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Omgeving
Een Bewuste Bouwer probeert hinder voor en hinderbeleving van de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact
van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving.
Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de
bouw en gaan zorgvuldig om met vragen, klachten en tips
vanuit de omgeving.
Ieder project heeft interactie met de omgeving en contact
met de opdrachtgever, gemeente, waterschappen en eventueel naburige projecten.
Onder omgeving verstaan we: directe buren, omwonenden,
voorbijgangers, weggebruikers, bedrijven, recreanten, scholen, winkels of locaties waar medewerkers van de opdrachtgever nog activiteiten uitvoeren binnen de invloedssfeer van
het bouwproject. Dit doet zich vooral voor bij verbouwingen
en restauraties. De opdrachtgever is op dit punt dan ook één
van de belanghebbenden.
De omvang van het project en/of de complexiteit van de
inpassing in de omgeving bepalen voor een belangrijk deel
hoe de bouwuitvoering is georganiseerd.

Maatregelen
Norm

Toelichting

Bouwhinder voor de omgeving wordt beperkt.

Onder bouwhinder wordt o.a. verstaan: hinder door
geluid, trillingen, licht, (fijn-)stof, dampen en uitstoot van
CO2, roet en stikstof (NOx).
Voorbeelden van maatregelen om bouwhinder te voorkomen: leveringen en werktijden afstemmen op/met
omgeving, omleidingen, verkeersdoorstroming, bouwlampen op werk richten, inzet omgevingsstewards, andere
bouwmethodes, geluidsmantel, stofdoeken op de hekken,
voorkomen van (fijn-)stof en modder (zie Verzorgd).
Aandachtspunten: gelden er beperkingen ten aanzien
van werktijden en luidruchtige werkzaamheden indien de
bouwplaats gelegen is naast of nabij woningen, scholen,
ziekenhuizen, OV-knooppunten, stads- en winkelcentra en
natuurgebieden?

Geluidshinder van niet-bouwgerelateerde werkzaamheden wordt beperkt.

Voorbeelden van geluid dat niet door de werkzaamheden
wordt veroorzaakt: radio, draaiende motoren, schreeuwen,
tikkende vlaggenmast, klapperende deur.

WERKKAART OMGEVING

Toelichting normkaart versie 4.1

Maatregelen
Norm

Toelichting

Een omgevingsscan is uitgevoerd.

Een omgevingsscan is een analyse van de impact van het
bouwproces voor de omgeving. Doel: weten wie in de omgeving wonen, werken en recreëren. Wat zijn de belangen,
de vragen en de zorgen van deze belanghebbenden? Zijn
er specifieke doelgroepen in de omgeving zoals ouderen,
allochtonen, hoger/lager opgeleiden, komt er veel criminaliteit voor? Ligt het project aan een route voor hulpdiensten?

Flora en fauna worden beschermd.

De gedragscode verwacht minimaal dat dieren en bomen
beschermd zijn en dat er geen bouwafval in natuur en/of
oppervlaktewater e.d. kan komen. In specifieke gevallen
moet een flora- en faunascan worden uitgevoerd (door
project, door opdrachtgever of reeds uitgevoerd in een
eerdere fase van het project). De aandachtspunten die
daar uitkomen worden conform het ecologisch werkprotocol opgepakt en uitgevoerd.

Op en rond de bouwplaats is aandacht voor kwetsbare
mensen.

Specifiek wordt rekening gehouden met diversiteit in de
omgeving: mindervaliden, anderstaligen, ouderen, jongeren, recreanten, forenzen, voetgangers, fietsers e.d.

De privacy van de omgeving wordt gerespecteerd.

Zijn er gedragsregels voor onder andere schreeuwen,
grof taalgebruik en onfatsoenlijk gedrag? Wordt rekening
gehouden met het voorkomen van inkijk in omliggende
gebouwen of met rusttijden in bijvoorbeeld een zorgcomplex?

Het is duidelijk wie het verantwoordelijke bedrijf en aanspreekpunt zijn.

