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1- Inleiding 

1.1. Doel 

Al vanaf de aanbestedingsfase wordt de mogelijke impact van de werkzaamheden op de omgeving 

meegewogen in de te maken uitvoeringskeuzes. 

 

Het doel van dit BLWVC-plan is het in een vroeg stadium meedenken, onderzoeken, beschrijven en 

adviseren over de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt 

bouwen. Hierbij wordt er gekeken naar de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Welzijn en Veiligheid van de 

directe omgeving en de Communicatie tussen de betrokken partijen. 

 

1.2. Werkwijze 

Onze werkwijze kenmerkt zich door een aantal kernwaarden: 

 Inleven in belangen omgeving: omgevingsissues, zoals overlast voor omwonende en 

bedrijven/middenstand en alles wat daar van afhankelijk is, zijn leidend geweest bij de 

keuzes in onze uitvoeringsaanpak; 

 Inzicht in beheersmaatregelen; 

 Transparante communicatie over eventuele “resthinder”. 

 

Het  BLWVC-plan wordt aan de gemeente Loppersum, (per 1 januari 2021 gemeente Eemsdelta) 

voorgelegd, en zal vervolgens afstemming komen tussen de gemeente en Jan Snel ten aanzien van de 

belangrijkste omgevingsaspecten. Door middel van deze dialoog voorkomen wij verrassingen tijdens 

de uitvoering. 
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2- Gegevens project en betrokken partijen 

2.1. Projectgegevens en betrokken partijen 

Projectnaam 5 Tijdelijke woningen te Stedum 

Locatie Hilmaarweg te Stedum 

Opdrachtgever Bouwimpuls 

Stadsweg 6 

9917 PW  Wirdum 

06-57808422 

niekvaneijkel@bouwimpuls.nu 

Hoofdaannemer Jan Snel BV  

Westereemsweg 5 

9979 XP EEMSHAVEN 

0596-870 000 

t.de.lange@jansnel.com 

Ontwerpende partij Jan Snel BV  

Westereemsweg 5 

9979 XP EEMSHAVEN 

0596-870 000 

t.de.lange@jansnel.com 

Gemeente Gemeente Loppersum (nu Eemsdelta) 

Molenweg 12 

9919 AH Loppersum 

0596-548200 

gemeente@loppersum.nl 
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3- Projectomschrijving 

3.1. Projectinformatie en scope 

Het project omvat het ontwerpen, bouwen en onderhouden van units ten behoeve van de tijdelijke 

woningen te Stedum.  Het betreft de realisatie van modulaire tijdelijke woningen die opgebouwd 

worden met geprefabriceerde units.  De verwachte bouwtijd betreft ca 6 weken. De woningen worden 

turn-key opgeleverd. De verwachte gebruiksduur van de woningen bedraagt ca. 6 maanden. Doordat 

de woningen modulair zijn opgebouwd kunnen ze gemakkelijkk gedemonteerd en her ingezet worden 

op een nieuwe locatie. 

 

3.2. Projectlocatie 

De projectlocatie bevindt zich aan de Hilmaarweg te Stedum 
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3.3. Werkzaamheden  

Om de realisatie van de tijdelijke woningen mogelijk te maken moeten de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd worden: 

 Fundatie (betonplaten); 

 Plaatsen van de modulaire bouwsystemen; 

 Afmonteren van de woning; 

 Eindoplevering. 

 

Tijdens de werkzaamheden wordt er groot materieel ingezet, zoals vrachtwagens met trailers (tbv de 

units) en een  mobiele kraan. Verder komt het bouwpersoneel (ca 10 medewerkers) op de bouwlocatie, 

zij komen middels bedrijfsbusjes richting het werk. 

 

Om de omgeving hiervan zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden hebben wij een 

omgevingsscan uitgevoerd en aangegeven waar er eventueel een aanpassing gedaan moet worden om 

de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de veiligheid voor de omgeving te waarborgen. In 

hoofdstuk 4 is dit verder uitgewerkt. 

