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Verantwoordelijkheden ten laste van de opdrachtgever om een stabiel werkterrein en
een veilige werkwijze te garanderen

Stabiliteit van het terrein (machine veiligheid)
Gezien omvang, gewicht en hoogte van onze machines en eventuele aanwezigheid van bentonietinstallaties dienen de
werkterreinen voldoende stabiel te zijn.
Hieronder verstaan we dat:

 het werkterrein voldoende draagkrachtig moet zijn om de stabiliteit van onze machines te verzekeren, ook
na slecht weer (regen,…). Hiervoor moet het terrein voldoen aan een door middel van plaatproeven te
checken drukweerstand van 25MPa. Indien het terrein onvoldoende stabiel is, ondanks dat het werkplatform
met geotextiel en (50cm) steenslag is aangelegd, kan overwogen worden om als extra maatregel het werk
op verdeelschotten uit te voeren: dit echter enkel na vooraf commercieel te zijn besproken. Deze
verdeelschotten zullen voldoende in aantal zijn en aaneensluitend en haaks op de rijrichting geplaatst
worden.
 het terrein vóór onze aankomst onderzocht moet zijn op eventuele holtes (Bijv. kelders); deze zullen op een
degelijke manier opgevuld worden zodat de onder bovenstaand punt beschreven stabiliteit gegarandeerd
wordt.
 eventuele oude funderingen of andere obstakels vooraf uit het terrein verwijderd zullen worden, tenzij dit
verwijderen expliciet deel uitmaakt van ons contract.
 de helling van eventuele taluds steeds vooraf besproken zal worden en door onze verantwoordelijke
goedgekeurd zal worden. Dit geldt ook voor de minimale afstand van de uit te voeren diepfunderingen tot de
bovenrand van een talud.
Verder conform is aan de hoofdstukken 2 & 3 van de algemene ABEFvoorwaarden betreffende
“Het aanleggen en onderhouden van een droog, vlak en stabiel werkterrein”

Aanwezigheid van ondergrondse leidingen
In functie van afspraken bouwheer/hoofdaannemer dient de klip-klimaanvraag te gebeuren.

Begaanbaarheid van het terrein (persoonlijke veiligheid)
 +/- 50% van het totaal aantal arbeidsongevallen binnen onze sector hebben te maken met struikelen of
uitglijden op de begane grond.
 Als preventieve maatregel is het van uitermate groot belang dat het werkplatform:
 aangelegd is met een begaanbare bovenlaag (fijn kaliber)  preventie van voetverzwikkingen
 vrij is van uitstekende staven  preventie van struikelen en vallen
 water- en slijkvrij is  preventie van uitglijden en vallen
 vrij is van enige vorm van pollutie (vb. asbest)  preventie van gezondheidsrisico’s
 voorzien is van voldoende stockageruimte  preventie van hijs- en manipulatie-incidenten
 onderhouden en bijgewerkt wordt, ook na regen, gewijzigde uitvoeringsfasen en/of aangepaste
werfinrichting
 Ook de weg van en naar de werfketen moet vrij zijn van obstakels en gescheiden zijn van het werfverkeer.
 In de winterperiode wordt er ook voor voldoende verlichting gezorgd.
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 Een evaluatie van het werkterrein door onze werfleiding voorafgaandelijk aan de aanvoer van ons materieel
is noodzakelijk om eventuele aanpassingen te bespreken.
 Het gezamenlijke finale doel blijft het kwalitatief en vrij van ongevallen afwerken van onze projecten.
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