 21 50 In het werk gestort beton Activiteit Storten met kubel [8] Windkracht 6 [8]

KW015 21 50 In het werk gestort beton Activiteit Storten met betonpomp [8] Windkracht 7 [8]

22 Metselwerk

KW016 22 31 Baksteen met mortel Materiaal Omwaaien vers metselwerk [16] Windkracht 6 [16]

KW017 22 32 Kalkzandsteen met mortel Materiaal Omwaaien vers metselwerk [16] Windkracht 6 [16]

KW018 22 33 Betonsteen met mortel Materiaal Omwaaien vers metselwerk [16] Windkracht 6 [16]

KW019 22 34 Natuursteen met mortel Materiaal Omwaaien vers metselwerk [16] Windkracht 6 [16]

KW020 22 72 Voegwerk Materiaal Omwaaien vers metselwerk [16] Windkracht 6 [16]

23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen

KW021 23 00 Algemeen Activiteit Hijsen [15] Windkracht 6 [4]

KW022 23 43 Dakelementen Activiteit Plaatsen kappen [16] Windkracht 6 [16]

KW023 23 50 Wandelementen Activiteit Plaatsen topwanden/spouwbladen [16] Windkracht 6 [16]

KW024 23 61 Trapelementen Activiteit Stellen trappen [16] Windkracht 6 [16]

24 Ruwbouwtimmerwerk

KW025 24 51 Spanten, liggers en kolommen Activiteit Hijsen [15] Windkracht 6 [4]

KW026 24 52 Vloer-, wand- en dakelementen Activiteit Hijsen [14] Windkracht 6 [4]

25 Metaalconstructiewerk

KW027 25 00 Algemeen Activiteit Hijsen staalconstructie [16] Windkracht 6 [4]

33 Dakbedekkingen

KW028 33 33 Bitumineuze dakbedekkingen Materiaal Opwaaien materiaal [16] Windkracht 6 [4]

34 Beglazing

KW029 34 00 Algemeen Materiaal Bezwijken onder winddruk [14] Windkracht 6 [4]

37 Na-isolatie

KW030 37 00 Algemeen Materiaal Wegwaaien materiaal [17] Windkracht 6 [4]

Bijlage B3: Lijst met weerkritische activiteiten - Wind

De grenswaarden zijn ondergrenzen. Als de grens overschreden wordt (bij een hogere windsnelheid dan de grens aangeeft) doen zich problemen voor. 

Lijst met weerkritische activiteiten - Wind



Kosten van verlet

BIJLAGE C  



20

Als het werk stil komt te liggen ten gevolge van verlet kunnen er op vier verschillende gebieden kosten worden gemaakt. 
Door deze kosten bij elkaar op te tellen, kunnen de totale kosten van verlet berekend worden. Van alle kostenposten 
wordt eerst uitgelegd waardoor de kosten ontstaan. Vervolgens wordt aangegeven onder welke voorwaarden er kosten 
optreden. Tenslotte wordt er een formule gegeven om de kosten te kunnen bepalen. 

Arbeidskosten ten gevolge van verlet

In de eerste plaats zijn er de arbeidskosten. Als een activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van weersomstandig-
heden, kan er geen arbeid worden verricht. De CAO voor het bouwbedrijf verplicht wel dat de werknemers onder deze 
omstandigheden krijgen doorbetaald. Er worden dus extra arbeidskosten gemaakt. 
Er is alleen sprake van arbeidskosten ten gevolge van verlet als de arbeid niet alternatief wordt benut. Wordt de arbeid 
voor een andere (niet-weerkritische) activiteit of op een andere locatie ingezet, dan worden er geen extra arbeidskosten 
gemaakt. Waarschijnlijk gaat er wel enige tijd verloren met het elders te werk stellen van de werknemers, wat enige 
kosten met zich meebrengt. Als de arbeid niet alternatief kan worden ingezet, is dit de formule om te bepalen wat de 
arbeidskosten van verlet zijn: 

Arbeidskosten = Aantal werknemers x Loonkosten per uur x 8 x Aantal dagen verlet

Kader C1: Formule voor de berekening van de arbeidskosten ten gevolge van verlet. 

Onder loonkosten worden de bruto kosten, die de werknemer betaalt, verstaan. Voor een gemiddelde bouwvakker be-
dragen deze kosten € 39,- per uur [8].  

ABK ten gevolge van verlet

Op een bouwplaats worden altijd indirecte kosten gemaakt: kosten die niet direct aan één activiteit zijn toe te schrijven. 
Deze kosten worden de ABK genoemd. Een deel van de ABK zijn eenmalige kosten. Denk aan de montage en demon-
tage van het ketenpark, omheiningen en een bouwkraan. Andere delen van de ABK zijn tijdsgebonden, zoals de huur 
van de keten, gebruik van elektra en loonkosten voor administratief personeel. In de praktijk bedragen de totale ABK 
tussen de 5 en 15% van de Aanneemsom [8].  
Als de totale bouwtijd uitloopt ten gevolge van verlet zullen er extra algemene bouwplaatskosten gemaakt worden. Er 
worden alleen extra ABK ten gevolge van verlet gemaakt, als de totale bouwtijd wordt overschreden. Met de volgende 
formule kan worden berekend wat in dat geval de extra ABK zijn. Daarbij wordt de aanname gemaakt dat de tijdgebon-
den ABK evenredig over de hele bouwtijd zijn verdeeld [8]. 

ABK = (Totale tijdgebonden ABK / Bouwtijd) x Aantal dagen uitloop ten gevolge van verlet
 

waarbij:
   Totale tijdgebonden ABK = Aanneemsom x percentage tijdgebonden ABK 

Kader C2: Formule voor de berekening van de ABK (algemene bouwplaatskosten) ten gevolge van verlet. 

Bij het berekenen van de ABK ten gevolge van verlet maakt het niet uit of het verlet ingecalculeerd is of niet. In het geval 
verlet niet is ingecalculeerd maar toch optreedt, krijgt men te maken met onverwachte extra kosten. Is het verlet wel 
ingecalculeerd, dan zijn de kosten die er mee samengaan ten behoeve van de ABK ook ingecalculeerd. Door verlet te 
voorkomen kunnen deze kosten bespaard worden. De extra kosten van de ABK tellen dus altijd mee, ook als de kosten 
wel ingecalculeerd zijn. 

Rentekosten ten gevolge van verlet

Op het moment dat er gebouwd wordt, moet er geïnvesteerd worden. Materiaal, materieel en arbeid moet tijdig betaald 
worden. Pas als (een deel van) het project gereed is, staan er inkomsten van de opdrachtgever tegenover. Tussen de tijd 
dat er geïnvesteerd is en dat de inkomsten zijn ontvangen, moet er rente worden betaald (of er wordt rente misgelopen, 
als het project volledig uit eigen vermogen wordt bekostigd). Elke dag dat het project uitloopt zal er extra rente betaald 
moeten worden. Deze kosten zijn alleen van toepassing indien het totale project uitloopt. Als een activiteit die niet op het 
kritieke pad ligt vertraging oploopt, zullen de rentekosten niet toenemen [Bron: college D. Meijer aan de TU/e]. 

Bijlage C: Kosten van verlet

Het berekenen van de rentekosten is een stuk complexer dan berekenen van de arbeidskosten of ABK. Dit heeft er 
mee te maken dat er alleen rente betaald moet worden over het geld dat al is geïnvesteerd. Materiaal dat nog niet is 
aangeschaft en later pas benodigd is, kan ook later ingekocht worden. Over dit bedrag hoeft geen extra rente betaald 
te worden. 

Een bijkomende factor is het feit dat de opdrachtgever soms in termijnen betaalt. Mocht dat het geval zijn, dan zijn er 
twee mogelijkheden hoe de betalingen plaatsvinden. 

De opdrachtgever betaalt in vaste bedragen (percentages van de bouwsom).• 
De opdrachtgever betaalt variabele bedragen, welke gekoppeld zijn aan de voortgang van het project. • 

Om te bepalen welke rentekosten er gemaakt worden, moet bepaald worden welke investeringskosten er gemaakt zijn 
op het moment dat verlet optreedt. Het gaat dan alleen om gemaakte investeringen min de (eventuele) reeds gemaakte 
aanbetalingen van de opdrachtgever. Deze investering wordt de ‘openstaande investering’ genoemd. De berekening is 
dan als volgt:

Rentekosten = (Rentepercentage per dag Aantal kalenderdagen uitloop) x Openstaande investering

waarbij:
   Rentepercentage per dag = Rentepercentage per jaar 1/365

Kader C3: Formule voor de berekening van de rentekosten ten gevolge van verlet. 

Opgelet moet worden dat de rente per kalenderdag wordt berekend, terwijl het aantal dagen verlet vaak in werkbare 
dagen (dus exclusief weekenden en feestdagen) gegeven is. Ook hierbij geldt, net als bij de ABK ten gevolge van verlet, 
dat de rentekosten ten gevolge van verlet gelden voor elke dag uitloop ten opzichte van de situatie zonder verlet. Im-
mers, als er geen verlet optreedt, hoeft er geen extra rente betaald te worden. Hierbij maakt het niet uit of de vertraging 
ten gevolge van verlet en bijbehorende rentekosten zijn ingecalculeerd. Deze kosten zijn te wijten aan verlet. 

Boetebeding 

Bij overschrijding van de opleverdatum kan er contractueel zijn vastgelegd dat de aannemer een boete moet betalen 
aan de opdrachtgever. De berekening van de boete, mocht deze van toepassing zijn, is als volgt:

Boetekosten = Boetepremie per dag x Aantal dagen overschrijding opleverdatum

Kader C4: Formule voor de berekening van de boetekosten ten gevolge van verlet. 

De opdrachtgever moet er zelf voor zorgen dat er een boeteclausule in de contractvorming meegenomen wordt, anders 
is de aannemer geen vergoeding verschuldigd voor de vertraagde oplevering. Mocht er een boete zijn opgenomen in het 
contract, dan is dit vaak een vast bedrag of een percentage van de aanneemsom [20]. Deze boete moet worden betaald 
voor elke werkdag dat het bouwproject te laat wordt opgeleverd. Hierbij geldt dat de boetekosten gelinkt worden aan de 
contractuele opleverdatum, die anders kan liggen dan de geplande opleverdatum van aannemer. 

De arbeidskosten, ABK, rentekosten en boetekosten zijn niet de enige kosten ten gevolge van verlet en weersomstan-
digheden. Er zijn ook indirecte kosten, zoals materiaal dat onbruikbaar raakt, aan- en afl oopverliezen, slechtere dekking 

over indirecte en niet-projectgebonden kosten en dergelijke. Deze indirecte kosten zijn moeilijk in kaart te brengen en 

worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De uitgerekende kosten van verlet zullen dus lager uitvallen dan 

in de praktijk het geval zal zijn. 

Kosten van verlet
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Totale kosten verlet

Door de verschillende kosten van verlet op te tellen, kan er berekend worden hoeveel kosten verlet met zich meebrengt. 

Dit bedrag kan in principe aangewend worden om maatregelen mee te bekostigen, zodat er geen verlet optreedt. On-

derstaand kader geeft een samenvatting van de berekeningen, inclusief een rekenvoorbeeld: 

 

Totale kosten verlet

Arbeidskosten    = Aantal werknemers x Loonkosten per uur x 8 x Aantal dagen verlet 

ABK    = (Totale tijdgebonden ABK / Bouwtijd) x Aantal dagen uitloop

Rentekosten   = (Rentepercentage per dag Aantal kalenderdagen uitloop) x Lopende investering

Boetekosten  = Boetepremie per dag x Aantal dagen overschrijding opleverdatum 

waarbij:

   Totale tijdgebonden ABK  = Aanneemsom x percentage tijdgebonden ABK

   Rentepercentage per dag  = Rentepercentage per jaar 1/365

Voorbeeldberekening
Gegeven

Aanneemsom:   € 10.000.000

Tijdgebonden percentage ABK: 4 %

Bouwtijd:   500 dagen

Aantal werknemers:  20 personen

Loonkosten per uur:  € 39,- 

Aantal dagen verlet:  50 werkbare dagen 

Uitloop project:   50 werkbare dagen, 70 kalenderdagen 

Rentepercentage:  4 % per jaar

Openstaande investering:  € 2.000.000

Boetepremie:   € 0,-

Berekening

Arbeidskosten   = 20 x € 39,- x 8 x 50    = € 312.000,-

ABK   = (€ 10.000.000 x 4% / 500) x 50 =   € 40.000,-

Rentekosten  = (((1,04 1/365)70)-1) x € 2.000.000 =   € 15.100,-

Boetekosten  = € 0,- x 50    =            € 0,-
          

Totale kosten       = € 367.100,-

Kader C5: berekening van de kosten van verlet: de algemene formules worden uitgewerkt voor een fi ctief project. 

In bovenstaand fi ctief voorbeeld zijn de kosten van verlet bijna 4% van de totale aanneemsom. De arbeidskosten heb-
ben hier verreweg het grootste aandeel in, gevolgd door de ABK. De invloed van de rente- en boetekosten is in dit 
voorbeeld beperkt. 

Met bovenstaande berekeningen kunnen de kosten van verlet becijferd worden. Dit betekent dat ook de maximale 
hoogte van kosten van mogelijke maatregelen bekend zijn. Zolang de kosten van de maatregelen binnen de kosten van 
het verlet blijven, is het de moeite waard om de maatregelen te nemen. Andere criteria dan de kosten, bijvoorbeeld tijd 
en kwaliteit, kunnen ook meespelen in de beslissing om maatregelen te nemen of verlet te accepteren. In bovenstaand 
voorbeeld is er geen boeteclausule opgenomen voor te laat opleveren. Mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen de 
kosten van deze boete een extra reden zijn om tot maatregelen over te gaan, zodat doorgewerkt kan worden bij onwerk-
baar weer. 

Kosten van verlet
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Bijlage D1: Invloed locatie op weersomstandigheden - Lijst met weerstations

Invloed locatie op weersomstandigheden  - Lijst met weerstations

Naam Nr. Gebruikte 
data

Hoogte (m) 
t.o.v. NAP

Karakterisering omgeving

Valkenburg ZH 210 1/1/1971-

30/9/2010

-0,2 m Gelegen in kuststrook achter het duingebied. Vlak, 

open landschap, voornamelijk grasland. Vliegveld. 

Zandgrond.

De Kooy 235 1/1/1971-

30/9/2010

-0,5 m Kuststation, in polder gelegen aan Waddenzeezijde 

(ca. 1 km), juist ten zuiden van Den Helder. Vliegveld. 

Kleigrond.

Schiphol 240 1/1/1971-

30/9/2010

-4,4 m Gelegen in polder. Half open landschap: voornamelijk 

gras- en bouwland afgewisseld door infrastructuur/

gebouwen. Vliegveld. Klei/veen.

Berkhout 249 1/4/1999- 

30/9/2010

-2,3 m Polder, vlak open landschap, voornamelijk bouw- en 

grasland. Kleigrond.

Terschelling (Hoorn) 251 1/6/1994- 

30/9/2010

0,5 m Kuststation, Waddeneiland. Gelegen aan Wadden-

zeekant (ca. 700 m) in polder, voornamelijk grasland. 

Duingebied ten noorden van station. Kleigrond.

De Bilt 260 1/1/1971-

30/9/2010

2,0 m Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvel-

rug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: 

gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en 

bebossing. Zandgrond.

Lelystad 269 1/3/1999- 

30/9/2010

-4,2 m Gelegen in polder, voornamelijk grasland. Vliegveld. 

Kleigrond.

Leeuwarden 270 1/1/1971-

30/9/2010

0,2 m Vlak, open landschap, voornamelijk grasland ten 

noordwesten van stad Leeuwarden. Vliegveld. Klei-

grond.

Marknesse 273 1/1/1989- 

30/9/2010

-3,1 m Gelegen in vlakke, open polder. Voornamelijk bouw-

land. Kleigrond.

Deelen 275 1/1/1971-

30/9/2010

50,0 m Gelegen op stuwwal (Veluwe). Heide/bosgebied, licht 

glooiend landschap. Vliegveld. Zandgrond.

Heino 278 1/3/1990- 

30/9/2010

5,0 m Gelegen in glooiend landschap, voornamelijk gras-

land. Zandgrond.

Hoogeveen 279 1/3/1990- 

30/9/2010

15,6 m Gelegen in open gebied, voornamelijk bouwland. Ver-

graven veen.

Eelde 280 1/1/1971-

30/9/2010

3,5 m Gelegen in vlak, open landschap (voornamelijk gras-

land). Vliegveld. Zandgrond.

Hupsel 283 1/3/1990- 

30/9/2010

29,0 m Gelegen in tamelijk open gebied, voornamelijk gras-

land. Zandgrond.

Nieuw Beerta 286 1/3/1990- 

30/9/2010

-0,2 m Gelegen in vlakke, open polder. Voornamelijk bouw-

land. Kleigrond. 

Twente 290 1/1/1971-

30/9/2010

34,5 m Coulissenlandschap, licht glooiend terrein. Bebos-

sing afgewisseld door bouw- en grasland. Vliegveld. 

Zandgrond.

Westdorpe 319 1/7/1991- 

30/9/2010

1,4 m Gelegen in open gebied (polder), voornamelijk gras- 

en bouwland. Kleigrond.

Wilhelminadorp 323 1/3/1990- 

30/9/2010

1,4 m Gelegen in open poldergebied, voornamelijk bouw-

land. Lichte zavel Kleigrond. 

Rotterdam 344 1/1/1971-

30/9/2010

-4,8 m Gelegen in polder, voornamelijk grasland, zuidoos-

telijk aangrenzend stad Rotterdam. Vliegveld. Klei-

grond.

Naam Nr. Gebruikte 
data

Hoogte (m) 
t.o.v. NAP

Karakterisering omgeving

Cabauw 348 1/7/1986- 

30/9/2010

-0,7 m Gelegen in polder, voornamelijk grasland. Kleigrond.

Gilze-Rijen 350 1/1/1971-

30/9/2010

11,0 m Gelegen in half open landschap, bos afgewisseld 

door bouw- en grasland. Vliegveld. Zandgrond.

Herwijnen 356 1/3/1990- 

30/9/2010

0,9 m Gelegen in polder, voornamelijk grasland. Kleigrond.

Eindhoven 370 1/1/1971-

30/9/2010

20,9 m Gelegen in half open landschap, bos (heide) afgewis-

seld door bouw- en grasland. Vliegveld. Zandgrond.

Volkel 375 1/1/1971-

30/9/2010

20,1 m Gelegen in half open landschap, gras- en bouwland 

afgewisseld door bos. Vliegveld. Zandgrond.

Maastricht 380 1/1/1971-

30/9/2010

114,0 m Gelegen in glooiend coulissenlandschap, gras- en 

bouwland. Hellingbos in omgeving. Vliegveld. Löss 

(krijt).

Arcen 391 1/3/1990- 

30/9/2010

19,0 m Gelegen in half open landschap. Bouwland afgewis-

seld door water (deels onstaan door afgravingen) en 

bos. Zandgrond.

Toelichting

De CAO voor de bouwnijverheid onderscheidt 26 verschillende weerstations. Weerstation Wijk aan Zee is komen te verval-

len per 20-10-2009, en is zodanig niet opgenomen in deze lijst [13 & 22]. 

In onderstaande lijst worden de weerstations benoemd. Elk weerstation heeft een code, waarnaar in de meetgegevens 

verwezen wordt. Van elk weerstation zijn weerstatistieken gebruikt. In de kolom staat aangegeven van welke periode de 

statistieken zijn opgevraagd en gebruikt. De begindatum komt in principe overeen met de datum dat het weerstation in ge-

bruik is genomen (tenzij de gegevens toen nog niet volledig genoeg waren). In de laatste kolommen van de tabel volgt een 

nadere beschrijving van het weerstation: de hoogte ten opzichte van het NAP en een karakterisering van de omgeving. 
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Bijlage D2: Invloed locatie op weersomstandigheden - Postcodegebied per weerstation

Postcodegebied nr Weerstation

1000 - 1129 240 Schiphol

1130 - 1159 249 Berkhout

1160 - 1199 240 Schiphol

1200 - 1299 260 De Bilt

1300 - 1379 269 Lelystad

1380 - 1399 240 Schiphol

1400 - 1419 260 De Bilt

1420 - 1469 240 Schiphol

1470 - 1479 249 Berkhout

1480 - 1599 240 Schiphol

1600 - 1699 249 Berkhout

1700 - 1749 240 Schiphol

1750 - 1759 235 De Kooy

1760 - 1779 249 Berkhout

1780 - 1789 235 De Kooy

1790 - 1799 251 Terschelling

1800 - 1859 240 Schiphol

1860 - 1909 235 De Kooy

1910 - 1929 240 Schiphol

1930 - 1989 235 De Kooy

1990 - 2039 240 Schiphol

2040 - 2062 210 Valkenburg ZH

2063 - 2069 240 Schiphol

2070 - 2099 210 Valkenburg ZH

2100 - 2109 240 Schiphol

2110 - 2119 210 Valkenburg ZH

2120 - 2189 240 Schiphol

2190 - 2299 210 Valkenburg ZH

2300 - 2409 240 Schiphol

2410 - 2419 348 Cabauw

2420 - 2499 240 Schiphol

2500 - 2599 210 Valkenburg ZH

2600 - 2679 344 Rotterdam

2680 - 2689 210 Valkenburg ZH

2690 - 2799 344 Rotterdam

2800 - 2899 348 Cabauw

2900 - 2939 344 Rotterdam

2940 - 2979 348 Cabauw

2980 - 3239 344 Rotterdam

3240 - 3259 323 Wilhelminadorp

3260 - 3299 344 Rotterdam

3300 - 3329 356 Herwijnen

Postcodegebied nr Weerstation

3330 - 3349 344 Rotterdam

3350 - 3399 356 Herwijnen

3400 - 3429 348 Cabauw

3430 - 3439 260 De Bilt

3440 - 3449 348 Cabauw

3450 - 3459 260 De Bilt

3460 - 3499 348 Cabauw

3500 - 3639 260 De Bilt

3640 - 3699 240 Schiphol

3700 - 3769 260 De Bilt

3770 - 3789 275 Deelen

3790 - 3999 260 De Bilt

4000 - 4299 356 Herwijnen

4300 - 4499 323 Wilhelminadorp

4500 - 4599 319 Westdorpe

4600 - 4649 350 Gilze Rijen

4650 - 4699 323 Wilhelminadorp

4700 - 5059 350 Gilze Rijen

5060 5069 370 Eindhoven

5070 5079 350 Gilze Rijen

5080 5099 370 Eindhoven

5100 5199 350 Gilze Rijen

5200 - 5249 375 Volkel

5250 - 5257 350 Gilze Rijen

5258 - 5259 375 Volkel

5260 - 5269 350 Gilze Rijen

5270 - 5279 375 Volkel

5280 - 5299 370 Eindhoven

5300 - 5339 356 Herwijnen

5340 - 5499 375 Volkel

5500 - 5739 370 Eindhoven

5740 - 5799 375 Volkel

5800 - 5809 391 Arcen

5810 - 5849 375 Volkel

5850 - 5999 391 Arcen

6000 - 6039 370 Eindhoven

6040 - 6049 391 Arcen

6050 - 6069 380 Maastricht

6070 - 6073 391 Arcen

6074 - 6079 380 Maastricht

6080 - 6099 370 Eindhoven

6100 - 6499 380 Maastricht

Postcodegebied nr Weerstation

6500 - 6599 391 Arcen

6600 - 6659 375 Volkel

6660 - 6699 356 Herwijnen

6700 - 6829 275 Deelen

6830 - 6859 356 Herwijnen

6860 - 6999 275 Deelen

7000 - 7219 283 Hupsel

7220 - 7229 275 Deelen

7230 - 7299 283 Hupsel

7300 - 7399 275 Deelen

7400 - 7459 278 Heino

7460 - 7689 290 Twente

7690 - 7709 279 Hoogeveen

7710 - 7739 278 Heino

7740 - 7759 279 Hoogeveen

7760 - 7769 286 Nieuw Beerta

7770 - 7799 279 Hoogeveen

7800 - 7849 286 Nieuw Beerta

7850 - 7857 279 Hoogeveen

7858 - 7859 286 Nieuw Beerta

7860 - 7869 279 Hoogeveen

7870 - 7899 286 Nieuw Beerta

7900 - 7999 279 Hoogeveen

8000 - 8059 278 Heino

8060 - 8069 273 Marknesse

8070 - 8199 278 Heino

8200 - 8259 269 Lelystad

8260 - 8269 273 Marknesse

8270 - 8279 278 Heino

8280 - 8329 273 Marknesse

8330 - 8354 279 Hoogeveen

8355 - 8379 273 Marknesse

8380 - 8399 279 Hoogeveen

8400 - 8459 280 Eelde

8460 - 8469 270 Leeuwarden

8470 - 8488 280 Eelde

8489 - 8879 270 Leeuwarden

8880 - 8899 251 Terschelling

8900 - 9159 270 Leeuwarden

9160 - 9169 251 Terschelling

9170 - 9239 270 Leeuwarden

9240 - 9249 280 Eelde

Postcodegebied nr Weerstation

9250 - 9299 270 Leeuwarden

9300 - 9409 280 Eelde

9410 - 9419 279 Hoogeveen

9420 - 9429 280 Eelde

9430 - 9449 279 Hoogeveen

9450 - 9499 280 Eelde

9500 - 9599 286 Nieuw Beerta

9600 - 9639 280 Eelde

9640 - 9699 286 Nieuw Beerta

9700 - 9942 280 Eelde

9943 - 9949 286 Nieuw Beerta

9950 - 9999 280 Eelde

Toelichting

In de CAO voor de bouwnijverheid is bepaald welke 

postcodegebieden bij weerstations horen. Voor elke 

postcode is een weerstation aangewezen waarvoor de 

meetgegevens maatgevend zijn. 

Het vervallen station Wijk aan Zee is in deze lijst niet 

meer opgenomen, maar vervangen door nabijgelegen 

weerstations, zoals CAO-partijen voor de bouwnijver-

heid dit hebben besloten [13 & 22].

Invloed locatie op weersomstandigheden  - Postcodegebied per weerstation
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Aangezien de hoogte ten opzichte van het maaiveld een signifi cante invloed heeft op de windsnelheid, kan deze factor 
niet verwaarloosd worden. Daarom volgt hier een berekening van relevante gegevens voor het onderzoek. 
Theorie over de windsnelheid op hoogte staat beschreven in Eurocode 1. Dit is vertaald naar een Nederlandse norm, 
NEN-EN-1991-1-4. Deze norm is vertaald naar bruikbare gegevens. In de norm staat de volgende formule:

Berekening windsnelheid op hoogte
V

m
(z) = c

r
(z) x c

o
(z) x V

b
           [A] 

waarbij:
V

m
(z) = de windsnelheid op hoogte z.

c
r
(z)  = de ruwheidsfactor op hoogte z;

c
o
(z)  = de orografi efactor, gelijk aan 1,0;

V
b
  = de basiswindsnelheid in m/s, gemeten op 10 meter hoogte. 

c
r
(z)  = k

r
 x ln (z/z

o
)  voor z

min
 ≤ z ≤ z

max
         [B]

 = c
r
(z

min
)   voor z ≤ z

min
         [C]

waarbij ,
z

0
  = ruwheidslengte volgens [D];

k
r
  = de terreinfactor afhankelijk van z

0
, berekend volgens [E];

z
0,II

  = 0,05 m;
z

min
  = de minimale hoogte volgens [D];

z
max

  = 200 meter;
             

Omgeving: z
0

z
min

Bebouwd gebied 0,5 m 7 m

Onbebouwd gebied 0,2 m 4 m

Zee of kustgebied 0,005 m 1 m

k
r
 = 0,19 (z

0
/z

0,II
)0,07            [E]

Kader D3.1: Formule voor de berekening van de windsnelheid op hoogte [5]. 

Volgens de theorie is de windsnelheid vanaf 200 meter hoogte constant. Voor elke waarde boven 200 meter mag 200 
meter worden ingevuld als hoogte. 

Voor de verschillende locaties in Nederland kan k
r
  worden bepaald:

Ligging k
r

Bebouwd gebied 0,223

Onbebouwd gebied 0,209

Zee of kustgebied 0,162

Tabel D3.2: waarden van k 
r
 bij verschillende terreincategorieën. 
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[D]

Voor het onderzoek is relevant bij welke basiswindsnelheid de kritische grens op werkhoogte z wordt overschreden. Im-
mers, als V

m
(z) = 10,8 m/s (Windkracht 6), dan ondervindt de windkritische activiteit op hoogte z hinder van de wind. De 

formule kan dus anders geschreven worden, zodat deze gebruikt kan worden om te bepalen bij welke basiswindsnel-
heid de weerkritische grens op hoogte z overschreden wordt:

V
b
  = V

m
(z) / (c

r
(z) x c

o
(z)).

Deze formule kan verder worden uitgewerkt en ingevuld:

V
b
  = V

m
(z) / (c

r
(z) x 1) 

 = V
m
(z) / c

r
(z)

 = V
m
(z) / (k

r
 x ln (z/z

o
))

De enige twee gevonden windkritische grenzen zijn windkracht 6 (vanaf 10,8 m/s) en windkracht 7 (vanaf 13,9 m/s). Dit 
zijn de kritische grenswaarden die bij V

m
(z) moeten worden ingevuld. Met een interval van 10 meter is voor de hoogtes 

tussen 10 en 200 meter ten opzichte van het maaiveld bepaald bij welke basiswindsnelheid op 10 meter hoogte de 
kritische grenswaarde op hoogte wordt gehaald. Daarvoor is de volgende formule gebruikt:

V
b
 = V

m
(z) / (k

r
 x ln (z/z

o
))

Waarbij: 
V

b 
= basiswindsnelheid, die op hoogte z zorgt voor kritische grensoverschrijding. 

V
m
(z) = 10,8 m/s en 13,9 m/s, afhankelijk van de kritische grenswaarde.

k
r
  = 0,223; 0,209 en 0,162, afhankelijk van de locatie.

z = 10 tot 200, met interval van 10

V
b 
is in deze situatie de waarde die wordt gemeten bij het meetstation. 

Invloed locatie op weersomstandigheden  - Berekening invloed hoogte op windsnelheid
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Hoogte z
Bebouwd gebied Onbebouwd gebied Zee en kustgebied

Windkr. 6 Windkr. 7 Windkr. 6 Windkr. 7 Windkr. 6 Windkr. 7

10 m  16,0  20,6  13,0  17,0  8,7  11,3 

20 m  13,0  16,5  11,0  14,4  8,0  10,3 

30 m  11,8  15,0  10,3  13,0  7,7  9,8 

40 m  11,0  14,0  9,3  12,3  7,2  9,3 

50 m  10,3  13,4  9,3  12,0  7,2  9,3 

60 m  10,0  13,0  9,0  11,3  7,0  9,0 

70 m  9,8  12,3  8,7  11,3  7,0  9,0 

80 m  9,3  12,3  8,2  11,0  6,7  8,7 

90 m  9,3  12,0  8,2  10,8  6,7  8,7 

100 m  9,0  11,8  8,2  10,3  6,7  8,7 

110 m  9,0  11,3  8,2  10,3  6,7  8,2 

120 m  8,7  11,3  8,0  10,3  6,2  8,2 

130 m  8,7  11,0  8,0  10,3  6,2  8,2 

140 m  8,2  11,0  7,7  10,0  6,2  8,2 

150 m  8,2  10,8  7,7  10,0  6,2  8,2 

160 m  8,2  10,8  7,7  9,8  6,2  8,2 

170 m  8,2  10,3  7,2  9,8  6,2  8,2 

180 m  8,2  10,3  7,2  9,8  6,2  8,2 

190 m  8,0  10,3  7,2  9,3  6,2  8,2 

200 m  8,0  10,3  7,2  9,3  6,2  8,0 

Tabel D3.3: berekende windsnelheid op 10 meter hoogte die zorgt voor overschrijding van kritische grenzen (wind-

kracht 6 of 7) bij verschillende locaties, aangepast aan de nauwkeurigheid van de beschikbare meetdata. 

Alle waarden in bovenstaande tabel geven de kritische waarden voor de windsnelheid, gemeten op 10 meter hoogte in 

het open veld. Ter illustratie: op 120 meter in bebouwd gebied wordt een activiteit uitgevoerd die windkritisch wordt bij 

windkracht 6. Deze activiteit zal worden stilgelegd als er op 10 meter hoogte in het open veld een windsnelheid van 8,7 

m/s wordt gemeten. In dat geval zal er windkracht 6 zijn op 120 meter hoogte.   

Bovenstaande waarden kunnen vergeleken worden met statistieken van het KNMI. Van alle bovenstaande waarden is 

bepaald hoe vaak ze overschreden zijn in het verleden. Daarbij gelden de voorwaarden van het UAV: een hele dag is 

onwerkbaar als de grens voor ten minste 5 uur wordt overschreden, of als beide halve dagen onwerkbaar zijn. Een halve 

dag is onwerkbaar als gedurende ten minste 2 uur de grens wordt overschreden. In bijlage E3 is per weerstation en per 

maand te vinden hoe vaak de grens gemiddeld, maximaal en minimaal werd overschreden. 

Invloed locatie op weersomstandigheden  - Berekening invloed hoogte op windsnelheid
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Toelichting

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel procent van de tijd weerkritische grenzen worden overschreden. Dit is per maand bepaald. Daarbij is uitgewerkt hoevaak de grens in een gemiddelde, maximale en minimale situatie wordt overschreden. Deze gege-

vens zijn uitgewerkt voor de 26 weerstations die de CAO voor de bouwnijverheid onderscheidt. Alleen de gegevens van weerstation Eindhoven zijn opgenomen in deze bijlagebundel. Alle overige gegevens zijn terug te vinden op bijgeleverde DVD, bijlage 

[K1]. Alle gegevens zijn gebaseerd op statistieken van het KNMI [22]. 

Maand
 Gevoelstemp -6  UAV vorstgev.  UAV Niet-vorstgev.  -10 ˚C  -9,5 ˚C  -9 ˚C  -8,5 ˚C  -8 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,13  0,82  -    0,22  0,66  -    0,15  0,61  -    0,01  0,11  -    0,01  0,11  -    0,01  0,15  -    0,01  0,15  -    0,02  0,21  -   

Februari  0,03  0,24  -    0,19  0,77  -    0,12  0,71  -    -    -    -    0,00  0,04  -    0,00  0,04  -    0,00  0,04  -    0,00  0,04  -   

Maart  -    -    -    0,03  0,26  -    0,01  0,26  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

April  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Mei  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Oktober  0,02  0,20  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

November  0,09  0,35  -    0,05  0,33  -    0,01  0,17  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

December  0,15  0,58  -    0,16  0,45  -    0,09  0,39  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -   

Maand
 -5 ˚C  -4,5 ˚C  -4 ˚C  -3,5 ˚C  -3 ˚C  -2 ˚C  -1,5 ˚C  -1 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min Gem Max Min

Januari  0,05  0,40  -    0,06  0,45  -    0,07  0,48  -    0,08  0,48  -    0,09  0,52  -    0,12  0,53  -    0,13  0,55  -    0,15  0,58  -   

Februari  0,02  0,25  -    0,02  0,25  -    0,03  0,27  -    0,04  0,34  -    0,05  0,38  -    0,07  0,46  -    0,09  0,59  -    0,11  0,66  -   

Maart  0,00  0,08  -    0,00  0,13  -    0,00  0,13  -    0,00  0,13  -    0,01  0,15  -    0,01  0,16  -    0,01  0,23  -    0,01  0,24  -   

April  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Mei  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Oktober  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

November  -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,05  -    0,01  0,13  -    0,01  0,17  -    0,02  0,23  -   

December  0,01  0,11  -    0,01  0,11  -    0,02  0,11  -    0,02  0,16  -    0,03  0,24  -    0,06  0,29  -    0,07  0,34  -    0,10  0,35  -   

Bijlage E1: Weerstatistieken - Vorst - Station 370: Eindhoven 

Weerstatistieken - Vorst - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 



31

Maand
 -0,5 ˚C  0 ˚C  0,5 ˚C  1 ˚C  1,5 ˚C  2 ˚C 4 ˚C  4,5 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,17  0,61  -    0,19  0,65  -    0,22  0,69  -    0,26  0,85  0,02  0,30  0,90  0,02  0,33  0,95  0,02  0,50  1,00  0,05  0,54  1,00  0,06 

Februari  0,13  0,75  -    0,16  0,82  -    0,19  0,88  -    0,22  0,93  -    0,26  0,95  -    0,30  0,96  -    0,46  1,00  0,05  0,50  1,00  0,07 

Maart  0,01  0,24  -    0,02  0,24  -    0,03  0,26  -    0,04  0,26  -    0,05  0,26  -    0,06  0,29  -    0,17  0,55  -    0,20  0,58  -   

April  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,02  0,10  -    0,03  0,17  -   

Mei  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,03  -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Oktober  -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,01  0,10  -    0,01  0,10  -   

November  0,03  0,27  -    0,03  0,32  -    0,05  0,37  -    0,06  0,38  -    0,08  0,40  -    0,09  0,45  -    0,20  0,63  -    0,24  0,67  -   

December  0,12  0,44  -    0,15  0,45  -    0,18  0,52  -    0,21  0,60  0,02  0,26  0,69  0,02  0,30  0,71  0,05  0,46  0,90  0,06  0,51  0,92  0,10 

Maand
5 ˚C  5,5 ˚C 6 ˚C  6,5 ˚C 7 ˚C  7,5 ˚C 8 ˚C  8,5 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,60  1,00  0,18  0,64  1,00  0,21  0,69  1,00  0,24  0,73  1,00  0,31  0,78  1,00  0,35  0,82  1,00  0,40  0,85  1,00  0,52  0,89  1,00  0,61 

Februari  0,55  1,00  0,13  0,59  1,00  0,16  0,64  1,00  0,27  0,69  1,00  0,32  0,74  1,00  0,36  0,78  1,00  0,41  0,82  1,00  0,45  0,85  1,00  0,54 

Maart  0,24  0,65  -    0,28  0,71  0,02  0,33  0,73  0,05  0,39  0,77  0,06  0,45  0,81  0,08  0,51  0,82  0,16  0,56  0,85  0,18  0,61  0,89  0,23 

April  0,04  0,27  -    0,06  0,30  -    0,08  0,32  -    0,12  0,37  -    0,15  0,40  -    0,19  0,45  -    0,23  0,52  -    0,28  0,57  -   

Mei  0,00  0,03  -    0,00  0,05  -    0,00  0,06  -    0,01  0,10  -    0,01  0,13  -    0,01  0,16  -    0,02  0,19  -    0,03  0,19  -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,03  -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -   

Oktober  0,02  0,11  -    0,02  0,16  -    0,03  0,16  -    0,05  0,19  -    0,06  0,23  -    0,09  0,31  -    0,11  0,39  -    0,15  0,48  -   

November  0,27  0,70  -    0,31  0,75  -    0,36  0,80  -    0,39  0,80  0,03  0,44  0,80  0,03  0,49  0,80  0,07  0,55  0,82  0,08  0,61  0,90  0,10 

December  0,56  0,94  0,15  0,60  0,95  0,18  0,65  0,95  0,29  0,68  0,95  0,34  0,72  0,95  0,35  0,77  0,98  0,44  0,81  1,00  0,48  0,83  1,00  0,53 

Weerstatistieken - Vorst - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 
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Maand
 9 ˚C  10 ˚C  10,5 ˚C  11 ˚C  11,5 ˚C  12 ˚C  15 ˚C  15,5 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,92  1,00  0,71  0,96  1,00  0,81  0,97  1,00  0,81  0,98  1,00  0,85  0,99  1,00  0,89  0,99  1,00  0,94  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Februari  0,87  1,00  0,55  0,93  1,00  0,70  0,95  1,00  0,71  0,96  1,00  0,77  0,97  1,00  0,79  0,98  1,00  0,86  1,00  1,00  0,96  1,00  1,00  0,98 

Maart  0,66  0,90  0,32  0,75  1,00  0,44  0,79  1,00  0,47  0,83  1,00  0,53  0,86  1,00  0,56  0,88  1,00  0,60  0,98  1,00  0,87  0,98  1,00  0,90 

April  0,33  0,65  -    0,42  0,72  0,02  0,47  0,78  0,03  0,52  0,88  0,03  0,57  0,88  0,05  0,61  0,92  0,10  0,82  1,00  0,45  0,84  1,00  0,50 

Mei  0,04  0,19  -    0,08  0,29  -    0,11  0,34  -    0,14  0,40  -    0,17  0,45  -    0,21  0,53  -    0,48  0,90  0,19  0,52  0,92  0,19 

Juni  0,00  0,03  -    0,01  0,05  -    0,01  0,07  -    0,01  0,08  -    0,02  0,10  -    0,03  0,15  -    0,24  0,65  -    0,29  0,68  -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,03  -    0,06  0,32  -    0,09  0,44  -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0,00  0,02  -    0,00  0,02  -    0,04  0,24  -    0,07  0,26  -   

September  0,00  0,03  -    0,01  0,08  -    0,01  0,10  -    0,02  0,17  -    0,04  0,23  -    0,06  0,28  -    0,32  0,77  -    0,37  0,83  -   

Oktober  0,19  0,63  -    0,27  0,85  -    0,32  0,90  -    0,37  0,95  -    0,42  0,98  -    0,47  0,98  0,02  0,79  1,00  0,34  0,83  1,00  0,40 

November  0,66  0,92  0,13  0,76  0,95  0,30  0,80  0,98  0,43  0,84  0,98  0,48  0,88  1,00  0,60  0,91  1,00  0,73  0,99  1,00  0,95  1,00  1,00  0,97 

December  0,87  1,00  0,63  0,92  1,00  0,71  0,94  1,00  0,77  0,96  1,00  0,79  0,97  1,00  0,85  0,98  1,00  0,89  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Maand
 16 ˚C  16,5 ˚C  17 ˚C 

 Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Februari  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Maart  0,99  1,00  0,92  0,99  1,00  0,94  0,99  1,00  0,94 

April  0,86  1,00  0,53  0,88  1,00  0,53  0,90  1,00  0,53 

Mei  0,56  0,94  0,21  0,61  0,97  0,26  0,64  1,00  0,29 

Juni  0,34  0,73  -    0,40  0,78  -    0,46  0,83  -   

Juli  0,13  0,52  -    0,18  0,58  -    0,23  0,61  -   

Augustus  0,11  0,32  -    0,15  0,40  -    0,19  0,47  -   

September  0,44  0,93  0,03  0,51  0,97  0,03  0,58  1,00  0,08 

Oktober  0,87  1,00  0,52  0,89  1,00  0,60  0,92  1,00  0,66 

November  1,00  1,00  0,97  1,00  1,00  0,97  1,00  1,00  0,98 

December  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Weerstatistieken - Vorst - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 
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Bijlage E2: Weerstatistieken - Neerslag - Station 370: Eindhoven

Toelichting

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel procent van de tijd weerkritische grenzen worden overschreden. Dit is per maand bepaald. Daarbij is uitgewerkt hoevaak de grens in een gemiddelde, maximale en minimale situatie wordt overschreden. Deze gege-

vens zijn uitgewerkt voor de 26 weerstations die de CAO voor de bouwnijverheid onderscheidt. Alleen de gegevens van weerstation Eindhoven zijn opgenomen in deze bijlagebundel. Alle overige gegevens zijn terug te vinden op bijgeleverde DVD, bijlage 

[K1]. Alle gegevens zijn gebaseerd op statistieken van het KNMI [22]. 