 

3.4. Inrit bouwplaats  

De inrit voor transporten van de bouwplaats wordt gecreëerd aan de Hilmaarweg. De toegang van de 

bouwplaats wordt doormiddel van de bestaande weg toegankelijk gemaakt en eventueel verbreed 

met rijplaten en/of een tijdelijke  puinbaan. Aan de overzijde van het bouwterrein is voldoende 

parkeerplaats voor het parkeren van werkbussen en auto’s.  Hier over zal nadere afstemming plaats 

vinden met de Gemeente Er zal rekening gehouden worden met de omwonende, dat zij te allen tijde 

parkeerplaatsen voldoende hebben. 
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4- Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

4.1. Omgevingsscan 

Aan de aanrijroute bevindt zich de volgende voorziening: 

 Basisschool De Klaver 

 

In de directe omgeving van de bouwlocatie bevindt zich de volgende voorziening: 

 Woonwijk 

 

. 

 
 

 

4.2. Aanrijroute en verkeersontsluiting 

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bouwlocatie,  dient te allen tijden gewaarborgd te zijn. 

Project specifiek betekent dit voornamelijk dat het transport van de units afgestemd moet zijn op de 

behoefte van de bouw en de beschikbare ruimte in de omgeving. Ook de aan- en afvoer van de kraan 

valt hieronder. 

 

De bouwlocatie ligt in het Noorden van Stedum in de bebouwde kom. De route naar de bouwplaats 

aan de Hilmaarweg loopt over de Stationsweg te Bedum (bebouwde kom). De transportroute is zo 

gekozen, dat we voor de kortste route gekozen hebben en dat deze route zo veel mogelijk buiten de 

bebouwde kom blijft. Dit neemt niet weg, dat er nog een aantal kritische punten in de aanvoerroute 

zijn.  
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De Basischool De Klaver ligt aan de Hilmaarweg. De voorziening ligt aan de aanvoerroute naar de 

bouwplaats. 

 

De gebruikmakende van deze voorziening kunnen hinder ondervinden van het vrachtverkeer/groot 

materieel dat naar de bouwplaats komt en dat de bouwplaats verlaat.  

Indien fietsers, voetgangers en overig gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de Stationsweg en 

Hilmaarweg kunnen zij ook hinder ondervinden van het bouwverkeer.  

 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen moeten er een aantal maatregelen worden getroffen. 

Deze potentiële risico waarborgen we door bij groot transport gebruik te maken van meerdere 

verkeersregelaars, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft voor  gebruikers en bezoekers van de 

bovenstaande voorzieningen. De verkeersregelaars zorgen er voor dat de openbare weg niet zal worden 

geblokkeerd.  Alle het bouwverkeer krijgt vooraf strikte instructie om stapvoets  binnen de bouwbouwde 

kom te rijden. Tijdens aanvang en sluiting school, zullen er op maandag t/m donderdag tussen 8:00-

9:00 uur en tussen 13:45-14:45 uur, op vrijdag tussen 8:00-9:00 uur en 11:45-12:45 uur geen transport 

plaatsvinden. 

Tijdens transport van de units worden er minimaal 2 verkeersregelaars ingezet. 
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4.3. Transport en voertuigfrequentie 

Tijdens de aanvoer van de units zal de voertuigfrequentie op ongeveer twee vrachtauto’s per uur 

zitten. De voorgeprefabriceerde units worden met normale transporten aangevoerd. Een half uur voor 

aankomst van de  transporten, zal dit worden gemeld bij de uitvoerder, hij zorgt ervoor dat de 

verkeersregelaars naar de inrit van de bouwplaats gestuurd worden, hiermee blijft de veiligheid voor 

de omgeving (woonwijk) gewaarborgd. 

 

De afroep van de transporten voor de aanvoer van de materialen zal in overleg met onze 

transportafdeling worden afgestemd aangezien op deze route geen gebruik gemaakt kan worden van 

een geschikte opstelplaats.  

