Intrinsiek veilig- en weersonafhankelijk bouwen

Al eeuwenlang is bouwen een synoniem voor stapelen. De Egyptenaren stapelden
4000 jaar geleden de blokken voor hun mastaba’s en later hun piramiden. Nog
steeds kunnen wij deze bouwwerken bewonderen. Wat wij tegenwoordig bouwen is
voor de duur van hooguit 40 tot 50 jaar. Daarna is de economische levensduur
verstreken. Grote infrastructurele werken zoals de Deltawerken zijn op een iets
langere tijd begroot.
De Egytenaren echter stapelden alleen. Ze hadden een maatvoering die hun tijd ver
vooruit was en ze konden booby-traps in hun bouwwerken bouwen waardoor rovers
niet zo eenvoudig bij de schatten en heiligdommen in de piramiden konden komen.
Maar verder was er niets, geen ramen, geen riolering, geen elektra, geen
airconditioning. Niets van dat al.
Zeer velen van de aanwezigen zullen geen helder beeld hebben hoe het er bij een
uitvoerend bouwproces aan toe gaat. Om een beeld te schetsen hoe het bouwen
hedendaags gaat wil ik het volgende aan jullie kwijt.
Tegenwoordig is bouwen een gigantisch ingewikkeld proces geworden. Voorafgaand
aan de bouw is er het ontwerpproces met randvoorwaarden die gedicteerd worden
door:
• de opdrachtgever, zijn programma van eisen
• de lokale overheid, bestemmingsplan, plaatselijke verordeningen
• de provinciale overheid, milieueisen
• rijksoverheid, bouwbesluit, Arbo-wet, bouwstoffenbesluit
• “vrijwillige” normeringen, NEN-EN-ISO
Er is een optocht van adviseurs voor allerlei gebieden zoals bodemonderzoek, de
gevel wind en waterdicht te krijgen, de luchtbehandeling, elektra, databekabeling,
brandveiligheid, inrichting, tuinaanleg enzovoorts. Deze adviseurs blijven ook
meewerken tijdens de realisatiefase
Na het ontwerpproces komt het realisatieproces. Ik weet niet of jullie een idee
hebben hoeveel verschillende werkgevers op een bouwplaats rondlopen.
Er wordt een hoofdaannemer aangesteld via een aanbesteding of andere
contractvorm. Maar die hoofdaannemer doet het allergrootste deel niet zelf. Ca 80%
van onze omzet wordt weer uitbesteed aan gespecialiseerde onderaannemers. Dit
kunnen er wel 35 tot 45 zijn die iets in het bouwwerk gaan doen. Dit loopt van het
heibedrijf via de gevelbouwer tot de meneer van de vloerbedekking en de meneer
van de pantry. 15 tot 25 van hen zullen gelijktijdig op het bouwwerk aan het werk zijn.
De hoofdaannemer stuurt dit hele circus aan. En de bouwtijd is kort. Iedere
investeerder wil zo vlug mogelijk zijn gebouw ten gelde maken en verhuren of
verkopen. Zo is de bouwtijd van het werk waar ik hier over spreek 16 maanden met
een aanneemsom van 22.000.000,-- Er mag in het proces dus zeer weinig fout
gaan. Wat wij doen is bij voortduring inventariseren waar zitten de risico’s en dan
bedoel ik niet alleen de veiligheidsrisico’s maar ook de risico’s van uitvoerings-, tijd-,
coördinatieproblemen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de sparingen voor het
leidingwerk van de werktuigbouwkundige- en elektra installateur in de constructie
worden meegenomen. Dat de afvoer van de toiletten ook echt wordt aangebracht en
dat die afvoer daadwerkelijk uitkomt op de riolering.
Om het beeld compleet te maken: kort voor de oplevering van de Amsterdam Arena
werkten daar 500 tot 600 mensen.
Bouwen is een dynamisch proces met dagelijks wisselende omstandigheden.
De bouw is een van de gevaarlijkste takken van onze industrie met

jaarlijks vele gewonden en een ca 20 dodelijke arbeidsongevallen.
Ook bij ons hebben wij enkele jaren terug een dodelijk
ongeval meegemaakt. Dit was het verhaal van het kalf
met de put. Toen hebben wij met ons allen gezegd dit niet
meer. Niets is het waard om je veiligheid of gezondheid
in de waagschaal te stellen.