 UAV > 0 mm/dag  10 mm/dag  5mm/uur op dag > 0 mm/dag, T > 0 ˚C

Maand  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,19  0,39  0,02  0,68  0,94  0,26  0,05  0,13  -    0,01  0,06  -    0,22  0,65  0,03 

Februari  0,19  0,41  0,02  0,66  0,93  0,36  0,05  0,18  -    0,00  0,04  -    0,25  0,54  -   

Maart  0,17  0,37  -    0,63  0,94  0,29  0,04  0,13  -    0,00  0,06  -    0,12  0,26  -   

April  0,13  0,30  -    0,56  0,93  0,10  0,03  0,10  -    0,01  0,07  -    0,06  0,17  -   

Mei  0,11  0,23  -    0,54  0,81  0,10  0,04  0,13  -    0,02  0,10  -    0,00  0,03  -   

Juni  0,13  0,37  0,02  0,55  0,90  0,27  0,07  0,20  -    0,03  0,10  -    -    -    -   

Juli  0,14  0,32  0,02  0,56  0,77  0,19  0,08  0,23  -    0,05  0,23  -    -    -    -   

Augustus  0,10  0,31  -    0,55  0,84  0,29  0,07  0,16  -    0,05  0,23  -    -    -    -   

September  0,14  0,35  0,02  0,57  0,90  0,30  0,06  0,20  -    0,02  0,13  -    -    -    -   

Oktober  0,15  0,39  0,05  0,58  0,97  0,29  0,06  0,23  -    0,01  0,10  -    0,02  0,10  -   

November  0,20  0,40  0,08  0,69  0,90  0,40  0,06  0,17  -    0,01  0,07  -    0,09  0,37  -   

December  0,20  0,53  0,10  0,68  0,97  0,32  0,07  0,16  -    0,01  0,03  -    0,17  0,52  -   

Weerstatistieken - Neerslag - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 
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Bijlage E3: Weerstatistieken - Wind - Station 370: Eindhoven

Toelichting

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel procent van de tijd weerkritische grenzen worden overschreden. Dit is per maand bepaald. Daarbij is uitgewerkt hoevaak de grens in een gemiddelde, maximale en minimale situatie wordt overschreden. Deze gege-

vens zijn uitgewerkt voor de 26 weerstations die de CAO voor de bouwnijverheid onderscheidt. Alleen de gegevens van weerstation Eindhoven zijn opgenomen in deze bijlagebundel. Alle overige gegevens zijn terug te vinden op bijgeleverde DVD, bijlage 

[K1]. Alle gegevens zijn gebaseerd op statistieken van het KNMI [22]. 

 6,2 m/s  6,7 m/s  7,0 m/s  7,2 m/s  7,7 m/s  8,0 m/s  8,2 m/s  8,7 m/s 

Maand  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,42  0,81  -    0,37  0,74  -    0,31  0,61  -    0,27  0,61  -    0,24  0,58  -    0,21  0,58  -    0,19  0,58  -    0,16  0,52  -   

Februari  0,40  0,69  0,07  0,34  0,68  0,07  0,27  0,68  -    0,24  0,54  -    0,20  0,54  -    0,18  0,54  -    0,15  0,43  -    0,12  0,39  -   

Maart  0,44  0,77  0,13  0,39  0,71  0,10  0,33  0,65  0,06  0,29  0,65  0,06  0,25  0,58  -    0,21  0,45  -    0,18  0,45  -    0,15  0,42  -   

April  0,40  0,83  0,13  0,35  0,77  0,13  0,28  0,67  0,10  0,25  0,67  0,03  0,20  0,60  0,03  0,16  0,43  -    0,13  0,43  -    0,10  0,37  -   

Mei  0,33  0,77  0,03  0,27  0,55  -    0,22  0,42  -    0,18  0,42  -    0,13  0,32  -    0,11  0,32  -    0,09  0,32  -    0,07  0,29  -   

Juni  0,30  0,67  0,07  0,25  0,63  0,07  0,18  0,47  -    0,15  0,47  -    0,11  0,43  -    0,09  0,37  -    0,07  0,37  -    0,05  0,27  -   

Juli  0,28  0,84  0,03  0,22  0,55  0,03  0,15  0,42  -    0,12  0,42  -    0,09  0,35  -    0,07  0,29  -    0,05  0,29  -    0,04  0,26  -   

Augustus  0,26  0,71  -    0,21  0,65  -    0,15  0,52  -    0,13  0,52  -    0,09  0,39  -    0,07  0,32  -    0,06  0,32  -    0,04  0,19  -   

September  0,30  0,80  0,03  0,25  0,70  0,03  0,20  0,57  0,03  0,17  0,57  -    0,12  0,40  -    0,10  0,37  -    0,08  0,37  -    0,06  0,33  -   

Oktober  0,33  0,68  -    0,28  0,61  -    0,22  0,52  -    0,19  0,45  -    0,16  0,45  -    0,14  0,45  -    0,12  0,45  -    0,10  0,32  -   

November  0,37  0,87  0,10  0,33  0,80  0,07  0,28  0,70  -    0,24  0,70  -    0,19  0,60  -    0,17  0,57  -    0,15  0,57  -    0,13  0,40  -   

December  0,37  0,90  0,03  0,33  0,77  0,03  0,27  0,65  0,03  0,23  0,65  -    0,19  0,58  -    0,16  0,48  -    0,14  0,48  -    0,12  0,45  -   

 9,0 m/s  9,3 m/s  9,8 m/s  10,0 m/s  10,3 m/s  10,8 m/s  11,0 m/s  11,3 m/s 

Maand  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,13  0,52  -    0,11  0,52  -    0,09  0,39  -    0,07  0,23  -    0,06  0,23  -    0,05  0,19  -    0,04  0,16  -    0,03  0,16  -   

Februari  0,09  0,39  -    0,07  0,29  -    0,06  0,29  -    0,05  0,29  -    0,04  0,18  -    0,03  0,18  -    0,03  0,18  -    0,02  0,11  -   

Maart  0,13  0,39  -    0,11  0,39  -    0,08  0,32  -    0,07  0,29  -    0,06  0,29  -    0,05  0,23  -    0,04  0,16  -    0,03  0,16  -   

April  0,08  0,33  -    0,06  0,33  -    0,05  0,23  -    0,03  0,23  -    0,03  0,23  -    0,02  0,23  -    0,02  0,20  -    0,01  0,20  -   

Mei  0,05  0,16  -    0,04  0,16  -    0,02  0,13  -    0,02  0,13  -    0,01  0,10  -    0,01  0,10  -    0,01  0,10  -    0,01  0,10  -   

Juni  0,03  0,10  -    0,03  0,10  -    0,01  0,07  -    0,01  0,07  -    0,01  0,07  -    0,01  0,07  -    0,00  0,07  -    0,00  0,03  -   

Juli  0,02  0,16  -    0,02  0,16  -    0,01  0,06  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -   

Augustus  0,03  0,16  -    0,02  0,16  -    0,01  0,06  -    0,01  0,06  -    0,01  0,06  -    0,01  0,06  -    0,00  0,06  -    0,00  0,06  -   

September  0,05  0,33  -    0,04  0,33  -    0,03  0,33  -    0,02  0,23  -    0,02  0,23  -    0,01  0,23  -    0,01  0,20  -    0,01  0,20  -   

Oktober  0,08  0,32  -    0,06  0,32  -    0,05  0,23  -    0,03  0,19  -    0,03  0,19  -    0,02  0,16  -    0,02  0,16  -    0,01  0,16  -   

November  0,09  0,27  -    0,08  0,27  -    0,06  0,23  -    0,04  0,17  -    0,04  0,17  -    0,03  0,17  -    0,03  0,17  -    0,02  0,17  -   

December  0,10  0,35  -    0,09  0,35  -    0,07  0,35  -    0,06  0,32  -    0,05  0,32  -    0,04  0,32  -    0,03  0,23  -    0,03  0,23  -   

Weerstatistieken - Wind - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 



35

 11,8 m/s  12,0 m/s  12,3 m/s  13,0 m/s  14,0 m/s  14,4 m/s  15,0 m/s  16,0 m/s 

Maand  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,02  0,13  -    0,02  0,13  -    0,02  0,13  -    0,01  0,06  -    0,01  0,06  -    0,00  0,06  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -   

Februari  0,02  0,11  -    0,02  0,11  -    0,01  0,11  -    0,01  0,07  -    0,00  0,04  -    0,00  0,04  -    0,00  0,04  -    -    -    -   

Maart  0,03  0,16  -    0,02  0,10  -    0,02  0,10  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -   

April  0,01  0,17  -    0,00  0,07  -    0,00  0,07  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -    -    -    -   

Mei  0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juli  0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  0,00  0,06  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  0,01  0,13  -    0,00  0,10  -    0,00  0,10  -    0,00  0,03  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Oktober  0,01  0,10  -    0,01  0,06  -    0,01  0,06  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -   

November  0,02  0,17  -    0,01  0,13  -    0,01  0,13  -    0,01  0,07  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -    -    -    -   

December  0,02  0,19  -    0,02  0,16  -    0,01  0,16  -    0,01  0,06  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    0,00  0,03  -   

 16,5 m/s  17,0m/s  20,6 m/s 

Maand  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min  Gem  Max  Min 

Januari  0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -   

Februari  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Maart  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

April  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Mei  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juni  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juli  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Augustus  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

September  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Oktober  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

November  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

December  0,00  0,03  -    0,00  0,03  -    -    -    -   

Weerstatistieken - Wind - Station 370: Eindhoven

De getallen geven aan hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. 
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Code Categorie Maatregel Beschrijving maatregel Benodigde hulpmiddelen Toepassing Aandachtspunten Kosten Baten Voorberei-

ding

M001 Organisatorisch Adequate weersver-

wachting

Heel belangrijk om te kunnen anticiperen op de weers-

verwachtingen is het gebruiken van adequate weersver-

wachtingen, zo mogelijk toegespitst op de bouwlocatie 

zelf. Des te accurater de weerberichtgeving, des te beter 

kan de keuze voor te nemen maatregelen afgewogen 

worden. Met goede weerberichtgeving kan de uitvoering 

op korte termijn beter beheerst worden.

• Bouwweerbericht • Neerslag, vorst en wind

• In alle gevallen toepassen

• De directe omgeving van de bouw-

plaats heeft ook invloed op de weersom-

standigheden. Weerberichtgeving kan 

daarop verfi jnd worden.

• Aanschaf weerbericht • Adequaat kunnen handelen
• Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoorbe-
reidingsfase

M002 Organisatorisch Plannen buiten 
kritieke periode

Bepaalde activiteiten zijn alleen kritiek in een bepaalde 
periode. Zo zal het normaliter alleen vriezen in de win-
ter. Vorstkritische activiteiten kunnen gepland worden in 
een periode waarin geen vorst voorkomt. Zo kan verlet 
voorkomen worden.

• Geen • Vorst
• Indien planningtechnisch mogelijk

• Planning aanpassen kan ongunstig zijn 
qua rente, overheadkosten en inplannen 
personeel.

• Geen directe kosten • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoorbe-
reidingsfase

M003 Organisatorisch Niet weerkritische 
werkvoorraad opbou-
wen

Bepaalde activiteiten die niet weerkritisch zijn en die niet 
op het kritieke pad van de planning liggen, kunnen op-
gespaard worden. Als andere activiteiten geen doorgang 
kunnen vinden, kunnen de werknemers verder gaan met 
de opgebouwde werkvoorraad. Zo hoeven er geen loon-
kosten ten gevolge van verlet worden uitbetaald.

• Geen • Vorst, neerslag en wind • Stel contracten hier op af.
• Onderaannemers zijn vaak alleen 
ingehuurd voor eigen werkzaamheden, 
kunnen niet altijd worden ingezet.
• Werkvoorraad mag niet op kritieke pad 
liggen.
• Werkvoorraad moet niet te lang blijven 
liggen.

• Geen • Beperking kosten verlet ten 
gevolge van arbeidskosten

Werkvoorbe-
reidingsfase

M004 Organisatorisch Prefabricage Door zoveel mogelijk bouwdelen te prefabriceren on-
der geconditioneerde omstandigheden hoeven er nog 
maar een paar werkzaamheden in de buitenlucht plaats 
te vinden. De invloed van weersomstandigheden wordt 
veel kleiner.

• Fabriekshal waar geprefa-
briceerd kan worden (even-
tueel op bouwplaats zelf, zie 
M041).
• Mobiele kraan om prefab 
onderdelen naar defi nitieve 
plek te transporteren.

• Vorst, neerslag en wind
• Bouwmethode moet hier op worden 
aangepast.

• Goede bouwwegen nodig om (zware) 
prefab onderdelen aan te voeren.
• Er zullen zware objecten gehesen 
moeten worden. Invloed van wind moet 
ingecalculeerd worden.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoorbe-
reidingsfase

M005 Organisatorisch Opnemen doorwerk-
kosten in begroting

Om maatregelen te kunnen nemen die kosten met zich 
meebrengen, zullen deze kosten opgenomen moe-
ten worden in de begroting. De kosten zullen zichzelf 
(deels) terugverdienen door de baten die verletbeper-
kende maatregelen met zich meebrengen.

• Geen • Neerslag, vorst en wind
• In alle gevallen toepassen

• Maak duidelijk dat kosten deels ge-
compenseerd worden door baten.

• Geen • Duidelijk beeld van de kos-
ten voorkomt onvoorziene 
kosten

Werkvoorbe-
reidingsfase

M006 Organisatorisch Aanpassen details en 
materialen

In de ontwerpfase kunnen details en materialen nog 
bepaald worden. Daarbij kunnen materialen gekozen 
worden die niet of minder gevoelig zijn voor slecht weer 
en onder weerkritische omstandigheden toch verwerkt 
kunnen worden. Ook de detaillering kan hierop worden 
aangepast. Droge verbindingen zijn minder weerkritisch 
dan natte verbindingen bijvoorbeeld.

• Andere materialen (indirect) • Neerslag, vorst en wind
• Vroegtijdig meenemen in ontwerpfase

• Alternatieve details en materialen kun-
nen extra kosten met zich meebrengen.

• Aanschaf andere producten 
(kan meerkosten opleveren, 
hoeft niet).

• Beperking verlet Ontwerpfase

M007 Organisatorisch Afspraken maken 
met betrokken 
partijen.

Door afspraken te maken met betrokken partijen (op-
drachtgever, architect,  leveranciers, onderaannemers 
en dergelijke) kan duidelijk worden gemaakt wat de 
gevolgen van weersverlet zijn. Maak duidelijk wie de 
verantwoording draagt over eventuele vertraging en/of 
onkosten en leg dit vast.

• Geen • Neerslag, vorst en wind
• In alle gevallen toepassen

• Leg afspraken (contractueel) vast.
• Spreek duidelijk verantwoordelijkheden 
af.

• Geen • Voorkomen van confl icten, 

meerkosten, proceskosten 

en verstoorde werkrelaties

Werkvoorbe-

reidingsfase

M008 Organisatorisch Afspraken nutsbe-

drijven

Zorg voor een tijdige aanleg van de infrastructuur (wa-

ter, gas en elektra). Dit kan beter buiten de winterperi-

ode gebeuren, als de grond nog niet bevroren is. Maak 

schriftelijke afspraken met de nutsbedrijven wanneer de 

diverse zaken aangelegd worden.

• Geen • Vorst

• In alle gevallen toepassen

• Voorkom bevriezing van waterleidin-

gen.

• Leg leidingen aan voordat grond 

bevroren is.

• Geen • Voorkomen van confl icten, 

meerkosten, proceskosten 

en verstoorde werkrelaties

• Altijd water, gas en elektra 

beschikbaar

Werkvoorbe-

reidingsfase

M009 Organisatorisch Afspraken onderaan-

nemer

Maak duidelijke afspraken met onderaannemers welke 

maatregelen er genomen gaan worden en wie daarvoor 

verantwoordelijk is. Zo komt niemand voor verrassin-

gen te staan. Verdeel eventueel de kosten van te ne-

men maatregelen, als meerdere partijen er profi jt van 
hebben. Denk hierbij aan een overkapping over de hele 
bouwplaats, waar ook dakdekkers van profi teren.

• Geen • Neerslag, vorst en wind
• In alle gevallen toepassen

• Leg afspraken schriftelijk vast. • Geen • Voorkomen van confl icten, 

meerkosten, proceskosten 

en verstoorde werkrelaties

Werkvoorbe-

reidingsfase

Bijlage F1: Beschikbare maatregelen

De letter M in de code geeft aan dat het om een maatregel gaat. 

Beschikbare maatregelen
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Code Categorie Maatregel Beschrijving maatregel Benodigde hulpmiddelen Toepassing Aandachtspunten Kosten Baten Voorberei-
ding

M010 Organisatorisch Afspraken maken 

met toeleveranciers

Zorg voor duidelijke afspraken met toeleveranciers over 

het moment van levering. Maak bijvoorbeeld afspraken 

op basis van werkbare dagen, en niet op basis van ka-

lenderdagen, voor de levering van materialen. Voorkom 

confl icten over te late bestellingen, onduidelijk vastge-

legde afspraken, onduidelijke bestelling, niet nakomen 

afspraken en leveringsdatum. Spreek ook af dat de le-

verancier zorgt voor beschermende verpakkingen van 

de materialen.

• Geen • Neerslag, vorst en wind

• In alle gevallen toepassen

• Leg afspraken schriftelijk vast.  Geen • Voorkomen van confl icten, 

meerkosten, proceskosten 

en verstoorde werkrelaties

Werkvoorbe-

reidingsfase

M011 Organisatorisch Commissie vorst-

verlet

Gerritsen bouwgroep heeft een speciale commissie 

vorstverlet in het leven geroepen, die elk jaar in septem-

ber beslist welke maatregelen er genomen worden om 

vorstverlet tegen te gaan. Daarbij worden op bedrijfsni-

veau strategische beslissingen gemaakt. Hierdoor wordt 

voorkomen dat op alle projecten maatregelen worden 

genomen, die allen slechts gedeeltelijk gebruikt wor-

den.

• Geen • Vorst

• Bij (middel) grote organisaties

• Sturing op stand van zaken

• Plaats bekwame mensen in de com-

missie.

• Zorg voor duidelijke afspraken en 

daadkrachtige conclusies binnen de 

commissie.

• Uurloon overleguren • Adequaat kunnen handelen

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoor-

bereidings-

fase: jaarlijks 

inplannen

M012 Organisatorisch Vakanties in slecht-

weer-periode

Door af te stappen van de bouwvak, maar de vakanties 

in een slecht-weer-periode (bijvoorbeeld in de winter) te 

laten plaatsvinden, kan er effi ciënter gebruik gemaakt 

worden van goed weer. In de zomer, wanneer er over 

het algemeen minder verlet plaatsvindt, kan dan meer 

werk verzet worden. Op momenten dat er toch veel ver-

let is, krijgen de werknemers vrijaf.

• Geen • Vorst

• Indien werknemers akkoord gaan

• Werknemers met kinderen willen in 

zomervakantie vrij.

• Eventuele extra vakantietoeslag ver-

schaffen, zodat werknemers de zon op 

kunnen zoeken met vakantie.

• Geen directe kosten, even-

tueel extra toeslag werkne-

mers

• Beperking verlet Werkvoorbe-

reidingsfase

M013 Organisatorisch Jaarmodel In de GWW-sector is er geëxperimenteerd met het jaar-

model: tijdens de zomer werden er meer uren gemaakt, 

waardoor er in de winter, tijdens slecht-weer-periodes, 

kortere dagen gemaakt hoeven te worden. Zo kan er 

effi ciënter gewerkt worden door het jaar heen. Werkne-

mers moeten volgens de cao wel de garantie hebben 

dat ze in de winter niet ontslagen worden, en dan net 

zoveel betaald krijgen als in de zomer.

• Geen • Vorst

• Indien werknemers akkoord gaan

• Werknemers moeten gegarandeerd 

baan behouden.

• Werknemers moeten zich eraan com-

mitteren om in de zomer lange dagen te 

maken.

• Geen • Beperking verlet Werkvoorbe-

reidingsfase

M014 Organisatorisch Minder gevoelige 

bouwmethode kiezen

Sommige bouwmethoden zijn gevoeliger dan anderen. 

In de voorbereiding kan hier rekening mee gehouden 

worden, door minder weergevoelige bouwmethoden te 

gebruiken. Natte verbindingen zijn bijvoorbeeld kriti-

scher bij vorst dan droge verbindingen. Bij prefabriceren 

wordt er minder hinder ondervonden van het weer dan 

als er op de bouw gebouwd wordt.

• Indirect • Neerslag, vorst en wind • Kosten van een project kunnen sterk 

variëren naar aanleiding van gekozen 

bouwmethode. 

• Andere bouwmethode beïnvloedt het 

hele bouwproces.

• Andere inzet productie-

middelen (kan meerkosten 

opleveren, hoeft niet)

• Beperking verle Werkvoorbe-

reidingsfase

M015 Organisatorisch Gevel en dak zo snel 

mogelijk dichten

Door de gevel en het dak zo snel mogelijk wind- en 

waterdicht in te plannen, zullen de binnenruimtes geen 

hinder meer ondervinden van weersinvloeden. Binnen 

kan er verwarmd worden, en tevens spelen neerslag en 

wind geen rol meer.

• Geen • Neerslag, vorst en wind

• Afbouwwerkzaamheden

• Mogelijkheid bestaat dat de geveldich-

ting beschadigd raakt tijdens de bouw.

• Indirect: reparaties van 

eventuele beschadigingen 

tijdens de bouw

• Tijdwinst: Afbouwwerk-

zaamheden kunnen eerder 

aanvangen

• Kwaliteit: Geconditioneerd 

binnenwerk

Werkvoorbe-

reidingsfase

M016 Organisatorisch Werknemers 

plaatsen waar minst 

hinder is

Werknemers kunnen het beste zoveel mogelijk ge-

plaatst worden op plekken waar de minste hinder wordt 

ondervonden van de weersomstandigheden. Denk hier-

bij bijvoorbeeld aan de windrichting: plaats werknemers 

bij wind of neerslag op een plek waar veel beschutting is 

(tochtvrij werken). Op verschillende plekken op hetzelfde 

bouwproject kan de invloed van het weer verschillen.

• Geen • Vorst, neerslag en wind

• Bij plaatselijke grotere invloeden van 

het weer

• Werkzaamheden op andere locaties 

moeten wel voorhanden zijn.

• Begin bij goed weer op plaatsen die 

later veel hinder kunnen ondervinden 

(let op overwegende windrichting en 

beschutting van nabijgelegen objecten).

• Geen • Beperking verlet Werkvoorbe-

reidingsfase

M017 Organisatorisch Kleinere hoeveelhe-

den bouwen

In geval van kritische weersverwachtingen kan het 

productietempo aangepast worden. Elke keer worden 

slechts kleine onderdelen gebouwd, waardoor het werk 

meteen kan worden afgesloten en kan worden afgedekt 

zodra de weerkritische omstandigheden zich voordoen. 

Aan het eind van de dag moet ook een bouwdeel wor-

den afgerond en weerbestendig worden achtergelaten.

• Geen • Neerslag, wind en vorst

• Indien dreiging op onwerkbaar weer 

groot is

• Indien er geen maatregelen worden 

genomen om door te bouwen bij on-

werkbaar weer

• Weersverlet wordt geaccepteerd bij 

deze maatregel.

• Verlet wordt geaccepteerd: 

loonkosten

• Kwaliteitsbeheersing Geen
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M018 Bouwplaats Bouwweg aanleggen Om te zorgen dat de bouwplaats onder alle weersom-

standigheden goed begaanbaar blijft, kan er een bouw-

weg worden aangelegd. Transporten kunnen over deze 

weg plaatsvinden.

• Asfaltweg

• Puinweg

• Stalen rijplaten

• Stelcon platen

• Toekomstige bestrating

• Portable road

• Neerslag en vorst

• Begaanbaar houden bouwterrein

• Korte tot lange termijn

• Met name zware belastingen

• Laat GWW-aannemer adviseren bij 

keuze bouwweg.

• Bedenk wat te doen met bouwweg na 

oplevering.

• Denk aan afwatering.

• Houdt rekening met belasting.

• Houdt rekening met termijn.

• Aanschaf hulpmiddelen

• Montage en demontage 

hulpmiddelen

• Beperking verlet

• Transport mogelijk houden

Werkvoorbe-

reidingsfase

M019 Bouwplaats Paden begaanbaar 

houden

Zorg ervoor dat de bestaande paden begaan-

baar blijven, ook als ze beschadigd raken. 

• Vul gaten en kuilen op.

• Egaliseer rijsporen.

• Zorg voor gladheidbestrijdingsmiddelen.

• Gebruik  afdekzeilen. 

• Zorg ook voor goede verlichting, zodat de paden goed 

zichtbaar zijn.

• Breng schoon zand aan rondom project.

• Looppad vlonders

• Schoppen

• Dekkleed

• Bouwverlichting (Zie M025)

• Neerslag en vorst

• In geval de conditie van looppaden ten 

gevolg van neerslag zijn verslechterd

• In geval van gladheid op de looppaden 

ten gevolge van vorst en/of neerslag

• Strooizout kan roestvorming verster-

ken. Niet gebruiken bij metaal, zoals 

steigers.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Beperking verlet

• Transport mogelijk houden

• Veiligheid werknemers

1 werkdag

M020 Bouwplaats Vorstvrij aanleggen 

bouwwaterleidingen

Om te voorkomen dat waterleidingen bevriezen, dienen 

deze vorstvrij aangelegd te worden. Dit kan gebeuren 

door ze voldoende diep, op vorstvrije diepte (minstens 

60 cm diep) aan te brengen. De aftappunten kunnen 

geïsoleerd worden. Waterslangen dienen vorstvrij op-

geborgen te worden. De hydrofoor dient ook vorstvrij 

opgeslagen te worden.

• Graafmachine

• Schoppen

• Isolatiebuis

• Watertappunt geïsoleerd

Ontdooitrafo

• Vorst

• Indien stromend water gewenst is

• Isoleer de leidingen die niet op vorst-

vrije diepte liggen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Altijd water beschikbaar Aanloopfase

M021 Bouwplaats Waterafvoer Om bouwplaats, rijwegen en looppaden begaanbaar 

te houden zal alle neerslag afgevoerd moeten worden. 

Zorg voor een goede waterafvoer om dit te realiseren. 

Denk hierbij aan riolering, greppels en pompen. In geval 

water niet voldoende wordt afgevoerd, kan het water op-

vriezen. Ook kunnen er plassen en modderpoelen ont-

staan, waardoor de begaanbaarheid nadelig beïnvloed 

wordt.

• Graafmachine

• Schoppen

• Waterpompen

• Drainagematten

• Erosion control

• Neerslag

• In geval bouwplaats lager ligt dan de 

omliggende omgeving

• In geval van onverharde bouwwegen

• In geval neerslag niet natuurlijk weg-

loopt

• Het water moet ergens naartoe afge-

voerd worden. Zorg dat het hier geen 

hinder oplevert.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Beperking verlet

• Transport mogelijk houden

Aanloopfase

M022 Bouwplaats Grond vorstvrij 

houden

Om grondwerk te kunnen uitvoeren, mag de te ontgra-

ven grond niet bevroren zijn. De vorst kan uit de grond 

gehouden worden middels isolerend afdekken en even-

tueel bijverwarmen.

• Isolatiekleed

• Iso-schuimdeken

• Stro

• Verwarmingsapparatuur (zie 

M035)

• Vorst

• Grondwerkzaamheden

• Indien de gevoelstemperatuur onder de 

-6 ºC komt, kan overwogen worden om 

een tent in te zetten.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet 2 werkdagen

M023 Bouwplaats Sneeuwruimen 

paden

Om de bouwwegen begaanbaar te houden na (hevige) 

sneeuwval dient de sneeuw verwijderd te worden. Hier-

door blijven de aanvoerroutes zichtbaar en zal het trans-

port niet vast komen te zitten of tegen onder de sneeuw 

gelegen objecten aan rijden.

• Sneeuwschuivers

• Sneeuwschop

• Strooizout

• Strooiwagen

• Neerslag (sneeuw)

• Bouwplaats begaanbaar houden (ver-

plicht volgends de CAO)

• Voer de sneeuw af naar een plaats 

waar er geen hinder van ondervonden 

wordt.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Beperking verlet

• Transport mogelijk houden

1 werkdag

M024 Bouwplaats Waterafvoer in 

bodem

Om te zorgen dat neerslag via de bodem weg kan lo-

pen, kan er tijdens de bouwplaats tijdens de aanloop-

fase worden geprepareerd. Er kan een zandbed of een 

drainagenet worden aangebracht, waardoor er minder 

plasvorming op de bouwplaats zelf kan plaatsvinden. 

Water kan door het zandbed makkelijk wegvloeien, en 

het drainagenet zorgt ook voor afwatering. Tevens kun-

nen er greppeltjes, riolering en pompen worden gebruikt 

om overtollig water af te voeren.

• Graafmachine

• Schoppen

• Drainagenet

• Pompen

• Neerslag

• Bij gronden met slechte afwatering 

(bijvoorbeeld kleigronden)

• Bouwplaats begaanbaar houden

• Voer water af naar plaatsen waar het 

geen hinder veroorzaakt.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Bouwplaats begaanbaar 

houden

Aanloopfase

M025 Bouwplaats Verlichting Met name in de winter kan het donker zijn op de bouw-

plaats. Om te voorkomen dat personeel struikelt kun-

nen bouwlampen worden ingezet. Met deze verlichting 

wordt de bouwplaats verlicht, waardoor de veiligheid 

verbeterd wordt.

• Halogeen verlichting

• Radium- en natriumverlich-

ting

• TL-verlichting

• Verlichtingsstreng

• Bij zware bewolking

• In donkere ruimtes

• Bij korte dagen, met name in de win-

terperiode

• Voorkom verblinding. • Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Operationele kosten ver-

lichting

• Beperking verlet 5 werkdagen
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M026 Bouwplaats Grond vorstvrij 

maken

Bevroren grond waarin werkzaamheden moeten wor-

den verricht, zal eerst ontdooid moeten worden. Dit kan 

bijvoorbeeld door met isolerende zeilen een afgedekte 

‘tunnel’ te maken op de af te graven grond. Hier wordt 

warmte ingeblazen. Na een dag kan de grond tot 1 me-

ter diepte worden ontgraven. Een andere optie is om de 

bevroren grond los te trekken met een haak op de graaf-

machine. Door de bovenste, bevroren laag weg te halen 

komt de onderliggende niet-bevroren laag vrij.

• Dekkleed in combinatie met 

verwarmingsapparatuur (zie 

M035)

• Graafmachine

• SurfaceJet

• Vorst

• Grondwerkzaamheden

• Kleine afmetingen: tunnel maken en 

verwarmen of SurfaceJet inzetten 

• Grotere afmetingen: grond breken

• In geval van grond breken: let op 

kabels in de grond.

• Houdt rekening met een eventueel 

breekverbod.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet 5 werkdagen

M027 Bouwplaats Sneeuwvrij houden 

steigers

Om te zorgen dat ook de begaanbaarheid van steigers, 

werkvloeren en trappenhuizen niet in het geding komt, 

zullen deze sneeuwvrij gehouden moeten worden. Dit 

kan door de sneeuw met schoppen weg te halen of  met 

verwarmingsapparatuur weg te smelten.

• Schoppen

• Sneeuwschop

• Bezems

• Verwarmingsapparatuur (zie 

M035)

• Neerslag (sneeuw)

• Bouwplaats begaanbaar houden

• Gebruik geen zout in combinatie met 

ijzer in verband met roestvorming.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet

• Veiligheid werknemers

1 werkdag

M028 Bouwplaats Verwarmen waterlei-

dingen

Door waterleidingen te elektrisch te verwarmen kan 

voorkomen worden dat de waterleidingen bevriezen, 

ook als ze niet vorstvrij zijn aangelegd.

• Verwarmingslint • Vorst

• Niet-vorstvrij aangelegde waterleidin-

gen

• Let op brandgevaar. • Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

mingslint

• Altijd water beschikbaar 5 werkdagen

M029 Bouwplaats Drainage langs 

gebouw

Zorg voor een goede drainage langs de gevels. In de 

eerste plaats wordt hiermee een droge toegang tot het 

gebouw gerealiseerd, waardoor er minder kans is op 

vochtschade en modder binnen in het project. Daar-

naast ontstaat er een stevige grondslag voor de stei-

gers, zodat deze niet weg zullen zakken.

• Drainagematten

• Schoppen

• Graafmachine

• Neerslag

• Bij toepassing steigers op losse grond-

slag

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing 

• Indirect: geen verzakkingen 

of schade ten gevolge van 

natte ondergrond

10 werkdagen

M030 Opslag Beperken opslag op 

bouwplaats

Door materialen just in time te leveren wordt de kans 

verminderd dat de materialen al voor de verwerking 

beschadigd raken door weersomstandigheden, bijvoor-

beeld dat ze kapotvriezen. Diverse materialen moeten 

ook droog verwerkt worden. Als de materialen just-in-

time worden aangevoerd, kan gegarandeerd worden 

dat de materialen in de juiste staat worden aangeleverd, 

zodat ze direct kunnen worden verwerkt.

• Geen • Vorst, neerslag en wind

• Beperken opslag

• Strakke logistieke planning noodza-

kelijk.

• Duidelijke afspraken met leveranciers 

maken.

• Indirect: kans op vertraging 

bij te late levering

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoorbe-

reidingsfase

M031 Opslag Afdekken materiaal 

en materieel

Bij vorst, neerslag of wind kan materiaal of materieel be-

schadigd raken. Om dit te voorkomen, moeten de mate-

rialen preventief afgedekt worden als weerkritische om-

standigheden verwacht worden. In geval van wind komt 

dit er vaak op neer dat de materialen geballast moeten 

worden, zodat ze niet weg kunnen waaien. Ook zand 

kan gaan stuiven. Dit moet afgedekt worden. Bij vorst 

en neerslag zal er een (isolerende) afdekking over de 

materialen geplaatst worden.

• Baddingen voor ballast

• Bouwfolie

• Dekkleed

• Isolatiekleed

• Iso-schuimdeken

• Hytec folie

• Vorst, neerslag en wind

• Opslag materiaal en materieel

• Zorg ervoor dat opgeslagen materiaal 

zo weinig mogelijk wind vangt.

• Voorkom dat afdekmateriaal wegwaait.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M032 Opslag Droog opslaan Materiaal dat droog verwerkt moet worden, moet ook droog 

opgeslagen worden. Dit kan op verschillende manieren:

• Plaatsen in een binnenruimte.

• Direct van levering verwerken.

• Afdekken.

• Van de grond plaatsen.

• Tenten (zie M048)

• Overdekte ruimtes (zie 

M033)

• Afdekmateriaal (zie M031)

• Pallets

• Neerslag

• Opslag

• Materialen die droog verwerkt moeten 

worden

• Zorg dat vocht niet omhoog kan komen 

via de grond en zo de materialen in kan 

trekken.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

10 werkdagen

M033 Opslag Opslag in verwarmde 

en overdekte ruimte

Om te voorkomen dat materiaal of materieel hinder on-

dervind van diverse weersomstandigheden, kan het ook 

in een binnenruimte worden opgeslagen. Dit kan op di-

verse manieren gebeuren. Denk aan tenten, containers, 

of reeds gedichte onderdelen van het gebouw waar de 

materialen kunnen worden opgeslagen.

• Tenten (zie M048)

• Zaagloods

• Golfplaat

• Opslagcontainer

• Container tops

• Verwarmingsinstallaties (zie 

M035)

• Vorst, neerslag en wind

• Opslag

• Voor alle materialen die beschermd 

moeten worden tegen weersinvloeden

• Bereikbaarheid van materiaal in afge-

sloten ruimte.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Montage en demontage 

hulpmiddelen

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

10 werkdagen

M034 Opslag Opslag bij luwzijde 

gebouw

Materialen die gevoelig zijn voor weersomstandigheden 

kunnen het beste worden opgeslagen in de luwzijde 

van het gebouw, waar de minste wind of regen komt. 

Hierdoor liggen de materialen wat meer beschut, wat de 

kans op schade beperkt.

• Geen • Wind en neerslag

• Opslag

• Materialen die gevoelig zijn voor neer-

slag en wind

• Er dient voldoende ruimte te zijn om 

materialen te kunnen opslaan.

• Geen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

Werkvoorbe-

reidingsfase
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M035 Verwarmen Verwarmen omge-

vingstemperatuur

Als de temperatuur te laag is om een activiteit uit te 

voeren, kan de temperatuur verhoogd worden door te 

verwarmen. Dit kan zowel om binnenruimtes gaan als 

om werkplekken in de open lucht. Hiertoe moet er niet 

teveel warmteverlies zijn of moet er gebruik gemaakt 

worden van stralingswarmte, die op een specifi eke loca-
tie gericht kan worden.

Diverse verwarmingsappa-
raten:
• Direct gestookte kachel
• Indirect gestookte kachel
• Electroheater
• Infraroodstraler
• Quartzstraler
• Ribben-buiskachel
• Ventilatorkachel
• Mobiele luchtbehandeling
• Vloerverwarming containers

• Vorst
• Afbouwwerkzaamheden
• Werkzaamheden rondom steigers
• Werkzaamheden die niet locatie-
gebonden zijn

• De ruimte moet voldoende geïsoleerd 
kunnen worden, anders treedt er teveel 
warmteverlies op.
• Bij verwarmen kan er condens optre-
den.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Operationele kosten verwar-
ming

• Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M036 Verwarmen SurfaceJet De SurfaceJet is een straalmotor, die op een truck is 
gemonteerd. De straalmotor kan op de grond gericht 
worden, waar de warmte kan zorgen voor smelten en/
of drogen van de ondergrond, zodat deze verwerkt kan 
worden.

• SurfaceJet • Vorst en neerslag 
• Indien droge en vorstvrije ondergrond 
vereist is

• Voorkom dat materiaal vlam kan vat-
ten.

• Huur hulpmiddelen
• Operationele kosten

• Beperking verlet 5 werkdagen

M037 Verwarmen Kit verwarmen Kit kan maar tot een bepaalde temperatuur verwerkt 
worden. Onder deze temperatuur is de kit te hard, waar-
door deze niet of nauwelijks verwerkt kan worden. Door 
de kit te verwarmen, bijvoorbeeld door deze in een bak 
met warm water te leggen, kan de kit weer worden ver-
werkt. 

• Warm water
• Dompelaar

• Vorst
• Kitten

• Zorg dat water niet te snel afkoelt. 
Plaats het eventueel binnen of isoleer 
de emmer.

• Aanschaf hulpmiddelen • Beperking verlet 2 werkdagen

M038 Verwarmen IJsafzetting wegbran-
den

Met behulp van een gasbrander kan ijsafzetting op con-
structiedelen worden weggebrand.

• Gasbrander • Vorst en neerslag (ijzel en sneeuw) 
• Indien ijsvrije ondergrond benodigd is 
voor bewerkingen

• Voorkom dat onderliggende constuctie 
in de fi k vliegt of beschadigd raakt bij 
wegbranden.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Arbeidskosten voor het tref-
fen van de maatregel

• Beperking verlet 2 werkdagen

M039 Verwarmen Vatverwarmers Om te voorkomen dat de (vloeibare) inhoud van vaten en 
containers bevriest, zijn er diverse middelen ontworpen 
om deze vaten te beschermen. Middels dekens, banden 
en mantels, die elektrisch op temperatuur worden ge-
bracht, wordt de inhoud van het vat boven de minimaal 
vereiste temperaturen gehouden.

• Vatverwarmingsband
• Vatverwarmingsmat
• Vatverwarmingsdeken
• Containerverwarming

• Vorst
• Opslag
• Vloeistoffen

• Alleen geschikt voor standaard maten 
vaten en containers.
• Eventueel kunnen vatverwarmers op 
maat worden gemaakt tegen meerprijs.

• Aanschaf hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M040 Afschermen Afdekken werkplek Om te zorgen dat de werkplek geen hinder ondervindt 
van weersinvloeden, dient deze soms afgedekt te wor-
den. Zo kan er bijvoorbeeld voorkomen worden dat de 
werkplek nat regent of dat er vorst in het gebouw trekt, 
waardoor de hechting met te assembleren materialen 
niet gegarandeerd kan worden.

• Zeilregeldak
• Klimbekistingszeil
• Bouwfolie
• Dekkleed
• Hytec folie
• Isolatiekleed
• Iso-schuimdeken
• Ruitjesfolie
• Stekeindhozen
• Layher Casettendak
• Peri Rail Climbing System
• Krimpfolie
• Steigerfolie
• Steigergaas
• Steigerkap
• Zeil- en profi elsysteem
• 5 seconden tent
• oppompbare tent

• Neerslag en vorst
• Indien de ondergrond, waarop nieuwe 
materialen moeten worden bevestigd, 
droog en vorstvrij moet zijn
• Afdekken tijdens werkonderbrekingen 
• Voorkomen gladheid

• Zorg voor afschot in geval van neer-
slag.
• Zorg voor isolerende afdekking in geval 
van vorst.
• Voorkom dat afschermmateriaal weg-
waait.

• Huur afschermmateriaal • Beperking verlet: verwer-
kingen kunnen doorgang 
vinden

2 werkdagen

M041 Afschermen Voorbewerking in 
verwarmde ruimte

Sommige bewerkingen moeten op de bouwplaats ge-
beuren, maar hoeven niet op de verwerkingsplek zelf 
plaats te vinden. In dat geval is het aan te raden om 
de voorbewerking in een verwarmde, afgesloten ruimte 
plaats te laten vinden. Hier kan onder geconditioneerde 
omstandigheden een hogere kwaliteit van het werk be-
haald worden.

Afgesloten ruimtes:
• Zaagloods
• Opslagcontainer
• Loods
• Werkplaatscontainer
• Container tops
• Oppompbare tent
• Opslagtent
• 5 seconden tent
Eventueel verwarmen (zie 
M035)

• Vorst en neerslag
• Bij voorbewerkingen die niet op de ver-
werkingsplek plaats hoeven te vinden

• Transport van voorbewerkt materiaal 
moet mogelijk blijven. 
• Zorg voor voldoende ventilatie. Als 
norm geldt dat er ten minste een ope-
ning van 0,4 m2 en minimaal 1/25e van 
het vloeroppervlakte moet zijn. 

• Huur/aanschaf hulpmidde-
len: binnenruimte en verwar-
mingsinstallatie
• Operationele kosten verwar-
ming

• Beperking verlet: bewerkin-
gen kunnen doorgang vinden
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

10 werkdagen
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M042 Afschermen Klimloodsen Speciaal voor het te bouwen object kan een montage-

loods worden ontworpen en worden gebouwd. Deze 

loods klimt mee met het gebouw. In deze loods worden 

alle werkzaamheden uitgevoerd. Bovenloopkranen kun-

nen in de loods worden gemonteerd voor de hijsbewe-

gingen. De loods schermt het werk af van het weer. Te-

vens wordt er een veilige werkplek op hoogte gecreëerd. 

Bij te hoge windkrachten (windkracht 8) is het niet meer 

veilig in de klimloods, en zal het werk moeten worden 

neergelegd.

• Klimloods

• Diverse interne voorzienin-

gen

• Neerslag, wind en vorst 

• Bij hoogbouw

• Loods moet worden afgebroken.

• Meerdere keren inzetten om loods 

terug te verdienen.

• Loods mag niet meer betreden worden 

bij windkracht 8.

• Aanschaf klimloods

• Engineering klimloods

• Beperking verlet: Doorwer-

ken onder alle weersomstan-

digheden mogelijk

• Fabriek ingericht op hoogte: 

effi ciënt werken mogelijk 
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken
• Veilig werken op hoogte

Werkvoorbe-
reidingsfase

M043 Afschermen Roof push-up me-
thode.

Het dak van het gebouw wordt eerst opgebouwd. De 
dakverdieping wordt vervolgens opgedrukt, en de rest 
van het gebouw wordt direct onder het dak gebouwd. 
Er kunnen schermen aan het dak worden bevestigd, 
waardoor ook de zijkanten van de verdieping waaraan 
gewerkt wordt afgedekt wordt. Met openingen in het dak 
kan het transport doorgang vinden.