 

4.4. Tijdelijke verkeersmaatregelen 

In het begin van de bouwfase kunnen er tijdelijke verkeersmaatregelen benodigd zijn welke zullen 

worden afgestemd met de gemeente zoals een omleiding of een (gedeeltelijke) afsluiting. Deze situatie 

wordt aangemerkt als een verhoogd risico. De volgende beheersmaatregelen zullen worden genomen: 

 Tijdelijke bebording ten behoeve van de fietsers; 

 Tijdelijke bebording ten behoeve van het bouwverkeer; 

 Inzetten van verkeersregelaars. 

 Extra aanduiding voor bouwverkeer “stapvoets” 

 Tijdens aanvang en sluiting school, zullen er op maandag t/m donderdag tussen 8:00-9:00 

uur en tussen 13:45-14:45 uur, op vrijdag tussen 8:00-9:00 uur en 11:45-12:45 uur geen of 

nauwelijks transport plaatsvinden. Dit zal dan uitsluitend gebeuren onder begeleiding van 

verkeersregelaars. 

 

 

  



  

  Pagina 

  10 van 17 

 

 

 

  

 

5- Leefbaarheid en Welzijn 

5.1. Verkeersaantrekkende werking 

Er is na de realisatie van de tijdelijke woningbouw geen sprake van een structurele verkeers-

aantrekkende werking. De tijdelijke woningen worden immers voornamelijk gebruikt door inwoners van 

Stedum zelf en eventueel door omliggende dorpen tijdens de versterking of de sloop-nieuwbouw van 

hun eigen woning.  

 

Er is alleen sprake van bouwverkeer in de bouwfase,  dit zal over een periode van max 6 wkn bouwtijd 

zijn en voornamelijk bestaan uit regulier vrachtverkeer, waardoor de toename van het verkeer niet 

noemenswaardig zal zijn. Tijdens het daadwerkelijk plaatsen van de tijdelijke huisvesting zal over een 

periode van 2 dagen groot transport plaat vinden. 

 

De volgende aantallen vrachtverkeer worden verwacht: 

 Gedurende 2 dagen 9 vrachtwagens per dag voor de aanvoer van de units en materialen. 

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat het bouwverkeer enkel zal rijden in de richting van de N46. Er 

rijdt  

geen  bouwverkeer door het centrum van Stedum. Er worden voor het verkeer en de omgeving 

om deze redenen geen belangrijke nadelige gevolgen verwacht voor de leefbaarheid en welzijn van het 

plangebied en het dorp Stedum. 

 

5.2. Werktijden 

Als uitgangspunt gelden de volgende werktijden: ma t/m vr 07.00 – 19.00 uur. Slechts bij uitzondering 

en in overleg met betrokkenen,  omwonenden en gemeente, kan hiervan worden afgeweken. In de 

volgende paragrafen worden de omgevingshinder factoren geluid, trillingen, licht, stof en afval 

toegelicht. 

 

5.3. Parkeren 

Tegenover het terrein van de bouwlocatie is voldoende  ruimte voor parkeren van de bedrijfsbusjes. 

Gezien de kleine schaal worden er niet veel voertuigen tegelijk verwacht. Het parkeren van bedrijfsbusjes 

geeft geen overlast voor de omgeving. 

 

5.4. Geluid 

Tijdens de vergunningscheck is vastgesteld dat er geen ontheffing voor geluidshinder benodigd is voor 

geluidsoverlast. Er zijn een aantal activiteiten die wel geluid produceren, maar deze blijven ruim onder 

de norm. Te weten: grondwerk, hijswerkzaamheden, afmontage en installatiewerk.  

 

Om verdere geluidsoverlast te voorkomen nemen wij de volgende maatregelen:                                                                                   

 Geluidproducerende installaties worden, indien mogelijk, zo ver als mogelijk van bestaande 

bebouwing geplaatst; de installatie voor de electra- en watervoorziengen wordt ook afgezet 

met een geluidswerend scherm. 

