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DEEL B - HOOFDSTUK 9: OMGEVINGSAANLEG 
 
1.3. Septische put 11 : val van personen van hoger vlak     60   

  21 : verzakking     1   

  23 : val voorwerpen bij behandeling 
- losschieten van de 
bouwmaterialen tijdens het 
aanvoeren 

Gebruik van gekeurd 
aanslagmaterieel 

   60   

  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling : 
- tijdens het geleiden van de materialen 
naar de bouwput 
 

    33   

1.4. Nutsleidingen zie tevens deel ‘B.2. Werfinrichting’, 
hoofdstukken 1 en 3. 

       

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- gevaar van vallende voorwerpen 
voor de arbeiders in de bouwput 

Gebruik van PBM’s (o.a. helm)    273   

  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling : 
- bij het werken met de schop 

    47   

  60 : warmte - koude :  
- gevaar van explosie bij het 
beschadigen van ondergrondse 
leiding 

Opvragen van de plans met 
ondergrondse leidingen 
Detecteren en aanduiden van de 
ondergrondse ligging 

   1   

  70:blootstelling aan elektrische stroom : 
- bij het beschadigen van ondergrondse 
kabels 

Opvragen van de plans met 
ondergrondse leidingen 
Detecteren en aanduiden van de 
ondergrondse ligging 

   0,5   
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2. Parking + 
wegenis 

12 : val personenen begane grond :  
- tijdens verplaatsing op 
modderig of  hinderlijk terrein 

Onmiddellijk opruimen en afvoeren 
van alle puin en hindernissen 
 

   41   

  31 : treden op voorwerpen : 
- struikelen over aanwezige obstakels 

Wegnemen van de overbodige 
obstakels 

   11   

  60 : warmte - koude :  
- gevaar van explosie bij het 
beschadigen van ondergrondse 
leiding 

Opvragen van de plans met 
ondergrondse leidingen 
Detecteren en aanduiden van de 
ondergrondse ligging 

   4,5   

2.2. Private 
riolering 

11 : val van personen van hoger vlak : Maak gebruik van een aangepaste 
ladder bij de toegang tot de sleuf 

   298   

  21 : grondverzakking :  
- o.a. bij sleuven dieper dan 1,2 m 

Beschoeiing van de sleuf    0,5   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- bij het doorzagen van leidingen 

Het dragen van de P.B.M., zoals 
veiligheidsbril 

   307   

  42 : klemming :  
- tussen leidingen 
- tussen leiding en sleuf 

    124   

2.4. Aanbrengen 
fundering 
(koffer) 

33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- contact met bak van de kraan of 
bulldozer 

Dragen van PBM’s (o.a. helm) 
Afstand houden t.o.v. de machine 
(meer dan 0,8 m) 

   85   

2.5. Aanbrengen 
boordstenen 

23 : val voorwerpen bij behandeling 
- val van een boordsteen op de 
arbeider 
 

Verboden te werken onder lasten    89   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- bij het doorslijpen of –zagen 
 

Dragen van PBM’s (o.a. bril) 
 

   1   

  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling :  

Gebruik van hulpstukken (klem) 
Steeds met 2 personen verplaatsen 

   33   
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- bij het verplaatsen van de 
boordstenen 

  90 : andere vormen : 
- lawaai 

Dragen van gehoorbescherming    1   

2.6. Aanbrengen 
slibvangers 

23 : val voorwerpen bij behandeling 
- val van een slibvanger op de 
arbeider 

Verboden te werken onder lasten    60   

  51 : inspanning, verkeerde bewegeging 
bij behandeling :  
- bij het verplaatsen van de slibvangers 

Gebruik van hulpstukken (klem) 
Steeds met 2 personen verplaatsen 

   33   

2.7. Aanbrengen 
oppervlakte-
laag 

        

2.7.1. tuintegel/klin- 
kers 
o.a. 30/30 

23 : val voorwerpen bij behandeling 
- tijdens het afnemen van de 
palletten met tuintegels/klinkers 

Gebruik van gekeurd 
aanslagmateriaal 
 

   154   

  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling :  
- bij het (ver)plaatsen van de 

tuintegels/klinkers (rugklachten) 

Regelmatig van houding veranderen    15 
 
 
 

13 
 

  

2.7.2. kasseien 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- door het wegspringen van 
deeltjes steen 

Dragen van PBM’s (o.a. bril en 
handschoenen) 

   62   

  42 : klemming :  
- klemming tussen kasseien 

    31   

  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling :  
- bij het (ver)plaatsen van de kasseien 

Regelmatig van houding veranderen    41   
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(rugklachten) 
2.7.4. KWS 

(asfalt) 
33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- contact machine – arbeider 

    164   

  60 : warmte - koude :  
- contact met asfalt 

    9   

  81 : giftige stoffen : 
- inademen van de wasems 

Dragen van PBM’s (handschoenen, 
bril, ...) 
Rekening houden met de windrichting 

   2   

2.7.5. steenslag 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- contact vrachtwagen – arbeider 
- contact met de steenslag 

Dragen van P.B.M. (o.a. 
veiligheidsbril en handschoenen) 

   83   

2.8. Signalisatie 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- contact vrachtwagen – arbeider 
- contact met de steenslag 

Organisatie van de verkeerscirculatie 
U houden aan de snelheidsbepalingen 

   83   

5. Voetpaden + 
wegen 

     181   

5.3.3. Klinkers 23 : val voorwerpen bij behandeling 
- tijdens het afnemen van de palletten 

met klinkers 

Gebruik van gekeurd 
aanslagmatariaal 

   154   

 