• Hydraulische systemen 
om dak op hoogte brengen. 
Neem contact op met TODA 
Corporation Japan voor meer 
informatie en referentiepro-
ject.

• Neerslag, wind en vorst 
• Bij hoogbouw
• Hoge repetitiegraad

• Afbreken dakconstructie en hydraulisch 
systeem  bij gereedkomen gebouw.
• Transportmogelijkheden.
• Niet geschikt voor het MKB. 

• Aanschaf hulpmiddelen
• Engineering Roof push-up-
systeem

• Beperking verlet: Doorwer-
ken onder alle weersomstan-
digheden mogelijk
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

Werkvoorbe-
reidingsfase

M044 Afschermen Opvijzelen gebouw Zelfde als M043, maar dan wordt er van boven naar be-
neden gebouwd. Eerst wordt het dak gemaakt, vervol-
gens wordt dit opgekrikt en de verdieping eronder. Als 
deze gereed is, wordt het geheel verder opgekrikt, en de 
verdieping daaronder gerealiseerd. Onderop de bouw-
plaats staat een vast ingerichte fabriek, die optimaal 
ingericht wordt. Verschillende fases kunnen in diverse 
lagen worden uitgevoerd, waardoor er snel gebouwd 
kan worden.

• Zwaar hulpmaterieel om 
gebouw in geheel omhoog te 
duwen.
Neem contact op met Kamija 
voor meer informatie en refe-
rentieproject.

• Neerslag, wind en vorst 
• Hoogbouw
• Veel repetitie

• Maximaal omhoog te pompen gewicht
• Veiligheid bij omhoog brengen
• Niet geschikt voor het MKB. 

• Aanschaf hulpmiddelen
• Engineering vijzelsysteem

• Beperking verlet: Doorwer-
ken onder alle weersomstan-
digheden mogelijk
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

Werkvoorbe-
reidingsfase

M045 Afschermen Geveldichting met 
defi nitief materiaal

Het dichten van de gevel heeft als doel om de arbeids-
omstandigheden en de verwerkingsomstandigheden 
van binnenwerk te verbeteren.
Het dichten van de gevel met defi nitief materiaal houdt 
in dat de defi nitieve puien, inclusief beglazing, panelen 
en dergelijke al in een vroeg stadium geplaatst worden. 
Hierdoor ontstaat een afgesloten binnenruimte, die ge-
conditioneerd kan worden.

• Eventueel verwarmingsin-
stallaties (zie M035)

• Vorst, neerslag en wind
• Afbouwwerkzaamheden

• Defi nitieve geveldichting kan be-
schadigd raken. Bescherm de gevel 
doelmatig met stootranden (hardboard) 
en plakfolie (op de beglazing).
• Kozijnen dienen vroegtijdig besteld te 
worden.
• In de planning tijd incalculeren voor 
reparaties aan de gevel.

• Indirect: Extra herstelwerk-
zaamheden aan de gevel-
dichting
• Eventueel: Operationele 
kosten verwarming

• Beperking verlet: afbouw-
werkzaamheden kunnen 
vroegtijdig beginnen
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk 
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

Werkvoorbe-
reidingsfase

M046 Afschermen Geveldichting met 
tijdelijke middelen

Het dichten van de gevel heeft als doel om de arbeids-
omstandigheden en de verwerkingsomstandigheden 
van binnenwerk te verbeteren.
Het dichten van de gevel met tijdelijke middelen  houdt 
in dat de gevelopeningen worden dichtgezet met tijde-
lijke middelen. Hierdoor ontstaat een afgesloten binnen-
ruimte, die geconditioneerd kan worden.

• Ruitjesfolie
• Hytec folie (bij zwaardere 
belastingen)
• Eventueel verwarmingsin-
stallaties (zie M035)

• Vorst, neerslag en wind
• Afbouwwerkzaamheden

• Windbelasting op de folie
• Omgang en instandhouding geveldich-
ting.
• Tijdig bestellen bij materieeldienst
• Beperking in logistiek
• Ventilatie

• Aanschaf hulpmiddelen
• Arbeidskosten installeren 
hulpmiddelen

• Beperking verlet: afbouw-
werkzaamheden kunnen 
vroegtijdig beginnen
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk 
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

5 werkdagen

M047 Afschermen Steigerwerk inpakken Het dichten van de gevel heeft als doel om de arbeids-
omstandigheden en de verwerkingsomstandigheden te 
verbeteren.
Verschillende materialen zijn voorhanden om de steiger 
in te pakken, waardoor de wind- en waterdichting aan-
gepast kan worden. Zowel horizontaal als verticaal kan 
de steiger ingepakt worden.

• Krimpfolie frame
• Krimpfolie
• Steigerfolie
• Steigergaas
• Steigerkap
• Layher Casettendak
• Zeilregeldak
• Zeil en profi elsysteem
• Eventueel bijstoken (zie 
M035)

• Wind, neerslag en vorst
• Steigerwerkzaamheden

• Windbelasting op steiger (eventueel 
meer verankeringen steiger toepassen)
• Bereikbaarheid van steiger, transport 
van materiaal, materieel en arbeid.
• Omgang en instandhouding steiger-
dichting
• Ventilatie

• Aanschaf hulpmiddelen
• Montage en demontage 
hulpmiddelen

• Beperkingverlet: werk-
zaamheden op/ aan steiger 
kunnen doorgang vinden 
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk 
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

5 werkdagen

M048 Afschermen Tenten Het inzetten van tenten heeft als doel om de arbeids-
omstandigheden en de verwerkingsomstandigheden te 
verbeteren van activiteiten die buiten plaatsvinden. In 
plaats van in de open lucht kan er in een afgeschermde 
tent gewerkt worden, onder geconditioneerde omstan-
digheden.

• Vijf-seconden-tent
• Oppompbare tent
• Vakwerktent (Zeilregeldak of 
Layher Casettendak in combi-
natie met steiger) 
• Opslagtenten
• Eventueel bijstoken (zie 
M035)

• Neerslag, wind en vorst 
• Geconditioneerde opslag
• Geconditioneerd bewerken

• Windbelasting op tenten
• Instandhouding en omgang met tenten
• Eventueel is werkplek nog te verwar-
men.
• Beperking in logistiek
• Ventilatie

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Montage en demontage 
hulpmiddelen

• Beperkingverlet: werk-
zaamheden op/ aan steiger 
kunnen doorgang vinden 
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk 
• Comfortabeler omstandig-
heden werknemers, gemoti-
veerder werken

10 werkdagen
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M049 Afschermen Windschermen Windschermen houden wind tegen. Hierdoor kunnen 

mens en bewerking beschermd worden Vaak hebben 

de windschermen een tijdelijk karakter.

• Windscherm & bouwhekken

• Zie ook inpakken met be-

hulp van steigers (M047)

• Wind 

• Opslag 

• Bewerkingen

• Windbelasting op schermen: goed 

afschoren

• Werkplek is eventueel nog te verwar-

men.

• Beperking in logistiek

• Ventilatie

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking windverlet 

• Verbeterde verwerkingsom-

standigheden

2 werkdagen

M050 Afschermen Meeklimmende 

schermen

Schutwanden met eventueel daarop steigers gemon-

teerd klimmen mee met het gebouw. Dit kan middels 

vijzels of klimrails die tegen het gebouw zijn gemon-

teerd. De wanden kunnen boven de bovenste vloer uit-

steken, zodat er een van wind afgeschermde werkplek 

ontstaat.

• Peri Rail Climbing System • Neerslag, wind en vorst 

• Hoogbouw

• Schermen kunnen gebruikt worden 

voor reclame-uitingen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Montage en demontage 

hulpmiddelen

• Beperking verlet

• Verbeterde veiligheid (af-

scherming)

Werkvoorbe-

reidingsfase

M051 Afschermen Steigers voortrekken Door steigers meteen tot de defi nitieve hoogte op te bou-
wen, ook als het bouwwerk nog niet geheel gereed is, 
kunnen er direct kappen en zeilen om de steiger worden 
geplaatst, waardoor het project zelf beter afgeschermd 
is tegen wind en neerslag.

• Traditioneel steiger
• Systeemsteiger
• Afschermmaterieel steiger 
(zie M047)

• Wind en neerslag
• Indien steigers worden ingezet

• Verankering steiger in verband met  
windbelasting.

• Huur hulpmiddelen voor 
langere periode

• Beperking verlet Werkvoorbe-
reidingsfase

M052 Hijsen Geleiderails Langs de gevel van hoogbouwprojecten wordt een 
geleiderails gemonteerd. De hijslast  wordt aan deze 
geleiderails bevestigd (eventueel via een evenaar of 
takelsysteem), waardoor de hijslast met evenaar nooit 
veel kan uitzwenken. Hiermee kan gehesen worden bij 
zware wind. 

• Geleiderail
• Evenaar
• Takels

• Wind
• Bij hoogbouwprojecten
• Bij inzet kraan en klimloods

• Verankering voldoende voor krachten 
van wind.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Montage en demontage 
hulpmiddelen

• Beperking verlet Werkvoorbe-
reidingsfase

M053 Hijsen Windongevoelige 
manipulator hijslas-
ten

Er zijn speciale 'evenaars' ontwikkeld, die er voor zor-
gen dat een hijslast recht kan blijven hangen, ook als 
het waait. Er wordt gebruik gemaakt van ventilatoren, 
zwaartekracht of hydrauliek om de hijslast controleer-
baar te houden bij zware wind.

• Evenaar die wind compen-
seert

• Wind
• Bij inzet hijskraan

• Kraanmachinist moet beoordelen of 
er nog gehesen kan worden, ook met 
innovatieve evenaars.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Engineering windongevoe-
lige manipulator

• Beperking verlet 10 werkdagen

M054 Hijsen Kraanonafhankelijke 
tafelbekisting

Omdat een kraan windgevoelig is, is er voor tafelbe-
kistingen een alternatief ontworpen: de kraanonafhan-
kelijke tafelbekisting. Deze tafelbekisting is in elkaar te 
klappen en te transporten middels bouwliften die aan of 
in het gebouw zijn bevestigd.

• Kraanonafhankelijke tafel-
bekisting 
• Bouwliften

• Wind
• Hoogbouwprojecten
• Repeterend vloerpatroon

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Engineering tafelbekisting

• Beperking verlet 
• Ontlasten bouwkraan (bij 
overbezetting)

Werkvoorbe-
reidingsfase

M055 Hijsen Kraanloze vliesgevel-
montage

Om vliesgevels te monteren kan er een katrolsysteem 
ingezet worden. Dit systeem wordt enkele verdiepingen 
boven de te monteren vliesgevel-elementen gemon-
teerd. De gevelelementen zijn van te voren op de ver-
diepingsvloer geplaatst. Met het katrolsysteem worden 
de gevelelementen naar buiten getakeld en vervolgens 
gesteld. Vanwege de korte hijsafstanden dicht op de ge-
vel wordt er minder hinder ondervonden van wind.

• Takels • Wind
• Hoogbouw
• Repeterende vliesgevel
• Drukke kraanbezetting

• Kraan is wel nodig om gevelpanelen op 
hoogte te brengen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 
• Ontlasten bouwkraan (bij 
overbezetting)

Werkvoorbe-
reidingsfase

M056 Hijsen Alternatieve trans-
portmiddelen

Aangezien een hijskraan veel wind vangt, kan er ge-
zocht worden naar alternatieve transportmiddelen, die 
minder wind vangen. Denk hierbij aan een zelfklimmen-
de bekisting, betonpompen (eventueel in het gebouw 
geplaatst) en bouwliften. Hiermee is een kraan minder 
nodig, waardoor invloeden van wind op de kraan be-
perkt blijven.

• Zelfklimmende bekisting
• Betonpomp
• Bouwlift
• Palletwagen

• Wind
• Drukke kraanbezetting

• Waarschijnlijk blijft de hijskraan toch 
noodzakelijk op de bouw voor transport.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 
• Ontlasten bouwkraan (bij 
overbezetting)

Werkvoorbe-
reidingsfase

M057 Arbeid Doorwerkkleding Doorwerkkleding beschermt de werknemer tegen diver-
se weersomstandigheden. De werkkleding moet voldoen 
aan kwaliteitseisen op het gebied van onder andere:
• Draagcomfort.
• Waterdichtheid.
• Dampdoorlatendheid.
• Isolatiewaarde.

• Winterkleding
• Regenkleding
• Thermokleding
• Hoofdbescherming
• Handbescherming
• Voetbescherming

• Vorst, neerslag en wind
• Bescherming arbeid
• Verplicht volgens de CAO

• Afhankelijk van werkzaamheden slijten 
kledingstukken sneller.
• Afhankelijk van weersomstandighe-
den moeten geschikte kledingsstukken 
beschikbaar gesteld worden.

• Aanschaf hulpmiddelen • Doorwerken onder diverse 
omstandigheden mogelijk

10 werkdagen
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M058 Arbeid Werk- en pauzetijden 

aanpassen

Om optimaal gebruik te maken van de arbeid kan er 

voor gekozen worden om de werktijden aan te passen. 

Zo kan er bij vorst voor gekozen worden om kortere 

stukken achtereen te werken, om onderkoeling te voor-

komen. Er dienen extra pauzes ingelast te worden.

Ook kan er voor gekozen worden om op een ander tijd-

stip te beginnen met werken, als de weersverwachting 

aangeeft dat weerkritische omstandigheden slechts kor-

te tijd duren. Hier kan omheen gepland worden.

• Geen • Neerslag, vorst en wind 

• Bij kortdurende weerkritische activi-

teiten

• Ter voorkoming van langdurige bloot-

stelling aan weerkritische omstandighe-

den

• Adequate weerverwachting nodig (zie 

M001). 

• Er zal arbeidsverlies optreden door 

minder gunstige planning.

• Doorbetaling van loon gedu-

rende extra pauzes

• Beperking verlet 1 werkdag

M059 Arbeid Droogmogelijkheid 

kleding

In de (verwarmde) keet kunnen droogmogelijkheden 

voor kleding worden geplaatst. Werknemers kunnen 

hun natgeworden kleding daar te drogen hangen en 

droge kleding aantrekken voordat ze weer verder aan 

de slag gaan. 

• Kledingdroogcombinatie

• Kledingdroger

• Ribben-buiskachel

• Neerslag en vorst

• Arbeid

• Kleding moet redelijk snel drogen, 

anders heeft het geen nut.

• Werknemers moeten voldoende droge 

kleding meenemen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Comfortabeler omstandig-

heden werknemers, gemoti-

veerder werken

5 werkdagen

M060 Arbeid Verwarmde verblijf-

ruimte

Zorg voor een verwarmde binnenruimte, waar personeel 

kan opwarmen tijdens de pauze's. Zorg ook voor voor-

zieningen voor warme dranken en soep.

• Keet of andere voorziening 

(reeds aanwezig) 

• Verwarmingsapparatuur (zie 

M035)

• Warme dranken en soep

• Vorst

• Arbeid

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Operationele kosten verwar-

ming

• Comfortabeler omstandig-

heden werknemers, gemoti-

veerder werken

Werkvoorbe-

reidingsfase

M061 Arbeid SMART-system SMART staat voor Shimizu Manufacturing System bij 

Advanced Robotics Technology. Met dit systeem wordt 

een gebouw grotendeels opgebouwd door robots en 

AI (kunstmatige intelligentie). Eerst wordt het dak sa-

mengesteld, waaronder een constructieplatform wordt 

gemaakt. Dit platform wordt aan de zijkanten afgedekt, 

zodat er geen hinder ondervonden wordt van weersom-

standigheden. Transport en aanbrengen van gevelpa-

nelen wordt geregeld door een computer, er zijn spe-

ciale lasrobots ontwikkeld en maatafwijkingen worden 

met lasers gemeten en met een computer gecorrigeerd. 

Menselijke arbeid wordt alleen ingezet ter controle.

• SMART-system • Vorst, wind en neerslag 

• Hoogbouw

• Bij onveilige werkzaamheden of als 

arbeid schaars/ duur is

• Niet geschikt voor het MKB. 

• Opgeleide operators nodig om proces 

te kunnen sturen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten hulp-

middelen 

• Opleiden operators

• Beperking verlet 

• Comfortabeler omstandig-

heden werknemers Geen 

zwaar, vuil of gevaarlijk werk

• 30 tot 50% besparing aan 

arbeid

• Kortere bouwtijd (20 tot 

40%)

• Reductie bouwafval

Werkvoorbe-

reidingsfase

M062 Arbeid Vaccinnatie Tijdens de winter wordt gemiddeld één op de tien men-

sen getroffen door de griep. Twee tot drie dagen wordt 

hier ernstig hinder van ondervonden, maar volledig her-

stel kan 3 weken duren. Door te vaccineren worden de 

werknemers beschermd tegen de griep. Hierdoor komt 

de continuïteit van het werk niet in gevaar.

• Griepvaccinatie • Vorst 

• In geval er sprake is van een pandemie

• Vaccinatie voorkomen grotendeels 

de kans op griep, en zullen anders 

de klachten verminderen en de duur 

beperken.

• Biedt de vaccinaties op vrijwillige basis 

aan.

• Kan collectief worden geregeld via de 

arbo. 

• Onkosten vaccinaties. • Beperking ziekteverzuim 10 werkdagen

M063 Materieel Isoleren en verwar-

men van de motor

Om te voorkomen dat de motor van machines (rijdend 

materiaal, maar ook hijskranen) bevriest, kan deze ge-

isoleerd worden als hij uitstaat. Tevens kan er gebruik 

worden gemaakt worden van zogenaamde kastverwar-

mers en verwarmingsmatten, die de motor blijvend ver-

warmen.

• Kastverwarmers

• Verwarmingsmatten

• Isolatiekleden

• Vocht en neerslag 

• Bij machines die dreigen te bevriezen

• Eventueel ook om vocht te weren en 

kortsluiting te voorkomen

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 5 werkdagen

M064 Materieel Winterolie, -diesel en 

-benzine

In de winter kan er speciaal winterolie, -diesel en -ben-

zine toegepast worden, die tegen lage temperaturen 

bestand is. Dit voorkomt dat machines vastlopen bij te 

lage materialen.

• Winterolie/ antivries • Vorst

• Bij inzet rijdend materieel

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 2 werkdagen

M065 Materiaal Mortels met lage 

verwerkingstempera-

tuur

Diverse fabrikanten hebben aangiet- en ondersabelin-

gsmortels met lage verwerkingstemperaturen ontwik-

keld. Deze mortels kunnen bij lage temperaturen wor-

den aangebracht en uitharden.

• Mortel met lage verwer-

kingstemperatuur

• Vorst

• Ondersabelen en aangieten

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M066 Materiaal Weerbestendige 

isolatieplaten

Er zijn weerbestendige isolatieplaten ontwikkeld, die 

de invloeden van regen en temperatuur goed kunnen 

weerstaan. Het detail kan aangepast worden, zodat er 

bijvoorbeeld een omgekeerd dak ontstaat. Dan kan er 

EPS isolatie gebruikt worden. Ook kan er voorbehandel-

de isolatie worden gebruikt, die enigszins tegen vocht 

bestand is.

Diverse mogelijkheden:

• EPS isolatieplaten

• Isolatieplaat met bitumen 

geïmpregneerd

• Waterafstotende isolatiepla-

ten voor spouwmuren

• Vorst

• Isolatiewerkzaamheden

• Wegwaaien isolatieplaten • Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen
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M067 Materiaal Doorwerkverf bij 

vorst

Er zijn een aantal verven ontwikkeld die gebruikt kunnen 

worden vanaf 0 °C, zonder dat de verf negatieve gevol-

gen ondervind van de koude.

• Winterverf • Vorst 

• Buitenschilderwerk

• Te gebruiken tot een relatieve vochtig-

heid van 85%.

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M068 Beton storten Afdekken betonop-

pervlak

Door vers gestorte betonoppervlaktes af te dekken kan 

het warmteverlies beperkt worden. Hierdoor zal het ver-

hardingsproces niet stagneren. De afdekking moet een 

isolerende werking hebben.

• Iso-schuimdeken, eventueel 

op rol

• Isolatiekleed

• Beton uithardingsdeken

• Vorst

• Beton storten  

• Volgens NEN 6722 verplicht vanaf 

weerfase 2

• Opwaaien van het afdekmateriaal dient 

voorkomen te worden.

• Het afdekmateriaal moet de juiste 

breedte hebben, zodat ook de randen 

beschermd worden.

• Afdekken met slechts één kleed of 

deken werkt sneller en voorkomt lastige 

handelingen en warmteverlies.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 

• Snellere uitharding, 

waardoor kortere cyclustijd 

behaald kan worden

• Kwaliteitsbewaking

2 werkdagen

M069 Beton storten Contactoppervlakten 

sneeuw- en ijsvrij 

houden

Als natte betonspecie in aanraking komt met sneeuw of 

ijs kan er ontmenging plaatsvinden langs de bekisting en 

kan de hechting bij de wapening te wensen over laten. 

Door stortnaden, bekisting en wapening schoon te ma-

ken voor de stort worden deze problemen voorkomen. 

• Bezem

• Sneeuwschuiver

• Neerslag (sneeuw en ijzel) en vorst 

• Verplicht volgens NEN 6722 onder 

winterse omstandigheden

• Gebruik geen strooizout om ijs te 

verwijderen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 

• Kwaliteitsbewaking

1 werkdag

M070 Beton storten Bekisting isoleren Door de bekisting te isoleren kan het warmteverlies 

beperkt worden. Hierdoor zal het verhardingsproces 

niet stagneren. Deze maatregel wordt ingezet als het 

afdekken van het betonoppervlakte alleen niet voldoet 

(M068).

• Isolatieplaten, bijvoorbeeld 

EPS of glaswol

• Vorst

• Beton storten 

• Volgens NEN 6722 verplicht vanaf 

weerfase 3

• Degelijke bevestiging isolatie aan 

bekisting.

• Goede aansluiting isolatieplaten, ter 

voorkoming warmtelekken.

• Weersbestendigheid isolatiematerialen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten installeren 

hulpmiddelen

• Beperking verlet 

• Snellere uitharding, 

waardoor kortere cyclustijd 

behaald kan worden

• Kwaliteitsbewaking

5 werkdagen

M071 Beton storten Omhullen betoncon-

structie

Om beton zonder stagnatie te laten uitharden onder win-

terse omstandigheden, zal de omgevingstemperatuur 

minimaal 8 ºC moeten zijn. Om deze temperatuur te be-

reiken zal de betonconstructie omhuld moeten worden. 

Binnen deze omhulling kan er bijgestookt worden, zodat 

de temperatuur verhoogd wordt (zie M074).

Voor het omhullen zijn er 

diverse opties:

• Tentconstructies (zie M048)

• Afschermmaterieel (zie 

M040)

• Vorst 

• Beton storten 

• Verplicht volgens NEN 6722 vanaf 

weerfase 6

• Windbelasting op omhullende con-

structie.

• Kans op druppels condenswater die op 

het betonoppervlakte vallen ten gevolge 

van stoken.

• Extra ruimte nodig op de bouwplaats 

voor de omhullende (tent)constructie.

• Inhoud omhullende constructie beper-

ken in verband met stookkosten.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet 2 werkdagen

M072 Beton storten Cement met hogere 

hydratatiewarmte

Beton produceert warmte tijdens het uitharden. Door 

een andere cementsamenstelling te gebruiken (bijvoor-

beeld portlandcement in plaats van hoogovencement) 

kan de hoeveelheid vrijkomende warmte groter worden, 

waardoor lage temperaturen (gedeeltelijk) gecompen-

seerd worden. Hierdoor stagneert de uitharding niet.

• Portlandcement • Vorst

• Beton storten 

• Verplicht volgens NEN 6722 vanaf 

weerfase 3

• Overleg met betoncentrale over juiste 

samenstelling van beton bij heersende 

temperatuur.

• Voorgeschreven cementsoort in 

bestek.

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 

• Snellere uitharding, 

waardoor kortere cyclustijd 

behaald kan worden

2 werkdagen

M073 Beton storten Verwarmde be-

tonspecie

Om overmatige afkoeling van vers gestort beton te voor-

komen, kan verwarmde betonspecie toegepast worden. 

Er wordt warm water toegevoegd aan het cement in 

plaats van koud water.

• Indien de beton op de 

bouwplaats wordt gemengd: 

een dompelaar

• Eventueel isolatiemateriaal 

(glaswol)

• Vorst 

• Beton storten 

• Verplicht volgens NEN 6722 vanaf 

weerfase 3

• Verplichte betontemperatuur van min-

stens 10 ºC vanaf weerfase 4 volgens 

NEN 6722. 

• Warm water mag niet direct met het 

cement in aanraking komen. Eerst moet 

het droge mengsel met toeslagstoffen 

goed gemengd worden.

• Overleg met betontechnoloog over de 

temperatuur van het water.

• Het water mag maximaal een tempera-

tuur van 90 ºC hebben.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet 

• Snellere uitharding, 

waardoor kortere cyclustijd 

behaald kan worden

2 werkdagen

M074 Beton storten Warmte toevoegen Om te voorkomen dat de uitharding van beton stagneert 

bij lage temperaturen kan er verwarmd worden. Om de 

verwarming effi ciënt in te zetten zal de ruimte die ver-
warmd wordt afgesloten moeten zijn (zie M071).

Er zijn meerdere opties om te 
verwarmen (zie M035):
• Infraroodstraler
• Direct gestookte kachel
• Indirect gestookte kachel
• Electroheater
• Ventilatorkachel
• Ribben-buiskachel

• Vorst
• Beton storten 
• Verplicht volgens NEN 6722 vanaf 
weerfase 5

• Kans op druppels condenswater die op 
het betonoppervlakte vallen ten gevolge 
van stoken.
• Kies in overleg met een betontechno-
loog de juiste omgevingstemperatuur.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 
• Operationele kosten verwar-
ming

• Beperking verlet 
• Snellere uitharding, 
waardoor kortere cyclustijd 
behaald kan worden

5 werkdagen

M075 Beton storten Verlagen van water-
cementfactor

Door minder water of meer cement aan de beton toe te 
voegen, verandert de water-cementfactor. Bij een lagere 
factor komt er meer hydratatiewarmte vrij, waardoor het 
uithardingsproces niet zal stagneren.

• Meer (portland) cement • Vorst
• Beton storten 
• Verplicht volgens NEN 6722 vanaf 
weerfase 3

• Overleg met een betontechnoloog over 
acceptabele water-cementfactoren.

• Aanschaf extra materiaal • Beperking verlet 
• Snellere uitharding, 
waardoor kortere cyclustijd 
behaald kan worden

1 werkdag

M076 Beton storten Verwarmingselemen-
ten instorten

Om beton te verwarmen kunnen er verwarmingsele-
menten worden meegestort. Tijdens het hardingsproces 
worden de kabels verwarmd, waardoor de temperatuur 
verhoogd wordt en de vorst gecompenseerd wordt.

• Verwarmingskabels • Vorst 
• Beton storten

• Kabels gaan verloren. • Aanschaf/huur hulpmiddelen 
• Operationele kosten verwar-
ming

• Beton storten onder koude 
omstandigheden

5 werkdagen
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M077 Beton storten Vorstbestendige 

bekistingsolie

Gebruik bij lage temperaturen vorstbestendige bekis-

tingsolie, om problemen met lossing te voorkomen.

• Bekistingsolie • Vorst

• Beton storten

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbewaking

2 werkdagen

M078 Beton storten Toeslagstoffen Diverse toeslagstoffen kunnen aan het beton worden 

toegevoegd, om de uitharding bij lage temperaturen te 

verbeteren. Denk aan antivries, snelverharder en een 

curing compound.

• Antivries

• Snelverharder

• Curing compound

• Vorst en wind 

• Beton storten

• Overleg met betontechnoloog over 

toepassing middelen.

• Aanschaf hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbewaking

2 werkdagen

M079 Kalkzandsteen Winterlijm Winterlijm wordt gebruikt om kalkzandsteen blokken ook 

onder vorst te kunnen verlijmen. Tot maximaal -3 graden 

Celsius kan winterlijm worden ingezet.

• Winterlijm • Vorst

• Kalkzandsteen

• Zorg ervoor dat kalkzandsteenblokken 

niet aan elkaar zijn bevroren.

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M080 Kalkzandsteen Ventileren Om te voorkomen dat kalkzandsteenblokken in de win-

ter aan elkaar vriezen, moeten ze voldoende geventi-

leerd worden. Dit kan door de folie, waarin de kalkzand-

steenblokken verpakt zijn, los te snijden. Zo blijven de 

kalkzandsteenblokken bewerkbaar. Eventueel kan er 

ook een ventilator ingezet worden.

• Ventilator (indien natuurlijke 

ventilatie afdoende is/ niet 

mogelijk is)

• Vorst

• Kalkzandsteen

• Opslag

• Voorkom dat de kalkzandsteen nat kan 

worden ten gevolge van neerslag.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

1 werkdag

M081 Kalkzandsteen Afdekken werkplek Om te voorkomen dat er niet gewerkt kan worden ten 

gevolge van opgevroren rijp, ijzel en/of sneeuw, dient 

de kim waarop de kalkzandstenen komen, alsmede de 

kalkzandstenen zelf, afgedekt te worden.

• Dekkleed

• Isolatiekleed

• Afdekprofi elen
• Baddinghout tbv ballast

• Neerslag (sneeuw en ijzel) en vorst
• Kalkzandsteen
• Tijdens werkonderbrekingen

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet 
• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M082 Metselwerk Afdekken tegen 
regen.

Als vers gemetseld metselwerk bloot staat aan regen 
kan er uitspoeling en uitslag ontstaan. Om dit te voorko-
men dient het metselwerk afgedekt te worden.

• Afdekprofi el
• Bouwfolie (niet-transparant)

• Neerslag
• Metselwerkzaamheden
• Na voltooien werkzaamheden

• Let op eventuele zonbestraling in de 
avond en in de ochtend na en voor 
werktijd, waardoor metselwerk eventueel 
uitdroogt. 
• Breng afdekprofi el zo aan dat ook de 
isolatie in de spouw beschermd wordt. 
• Breng de folie zo aan, dat deze niet 
weg kan waaien. 
• Gebruik nooit transparante folie. Dit 
kan tot uitdroging leiden.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M083 Metselwerk Afdekken tegen vorst Bij vers metselwerk kan de uitharding van het cement 
onder de 5 ºC stagneren. Door het verse metselwerk af 
te dekken met een niet-transparante folie kan de cement 
goed uitharden tot temperaturen van -3 ºC. Bij lagere 
temperaturen wordt verwezen naar maatregel M084 en 
M085.

• Afdekprofi el
• Bouwfolie

• Vorst
• Metselwerkzaamheden

• Let op eventuele zonbestraling in de 
avond en in de ochtend na en voor 
werktijd, waardoor metselwerk eventueel 
uitdroogt. 
• Breng afdekprofi el zo aan dat ook de 
isolatie in de spouw beschermd wordt. 
• Breng de folie zo aan, dat deze niet 
weg kan waaien. 
• Gebruik nooit transparante folie. Dit 
kan tot uitdroging leiden.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M084 Metselwerk Afdekken en isoleren 
tegen vorst

Als de temperatuur onder de -3 ºC komt, moet vers 
metselwerk afgedekt worden en de specie aangepast 
worden om goede uitharding te bewerkstelligen. Het af-
dekken kan bijvoorbeeld met een isolatiekleed. De aan-
zetlaag moet ook beschermd worden, dit kan met een 
afdekprofi el. Een speciale winterspecie moet ingezet 
worden. Mocht dit niet afdoende zijn, dan wordt verwe-
zen naar M085.

• Isolatiekleed
• Afdekprofi el
• Winterspecie of -lijm

• Vorst
• Metselwerk

• Breng isolatiekleed en afdekprofi el zo 
aan dat deze niet weg kunnen waaien.
• Stenen moeten ten alle tijd droog en 
niet-bevroren verwerkt worden (zie 
bijvoorbeeld M048). 
• Er mag geen ijsvorming op de stenen 
zijn.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M085 Metselwerk Afdekken, isoleren 
en verwarmen tegen 
vorst.

Bij zeer lage temperaturen is maatregel M084 soms af-
doende. Behalve de afdekking met een isolatiekleed en 
gebruik van winterspecie dient er ook een verwarming 
ingezet te worden. Tot -5 ºC kan er nog doorgemetseld 
worden. Bij een temperatuur van -15 ºC kan de mortel 
nog steeds uitharden.

• Isolatiekleed
• Afdekprofi el
• Verwarmingsinstallatie (zie 
M035)
• Winterspecie of -lijm

• Vorst
• Metselwerk

• Breng isolatiekleed en afdekprofi el zo 
aan dat deze niet weg kunnen waaien.
• Kans op druppels condenswater ten 
gevolge vanverwarming.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen
• Operationele kosten verwar-
ming

• Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M086 Metselwerk Schoren vers met-
selwerk

Vers metselwerk wat nog niet op volle sterkte is, kan 
omwaaien ten gevolge van wind. Om dit te voorkomen 
dient het metselwerk geschoord te worden. Dit kan met 
baddingen of steigerdelen, die met piketten worden 
verankerd. Maatregel kan gecombineerd worden met 
M087.

• Badding
• Schoren
• Kalkzandsteenschoren

• Wind
• Metselwerk
• Na voltooien werkzaamheden

• Eventueel tussentijds schoren bij zeer 
harde wind.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet
• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

De letter M in de code geeft aan dat het om een maatregel gaat. 

Beschikbare maatregelen



48

Code Categorie Maatregel Beschrijving maatregel Benodigde hulpmiddelen Toepassing Aandachtspunten Kosten Baten Voorberei-
ding

M087 Metselwerk Afdekken ter voorko-

ming uitdroging door 

wind.

Vers metselwerk wat blootstaat aan wind kan te snel uit-

harden, omdat de wind het vocht uit de mortel te snel 

afvoert. Door het metselwerk af te dekken met een fo-

lie kan deze uitdroging voorkomen worden. Combineer 

deze maatregel eventueel met M086.

• Bouwfolie

• Dekkleed

• Wind

• Metselwerk

• Na voltooien werkzaamheden

• De folie moet bestand zijn tegen wind. 

• Eventueel tussentijds afdekken bij 

harde wind.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M088 Metselwerk Afdekken ter voorko-

ming uitdroging door 

zon.

Als metselwerk bloot staat aan de zon, trekt het vocht 

sneller uit de mortel. Hierdoor hard de specie te hard uit. 

Dit kan voorkomen worden door het metselwerk af te 

dekken met een niet-transparante folie of dekkleed.

• Bouwfolie

• Dekkleed

• Neerslag, wind en vorst 

• Metselwerk

• Na voltooien werkzaamheden

• Let op eventuele zonbestraling in de 

avond en in de ochtend na en voor 

werktijd, waardoor metselwerk eventueel 

uitdroogt. 

• Breng afdekfolie zo aan dat deze niet 

weg kan waaien.

• Gebruik geen transparante folie, omdat 

hierdoor alleen maar meer vocht zal 

verdampen uit de mortel.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M089 Metselwerk Afdekken stenen Natte stenen kunnen niet goed verwerkt worden, omdat 

de mortel dan niet goed hecht. Daarom moeten stenen 

droog gehouden worden. Dit kan door ze af te dekken. 

Voorkomen moet worden dat er teveel water op de ste-

nen blijft liggen, die alsnog in de stenen kan trekken 

als de afdekking weg wordt gehaald. Daartoe kunnen 

hulplatten worden gebruikt. Ook mag er geen vocht in 

de stenen trekken van onderuit.

• Bouwfolie

• Dekkleed

• Baddinghout 

• Pallets

• Neerslag

• Metselwerk

• Vroegtijdig beschermen werkplek

• Plaats de stenen op een vlakke on-

dergrond, waarvandaan geen vocht kan 

optrekken.

• Dek in ieder geval de regenzijde van 

de tassen stenen af.

• Houdt ventilatie mogelijk om vocht uit 

stenen te laten ventileren.

• Indien mogelijk opslaan op zuidwest-

kant van de bouwplaats, in verband met 

gunstige werking van de wind.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M090 Metselwerk Mortel binnen aan-

maken

In geval van lichte vorst kan besloten worden om mortel 

binnen, onder warmere omstandigheden, aan te maken. 

Vervolgens kan dit naar buiten gebracht worden en ver-

werkt worden.

• Verwarmde binnenruimte 

(zie M041)

• Vorst

• Metselwerk

• Voorkom dat mortel alsnog bevriest en 

eindsterkte niet bereikt.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

1 werkdag

M091 Metselwerk Metselkuip omwik-

kelen met isolatiema-

teriaal

Om ervoor te zorgen dat metselmortel minder snel af-

koelt, waardoor het langer te verwerken is, kan de met-

selkuip omwikkeld worden met fl exibel isolatiemateri-

aal.

• Glaswol • Vorst

• Metselwerkzaamheden

• Bevestig isolatie degelijk. • Aanschaf hulpmiddelen • Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M092 Metselwerk Natte stenen drogen Door warme lucht onder een steentas te blazen, kunnen 

natte stenen dorgen, waardoor ze eerder verwerkt kun-

nen worden.

• Bouwdroger

• Direct gestookte kachel

• Indirect gestookte kachel

• Electroheater

• Ribben-buiskachel

• Neerslag

• Opslag

• Metselwerkzaamheden

• Voorkom dat stenen te droog worden.

• Afhankelijk van locatie van stenen 

verwarmingsapparatuur kiezen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M093 Metselwerk Verwarmen stenen Door de metselstenen (of kalkzandsteenblokken) te ver-

warmen, kunnen de stenen tot een lagere temperatuur 

toch verwerkt worden.

• Verwarmde opslag (zie 

M033) 

• Verwarmingsapparatuur (zie 

M035)

• Vorst

• Metselwerkzaamheden

• Voorkom dat de stenen te droog 

worden bij verwarmen, waardoor mortel 

slechter hecht.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet

• Kwaliteitsbeheersing

5 werkdagen

M094 Dakdekken Voorverwarmen 

dakbedekking

Om te voorkomen dat er breuken ontstaan bij dakbedek-

kingen (bitumineus of kunststof) moeten de rollen dakbe-

dekkingen bij lage temperaturen voorverwarmd worden, 

bijvoorbeeld door verwarmde opslag. Daarnaast moet 

ook het ijs op het dak weggesmolten en verwijderd wor-

den. Hiervoor kunnen gasbranders gebruikt worden.

• Gasbranders

• Verwarmde opslag (zie 

M033)

• Vorst

• Dakdekken

• Voorkom vochtopsluiting onder dakbe-

dekking.

• Leg daken alleen bij droog weer aan.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen 

• Operationele kosten verwar-

ming

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

2 werkdagen

M095 Dakdekken Vochtvrij maken dak Er mag zich geen vocht onder dakbedekking bevinden. 

Daarom moet al het vocht wat op het dak is weggehaald 

worden. Dit kan door de grote hoeveelheden water weg 

te pompen of weg te vegen met een trekker. De rest van 

het water kan met een gasbrander worden verdampt.

• Waterpomp

• Waterzuiger

• Watertrekker

• Neerslag

• Dakdekken

• Voorkom dat weggehaald vocht weer 

terug kan lopen.

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Arbeidskosten voor het tref-

fen van de maatregel

• Beperking verlet 

• Kwaliteitsbeheersing

1 werkdag

M096 Dakdekken Geprefabriceerde 

dakkap

Er bestaan geprefabriceerde dakkappen, inclusief pan-

latten, die in één keer een dak kunnen dichten. Hierdoor 

kan een schuin dak extra snel wind- en waterdicht ge-

maakt worden.

• Hijskraan

• Prefab dakkap

• Neerslag en wind

• Bij weinig tijd in de planning 

• Dakwerkzaamheden

• Aanschaf/huur hulpmiddelen

• Engineering dakkap

• Beperking verlet 

• Kostenbesparing op 

bouwplaats ten opzichte van 

traditioneel dak

Werkvoorbe-

reidingsfase
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M097 Dakdekken Geprefabriceerde 

dakfolie

Met geprefabriceerde dakfolies kunnen grote oppervlak-

tes dak in één keer waterdicht worden gemaakt.

• Prefab dakfolie • Neerslag 

• Grote dakoppervlaktes zonder onder-

brekingen

• Isoleren onder dakfolie kost ook tijd, er 

moeten grote hoeveelheden tegelijkertijd 

worden gemaakt.

• Geprefabriceerde folies zijn zwaar: 

kraan nodig voor transport.

• Aanschaf ander product (kan 

meerkosten opleveren, hoeft 

niet)

• Tijdwinst

• Beperking verlet: Kortere 

tijd blootstelling aan weer

Werkvoorbe-

reidingsfase

M098 Afbouw Verwarmingsinstalla-

tie eerder aanleggen

Een speciale manier om binnenruimtes eerder te kun-

nen verwarmen, zodat de binnentemperatuur hoger kan 

liggen dan de buitentemperatuur, is het eerder aanleg-

gen en in gebruik nemen van de permanente verwar-

mingsinstallatie. Alleen systemen met luchtverwarming 

zijn hiervoor geschikt. De hoofdkanalen hoeven alleen 

aangelegd te worden, deze hebben voldoende capaci-

teit om een hele verdieping te verwarmen. De resteren-

de kanalen kunnen later aangebracht worden.

• Tijdelijke geveldichting, 

indien de permanente gevel-

dichting nog niet is aange-

bracht

• Vorst 

• Afbouw in binnenruimtes 

• Indien luchtverwarming wordt toege-

past in het defi nitieve project

• Ketel/ technische ruimte moet ook al 
aangelegd zijn. 
• Gevels moeten (eventueel tijdelijk) 
gesloten worden.
• Het eerder aanleggen van de verwar-
mingsinstallatie kan andere activiteiten 
hinderen.
• Overleg vroegtijdig met de installateur.

• Gesplitste werkzaamheden 
van installateur
• Operationele kosten verwar-
ming
• Eventueel aanschaf tijdelijke 
geveldichting 
• Eventueel reparaties ten 
gevolge van beschadigingen 
tijdens bouw aan verwar-
mingssysteem

• Beperking verlet afbouw-
werkzaamheden door gecon-
ditioneerde omstandigheden
• Geen inzet van tijdelijke 
verwarming

Werkvoorbe-
reidingsfase

M099 Afbouw Betonnen dakvloer 
met afschot

Om te voorkomen dat (veel) neerslag een constructie 
binnenkomt, kan een dak met afschot toegepast te wor-
den. Hierdoor zal de meeste neerslag direct van het dak 
afstromen, en niet door de constructie dringen. Hiervoor 
hoeft de dakbedekking nog niet aangebracht te zijn. 
Mocht deze maatregel niet voldoen, kan gekozen wor-
den voor M100.

• Indien hemelwater niet 
tegen gevel mag komen: 
tijdelijke HWA
• Tijdelijke dakrand (indien er 
nog geen dakrand aanwezig 
is)

• Neerslag
• Afbouw 
• Indien er slechts beperkte hoeveelhe-
den vocht in het gebouw mogen dringen 
• Bij relatief eenvoudige dakvormen

• Voldoende afschot om te voorkomen 
dat water in de constructie trekt.
• Goede hemelwaterafvoer is noodza-
kelijk.
• Pas eventueel vroegtijdig defi nitieve 
dakrand toe.

• Afschot in de dakvloer (in-
dien niet aanwezig in originele 
plannen)
• Aanschaf eventuele hulp-
middelen

• Tijdwinst: Afbouwwerk-
zaamheden kunnen eerder 
aanvangen
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk

Werkvoorbe-
reidingsfase

M100 Afbouw Waterdichte dakvloer. Om te voorkomen dat er ook maar enig water door het 
dak in het gebouw komt, kan er vroegtijdig een water-
dichte laag op het dak worden aangebracht. Hierbij 
hoeft er nog niet geïsoleerd te worden, waardoor de wa-
terdichte laag eigenlijk als een verloren laag beschouwd 
kan worden.

