Vijf essentiële controlepunten
veiligheid

❏ Is de opstelling van de werfsignalisatie
duidelijk en overzichtelijk, zowel voor de
verkeersgebruiker als de werkuitvoerder?

Verkeersborden

Verkeersborden

❏ Zijn de juiste borden aanwezig?

❏ Zijn de juiste borden aanwezig?

(minimaal: verkeersbord A31 ‘werken’ en D1 ‘pijl’,
bord opdrachtgever en bord verantwoordelijke
signalisatie)

❏ Zijn ze in goede staat?

(retro-reflecterend en met geplooide rand)

❏ Hebben ze de juiste afmetingen?
(minstens 70 cm diameter)

❏ Staan ze op de juiste hoogte?
(120 cm/150 cm)

Afbakening

Werfsignalisatie en afbakening

❏ Is de opstelling van de werfsignalisatie
duidelijk en overzichtelijk, zowel voor de
verkeersgebruiker als de werkuitvoerder?

(minimaal: verkeersbord A31 ‘werken’ en D1 ‘pijl’,
bord opdrachtgever en bord verantwoordelijke
signalisatie)

❏ Zijn ze in goede staat?

(retro-reflecterend en met geplooide rand)

❏ Hebben ze de juiste afmetingen?
(minstens 70 cm diameter)

❏ Staan ze op de juiste hoogte?
(120 cm/150 cm)

Afbakening

❏ Zijn de afbakeningsnetten goed
opgespannen en stevig verankerd?

❏ Zijn de afbakeningsnetten goed
opgespannen en stevig verankerd?

❏ Is er een afbakening geplaatst met vaste
kunstofpanelen, indien nodig?

❏ Is er een afbakening geplaatst met vaste
kunstofpanelen, indien nodig?

❏ Is er aangepaste verlichting voorzien, indien
nodig?

❏ Is er aangepaste verlichting voorzien, indien
nodig?

❏ Voldoende groot voor werkuitvoering?

❏ Voldoende groot voor werkuitvoering?

❏ Vlot en veilig te betreden en te evacueren?

❏ Vlot en veilig te betreden en te evacueren?

❏ Geen gevaar voor inkalven of instorten?
❏ Geen ondergravingen?
❏ Geen zware lasten op minder dan 60 cm
van de rand?
❏ Is de werkput correct gestut, indien nodig?
- vanaf 1,20 m diepte
- uitgraven onder een helling van 45° is een
correct alternatief
- beschoeiing moet bestaan uit stevige platen,
onder en boven opgespannen met schoren
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WerKputten en sleuven

WerKputten en sleuven

Werfsignalisatie en afbakening

Vijf essentiële controlepunten
veiligheid

❏ Geen gevaar voor inkalven of instorten?
❏ Geen ondergravingen?
❏ Geen zware lasten op minder dan 60 cm
van de rand?
❏ Is de werkput correct gestut, indien nodig?
- vanaf 1,20 m diepte
- uitgraven onder een helling van 45° is een
correct alternatief
- beschoeiing moet bestaan uit stevige platen,
onder en boven opgespannen met schoren

9040249-Vijf essentiële controlepunten veiligheid

❏ Op de juiste diepte?

- Elektriciteit:

LS 60 cm

HS 80 cm

- Elektriciteit:

LS 60 cm

HS 80 cm

- Gas

LD 80 cm

MD 100 cm

- Gas

LD 80 cm

MD 100 cm

- Als de juiste diepte technisch niet mogelijk is,
moeten metalen afdekplaten worden geplaatst.

❏ Zijn de minimumafstanden gerespecteerd
tussen elektriciteits- en gasleidingen?
- Minimaal 20 cm bij evenwijdige loop en 10 cm
bij kruisingen
- Als de juiste afstand niet mogelijk is, moeten er
rubberen matten worden geplaatst tussen de
leidingen (0,5 cm dik en dubbel geplooid)

Ligging van de leidingen

Ligging van de leidingen

❏ Op de juiste diepte?

- Minimaal 20 cm bij evenwijdige loop en 10 cm
bij kruisingen
- Als de juiste afstand niet mogelijk is, moeten er
rubberen matten worden geplaatst tussen de
leidingen (0,5 cm dik en dubbel geplooid)
- Niet in orde? Verwittig onmiddellijk de
toezichter

❏ Zijn de afdekpannen (terug)geplaatst?

❏ Zijn de afdekpannen (terug)geplaatst?
- 10 cm boven de leidingen

❏ Is de werf netjes?
❏ Zijn alle obstakels goed gesignaleerd?
❏ Zijn er bruggetjes met leuningen voorzien
bij sleufovergangen naar woningen?
❏ Is de ploegbaas duidelijk herkenbaar?

❏ Wordt er aangevuld met zuiver zand?

Orde en netheid

❏ Wordt er aangevuld met zuiver zand?

❏ Is de werf netjes?
❏ Zijn alle obstakels goed gesignaleerd?
❏ Zijn er bruggetjes met leuningen voorzien
bij sleufovergangen naar woningen?
❏ Is de ploegbaas duidelijk herkenbaar?

❏ Zijn alle vereiste PBM’s, voor bescherming
tegen fluïdumrisico’s, beschikbaar op de
werf?

❏ Zijn alle vereiste PBM’s, voor bescherming
tegen fluïdumrisico’s, beschikbaar op de
werf?

❏ Zijn de PBM’s in goede staat?

❏ Zijn de PBM’s in goede staat?

❏ Worden de PBM’s correct gebruikt?

PBM’s

Orde en netheid

❏ Zijn de minimumafstanden gerespecteerd
tussen elektriciteits- en gasleidingen?

- Niet in orde? Verwittig onmiddellijk de
toezichter
- 10 cm boven de leidingen

PBM’s

- Als de juiste diepte technisch niet mogelijk is,
moeten metalen afdekplaten worden geplaatst.

❏ Worden de PBM’s correct gebruikt?

- Niet in orde? Neem onmiddellijk actie en
registreer in Heracles!

- Niet in orde? Neem onmiddellijk actie en
registreer in Heracles!

❏ Dragen de werknemers (ook grondwerkers)
brandvertragende kledij?

❏ Dragen de werknemers (ook grondwerkers)
brandvertragende kledij?

❏ Dragen de werknemers signalisatiekledij?

❏ Dragen de werknemers signalisatiekledij?

Alles in orde?

Alles in orde?

Vergeet de werknemers niet te bedanken voor het goede werk!

Vergeet de werknemers niet te bedanken voor het goede werk!