Wat willen wij bereiken?
Binnen ons bedrijf hebben wij thans een punt bereikt dat veiligheid geen punt van
discussie is. De discussie gaat nu veel meer over het waarom. Het waarom
medewerkers die dingen doen die niet alleen gevaar opleveren voor anderen maar
ook hun eigen veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen.
Ook wanneer er geen veiligheidsmaatregelen zijn gebudgetteerd, dan nog
verwachten wij dat alle maatregelen worden genomen om gevaren weg te nemen of
te verkleinen. Ondanks deze cultuur gaat er nog veel fout. Leuningen die valgevaar
moeten tegengaan worden (tijdelijk) verwijderd door monteurs die aan die rand iets
moeten doen of daar materiaal naar binnen moeten vertransporteren. Na hun
werkzaamheden wordt vergeten deze leuningen terug te plaatsen. Dit geeft een
acuut valgevaar voor ander personen die op weg zijn naar hun werkplek of op die
bewuste plaats ook een activiteit moeten verrichten.
Tijdens de nieuwbouw van de Admiraal II een project van 3 torens van ieder 8
verdiepingen willen we bereiken dat:
1.
De veiligheid tijdens de montage van de ruwbouw en metselwerk is gewaarborgd;
2.
De metselaar onder geconditioneerde omstandigheden kan metselen;
3.
Het verlet door weersinvloeden wordt geminimaliseerd;
4.
De kwaliteit van het geleverde werk wordt bevorderd.
Gebruikelijk in de bouw bij deze stapelconstructie wanden-vloeren-wanden-vloeren is
om de beveiliging op de vloer aan te brengen. Voor de erop volgende activiteiten zit
deze beveiliging dan vaak in de weg en wordt de beveiliging verwijderd. Een andere
werkwijze is dat al op de vrachtauto een beveiliging wordt aangebracht op het
gevelelement dat in het bouwwerk wordt gemonteerd. De beveiliging zit dan zo ver
naar de buitenzijde dat wij er bij volgende activiteiten geen last van hebben. Maar nu
is het weer een stuk moeilijker om deze leuningen terug te winnen en ze opnieuw te
hergebruiken voor de volgende verdiepingen.
Wanneer je in een winterperiode aan het bouwen ben is de kans op vorstverlet groot.
Ook hiertegen wil je iets doen. Het kost veel geld en levert tijdverlies op. Te laat
opleveren in de bouw is, in ieder geval bij ons, een doodzonde
Daarvoor is de volgende werkmethode ontwikkeld. Eerst wordt er een systeemsteiger
over één verdieping opgebouwd. De steigervloer fungeert als valbeveiliging. De
steiger wordt, als door Javacheff Christo, ingepakt in een krimpfolie (in de nieuwbouw
is dit niet gebruikelijk) die om de steiger wordt gespannen. Ook is er een
kapconstructie toegepast die eveneens is afgedekt met de folie. Je kan ook netten
toepassen. Deze zijn goedkoper maar geven niet die isolatie die folie wel geeft.
Bij het monteren van de prefab wordt uit de wind gewerkt waardoor de
gevoelstemperatuur aangenamer wordt.