• Een extra waterdichte laag, 
bijvoorbeeld van bitumen
• Tijdelijke dakrand

• Neerslag
• Indien vroegtijdig begonnen wordt met 
afbouwwerkzaamheden

• Dak moet voorzichtig behandeld wor-
den bij opslag op het dak, anders is de 
kans op lekkages groter. Beter kan het 
dak niet als opslag gebruikt worden. 
• Markeer plekken waar toekomstige 
dakdoorvoeren moeten komen. Anders 
zijn deze lastig terug te vinden

• Aanschaf hulpmiddelen
• Arbeidskosten installeren 
hulpmiddelen

• Tijdwinst: Afbouwwerk-
zaamheden kunnen eerder 
aanvangen
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk

10 werkdagen

M101 Afbouw Waterdichte verdie-
pingsvloer

Als de ruwbouw nog niet klaar is wil men soms toch al 
beginnen met de afbouw. Om te voorkomen dat er dan 
neerslag bij de afbouw komt, kan een tijdelijke water-
dichte verdiepingsvloer worden toegepast. Er wordt een 
waterdichte toplaag op een verdieping aangebracht. Hier 
mogen geen sparingen in opengelaten worden. Verder 
moet het verzamelde water afgevoerd worden. Eventu-
eel kan ook het dak op een soortgelijke wijze vroegtijdig 
waterdicht worden gemaakt (M100).

Materieel om aanwezig water 
af te voeren:
• Waterpompen
• Watertrekkers
• Waterzuiger
• Gasbrander
Tijdelijke hemelwaterafvoer
Tijdelijke waterdichting, 
bijvoorbeeld bitumen

• Neerslag 
• Bij hoogbouw
• Indien vroegtijdig begonnen wordt met 
afbouwwerkzaamheden

• Het water moet doelmatig worden 
afgevoerd.
• Er mogen geen sparingen in de to-
plaag worden aangebracht. Dit mag niet 
tot vertraging leiden bij andere werk-
zaamheden (bijvoorbeeld transport).

• Aanschaf hulpmiddelen
• Arbeidskosten installeren 
hulpmiddelen

• Tijdwinst: Afbouwwerk-
zaamheden kunnen eerder 
aanvangen
• Kwaliteit: Geconditioneerd 
binnenwerk

Werkvoorbe-
reidingsfase

M102 Risicodekking Verzekering Bouwend Nederland heeft samen met CelsiusPro een 
verzekering opgesteld, waarbij voor 'buitenproportio-
nele risico's' een risicodekking kan worden afgeslo-
ten. Er kan gekozen worden uit drie weerdekkingen:
• Regen;
• Heet;
• Koud.

• CelsiusPro verzekering • Vorst en neerslag 
• Indien de risico's te groot worden voor 
het eigen bedrijf

• In principe kosten verzekeringen meer 
geld dan het oplevert. Dit wordt alleen 
aangeraden als bedrijf de risico's niet 
zelf kunnen dragen.

• Verzekeringspremie • Risico op grote onkosten 
kan worden afgedekt. 
• Uitbetaling bij veel onwerk-
baar weer.

Werkvoorbe-
reidingsfase

De letter M in de code geeft aan dat het om een maatregel gaat. 

Beschikbare maatregelen
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Bijlage F2: Linktabel knelpunten en maatregelen

Linktabel knelpunten en maatregelen

Toelichting

Hiernaast is een ‘linktabel’ opgenomen. Deze linktabel geeft 

per knelpunt (de codes die beginnen met een K) aan welke 

maatregelen er genomen kunnen worden (de codes die be-

ginnen met een M). De codes zijn terug te vinden in bijlage 

F (knelpunten) en G (maatregelen). Alle maatregelen uit de 

database zijn gekoppeld aan ten minste één knelpunt. 

Deze linktabel zal het computermodel nodig hebben om bij 

elk geconstateerd knelpunt de link naar de juiste maatrege-

len te kunnen leggen. 

De knelpunten zijn onderverdeeld in drie categorieën:

KV: Knelpunten aangaande vorst;• 

KN: Knelpunten aangaande neerslag;• 

KW: Knelpunten aangaande wind. • 

Naast maatregelen die zich specifi ek richten op bepaalde 
knelpunten en weersomstandigheden, zijn er ook algemene 
maatregelen, die in praktisch alle gevallen genomen kun-
nen worden. Deze maatregelen worden niet bij elk knelpunt 
opnieuw genoemd.

Ter illustratie:

KV035 = 21.50 In het werk gestort beton

Geschikte maatregelen zijn: 
Algemeen:• 

M001 = Adequate weersverwachting;• 
M003 = Niet-weerkritische werkvoorraad • 
M004 = Prefabricage • 
...• 

Vorst Algemeen:• 
M002 = Plannen buiten kritieke periode• 
M011 = Commissie vorstverlet• 
M012 = Vakantie in slecht-weer-periode• 
M013 = Jaarmodel• 
...• 

Specifi ek: • 
M068 = Afdekken betonoppervlak• 
M069 = Contactoppervlak sneeuw- en ijsvrij• 
M070 = Bekisting isoleren• 
M071 = Omhullen betonconstructie• 
...• 

Op deze manier wordt voor elk knelpunt gelinkt naar bijbe-
horende maatregelen. Daarbij kan gezocht worden naar 
specifi eke maatregelen, maar ook naar algemene maatre-
gelen, die voor elk knelpunt relevant zijn. 

Knelpunt Maatregelen

Algemeen

Altijd toe-
pasbaar

M001, M003, M004, M005, M006, M007, 
M008, M009, M010, M014, M016, M017, 
M057, M058, M102

Bij steigers M047, M051

Afbouw M015, M045, M046, M098

Hoogbouw M042, M043, M044, M050

Opslag M030, M031, M032, M033, M048 

Vorst

Algemeen M002, M011, M012, M013, M062, M019, 
M023, M035, M040

KV001 M035, M057 , M059, M060, M061

KV002 M027, M028

KV003 M038

KV004 M063, M064

KV005 M063

KV006 M035

KV007 M035

KV008 M035

KV009 M035

KV010 M022, M026, M036

KV011 M041

KV012 M018, M022, M025, M026

KV013 M020, M028

KV014 M022, M026, M036

KV015 M022, M026, M036

KV016 M030, M031, M033

KV017 M022, M026, M036

KV018 M022, M026, M036

KV019 M041

KV020 M041

KV021 M022, M026, M036

KV022 M041

KV023 M041

KV024 M022, M026, M036

KV025 M035, M048

KV026 M022, M026, M036

KV027 M022, M026, M036

KV028 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV029 M030, M031, M033

KV030 M030, M031, M033

Knelpunt Maatregelen

KV031 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV032 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV033 M069

KV034 M030, M031, M033, M068, M071, M074

KV035 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV036 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV037 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV038 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV039 M068, M069, M070, M071, M072, M073, 
M074, M075, M076, M077, M078

KV040 M066, M068, M071, M074

KV041 M065, M068, M071, M074, M075, M078

KV042 M083, M084, M085

KV043 M030, M031, M033, M098

KV044 M083, M084, M085

KV045 M035

KV046 M065, M083, M084, M085, M090, M091, 
M093

KV047 M079, M080, M083, M084, M085

KV048 M083, M084, M085, M090, M091, M093

KV049 M083, M084, M085, M090, M091, M093

KV050 M083, M084, M085, M090, M091, M093

KV051 M083, M084, M085, M090, M091, M093

KV052 M083, M084, M085, M091, M093

KV053 M079, M080, M083, M084, M085

KV054 M083, M084, M085, M091, M093

KV055 M083, M084, M085, M091, M093

KV056 M083, M084, M085 

KV057 M083, M084, M085

KV058 M083, M084, M085

KV059 M066, M083, M084, M085

KV060 M065, M083, M084, M085

KV061 M041

KV062 M030, M031, M033

KV063 M041

KV064 M030, M031, M033

KV065 M041

Knelpunt Maatregelen

KV066 M065, M083, M084, M085, M090, M091, 
M093

KV067 M083, M084, M085, M091, M093

KV068 M030, M031, M033

KV069 M035

KV070 M030, M031, M033

KV071 M035

KV072 M094, M096

KV073 M097

KV074 M035, M037

KV075 M094, M096

KV076 M035

KV077 M035

KV078 M035

KV079 M035

KV080 M035

KV081 M094, M096

KV082 M094, M096

KV083 M094, M096

KV084 M041

KV085 M035

KV086 M065, M083, M084, M085, M090, M091, 
M093

KV087 M035

KV088 M035

KV089 M065, M083, M084, M085, M090, M091, 
M093

KV090 M030, M031, M033, M039

KV091 M037

KV092 M037

KV093 M030, M031, M033

KV094 M035

KV095 M015, M045, M046, M098

KV096 M015, M045, M046, M098

KV097 M015, M045, M046, M098

KV098 M015, M045, M046, M098

KV099 M015, M065, M083, M084, M085, M090, 
M091, M093, M098

KV100 M015, M045, M046, M098

KV101 M015, M045, M046, M098

KV102 M030, M031, M033

KV103 M015, M065, M083, M084, M085, M090, 
M091, M093, M098
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Knelpunt Maatregelen

KV104 M015, M045, M046, M098

KV105 M015, M045, M046, M098

KV106 M015, M045, M046, M098

KV107 M015, M045, M046, M098

KV108 M015, M045, M046, M098

KV109 M030, M031, M033

KV110 M015, M045, M046, M098 M098

KV111 M030, M031, M033

KV112 M015, M045, M046, M098

KV113 M067, M098

KV114 M067

KV115 M015, M045, M046, M067, M098 

KV116 M030, M031, M033, M039, M067

KV117 M015, M045, M046, M067, M098 

KV118 M015, M045, M046, M067, M098

KV119 M015, M045, M046, M098

KV120 M015, M045, M046, M098

KV121 M028

KV122 M028

KV123 M028

KV124 M028

KV125 M041

KV126 M028

KV127 M028, M098

KV128 M015, M020, M028, M045, M046, M098

KV129 M015, M028, M045, M046, M098

KV130 M028

Neerslag

Algemeen M040

KN001 M059, M060, M061

KN002 M018, M019, M021, M024, M029

KN003 M031

KN004 M040

KN005 M040

KN006 M018, M019, M021, M024, M029

KN007 M031

KN008 M018, M019, M021, M024, M029

KN009 M021, M024, M029

KN010 M021, M024, M029

KN011 M018, M019, M021, M024, M029

KN012 M071

KN013 M018, M019, M021, M024, M029

Knelpunt Maatregelen

KN014 M069, M071

KN015 M030, M031, M032, M033, M034

KN016 M030, M031, M032, M033, M034

KN017 M071

KN018 M071

KN019 M071

KN020 M071

KN021 M082,  M092

KN022 M030, M031, M032, M033, M034, M089

KN023 M082

KN024 M081

KN025 M082

KN026 M082

KN027 M082

KN028 M082

KN029 M082

KN030 M093

KN031 M031

KN032 M030, M031, M032, M033, M034, M066

KN033 M030, M031, M032, M033, M034

KN034 M030, M031, M032, M033, M034

KN035 M040

KN036 M031

KN037 M095, M097

KN038 M095, M097

KN039 M031, M040

KN040 M066

KN041 M031

KN042 M035, M098, M099, M100, M101

KN043 M099, M100, M101

KN044 M035, M098, M099, M100, M101

KN045 M099, M100, M101

KN046 M099, M100, M101

KN047 M030, M031, M032, M033, M034

KN048 M035, M098, M099, M100, M101

KN049 M031, M040

KN050 M099, M100, M101

KN051 M038

KN052 M038

KN053 M038

KN054 M038, M069

Knelpunt Maatregelen

Wind

KW001 M030, M033, M034

KW002 M040

KW003 M040

KW004 M056

KW005 M056

KW006 M056

KW007 M056

KW008 M056

KW009 M052, M053, M056

KW010 M040

KW011 M030, M033, M034

KW012 M049, M052, M053, M054, M056

KW013 M052, M053, M056

KW014 M052, M053, M056 

KW015 M049

KW016 M049, M086, M087, M088

KW017 M049, M086, M087, M088

KW018 M049, M086, M087, M088

KW019 M049, M086, M087, M088

KW020 M049, M086, M087, M088

KW021 M049, M052, M053, M056

KW022 M052, M053, M056

KW023 M052, M053, M056

KW024 M052, M053, M056

KW025 M052, M053, M056

KW026 M052, M053, M056

KW027 M052, M053, M055, M056

KW028 M049, M097, M031

KW029 M049

KW030 M030, M033, M034, M049

 

Linktabel knelpunten en maatregelen
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Code Categorie Hulpmiddel Beschrijving hulpmiddel Uitvoering/ technische specifi caties Toepassing Aandachtspunten Leverancier Levertijden

H001 Organisatorisch Bouwweerbericht Een bouwweerbericht geeft informatie over de weersverwach-

tingen op de locatie van de bouw, toegespitst op de bouw.

• Dagelijks

• Regionaal/ locaal

• Verschillende weersinvloeden

• Neerslag, vorst en wind

• Altijd toepassen

• Houdt rekening met afwijkingen ten gevolge 

van projectligging.

Bouwend Nederland: 

bouwendnederland.nl

Per direct 

afsluitbaar

H002 Bouwweg Asfalt Een bouwweg van asfalt is relatief duur, maar geeft een dege-

lijke weg. Deze optie is vooral bij langere projecten rendabel. 

De bouwweg is op afschot te maken en zwaar belastbaar.

De asfaltweg wordt als volgt opgebouwd: 

• 200 tot 300 mm ontgraven

• 200 mm opvullen met zand 

• Plaatsen van een drainagedeken

• Gemalen puin

• Asfaltlaag

• Neerslag en vorst 

• Begaanbaar houden bouwterrein

• Bij bouwprojecten vanaf 2 jaar

• Wegen die zwaar belast worden

• Afschot, om plasvorming te voorkomen. 

• Asfaltweg moet ook weer afgebroken worden.

Kortekaas: 

asfalteerbedrijf.nl

10 werkdagen

H003 Bouwweg Puinweg Een puinweg heeft een zelfde opbouw als de asfaltweg 

[H002], maar mist alleen de asfaltlaag. De weg heeft een ruw 

oppervlak, maar heeft altijd een goede afwatering.

De puinweg wordt als volgt opgebouwd:

• 200 tot 300 mm ontgraven

• 200 mm opvullen met zand 

• Plaatsen van een drainagedeken

• Gemalen puin

• Neerslag en vorst 

• Begaanbaar houden bouwterrein

• Als bouwweg op de plaats ligt van toekom-

stige weg of straat 

• Bij bouwprojecten tot circa 1,5 jaar 

• Als bouwweg niet te zwaar belast wordt

• Als parkeerplaats bij een bouwplaats

• Kans op spoorvorming is aanwezig.

• Puinweg is lastig schoon te houden van zwerf-

vuil.

• Altijd oneffen oppervlakten.

Kortekaas: 

asfalteerbedrijf.nl

10 werkdagen

H004 Bouwweg Stalen rijplaten Stalen rijplaten kunnen direct op een ondergrond gelegd wor-

den, waarmee de krachten gelijkmatiger over de bodem wor-

den verdeeld. Krachten worden nog beter verdeeld als ze op 

een drainagedeken worden geplaatst.

• Plaats stalen rijplaten in twee sporen ten behoeve 

van vervoer

• Leg meerdere platen naast elkaar voor een platform

• Plaats stalen rijplaten eventueel op een drainagelaag

• Lengte: 5 m

• Breedte: 1 m

• Dikte: 10 mm

• Neerslag en vorst 

• Korte bouwprojecten, tot circa 1 jaar

• Droge, vlakke ondergrond

• Opslagplaats

• Looppad

• Platen kunnen bij veel neerslag en natte 

ondergrond wegzakken.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H005 Bouwweg Stelcon platen Stelcon platen zijn vierkante betonplaten, die aaneengelegd 

worden tot een bouwweg. Een vlakke ondergrond is noodza-

kelijk. De weg is goed schoon te houden en bestand tegen 

zwaar transport. De platen zijn slecht bestand tegen wringing. 

Geadviseerd wordt om in bochten wigvormige delen toe te 

passen.

• Op zandbed plaatsen (voor vlakke ondergrond)

• Gebruik eventueel drainagedeken

• Gebruik wigvormige delen in bochten

• Gangbare afmetingen: 2 x 2 m 

• Langs de randen van de stelconplaten bevinden zich 

stalen hoekprofi elen

• Neerslag en vorst 
• Korte tot lange bouwplaats
• Zeer zwaar belaste bouwwegen
• Opslagplaats

• Platen kunnen los gaan liggen bij sterk wis-
selende grondvochtigheid.

Nedabo: 
www.nedabo.nl
MBS: 
www.mbsbeton.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H006 Bouwweg Toekomstige 
bestrating

Als de bouwweg op de plaats ligt van de toekomstige be-
strating, kan de defi nitieve bestrating al gebruikt worden. Om 
beschadiging van de stenen te voorkomen worden ze eerst 
op hun kop geplaatst, en later omgedraaid. Deze weg is niet 
bestand tegen zwaar transport. Er kan ook spoorvorming ont-
staan.

• Zandbed
• Eventueel puin
• Eventueel drainagedeken
• Bestrating, omgekeerd

• Neerslag en vorst 
• Voor korte tot middellange bouwprojecten, 
tot circa 1,5 jaar 
• Als parkeerterrein
• Als bouwweg die niet te zwaar belast wordt
• Als opslagplaats

• Denk aan afschot.
• Mogelijk verlies van diverse stenen tijdens 
bouw.

Stratenmakers (origi-
neel ingepland).

Niet van toe-
passing

H007 Bouwweg Portable road De portable road is een stalen mat, in diverse maten verkrijg-
baar, die op een rol ligt. Hierin bevinden zich stalen profi elen, 
die de mat stijfheid meegeven. Deze bouwweg kan zeer snel 
aangebracht worden.

De stalen bouwweg bevindt zich op een rol en wordt 
met een tractor uitgelegd. Eventueel moet de onder-
grond gedeeltelijk geëgaliseerd worden. Standaard 
afmetingen zijn 4 x 25 m. Standaardisatie om portable 
road uit te leggen wordt nog ontwikkeld.

• Neerslag en vorst 
• Korte tot middellange belastingen 
• Tot zware belastingen 
• Als bouwweg

• Weg is niet bestand tegen puntlasten.
• Machine om weg af te wikkelen nodig.
• Product nog deels in ontwikkeling.

Robusta BV:
www.robusta.nl

15 werkdagen 

H008 Begaanbaarheid Erosion Control Tijdens hevige neerslag kan grond gemakkelijk wegspoelen, 
in het bijzonder bij uitgegraven bouwputten. Mocht dit een 
probleem vormen, dan kan de Robusta Flexmat worden in-
gezet. Deze mat met beton erin verwerkt voorkomt verdere 
uitspoeling.

• Afgestemd op locale parameters, zoals helling, afme-
tingen, grondcondities 
• Polypropyleen geweven mat met betonblokken van 
gewenste hoogte
• Standaard afmetingen: 50 x 5 m

• Wind en neerslag
• Bij erosie

Robusta: 
www.robusta.nl

Neem contact 
op met leveran-
cier, projectaf-
hankelijk

H009 Begaanbaarheid Looppad vlon-
ders

Om de bouwplaats begaanbaar te houden, kan er een pad 
van vlonders worden aangelegd. Eventueel kunnen ook al-
ternatieven worden gebruikt voor de vlonders, zoals pallets 
of steigerplanken.

• Houten vlonders op brekerszand • Neerslag
• Begaanbaarheid bouwplaats

• Voorkom dat vlonders wegzakken in modder. Overtoom: 
www.overtoom.nl

1 werkdag

H010 Begaanbaarheid Graafmachine Een graafmachine kan worden ingezet om een afwaterings-
geul te graven. Tevens kan een graafmachine worden ingezet 
als de grond bevroren is, waardoor er met handkracht niet 
meer te graven is.

• Diverse varianten
• Diverse capaciteiten en gewichten

• Neerslag en vorst
• Graven afwateringsgeulen
• Openbreken bevroren grond

Reco: 
www.reco.eu

3 werkdagen

H011 Begaanbaarheid Bezem Om de bouwplaats ruwweg schoon te maken van bijvoorbeeld 
sneeuw en regen, kan er een bezem gebruikt worden.

• Houten steel
• Haren van bijvoorbeeld palmvezel of kunstvezel

• Neerslag (sneeuw)
• Schoonmaken bouwplaats, vooral moeilijker 
bereikbare plekken, zoals steigers, trappen en 
dergelijke

• Soms kan bezem niet afdoende blijken te zijn, 
en is er aanvullend materieel nodig.

Overtoom: 
www.overtoom.nl

1 werkdag
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H012 Begaanbaarheid Sneeuwschuiver Met behulp van een gemotoriseerde sneeuwschuiver kunnen 

bouwwegen sneeuwvrij gehouden worden, zodat de bouw-

plaats begaanbaar blijft.

• Bijvoorbeeld: Opzetstuk heftruk

• Vorkafstand: 420 mm

• Schildhoogte: 620 mm

• Breedte schop: 1500, 1800, 2100 of 2400 mm

• Materiaal: Staal, rubber of Polyurethaan

• Neerslag (sneeuw) 

• Begaanbaarheid

• Schuif de sneeuw naar een plaats waar het 

smeltwater geen hinder kan veroorzaken.

Overtoom: 

www.overtoom.nl

12 werkdagen

H013 Begaanbaarheid Sneeuwschop Op plekken waar een gemotoriseerde sneeuwschuiver niet 

bij kan, kunnen paden, steigers en dergelijke sneeuwvrij ge-

maakt worden met een sneeuwschop. Kan gecombineerd 

worden met zoutstrooien.

• Bijvoorbeeld: UV-bestendig polypropyleen

• Lengte: 1580 mm

• Breedte: 398 mm

• Hoogte: 362 mm

• Neerslag (sneeuw)

• Schoonmaken bouwplaats, vooral moeilijker 

bereikbare plekken, zoals steigers, trappen en 

dergelijke

• Schuif de sneeuw naar een plaats waar het 

geen hinder kan veroorzaken.

Overtoom: 

www.overtoom.nl

1 werkdag

H014 Begaanbaarheid Strooizout Om te zorgen dat vocht opvriest, waardoor er gladheid op-

treedt, kan de bouwplaats bij sneeuw, ijzel en vorst bestrooid 

worden met strooizout. Zo blijft de bouwplaats veilig.

• Zak van 25 kg

• 30 gram per m² nodig 

• Preventief te gebruiken

• Waait niet weg

• Neerslag (sneeuw, ijzel) en vorst 

• Begaanbaarheid

• Niet gebruiken op metalen ondergrond, zoals 

steigers, in verband met roestvorming.

Overtoom: 

www.overtoom.nl

10 werkdagen

H015 Begaanbaarheid Strooiwagen Met de strooiwagen kan zout of zand over de bouwplaats wor-

den gestrooid, waardoor bouwwegen toegankelijk blijven.

• Rubberen wielen

• Geschikt voor zout en zand

• Maximale belasting 135 kg

• Inhoud 105 l

• Instelbare strooibreedte

• Achter heftruck of kleine trekker te bevestigen

• Neerslag (sneeuw, ijzel) en vorst 

• Begaanbaarheid

• Niet te zwaar belasten strooiwagen. Overtoom: 

www.overtoom.nl

12 werkdagen

H016 Begaanbaarheid Schoppen Met behulp van graafgerei, zoals schoppen, kan de afwate-

ring op de bouwplaats verbeterd worden. Denk aan het gra-

ven van afvoergeulen, waardoor overtollig water kan worden 

afgevoerd.

Diversen, bijvoorbeeld een zandschep:

• Totale lengte: 1190 mm

• Bladmaat: 270 x 220 mm

• Gebogen steel

• Neerslag  

• Begaanbaarheid

• Zorg voor een goede afwatering voor er vorst 

optreedt.

EcoTools: 

www.ecotools.nl

2 werkdagen

H017 Waterafvoer Waterpompen Met behulp van waterpompen kan overtollig water op de 

bouwplaats worden weggepompt.

Diverse varianten, met verschillende capaciteiten • Neerslag

• Overtollig water

• Pomp water naar plaatsen waar er geen 

hinder van wordt ondervonden en waar het niet 

terug kan lopen.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H018 Waterafvoer Tijdelijke hemel-

waterafvoer

Een tijdelijke hemelwaterafvoer kan overtollig water van bij-

voorbeeld daken gecontroleerd afvoeren, zodat het water 

geen schade kan aanbrengen aan de gevel. Met de tijdelijke 

hemelwaterafvoer kan water toch afgevoerd worden van het 

dak.

• PE of PVC

• Flexibele slang

• Bevestigbaar met verzinkte slangklem 

• Diameter: 80 tot 100 mm

• Lengte: 100 m 

• Meerdere malen bruikbaar

• Neerslag

• Bescherming van gevelwerk

• Afvoer van overtollig water

• Voorkom scheurvorming in hemelwaterafvoer.

• Plaats hemelwaterafvoer boven aan laagste 

punt van het dak/ bevestig aan goot.

• Zorg dat water geen overlast kan verzorgen 

waar het de hemelwaterafvoer verlaat.

Strut: www.strut.nl 1 werkdag

H019 Waterafvoer Drainagenet Drainagenetten zijn stevige matten, die water afvoeren naar 

de ondergrond. Ze worden toegepast als de natuurlijke water-

afvoer niet afdoende is. Als er water blijft staan verslechterd 

de begaanbaarheid van de bouwplaats en bestaat er ook het 

gevaar van aantasting van bouwwerken.

• Waterafvoerende kern

• Eventueel 1 of 2 geotextielen

• Diverse weerstanden tegen samendrukken, afhanke-

lijk van belasting

• Vermijding grondinfi ltratie

• Neerslag 
• Bij matige grondafvoer

• Voorkomen verstopping systeem. ODS BV: 
www.odsbv.nl
Emergo:
www.emergo.be

1 werkdag

H020 Opslag/bewer-
ken

Zaagloods Een zaagloods is een loods die tussen twee zeecontainers 
in kan worden gemaakt. De zeecontainers vormen daarmee 
de wand. Op de kopse kanten worden gevels geplaatst, waar 
deuren in zitten. De loods kan verwarmd worden als deze af-
gesloten wordt.

• Lengte: 6 m
• Breedte: 4,8 m
• Hoogte: 2,8 m
• Oppervlakte: 28 m²
• Optioneel: lichtlijn in het dak
• Optioneel: elektrokast

• Neerslag, vorst en wind 
• Opslag
• Afgeschermde bewerkingsplek

• De loods moet geplaatst worden op een 
vlakke ondergrond.
• Het terrein moet goed bereikbaar zijn..

Giesbers: www.gies-
bersmaterieel.nl

3 werkdagen

H021 Opslag/bewer-
ken

Baddinghout Om te voorkomen dat lichte materialen weg waaien, kunnen 
deze geballast worden met diverse zaken. Bijvoorbeeld bad-
dinghout kan daarvoor gebruikt worden.

Baddinghout: 
• 57 x 157 mm
• Diverse lengtes

• Wind
• Opslag (vooral lichte materialen)

• Zorg ervoor dat het baddinghout en eventueel 
ingeslagen spijkers de materialen niet bescha-
digd.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H022 Opslag/bewer-
ken

Golfplaat Met behulp van golfplaten op horizontale houten liggers kan 
een afdak gemaakt worden, waaronder materiaal droog kan 
worden opgeslagen en er ook bewerkingen kunnen plaats-
vinden. Eventueel worden de golfplaten tussen enkele con-
tainers gelegd.

• Breedte: 1 m
• Lengte: 5 m
• Bevestigen: met behulp van koppelingen of beugels, 
hoh 2 m 
• Diverse dakvormen mogelijk

• Neerslag
• Opslag

• Voorkom opwaaien golfplaten. Reco: www.reco.eu 2 werkdagen

H023 Opslag/bewer-
ken

Opslagcontainer Een opslagcontainer is een geheel afsluitbare (zee-) contai-
ner, waar diverse materialen droog en windvrij opgeslagen 
kunnen worden.

• Lengte: 3, 6 of 12 m
• Breedte: 2,4 m
• Hoogte: 2,4 m
• Gewicht bij 6 m: 2400 kg
• Materiaal: Plaatstaal

• Neerslag, vorst en wind 
• Opslag van materiaal en materieel

• De container dient vlak geplaatst te worden in 
verband met sluiting van de deuren.

De Boer container-
trading: 
www.deboer-contai-
ners.com
Reco: www.reco.eu.

3 werkdagen
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H024 Opslag/bewer-

ken

Loods Een variantloods is een loods, opgebouwd uit half ronde sta-

len spanten, houten gordingen en stalen golfplaten. In het 

dak worden lichtdoorlatende platen aangebracht. Op beide 

kopgevels kunnen deuren aangebracht worden. De variant-

loods is in diverse afmetingen verkrijgbaar en in de lengte 

uitbreidbaar.

• Breedte: 5,0; 7,8 of 10,9 m

• Hoogte: 3,5; 4,2 of 5,5 m (hangt samen met breedte)

• Minimale lengte: 10 m

• Verlengbaar per 2,5 m

• Vorst, neerslag en wind 

• Opslag

• Afgeschermde bewerkingsplek

• De loods moet geplaatst worden op een 

vlakke ondergrond.

• Het terrein moet goed bereikbaar zijn.

• Er is ruimte om de loods nodig voor veranke-

ring tegen wind.

Reco: www.reco.eu 5 werkdagen

H025 Opslag/bewer-

ken

Werkplaatscon-

tainer

Een werkplaatscontainer is een opslagcontainer (H023), die 

compact is ingericht met voorzieningen, zodat er eenvoudige 

bewerkingen in de container kunnen worden uitgevoerd.

• Lengte: 3, 6 of 12 m

• Breedte: 2,4 m

• Afsluitbare bergruimte met schappen

• Elektrasysteem 

• Werkbank (1,5 x 0,75 m) met bankschroef

• Vorst, neerslag en wind 

• Opslag, bewerking

• De container dient vlak geplaatst te worden in 

verband met sluiting van de deuren.

Crane Container: 

www.zeecontainer.nu

Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H026 Opslag/bewer-

ken

Container tops Als alternatief op de zaagloods (H020) is er een variant die 

bestaat uit zeildoeken. Tussen twee containers wordt in prin-

cipe een tentdak gerealiseerd. Ook de kopse kanten kunnen 

afgeschermd worden.

• Diverse afmetingen (zie prijzen)

• Zeil: PE 330 gr/m²

• Frame: Staal

• Personen nodig voor opbouw: 4

• Inclusief verankering

• Neerslag, vorst en wind 

• Opslag

• Afgeschermde bewerkingsplek

• Zorg voor een goede verankering. Thijencamp: 

www.thijencamp.com

1 werkdag

H027 Opslag/bewer-

ken

Pallet Door materialen op pallets op te slaan, wordt het materiaal 

vrijgehouden van de grond. Daardoor zal er geen vocht uit de 

bodem in het materiaal trekken.

• Europallet:

• 1200 x 800 x 144 mm

• Hout

• Neerslag 

• Droog opslaan materialen

• Pallets kunnen bezwijken bij grote gewichten.

• Statiegeld, diefstalgevoelig.

Overtoom: 

www.overtoom.nl

1 werkdag

H028 Tenten 5 seconden tent 5 seconden tenten zijn tenten die snel op te zetten zijn. Ze 

zijn in verschillende vormen en afmetingen leverbaar, maar 

bieden slechts beperkt plaats. Het frame is reeds aan het 

tentdoek gemonteerd, zodat opzetten maar op één manier 

mogelijk is. Het verliezen van onderdelen is uitgesloten.

• Hoogte voornamelijk 2 m

• Lengte en breedte maximaal 3 m

• Puntmodel en kubusmodel mogelijk

• Zie prijzen voor afmetingen

• Neerslag en wind 

• Werkzaamheden voor 1 of maximaal 2 

personen

• Kleine oppervlaktes

• Met name interessant voor grondwerk

• Duurzaam.

• Investeringskosten.

• Beperkte inzetbaarheid.

Karsten tenten: 

www.karstententen.nl

5 werkdagen

H029 Tenten Kooi van bouw-

hekken

Met behulp van bouwhekken kan een kooi worden gemaakt. 

Door hier vervolgens in te pakken met zeilen kan een wa-

ter- en winddichte kooi worden gerealiseerd. Hier kan bijvoor-

beeld krimpfolie voor worden gebruikt (H064). Eventueel kan 

er ook een kooi op wielen worden geplaatst. Tevens kunnen 

bouwhekken gebruikt worden als windscherm.

• Lengte variabel door bouwhekken te koppelen (veel-

voud van 3,5 m)

• Hoogte gelijk aan bouwhek (2 m)

• Kunststof voet

• Wind, neerslag en vorst  

• Droge opslag

• Droge afgesloten werkplek

• Eventueel kan er gestookt worden in kooi

• Verankering in verband met windbelasting. Bouwhekken Neder-

land BV: 

bouwhek-verkoop.nl

Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H030 Tenten Oppompbare 

tent

Oppompbare tenten worden opgezet door er met een com-

pressor of een hogedrukfl es lucht in te pompen. Diverse kwa-

liteiten en afmetingen zijn leverbaar. Een voorkomend model 

bestaat uit een boogvorm, die in de lengte uitbreidbaar is. Het 

frame bestaat grotendeels uit oppompbare slangen.

• Diverse soorten doeken, bijvoorbeeld PVC, katoen 

of polyester

• Met of zonder grondzeil

• Diverse afmetingen, bijvoorbeeld breedtes tussen 4 

en 6,5 m

• In lengte te koppelen, grote lengtes mogelijk

• Vorst, neerslag en wind 

• Afschermen werkplek in buitenlucht

• Opslagruimte realiseren

• Windbelasting op tent.

• Logistieke bereikbaarheid in tent.

Karsten tenten BV: 

www.karstententen.nl

Tent world Unlimited: 

www.tentworld.com

5 werkdagen

H031 Tenten Opslagtenten In een opslagtent kunnen materiaal droog en windvrij wor-

den opgeslagen. Tevens kunnen hier bewerkingen uitgevoerd 

worden. Indien er bijgestookt wordt kan er ook vorstvrij wor-

den opgeslagen.

• Diverse afmetingen (zie prijzen)

• Zeil: PE 330 gr/m²

• Frame: Staal

• Personen nodig voor opbouw: 4

• Inclusief verankering

• Tot windkracht 8 inzetbaar

• Neerslag, vorst en wind

• Opslag en bewerken

• Zorg voor goede verankering tegen wind. Thijencamp: 

www.thijencamp.com

1 werkdag

H032 Verwarmen Dompelaar Met behulp van een dompelaar kan water verwarmd worden. 

Dit water kan op diverse manieren gebruikt worden, bijvoor-

beeld om beton aan te mengen, maar ook om kitten te ver-

warmen vlak voor gebruik.

Diversen, bijvoorbeeld:

Rommelsbacher 208 Dompelaar 2000 W

• 2000 W

• lengte: 335 mm

• 7 ringen

• waterdicht

• Vorst

• Voorverwarmen water

• Beton storten

• Kitten opwarmen

• Voorkom kortsluiting indien dompelaar in 

water wordt geplaatst.

FactoryPrices:

www.factoryprices.nl

1 werkdag

H033 Verwarmen Vatverwarmings-

band

Om te voorkomen dat de inhoud van vaten bevriest, kan er 

een siliconenband om het vat worden bevestigd. Deze band 

wordt elektrisch verwarmd, zodat het vat niet bevriest.

• Flexibele siliconen glasvezelversterkte verwarmings-

band

• Dubbel geïsoleerd

• Regelthermostaat tussen 20 en 120 °C

• RVS veersluiting

• Standaard uitvoering voor 200 l drums

• 1665 x 180 mm

• 1000 of 1500 W

• Vorst

• Opslag van vaten met vloeistoffen

• Standaard maten, anders op aanvraag. Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

1 werkdag

H034 Verwarmen Vloerverwarming 

container

Om opslagcontainers continu te verwarmen, kan er vloerver-

warming in aangebracht worden. De containers kunnen waar 

nodig ook geïsoleerd worden, zodat de warmte zoveel moge-

lijk binnen de container blijft.

• Vloerverwarming in container aangebracht • Vorst 

• Opslag

• Zeecontainers

• Rendabel bij langere periodes inzetten van 

containers voor vorstvrije opslag.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

Neem contact 

op met leveran-

cier
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H035 Verwarmen Kastverwarmers Kastverwarmers kunnen in regelkasten van bijvoorbeeld hijs-

kranen worden geplaatst. In de eerste plaats kunnen ze de 

regelkast beschermen tegen vorst. De kastverwarmers be-

schermen ook tegen condens, wat in regelkasten gevaarlijk 

kan zijn.

• Diverse varianten, van 200W tot 700W

• Optionele ruimtethermostaat

• Vorst en neerslag 

• Regelkasten

• In grotere kasten wordt voor een gelijkmatige 

warmteverdeling aangeraden om meerdere 

kastverwarmers met minder vermogen te 

gebruiken.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

Omnia-online: 

www.omnia-online.nl

1 werkdag

H036 Verwarmen Convectorkachel Een convectorkachel warmt de lucht op middels convectie 

(warmteoverdracht). Er is daarbij geen gasontwikkeling of 

vochtontwikkeling. Een ribbenbuiskachel is in principe ook 

een convectorkachel.

• Diverse varianten

• Indien gewenst net afgewerkt

• Vaste en mobiele varianten

• Explosieveilige varianten beschikbaar

• Vorst 

• Vooral in bouwketen toegepast

• Kachel nooit afdekken.

• Kachel nooit onder een thermostaat en wand-

contactdoos plaatsen.

• Minimaal 300 mm van plafond plaatsen.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

1 werkdag

H037 Verwarmen Verwarmings-

matten

Weerstandsdragen worden gevulkaniseerd in rubberen platen, 

waardoor fl exibele siliconen verwarmingsmatten ontstaan. 

Deze kunnen worden gebruikt om apparaten te verwarmen. 

Ze kunnen bijvoorbeeld in regelkasten worden gemonteerd. 

De matten zorgen voor een goede warmteverdeling, een lage 

mattemperatuur en een hoog rendement.

• Op maat gemaakte oplossing

• Siliconenmatten

• Te klemmen, lijmen of vulkaniseren

• Vorst

• Apparaten en regelkasten

• Geschikt voor kleine oppervlaktes. Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

Neem contact 

op met leveran-

cier, projectaf-

hankelijk

H038 Verwarmen Vatverwarmings-

deken

Om te voorkomen dat de inhoud van vaten bevriest, kan er 

een deken om het vat worden bevestigd. Deze deken wordt 

elektrisch verwarmd, zodat het vat niet bevriest.

Diverse afmetingen:

• Voor vaten van: 25; 50; 105 en 200 l Andere afmetin-

gen op aanvraag

• Waterafstotend en vlamvertragend

• 0 tot 200 °C regelthermostaat

• Chemisch bestendig

• Verstelbare kunststof snelsluiting

• 200 tot 1250 W

• Vorst

• Opslag van vaten met vloeistoffen

• Alleen geschikt voor standaard maten, anders 

op maat laten maken.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

1 werkdag

H039 Verwarmen Containerverwar-

ming

Om te voorkomen dat de inhoud van vloeistofcontainers be-

vriest, kunnen de containers verwarmd worden met speciaal 

ontworpen verwarming. De verwarming bevat twe verwar-

mingszones, voor de bovenste en onderste helft.

• Geschikt voor 1000 l IBC-container

• Waterafstotend, vlamvertragend en chemisch be-

stendig

• Tefl on gecoat polyester mantel en isolatie

• Regelthermostaat -5 tot 40 °C of 0 tot 90 °C

• Optionele afdekhoes

• 1000 W

• Vorst

• Opslag van containers met vloeistoffen

• Alleen geschikt voor standaard maten, anders 

op maat laten maken.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

1 werkdag

H040 Verwarmen Infraroodstraler Een infraroodstraler geeft reukloze warmte af. Deze moet in 

de te verwarmen ruimte worden opgesteld. De lucht is 100% 

schoon en vochtvrij. Met verschillende typen kan er voor ge-

kozen worden om grote ruimten te verwarmen of alleen de 

werkplek. Alleen in het directe bereik van de kachel wordt er 

opgewarmd.

• Mobiel met verstelbare stralingshoek

• Mobiel (groot model) voor ruimteverwarming

• Diverse vermogens

• Levert direct warmte bij inschakelen 

• Waterdicht

• Materiaal: kwartsglas (IRK) of roestvaststaal (IRR)

• Vorst 

• Werplekverwarming

• Geschikt voor niet-geïsoleerde gebieden

• Kies juiste straler voor de te verwarmen 

locatie.

• Verbrandings- en brandgevaar.

Mechaheat: 

www.mechaheat.nl

1 werkdag

H041 Verwarmen Ontdooitrafo Een ontdooitrafo ontdooit snel bevroren waterleidingen door 

deze onder zwakstroom te zetten.

• Werkt op elektriciteit

• Capaciteit: 40 m (ijzeren leidingen) of 50 m (koperen 

leidingen)

• Vorst

• Ontdooien van koperen en ijzeren leidingen

Van Walraven BV: 

www.walravenbv.nl

Ticoweld: 

www.ticoweld.nl

5 werkdagen

H042 Verwarmen Quartzstraler Een quartzheater geeft gerichte stralingswarmte af. Alles wat 

zich binnen het bereik van de heater bevindt wordt opge-

warmd. Wind of tocht heeft weinig invloed. Er komen geen 

rookgassen vrij. Bij verschillende modellen is de stralings-

hoek instelbaar of het apparaat mobiel.

• Diverse modellen: wand, vloer of mobiel • Vorst 

• Afzonderlijke werkplek

• Ontdooien/verwarmen van materiaal

• Werkplekken in de open lucht

• Verbrandings- en brandgevaar. Hermes Electronics: 

hermeselectronics.nl

La Grand E.V.O.: 

www.lagrand-evo.nl

3 werkdagen

H043 Verwarmen Verwarmingslint Een verwarmingslint is een op stroom werkend lint, welke 

warmte afgeeft. Het lint wordt in combinatie met isolatie toe-

gepast om water- en rioleringsleidingen vorstvrij te houden. 

Kan ook meegestort worden met beton, zodat de beton ver-

warmd wordt.

• Diverse lengten, tot 60 m

• Kan leidingen tot -20 °C vorstvrij houden 

• Vermogen: 10 W/m

• Wordt direct op de leiding gemonteerd

• Vorst 

• Water- en rioleringsleidingen vorstvrij 

houden

• Instorten in beton, zodat beton verwarmd 

wordt 

• In combinatie met isolatie

• Kan niet gehuurd worden, dient aangeschaft 

te worden.

• Verbrandings- en brandgevaar.

• Bij meestorten in beton: slechts eenmaal 

bruikbaar.

Wildkamp: 

www.wildkamp.com

Electrowebshop: 

www.electorweb-

shop.eu

3 werkdagen

H044 Verwarmen SurfaceJet De SurfaceJet is een truck, met daarop een straalmotor ge-

installeerd. Hiermee kunnen ondergronden snel gedroogd 

worden. Ook kan de SurfaceJet gebruikt worden om ijs te 

smelten en/of te verwarmen. 

• Turbojetmotor: LGH 2500 TJ: gasturbinemotor

• Truck: Mercedes Sprinter, verlengd chassis

• 7 tot 10 m³ lucht van 450 °C per seconde

• Vorst en neerslag 

• Drogen en smelten van ondergrond

• Vlamvorming.

• Hoog geluidsniveau: 92 dB op 8 m.