Is dit helder voor voorbijgangers? Werken er veel combinanten (combinatie van meerdere bouwbedrijven), nevenof onderaannemers; dan kan voor een projecthuisstijl gekozen worden. Voorkom wildgroei van allerlei verschillende
banners, telefoonnummers e.d. Als afgesproken is dat de
opdrachtgever contactpersoon is voor de omgeving, maak
dit dan zichtbaar.
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Maatregelen
Boven de norm

Toelichting

Bouwhinder voor de omgeving wordt extra beperkt.

Voorbeelden van extra maatregelen voortkomend uit de
risicoanalyse om bouwhinder te voorkomen: beleving
van hinder verkleinen door compensatie (zoals ramen
zemen, bos bloemen, wasbeurt auto, overnachting ergens
anders aanbieden). Houd ook rekening met bijvoorbeeld
huwelijksvoltrekkingen, begrafenissen/begrafenisstoet en
examens/tentamens.

De effecten van bouwhinder worden gemonitord en
gemeten.

Bouwhinder door geluid, dampen en uitstoot: doelstellingen komen van het bouwbedrijf, opdrachtgever of ambitie
van de bouwplaats zelf. Afhankelijk van de doelstelling
wordt er geregistreerd en worden maatregelen genomen. Bijvoorbeeld: bouwhub, tijdelijke opslag, duurzame
bouwkeet, inzet van elektrische auto’s, speciale verlichting,
bouwwarmteplan, biobrandstoffen.

De omgevingsscan is verder uitgewerkt op specifieke
issues, waarmee maatwerk wordt geleverd.

Voor bepaalde doelgroepen of belanghebbenden worden
speciale maatregelen genomen om hinder(-beleving) te
beperken. Een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie plan) of een Bouwveiligheidsplan voor de omgeving, is de basis voor een planmatige
aanpak en beschrijft hoe tijdens de uitvoering van een
project wordt omgegaan met de overlast die het project
veroorzaakt voor de omgeving. Belangrijk onderdeel en
basis voor dit plan is de risicoanalyse van de omgeving en
de daaruit voortvloeiende maatregelen.

De parkeergelegenheid voor bouwplaats medewerkers en
bezoekers vormt geen belemmering voor direct omwonenden.

Beschikbaar stellen van voldoende parkeerplaatsen op
of nabij de bouwplaats, afgestemd op het te verwachten
aantal bouwplaats medewerkers en bezoekers. Omwonenden moeten te allen tijde hun voertuigen in de directe
omgeving kunnen parkeren zonder enige hinder. Alternatieven bij gebrek aan ruimte zijn: pendelvervoer, parkeren
op alternatieve locatie en (bedrijfs-)fietsen beschikbaar
stellen, elektrische scooter vanaf hub, boot, carpoolen en
OV.

De bouwplaats maakt gebruik van lokale diensten.

Gebruik maken van lokale diensten als maatschappelijke
geste of op basis van local return binnen een straal van 10
kilometer rond het project: catering, schoonmaak, scholen,
glazenwassersbedrijven, hoveniers, loonbedrijven e.d.
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Bewustwording & Communicatie
Norm

Toelichting

De bouwplaats en de bouwplaats medewerkers profileren
zich als Bewuste Bouwer.

Een Bewuste Bouwer conformeert zich aan de gedragscode en geeft zichtbare invulling aan de normkaarten. Het
uitdragen kan bijvoorbeeld door het zichtbaar ophangen
van de Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers-banner,
het ophangen van posters/normkaarten/gedragscode in
de keten, deelname aan Bewuste Bouwers benoemen in
alle vormen van communicatie (projectinformatiefolder,
startwerkgesprek, toolbox, informatiebrief, social media en
website) en tijdens contractbesprekingen en/of inkoopgesprekken. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld richting opdrachtgever en/of wegbeheerder het project te profileren
als Bewuste Bouwer.

De omgeving is vooraf en wordt tijdens de werkzaamheden geïnformeerd over het project; tijdstip, tijdsduur,
plaats en soort hinder.