Ook gevaarlijke klimpartijen worden voorkomen en klachten over bereikbaarheid van
de werkplek worden ingedamd omdat in de steigerconstructie een trappenhuis wordt
opgenomen.
Het meest opmerkelijke verschil met andere projecten is dat het klimaat binnen de
steiger beheersbaar is. Waar en wanneer nodig, kunnen er kachels neergezet
worden om het klimaat te beheersen
De combinatie van al deze factoren zorgt er voor dat een maximaal
temperatuurverschil van 10 °C haalbaar is. Dit kan in de koudere perioden van het
jaar, waarbij het buiten de steiger b.v. -8 °C is en binnen steiger en gebouw +2 °C,
doorslaggevend zijn voor de voortgang van het werk. Hierbij moet in de gaten
worden gehouden dat de hoge stookkosten wel opwegen tegen de eventuele kosten
voor stagnatie op de bouw.
Achtereenvolgens worden de gevelelementen, de stabiliteitskern, de
kanaalplatenvloer en de druklaag op de vloer aangebracht. Vervolgens wordt de
steiger met de folie een verdieping opgehoogd. De metselstenen, de lijmblokken, het
isolatiemateriaal en de houten stelkozijnen worden door de bouwkraan op de vloer
geplaatst. Hierdoor wordt gelijktijdig de fysieke belasting verminderd. Het later naar
binnenbrengen lukt niet door de folie. De steiger is een collectieve voorziening en beveiliging waar alle onderaannemers gebruik van maken. Hiermede wordt de
arbeidshygiënische strategie ingevuld. Zo maakt de monteur van het prefab gebruik
van de steiger om zijn verankeringsgaten tussen vloer en wand vanaf de steiger te
vullen. De staalconstructie, de kozijnen en de isolatie van de gevel wordt geplaatst
vanaf de steiger. De metselaar en voeger gebruiken de steiger. Voor de metselaar
worden er op de juiste hoogte consoles met roostervloeren aan de steiger geplaatst
zodat hij zijn metselwerk kan doen zoals in Arboconvenant (vermindering van de
fysieke belasting) is afgesproken.
Door het gebruik van de consoles met roostervloeren tijdens het metselen komt de
metselaar zo dicht mogelijk tegen de gevel te staan.
Dakopbouwen, met daarin de technische installaties, zijn vaak een staalconstructie
waarvan de beveiliging tijdens de montage vaak slecht is verzorgd. Door de steiger
door te bouwen is ook dit opgelost.
Wanneer het gebouw op hoogte is en alle overige bewerkingen aan de buitengevel
zijn voltooid komt de voeger als laatste en wordt de steiger achter hem afgebroken.
De metselspecie wordt via een blaassysteem met slang en verdeler naar binnen
gehaald. Het materiaal t.b.v. het leidingwerk is via de personen/goederenlift naar de
verdiepingen gebracht.
Zoals zojuist al gezegd is in de nieuwbouw een “dicht” bouwwerk niet gebruikelijk. Er
zitten wel enkele transportopeningen in de gevel verwerkt om de kleinere materialen
naar binnen te brengen. Maar je kan het niet meer op iedere willekeurige plaats naar
binnen brengen want het gebouw is dicht. Maar je moet natuurlijk wel doorkunnen
met het werk. Je moet dus ook vroegtijdig een perfect logistiek plan hebben om dit te
kunnen doen. Je moet je materialen al in de ruwbouw naar binnen brengen die je pas
in een veel later stadium ga gebruiken. Dat betekent ook dat je inkoop veel vroeger
moet plaatsvinden maar ook dat je al zeer vroeg in het bouwstadium moet weten wat
er gemaakt moet worden. Dit exact willen weten wat er gemaakt moet worden is al
een enorm spanningsveld tussen architect en aannemer in een “normale” bouw laat
staan in een zo vroeg stadium als dit.

Resultaat
Alle drie de torens zijn nu op hoogte.
In de uitvoering loopt het proces zoals is bedacht. We hebben een veilig,
geconditioneerd en beheerst bouwproces.
Maar het blijft opletten want het is enkele keren voorgekomen dat wij al begonnen
waren met de montage van de gevelelementen terwijl de steiger nog niet was
doorgetrokken. Hiermede creëer je dan meteen weer het feit van acuut valgevaar.
Niet dat je dan naar de begane grond valt, maar er is dan nog wel een valhoogte van
ca 3,5 m¹.
Het bouwwerk loopt vier weken voor op schema. Hiervan zijn 3
weken toe te schrijven aan het gebruik van de folie.
In de steiger is het ook daadwerkelijk enkele graden warmer
en de gevoelstemperatuur is een stuk behaaglijker. Onder de
steiger hingen de ijspegels maar binnen de steiger vroor het niet
De verwachte kwaliteit wordt gehaald.
Tot nu zijn wij, en onze onderaannemers (incl. metselaars) zeer content met deze
werkwijze.
Datum

Status

01-11-04

onderaannemer

25-11-04

eigen man

20-01-05

eigen man

07-04-05

onderaannemer

25-04-05

onderaannemer

Ongevalfrequentie
Gemiddelde verzuimduur in
dagen

Beschrijving

Hij was bezig met het plaatsen van een stelkozijn toen er een plank van een
hogere verdieping naar beneden viel en hem op zijn hoofd/rug trof. Het
gevolg was nek- en rugletsel met 1 dag verzuim.
Is op de steiger tegen een niet juist geplaatste dwarsligger gelopen. Het
gevolg was nek- en hoofdpijn met 1 dag verzuim.
Is bij het zagen van multiplexstroken met zijn duim tegen het draaiende
zaagblad gekomen. Een diepe snijwond was het gevolg. EHBO verleend en
daarna voor controle naar Ziekenhuis. Het verzuim was 44 dagen
De laadklep van de personen/goederenlift sloot niet goed aan op de steiger.
De man zakte bij het uitstappen tussen de laadklep en de steiger. Het gevolg
was schaafwonden aan het been. Geen verzuim
Is bij het afsnijden van de voegvulli9ng met zijn mes uitgeschoten en in zijn
wijsvinger gesneden. Een snijwond was het gevolg. Verzuim was 8 dagen