Liberty Gasturbine 

Holland: 

www.libertygastur-

bine.nl

Neem con-

tact op met 

leverancier, niet 

vrijgegeven
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H045 Verwarmen/

drogen

Bouwdroger Een bouwdroger haalt vocht uit de lucht door de lucht af te koe-

len. Hierdoor condenseert waterdamp. De droge lucht wordt 

weer verwarmd en in de ruimte ingeblazen. Bouwdrogers met 

verschillende capaciteiten zijn in te zetten. Er bestaan ook 

drogers die op andere natuurkundige principes werken, bij-

voorbeeld door vochtabsorptie van inwendige materialen.

Diverse varianten, bijvoorbeeld:

• Dryfast DF 800

• 120 l/etmaal

• Inzetbaar: 0 tot 40 °C

• Luchtverplaatsing: 710 m³/uur

• Gewicht: 61 kg, op wielen geplaatst

• Vermogen (gem/max): 1070/1730W

• Neerslag 

• Drogen van gebouwconstructies

• Relatieve vochtigheid op peil brengen voor 

bepaalde bewerkingen

• Brand- en waterschade

• Kies droger aan de hand van het te drogen 

oppervlakte.

Andrews Sykes: 

andrewssykes.nl

Recool BV: 

www.recool.nl

Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H046 Verwarmen/

drogen

Direct gestookte 

kachel

Een direct gestookte kachel dient opgesteld te worden in de 

te verwarmen ruimte. De verwarmde lucht ten gevolge van de 

verbranding wordt vrijgelaten in de te verwarmen ruimte. Dit 

levert een rendement van 100%. Hierdoor komt er ook vocht 

in de ruimte vrij.

• Brandstof: gas, propaan of olie 

• Capaciteit varieert per systeem, tot 6300 m³ haal-

baar

• Verwarmingsinstallaties zijn verrijdbaar of te tillen

Voor specifi caties zie kostensheet

• Vorst en neerslag 
• Verwarmen van goed geventileerde ruimtes, 
waarbij vochtproductie geen probleem is
• Het verwarmen van loodsen en opslagruim-
ten
• Het ontdooien van bevroren bouwmateria-
len, zoals stenen, zand en dergelijke

• Verbrandingsgassen komen in de verwarmde 
ruimte vrij.
• Er komt vocht vrij bij de verbranding.
• Verbrandings- en brandgevaar.

Andrews sykes: 
andrewssykes.nl
Thermobile: 
www.thermobile.nl
Warmteservice: 
warmteservice.nl

1 werkdag

H047 Verwarmen/
drogen

Electroheather Electroheaters produceren schone, droge en warme lucht 
door middel van straling. Hierbij komt geen vocht of gas vrij.

Diverse capaciteiten en afmetingen beschikbaar, 
bijvoorbeeld:
• DE 25 / DE 65
• Capaciteit: 2540 / 10800 Kcal
• Vermogen 3 / 12 kW
• Luchtopbrengst: 360 / 600 m³/uur
• Gewicht: 9,2 / 25 kg

• Vorst 
• Verwarmen van afgesloten ruimten
• Verwarmen van ruimtes waarbij geen rook-
gassen en/of vocht vrij mag komen
• Kan gecombineerd worden met bouwdroger

• Kies juiste droger voor te drogen ruimte.
• Verbrandings- en brandgevaar.
• Capaciteit blijft achter bij gestookte kachels 
(H046 en H048).

Andrews Sykes: 
andrewssykes.nl
Abalco: 
www.abalco.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H048 Verwarmen/
drogen

Indirect gestook-
te kachel

Indirect gestookte kachels werken op hetzelfde principe als 
de direct gestookte kachels (H046). Verschil is, dat de ka-
chel buiten de te verwarmen ruimte kan worden opgesteld. 
Middels slangen kan de warmte in de te verwarmen ruimte 
worden gebracht. Dit brengt wel rendementsverlies met zich 
mee. De rookgassen moeten apart worden afgevoerd.

• Brandstof: gas, propaan of olie 
• Capaciteit varieert per systeem, tot 11500 m³/h 
haalbaar
• Verwarmingsinstallaties zijn verrijdbaar of te tillen

• Vorst en neerslag 
• Verwarmen van zeer grote ruimtes, waarbij 
geen rookgas in de ruimte mag vrijkomen

• Kies juiste droger voor te drogen ruimte.
• Verbrandings- en brandgevaar.
• Ruimteventilatie vereist.

Andrews Sykes: 
andrewssykes.nl
Abalco: 
www.abalco.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H049 Verwarmen/
drogen

Ribben-buiska-
chel

Een ribben-buiskachel is een elektrisch verwarmde buis die 
de opgewekte warme middels confectie overdraagt. Op de 
buis bevinden zich ribben, waardoor een groot verwarmings-
oppervlak ontstaat.

Type CB:
• Diverse wattages
• Buis met diameter van 48 mm
• 120 ribben per meter, met diameter 96 mm
• Schokbestendig
• Horizontale montage
• Vochtbestendig
• Explosieveilige varianten beschikbaar

• Vorst en neerslag 
• Verwarming en droging natte bouwkleding
• Verwarmen van afgesloten ruimtes

• Kachel nooit afdekken.
• Kachel nooit onder een thermostaat en wand-
contactdoos plaatsen.
• Minimaal 300 mm van plafond plaatsen.
• Niet plaatsen op brandbaar materiaal. 
• In openbare ruimtes moet de minimale monta-
gehoogte 1,8 m zijn. 
• Horizontaal monteren voor optimale warmte-
stroom. 

Mechaheat: 
www.mechaheat.nl

1 werkdag

H050 Verwarmen/
drogen

Ventilatorkachel Met de ventilatorkachel kunnen binnenruimtes verwarmd wor-
den. Middels een ventilator wordt verwarmde lucht gelijkmatig 
door de binnenruimte verplaatst.

• Met ingebouwde ruimtethermostaat
• Zowel mobiel als vaste opstelling bruikbaar
• Corrosiebestendig
• Spatwaterdichte behuizing
• Diverse varianten
• Explosieveilige varianten beschikbaar

• Vorst
• In cabines van hijskranen, om tot een bui-
tentemperatuur van -5 °C een binnentempera-
tuur van 18 °C te realiseren
• In kleine ruimtes

• Dek de kachel nooit af tijdens gebruik.
• Geen rookgasontwikkeling.
• Geen vochtontwikkeling.

Mechaheat: 
www.mechaheat.nl

1 werkdag

H051 Verwarmen/
drogen

Mobiele luchtbe-
handeling Unit

Een luchtbehandelings Unit (LBU)  bestaat uit een verwar-
mingsketel in een zeecontainer, die buiten het te bouwen ob-
ject staat. Via slagen wordt warmte in afgeschermde ruimtes 
geblazen. De unit heeft de capaciteit om maximaal 8 wonin-
gen tegelijkertijd te verwarmen en te drogen.

• Zeecontainer
• Geventileerde luchtslangen
• 24 uur storingsvrij inzetbaar
• Geen direct open vuur op bouwplaats
• Binnen 2 uur geïnstalleerd
• Geringe geluidsoverlast
• Eenvoudig te verplaatsen op bouwterrein

• Vorst 
• Verwarmen afgesloten ruimtes
• Maximaal 8 woningen tegelijk aangesloten

• Groot materieel nodig om LBU te verplaatsen. RECO: www.reco.eu 3 werkdagen 
(Indien voor-
radig)

H052 Afschermen Dak vooruit 
vijzelen

Als eerste wordt het defi nitieve dak gemaakt op de bouw-
plaats. Met een hydraulisch systeem, waarmee het dak om-
hooggedrukt wordt, wordt een permanente overkapping van 
de bouwplaats gerealiseerd. Aan het dak kunnen ook scher-
men worden gehangen om de zijkanten af te schermen. Hier-
door kan er onder afgesloten en geconditioneerde omstandig-
heden gewerkt worden.

Dient per project geëngineerd te worden Er zijn enkele 
referentieprojecten 
• Vijzelsysteem
• Verstevigde dakconstructie
• Beschermingspanelen aan zijkant

• Neerslag, wind en vorst 
• Hoogbouw
• Hoge repetitiegraad

• Denk aan transport: verticaal transport alleen 
via openingen in het dak mogelijk.

Rerentieproject: 
TODA Corporation 
Japan: 
www.toda.co.jp/
english

Projectafhan-
kelijk
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H053 Afschermen Opvijzelen 

gebouw

Op de begane grond wordt er een vaste werkplaats ingericht. 

Hier vinden alle werkzaamheden plaats, waarbij het gebouw 

continu naar boven wordt gevijzeld. Eerst wordt de bovenste 

verdieping gebouwd, daarna die er onder. Zo kan er een af-

geschermde werkplek worden gerealiseerd en wordt er geen 

hinder ondervonden van wind op hoogte, omdat daar niet ge-

werkt wordt.

• Dient per project geëngineerd te worden

• Zware vijzelconstructie om gebouw omhoog te krik-

ken 

• Bijvoorbeeld het Automatic Construction System van 

Kajuma, Amurad

• Neerslag, wind en vorst 

• Hoogbouw

• Veel repetitie

• Maximaal omhoog te pompen gewicht.

• Veiligheid bij omhoog brengen.

Referentieproject: 

Kajima: 

www.kajima.co.jp/

english

Projectafhan-

kelijk

H054 Afschermen Klimloods Een klimloods is een loods die meeklimt met de verdiepingen. 

De loods kan zo ingericht worden, zodat alle opslag, transport 

en activiteiten optimaal verlopen. De bouwplaats is daarmee 

volledig afgesloten van de buitenwereld, waardoor doorge-

werkt kan worden onder alle weersomstandigheden. Een 

klimloods geeft de medewerkers ook een verhoogd gevoel 

van veiligheid.

Projectspecifi ek 
Referentieloods: Nationale Nederlanden:
• Afmetingen: 18 x 50 m en 18 x 36 m
• Gewicht: 275 en 225 ton per loods
• Inrichting: gevelsteigers in loods opgenomen
• Klimmechanisme: 4 klimpoten per loods
• Intern transport: bovenloopkraan met capaciteit tot 
15 ton
• Extern transport: overdekte loods ten behoeve van 
hijsen

• Neerslag, vorst en wind 
• Hoogbouw

• Houdt er rekening mee dat de loods ook afge-
broken moet worden.
• Loods kan als reclamebord dienst doen.
• Vanaf windkracht 8 kan klimloods niet meer 
gebruikt worden.

Referentieproject: 
Nationale Nederlan-
den: www.bouwend-
nederland.nl

Projectafhan-
kelijk

H055 Afschermen Klimbekistings-
zeil

Om werknemers bij klimbekistingen te beschermen tegen 
weersinvloeden en het veiligheidsgevoel te waarborgen, kan 
gekozen worden voor een zeilbekleding van klimbekistings-
zeilen, die over de klimbekisting wordt gespannen.

• Uitermate geschikt om te worden voorzien van 
reclame-opdruk
• PVC zeildoek

• Wind en neerslag
• Klimbekisting

• Kan gebruikt worden als reclameobject.
• Bevestig zeilen voldoende, zodat ze windbe-
lasting kunnen weerstaan.

Lammerts van Bue-
ren: www.lammerts-
vanbueren.nl

3 werkdagen

H056 Afschermen Bouwfolie Bouwfolie is een eenlaags polyethyleen folie, leverbaar in ver-
schillende diktes en afmetingen. Het kan worden gebruikt om 
materialen en materieel af te schermen tegen neerslag. Ook 
kan het gebruikt worden om gerealiseerde projectdelen af te 
schermen.

Standaard maten: 
• Rollengte: 50 of 100 m
• Rolbreedte: 2, 4 of 6 m
• Dikte: 0,1 of 0,2 mm
• Kleur: transparant of zwart

• Neerslag, vorst en wind
• Afschermen materiaal en materieel
• Afschermen gerealiseerd werk

• Kies dikte en kleur met oog op toepassing.
• Voorkom wegwaaien.

Gerritse ijzerwaren, 
www.gerritse.nl
Wildkamp: 
www.wildkamp.com
OAF Holland: 
www.oafholland.nl

1 werkdag

H057 Afschermen Dekkleed Het dekkleed is ook wel bekend onder de naam bouwzeil. Dit 
is een zeil, vaak oranje, waar diverse zaken mee afgedekt 
kunnen worden. Het dekkleed is verkrijgbaar in verschillende 
kwaliteiten en maten. Langs de randen bevinden zich vaak 
zeilogen, waarmee het zeil vastgemaakt kan worden.

• Materiaal: veelal PE, ook PVC mogelijk
• Diverse afmetingen
• Kleur veelal oranje, maar ook andere kleuren mo-
gelijk
• 100 gr/m²

• Neerslag, vorst en wind
• Afdekken van materiaal
• Afdekken van deels gereed werk
• Afschermen werk

• Kies de kwaliteit met het oog op de toepas-
sing.
• Voorkom wegwaaien.

OAF Holland: 
www.oafholland.nl
Argos packaging: 
www.argos.nu

2 werkdagen

H058 Afschermen Hytec folie Hytec folie is een drielaagse polyethyleenfolie. Deze folie is 
sterker dan veel andere folies, en kan daarom ook grotere 
belastingen aan. De folie is dampremmend. Het kan bijvoor-
beeld gebruikt worden om gevelopeningen tijdelijk af te dich-
ten, waardoor geconditioneerde binnenruimtes kunnen wor-
den gerealiseerd.

Standaard maten: 
• Rollengte: 50 of 100 m 
• Rolbreedte: 2, 4 of 6 m
• Verschillende sterktekwaliteiten 
• Kleur: transparant

• Wind en neerslag
• Tijdelijk dichtzetten van gevelopeningen
• Eventueel afdekken bij hoge belastingen 
(bouwfolie (H056) is dan een goedkopere 
optie)

• Kies juiste kwaliteit met oog op toepassing.
• Voorkom wegwaaien.

Ast: www.ast.nl
Berdal: 
www.berdal.com

3 werkdagen

H059 Afschermen Isolatiekleed Een isolatiekleed bestaat uit één of meerdere lagen noppen-
folie, verpakt tussen twee lagen bouwfolie. De randen zijn 
voorzien van zeilringen. Door de noppenfolie krijgt het iso-
latiekleed een isolerende werking. Het kan bijvoorbeeld ge-
bruikt worden om beton af te dekken tijdens vorst.

• Één of meerdere lagen noppenfolie
• PE folie of PVC-folie toplagen, eventueel andere 
lagen mogelijk
• Standaard maten: 4 x 6m, 5 x 6m en 6 x 8m
• Maatproductie mogelijk

• Vorst
• Afdekken van vers gestort beton
• Afdichten van doorwerkprojecten
• Afschermen van uitgevoerd metselwerk
• Afhangen van openingen ten behoeve van 
het stoken onder de bekisting

• Kies juiste kwaliteit met oog op toepassing.
• Voorkom wegwaaien.

Bingham:
www.bingham.nl
Lammerts van Bue-
ren: www.lammerts-
vanbueren.nl

3 werkdagen

H060 Afschermen Iso-schuimdeken Een iso-schuimdeken (of iso-foamzeil) heeft een isolerende 
werking. Een zijde van de deken is voorzien van een damp-
dichte folie. Hierdoor absorbeert de deken geen vocht. De 
deken hecht ook niet aan beton. Ze hebben een hoge hydra-
tatiewarmte om uitdroging van de ondergrond tegen te gaan.

• Eventueel op rol: steeds weer op en af te rollen
• Spanbanden voor bevestiging
• Trekbanden ten behoeve van het uitrollen
• Afmeting op aanvraag

• Vorst
• Betonwerk 
• Opslag

• Probeer het (beton)oppervlakte met één 
deken af te dekken.
• Bestel deken met kleine overlap in verband 
met afdekking van de randen.
- Hoge slijtvastheid: herbruikbaar. 

Lammerts van Bue-
ren: www.lammerts-
vanbueren.nl

3 werkweken

H061 Afschermen Ruitjesfolie Ruitjesfolie is een transparante polyethyleen folie die gebruikt 
wordt om kozijnopeningen te dichten. De folie is vaak UV-
bestendig uitgevoerd.

• Kleur: transparant
• Rollengte: 50 m
• Rolbreedte: 2 m
• Dikte: 0,08 of 0,12 of 0,26 mm

• Neerslag, wind en vorst 
• Bespannen van raamwerken ten behoeve 
van tijdelijke geveldichting

• Kies kwaliteit met oog op toepassing. Lammerts van Bue-
ren: www.lammerts-
vanbueren.nl

2 werkdagen

H062 Afschermen Stekeindhoezen Stekeindhoezen zijn zeildoeken, die over stekeinden kunnen 
worden geplaatst. Hierdoor worden de stekeinden afgedekt 
tegen neerslag en wordt de kans op ongevallen geminima-
liseerd.

• Leverbaar in alle formaten
• Licht, sterk en herbruikbaar
Afmetingen:
• 1,0 x 1,0 x 0,05 m
• 1,5 x 1,0 x 0,05 m
• 1,5 * 0,60 * 0,28 m
• 1,5 * 0,55 * 0,05 m
Doek: gewapend PVC, hoogglans, 650 g/m²

• Neerslag 
• Bij stekeinden
• Voorkoming roestwater op schoon beton

• Voorkom wegwaaien stekeindhoezen. Doorwerkconsult: 
www.doorwerkcon-
sult.nl

3 werkweken
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H063 Afschermen Peri Rail Clim-

bing System.

Schutwanden met daaraan steigers gemonteerd worden mid-

dels vijzels met het gebouw omhoog gevoerd. De schutwan-

den van enkele verdiepingen hoog bieden bescherming tegen 

weer en beschermen tevens tegen vallende objecten. Het 

systeem vertoont overeenkomsten met een zelfklimmende 

klimbekisting (H103).

• Modulair systeem

• Diverse verdiepingen hoog 

• Met steigers

• Verankering in gebouw

• Neerslag, wind en vorst

• Hoogbouwprojecten

• Systeem moet ook naar beneden worden 

gebracht.

Peri: www.peri.nl Neem contact 

op met leveran-

cier, projectaf-

hankelijk

H064 Steiger Krimpfolie frame Speciaal voor Allround-steigersystemen is er een lichtgewicht 

frame ontworpen, wat op de steiger gemonteerd kan worden. 

Door middel van uitschuifbuizen kan het worden verlengd, zo-

dat de overkapping zowel aan de voor- als aan de achterzijde 

kan uitkragen. Tussen de frames worden standaard  liggers 

gemonteerd, waarover de folie gemakkelijk gekrompen kan 

worden.

Twee varianten:

• Staanderafstand 0,73 - 1,09 - 1,04 m

• Staanderafstand 0,73 - 1,09 - 1,57 m

Gewicht: 7,0 kg/st

• Neerslag, wind en vorst 

• Bij Allround-steigersystemen

• Voor uitzonderlijk gebruik zoals aan de kust, 

boven zee of boven 30 m dient nader advies te 

worden ingewonnen.

HSV: www.steiger-

huur.nl

Reco: www.reco.nl

3 werkdagen

H065 Steiger Zeilregeldak Het aluminium zeilregeldak kan op een Layher steiger wor-

den geplaatst, waarmee de hele bouwplaats of een gedeelte 

ervan overkapt kan worden. In combinatie met zeilregelprofi e-
len (072) kan het dak afgedicht worden, zodat de bouwplaats 
beschermd wordt tegen neerslag en wind. Ook kan er in de 
afgesloten ruimte bijgestookt worden als de temperatuur te 
laag is.

• Maximaal 15 m overspanning zonder schoren 
• Eventueel verrijdbaar
• Breedte spantelement: 2,57 m
• Gewicht dakconstructie: 8 kg/m²

• Neerslag, wind en vorst 
• Overkappen middelgrote gebouwen

• Onderstaande steiger dient op extra belasting 
berekent te zijn. 
• Denk aan verticaal transport. Dak eventueel 
verrijdbaar uitvoeren.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H066 Steiger Traditionele 
steiger

Om de bouwplaats heen kunnen diverse vormen van gaas en 
schermen aan steigers worden bevestigd. In het geval dat er 
geen steiger benodigd is, kan deze wel worden gemonteerd 
om de gewenste afscherming te realiseren. Ook kan besloten 
worden de steiger pas later af te breken of eerder op te bou-
wen, zodat het gebouw langer beschermd wordt.

• Met buizen en koppelingen kan elke gewenste stei-
gervorm worden gerealiseerd
• Een geheel fl exibel systeem

• Neerslag, vorst en wind 

• Afschermen gebouwd(deel)

• Veranker steiger stevig. HSV: 

www.steigerhuur.nl

3 werkdagen

H067 Steiger Systeemsteiger Om de bouwplaats heen kunnen diverse vormen van gaas en 

schermen aan steigers worden bevestigd. In het geval dat er 

geen steiger benodigd is, kan deze wel worden gemonteerd 

om de gewenste afscherming te realiseren. Ook kan besloten 

worden de steiger pas later af te breken of eerder op te bou-

wen, zodat het gebouw langer beschermd wordt.

Er bestaan diverse typen systeemsteigers. Het komt 

er op neer dat er standaard frames zijn, waarmee 

relatief snel een steiger opgebouwd kan worden. Het 

systeem is minder fl exibel dan een traditionele steiger, 

maar kan sneller worden gemonteerd.

• Neerslag, vorst en wind 

• Afschermen gebouwd(deel)

• Veranker steiger stevig. HSV: 

www.steigerhuur.nl

3 werkdagen

H068 Steiger Krimpfolie Met krimpfolie is elke steiger in te pakken. De folie is maar 

één keer bruikbaar: losse stroken folie worden met warmte 

aan elkaar gesmolten. Een met krimpfolie ingepakte steiger 

is nagenoeg 100% water-, stof- en winddicht. Binnen de stei-

gers kan bijverwarmd worden.

• Standaard (smelt weg bij brand) of NVO-folie (niet 

brandbaar)

• Smelten gebeurd met gasbrander

• Dikte stroken: 0,3 mm 

• Lengte: vanaf 25 m

• Breedte stroken: 2 t/m 11 m

• Kleur: standaard wit of transparant, overige op 

aanvraag

• Neerslag, wind en vorst 

• Steigers horizontaal en verticaal inpakken 

(H066 en H067)

• Bouwhekken bekleden (H029)

• Steigervoorschriften volgens leverancier 

krimpfolie.

• Windbelasting op steiger.

• Logistieke bereikbaarheid onder afdekking.

Lammerts van Bue-

ren: www.lammerts-

vanbueren.nl

Berdal: 

www.berdal.com

Scaffel: 

www.scaffel.nl

3 werkdagen

H069 Steiger Steigerfolie Steigerfolie is een sterke gewapende folie met verstevigings-

banden. De folie is dicht, waardoor de steiger 100% wind- en 

waterdicht kan worden ingepakt. De folie kan alleen maar ver-

ticaal worden toegepast.

• Breedte folie: 2,7 of 3,2 m

• Lengte folie: 20 m

• Kleur: groen of transparant

• Sommige folies zijn leverbaar in een niet-brandbare 

kwaliteit

• Neerslag, wind en vorst 

• Steigers verticaal inpakken (H066 en H067)

• Steigervoorschriften volgens leverancier 

steigerfolie.

• Windbelasting op steiger.

• Logistieke bereikbaarheid onder afdekking.

Lammerts van Bue-

ren: www.lammerts-

vanbueren.nl.

Roteco: 

www.roteco-folie.nl

3 werkdagen

H070 Steiger Steigergaas Steigergaas is het bekende groene gaas, waarmee de steiger 

ingepakt wordt. Dit houdt de wind grotendeels tegen, waar-

door er minder tocht op de steiger ontstaat. Dit kan ook de 

gevoelstemperatuur omhoog brengen.

• Lengte rol: 10; 20 of 50 m

• Breedte rol: 2,00; 2,57 m of 3,07 m

• 50% of 90% windreductie

• Eventueel vlamvertragende varianten leverbaar

• Wind, vorst 

• Steiger inpakken (H066 en H067)

• Windbelasting op steiger.

• Steigergaas raakt verzadigd. Bij wind zullen er 

waterdruppels op de steiger spetteren.

• Logistieke bereikbaarheid onder afdekking.

Howitec: 

www.howitec.nl

Roteco: 

www.roteco-folie.nl

3 werkdagen

H071 Steiger Steigerkap De steigerkap dient als horizontale afdichting boven op een 

steiger. Het meest gebruikte systeem bestaat uit op maat 

geleverde polyethyleen [H056] kleden, die over horizontale 

steigerbuizen worden geplaatst. Ook kan er gebruik worden 

gemaakt van het krimpfolie frame (H064).

Standaard maten:

• Lengte rol: 50 m

• Breedte: 1,5; 2,0 of 2,6 m

• Polyethyleen of PVC doeken, diverse kleuren

• Neerslag, wind en vorst 

• Steigers horizontaal inpakken (H066 en 

H067)

• Windbelasting op steiger.

• Logistieke bereikbaarheid onder afdekking.

Roteco: 

www.roteco-folie.nl

Gerritse ijzerwaren: 

www.gerritse.nl

1 werkdag

H072 Steiger Zeil- en profi el-
systeem

Bij diverse systeemsteigers zijn er systemen op de markt om 
de steiger af te dichten. Deze systemen hebben een alumi-
nium railprofi el, waarin zeil geschoven kan worden. Deze sys-
temen zijn snel te monteren.

Systemen bestaan voor de volgende systeemsteigers:
• Layer all-round systeem
• Cuplocksysteem
• Crabsysteem
• Quickformsysteem
• Traditioneel systeem

• Neerslag, wind en vorst 
• Steigers horizontaal en verticaal inpakken 
(H066 en H067)
• Meerdere keren inzetbaar

• Investeringskosten en afschrijving.
• Logistieke bereikbaarheid onder afdekking.

HSV: steigerhuur.nl
Lammerts van Bue-
ren: www.lammerts-
vanbueren.nl

Neem contact 
op met leveran-
cier
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H073 Steiger Layher Caset-

tendak

Een Layher casettendak is een universele kapconstructie 

voor overkappingen van bouwwerken tijdens nieuwbouw en 

renovatie. Het is zeer snel verplaatsbaar, zodat de bevoor-

rading plaats kan vinden. Delen van het dak zijn tijdelijk ver-

wijderbaar.

• Aluminium profi elen en vakwerken
• Zeildoek
• Maximale overkapping: 36,9 m

• Neerslag, vorst en wind 
• Indien verticaal transport noodzakelijk is
• Bij seriematige woningbouw/ langgerekte 
projecten: doorschuiven dak over rails

• Calculeer opbouwtijd tentdak in.
• Verankeren tent tegen wind.
• Vlakke ondergrond.
• Kraan nodig bij montage.
• Bereken onderliggende steiger op extra 
belasting.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H074 Verlichting Halogeen ver-
lichting

Halogeenverlichting is fel wit licht met een hoge warmteont-
wikkeling. Verschillende soorten armaturen en wattages ver-
krijgbaar.

• Diverse wattages
• Plaatsen op mast, statief of met behulp van ophang-
beugels
• Handzame varianten beschikbaar, eenvoudig trans-
portabel

• Neerslag
• Werkplekverlichting

• Veel warmteontwikkeling: brandgevaar. Reco: www.reco.eu
Avao: www.avao.nl

3 werkdagen

H075 Verlichting Radium- en natri-
umverlichting 
(HQI)

Radiumlicht en natriumlicht levert hoge lichtsterktes, die een 
verblindend effect hebben. Daarom is deze verlichting alleen 
bruikbaar vanaf hoogte, zoals vanaf een torenkraan of een 
steiger.

• Diverse voltages • Neerslag
• Bouwplaatsverlichting

• In verband met verblinding moet het armatuur 
minimaal 18 meter boven de werkplek hangen.

Controllux lichttech-
niek: 
www.controllux.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H076 Verlichting TL-verlichting TL-verlichting is voornamelijk geschikt om een specifi eke 
werkplek of looproute te verlichten. Verschillende lichtsterktes 
zijn mogelijk.

• Diverse uitvoeringen
• Bijvoorbeeld op staander

• Neerslag 
• Werkplekverlichting
• Loop/oriëntatieverlichting

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H077 Verlichting Verlichtings-
streng

De verlichtingsstreng is bedoeld als oriëntatieverlichting bij 
looproutes. De streng bevat tegenwoordig steeds vaker LED-
verlichting, maar ook traditionele gloeilampen komen voor.

• Diverse varianten
• Lengtes varieren

• Neerslag
• Loop/oriëntatieverlichting

Ledux: www.ledlux.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen

H078 Ventileren Ventilator In een afgesloten ruimte is het belangrijk dat er voldoende 
geventileerd wordt. Tijdens bewerkingen kunnen schadelijke 
stoffen zich ophopen, bijvoorbeeld uitstootgassen bij kachels. 
Voor ventilatie kunnen ventilators worden ingezet.

Diverse varianten, bijvoorbeeld:
• Ventilator TVV 
• Luchtverplaatsing: 2000, 3000 of 4500 m³/uur
• Gewicht: 12,5 kg

• Neerslag 
• Binnenruimtes
• Vochtige ruimtes

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H079 Hijsen Takels Als een kraan wordt vervangen door een bouwlift of niet kan 
worden gebruikt, zal er soms toch behoefte zijn om zwaar ma-
teriaal te tillen. Daar kunnen takels voor gebruikt worden.

Diverse afmetingen en capaciteiten, zie prijzen • Wind
• Takelen van grote gewichten over kleine 
afstanden

• Zorg voor stevige bevestiging kettingtakel. Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H080 Hijsen Mobiele kraan Door bewerkingen in een fabriek te laten plaatsvinden, kun-
nen ze weersonafhankelijk gebeuren. Daarna is er nog (verti-
caal) transport nodig van de veelal grote onderdelen. Dit kan 
met vrachtwagens en een mobiele kraan gebeuren. Deze 
kraan is wel windgevoelig.

Diverse varianten:
• Hoogtes
• Reikwijdtes
• Hijscapaciteit

• Neerslag, vorst en wind 
• Hijsen prefab onderdelen

• Windgevoelig vanaf windkracht 6. L Kielstra: 
www.lkielstra.nl

2 werkdagen

H081 Hijsen Geleiderail Middels een geleiderail, waar een evenaar aan kan worden 
bevestigd, kunnen hijslasten gecontroleerd worden, ook bij 
zware wind. Op het hoogste punt moet de hijslast afgeschermd 
worden van de wind, bijvoorbeeld door een klimloods. Boven-
aan moet de hijslast immers vrij kunnen bewegen om op de 
gewenste positie terecht te kunnen komen.

• Mastelement van goederenlift gebruiken
• Op te bouwen per 1,5 m

• Wind
• Hoogbouw
• In combinatie met een klimloods

• Hijslast moet bovenaan vrij kunnen bewegen/ 
loskomen van geleiderails.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H082 Hijsen Evenaar Om materiaal via de geleiderail veilig te transporteren, moet 
de hijsvoorziening waarmee het materiaal wordt getranspor-
teerd verankerd kunnen worden aan de geleiderail. Daar kan 
een evenaar voor gebruikt worden. Indien deze niet aanwezig 
is op de bouwplaats moet deze apart gehuurd worden.

Diverse varianten, afhankelijk van te hijsen materiaal. 
Op maat te maken, zodat geleiding via geleiderails 
mogelijk is.

• Wind
• Hijsen via geleiderails

• Zorg dat evenaar eenvoudig kan in- en afha-
ken op geleiderail.

Bomecon: 
www.bomecon.nl

Neem contact 
op met leveran-
cier, projectaf-
hankelijk

H083 Hijsen Evenaar die wind 
compenseert

Een evenaar die de wind compenseert, waardoor de hijslast 
bij hogere windsnelheden nog te controleren is. In Japan is 
een dergelijk systeem al toegepast, waarbij er ventilatoren 
werden gebruikt. Een afstudeerder van de TU/e heeft iets 
soortgelijks ontwikkeld, waarbij er gebruik gemaakt wordt van 
hydrauliek ter compensatie van de wind.

• Maximaal gewicht: 6 ton
• Torsie: 40 kgfm
• Energiebron: accu's

• Wind
• Hijsen

• Niet gebruiken bij zware storm. Referentieproject: 
Fujita: www.fujita.com

Neem contact 
op met leveran-
ciers

H084 Arbeid Kledingdroog-
combinatie

De kledingdroogcombinatie bestaat uit een stalen bank, voor-
zien een  ribbuiskachel en kapstokken. Hieraan kan natte 
kleding worden gehangen. Natte kleding zorgt immers voor 
verhoogde kans op onderkoeling en discomfort.

• Vermogen: 2 kW
• Lengte: 2,4 m 
• Breedte: 0,3 m
• Hoogte: 0,34 m
• Verwarming: ribbenbuiskachel van 2 meter met 
thermostaat
• 24 kapstokhaken
• vochtbestendig

• Neerslag
• Natte kleding

• Zorg voor geschikte ruimte om kledingdroog-
combinatie te plaatsen.

Giesbers: www.gies-
bersmaterieel.nl

3 werkdagen
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H085 Arbeid Kledingdroger De kledingdroger is in principe een ventilator met verwarming, 

die vochtige lucht ververst door opgewarmde en ontvochtigde 

buitenlucht. De kledingdroger is voorzien van een thermo-

staat en tijdschakelaar.

• Hoogte: 0,93 m

• Breedte: 0,34 m

• Diepte: 0,3 m 

• Capaciteit: 5200 kcal/uur

• Luchtopbrengst: 500 m³/uur

• Luchtverplaatsing: 12 m/s

• Maximale ruimte: 100m³

• Wandmontage

• Neerslag

• Natte kleding

• Bij voorkeur niet plaatsen in verblijfsruimte.

• Altijd gebruikmaken van geaard stopcontact.

• Kleding uithangen met tussenruimte.

Giesbers: www.gies-

bersmaterieel.nl

Dryfast: 

www.dryfast.nl

3 werkdagen

H086 Arbeid SMART-systeem Het SMART-systeem zorgt ervoor dat voornamelijk robots 

met kunstmatige intelligentie werkzaamheden uitvoeren. Er 

zijn bijvoorbeeld speciale lasrobots ontwikkeld. Maatafwijkin-

gen worden met lasers gemeten en met een computer gecor-

rigeerd. De mens dient enkel ter controle.

• Diverse robots en aansturingsapparatuur • Vorst, neerslag en wind 

• Hoogbouw

• Bij onveilige werkzaamheden of als arbeid 

schaars/ duur is

• Staalconstructies

• Opgeleide operators nodig om proces te kun-

nen sturen.

Comau: 

www.comau.com

Projectafhan-

kelijk

H087 Arbeid Griepvaccin Met behulp van een griepvaccin kan ziekteverzuim terugge-

drongen worden. Gemiddeld wordt één op de tien mensen 

getroffen.

• Griepprik wordt gezet door arts

• Kan op locatie plaatsvinden

• Alle personen bij voorkeur tegelijkertijd laten vac-

cineren

• Vorst (winterperiode) 

• In bijzonder voor vatbare personen (bijvoor-

beeld ouderen)

In de volgende gevallen mag u geen griepprik: 

• Als u allergisch bent voor kippeneiwit.

• Als u de ziekte van Guillain Barré hebt (ge-

had).

• In geval van zwangerschap of geplande zwan-

gerschap binnen drie maanden.

Arbobutler: 

www.arbobutler.nl

Niet van toe-

passing

H088 Arbeid Winterkleding Winterkleding moet de werknemer beschermen tegen de 

winterse weersomstandigheden. Winddicht, waterdicht maar 

wel ventilerend, voldoende warm. De volgende winterkleding 

wordt geadviseerd: parka, jack, thermo fl eecejack, overpanta-

lon, thermo-ondergoed, bodywarmers en anderen. In bepaal-

de weersomstandigheden is goede doorwerkkleding verplicht 

volgens NEN 343 en de CAO voor de bouwnijverheid.

• In verschillende kleuren

• Eventueel met bedrijfsnaam

• Alle gangbare kledingmaten

• Met de nodige zakken en verstevigingen

• Vorst en wind

• Arbeid

• Afhankelijk van werkzaamheden slijten kle-

dingstukken sneller.

• Afhankelijk van weersomstandigheden 

moeten geschikte kledingsstukken beschikbaar 

gesteld worden.

Voskamp: 

voskampgroep.nl

Sibex: www.sibex.nl

HaVeP: 

www.havep.com

WorkPlanet: 

www.workplanet.nl

3 werkdagen

H089 Arbeid Regenkleding Regenkleding moet de werknemer beschermen tegen de 

natte weersomstandigheden. Winddicht, waterdicht maar 

wel ventilerend. In bepaalde weersomstandigheden is goede 

doorwerkkleding verplicht volgens NEN 343.

• In verschillende kleuren

• Eventueel met bedrijfsnaam

• Alle gangbare kledingmaten

• Met de nodige zakken en verstevigingen

• Neerslag en wind

• Arbeid

• Afhankelijk van werkzaamheden slijten kle-

dingstukken sneller.

• Afhankelijk van weersomstandigheden 

moeten geschikte kledingsstukken beschikbaar 

gesteld worden.

Voskamp: 

voskampgroep.nl

Sibex: www.sibex.nl

HaVeP: 

www.havep.com

WorkPlanet: 

www.workplanet.nl

3 werkdagen

H090 Arbeid Thermokleding Thermokleding wordt gedragen tussen de onder- en boven-

kleding. Deze kleding is licht van gewicht en heeft een sterk 

isolerende werking, waardoor het optimaal beschermt tegen 

strenge kou. Ook neemt de kleding transpiratievocht op.

• In verschillende kleuren

• Eventueel met bedrijfsnaam

• Alle gangbare kledingmaten

• Met de nodige zakken en verstevigingen

• Vorst en wind

• Arbeid

• Afhankelijk van werkzaamheden slijten kle-

dingstukken sneller.

• Afhankelijk van weersomstandigheden 

moeten geschikte kledingsstukken beschikbaar 

gesteld worden.

Voskamp: 

voskampgroep.nl

Sibex: www.sibex.nl

HaVeP: 

www.havep.com

WorkPlanet: 

www.workplanet.nl

3 werkdagen

H091 Arbeid Hoofdbescher-

ming

Bij koude gaat veel lichaamswarmte verloren door het on-

bedekte hoofd. Onder de verplichte helm kan een isolerend 

hoofddeksel gedragen worden. Daarnaast kunnen oorkappen 

bescherming bieden tegen de kou.

• Een wollen hoofdkapje

• Een wollen winterband,

• Een helmkapje

• Oorkappen

• Vorst en wind

• Arbeid

WorkPlanet: 

www.workplanet.nl

3 werkdagen

H092 Arbeid Handbescher-

ming

Om handen te beschermen tegen koude omstandigheden 

kunnen ze worden ingewreven met verzorgende crème. 

Daarnaast kunnen passende handschoenen beschikbaar ge-

steld worden.

Diverse varianten 

• Vochtbestendig

• Isolerend

• Vorst en wind

• Arbeid

WorkPlanet: 

www.workplanet.nl

3 werkdagen

H093 Arbeid Voetbescherming Op de bouwplaats dient iedereen degelijke veiligheidsschoe-

nen te dragen, die de veiligheid garanderen. Daarnaast zijn 

goede schoenen waterdicht. Er zijn speciale schoenen te 

koop met een wintervoering. Ook met dikke wollen sokken 

kunnen de voeten geïsoleerd worden.

• Diverse maten en varianten 

• Eventueel met wintervoering

Bijvoorbeeld: FTG Athena:

• Veiligheidsklasse S3

• Met wintervoering en thermo-inlegzool

• Vorst en wind

• Arbeid

Idys: www.idys.nl 3 werkdagen

H094 Materieel Schoren Om te voorkomen dat zware (plaat) materialen om kunnen 

waaien (bijvoorbeeld als ze nog niet defi nitief gefi xeerd zijn 

of hun volle sterkte nog niet hebben bereikt) kunnen ze ge-

schoord worden. Denk daarbij aan prefab muren.

Diverse verstelbereiken:

• 1,0 tot 1,6 m

• 1,8 tot 3,0 m

• 2,1 tot 3,65 m

• 2,5 tot 4,3m

• 3,0 tot 5,5m

Voorzien van spindel

• Wind

• Met name plaatvormige materialen

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen
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H095 Materieel Antivries/ winte-

rolie

Om te voorkomen dat rijdend materieel, zoals heftrucks, be-

vriest, kan er antivries worden toegevoegd. Winterolie bevor-

dert bijvoorbeeld het starten van de truck en voorkomt dat de 

koelvloeistof bevriest.

Diverse varianten houden motor draaiende bij vorst

• Verpakt in jerrycans

• Vorst 

• Rijdend materieel

• Gooi olie nooit in het milieu, maar behandel dit 

als chemisch afval.

WarmteService: 

warmteservice.nl

2 werkdagen

H096 Beton storten Vorsbestendige 

bekistingsolie

Vorstbestendige bekistingsolie zorgt ervoor dat beton niet 

hecht aan de bekisting en kan ook gebruikt worden bij vorst.

• Kleur: amber geel

• Verbruik: 20 tot 35 m²/l, afhankelijk van bekistings-

materiaal

• Schoonmaken: water en zeep

• Vriespunt: -29 °C

• Verpakt in vaten van 25 en 210 l

• Vorst

• Beton storten in bekisting

Movatrans BV: 

www.movatrans.nl

1 werkdag

H097 Beton storten Portlandcement Portlandcement heeft een hogere hydratatiewarmte dan 

hoogovencement. Als portlandcement wordt toegepast bij 

lage temperaturen komt er meer warmte vrij, waardoor dit ce-

ment minder snel zal bevriezen tijdens het uitharden.

• In zakken van 25 kg

• Verschillen in toeslagstoffen mogelijk

• Vorst

• Beton storten

• Zorg voor ten minste zelfde sterkteontwikke-

ling als oorspronkelijk geplande beton.

Van Aarle Bouwmate-

rialen: www.vanaarle-

bouwmaterialen.nl

1 werkdag

H098 Beton storten Kraanonafhanke-

lijk tafelkist

Om te voorkomen dat de ruwbouwcyclus vertraging oploopt 

ten gevolge van windverlet is er een kraanonfankelijke ta-

felbekisting ontworpen door een afstudeerder van de TU/e. 

Deze tafelbekisting kan met bouwliften getransporteerd wor-

den, waardoor er geen kraan benodigd is.

Dit product moet nog verder ontwikkeld worden voor 

het daadwerkelijk toegepast kan worden.

• Wind

• Storten betonvloeren

• Kraanonafhankelijke tafelbekisting moet ver-

der ontwikkeld worden.

Moet nog verder 

ontwikkeld worden.

Na uitontwik-

keling

H099 Beton storten Antivries Antivries maakt het mogelijk om gewapend beton tot -20 °C te 

storten en transportbeton to -5 °C te storten. Door toevoegen 

van antivries voorkomt men het bevriezen van het aanmaak-

water en ontstaat er een snellere exotherme reactie bij de 

binding van het cement.

• Gele vloeistof

• Reageert goed met Portlandcement en Hoogoven-

cement

• Verpakt per 1, 5 of 25 l

• Circa 0,5 l per 25 kg cement bij -7 °C

• Circa 2 l per 25 kg cement bij -20 °C

• Vorst

• Beton storten

• Kan tevens gebruikt worden om uitharding 

te versnellen indien er geen vorst is

• Cement moet van recente fabricatie zijn.

• Vorstvrij verpakken en opslaan.

• Afhankelijk van temperatuur meer of minder 

antivries toevoegen.

• Beton moet minimaal 5 °C zijn als antivries 

wordt toegevoegd.

Sika: www.sika.be 2 werkdagen

H100 Beton storten Snelverharder Verhardingsversneller en antivries voor gewapend beton tot 

-5 °C. Het reageert direct met cement en zorgt dat dit sneller 

uithard. Hierbij komt er meer warmte vrij, waardoor beton bij 

lagere temperaturen te storten is.