Informeren van omgeving en naburige projecten over:
routes, intensiteit van overlast, wie is contactpersoon,
communicatie met de omgeving, omleidingen, e.d. Dit kan
ook door de opdrachtgever opgepakt worden. De communicatie hierover is afhankelijk van taakverdeling tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze wordt mede
bepaald door de gekozen contractvorm.

Contactmogelijkheden met de bouwplaats zijn
laagdrempelig.

Laagdrempelig contact met project via telefoonnummer,
website, (project-)e-mailadres zichtbaar/leesbaar vanaf de
straat. Meerdere raakvlakken met voorbijgangers vragen
om contactgegevens met respect voor de privacy. Projectverantwoordelijke/aanspreekpunt/omgevingsmanager
is overdag bereikbaar en benaderbaar. Na kantooruren
wordt doorgeschakeld naar een service-/calamiteitendienst.

De banner van Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers is
zichtbaar opgehangen, zodat eenvoudig meldingen kunnen
worden gedaan.

Omwonenden, weggebruikers of voorbijgangers kunnen
24 uur per dag, 7 dagen per week vragen, klachten, tips of
complimenten (meldingen) doorgeven. Verbeterdebouw.
nl en VerbeterDeBouw-app bieden de gelegenheid om
eenvoudig een melding te doen. Hang de banner van
Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers zichtbaar vanaf de
openbare ruimte op. De meldingen op VerbeterDeBouw
én de reactie van het bouwbedrijf op de melding zijn voor
iedereen zichtbaar.

Meldingen worden zorgvuldig opgepakt.

Correct en passend omgaan met vragen, klachten, tips en
complimenten: snel reageren, klantvriendelijk, een nette
reactie ook als er misschien (nog) geen oplossing is, terugkoppeling naar de melder, registratie van meldingen en het delen
van meldingen met medewerkers en opdrachtgever. Dit is
vastgelegd in een procedure.

Meldingen worden gedeeld met de bouwplaats medewerkers.

De bouwplaats medewerkers worden op de hoogte gesteld van eventuele klachten, tips en/of complimenten. Zij
moeten op de hoogte zijn en blijven van de beleving van
de omgeving.
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Bewustwording & Communicatie
Boven de norm

Toelichting

Projectinformatie is beschikbaar voor omwonenden
en voorbijgangers.

Projectinformatie is o.a.: waar wordt aan gewerkt, hoe,
wanneer, door wie, is dit zichtbaar/leesbaar vanaf openbaar gebied? Bij het project zijn veilige, representatieve
zichtpunten geplaatst. Ook op ooghoogte van kinderen
en rolstoelgebruikers.

Het bouwbedrijf of de bouwplaats is 24-uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar om calamiteiten te melden.

24-uurs bereikbaarheid van de bouwplaats: dit kan via
een calamiteiten- of servicenummer van kantoor, speciaal
projectnummer of desnoods een ingeschakeld beveiligingsbedrijf.

De bouwplaats is transparant naar de omgeving over
klachten en complimenten.

De behandeling van en de informatie over klachten en
complimenten is helder en eenduidig.

Omwonenden worden geïnformeerd over maatregelen
voor beperking van bouwhinder.

Naast het informeren van omwonenden over het soort
bouwhinder kan het informeren over de genomen maatregelen om bouwhinder te beperken leiden tot een betere
acceptatie bij de omwonenden. De kans is groot dat de
beleving van de hinder als minder bezwaarlijk wordt
ervaren.

De bouwplaats verantwoordelijken communiceren extra
met de omgeving over de voortgang van de (bouw-)werkzaamheden en eventuele incidenten.

Extra communicatie: naast bewonersbrieven, bijvoorbeeld social media, persoonlijk contact, rondleidingen,
projectwebsite, app, webcam, e.d. Ook wordt rekening
gehouden met diversiteit in de omgeving: anderstaligen,
ouderen, jongeren, recreanten, culturen, naburige projecten, e.d. Hier worden de communicatiemiddelen op
afgestemd.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