 Motoren van rijdend en stilstaand materieel en transportvoertuigen mogen niet onnodig 

draaien. 
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5.5. Trillingen 

Er wordt gewerkt met een trillingsarme funderingsmethode. Voor de fundering wordt de bouwplaats  

uitgevlakt met een zandbed (op doek). Hierop worden stelconplaten gelegd die dienen als fundering. Er 

hoeft niet geheid te worden. 

 

5.6. Licht 

Bouwverlichting zal naar behoeven worden ingezet. De bouwplaats zal  worden voorzien van 

ledverlichting (met aggregaat) in verband met het jaargetijde waarin wij het plaatsen zijn. Hetgeen geen 

hinder voor de omgeving zal/mag veroorzaken. Dit zal zo worden geplaatst dat deze alleen het te 

bebouwen terrein verlicht. 

 

5.7. Stof/zand/modder 

De periode dat de tijdelijke huisvesting geplaatst wordt is normaliter een natte periode. Bij natte 

perioden zullen we erop toezien dat de openbare weg bij vervuiling (modder) wordt schoongehouden. 

Het kan echter ook voorkomen dat het bij het plaatsen een droge periode is. Bij droge periodes kan het 

voorkomen dat de bouwweg of het zand op de bouwplaats stofvorming veroorzaakt. De uitvoerder ter 

plaatse zal erop toezien dat dit geen hinder oplevert. Als beheersmaatregel kan water gesproeid worden.   

 

Als er eventueel zand afgevoerd moet worden zal dit in depot worden opgeslagen. 

 

5.8. Afval 

Afval wordt gescheiden ingezameld in vuilcontainers en op aanwijzing van de uitvoerder afgevoerd. 
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6- Veiligheid van de omgeving 

6.1. Verkeersveiligheid 

Veiligheid van de omgeving is een van de belangrijkste onderdelen van de uitvoering van een project. 

Een goede veiligheid van de directe omgeving willen wij middels dit BLWVC-plan waarborgen. De 

projectleider van Jan Snel zal zorg dragen dat alle partijen die voor de uitvoering ingezet worden, kennis 

hebben van de gemaakte afspraken in het BLWVC-plan en dat deze nageleefd worden. 

 

Bij exceptioneel transport worden verkeersregelaars ingezet nabij de inrit van het bouwterrein en op de 

kritische punten zoals omschreven in hoofdstuk 4. 

 

Door het gefaseerd afroepen van benodigd materiaal worden wachtende voertuigen zoveel als mogelijk 

voorkomen. 

 

6.2. Sociale veiligheid 

Het bouwterrein is niet openbaar toegankelijk. Bouwhekken met waarschuwingsborden geven aan dat 

men een bouwterrein betreedt. Vanaf dat punt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht en zijn 

de bouwplaatsregels van toepassing. 

 

Het bouwterrein is zowel binnen en buiten werktijden afgesloten voor onbevoegden. Indien noodzakelijk 

zal er gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. 

 

Sociaal onveilige hoeken (waar men zich zou kunnen verstoppen om nadat de bouwplaats is verlaten 

vernielingen en/of diefstal te plegen ) op en rondom het bouwterrein moeten worden voorkomen. De 

uitvoerder ziet hierop toe. 

 

6.3. Veiligheid hulpdiensten  

Uit onderzoek en in overleg met de gemeente/brandweer is gebleken dat de primaire 

bluswatervoorziening zich zo dicht mogelijk bij de risico objecten op de bouwlocatie bevindt.   

 

Ambulance en andere hulpdiensten ondervinden geen hinder van de bouw. Hulpdiensten kunnen de 

omgeving en de bouwlocatie bereiken. 

 

6.4. Veiligheid op de bouw 

Jan Snel BV is VCA gecertificeerd en werkt met onderaannemers die zich conformeren aan de 

veiligheidsregels van Jan Snel BV die omschreven staan in het VGWM-plan.  
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7- Communicatie 

7.1. Communicatie doel 

Doel van communicatie is de omgeving, omwonenden en de gemeente te informeren over de 

werkzaamheden. Door een goede communicatie van verwachte en onverwachte overlast wordt de 

hinderbeleving en overlast beperkt. 

