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Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats 
maakt, gezien vanuit de omgeving, een nette indruk. 
Op en rond de bouwplaats is het opgeruimd en vrij 
van zwerfafval. Dit resulteert in een verzorgd uitziende 
bouwplaats, toegangswegen en afzettingen. Materiaal en 
materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden.

Een eerste indruk maak je maar één keer. Wat ziet iemand 
als hij of zij naar de bouwplaats kijkt? Een bewuste bouw-
plaats ziet er gestructureerd, georganiseerd en opgeruimd 
uit.

Verzorgd

Maatregelen
Norm Toelichting
Faciliteiten voor bouwplaats medewerkers en bezoekers 
zijn schoon en goed onderhouden.

Voorbeelden van faciliteiten zijn: (bouw- en schaft-) keten, 
sanitaire voorzieningen, douche- en kleedruimten, droog-
ruimte voor natte werkkleding, kluisjes, e.d. Naast schoon 
en goed onderhouden moeten de faciliteiten ook vol-
doende visueel afgeschermd zijn voor de omgeving. Een 
eventuele materieeldienst speelt hierin een belangrijke rol. 
Zij maken onderdeel uit van het bouwproject in de fase 
van uitvoering.

Materiaal en materieel zijn netjes opgeslagen, opgeruimd 
en indien nodig afgedekt en vastgezet

Materiaal en materieel moeten netjes worden opgeslagen, 
gestald en indien nodig worden beschermd en vastgezet 
tegen weersinvloeden ter voorkoming van bijvoorbeeld 
verwaaiing van lichte bouw(afval)materialen. Daarnaast 
is er genoeg ruimte om nieuwe materialen op te slaan. 
Schade en diefstal wordt voorkomen. Let ook op opslag en 
afval versus brandgevaar naast panden en faciliteiten.

Schade en vervuiling aan wegen en/of eigendommen van 
derden worden voorkomen of hersteld.

Denk hierbij aan: seizoensgebonden maatregelen om 
wegen en toegangswegen vrij van modder, stof, sneeuw 
of ijs, bladeren en plassen te houden. Bijvoorbeeld met 
stelconplaten, repac/verhard bouwterrein. Of herstelmaat-
regelen, zoals herstellen schade aan wegen of auto’s en 
ramen wassen. Daarnaast draagt het bouwbedrijf zorg dat 
voetpaden en fietspaden vrij zijn van obstakels.
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Maatregelen
Norm Toelichting
Hekken staan recht en voeten vormen geen val-en/of 
struikelgevaar.

Hekken staan recht en voeten zoveel mogelijk naar binnen. 
Als bijvoorbeeld door ruimtegebrek geen mogelijkheid is 
om te schoren of een alternatief voor bouwhekken niet 
mogelijk is, dan mogen bouwhekvoeten ook naar buiten 
staan. Attendeer voorbijgangers dan op de bouwhek-
voeten (eventueel door markering) en zorg dat het beeld 
verzorgd blijft. Dit vraagt mogelijk om extra controlerondes.

Op en rond de bouwplaats is geen aanwezigheid van 
los bouw- en sloopafval, zwerfaval en noemenswaardig 
onkruid.

Op en rond de bouwplaats wordt opgeruimd. Bouwplaats 
en omgeving (tot waar bouwmaterialen/afval kunnen 
reiken) zijn vrij van los bouw- en sloopafval en zwerfafval. 
Ook het zwerfafval dat niet van de bouwplaats afkomstig 
is, wordt opgeruimd. Het verzorgde beeld wordt niet hin-
derlijk verstoord door weelderig groeiend onkruid. 
Periodieke opruimrondes op en rond de bouwplaats dra-
gen bij aan een verzorgd uitziende bouwplaats. Bij werk-
zaamheden waar afval van lichte materialen vrijkomt of vrij 
kan komen, worden afschermende maatregelen genomen.
Houd ook rekening met de weersinvloeden en stel bijvoor-
beeld een stormprotocol op: weet wanneer windstoten 
(vanaf code geel) op komst zijn en neem vooraf maatrege-
len om verwaaiing van licht bouwmateriaal tegen te gaan.

Maatregelen
Boven de norm Toelichting
Faciliteiten zijn toegespitst op de verschillende doelgroe-
pen.

Faciliteiten moeten goed zijn toegesneden op type bouw-
plaats, bouwplaats medewerkers en bezoekers.  
Voorbeelden: apart heren- en damestoilet, lift, rolstoel-
vriendelijke toegang. Als een open dag of kijkdag wordt 
georganiseerd, dan moet de bouwplaats voor de doel-
groepen toegankelijk zijn.

Er zijn geschikte afvalbakken op diverse locaties op de 
bouwplaats aanwezig.

Het aanbieden van de meest geschikte (afsluitbare) 
afvalbakken, passend bij het soort afval (zoals bijvoor-
beeld licht bouwafval), welke binnen bereik van de uit te 
voeren werkzaamheden zijn geplaatst. Hierdoor kunnen 
bouwplaats medewerkers hun afval op een minder fysiek 
belastende wijze lozen en wordt verwaaiing voorkomen.

Een alternatief voor bouwhekken die netheid en uniformi-
teit vergroten is aanwezig.

Alternatieven voor bouwhekken: bouwschutting met 
bijvoorbeeld impressies van het eindresultaat, kijkgaten, 
graffiti art, city fence hekken, Groene Bouwhekken, e.d.

Ongewenste graffiti wordt onmiddellijk verwijderd. Graffiti wordt onmiddellijk verwijderd. Daar waar nodig 
worden bouwschuttingen, opslagcontainers en bouwketen 
direct bijgewerkt en wordt het schilderwerk hersteld. Daar-
mee behoudt het bouwproject een positieve en verzorgde 
uitstraling.
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Bewustwording & Communicatie
Boven de norm Toelichting
Bouwplaats medewerkers nemen zelf verantwoordelijk-
heid voor een opgeruimde bouwplaats en faciliteiten.

Bouwplaats medewerkers zijn gemotiveerd om de bouw-
plaats en de faciliteiten schoon en opgeruimd te houden. 
Zij dragen dit uit naar de omgeving en hun collega’s.

Omwonenden worden betrokken bij de afwerking/inrich-
ting van het bouwterrein.

Het betrekken van de omwonenden bij de afwerking en 
inrichting, wat zich uit in een verzorgd uitziende bouw-
plaats, toegangswegen en afzettingen: doeken laten maken 
door een basisschool in de buurt, beschilderde bouw-
schutting, graffiti art op de bouwschutting, Groene Bouw-
hekken, e.d. Wil de omgeving wel of juist geen bouwhek, 
bouwdoek, e.d.?

Bewustwording & Communicatie
Norm Toelichting
Het bouwbedrijf stimuleert en faciliteert de bouwplaats 
medewerkers om de bouwplaats en de faciliteiten schoon 
en opgeruimd te houden.

Bouwplaats medewerkers worden gemotiveerd om de 
bouwplaats en de faciliteiten schoon en opgeruimd te 
houden. Schoonmaakmiddelen en -artikelen, zoals af-
valgrijpers en vuilniszakken, worden beschikbaar gesteld, 
evenals gelegenheid.

Periodiek worden de bouwplaats en de naaste omgeving 
geïnspecteerd.

De actie die hier bedoeld wordt, is het geven van opvol-
ging, om de maatregelen die afgesproken zijn periodiek te 
checken. De inspectie van te voren inplannen en rouleren 
onder de diverse aanwezigen. Inspectie van de omgeving 
kan ook onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een veilig-
heidsinspectie.