• In kannen van 10 of 30 kg

• 0,2 tot 0,4 kg per kg cement

• Vorst

• Beton storten

• Vorstvrij opslaan. Remmers: www.rem-

mersbouwchemie.nl

Kiwitz: www.kiwitz.nl

5 werkdagen

H101 Beton storten Curing com-

pound

Een curing compound beschermd vers beton tegen uitdroging 

door wind, zon en vorst. De compound wordt aangebracht als 

de bekisting verwijderd wordt.

• Kunstharsbasis

• Binnen en buiten te gebruiken

• 6,8 m² per liter te behandelen 

• Kleur: wit

• Verpakt per 20 liter

• Wind en vorst  

• Beton storten

• Heeft geen invloed op hechting van later af te 

werken afwerklagen.

• Niet onder 5 °C te gebruiken.

Van Aarle bouwmate-

rialen BV: 

www.vanaarlebouw-

materialen.nl

1 werkdag

H102 Beton storten Mortel met lage 

verwerkingstem-

peratuur

Diverse mortels om holle ruimtes op te vullen, verankeringen 

aan te gieten en dergelijke zijn ontwikkeld om te kunnen ge-

bruiken bij temperaturen tot 0 °C. Sommige mortels kunnen 

zelfs uitharden bij -5 °C.

Diverse varianten mogelijk, bijvoorbeeld:

• Maximale korrelgrote: 1 mm

• Sterkteklasse K70

• Maximale laagdikte: 50 mm

• Krimparm of krimpvrij

• Vorst

• Ondersabelen en aangieten betonwerk

• Mortel mechanisch mengen. Cugla: www.cugla.nl

Omnimix:

www.omnimix.nl

1 werkdag

H103 Beton storten Zelfklimmende 

bekisting

Een zelfklimmende bekisting werkt zichzelf omhoog, met be-

hulp van vijzels. De kist steunt daarbij af op de onderliggende, 

reeds verharde beton. Er is geen kraaninzet nodig bij deze 

kist, behalve om de kist naar beneden te halen. Verder is er 

weinig arbeid nodig voor dit type bekisting. Een atlernatief op 

de klimbekisting is de glijbekisting, die zichzelf in een continu 

proces omhoog werkt.

• Zelfklimmende bekisting

• Glijbekisting

• Vijzels

• Wind

• Bij hoogbouw

Doka: www.doka.com

Peri: www.peri.nl

Neem contact 

op met leveran-

cier, projectaf-

hankelijk

H104 Beton storten Betonpomp Door een betonpomp in te zetten, is er geen kraan met kubel 

nodig voor het storten van beton. Hierdoor wordt het proces 

minder gevoelig voor de factor wind.

• Diverse pompen • Wind

• Beton storten

Putzmeister: 

www.putzmeister.com

Faber Betonpompen: 

www.faberbetonpom-

pen.nl

1 werkdag

H105 Beton storten Beton-uitharding 

deken

De beton-uithardingsdeken is een deken met een verwar-

mingselement erin. Vers gestort beton kan op temperatuur 

gehouden worden, zodat het beton goed uithardt.

• Diverse afmetingen

• Vochtbestendig

• In te zetten tot -10 °C (beton blijft dan circa 15 °C)

• Vorst

• Beton storten

• Brits product waardoor levertijd relatief lang is.

• Schakelt zichzelf uit bij te grote warmteontwik-

keling. 

Inditherm: 

www.inditherm.co.uk

Easymat: 

www.easymat.net

3 werkweken

H106 Kalkzandsteen Kalkzandsteen-

schoor

Kalkzandsteenschoren zijn geschikt voor het afschoren van 

verse kalkzandsteenwanden. Dit om te voorkomen dat ze 

omwaaien bij wind, voordat de wand zijn defi nitieve sterkte 
heeft bereikt.

• Lengte: 2500 mm
• Uitvoering: gegalvaniseerd
• Gewicht: 7,6 kg
• Stelbare voet

• Wind
• Vers kalkzandstenen muur

Martinic-verhuur: 
martinic-verhuur.nl
Reco: www.reco.eu

3 werkdagen
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Code Categorie Hulpmiddel Beschrijving hulpmiddel Uitvoering/ technische specifi caties Toepassing Aandachtspunten Leverancier Levertijden

H107 Kalkzandsteen Winterlijm Met winterlijm kunnen kalkzandsteenblokken tot temperatu-

ren van -3 °C worden verlijmd.

• Poedervorm

• Zak van 25 kg

• 2 uren verwerkbaar (normaal 4 uren)

• Vorst

• Kalkzandsteen verlijmen

• De lijm hardt pas uit als het niet meer vriest. 

• Uitharden stopt tijdens het vriezen. 

• Kan niet gebruikt worden bij langdurige vorst-

periodes. Alleen als de maximale temperatuur 

wel boven 0 °C komt.

Silka: www.silka.nl

Calduran: 

www.calduran.nl

3 werkdagen

H108 Metselen Winterspecie Er zijn diverse metselmortels ontwikkeld die bruikbaar zijn bij 

lage temperaturen, of addictieven die dit mogelijk maken. Er 

kan met deze mortels doorgemetseld worden tot -5 °C, en bij 

-15 °C harden de mortels nog uit.

• Verschillende varianten

• Voor zuigende en niet-zuigende stenen

• Mortel met warm water aanmaken

• Vorst

• Metselwerk

• Stenen die gemetseld worden mogen geen 

ijsvorming op het hechtvlak hebben.

• Maak niet teveel mortel tegelijkertijd aan om 

bevriezing te voorkomen.

• Indien nachttemperatuur onder -15 °C komt 

mag de mortel niet meer gebruikt worden.

Remix: www.remix.nl

Xella: www.xella.nl

Remmers: www.rem-

mersbouwchemie.nl

1 werkdag

H109 Metselen Lijmmortel lage 

temperaturen

Er zijn lijmmortels ontwikkeld die bestand zijn tegen lagere 

temperaturen. Speciale winter-lijmmortels zijn tot -3 °C te ver-

werken.

• Diverse varianten

• Mortel met warm water aanmaken

• Vorst

• Lijmen van metselwerk

• Stenen die gemetseld worden mogen geen 

ijsvorming op het hechtvlak hebben.

• Maak niet teveel mortel tegelijkertijd aan om 

bevriezing te voorkomen.

• Droge opslag, vrij van grond.

Xella: www.xella.nl

Calduran: 

www.calduran.nl

Uniebouw: 

www.uniebouw.nl

3 werkdagen

H110 Metselen Afdekprofi el Een afdekprofi el is speciaal ontwikkeld om de aanzetlagen 
van metselwerk af te dekken, bij onderbrekingen van de werk-
zaamheden. Dit profi el wordt gebruikt om te voorkomen dat er 
vocht in het metselwerk trekt. Het is een geribbeld kunststof 
U-vormig profi el, wat met stenen op zijn plek wordt gehou-
den.

• Lengte: 1,4 m 
• Breedtes: halfsteens en steens metselwerk
• Verpakt per 30 stuks

• Neerslag
• Metselwerk

• Voldoende verzwaren om wegwaaien te voor-
komen. Dit kan bijvoorbeeld door er metselste-
nen op te leggen. 
• Vaak moeten afdekprofi elen afgeschreven 
worden op het werk.

Ubbink Nederland 
BV: www.ubbink.nl
Mavotrans: 
www.mavotrans.nl

1 werkdag

H111 Isoleren Watertappunt 
geïsoleerd

Een geïsoleerde watertappunt voorkomt dat de waterleidin-
gen bevriezen tijdens vorst.

• Met 2 aftapkranen
• Hoogte: 1,5 m
• Aansluiting: 3/4, standaard voorzien van eindstuk
• Gewicht: 6,7 kg

• Vorst
• Watervoorziening

• Zorg dat aansluiting tappunt met waterleidin-
gen vorstvrij is.

Giesbers: www.gies-
bersmaterieel.nl

3 werkdagen

H112 Isoleren Stro Om te voorkomen dat grond bevriest, waardoor grondwerk 
(denk aan ontgravingen, sleuven en putten) problemen ople-
vert, kan er stro gebruikt worden als isolatiemateriaal.

• Natuurlijk product
• Gedroogde graanstengels

• Vorst
• Isoleren

• Voorkom dat stro gaat rotten. Ter: www.ter.nl 2 werkdagen

H113 Isoleren Glaswol Glaswol is fl exibel isolatiemateriaal, wat makkelijk gebruikt 

kan worden om zaken te isoleren.

• Wolachtig mineraal

• Diverse afmetingen

• Vorst 

• Isoleren

• Voorkom langdurige blootstelling aan vocht. 

• Brandgevaarlijk.

Isover: www.isover.nl 2 werkdagen

H114 Isoleren Isolatiebuis Om te voorkomen dat leidingen bevriezen, kunnen ze geïso-

leerd worden. Hier zijn speciale schaalvormige isolatiebuizen 

voor ontwikkeld.

Diverse varianten, bijvoorbeeld:

Thermafl ex:

• Dikte isolatiebuis: 22 mm

• Vlamdovend

• Snelsluitend

• Vorst

• Isoleren leidingen

• Breng isolatiebuizen aan op droge leidingen. Electrowebshop: 

electrowebshop.eu

3 werkdagen

H115 Isoleren EPS isolatie EPS isolatie (geëxpandeerd polystyreen) is ongevoelig voor 

vocht, en kan daarom op een omgekeerd dak worden toege-

past. Het is drukvast. Ook kan het in (open) gevels worden 

toegepast.

• In diverse afmetingen en dikten leverbaar • Neerslag 

• Omgekeerde daken

• Gevelisolatie

• Aanpassen detail om sneller te werken bij 

neerslag

• Dakbedekking onder isolatie bij omgekeerd 

dak moet wel droog worden aangebracht.

• Bij gevels moet er een waterdichte laag wor-

den aangebracht.

IsoBouw:

www.isobouw.nl

Jenavo: 

www.jenavo.nl

2 werkdagen

H116 Isoleren Isolatie met bitu-

men geïmpreg-

neerd

Er zijn isolatieplaten ontwikkeld, die zijn geïmpregneerd met 

bitumen aan één zijde. Hierdoor zijn ze beperkt tegen vocht 

bestendig. Bij lichte neerslag kunnen deze platen nog toege-

past worden.

• Dikte: 60 tot 180 mm

• Breedte: 600 mm

• Lengte: 1 of 2 m

• Neerslag • Alleen geschikt voor bitumineuze dakbedek-

kingen.

• Slechts bij lichte neerslag inzetbaar. Bij 

aanhoudende neerslag is deze maatregel 

afdoende.

Rockwool: 

www.rockwool.nl

2 werkdagen

H117 Isoleren Waterafstotende 

isolatie

Er is waterafstotende isolatie ontwikkeld, die bijvoorbeeld kan 

worden toegepast in spouwmuren. De spouw kan gedurende 

enkele maanden (maximaal 6) open staan, zonder dat de iso-

latie hinder ondervind van vocht.

Bijvoorbeeld Mugan plus

• Dikte: 80 tot 160 mm

• Breedte: 800 mm

• Lengte: 1200 mm

• Neerslag

• Spouwisolatie

• Isolatie van hellende daken

• Bij langdurig openstaan van gevel

• Gevel mag niet te lang open blijven staan. Isover: www.isover.nl 3 werkdagen

H118 Dakdekken Tijdelijke dakrand Om hemelwater gecontroleerd af te voeren, en te voorkomen 

dat het bijvoorbeeld over de gevel stroomt, kan er soms be-

hoefte zijn aan een tijdelijke dakrand. In dat geval kunnen er 

bijvoorbeeld aluminium daktrimmen worden toegepast, die 

het water tegenhouden, zodat het water gecontroleerd kan 

worden afgevoerd.

• Aluminium daktrim

• Lengte: 2500 mm

• Breedtel 45 mm

• Hoogte: 45 mm

• Neerslag

• Dakdekken

• Gecontroleerde waterafvoer

• In combinatie met tijdelijke hemelwateraf-

voer

• Voorkom wateraccumulatie. WarmteService: 

warmteservice.nl

1 werkdag

H119 Dakdekken Tijdelijke dak-

dichting

Om te voorkomen dat neerslag het gebouw in kan dringen 

terwijl het dak nog niet waterdicht is, kan er een tijdelijke wa-

terdichte laag worden aangebracht van bitumen.

• Bitumineuze dakbedekking • Neerslag

• Indien binnenwerkzaamheden al aanvangen

• Aanbrengen op droge onderconstructie.

• Dicht dakdoorvoeren ook af en markeer de lo-

catie, zodat ze teruggevonden kunnen worden.

Broekdak: 

www.broekdak.nl

3 werkdagen
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Code Categorie Hulpmiddel Beschrijving hulpmiddel Uitvoering/ technische specifi caties Toepassing Aandachtspunten Leverancier Levertijden

H120 Dakdekken Prefab schuin 

dak

Een prefab schuin dak bestaat uit houten frames, die kant 

en klaar zijn gemaakt. Met behulp van een hijskraan kan een 

dak daarmee meteen gedicht worden. Alleen de dakpannen 

moeten dan nog aangebracht worden.

• Sporenkap of gordingenkap

• Met of zonder scharnieren

• Hoek van 15 tot 70° mogelijk

• Maximale breedte element: 3000 mm, uitzonderin-

gen mogelijk

• Neerslag en vorst 

• Schuine daken

• Details worden projectmatig gemaakt.

• Pannen moeten direct worden geplaatst, voor 

er neerslag valt.

• Kraan nodig om prefab dak te plaatsen.

• Bij windkracht 6 en hoger niet uit te voeren.

Prefabkap: 

www.prefabkap.nl

Neem contact 

op met leveran-

cier, projectaf-

hankelijk

H121 Dakdekken Prefab dakfolie Geprefabriceerde dakfolies (membramen) van EPDM kunnen 

op maat gemaakt worden voor een dak. De naden worden 

fabrieksmatig gedicht, wat extra zekerheid biedt.

• Hertalan easy cover: maximaal 30 x 70 m per folie

• Op maat gemaakt

• Meerdere folies kunnen aan elkaar worden bevestigd

• Gewicht: 1,23 kg/m²/mm

• Diktes: 0,75; 1,0; 1,2; 1,5 en 2,0 mm

• Neerslag 

• Dakdekken (platte daken)

• Daken met grote oppervlaktes en weinig 

onderbrekingen

• Groot gewicht dakfolie.

• Grote hoeveelheden tegelijk afdekken: grote 

hoeveelheden tegelijk isoleren.

Hertalan: 

www.hertalan.nl

2 werkweken

H122 Dakdekken Watertrekker Een watertrekker kan gebruikt worden om water van een plat 

dak weg te halen, zodat de dakbedekking kan worden aan-

gebracht.

• Gegalvaniseerd metalen frame

• Uitsteek 30 mm

• Houten steel: 1500 mm lang

• Diameter: 23,5 mm

• Neerslag

• Dakdekken (platte daken)

Overtoom: 

www.overtoom.nl

1 werkdag

H123 Dakdekken Waterzuiger Grote hoeveelheden water op een plat dak kunnen worden 

opgezogen. Hiermee kan het water defi nitief van het dak wor-
den verwijderd, waardoor er tijdens het dakdekken geen hin-
der van wordt ondervonden.

• Speciale zuigmond voor water
• Met waterreservoir

• Neerslag
• Dakdekken (platte daken)

• Zorg voor opzetstuk voor stofzuiger.
• Leeg reservoir regelmatig.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H124 Dakdekken Gasbrander Met behulp van de gasbrander, die dakdekkers toch al ge-
bruiken, kan vocht op of in de dakconstructie worden ver-
dampt. Door een compleet droge ondergrond te creëren kan 
de hechting van de (bitumineuze of kunststof) dakbedekking 
worden gegarandeerd.

Bijvoorbeeld: Sievert gasbrander roofi ngset 60, Pro-
matic:
• Branderkop: 60 mm
• Dikte: 80 x 150 mm
• Steellengte: 600 mm

• Neerslag
• Dakdekken (platte daken)
• Zowel kunststof als bitumen deklagen

• Voorkom dat isolatie, dakconstructie en derge-
lijke in de fi k vliegen.

Wildkamp: 
www.wildkamp.nl

1 werkdag

H125 Transport Palletwagen Als er een bouwlift wordt ingezet in plaats van een bouw-
kraan, dan is er horizontaal transport nodig. Een palletwagen 
kan hierin voorzien.

• Hefvermogen: 1000 of 2000 kg
• Lepellengte: 1150 mm
• Elektrische palletwagen: 1800 kg

• Wind
• Horizontaal transport om kraan te vervangen

• Alleen op verhard terrein te gebruiken.
• Terrein dient begaanbaar te zijn.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H126 Transport Goederenlift Een goederenlift kan ingezet worden om materiaal te ver-
plaatsen, waardoor een kraan niet/ minder nodig is. Dit maakt 
het proces minder windgevoelig. Eventueel kan de bouwlift 
intern worden gemonteerd, in een liftschacht.

• Diverse varianten, zie prijslijst voor specifi caties 
• Verankering om de 6 m

• Wind
• Bij (middel) hoogbouw

• Transport over verdiepingen zelf moet moge-
lijk zijn.
• Bouwlift kan kraan waarschijnlijk niet geheel 
vervangen.

Reco: www.reco.eu 3 werkdagen

H127 Verf Doorwerkverf bij 
vorst

Er is speciale verf ontwikkeld, die gebruikt kan worden bij 
temperaturen tegen het vriespunt (tussen 0 en 5 °C). De verf 
is dan nog goed verwerkbaar en droogt snel op. Na 2,5 uur 
is de verf stofdroog en na 4 uur kleefvrij bij een temperatuur 
van 5 °C.

Diverse kleuren en ondergronden
• Bijvoorbeeld: Sikkens Rubbol AZ Express of  Sigma 
Schakelcontinue
• Na 20 uur overschilderbaar
• Gemiddeld 15 m² per liter te schilderen

Vorst
• Schilderwerk

• Bij hogere temperaturen dan 5 °C goedkopere 
verf gebruiken.
• Bij lagere temperaturen dan 0 °C werk stilleg-
gen of andere maatregelen treffen, waardoor 
temperatuur hoger wordt. 
• Tijdens dagen met hoge relatieve vochtigheid 
en op dagen waarop mist of condensvorming 
kan voorkomen wordt aangeraden om na 15:00 
de verf niet meer te gebruiken in verband met 
eventueel matslaan van de lak. 

Sikkens: 
www.sikkens.nl
Sigma: www.sigma.nl
Goedkoopverven: 
www.goedkoopver-
ven.nl

2 werkdagen

H128 Risicodekking CelsiusPro CelsiusPro heeft een verzekering voor bouwbedrijven opge-
steld om risico's met betrekking tot weer (neerslag en tempe-
ratuur) te dekken.

De verzekering wordt vergezeld van een certifi caat. 
Verschillende weerdekkingen kunnen worden afge-
sloten:
• Regen
• Heet
• Koud
Er geldt een eigen-risicoperiode

• Neerslag
• Vorst 
• Indien bedrijf zelf het risico van slecht weer 
niet kan dragen

• Risicoprofi el is per onderneming verschillend.
• Verschillen in eigen risicodagen en premie. 
• Wachttijd minimaal 20 dagen. 
• Klantacceptatieprocedure verplicht.

CelsiusPro: 
www.celsiuspro.com

Per direct 
afsluitbaar
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Bijlage G2: Kostenspecifi caties van hulpmiddelen

Toelichting
In deze bijlage zijn de kosten van de hulpmiddelen uit bijlage G1 opgenomen. Waar mogelijk zijn verschillende varianten 

opgenomen. Om geen misverstanden over de kosten te laten bestaan, staat hieronder eerst beschreven welke rand-

voorwaarden er gelden. Tevens wordt een toelichting gegeven op de keuze voor de juiste verwarmingsapparatuur. 

Kosten
Bij de kosten dienen een aantal opmerkingen gemaakt te worden: 

Indien er kosten per tijdseenheid (per dag of per week bijvoorbeeld) worden vermeld, gaat het om huurtarieven. In • 

alle andere gevallen gelden de kosten voor de aanschaf van het product. 

Alle kosten zijn exclusief BTW. • 

Niet voor alle hulpmiddelen zijn kosten bekend. In sommige gevallen wilden leveranciers die niet prijsgeven. In • 

andere gevallen zullen ze per project bepaald moeten worden.

De peildatum van alle kosten is november of december 2010, tenzij anders aangegeven. Middels indexcijfers kun-• 

nen de kosten omgerekend worden. 

In sommige gevallen kunnen producten sneller geleverd worden tegen meerkosten.• 

Transportkosten zijn niet opgenomen. Deze hangen af van verschillende zaken, zoals de af te leggen afstand en • 

de hoeveelheid producten. Bij bepaalde leveranciers wordt transport gratis verzorgd bij afname van een minimaal 

aantal producten. In andere gevallen worden er transportkosten in rekening gebracht. 

Transporttarieven per rit 

Afstand < 25 km 25 - 100 km > 100 km

Snelservice (1,5 ton) € 50,- € 75,- € 100,-

Motorwagen (8 ton) € 160,- € 210,- € 270,-

Combi (20 - 25 ton) € 215,- € 270,- € 325,-

Bovengenoemde transporttijden zijn inclusief één uur lostijd en één uur laadtijd. Extra los- en laatijd wordt bere-

kend volgens de volgende uurtarieven: 

Vrachtwagen met chauffeur:  € 70,-

Bijrijder:    € 22,-

Kader G2.1: Transporttarieven per rit, zoals deze worden gehanteerd door materieelverhuurder Reco B.V. [24]. 

Vermogen van verwarmingsapparatuur
Voor de meeste hulpmiddelen is direct aan de technische specifi caties af te leiden of het hulpmiddel ingezet kan worden 
bij een specifi eke situatie. De maximale hijslast van een kraan kan bijvoorbeeld gekozen worden aan de hand van het 
maximaal te hijsen gewicht.
Bij elektrische verwarmingsapparatuur is dat niet direct afl eidbaar, omdat het vermogen van de verwarming vaak in Watt 

wordt uitgedrukt. Met onderstaande formule kan bepaald worden hoeveel vermogen (Watt) een elektrisch verwarmings-

apparaat moet hebben om een ruimte afdoende te kunnen verwarmen. 

Berekening vermogen verwarmingsapparatuur

C = ∆T * V * K * 1,16

waarbij:

C  = Capaciteit (in Watt).

∆T = Gewenste temperatuurstijging (in ºC).

V = Volume van de te verwarmen ruimte (in m3).

K  = Isolatiefactor, volgens [A] .    

1,16 = Omrekenfactor tussen Kcal en Watt. 

K-factor:            [A]
Vrijwel geen isolatie: K = 4,0

Slechte isolatie:  K = 3,0

Gemiddelde isolatie: K = 2,2

Goede isolatie:   K = 1,2

Bij een volume van meer dan 1000 m2 is de formule niet meer betrouwbaar. 

Kader G2.2: Formule voor de berekening van het benodigde vermogen van elektrische verwarmingsapparatuur [24]  

Kostenspecifi caties van hulpmiddelen
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Code Hulpmiddel Kosteninformatie Opmerkingen

H001 Bouwweerbericht Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H002 Asfalt  € 28,31 per m2

H003 Puinweg  € 9,10 per m2

H004 Stalen rijplaten Kosten/ week € 1,65 per rijplaat Minimale huurperiode 4 weken

Plaatsen € 5,00 per rijplaat

H005 Stelcon platen Kosten/ week € 1,50 per stuk Minimale huurperiode 4 weken

Leggen € 250,00 m2 per dag 2 personen

Afbreken € 325,00 m2 per dag 2 personen

H006 Toekomstige rijweg Uurloon  € 37,97 per persoon 2 personen

H007 Portable road  € 120,00 per m2 Hoeveelheidskorting mogelijk

H008 Erosion control Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H009 Looppad vlonders  € 21,06 per m2 Vlonders zijn herbruikbaar

H010 Graafmachine Minigraver Dagkosten Kosten/ week

1000 kg  € 103,00  € 350,00 

1500 kg  € 120,00  € 375,00 

3000 kg  € 160,00  € 480,00 

Sloophamer  € 70,00  € 250,00 

H011 Bezem Kunstvezel  € 16,00 per stuk

Palmvezel  € 18,00 per stuk

H012 Sneeuwschuiver Breedte schop Staal Rubber Polyurethaan

150 cm  € 1.325,00  € 1.469,00  € 1.635,00 

180 cm  € 1.435,00  € 1.615,00  € 1.835,00 

210 cm  € 1.668,00  € 1.878,00  € 2.165,00 

240 cm  € 1.785,00  € 2.025,00  € 2.309,00 

H013 Sneeuwschop  € 26,00 per stuk

H014 Strooizout  € 12,60 per zak (25 kg) Verbruik: 30 gr/m2

H015 Strooiwagen Kosten Volume

Achter heftruck  € 1.118,00 105 l

Handmodel  € 209,00 30 l

Handmodel  € 750,00 50 l

H016 Schop  € 8,35 per stuk

H017 Waterpompen Type pomp Capaciteit Kosten/ week

Klokpomp 10-20 m3  € 18,00  per stuk 

Klokpomp 40-65 m3  € 23,00  per stuk 

Waterslang 10 m  € 7,00  per stuk 

H018 Tijdelijke HWA Slang  € 48,20 per rol van 100 m

Klem  € 16,95 per 15 stuk

H019 Drainagenet Kosten  € 14,00 per m2 Geschikt voor zwaar vervoer

H020 Zaagloods  € 615,00 per stuk Exclusief containers

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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Code Hulpmiddel Kosteninformatie Opmerkingen

H021 Baddinghout Lengte Kosten

1,5 - 1,8 m  € 3,98 per stuk

1,8 - 2,1 m  € 4,77 per stuk

2,1 - 2,4 m  € 5,57 per stuk

2,4 - 3,0 m  € 6,36 per stuk

H022 Golfplaten Materiaal Kosten

Vezelcement  € 11,20 per m2

Polyester  € 8,29 per m2

PVC  € 5,22 per m2

H023 Opslagcontainer Kosten/ week  € 15,00 per stuk

H024 Loods Breedte loods Kosten/ week (De) montage Minimale huurperiode 4 weken

5 m  € 0,45 per m2  € 155,00 per loods

7,8 m  € 0,50 per m2  € 181,00 per loods

10,9 m  € 0,55 per m2  € 213,00 per loods

H025 Werkplaatscontainer Kosten/ week  € 31,00 per stuk

H026 Containertop Breedte Lengte Hoogte Kosten Voorwand Achterwand Hoogte geldt ten opzichte van containerdak

6,0 m 6,0 m (1 container) 1,8 m  € 1.250,00  € 250,00  inclusief

7,9 m 6,0 m (1 container) 3,0 m  € 1.650,00  € 400,00  € 400,00 

7,9 m 12,0 m (2 containers) 3,0 m  € 2.650,00  € 400,00  € 400,00 

10,0 m 12,0 m (2 containers) 5,0 m  € 3.350,00  € 450,00  € 450,00 

H027 Pallet Europallet € 18,80 per stuk

H028 5 seconden tent Lengte Breedte Hoogte Vorm Gewicht Kosten Tenten op maat mogelijk

1,4 m 1,4 m 1,5 m Kubus 9 kg  € 499,00 

1,8 m 1,8 m 2,0 m Kubus 13,5 kg  € 519,00 

2,1 m 2,1 m 2,0 m Kubus 15 kg  € 599,00 

2,5 m 1,8 m 2,0 m Kubus 16 kg  € 629,00 

2,5 m 2,5 m 2,0 m Kubus 18,5 kg  € 679,00 

2,5 m 2,7 m 2,0 m Kubus 22 kg  € 979,00 

3,0 m 3,0 m 2,15 m Kubus 25 kg  € 1.099,00 

3,5 m 3,5 m 2,15 m Kubus 34 kg  € 1.499,00 

2,0 m 1,85 m 1,75 m Driehoek 6 kg  € 219,00 

1,8 m 1,75 m 1,65 m Driehoek 9 kg  € 349,00 

2,5 m 2,0 m 1,9 m Driehoek 13,5 kg  € 449,00 

3,0 m 2,0 m 1,9 m Driehoek 16 kg  € 699,00 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H029 Kooi van bouwhekken Artikel Kosten/ week Minimale huurperiode 4 weken

Advies: gebruik 1 schoor per hekHek  € 0,60 per stuk

Voetstuk  € 0,15 per stuk

Bevestigingsbeugel  € 0,05 per stuk

Bouwhekzeil  € 0,15 per stuk

Schoor  € 0,40 per stuk

Loophek  € 2,40 per stuk

Loopwiel  € 0,75 per stuk

H030 Oppompbare tent Afmeting L x B Gewicht Tent Grondzeil

4,0 x 4,0 m 80 kg  € 3.695,00  € 240,00 

6,0 x 4,0 m 98 kg  € 4.095,00  € 350,00 

4,0 x 5,5 m 104 kg  € 4.165,00  € 330,00 

6,0 x 5,5 m 121 kg  € 4.725,00  € 475,00 

8,0 x 5,5 m 138 kg  € 5.275,00  € 625,00 

4,0 x 6,0 m 114 kg  € 4.415,00  € 350,00 

6,0 x 6,0 m 130 kg  € 5.035,00  € 510,00 

8,0 x 6,0 m 149 kg  € 5.655,00  € 675,00 

H031 Opslagtenten Naam Lengte Breedte Middenhgte Inrijhoogte Inrijbreedte Kosten Opbouwen

THIJ-515 15 m 5,5 m 5,3 m 4,2 m 3,5 m  € 3.450,00 4 man

THIJ-912 12 m 9,15 m 4,5 m 3,8 m 3,5 m  € 4.250,00 4 man

THIIJ-920 20 m 9,15 m 4,5 m 3,8 m 3,5 m  € 6.150,00 6 man

THIJ-825 25 m 7,9 m 4,2 m 2,4 m 4,0 m  € 6.750,00 6 man

THIJ-1220 21,4 m 12,2 m 6,1 m 5,2 m 4,6 m  € 12.250,00 6 man

H032 Dompelaar Vermogen Kosten

1000W  € 12,76 per stuk

1500W  € 16,80 per stuk

2000W  € 27,89 per stuk

H033 Vatverwarmingsband Vermogen 300 W 500 W 800 W 1000 W 1500 W Peildatum: januari 2010

Kosten  € 238,00  € 238,00  € 317,00  € 343,00  € 409,00 per stuk

H034 Vloerverwarming container Neem contact op met leverancier

H035 Kastverwarmers Vermogen Kosten

10 W  € 37,31 

20 W  € 39,52 

30 W  € 50,87 

50 W  € 61,33 

130 W  € 98,31 

300 W  € 171,99 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H036 Convectorkachel Type Vermogen Kosten Lengte Breedte Hoogte Peildatum: januari 2010

SPOT II 500 W  € 104,00 340 mm inbouw 440 mm

SPOT II 750 W  € 107,00 340 mm inbouw 440 mm

SPOT II 1000 W  € 110,00 420 mm inbouw 440 mm

SPOT II 1500 W  € 125,00 580 mm inbouw 440 mm

SPOT II 2000 W  € 137,00 740 mm inbouw 440 mm

Loft 2000 W  € 173,00 660 mm 120 mm 470 mm

RIM 050 500 W  € 163,00 385 mm 106 mm 150 mm

RIM 075 750 W  € 184,00 490 mm 106 mm 150 mm

RIM 100 1000 W  € 203,00 595 mm 106 mm 150 mm

RIT 150 1500 W  € 377,00 520 mm 140 mm 230 mm

RIT 200 2000 W  € 472,00 625 mm 140 mm 230 mm

RIT 300 3000 W  € 538,00 865 mm 140 mm 230 mm

Inbouwthermostaat 0 - 40 ˚C  € 68,00 nvt nvt nvt

EXPLOSIEVEILIG

RAE05T3 500 W  € 797,00 595 mm 175 mm 340 mm

RAE07T3 700 W  € 828,00 695 mm 175 mm 340 mm

RAE10T3 1000 W  € 911,00 790 mm 175 mm 340 mm

RAE15T3 1500 W  € 996,00 970 mm 175 mm 340 mm

RAE20T3 2000 W  € 1.066,00 1165 mm 175 mm 340 mm

RAE30T3 3000 W  € 1.271,00 1540 mm 175 mm 340 mm

H037 Verwarmingsmatten Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H038 Vatverwarmingsdeken Inhoud vat 25 l 50 l 105 l 200 l Peildatum: januari 2010

Kosten MISD  € 554,00  € 554,00  € 634,00  € 825,00 

Kosten MTSD  € 726,00  € 779,00  € 845,00  € 937,00 

H039 Containerverwarming Verwarming  € 2.086,00 per stuk Peildatum: januari 2010

Deksel  € 264,00 per stuk

H040 Infraroodstraler Type Vermogen Kosten Lengte Vuistregel inhoud ruimte geldt niet

Peildatum: januari 2010IRK 800 800 W  € 83,00 730 mm

IRR 800 800 W  € 115,00 950 mm

IRR 1000 1000 W  € 128,00 1170 mm

IRR 1500 1500 W  € 208,00 950 mm

Moyen 1000 1000 W  € 164,00 805 mm

Moyen 1500 1500 W  € 185,00 1010 mm

Moyen 2000 2000 W  € 203,00 1260 mm

Gold 1300 1300 W  € 231,00 365 mm

Term 2000 IP65 1650 W  € 392,00 615 mm

Term 2000 IP65 2000 W  € 414,00 615 mm

H041 Ontdooitrafo  € 340,00 per stuk

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H042 Quartzstraler Vermogen Kosten

450 W  € 100,00 

1500 W  € 237,82 

3000 W  € 405,88 

H043 Verwarmingslint Lengte Kosten

1 m  € 36,70 

2 m  € 38,25 

4 m  € 40,50 

10 m  € 52,43 

20 m  € 67,95 

48 m  € 135,78 

60 m € 168,24

H044 SurfaceJet Neem contact op met leverancier

H045 Bouwdroger Kosten/ week  € 63,00 per stuk

H046 Direct gestookte kachel Type Capaciteit Vermogen Kosten Alle gasgestookt

XR 10 1150 m3/u 13 kW  € 1.404,79 

XR 20 2070 m3/u 21 kW  € 1.571,70 

XR 30 2600 m3/u 29 kW  € 1.780,33 

XR 40 4370 m3/u 40 kW  € 2.160,51 

XR 50 5150 m3/u 50 kW  € 2.457,23 

XR 60 6300 m3/u 61 kW  € 2.781,77 

H047 Electroheather Vermogen Luchtopbr. Gewicht Kosten/week 

DE 25 3000 W 360 m3/uur 9,2 kg  € 19,00 per stuk

DE 65 12000 W 600 m3/uur 25 kg  € 14,00 per stuk

H048 Indirect gestookte kachel Luchtverhitter ITA 25 ITA 40 IMA 60 axiaal IMA 111 Radi. Eenheden

Capaciteit 19000 Kcal/h 34000 Kcal/h 52000 Kcal/h 87000 Kcal/h Kcal/h

Luchtverpl. 1100 m3/uur 2150 m3/uur 3100 m3/uur 11500 m3/uur m3/uur

Uitblaasconus 300 mm 400 mm 365 mm 365 mm mm

Max slanglengt 5 m 6 m 6 m 40 m m

Gewicht 58 kg 90 kg 155 kg 330 kg kg

Brandstofverbr. 2,3 l/h 4,5 l/h 6,5 l/h 20,0 l/h l/h

Brandstofkost  € 0,75  € 0,75  € 0,75  € 0,75 Per liter

Kosten/ week  € 47,00  € 66,00  € 108,00  € 152,00 Per week

Conus  € 6,50  € 6,50  € 6,50  € 6,50 Per week

Slang 5 m  € 12,50  € 16,00  € 16,00  € 16,00 Per week

Rookgasafvoer  € 125,00  € 130,00  € 140,00  € 140,00 Eenmalig

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H049 Ribben-buiskachel Type Vermogen Kosten Lengte Breedte Hoogte Gewicht Eventueel thermostaat bijkopen

Bij alle mechaheat producten: vanaf 5 stuks hoeveel-

heidskorting

Peildatum: januari 2010

CB 300 300 W  € 144,00 330 mm 150 mm 152 mm 3 kg

CB 600 600 W  € 160,00 530 mm 150 mm 152 mm 6 kg 

CB 1250 1250 W  € 192,00 1030 mm 150 mm 152 mm 10 kg

CB 1875 1875 W  € 223,00 1530 mm 150 mm 152 mm 15 kg

CB 2500 2500 W  € 261,00 2030 mm 150 mm 152 mm 20 kg

Regelthermostaat 0 - 40 ˚C  € 78,00 nvt nvt nvt

EXPLOSIEVEILIG 

RBAE05T3 500 W  € 422,00 700 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE07T3 700 W  € 494,00 900 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE10T3 1000 W  € 533,00 1150 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE12T3 1200 W  € 586,00 1300 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE16T3 1600 W  € 643,00 1750 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE20T3 2000 W  € 685,00 2200 mm 85 mm 156 mm nb

RBAE30T3 3000 W  € 838,00 2850 mm 85 mm 156 mm nb

H050 Ventilatorkachel Type Vermogen Kosten Breedte Hoogte Diepte Gewicht Peildatum: januari 2010

FHM 3 3000 W  € 431,00 410 mm 435 mm 420 mm 14 kg

FH 3 3000 W  € 510,00 410 mm 435 mm 420 mm 14 kg

FH 6 6000 W  € 550,00 410 mm 435 mm 420 mm 15 kg

FH 9 9000 W  € 603,00 410 mm 435 mm 420 mm 15 kg

FH 15 15000 W  € 976,00 505 mm 540 mm 510 mm 24 kg

FH 21 21000 W  € 1.100,00 505 mm 540 mm 510 mm 26 kg

H051 Mobiele LBU Huurkosten  € 1.100,00 per week Capaciteit: 8 woningen

Verbruikkosten  € 819,00 per week

Omzetkosten  € 140,00 per keer

Montage/transportkosten  € 912,00 eenmalig

H052 Dak vooruit vijzelen Voor referentieproject, zie: www.toda.co.jp/english

H053 Opvijzelen gebouw Voor referentieproject, zie: http://www.kajima.co.jp/english/welcome.html

H054 Klimloods Voor referentieproject, zie: http://www.bouwendnederland.nl

H055 Klimbekistingszeilen  € 50,00 per m2 Inclusief opdruk

H056 Bouwfolie Dikte/ Breedte 2 m 4 m 6 m Goedkopere varianten met lagere kwaliteit mogelijk

0,1 mm  € 35,00  € 35,00  € 52,00 per rol (50 m)

0,2 mm  € 35,00  € 70,00  € 105,00 per rol (50 m)

H057 Dekkleed Afmetingen Kosten Afmetingen Kosten

2,0 x 3,0 m  € 5,16 per stuk 4,0 x 5,0 m  € 17,06 per stuk

2,5 x 4,0 m  € 8,53 per stuk 4,0 x 6,0 m  € 19,90 per stuk

2,5 x 5,0 m  € 10,73 per stuk 5,0 x 6,0 m  € 24,64 per stuk

2,5 x 6,0 m  € 12,87 per stuk 6,0 x 8,0 m  € 33,16 per stuk

3,0 x 4,0 m  € 10,30 per stuk 8,0 x 10,0 m  € 61,60 per stuk

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H058 Hytec folie Afmetingen Kosten Kosten hangen sterk samen met olieprijs

50 x 2,0 m  € 38,61 per rol

50 x 4,0 m  € 73,44 per rol

50 x 6,0 m  € 91,57 per rol

H059 Isolatiekleed  € 1,55 per m2

H060 Iso-schuimdeken € 26,00 per m2 Afmetingen volledig op maat

H061 Ruitjesfolie  € 9,11 per strekkende meter

H062 Stekeindhoezen Afmeting L x B Dikte  Kosten

1,0 x 1,0 m 50 mm  € 65,00 per stuk

1,5 x 1,0 m 50 mm  € 85,00 per stuk

1,5 x 0,6 m 280 mm  € 99,00 per stuk

1,5 x 0,55 m 50 mm  € 79,00 per stuk

H063 Peri Rail Climbing System. Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H064 Krimpfolie frame  € 2,50 per week Geldt voor beide varianten Minimale huurperiode 4 weken

H065 Zeilregeldak Spanten Kosten/ week Zeil Minimale huurperiode 4 weken

Nokstuk  € 1,75 per stuk Dakzeil 2,57 x 15,70 m  € 25,00 per stuk

Aluminium eindstuk 2 m  € 1,85 per stuk Dakzeil 2,57 x 21,10 m  € 35,00 per stuk

Aluminium tralieligger 3 m  € 1,95 per stuk Dakzeil 0,5 x 15,70 m  € 5,00 per stuk

Aluminium tralieligger 1,5 m  € 1,55 per stuk Dakzeil 0,5 x 21,10 m  € 7,50 per stuk

Spantdrager 1,09 m  € 0,55 per stuk Driehoekzeil 12,80 m  € 12,00 per stuk

Gordingen & diagonaal Zeilregelhouder  € 0,15 per stuk

Alu koppeltralieligger 2,57 m  € 1,25 per stuk Stuilkpen (set)  € 0,45 per stuk

Aluminium diagonaal  € 0,55 per stuk

Koop

Haarspeldveer (100 st)  € 10,00 per 100 st

H066 Traditionele steiger Oppervlakte Enkele steiger Dubbele steiger

150 m2  € 0,10  € 0,12 per m2 per week

300 m2  € 0,10  € 0,11 per m2 per week

600 m2  € 0,08  € 0,10 per m2 per week

Montage  € 7,00  € 10,50 per m2

H067 Systeemsteiger Oppervlakte Kosten

200 m2  € 0,26  per m2 per week 

300 m2  € 0,25  per m2 per week 

600 m2  € 0,23  per m2 per week 

Montage  € 7,00  per m2 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H068 Krimpfolie Afname Normaal Brandwerend Overigen Kosten

0-1000 m2  € 0,79  € 0,99 per m2 Krimppistool  € 675,00 per stuk

1001-2000 m2  € 0,77  € 0,97 per m2 Varkenshaarbrander  € 85,00 per stuk

2001-3000 m2  € 0,75  € 0,95 per m2 Lashandschoen  € 5,15 per paar

3001- 4000 m2  € 0,73  € 0,93 per m2 Ducttape  € 6,15 per rol

> 4000 m2  € 0,71  € 0,91 per m2 Buisklem  € 0,37 per stuk

Montage folie € 5,00 € 5,00 per m2

H069 Steigerfolie Normaal Brandwerend

 € 1,24  € 1,60 per m2

H070 Steigergaas Normaal Brandwerend

50% reductie  € 0,45  - per m2

90% reductie  € 1,00  € 1,40 per m2

H071 Steigerkap Dikte/ Breedte 2 m 4 m 6 m

0,1 mm  € 35,00  € 35,00  € 52,00 per rol (50 m)

0,2 mm  € 35,00  € 70,00  € 105,00 per rol (50 m)

H072 Zeil- en profi elsysteem Neem contact op met leverancier

H073 Tentdak op rails Spanten Dakbedekking Minimale huurperiode 4 weken
4 bouten nodig per trekstangverbinderDakdrager 2 m  € 2,80 per week Dakplaat 1 x 2,57m  € 1,35 per week