 

7.2. Communicatie middelen 

Contractueel is vastgesteld dat alle communicatie via de projectleider van Jan Snel BV en de gemeente 

loopt. De communicatiemiddelen en kanalen van Jan Snel worden gebruikt om de omgeving te 

informeren. Dit kan zijn middels een brief die in de buurt wordt verstrekt, of door middel van een (online) 

voorlichtingsbijeenkomst. 

 

7.3. Communicatie algemeen 

Bij de projectleider van Jan Snel kunnen tevens omwonenden evenals de ondernemers terecht voor 

vragen en overleg. 

 

7.4. Contact met de pers 

De uitvoerder op de bouw is bevoegd om omwonenden te woord te staan, pers en overige instanties 

worden doorverwezen naar Bouwimpuls. 

 

7.5. Afhandeling klachten 

Klachten met betrekking tot de werkzaamheden kunnen via een aantal kanalen binnenkomen: 

 

 Men neemt contact op met de uitvoerder; 

 Men neemt contact op met de projectleider; 

 Men neemt contact op met de opdrachtgever; 

 Men neemt contact op met de gemeente.  

 

Op elke melding op de bouw zal de uitvoerder de melder ontvangen. De uitvoerder gaat de klacht 

inventariseren en kan indien nodig direct actie ondernemen. Hij informeert de projectleider van Jan Snel, 

hij heeft eerste lijn contact met de projectleider van Bouwimpuls, waarna de opdrachtgever Bouwimpuls  

terugkoppeling geeft naar de melder. Afhankelijk van de klacht kan dit traject enkele uren tot maximaal 

1 a 2  werkdagen duren.  

  

 Klachten die direct gevolg hebben op de gezondheid/welzijn;  1 uur (direct) 

 Klachten geluidshinder door radio/schreeuwen;   1 uur (direct) 

 Klachten overige geluidshinder (indien te reduceren);   1 dag 

 Klachten overig;       1 – 2 dagen 
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8- Risicoanalyse 

8.1. Risk Assesment Matrix Jan Snel BV 

Bij Jan Snel werken we met een risicomatrix. Het doel van de risicomatrix is om voortijdig risico’s te 

identificeren en maatregelen te bedenken waarmee risico’s op het project kunnen worden beheerst of 

verminderd. In deze matrix is de kans dat een calamiteit voorkomt uitgezet tegen de impact (de 

eventuele consequenties van een calamiteit). De impact gaat van ‘geen gevolgen’ tot ‘catastrofaal’ en 

heeft betrekking op de veiligheid en gezondheid, de middelen en het milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Risicobeoordeling project   

De grootste twee risico’s, gevaren staan in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Risico Gevolg 

(max) 

RAM-score Maatregelen Actiehouder 

Onbevoegde 

betreden 

bouwterrein 

Struikelen 

Vallen 

Stelen 

Vandalisme 

Zeer hoog (E3) 

Zeer hoog (4D) 

Zeer hoog (E3) 

Zeer hoog (E3) 

Bouwhekken afsluitbaar 

Poortcontrole door uitvoerder 

Meldprocedure bezoekers 

Eventueel “bouwwatch” 

Projectleider 

Uitvoerder 

Uitvoerder/projectleider 

Aanrijdgevaar  Materiele 

schade 

Letselschade 

 

Zeer hoog (E3) 

 

Zeer hoog (4D) 

 

Overzichtelijke in- en uitritten 

Op kritische punten 

verkeersregelaars 

Extra verkeersborden indicatie 

stapvoets voor bouwverkeer 

Verkeersbebording 

Aanrijroute delen met 

leveranciers/onderaannemers 

Projectleider 

Projectleider 

 

Projectleider 

 

Projectleider 

Projectleider 
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9- Bijlage 

9.1. Bijlage 1 Bouwplaatsinrichtingstekening 
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9.2. Bijlage 2 Rijroute van vestiging Eemshaven naar Stedum 
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9.3. Bijlage 3 Aanvoerroute en retourroute 

 

 
 

 


