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RISICONIVEAU
WERF

DEEL B - HOOFDSTUK 7: AANAARDING

1.

1.1.

Aanaarding
van de sleuven
Karakteristiek
aard van de
aanaarding

12: val personen begane grond :
- het zich verplaatsen over aanaardingen
houdt steeds enig gevaar in
21: grondverzakking :

- de arbeiders kunnen zich
bevinden in de actieradius van
de machine
23: val voorwerpen bij behandeling

- risico op uitvallen van grond uit
de bak van de machine
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

teelaarde
aangevoerde
grond
zand
leem

1.1.5.

klei

1.1.6.

rots

52: inspanning, verkeerde beweging bij
andere omstandigheden :
- deze grondsoort kan vlot afkalven bij
regenval
52: inspanning, verkeerde beweging bij
andere omstandigheden :
- deze grondsoort kan vlot afkalven bij
regenval
23: val voorwerpen bij behandeling :
- rots is een moeilijk te vervoeren
gesteente ; een steen kan steeds van de

DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW
HOOFDSTUK 7: AANAARDING

Voorzien van afgebakende en stabiele
wegen.

40

Afbakenen van de gevarenzone of
van de potentiële gevarenzone rond
de machine(s))

1

Verbieden van te werken onder de
actieradius van de machine(s

69

Aangepast schoeisel (speciale zolen)

38

Aangepast schoeisel (speciale zolen)

38

Werken met materieel, aangepast aan
de omgeving

79
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1.2.

2.

2.2.

VERRICHTINGEN

hoogte van de
aanaarding

MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

machine afvallen
11: val personen van hoger vlak :

Ter beschikking stellen van

RISICO’S =

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
O,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

61

- indien de arbeider langs de sleuf collectieve beschermingen.
Trap of ladder om in de sleuf af te
stapt of indien hij de sleuf
dalen.
afdaalt

Grondwaterdichtheid
(tussen
aanaarding en
structuur)
11: val personen van hoger vlak :
aangebracht
- deze werken kunnen op grote
aan de
binnenzijde van hoogte doorgaan
de keldermuren
(inwendige
bekuiping)
12: val personen begane grond :
- tijdens de verplaatsing in de sleuf
23: val voorwerpen bij behandeling :

- indien de bekuipingswerken
doorgaan in de actieradius van de
kraan.

aangebracht op
de buitenzijde

DUUR
begin eind

81: giftige stoffen :
- het inademen van de dampen
(afkomstig van de producten) kan
schadelijk zijn in een besloten
omgeving.
11: val personen van hoger vlak :
- tijdens de toegang tot de sleuf

DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW
HOOFDSTUK 7: AANAARDING

Gebruik van een mobiele stelling

155

Regelmatig opruimen van de werf

36

Gebruik van gekeurd hijsmaterieel
dat aangepast is aan de te verplaatsen
lasten

18

Ventilatie van de kelder
Veiligheidsfiches over de aanwezige
producten

2

Voorzien van vaste toegangen
(ladders of trappen)

59
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van de
keldermuren
(membraan van
kunststoffen of
uitwendige
cementering)

3.

Verdichtingsmiddelen

23: val voorwerpen bij behandeling :
- tijdens de werken in en onder de
actieradius van de machine(s)
40: klemming :

Verbieden van werken uit te voeren
in de actieradius van de machine(

59

In orde stellen van de machine of
gebruik van gekeurd materieel,
voorzien van CE-markering

41

- tijdens het gebruik van de
verdichtingsmachine
51: inspanning, verkeerde beweging bij
behandeling :

Dragen van individuele bescherming
(oordoppen of oorkappen)

54

- tijdens de verplaatsing van de
verdichtingsmachine
90: andere vormen :
- blootstelling aan het lawaai
3.2.
4.
4.1.

bovengronds
Materieel voor
aanaarding
manueel

4.2.

mechanisch

52: inspanning, verkeerde beweging bij
andere omstandigheden :
33: contact beweeglijke voorwerpen

- met de aanwezige machines op
de werf

4.2.2.

kraan

40: klemming :
- tijdens acties op en rond de machine(s)
90: andere vorm :

DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW
HOOFDSTUK 7: AANAARDING

2

Vermijden van met de schop te
werken in verzadigde gronden
Aanbrengen van een geluidssignaal
bij het achteruitrijden
In orde stellen van de machines
Afscherming van de draaiende delen

38
45

17
Controle van de ondergrond in

0,5
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4.2.3.

VERRICHTINGEN

graafmachine

RISICO’S =
MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN

- kantelen van de kraan door overlast
en/of door instabiliteit van de
ondergrond
33:contact beweeglijke voorwerpen
90: andere vorm :
- kantelen van de machine door overlast
en/of door instabiliteit van de
ondergrond
33:contact beweeglijke voorwerpen

DEEL B: GEBOUWEN/RUWBOUW
HOOFDSTUK 7: AANAARDING

PREVENTIEMAATREGELEN
INSTRUCTIES

DUUR
begin eind

RISICOINDICATOR
FEDERALE
VERZEKERINGEN

WF
O,50
à 1,5

RISICONIVEAU
WERF

functie van de lasten door de
werfleider
……..afbakening van de werkzone
Controle van alle criteria i.v.m.
stabiliteit

13
0,5

Knipperlicht tijdens het

13

draaien
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