Dakdrager 3 m  € 3,27 per week Dakplaat 2 x 2,57m  € 2,30 per week

Nokdrager 3 m  € 5,15 per week Nokplaat  € 2,05 per week

Pen kort tbv dragers  € 0,08 per week Dakspie  € 1,50 per week

Borgclip  € 1,00 per week Dak spanplaat  € 1,75 per week

Gordingen en diagonalen Spantdrager 0,73 / 1,09 m  € 1,20 per week

Spantkoppelframe (2,57 m)  € 0,47 per week Spantdragerspie  € 1,50 per week

Montage diagonaal  € 0,16 per week Beginstuk dakbeveligiing  € 0,45 per week

Horizontaalverbinder  € 0,47 per week Aluminium vlonder  € 1,26 per week

Trekstang eindstuk  € 1,19 per week Leuninghouder kop  € 0,18 per week

Trekstang 4 m  € 0,70 per week Bevestigingsplaat met oog  € 0,25 per week

Trekstang 6 m  € 0,80 per week Windveer  € 0,24 per week

Pen lang tbv trekstang  € 0,12 per week Verlooptralieligger 1,57 m  € 1,20 per week

Trekstangverbinder  € 0,14 per week Spanband 18 m  € 17,50 per week

Koop Ratel tbv spanband  € 17,50 per week

Bout M14x65 per 100 stuks  € 22,90 eenmalig Spanband 5 m  € 0,20 per week

H074 Halogeen verlichting Artikel Kosten/ week Minimale huurperiode 4 weken

300 W  € 1,15 

1000 W  € 1,50 Verplicht op lichtmast

Statief  € 1,90 

Lichtmast 10 m  € 20,00 Geschikt voor 3 halogeen 500-1000 W

Lichtmast 15 m  € 50,00 Geschikt voor 3 halogeen 500-1000 W

Mobiele mast  € 221,00 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H075 Radium- & natriumverlicht. Artikel Kosten/ week Minimale huurperiode 4 weken

400 W  € 7,00 per stuk

2000 W  € 17,00 per stuk

Kraan 2000 W  € 34,20 per stuk

Lichtmast 10 m  € 20,00 per stuk Geschikt voor 2 lampen

Lichtmast 15 m  € 50,00 per stuk Geschikt voor 2 lampen

Mobiele mast  € 221,00 per stuk

H076 TL-verlichting Kosten/ week  € 3,00 per stuk Minimale huurperiode 4 weken

H077 Verlichtingsstreng Kosten/ week  € 2,65 Streng van 10 lampen, 3,5 meter tussen lampen Minimale huurperiode 4 weken

H078 Ventilator Artikel Kosten/ week

Ventilator  € 19,00 per stuk

Slang 5 m  € 14,00 per stuk

Koppelstuk  € 2,10 per stuk

H079 Takels Capaciteit Kosten/ week

1000 kg  € 6,00 

2000 kg  € 8,00 

3000 kg  € 9,00 

5000 kg  € 10,00 

H080 Mobiele kraan Luchtbanden Rupsband Een mobiele kraan op luchtbanden wordt per uur ver-

huurd, een kraan op rupsbanden per week. Max. last (ton) Kosten/ uur Min. huurtijd Kosten/ week

20 ton  € 57,00 2 uur  - 

30 ton  € 59,00 2 uur  € 1.985,00 

40 ton  € 74,00 2 uur  € 1.995,00 

50 ton  € 85,00 2 uur  € 2.225,00 

60 ton  € 100,00 2 uur  € 2.560,00 

70 ton  € 110,00 4 uur  € 2.700,00 

80 ton  € 132,00 4 uur  € 2.900,00 

90 ton  € 148,00 4 uur  € 3.200,00 

100 ton  € 168,00 4 uur  € 3.250,00 

H081 Geleiderails Kosten/ week  € 3,50 per stuk (1,5 m mastelement)

H082 Evenaar Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H083 Evenaar wincompensatie Voor referentieproject, zie:  http://www.fujita.com/activities.html

H084 Kledingdroogcombinatie Kosten per dag  € 1,80 per stuk

H085 Kledingdroger Kosten  € 1.035,00 per stuk

H086 SMART-system Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H087 Griepprik Aantal prikken Kosten/ prik

10 tot 19  € 21,81 

20 tot 49  € 20,59 

50 en meer  € 19,75 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H088 Winterkleding Winterjas  € 38,80 per stuk Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

Parka  € 52,47 per stuk

Fleecevest  € 15,08 per stuk

Winterbroek  € 77,50 per stuk

H089 Regenkleding Regenjack  € 58,80 per stuk Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

Regenbroek  € 31,10 per stuk

H090 Thermokleding Thermobroek  € 26,05 per stuk Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

Thermoshirt  € 25,15 per stuk

H091 Hoofdbescherming Winterkap  € 15,50 per stuk Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

H092 Handbescherming Thermohandschoenen  € 32,50 per paar Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

H093 Voetbescherming FTG Athena  € 113,42 per paar Prijzen kunnen sterk variëren met kwaliteit

H094 Schoorstempel Verstelbereik Kosten/ week Minimale huurperiode 4 weken

1,00 - 1,60 m  € 0,58 per stuk

1,80 - 3,00 m  € 0,68 per stuk

2,10 - 3,65 m  € 0,90 per stuk

2,50 - 4,30 m  € 1,05 per stuk

3,00 - 5,50 m  € 1,40 per stuk

H095 Antivries/ winterolie  € 8,36 per 1,5 l

H096 Vorstbest. bekistingsolie Vat 210 l  € 333,00 

Can 25 l  € 177,30 

H097 Portlandcement Artikel Tot 50 zakken 51+ zakken

CEM I 32,5 R  € 3,71  € 3,47 

CEM I 42,5 N  € 4,59  € 4,37 

CEM I 52,5 N  € 5,13  € 4,91 

H098 Kraanonafh. tafelkist Moet verder ontwikkeld worden

H099 Antivries 1 fl es  € 5,85 1 liter

12 fl essen  € 70,20 12 liter

Can (5kg)  € 4,25 per kg

Can (10kg)  € 3,75 per kg

H100 Snelverharder Neem contact op met leverancier

H101 Curing compound Neem contact op met leverancier

H102 Mortel lage verwerkingstempe-

ratuur

Cuglaton Cold Stelmortel K70  € 515,00 per ton

Cuglaton Cold Gietmortel 4 mm  € 515,00 per ton

Cuglaton Cold Montagemortel  € 515,00 per ton

H103 Zelfklimmende bekisting Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H104 Betonpomp Kosten/ dag  € 650,00 M16 100 m3/hr

Kosten/ dag  € 1.900,00 M65 200 m3/hr

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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H105 Beton uitharding deken Lengte Breedte Kosten Wattage Engelse maten en prijzen berekend naar Nederland-

se. Gebruikte koers: 1 pond = 1,182 euro (december 

2010). Prijzen zijn afgerond op 5 euro.
1,2 m 1,2 m  € 425,00 per stuk 260 W

1,5 m 1,2 m  € 305,00 per stuk 220 W

2,7 m 1,2 m  € 590,00 per stuk 400 W

3,6 m 1,8 m  € 885,00 per stuk 960 W

7,5 m 1,8 m  € 1.015,00 per stuk 1360 W

6,9 m 3,3 m  € 1.525,00 per stuk 2400 W

H106 Kalkzandsteenschoor Lengte Kosten/ week Minimale huurperiode 4 weken

2,5 m  € 0,24 per stuk

3,0 m  € 0,30 per stuk

H107 Winterlijm  € 35,00 per zak van 25 kg

H108 Mortel bestand tegen vorst Can 5 liter  € 7,75 per can Temperatuur 5 ˚C 0 ˚C -5 ˚C

Can 25 liter  € 33,75 per can Aantal liter 1l/100l water 2l/100l water 4l/100l water

H109 Lijmmortel lage temp.  € 35,00 per 25 kg

H110 Afdekprofi el  € 150,00 per 30 stuks 1,4 m per stuk

H111 Watertappunt geïsoleerd  € 77,98 per stuk

H112 Stro  € 4,20 per 5 kg

 € 8,90 per 10 kg

H113 Glaswol Dikte R-waarde Kosten/ m2

50 mm 1,5 m2/kW  € 4,79 

60 mm 1,8 m2/kW  € 5,78 

75 mm 2,25 m2/kW  € 6,67 

H114 Isolatiebuis  € 5,33 per m

H115 EPS isolatie Dikte R-waarde Kosten/ m2

60 mm  2 m2/kW  € 2,90 

80 mm 2,5 m2/kW  € 3,95 

100 mm 3 m2/Kw  € 4,85 

H116 Isolatie met bitumen Dikte R-waarde Kosten/ m2

40 mm 1,1 m2/Kw  € 9,18 

60 mm 1,65 m2/kW  € 11,00 

80 mm 2,22 m2/kW  € 13,95 

100 mm 2,78 m2/kW  € 14,80 

120 mm 3,33 m2/kW  € 16,70 

140 mm 3,89 m2/kW  € 18,55 

150 mm 4,17 m2/kW  € 19,50 

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 

Kostenspecifi caties van hulpmiddelen
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Code Hulpmiddel Kosteninformatie Opmerkingen

H117 Waterafstotende isolatie Dikte R-waarde Kosten/ m2 Afmeting platen: 1200 x 800 mm

Snellere leverening mogelijk tegen betaling

Peildatum: januari 2010
80 mm 2,55 m2/kW  € 11,15 

90 mm 2,7 m2/kW  € 12,60 

100 mm 3,0 m2/kW  € 13,20 

110 mm 3,3 m2/kW  € 15,60 

120 mm 3,6 m2/kW  € 17,10 

130 mm 3,9 m2/kW  € 18,20 

140 mm 4,2 m2/kW  € 19,85 

150 mm 4,5 m2/kW  € 21,30 

160 mm 4,8 m2/kW  € 22,70 

H118 Tijdelijke dakrand  € 6,30 per stuk

H119 Tijdelijke dakdichting  € 48,00 per m2 Inclusief materiaal en arbeid

H120 Prefab schuin dak Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

H121 Prefab dakfolie Dikte 0,75 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm Peildatum: april 2010

Lasstrook op eerste en/of laatste baanKosten per m2  € 11,25  € 13,67  € 14,47  € 17,60  € 24,84 

Toeslag TPE Lasstrook per m  € 7,73  € 7,73  € 7,73  € 7,73  € 7,73 

H122 Watertrekker  € 11,70 per stuk

H123 Waterzuiger Kosten/ week  € 42,00  per stuk 

H124 Gasbrander  € 200,00 per stuk

H125 Palletwagen Kosten/ week

Palletwagen  € 20,00 

Elektrische pw  € 75,00 

H126 Goederenlift Type AT-30 AT-40 GL-400 AT-50 MB-500 AT-75 GL-1500 Minimale huurperiode 4 weken

Voordeelkorting bij meerdere liften mogelijkCapaciteit 300 kg 400 kg 400 kg 500 kg 500 kg 300 kg 1500 kg

Masthoogte max 40 m 40 m 80 m 75 m 120 m 40 m 150 m

Platform 155 x 130 cm 155 x 130 cm 125 x 150 cm 150 x 150 cm 150 x 150 cm 155 x 150cm 208 x 244 cm

Hefsnelheid 12,6 m/min 16,2 m/min 14,4 m/min 24,0 m/min 24,0 m/min 21,0m/min 17,4 m/min

Basiselement  € 75,00  € 91,00  € 91,00  € 110,00  € 150,00  € 135,00  € 225,00 Per week

Mastelement 1,5m  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50  € 3,50 Per week

Mastafslag  € 0,70  € 0,70  € 0,70  € 0,70  € 0,70  € 0,70  € 0,70 Per week

Kabelgeleider  € 1,30  € 1,30  € 1,30  € 1,30  € 1,30  € 1,30  € 1,30 Per week

Verankersteun  € 0,42  € 0,42  € 0,42  € 0,42  € 0,42  € 0,42  € 0,42 Per week

Montage 7,5m  € 325,00  € 375,00  € 375,00  € 412,50  € 412,50  € 475,00  € 525,00 Eenmalig

Montage 12 m  € 450,00  € 500,00  € 500,00  € 550,00  € 550,00  € 575,00  € 675,00 Eenmalig

Montage 15 m  € 550,00  € 600,00  € 600,00  € 660,00  € 660,00  € 675,00  € 825,00 Eenmalig

Montage 20 m  € 1.100,00  € 1.200,00  € 1.200,00  € 1.320,00  € 1.320,00  € 1.375,00  € 1.475,00 Eenmalig

Hogere montage op aanvraag.

H127 Doorwerkverf vorst  € 27,31 per liter Sikkens Rubbol AZ Express Peildatum: september 2010

 € 29,58 per liter Sigma Schakelcontinue

H128 CelsiusPro Neem contact op met leverancier, projectafhankelijk

Alle kosten zijn exclusief BTW, transport en eventuele montage en hebben als peildatum november of december 2010, tenzij anders aangegeven. 
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Bijlage G3: Linktabel maatregelen en hulpmiddelen

Toelichting

Hiernaast is een ‘linktabel’ opgenomen. Deze linktabel geeft 

per maatregel (de codes die beginnen met een M) aan wel-

ke hulpmiddelen hierbij horen (de codes die beginnen met 

een H). De codes zijn terug te vinden in bijlage F1, G1 en 

G2. Alle hulpmiddelen uit de database zijn gekoppeld aan 

ten minste één maatregel. 

Deze linktabel zal het computermodel nodig hebben om bij 

elke geselecteerde maatregel de link naar de juiste hulpmid-

delen te kunnen leggen. Sommige maatregelen (met name 

de organisatorische) hebben geen hulpmiddel nodig. 

 

In sommige gevallen wordt in de kolom van de hulpmiddelen 

verwezen naar een maatregelcode. In dat geval kunnen alle 

hulpmiddelen van de maatregel waarnaar verwezen wordt 

ook ingezet worden. 

Ter illustratie: 

M033 = Opslag in verwarmde en overdekte ruimtes. 

Bijbehorende hulpmiddelen zijn:

H020 = Zaagloods• 

H022 = Golfplaat (tbv afdekken)• 

H023 = Opslagcontainer• 

H026 = Containertops• 

M035 = Verwarmen omgevingstemperatuur• 

H034 = Vloerverwarming container• 

H040 = Infraroodstraler• 

H042 = Quartzstraler• 

H046 = Direct gestookte kachel• 

...• 

M048 = Tenten• 

H028 = 5 seconden tent • 

H030 = Oppompbare tent• 

H031 = Opslagtent• 

...• 

De hulpmiddelen (de H-codes) geven mogelijkheden om 

een overdekte ruimte te creeëren. De M048-code vult hier-

op aan door te verwijzen naar diverse soorten tenten. De 

M035-code vult hierop aan door te verwijzen naar diverse 

verwarmingsapparatuur. 

Maatregel Hulpmiddelen

M001 H001

M002 -

M003 -

M004 H024, H025, H030, H080

M005 -

M006 -

M007 -

M008 -

M009 -

M010 -

M011 -

M012 -

M013 -

M014 -

M015 -

M016 -

M017 -

M018 H002, H003, H004, H005, H006, H007

M019 H009, H016, H057, zie M025

M020 H010, H041, H016, H111, H114

M021 H008, H010, H016, H017, H019

M022 H059, H060, H112, zie M035

M023 H012, H013, H014, H015

M024 H010, H016, H017, H019

M025 H074, H075, H076, H077

M026 H010, H044, H057, zie M035 

M027 H011, H013, H016, zie M035

M028 H043

M029 H010, H016, H019 

M030 -

M031 H021, H056, H057, H058, H059, H060

M032 H027, zie M031, M033, M048

M033 H020, H022, H023, H026, zie M035, M048

M034 -

M035 H034, H040, H042, H046, H047, H048, 

H049, H050, H051 

M036 H044

M037 H032

M038 H124

M039 H033, H037, H038, H039

M040 H055, H056, H057, H058, H059, H060, 

H061, H062, H063, H065, H068, H069, 

H070, H071, H072, H073, H028, H030

Maatregel Hulpmiddelen

M041 H020, H023, H024, H025, H026, H028, 

H030, H031, zie M035

M042 H054

M043 H052

M044 H053

M045 zie M035

M046 H058, H061, zie M035

M047 H064, H065, H068, H069, H070, H071, 

H072, H073, zie M035 

M048 H028, H030, H031, H065, H066, H067, 

H073, zie M035

M049 H029, zie M047

M050 H063

M051 H066, H067, zie M047

M052 H079, H081, H082

M053 H083

M054 H098, H126

M055 H079

M056 H103, H104, H125, H126

M057 H088, H089, H090, H091, H092, H093

M058 -

M059 H049, H084, H085

M060 H036, zie M035

M061 H086

M062 H087

M063 H035, H037, H059

M064 H095

M065 H102

M066 H115, H116, H117

M067 H127

M068 H059, H060, H105

M069 H011, H012

M070 H113, H115

M071 zie M040, M048

M072 H097

M073 H032, H113

M074 H040, H046, H047, H048, H049, H050 

M075 H097

M076 H043

M077 H096

M078 H099, H100, H101

M079 H107

M080 H078

Maatregel Hulpmiddelen

M081 H021, H057, H059, H110

M082 H056, H110

M083 H056, H110

M084 H059, H108, H109, H110 

M085 H059, H108, H109, H110, zie M035

M086 H021, H094, H106

M087 H056, H057

M088 H056, H057

M089 H021, H027, H056, H057

M090 zie M041

M091 H113

M092 H045, H046, H047, H048, H049

M093 zie M033, M035

M094 H124, zie M033

M095 H017, H122, H123

M096 H080, H120

M097 H121

M098 zie M046

M099 H018, H118

M100 H118, H119

M101 H017, H018, H119, H122, H123, H124

M102 H128

Linktabel maatregelen en hulpmiddelen
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Hiërarchie binnen de verschillende classifi caties

In paragraaf 6.3.1 van het hoofdverslag is beschreven welke classifi caties maatregelen er zijn. Elke classifi catie heeft 
twee of meer varianten. Voor elke classifi catie kan een hiërarchie aangebracht worden in de wenselijkheid van de ver-
schillende varianten. Door deze rangorde aan te brengen, kan later bepaald worden welke maatregelen de voorkeur 
verdienen. De volgende hiërarchie binnen de classifi caties is opgesteld:

Arbeidhygiënische strategie: hier is de hiërarchie duidelijk, omdat deze methode is bedoeld om eerst de meest • 
wenselijke maatregel te vinden. Bronmaatregelen hebben de voorkeur boven collectieve maatregelen en indivi-
duele maatregelen. Als laatste kunnen ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ worden ingezet. In het vervolg zal er 
gesproken worden over beschermingsmiddelen, omdat ook materialen en materieel individueel beschermd kunnen 
worden tegen het weer. Denk aan het toepassen van kastverwarmers in alle elektrische regelkasten en afdekzeilen 
om materiaal in opslag te beschermen.
Tijdstip: hoe eerder een maatregel genomen kan worden, des te beter het in principe is. Des te later in het proces, • 
des te minder mogelijke oplossingen blijven er over. 
Organisatie of techniek: over het algemeen geldt dat organisatorische maatregelen weinig tot geen geld kosten: de • 
organisatie wordt anders ingedeeld, waardoor er geen hinder wordt ondervonden van het weer. Technische maatre-
gelen treffen voorbereidingen om toch om te kunnen gaan met het weer. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee. 
Organisatorische maatregelen hebben daarmee een lichte voorkeur. Tussen producttechnische en uitvoeringstech-
nische maatregelen is geen duidelijke voorkeur te formuleren. 
Voorkomen of genezen: Preventief heeft duidelijk de voorkeur boven correctief. Correctieve maatregelen worden • 
als een noodoplossing gezien, omdat er geen alternatieven zijn. Daarmee kunnen de negatieve gevolgen beperkt 
worden als het probleem zich al voorgedaan heeft. 
Risico: Uitbesteden van het risico wordt niet als een echte oplossing gezien: het probleem wordt bij een ander ge-• 
legd, die de kosten hiervan waarschijnlijk gewoon zal doorberekenen. Daarbij komt dat het probleem niet opgelost 
wordt: het doet zich nog steeds voor.  

Onderstaand schema geeft de hiërarchie per classifi catie samengevat weer. 

# Arbeidhygiëne Tijdstip Organisatorisch en technisch Preventief en correctief Risico

1 Bron Ontwerp Organisatie Preventief Eigen risico

2 Collectief Uitvoering Producttechnisch Uitvoeringtechnisch Correctief Uitbesteden 

3 Individueel

4 Bescherming

Tabel H1.1: de verschillende classifi caties maatregelen, inclusief de rangorde van de subclassifi caties. 

Afbeelding H1.2: De hiërarchie binnen de arbeidhygiënische strategie: hoe hoger in de piramide, des te wenselijker. 

Bijlage H1: Ontwikkelen van nieuwe maatregelen - Werkwijze

Hiërarchie tussen de verschillende classifi caties

Nu bekend is welke hiërarchie er binnen de verschillende classifi caties heerst, moet nog bepaald worden welke hiërar-
chie er tussen de classifi caties onderling heerst en welke het zwaarst weegt. 

De volgende hiërarchie wordt aangehouden: 
Arbeidhygiënische strategie: hoe hoger het niveau waarop het probleem (het onwerkbare weer) kan worden aan-1. 
gepakt, des te beter is dit. Ongeacht het tijdstip waarop de maatregel genomen wordt of het feit of de organisatie of 
techniek moet worden aangewend. 
Tijdstip: binnen een variant van de arbeidhygiënische strategie kan een maatregel het liefst zo vroeg mogelijk geno-2. 
men worden, omdat dan de vrijheid groter is. Des te verder in het proces, des te meer er vastligt en dus niet meer 
aangepast kan worden om het productieproces te optimaliseren. 
Organisatie of techniek. Binnen deze classifi catie was er slechts een lichte voorkeur. Omdat de verschillen niet groot 3. 
zijn binnen deze classifi catie, is dit argument het minst belangrijk om een oplossingsrichting te vinden. 

In deze rij komen risico en voorkomen of genezen niet meer voor. Immers, correctieve maatregelen en het uitbesteden 
van het risico worden als noodoplossingen gezien. Deze maatregelen lossen de knelpunten namelijk niet op. In eerste 
instantie heeft het daarom de voorkeur om te zoeken naar preventieve maatregelen, waarbij het risico zelf gedragen 
wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen er correctieve maatregelen genomen worden of kan het risico uitbesteed 
worden. Dit zijn echter laatste redmiddelen, die geen voorkeur verdienen. 
Met behulp van bovenstaande hiërarchie kan bepaald worden welke soorten maatregelen de voorkeur hebben. 

1) Arbeidhygiënische 

strategie2) Tijdstip
3) Organisatie of techniek

Afbeelding H1.3: De hiërarchie tussen de verschillende classifi caties. De arbeidhygiënische strategie staat bovenaan. 

Ontwikkelen van nieuwe maatregelen - Werkwijze
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Mogelijke combinaties van soorten maatregelen

In principe zijn er nu nog 24 oplossingsrichtingen voor maatregelen mogelijk, als correctieve maatregelen en het uitbe-

steden van risico niet mee worden genomen:

Eigen risico, preventieve maatregelen

Bronmaatregelen Collectieve maatregelen

Ontwerp Uitvoering Ontwerp Uitvoering

Organisatie 1 4 Organisatie 7 10

Producttechnisch 2 5 Producttechnisch 8 11

Uitvoeringtechnisch 3 6 Uitvoeringtechnisch 9 12

Individuele maatregelen (Persoonlijke) beschermingsmiddelen

Ontwerp Uitvoering Ontwerp Uitvoering

Organisatie 13 16 Organisatie 19 22

Producttechnisch 14 17 Producttechnisch 20 23

Uitvoeringtechnisch 15 18 Uitvoeringtechnisch 21 24

Kader H1.4: Theoretische combinaties van classifi caties maatregelen: in theorie zijn er 24 combinaties mogelijk. 

Een aantal combinaties blijkt echter niet voor te komen. Om daar achter te komen is van alle gevonden maatregelen 

bepaald in welke classifi catie ze vielen. Daarbij bleek al dat bepaalde combinaties niet mogelijk zijn. Vervolgens bleek 
dit ook logisch verklaarbaar: 

Uitvoeringstechnische maatregelen hebben tot doel de werk- en productieomstandigheden te verbeteren. Dit bete-• 
kent dat ze het probleem bij de bron niet kunnen wegnemen, maar alleen de activiteit kunnen afschermen van de 
weersomstandigheden. Oplossingsrichtingen 3 en 6 in bovenstaand schema kunnen niet voorkomen. 
Individuele maatregelen zijn altijd organisatorisch, beschermende maatregelen zijn altijd technisch. Dit is namelijk • 
zo gedefi nieerd. 
Individuele en beschermende maatregelen worden altijd tijdens de uitvoering genomen. Ze kunnen tijdens de ont-• 
werpfase wel worden bedacht, maar ze beïnvloeden het ontwerp zelf niet. Voor deze maatregelen is het tijdstip 
waarop ze bedacht worden niet meer interessant. 

Gedurende deze stappen blijkt het aantal mogelijkheden sterk verminderd. Als correctieve maatregelen en het uitbeste-
den van het risico niet worden meegenomen, zijn er nog 13 mogelijke combinaties van soorten maatregelen. 

Hoewel correctieve maatregelen en het uitbesteden van risico als niet wenselijk worden beschouwd, is ook voor deze 
maatregelen onderzocht in welke classifi caties ze kunnen vallen:

Correctieve maatregelen zijn altijd beschermend (beschermen de productiefactoren tegen verdere negatieve ge-• 
volgen van de reeds plaatsgevonden weersinvloeden). Ze worden alleen tijdens de uitvoering toegepast (in het 
ontwerp zijn de problemen nog niet opgetreden), ze zijn altijd uitvoeringstechnisch (de organisatie en de producten 
kunnen achteraf niet meer worden aangepast), en houden het risico bij zichzelf (achteraf kan het risico niet meer 
worden uitbesteed). 
Het risico verplaatsen is niet in te delen bij de arbeidhygiënische strategie, omdat het probleem zelf blijft bestaan. • 
Alleen de gevolgen worden door anderen gedragen. Het tijdstip waarop deze maatregel wordt genomen is in prin-
cipe voor de weerkritische situatie zich voordoet. Het risico moet immers voor de mogelijke problemen worden uit-
besteed. Dit kan zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering gebeuren. De maatregel is organisatorisch 
(technisch wordt er niks veranderd) en is altijd preventief (achteraf kan een risico niet meer worden uitbesteed). 

Uit deze analyse blijkt dat correctieve maatregelen slechts op één manier in de overige classifi caties kunnen worden 
ingepast. Hetzelfde geldt voor het uitbesteden van het risico. Als 14e en 15e maatregel zijn nog correctieve maatregelen 
en het uitbesteden van het risico toegevoegd. 

Preventieve maatregelen, eigen risico

Bron Collectief

Ontwerp Uitvoering Ontwerp Uitvoering

Organisatie 1 3 Organisatie 5 8

Prod. techn. 2 4 Prod. techn. 6 9

Uitv. techn. X X Uitv. techn. 7 10

Individueel Bescherming

Ontwerp Uitvoering Ontwerp Uitvoering

Organisatie 11 Organisatie X X

Prod. techn. X X Prod. techn. 12

Uitv. techn. X X Uitv. techn. 13

Overigen

Correctieve maatregelen, eigen risico Preventief, risico uitbesteden

Bescherming niet van toepassing

Ontwerp Uitvoering Ontwerp Uitvoering

Uitv. techn. X 14 Organisatie 15

Kader H1.5: Mogelijke combinaties van classifi caties maatregelen: in totaal zijn er 15 combinaties mogelijk. 

Op navolgende pagina worden de 15 mogelijke oplossingsrichtingen stuk voor stuk afgegaan in een checklist. 
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Bijlage H2: Ontwikkelen van nieuwe maatregelen - Stroomschema

Ontwikkelen van nieuwe maatregelen - Stroomschema
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Bijlage I1: Verletverkenner - Processchema

Verletverkenner - Processchema

Processchema Verletverkenner
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Bijlage I2: Verletverkenner - Toelichting 

Inleiding

In deze bijlage zal het model stapsgewijs worden toegelicht. Daarbij wordt het processchema uit bijlage I1 als uitgangs-

punt genomen, omdat dit naast de zichtbare invoer en uitvoer van het model ook de bewerkingen laat zien die het mo-

del moet uitvoeren om van invoer tot uitvoer te komen. Daarnaast zullen ook screenshots van het model zelf getoond 

worden [bijlage I3]. In bijlage K2 is het computerprogramma zelf te vinden. 

Er zijn vier verschillende onderdelen in het processchema opgenomen:

Invoervelden;• 

Databases (inclusief linktabellen);• 

Bewerkingen;• 

Uitvoer.• 

Afbeelding I2.1: Schematische weergave van de elementen van het model. 

Het computerprogramma gebruikt de invoer en de databases om bewerkingen te kunnen uitvoeren. Deze bewerkingen 

resulteren direct in uitvoer. Daarbij moet opgemerkt worden dat het programma vooral parallel werkt. Eerst worden alle 

gegevens geïnventariseerd. Vervolgens worden praktisch alle bewerkingen achter elkaar uitgevoerd, waarna in één 

keer de uitvoer verschijnt. Hierdoor is het een relatief complex programma om in een processchema te plaatsen. Om het 

overzicht te bewaren zal het schema structureel doorlopen worden. Eerst wordt toegelicht wat er ingevuld moet worden 

in de invoervelden en welke databases worden gebruikt. Vervolgens wordt elke individuele bewerking toegelicht.   

Invoervelden

In het processchema zijn acht verschillende invoerblokken opgenomen. Deze komen in het model terug in drie verschil-

lende stappen:

Stap 1: Algemene projectgegevens:• 

Invoer 1a: Projectgegevens;• 

Invoer 1b: Planninggegevens;• 

Invoer 1c: Kostengegevens.• 

Stap 2: Activiteitgegevens:• 

Invoer 2a: Activiteit;• 

Invoer 2b: Activiteit specifi caties;• 
Invoer 2c: Activiteit & planning. • 

Stap 3: Invoer maatregelen en hulpmiddelen• 
Invoer 3a: Selecteren maatregel;• 
Invoer 3b: Specifi ceren hulpmiddel. • 

Deze indeling houdt de indeling van de tabbladen uit het programma zelf aan. Eerst worden alle algemene projectgege-
vens achterhalen, waarna vervolgens de activiteitspecifi eke gegevens bepaald worden. Vervolgens kan dan in één keer 
alle informatie verwerkt en geïnterpreteerd worden door het model. 
Hieronder zal per stap worden toegelicht wat er ingevuld moet worden en waar de informatie gevonden kan worden. 

Stap 1: Algemene projectgegevens
Het eerste invulblad bestaat uit algemene projectgegevens. Dit invulscherm moet één keer per project ingevuld worden. 
Voor alle activiteiten binnen dit project zullen deze gegevens gelijk blijven. 
Eerst moeten algemene projectgegevens worden ingevuld, die algemeen bekend zullen zijn bij de gebruiker van het 
model. Deze verschijnen later in de linkerkolom van het model (behalve de omgevingsclassifi catie en de weerdata):

Beschrijving In te voeren gegevens

Naam project Hier moet de naam van het bouwproject ingevuld worden. 

Aannemer De aannemersmaatschappij die het project uitvoert.

Uitvoer De naam van de verantwoordelijke uitvoerder of de gebruiker van het model. 

Straat project Het adres waar het project zelf plaatsvindt. 

Postcode De postcode van het project. Deze postcode bepaald het weerstation waar het bouwproject 
weerstatistieken vandaan moet halen (zie hoofdstuk 5.3 van het hoofdverslag). 

Plaats De stad of gemeente waarbinnen het project plaatsvindt. 

Logo Hier kan een logo van de aannemersmaatschappij / het specifi eke project worden ingevoerd. 

Classifi catie omge-
ving

Hier moet aangevinkt worden hoe de omgeving van de bouwplaats eruit ziet. Er zijn drie opties 
mogelijk (gebaseerd op NEN EN 1991-1-4, zie hoofdstuk 5.4 van het hoofdverslag): 

Bebouwde omgeving: verstedelijkt gebied, nijverheids- of bosgebied.  • 
Onbebouwde omgeving: Landelijk gebied met alleenstaande bebouwing of begroeiing.• 
Zee- en kustgebied: zee of kuststrook. Als de bouwplaats dichter dan 1 km bij een meer • 
ligt, wat ten minste 1 km groot is, geld het gebied ook als zee- en kustgebied.

Weerdata Hier moet gekozen worden of er gebruik gemaakt wordt van weerstatistieken of van weerdata. 
Alleen als de activiteiten waarvoor knelpunten worden gezocht in de nabije toekomst liggen, 
mag gebruik gemaakt worden van weerdata. Standaard staat dit onderdeel ook ingesteld op 
weerstatistieken. 
Als toch wordt gekozen om weerdata te gebruiken, verschijnt er een pop-up scherm, waarin de 
actuele weersverwachting kan worden ingevuld. 

Na de gegevens over de bouw en de locatie moeten enkele planningsgegevens worden ingevoerd. Deze gegevens zijn 
allemaal direct uit de bouwplanning af te leiden. 

Beschrijving In te voeren gegevens

Begindatum project Vul hier de startdatum van het project in (deze datum mag ook in het verleden liggen). 

Geplande einddatum Vul hier de datum in dat het project volgens planning klaar moet zijn (deze datum moet in de 
toekomst liggen en moet na de begindatum liggen). 

Werkbare dagen 
nodig

Hier wordt ingevuld hoeveel werkbare dagen er nodig zijn om het project, volgens planning, te 
realiseren. 

Bouwvak Hier moet geselecteerd worden welke bouwvak-periode wordt gehanteerd. De standaard 
bouwvaktijden zijn in het model opgenomen. Bij een afwijkende vakantieperiode kan deze 
apart worden ingevuld. 

Feestdagen Hier kan geselecteerd worden welke feestdagen het bedrijf hanteert, waardoor er op die dagen 
niet gewerkt kan worden. De offi ciële feestdagen zijn alvast ingevuld. De niet-offi ciële feestda-
gen (goede vrijdag en bevrijdingsdag) zijn ook ingevuld, maar niet aangevinkt. Verder kunnen 
er aanvullende feestdagen worden aangegeven. 
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Tenslotte moeten er op de eerste pagina van het programma nog kostengegevens ingevuld worden. Deze gegevens zijn 

te vinden in de begroting en het bestek. Voor rentepercentage zal met de fi nanciële afdeling contact opgenomen moeten 
worden. Na deze gegevens is het eerste scherm volledig ingevuld en kan men naar het tweede scherm.

Beschrijving In te voeren gegevens

Bouwsom project Hier moet de totale bouwsom van het project worden ingevuld (in euro’s). 

Tijdgebonden ABK Hier moet worden ingevuld wat de tijdgebonden ABK (algemene bouwplaatskosten) zijn. Dit 
kan als een percentage van de bouwsom of als een absoluut bedrag in euro’s. 

Rentepercentage Om het project te realiseren moet er geïnvesteerd worden. Hier moet worden tegen welk ren-
tepercentage het geld geleend wordt. Er moet een getal tussen 0 en 100 worden ingevuld. 

Openstaande inves-
teringen

Hier moet worden ingevuld voor welk bedrag er geïnvesteerd is: het bedrag waar rente over 
betaald moet worden. Hierbij gaat het alleen om geld wat al geïnvesteerd is. Toekomstige in-
vesteringen spelen hier geen rol. 

Boetepremie In het contract kan zijn opgenomen dat er een boete moet worden betaald als het project te laat 
wordt opgeleverd. Hier moet worden ingevuld wat deze boete per dag is. Dit kan € 0 zijn. 

Boete vanaf datum Als er een boete is bij overschrijding van de oplevertijd, moet hier ingevuld worden wat de 
eerste datum is dat er boete moet worden betaald. Deze datum kan gelijk liggen met de ople-
verdatum, maar dat hoeft niet. 

Stap 2: Activiteitgegevens
Het tweede invulblad gaat over een specifi eke activiteit. Van deze activiteit zal bepaald worden wat de knelpunten en 
maatregelen zijn. In het programma kan bij dit scherm telkens een nieuwe activiteit worden ingevuld, terwijl de gegevens 
op het eerste scherm niet meer aangepast hoeven te worden. Nu moet er een activiteit geselecteerd worden waar meer 
informatie over gewenst is: 

Beschrijving In te voeren gegevens

Keuze: STABU of lijst In de eerste plaats moet gekozen worden tussen het invoeren van een nummer van STABU 
of het selecteren van een activiteit uit de lijst. Als de STABU-code bekend is, kan deze direct 
ingevoerd worden. Anders zal de activiteit opgezocht moeten worden. Dat gebeurt in drie 
stappen: bouwfase, activiteit en eventueel een subactiviteit. De subactiviteit moet ook inge-
voerd worden als er een nummer van de STABU ingevoerd wordt. 

Bouwfase Selecteer hier één van de vijf bouwfasen, waar de activiteit bij hoort. Dit verkleint het aantal 
activiteiten in de lijst. Deze stap mag overgeslagen worden.  

Activiteit Selecteer hier de activiteit waar men informatie over wil krijgen.

Subactiviteit Afhankelijk van de geselecteerde activiteit moet deze nog iets verder verfi jnd worden. Zo is 
‘dakdekken’ erg breed. Hier wordt de activiteit verder verfi jnd. Denk aan: ‘dekken plat dak met 
bitumen’ of ‘schuin dak met riet’. 

Nu de activiteit geselecteerd is, kan het programma al bepalen welke knelpunten er betrekking hebben op deze activi-
teit. Om ook te bepalen of onwerkbaar weer zich voordoet in de periode dat de activiteit plaatsvindt, moet de periode 
waarin gewerkt wordt bekend zijn. Deze gegevens kunnen uit de planning gehaald worden: 

Beschrijving In te voeren gegevens

Begindatum activiteit Hier moet worden ingevuld op welke dag de activiteit volgens de planning moet beginnen. 
Deze datum moet tussen begin- en einddatum van het project liggen. 

Geplande einddatum Hier moet worden ingevuld op welke dag de activiteit volgens de planning klaar moet zijn. 
Deze datum moet tussen begin- en einddatum van het project liggen en na de begindatum 
van de activiteit liggen. 

Werkbare dagen 
nodig

Hier moet worden ingevuld hoeveel werkbare dagen er nodig zijn om de activiteit uit te voeren 
volgens de planning. 

Beschrijving In te voeren gegevens

Aantal verletdagen 
ingepland

Hier moet worden ingevuld hoeveel verletdagen er in de planning zijn opgenomen bij de acti-
viteit. Hiervoor moet de prognoseschaal met de kalenderschaal worden vergeleken. 

Ligt activiteit op kri-
tieke pad? 

Hier moet worden bepaald of de activiteit op het kritieke pad ligt. De activiteit ligt op het kri-
tieke pad als een vertraging van de activiteit direct resulteert in een vertraging van het hele 
project. Als de activiteit niet op het kritieke pad ligt, moet worden bepaald hoeveel speling er 
is. Als de activiteit meer vertraging oploopt dan dat er speling is, zal de activiteit alsnog op het 
kritieke pad komen te liggen. 

Op dit moment is bekend wanneer de activiteit plaatsvindt. Om te bepalen hoe groot de gevolgen zijn als er verlet 
optreedt, zijn er nog enkele gegevens nodig. Deze kunnen uit de planning en uit de tekeningen gehaald worden. Op 
basis van deze gegevens kunnen alle knelpunten, inclusief de gevolgen in tijd en kosten, van de geselecteerde activiteit 
worden bepaald. 

Beschrijving In te voeren gegevens

Aantal ploegen Hier moet ingevuld worden hoeveel ploegen tegelijkertijd de activiteit uitvoeren. 

Aantal personen per 
ploeg

Hier moet worden ingevuld uit hoeveel personen een gemiddelde ploeg bestaat. 

Loonkosten per per-
soon

Hier moet worden ingevuld hoeveel de loonkosten per persoon zijn. Het gaat hier om de  ge-
middelde kosten voor de werkgever per persoon per uur. Deze liggen rond de € 39. 

Alternatief werk bij 
verlet?

Hier moet worden ingevuld of de werknemers op een andere plek aan het werk gezet kunnen 
worden als er verlet optreedt bij de activiteit. Als er alternatief werk is, hoeft er namelijk geen  
loon te worden bepaald waar geen inkomsten (arbeid) tegenover staat. 

Hoogte activiteit Hier moet worden ingevuld tussen welke hoogtes ten opzichte van het maaiveld de activiteit 
uitgevoerd wordt. De hoogte heeft invloed op de weerscomponenten. 

Activiteitspecifi eke 
vragen

Per activiteit zullen er enkele aanvullende vragen gesteld worden, over de hoeveelheden die 
geproduceerd worden onder andere. Op basis van deze gegevens kan berekend worden in 
welke hoeveelheden de verschillende hulpmiddelen ingezet moeten worden. 

Stap 3: Maatregelen en hulpmiddelen
Met de ingevoerde gegevens worden de knelpunten bepaald. Per knelpunt zal er een lijst met mogelijke maatregelen 
worden getoond. In principe hoeven er geen gegevens meer te worden ingevoerd door de gebruiker. Wel moet hij nog 
enige keuzes maken. 

Keuze Gevolg keuze

Aanklikken maatregel In de eerste plaats moet een interessante maatregel worden geselecteerd die het knelpunt 
aanpakt. Als dat gebeurt, verschijnt er een pop-up scherm van de maatregel. In dit scherm 
wordt de maatregel toegelicht. Waar mogelijk staat er ook welke hulpmiddelen gebruikt kun-
nen worden om de maatregel uit te voeren. 

Aanklikken hulpmid-
del

Vervolgens kan één van de hulpmiddelen geselecteerd worden. Door dit te doen, verschijnt er 
een nieuwe pop-up. In dit scherm staat het hulpmiddel zelf toegelicht. Ook staan er verschil-
lende uitvoeringsvarianten van het hulpmiddel, inclusief de kostengegevens.

Keuze hulpmiddel-
variant

Tussen de verschillende varianten van het hulpmiddel kan een keuze gemaakt worden. Op 
basis van deze keuze kan het model berekenen hoeveel geld het kost om de maatregel met 
bijbehorende hulpmiddelen in te zetten. Ook worden de baten bepaald. De pop-up schermen 
kunnen worden gesloten. 

Nu de kosten en baten van de maatregel bekend zijn, kan besloten worden om de maatregel in te zetten. De maatregel 
kan aangevinkt worden, waardoor deze maatregel in het eindrapport opgenomen zal worden. Mocht de maatregel niet 
voldoen, dan kan een andere maatregel worden geselecteerd. Ook kan dezelfde maatregel worden geselecteerd, waar-
bij een ander hulpmiddel of een andere variant van hetzelfde hulpmiddel wordt ingezet. Tevens kan een checklist wor-
den doorlopen om te zoeken naar een oplossingsrichting voor een maatregel die niet in de database is opgenomen. 
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Databases en linktabellen

In de invoervelden hoeft relatief weinig informatie ingevuld te worden: een groot deel van de informatie komt uit databa-

ses. In het processchema zijn er zes opgenomen. Daarnaast zijn er ook drie linktabellen opgenomen: dit zijn tabellen 

die verbanden leggen tussen verschillende databases of gegevens. In principe kan een linktabel ook worden gezien als 

een database. 

De volgende databases maken onderdeel uit van het model. Tevens bevinden ze zich allemaal in deze bijlagenbundel: 

A) Weerstatistieken per weerstation; 

B) Linktabel: Weerstations per postcode;

C) Activiteiten;

D) Weerkritische activiteiten, inclusief grenswaarden;

E) Maatregelen;

F) Linktabel: maatregelen per weerkritische activiteit;

G) Hulpmiddelen;

H) Linktabel: Hulpmiddelen bij maatregelen;

I)  Feestdagen en bouwvak. 

Weerstatistieken per weerstation
Voor 26 weerstations in Nederland zijn weerstatistieken geanalyseerd en bewerkt. Op basis hiervan is bepaald hoevaak 

elke weerkritische grens overschreden wordt in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. In bijlage E1 tot en met 

E3 zijn de statistieken voor weerstation Eindhoven te vinden. Alle overige statistieken zijn in bijlage K1 te vinden. 