BNB SP

Admiraal II

10.7

17.1

28,3

13,5

Voordelen
•

•
•
•

•
•

Door te werken met de folie kan er in bijna alle weersomstandigheden
doorgewerkt worden. Er treed vrijwel geen stagnatie op door regen of koude wind.
Ziekteverzuim wordt gunstig beïnvloed.
Door met kachels de steigers warm te stoken, is er een aanzienlijk
temperatuurverschil waarneembaar met een aangenamere gevoelstemperatuur
tot gevolg.
Een groot voordeel van het werken met de folie is dat je voor een groot deel de
zogenaamde “witte kalkuitslag” kan voorkomen. Een voorwaarde bij het
voorkomen van uitslag is echter wel dat de folie minimaal een week moet blijven
zitten na gereedkomen van het voegwerk.
De caratgevel mag alleen aangebracht worden bij een temperatuur groter dan 5 ºC.
Bij hoogbouw kan er voor worden gekozen een of meerdere zogenaamde
“waterdichte tussenlagen” aan te brengen. Hierdoor kan er eerder worden
begonnen met b.v. het voegwerk, aluminium kozijnen en in sommige gevallen
zelfs fijne afbouw.

Nadelen
•
•
•
•
•
•

Door deze methode word je geconfronteerd met een langere inzet van je steiger,
wat ook weer kosten met zich meebrengt.
De folie moet met zorg en kennis worden aangebracht. Lasnaad niet op
vloerniveau. Extra verstevigingband (gelijktijdig een stormband) bij de leuning.
Ook is de folie vrij onderhoudsgevoelig. Er kunnen scheuren ontstaan en de wind
kan stukken folie losrukken. Tot windkracht 6 valt dit echter binnen de garantie.
Er moeten meer verankeringen(dus duurdere steiger) worden gemaakt in verband
met hogere winddrukken.
Een aantal beslissingen moeten eerder in het proces genomen worden
Een logistiek plan is nu veel meer noodzaak.

Kosten

De kosten om een toren in te pakken waren 36.000,-- ( 6,50 per m²) incl. de
kapconstructie. Het prijsverschil tussen netten en folie bedraagt ongeveer 2,50,per m². Daar staat tegenover dat de folie veel onderhoudsgevoeliger is.
Verder is het verstandig een aantal zaken direct in de prijsvorming van het
steigerwerk mee te nemen, daar je anders later geconfronteerd wordt met behoorlijk
wat meerwerk.
Zo moet er rekening worden gehouden met o.a.:
•
•
•
•
•
•

Gewone trappen in de trappenhuizen i.p.v. ladders; minder loopverliezen
Veel zwaarder verankeringspatroon;
Laad en los plateaus in trapsgewijze vorm t.b.v. laden en lossen op de diverse
niveaus;
Aanbrengen dubbele binnenleuningen;
Roosters op alle vloeren;
Steigerdelen op alle vloeren.

Conclusie

Op deze manier werken creëert veilige en plezierige arbeidsomstandigheden
Met name de klimaatbeheersing is aangenaam en zinnig te noemen. Afhankelijk van
het jaargetijde kan gekozen worden om de steigers in netten of folie te verpakken.
Met name in de vochtigere en koudere jaargetijden heeft folie de voorkeur.
Het aanbrengen van folie of netten en de langere huurtijd van de zwaardere steiger
brengen kosten met zich mee. Verwarming door hete lucht kanonnen is op dit project
niet toegepast i.v.m. de kosten en de zachte winteromstandigheden. Wel zijn er met
hete luchtkanonnen verdiepingen verwarmd waarop dat moment de cementdeklaag
werd aangebracht. Dit gaf ook een verhoogde temperatuur in de steiger.
De vraag is echter of de kosten opwegen tegen de ten doel gestelde kwaliteit van je
werk. En misschien nog belangrijker, de voortgang van het werk. Belangrijk is om in
de prijsvormingfase al vast te stellen of je gebruik gaat maken van deze methode.
Zodoende kunnen de kosten al vroegtijdig in beeld worden gebracht en kan de
planning hier op worden afgestemd. Met name in de vochtigere en koudere
jaargetijden is deze methode van steigerbouwen zeker aan te raden.
Duidelijk mag zijn dat op dit project er ook een behoorlijke tijdwinst op de planning
behaald is hetgeen weer tot uitdrukking komt in een premie en kortere bouwtijd.
Algehele conclusie is dat verbetering van arbeidsomstandigheden hand in hand gaan
met een beter beheersbaar en daardoor goedkoper bouwproces.

Volg de daadwerkelijke bouw op http://www.de3master.welker-online.net