Linktabel: Weerstations per postcode
Afhankelijk van de postcode schrijft de CAO een weerstation voor, waarvan de weergegevens gebruikt moeten worden. 

Deze linktabel koppelt postcodes aan de verschillende weerstations. Hij bevat zelf geen inhoudelijke informatie, maar 

maakt wel dat de juiste weerstatistieken gebruikt kunnen worden. In bijlage D2 is deze lijst te vinden. 

Bouwfase, activiteit en eventueel subactiviteit
Om een activiteit te kunnen selecteren, moet er een lijst zijn van alle mogelijke activiteiten. Bijlage A1 bevat een lijst 

met alle activiteiten volgens de STABU-codering. Deze lijst bevat ook sub-activiteiten. In bijlage A2 zijn de activiteiten 

geordend naar bouwfase. 

Weerkritische activiteiten, inclusief grenswaarden
In bijlage B zijn alle weerkritische activiteiten per weercomponent opgenomen. Deze database kan worden vergeleken 

met de geselecteerde activiteit. Hieruit komen knelpunten naar voren. 

Maatregelen
Bijlage F1 bevat een lijst van ruim 100 verschillende maatregelen. Deze maatregelen kunnen worden ingezet om de 

knelpunten te verhelpen. Tevens bevindt zich in deze bijlage een checklist om structureel oplossingsrichtingen na te 

lopen, zodat gezocht kan worden naar aanvullende maatregelen (zie bijlage H). 

Linktabel: maatregelen per weerkritische activiteit
Deze tabel koppelt maatregelen aan weerkritische activiteiten. Voor elke weerkritische activiteit kan opgezocht worden 

welke maatregelen relevant zijn. Deze worden vervolgens door het model getoond. Bijlage F2 bevat deze linktabel. 

Hulpmiddelen:
In bijlage G1 en G2 zijn de verschillende hulpmiddelen opgenomen die kunnen worden ingezet om de maatregelen  uit 

database E te kunnen verwezenlijken. 

Linktabel: Hulpmiddelen bij maatregelen
Met behulp van deze tabel kan voor elke maatregel opgezocht worden welke hulpmiddelen benodigd zijn om de maat-

regel te kunnen uitvoeren. Bijlage G3 bevat deze linktabel. 

Feestdagen en bouwvak:
Om de hoeveelheid verletdagen te bepalen, moet bekend zijn wanneer gewerkt wordt. In principe wordt er altijd ge-

werkt, behalve in weekenden en tijdens vakantie- en feestdagen. Deze dagen zijn opgenomen in bijlage J. 

Bewerkingen

De invoervelden en de databases samen bevatten alle informatie die benodigd is om het model volledig te laten func-

tioneren. Het model moet de data op de juiste manier interpreteren en verwerken, zodat de gebruiker er de juiste con-

clusies uit kan trekken. In totaal zijn er 16 verschillende bewerkingen geformuleerd die het model moet uitvoeren. Deze 

zullen stuk voor stuk worden toegelicht. Aangegeven zal worden welke invoer benodigd is (inclusief databases), welke 

bewerking geleverd wordt en tot welke uitvoer dit leidt. De werking wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. 

Indien gebruik wordt gemaakt van databases wordt alleen een relevant stukje getoond.  

Als uitgangspunt dient een fi ctief project, waarbij is geprobeerd realistische gegevens in te vullen qua tijd en kosten. 

1. Bepalen relevant weerstation

Invoer:

Postcode project (5612 AZ);• 
Database B: Linktabel: Weerstation per postcodegebied (... 5500 - 5739: 370, Eindhoven ...). • 

Bewerkingen:

In de linktabel wordt de ingevoerde postcode opgezocht. Het bijbehorende weerstation vormt de uitvoer. Weerstatistie-
ken van dit weerstation moeten gebruikt worden (zie hoofdstuk 5.3 van het hoofdverslag). 

Uitvoer:

Nummer en naam van het toepasbare weerstation (370, Eindhoven).• 

2. Bepalen omgevingsfactoren ten behoeve van weersomstandigheden

Invoer:

Werkhoogte (0 - 40m);• 
Omgevingsclassifi catie (Bebouwde omgeving).• 

Bewerkingen:

Met behulp van de formule uit bijlage D3 kan berekend worden welke invloed de hoogte en de omgevingsfactor heb-
ben op de weersomstandigheden op de bouwplaats. Aangenomen wordt dat de activiteit evenredig over de hoogte is 
verdeeld. Op basis van deze aanname wordt de gemiddelde werkhoogte bepaald (20 m). Aangenomen wordt dat deze 
werkhoogte representatief is voor de gemiddelde omstandigheden.
De invloed op de temperatuur en op de windsnelheid moet bepaald worden. 
Eerst wordt de invloed op de temperatuur bepaald (zie tabel 5.7 uit het hoofdverslag). De werkhoogte heeft geen signi-
fi cante invloed op de temperatuur (pas bij 75 meter hoogte is de invloed signifi cant). 
Vervolgens wordt de invloed op de windsnelheid bepaald. Daarvoor wordt de formule uit bijlage D3 en de daarop geba-
seerde tabel D3.3 gebruikt. Daaruit blijkt het volgende:

13,0 m/s bij het weerstation/ in de statistieken is de kritieke grens voor windkracht 6 op de bouw;• 
16,5 m/s bij het weerstation/ in de statistieken is de kritieke grens voor windkracht 7 op de bouw;• 

Met deze twee getallen kan de windsnelheid gecompenseerd worden voor de locale omstandigheden. Als windkracht 6 
de weerkritische grens is, moeten in de statistieken bekeken worden hoevaak de windsnelheid boven 13,0 m/s is geko-
men. Dit is de locatiegebonden specifi eke grens bij windkracht 6. 

Uitvoer:

Invloed locatie op temperatuur: een compensatiegetal dat aangeeft hoeveel °C de temperatuur hoger is op de be-• 
gane grond dan waar de activiteit plaatsvindt. (0 °C)
Invloed locatie op windsnelheid: • 

Bij windkritische grens van windkracht 6: gebruik 13,0 m/s (meetwaarde in het open veld die correspondeert • 
met windkracht 6 op de bouwplaats).  
Bij windkritische grens van windkracht 7: gebruik 16,5 m/s.• 
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3. Bepalen omgevingsfactoren ten behoeve van weersomstandigheden

Invoer:

Database C: Activiteiten: • 

Bouwfase (Ruwbouwfase);• 

Activiteit (21 Betonwerk);• 

Subactiviteit (21.50 In het werk gestort beton). • 

Database D: Weerkritische activiteiten, inclusief grenswaarden. • 

Vorst       (KV035 - Materiaal - Beton hard onvoldoende uit, vanaf 4°C);• 

Vorst       (KV001 - Arbeid - Verlies handvaardigheid en veiligheid, vanaf gev. temp. -6 °C);• 

Neerslag (KN017 - Materiaal - Beton spoelt uit, vanaf 5 mm/uur);• 

Neerslag (KN001 - Arbeid - Natte kleding, onderkoeling mogelijk, UAV-norm);• 

Wind       (KW014 - Activiteit - Storten met kubel, vanaf windkracht 6);• 

Wind       (KW015 - Activiteit - Storten met betonpomp, vanaf windkracht 7). • 

Specifi eke activiteitafhankelijke informatie: gebruik kubel. • 

Bewerkingen:

Deze bewerking staat los van de voorgaande. Hier wordt bepaald of er knelpunten zijn die overeenkomen met de gese-
lecteerde activiteit. Daartoe wordt gezocht in database D of er knelpunten zijn die betrekking hebben op de geselecteer-
de (sub) activiteit. Daarbij wordt ook gekeken naar algemene knelpunten, die voor alle activiteiten gelden. Aangezien er 
knelpunten zijn geconstateerd voor de geselecteerde activiteit is deze weerkritisch. Aangezien bij de specifi caties van 
de activiteit is aangegeven dat de betonpomp niet wordt gebruikt, kan KW015 buiten beschouwing worden gelaten. 

Uitvoer:

Weerkritische activiteiten: • 
Vorst       (KV035 - Materiaal - Beton hard onvoldoende uit, vanaf 4°C);• 
Vorst       (KV001 - Arbeid - Verlies handvaardigheid en veiligheid, vanaf gev. temp. -6 °C);• 
Neerslag (KN017 - Materiaal - Beton spoelt uit, vanaf 5 mm/uur);• 
Neerslag (KN001 - Arbeid - Natte kleding, onderkoeling mogelijk, UAV-norm);• 
Wind       (KW014 - Activiteit - Storten met kubel, vanaf windkracht 6);• 

4. Berekenen verletdagen (gemiddeld, maximaal en minimaal)

Invoer:

Omgevingsfactoren: • 
Temperatuurcompensatie: 0 °C;• 
Rekengetal bij windkracht 6: 13,0 m/s;• 
Rekengetal bij windkracht 7: 16,5 m/s.• 

Weerstatistieken per weerstation 370, Eindhoven (zie bijlage E). • 
Knelpunten: Vanaf nu worden slechts 3 knelpunt uitgelicht, om het overzicht te bewaren:• 

Vorst       (KV035 - Materiaal - Beton hard onvoldoende uit, vanaf 4°C).• 
Neerslag (KN001 - Arbeid - Natte kleding, onderkoeling mogelijk, UAV-norm);• 
Wind       (KW014 - Activiteit - Storten met kubel, vanaf windkracht 6).• 

Begindatum activiteit: 17-10-2011• 
Geplande einddatum activiteit: 05-02-2012• 
Aantal werkbare dagen nodig: 65 werkbare dagen• 
Database I: Vakantiedagen en feestdagen (25 en 26 december 2011 & 1 januari 2012). • 

Bewerkingen:

Dit is de meest complexe bewerking in het programma. Voor de duidelijkheid zal deze bewerking worden opgedeeld 
in een aantal deelbewerkingen. Daarbij zal eerst de gemiddelde overschrijding van de grenzen worden getoond. Het 
bepalen van de maximale en minimale overschrijding gebeurt op een soortgelijke manier. Kanttekening daarbij is dat de 
extremen van verschillende jaren niet bij elkaar opgeteld mogen worden, omdat anders extremen uit verschillende jaren 
worden opgeteld. Dat zou de situatie vertekenen. Voor de maximale en minimale overschrijding mag niet per maand 
gekeken worden, maar moet over de hele periode naar de statistieken gekeken worden. In hoofdlijnen wordt dezelfde 
methode gebruikt voor de extremen als voor het gemiddelde. Dit zal ook worden toegelicht. 

Bewerking 4A: Bepalen van werkdagen
Eerst wordt bepaald hoeveel werkdagen er per maand zijn in de periode dat er gebouwd wordt. Dit zijn alle dagen in de 
maand behalve de weekenddagen en de feestdagen. Daarbij tellen alleen feestdagen die buiten het weekend vallen. 
In een interne agenda in het programma kan dit direct bepaald worden. Vanaf de begindatum, 17 oktober, zijn dit de 
aantallen dagen per maand (de weerstatistieken zijn immers per maand bekend):

Werkdagen per maand Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Dagen 15 30 31 31 29 31

Weekenddagen 4 8 9 9 8 9

Feestdagen 0 0 1 0 0 0

Werkdagen 11 22 21 22 21 22

Bewerking 4B: Bepalen kans op overschrijden weerkritische grens
De locatie heeft bepaald welke weerstation maatgevend is. Van dit weerstation moeten alle weerkritische grenzen die 
bij de weerkritische activiteiten horen worden opgezocht. Dit moet voor de gemiddelde, maximale en minimale waarde 
gebeuren. In onderstaand voorbeeld wordt alleen de gemiddelde waarde meegenomen. 

Kans overschrijden weer-
kritische grens (gem)

Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Temperatuur: 4 °C 0,01 0,20 0,46 0,50 0,46 0,17

Neerslag: UAV-norm 0,15 0,20 0,20 0,19 0,19 0,17

Wind: 13,0 m/s 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

Bewerking 4C: Bepalen aantal dagen dat grens overschreden wordt
Om te bepalen hoe vaak de weerkritische grens statistisch overschreden zal worden, moet de kans op het overschrijden 
vermenigvuldigd worden met het aantal dagen dat de grens overschreden kan worden (werkdagen). Omdat met statis-
tieken wordt gewerkt, ontstaan hier kommagetallen. Voor de nauwkeurigheid worden deze nog niet afgerond. 

Aantal dagen grensover-
schrijding (gem)

Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Temperatuur: 4 °C 0,1 4,4 9,7 11,0 9,7 3,7

Neerslag: UAV-norm 1,7 4,4 4,2 4,2 4,0 3,7

Wind: 13,0 m/s 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0

In onderstaande tabel is het aantal dagen dat de grens overschreden wordt cumulatief bepaald: 

Cumulatief aantal dagen 
met grensoverschrijding

Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Temperatuur: 4 °C 0,1 4,5 14,2 24,2 33,8 37,6

Neerslag: UAV-norm 1,7 6,1 10,3 14,1 18,0 21,8

Wind: 13,0 m/s 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8

Bewerking 4D: Bepalen aantal werkbare dagen per maand
Met deze gegevens kan bepaald worden hoeveel werkbare dagen er nog over blijven in de maand. Daarvoor moeten 
de werkdagen genomen worden, verminderd met het aantal dagen dat de grens wordt overschreden: 

Aantal werkbare dagen Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Temperatuur: 4 °C 10,9 17,6 11,3 11,0 11,3 18,3

Neerslag: UAV-norm 9,4 17,6 16,8 17,8 17,0 18,3

Wind: 13,0 m/s 11,0 21,8 20,8 21,8 20,8 22,0
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Ook hiervan kan een cumulatieve tabel gemaakt worden: 

Aantal werkbare dagen 
cumulatief

Okt. 2011 Nov. 2011 Dec. 2011 Jan. 2012 Feb. 2012 Mrt. 2012

Temperatuur: 4 °C 11 28 40 51 62 80

Neerslag: UAV-norm 9 27 44 62 79 97

Wind: 13,0 m/s 11 33 54 75 96 118

Bewerking 4E: Bepalen eindmaand activiteit

Bekend is hoeveel werkbare dagen nodig zijn om de activiteit volledig te voltooien. Nu kan bepaald worden in welke 

maand de activiteit gereed zal komen, door te bekijken in welke maand dit aantal benodigde dagen behaald of over-

schreden is. Hierbij wordt het aantal dagen op hele getallen afgerond. 

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Temperatuur: in maart moet er nog 3 werkbare dagen gebouwd worden (tot en met februari kan er 62 dagen ge-• 

bouwd worden. Om tot 65 werkbare dagen te komen, zijn er nog 3 nodig). 

Neerslag: in februari moet er nog 3 werkbare dagen gebouwd worden;• 

Wind: in januari moet er nog 11 werkbare dagen gebouwd worden. • 

Bewerking 4F: Bepalen aantal verletdagen in laatste maand

Nu bekend is in welke maand de activiteit gereed zal komen, moet nog bepaald worden hoeveel verlet er in de laatste 

maand optreed. Daartoe kan het aantal benodigde werkbare dagen vermenigvuldigd worden met de kans op verlet: dit 

is het aantal extra verletdagen in deze maand. Dit aantal wordt afgerond op hele getallen. 

Bepaling aantal verlet-
dagen in laatste maand

Werkbare dagen nodig in 
laatste maand

Kans op overschrijden 
grens in laatste maand

Aantal verletdagen laatste 
maand

Temperatuur: 4 °C 3 0,17 0,5

Neerslag: UAV-norm 3 0,19 0,6

Wind: 13,0 m/s 11 0,01 0,0

Bewerking 4F: Bepalen aantal verletdagen

Nu kan het totaal aantal verletdagen voor de activiteit bepaald worden: het aantal verletdagen van de maanden waarin 

volledig kan worden gewerkt + het aantal verletdagen van de laatste maand. 

Bepaling aantal verlet-
dagen totaal

Aantal verletdagen hele 
maanden

Aantal verletdagen laatste 
maand

Totaal aantal verletdagen 
(tussen haakjes afgerond)

Temperatuur: 4 °C 33,8 0,5 34,3 (34)

Neerslag: UAV-norm 14,1 0,6 14,7 (15)

Wind: 13,0 m/s 0,4 0,0 0,4   (0)

Nu is bepaald hoeveel verletdagen de verschillende weerscomponenten veroorzaken. Deze getallen mogen niet bij 

elkaar opgeteld worden, omdat een dag waarop de temperatuurgrens overschreden wordt ook een dag kan zijn dat de 

neerslaggrens overschreden wordt. 

Het aantal verletdagen lijkt erg hoog: dit is onevenredig hoog, omdat deze getallen gelden voor een situatie zonder 

maatregelen. De regelgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat er maatregelen worden genomen om beton te beschermen 

als de temperatuur 4 °C is. Anders mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden. In de praktijk worden enkele 

eenvoudige maatregelen genomen, waardoor de weerkritische grens verschuift en er minder verlet optreedt. 

Bewerking 4G: Bepalen extremen

Om te bepalen hoevaak de weerkritische grens in een extreme situatie is overschreden, moet een aangepaste methode 

gebruikt worden, zodra er statistieken over meerdere verschillende maanden gebruikt moeten worden. Immers, als de 

pieken van verschillende jaren opgeteld worden, krijg je een extra grote piek, die geen relatie meer heeft met de reali-

teit. 

Daarom zijn er een aantal stappen nodig om de extremen te bepalen. Deze zullen globaal worden toegelicht. Daarbij 

worden de basisstatistieken gebruikt: de tabel waarin per jaar en per maand is bepaald hoeveel procent van de tijd de 

grens is overschreden. 

Bepaal per jaar in welke maanden de periode staat gepland. • 

Bepaal per jaar voor de periode waarin de activiteit gepland staat hoeveel procent van de tijd de weerkritische grens • 

overschreden wordt (Bijvoorbeeld bij 4 °C: 0,24; 0,27; 0,31; 0,13 ... 0,42 ...).

Bepaal wat de grootst en kleinst mogelijke overschrijding is (0,42 in 1996 en 0,13 in 1974).• 

Bereken het percentage van de tijd dat wel doorgewerkt werd in de extreme situatie (0,58 en 0,87). • 

Bereken het totaal aantal dagen dat nodig zou zijn als de activiteit in de extreme situatie zou plaatsvinden (65/0,58 • 

= 112 en 65/0,87 = 75). 

Bepaal het aantal verletdagen (112-65 = 47, 75-65 = 10). • 

Op deze wijze kan voor de maximale en minimale situatie bepaald worden hoevaak de grens in het verleden is over-

schreden. Omdat hierbij de periode waarin de activiteit plaatsvindt als uitgangspunt dient, is deze methode bewerkelij-

ker. Met een computerprogramma kan dit geprogrammeerd worden, zodat dit automatisch wordt uitgerekend. 

Uitvoer:

Voor de verschillende knelpunten is op een soortgelijke manier als hierboven bepaald hoeveel verletdagen er op zullen 

treden als er geen maatregelen worden genomen in een gemiddelde, maximale en minimale situatie. Daarbij zijn alle 

zes knelpunten weer meegenomen: 

Knelpunt Aantal dagen verlet

Code Grens Productiemiddel Gemiddeld Maximaal Minimaal

KV035 Temperatuur: 4 °C Materiaal 34 dagen 47 dagen(1996) 10 dagen (1974)

KV001 Gevoelstemperatuur: -6 °C Arbeid 8 dagen 17 dagen (1979) 0 dagen (1990)

KN017 Neerslag: 5 mm/uur Materiaal 1 dag 2 dagen (2009) 0 dagen (1982)

KN001 Neerslag: UAV-norm Arbeid 15 dagen 24 dagen (1988) 9 dagen (1997)

KW014 Wind: 13,0 m/s Activiteit 0 dagen 2 dagen (1984) 0 dagen (2009)

Geconcludeerd kan worden dat de grens van 4 °C voor de meeste problemen zorgt. Dit is het grootste knelpunt. Een 

windsnelheid van 13,0 m/s daarentegen komt praktisch nooit voor. Voor dit knelpunt hoeft geen actie ondernomen te 

worden.

Belangrijk is dat deze waarden niet opgeteld mogen worden. Op één dag kunnen meerdere knelpunten optreden. Als 

de getallen opgeteld worden, wordt uitgegaan van de meest ongunstige situatie: dat al het verlet van de verschillende 

knelpunten zich na elkaar aandient. Dit is niet realistisch.

 Door een probleem aan te pakken (het grootste probleem), kan het maximaal op te treden aantal verletdagen afnemen, 

maar de verletdagen van andere knelpunten blijft staan. Een ander knelpunt is dan het grootste probleem geworden. 

5. Berekenen bouwtijdoverschrijding werkdagen

Invoer:

Aantal verletdagen ingepland (14 dagen);• 

Ligt activiteit op het kritieke pad? (ja);• 

Aantal dagen verlet (gemiddeld, maximaal en minimaal): zie output bewerking 4. • 

Bewerkingen:

Bij deze stap is het zaak om te bepalen of het verlet bij de activiteit zorgt voor uitloop op de totale bouwtijd. Daarvoor 

moeten twee zaken bepaald worden:

Uitloop van het project ten gevolge van verlet op ideale situatie (zonder verlet);• 

Uitloop op de planning. • 

In een ideale situatie is er geen verlet. Elke verletdag op het kritieke pad zorgt voor een vertraging, die kosten met zich 

meebrengt. Als een activiteit niet op het kritieke pad ligt, wordt deze toch kritiek als de vertraging groter is dan de spe-

ling. In het voorbeeld ligt de activiteit op het kritieke pad: het aantal dagen verlet zorgt direct voor uitloop.

In de tweede plaats moet bepaald worden hoeveel het project uitloopt op de planning. Daarvoor moet de vertraging ook 

gecompenseerd worden voor het aantal ingecalculeerde verletdagen. In dit geval is dat 14. 
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Uitvoer:

Voor de uitloop van het project ten gevolge van verlet in totaal geldt de output van tabel 4. • 

In onderstaande tabel is bepaald hoeveel werkdagen het project uitloopt ten opzichte van de planning:  • 

Knelpunt Aantal werkdagen bouwtijdoverschrijding planning

Code Grens Productiemiddel Gemiddeld Maximaal Minimaal

KV035 Temperatuur: 4 °C Materiaal 20 33 0

KV001 Gevoelstemperatuur: -6 °C Arbeid 0 3 0

KN017 Neerslag: 5 mm/uur Materiaal 0 0 0

KN001 Neerslag: UAV-norm Arbeid 1 10 0

KW014 Wind: 13,0 m/s Activiteit 0 0 0

6. Berekenen bouwtijdoverschrijding kalenderdagen

Invoer:

Geplande einddatum project: 23 oktober 2012• 

Uitvoer van stap 5: aantal dagen bouwtijdoverschrijding. • 

Bewerkingen:

In vorige stap is berekend hoeveel werkdagen de bouwtijd is overschreden. Voor bepaalde kostenberekeningen is ook 

het aantal kalenderdagen nodig. Dit kan worden bepaald door gebruik te maken van de geplande einddatum van het 

project. Het aantal werkdagen bouwtijdoverschrijding na deze datum moet bepaald worden, waarna ook het aantal 

feestdagen en weekenddagen bij de bouwtijdoverschrijding wordt opgeteld. 

Uitvoer:

In onderstaande tabel is te vinden hoeveel kalenderdagen het project uitloopt: • 

Knelpunt Aantal kalenderdagen bouwtijdoverschrijding

Code Grens Productiemiddel Gemiddeld Maximaal Minimaal

KV035 Temperatuur: 4 °C Materiaal 28 45 0

KV001 Gevoelstemperatuur: -6 °C Arbeid 0 3 0

KN017 Neerslag: 5 mm/uur Materiaal 0 0 0

KN001 Neerslag: UAV-norm Arbeid 1 14 0

KW014 Wind: 13,0 m/s Activiteit 0 0 0

7. Berekenen loonkosten verlet

Invoer:

Aantal dagen verlet (gemiddeld, maximaal en minimaal): zie output bewerking 4;• 

Aantal ploegen: 1;• 

Aantal personen per ploeg: 5;• 

Loonkosten per persoon: € 39 per persoon per uur;• 

Alternatief werk bij verlet? Nee.• 

Bewerkingen:

Met behulp van bovenstaande gegevens en de formule voor de berekening van de loonkosten bij verlet kunnen de 

loonkosten bepaald worden. Deze formule mag alleen gebruikt worden als er geen alternatief werk bij verlet is. Voor een 

toelichting bij deze en navolgende formules: zie bijlage C: 

Arbeidskosten = Aantal werknemers x Loonkosten per uur x 8 x Aantal dagen verlet

Uitvoer:

Per verletdag zijn de loonkosten € 1.560;• 

Een overzicht van de loonkosten van verlet is te vinden bij bewerking 11. • 

8. Berekenen ABK verlet

Invoer:

Bouwsom project: € 8.000.000;• 

Tijdgebonden ABK: 4% van bouwsom;• 

Aantal werkdagen bouwtijdoverschrijding: zie output bewerking 5;• 

Aantal werkdagen ingepland: 320 werkdagen, gebaseerd op: • 

Begindatum project (13-06-2011);• 

Geplande einddatum (23-10-2012);• 

Feestdagen en vakantiedagen (database I).• 

Bewerkingen:

De formule om de ABK ten gevolge van verlet te berekenen, is als volgt: 

ABK = (Totale tijdgebonden ABK / Bouwtijd) x Aantal dagen uitloop ten gevolge van verlet
 

waarbij:

   Totale tijdgebonden ABK = Aanneemsom x percentage tijdgebonden ABK 

Op basis van de begindatum en de geplande einddatum kan het model bepalen wat de bouwtijd in werkdagen is. In dit 

geval is dat 320 werkdagen. Alle overige gegevens zijn bekend om te berekenen wat de ABK ten gevolge van verlet 

zijn. De totale tijdgebonden ABK zijn € 320.000. Op basis hiervan kunnen de ABK per dag bepaald worden. Deze ABK 

mogen worden geheven over alle dagen projectuitloop ten gevolge van verlet. Ook over de verletdagen die wel zijn 

ingecalculeerd: hiervoor worden wel verletkosten gemaakt, ondanks het feit dat deze dagen wel ingepland zijn. 

Uitvoer:

ABK per dag uitloop = € 1.000.• 

Een overzicht van de ABK ten gevolge van verlet is te vinden bij bewerking 11. • 

9. Berekenen rentekosten verlet

Invoer:

Rentepercentage: 5%;• 

Openstaande investeringen: € 1.500.000;• 

Aantal kalenderdagen bouwtijdoverschrijding: zie output bewerking 6.• 

Bewerkingen:

Onderstaande formule geeft de berekening om de rentekosten te bepalen. Met bovenstaande invoer kunnen deze 

waarden worden bepaald. 

Rentekosten = (Rentepercentage per dag Aantal kalenderdagen uitloop) x Openstaande investering

waarbij:

   Rentepercentage per dag = Rentepercentage per jaar 1/365

Uitvoer:

Rentekosten per dag uitloop zijn ongeveer € 200 (nemen toe over de tijd); • 

Een overzicht van de rentekosten ten gevolge van verlet is te vinden bij bewerking 11. • 
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10. Berekenen boetekosten verlet

Invoer:

Boetepremie: € 1000;• 

Boete vanaf datum: 23-10-2012;• 

Geplande einddatum project: 23-10-2012;• 

Aantal werkdagen bouwtijdoverschrijding: zie output bewerking 5.• 

Bewerkingen:

De boetekosten kunnen worden bepaald door gebruik te maken van onderstaande formule, waarbij het aantal werkda-

gen uitloop ten opzichte van de boetedatum bepalend is. Hierbij moet het eventuele verschil tussen geplande einddatum 

van het project en de boetedatum gecompenseerd worden. In bovenstaand voorbeeld is er geen verschil. 

Boetekosten = Boetepremie per dag x Aantal dagen overschrijding opleverdatum

Uitvoer:

ABK per dag uitloop = € 1000;• 

Een overzicht van de boetekosten ten gevolge van verlet is te vinden bij bewerking 11. • 

11. Berekenen totale kosten verlet

Invoer:

Loonkosten verlet: bewerking 7;• 

ABK verlet: bewerking 8;• 

Rentekosten verlet: bewerking 9;• 

Boetekosten verlet: bewerking 10. • 

Bewerkingen:

De totale kosten ten gevolge van verlet kunnen worden bepaald door de afzonderlijke kosten op te tellen. 

Uitvoer:

In onderstaande tabel zijn alle kosten opgenomen. In de eerste kolom staat het totaal: 

Knelpunt Totaal Loonkosten ABK Rentekosten Boetekosten

KV035

Temperatuur: 4 °C

Gem. € 112.665 € 53.040 € 34.000 € 5.625 € 20.000 

Max. € 162.370 € 73.320 € 47.000 € 9.050 € 33.000 

Min. € 25.600 € 15.600 € 10.000 € 0 € 0 

KV001

Gevoelstemperatuur: -6 °C

Gem. € 20.480 € 12.480 € 8.000 € 0 € 0 

Max. € 47.122 € 26.520 € 17.000 € 602 € 3.000 

Min. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

KN017

Neerslag: 5 mm/uur

Gem. € 2.560 € 1.560 € 1.000 € 0 € 0 

Max. € 5.120 € 3.120 € 2.000 € 0 € 0 

Min. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

KN001

Neerslag: UAV-nrom

Gem. € 39.601 € 23.400 € 15.000 € 201 € 1.000 

Max. € 74.250 € 37.440 € 24.000 € 2.810 € 10.000 

Min. € 23.040 € 14.040 € 9.000 € 0 € 0 

KW014

Wind: 13,0 m/s

Gem. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Max. € 5.120 € 3.120 € 2.000 € 0 € 0 

Min. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

12. Bepalen geschikte maatregelen

Invoer:

Weerkritische activiteiten: zie uitvoer van bewerking 3;• 

Database E: Maatregelen;• 

Database F: Linktabel maatregelen per weerkritische activiteiten.• 

Bewerkingen:

In bewerking 3 zijn alle knelpunten bepaald die met de geselecteerde activiteit samengaan. Middels de linktabel kunnen 

voor alle knelpunten maatregelen worden gezocht uit database E. 

Nadat alle mogelijke maatregelen voor de knelpunten zijn bepaald, wordt uitgerekend of alle maatregelen nog genomen 

kunnen worden. Voor elke maatregel is bekend hoeveel voorbereidingstijd er nodig is. Gekeken is of deze voorberei-

dingstijd nog aanwezig is, anders wordt de maatregel niet getoond. 

Uitvoer:

Lijst met maatregelen per knelpunt (in database E staat een toelichting bij elke code). • 

Algemeen: M001, M003, M004, M005, M006, M007, M008, M009, M010, M014, M016, M017, M057, M058, • 

M102;

Vorst algemeen: M002, M011, M012, M013, M019, M023, M035, M040, M062;• 

KV035: M068, M069, M070, M071, M072, M073, M074, M075, M076, M077, M078;• 

KV001: M035, M057 , M059, M060, M061;• 

Neerslag algemeen: M040;• 

KN017: M071;• 

KN001: M059, M060, M061;• 

KW014: M052, M053, M056.• 

13. Bepalen geschikte hulpmiddelen

Invoer:

Maatregelen uit bewerking 12: bijvoorbeeld M068: Afdekken betonoppervlakte; • 

Database G: Hulpmiddelen;• 

Database H: Linktabel hulpmiddelen bij maatregelen;• 

Bewerkingen:

In bewerking 12 zijn maatregelen bepaald die ingezet kunnen worden om de verschillende knelpunten op te lossen. Als 

er een maatregel geselecteerd wordt, verschijnt daar informatie over mogelijke hulpmiddelen. In linktabel H worden de 

hulpmiddelen gekoppeld aan de maatregelen. Database G bevat meer informatie over de hulpmiddelen. 

Uitvoer:

Lijst met hulpmiddelen bij de maatregel:• 

H059: (Isolatiekleed), H060 (Iso-schuimdeken) en H105: (beton uithardingsdeken).• 

14. Berekenen kosten hulpmiddel

Invoer:

Specifi eke activiteitafhankelijk informatie:• 
Bijvoorbeeld vloeroppervlakte beton per stort: 100 m• 2. 

Database G: Hulpmiddelen.• 

Bewerkingen:

In database G is een lijst opgenomen met de kosten van alle hulpmiddelen. Door aantallen en eventuele huurperiodes 
te bepalen, kunnen de kosten uitgerekend worden. In het begin worden specifi eke activiteitafhankelijke vragen gesteld, 
op basis waarvan bepaald kan worden hoeveel hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Eventueel moet er nog een 
keuze gemaakt worden tussen verschillende varianten van een hulpmiddel (bijvoorbeeld afmetingen). Bij huurproducten 
moet de tijd worden vastgesteld dat het product nodig is. Daarbij kan de planning gebruikt worden. 
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Uitvoer:

Kosten hulpmiddel: • 

Betonuithardingsdeken

Lengte Breedte Kosten Prijs per eenheid Wattage

1,2 m 1,2 m  € 425,00 per stuk 260 W

1,2 m 1,5 m  € 305,00 per stuk 220 W

1,2 m 2,7 m  € 590,00 per stuk 400 W

1,8 m 3,6 m  € 885,00 per stuk 960 W

7,5 m 1,8 m  € 1.015,00 per stuk 1360 W

6,9 m 3,3 m  € 1.525,00 per stuk 2400 W

Deze kosten zijn exclusief transport (in dit geval een verzending vanuit Engeland), energie en BTW. Een kWh kost ge-

middeld € 0,25. Door het aantal uren dat de deken ingezet wordt te vermenigvuldigen met het wattage en deze prijs kun-

nen ook de energiekosten worden bepaald. Dat is afhankelijk van het gekozen product en de gekozen hoeveelheden. 

15. Berekenen kosten maatregel

Invoer:

Kosten hulpmiddel;• 

Database E: Maatregelen;• 

Bewerkingen:

Afhankelijk van de gekozen maatregel zijn alle kosten bepaald door het hulpmiddel, of moeten er nog extra kosten ge-

maakt worden. Denk aan het opbouwen en installeren (arbeid) van hulpmiddelen. In dit geval kunnen de kosten direct 

overgenomen worden van de hulpmiddelen. 

Uitvoer:

Tabel met kosten, zie bewerking 14. • 

16. Berekenen baten maatregel

Invoer:

Kosten verlet (bewerking 11); • 

Database G: Hulpmiddelen.• 

Bewerkingen:

In principe zijn de baten van een maatregel gelijk aan de kosten ten gevolge van verlet die bespaard worden. Daar 

kunnen dus de totale kosten van verlet voor berekend worden. Daar moet echter wel rekening gehouden worden dat 

sommige maatregelen verlet niet uitsluiten, maar slechts beperken. Door een betonpomp te gebruiken in plaats van een 

kubel, kan er doorgewerkt worden tot windkracht 7 in plaats van windkracht 6. Boven de grens van windkracht 7 doen 

zich nog steeds problemen voor.

In deze specifi eke situatie kan de maatregel worden ingezet tot -10 ºC. Voor deze grens moet uitgerekend worden hoe 
vaak die overschreden wordt. De kosten ten gevolge van deze grensoverschrijding dienen in mindering worden gebracht 
op de totale kosten van verlet: deze kosten blijven immers nog steeds gelden als de maatregel wordt ingezet. Bewerking 
4 t/m 11 moeten voor deze grens worden doorgelopen. Aangezien de grens van -10 ºC praktisch nooit gehaald wordt, 
kan dit effect verwaarloosd worden. Gemiddeld komt het 0,3 dagen per jaar voor dat deze grens overschreden wordt. 

Uitvoer:

Baten maatregelen = kosten verlet (bewerking 11).• 

Met deze bewerking zijn alle benodigde bewerkingen uitgevoerd om de knelpunten in kaart te brengen en informatie 
te verkrijgen over de mogelijk te nemen maatregelen en bijbehorende hulpmiddelen. Er zijn concrete kosten en baten 
bepaald, op basis waarvan een afgewogen beslissing gemaakt kan worden. 

Uitvoer

Nu alle bewerkingen door het model zijn uitgevoerd, is alle relevante data bekend. Deze wordt in twee stappen getoond 
in het model: 

Knelpunten en maatregelen;• 
Specifi catie knelpunten.• 

In eerste instantie wordt bepaald welke knelpunten er zijn, welke gevolgen deze hebben in tijd en kosten en welke 
maatregelen er toegepast kunnen worden in deze specifi eke situatie (bewerking 1-12). Dit wordt in één keer in het derde 
scherm van het programma getoond. Daarbij zijn de kosten en baten van diverse maatregelen nog niet bekend. Om 
deze gegevens te bepalen zal de gebruiker van het model nog enkele keuzes en selecties moeten toepassen binnen de 
maatregel. Als deze selecties zijn gemaakt, kunnen de gevolgen van een maatregel in tijd en kosten bepaald worden. 
Deze worden vervolgens in het derde scherm getoond. 

Als het model is doorlopen kan naar het laatste scherm gegaan worden. In dit scherm wordt een overzicht van alle 
gegevens getoond: 

Projectgegevens;• 
Geselecteerde activiteit;• 
Geconstateerde knelpunten:• 

Gevolgen in tijd;• 
Gevolgen in kosten. • 

Mogelijke maatregelen: voor alle aangevinkte maatregelen verschijnt een toelichting: • 
Beschrijving maatregel;• 
Benodigde hulpmiddel: voor alle geselecteerde hulpmiddelen verschijnt een toelichting: • 

Beschrijving hulpmiddel;• 
Technische specifi caties;• 
Toepassingsgebieden;• 
Aandachtspunten;• 
Leveranciers en levertijden. • 

Toepassingsgebieden;• 
Aandachtspunten;• 
Benodigde voorbereidingstijd;• 
Kosten maatregel;• 
Baten maatregel. • 

Gebruikerswaarschuwing: notitie welke waarde aan de uitkomsten gehecht mag worden. • 

Dit rapport kan geprint worden en geeft een overzicht van alle conclusies die kunnen worden getrokken naar aanleiding 
van het model. De voorwaarden die gelden bij maatregelen (kosten, maar ook toepassingsgebieden, levertijden en aan-
dachtspunten) worden nog eens op een rij gezet. Ook een mogelijke leverancier wordt aangedragen, zodat er meteen 
actie kan worden ondernomen. 

In de volgende bijlagen zijn screenshots te vinden, waarbij het uitgewerkte voorbeeld is ingevuld in het model. 

Verletverkenner  - Toelichting
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Invulblad 1: Projectgegevens

Afbeelding I3.1: Screenshot van het eerste tabblad, waar de projectgegevens moeten worden ingevuld. 

Bijlage I3: Verletverkenner - Screenshots

Invulblad 2: Activiteitengegevens

Afbeelding I3.2: Screenshot van het tweede tabblad, waar de activiteitgegevens moeten worden ingevuld. 

Verletverkenner - Screenshots
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Blad 3: Overzicht knelpunten en maatregelen

Afbeelding I3.3: Screenshot van het derde tabblad, waarin een overzicht wordt gegeven van knelpunten en maatrege-

len. 

Pop-upscherm 1: Gegevens geselecteerde maatregel

Afbeelding I3:4: Screenshot van de eerste pop-up, waar informatie over maatregelen verschijnt. Op de achtergrond is 

tabblad drie nog zichtbaar. 

Verletverkenner - Screenshots



97

Pop-upscherm 2: Gegevens geselecteerd hulpmiddel

Afbeelding I3.5: Screenshot van de tweede pop-up, waar informatie over hulpmiddelen verschijnt. Op de achtergrond 

is tabblad drie nog zichtbaar. 

Blad 4: Conclusies

Afbeelding I3.6: Screenshot van het vierde tabblad, met daarin de conclusies. 

Verletverkenner - Screenshots
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Toelichting

Om te kunnen bepalen hoeveel verlet er in een maand optreedt, moet bekend zijn op welke dagen er gewerkt wordt. Op een vrije dag kan immers geen verlet optreden. Voor het model is daarom een database benodigd, waarin alle vooraf bekende vrije 

dagen zijn opgenomen. Dit betreft de algemene feestdagen en de bouwvak. Het model biedt de mogelijkheid om deze feestdagen eventueel uit te vinken, mochten ze niet van toepassing zijn. Tevens kunnen extra vrije dagen worden ingevoerd, die bijvoor-

beeld specifi ek voor een regio (denk aan carnaval in het zuiden) of een bedrijf (denk aan een jubileumviering of een trainingsdag) gelden. 
In onderstaande tabel zijn alle feestdagen voor de komende jaren opgenomen. Ook de bouwvak voor de komende jaren is opgenomen [25]. 

Feestdagen 2011 2012 2013 2014

Nieuwjaarsdag Zaterdag 01-01-2011 Zondag 01-01-2012 Dinsdag 01-01-2013 Woensdag 01-01-2014

Goede vrijdag Vrijdag 22-04-2011 Vrijdag 06-04-2012 Vrijdag 29-03-2013 Vrijdag 18-04-2014

2e paasdag Maandag 25-04-2011 Maandag 09-04-2012 Maandag 01-04-2013 Maandag 21-04-2014

Koninginnedag Zaterdag 30-04-2011 Maandag 30-04-2012 Dinsdag 30-04-2013 Woensdag 05-05-2014

Bevrijdingsdag Donderdag 05-05-2011 Zaterdag 05-05-2012 Zondag 05-05-2013 Maandag 05-05-2014

Hemelvaart Donderdag 02-06-2011 Donderdag 17-05-2012 Donderdag 09-05-2013 Donderdag 29-05-2014

2e pinksterdag Maandag 13-06-2011 Maandag 28-05-2012 Maandag 20-05-2013 Maandag 09-06-2014

1e kerstdag Zondag 25-12-2011 Dinsdag 25-12-2012 Woensdag 25-12-2013 Donderdag 25-12-2014

2e kerstdag Maandag 26-12-2011 Woensdag 26-12-2012 Donderdag 26-12-2013 Vrijdag 26-12-2014

Bouwvak  2011 2012 2013 2014

Regio Noord 01-08-2011 - 19-08-2011 30-07-2012 - 17-08-2012 29-07-2013 - 16-08-2013 21-07-2014 - 08-08-2014

Regio Midden 18-07-2011 - 05-08-2011 23-07-2012 - 10-08-2012 05-08-2013 - 23-08-2013 04-08-2014 - 22-08-2014

Regio Zuid 25-07-2011 - 12-08-2011 16-07-2012 - 03-08-2012 22-07-2013 - 09-08-2013 28-07-2014 - 15-08-2014

Goede vrijdag en bevrijdingsdag zijn wel erkende feestdagen, maar gelden niet als offi ciële feestdag. Veel bedrijven werken dan door, maar de mogelijkheid bestaat dat sommige bedrijven dan gesloten zijn.
In onderstaande tabel is te vinden welke regio-indeling gehanteerd wordt voor de bouwvak. De Bouwvak is overigens niet meer offi cieel geregeld. Bedrijven mogen zelf bepalen of ze zich houden aan de voorgestelde data.

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Noord-Holland

Flevoland: met uitzondering van Zeewolde

Gelderland: Hattem

Utrecht: Eemnes en Loosdrecht.

Zuid-Holland

Utrecht: met uitzondering van Eemnes en Loosdrecht

Noord-Brabant: Werkendam en Woudrichem

Flevoland: Zeewolde

Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, 
Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, 
Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo GLD, Hoevelaken, 
Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, 
Maurik, Neede, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, 
Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, 
Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Zelhem, Zutphen

Zeeland

Limburg

Noord-Brabant: met uitzondering van Werkendam en Woudrichem

Gelderland: Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam, 
Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heu-
men, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, 
Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas 
en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar.

Bijlage J: Feestdagen en bouwvak
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Voor informatie over hulpmiddelen: zie de leveranciers en bijbehorende websites (bijlage G1). Deze websites zijn niet in de bronvermelding opgenomen. 
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