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1. IINLEIDING


Algemene informatie

Het doel van het BLVC-plan is om inzicht te geven in het project en duidelijk uiteen te zetten in welke
stappen De Nieuwe Norm het project “transformatie Neude” gaat uitvoeren.


Algemeen

Aandachtspunten waar nog nadere gegevens ontbreken en waar nog overleg over moet worden
gevoerd zijn:
-



De aanvoer van materialen “Just in Time” vanuit depot afstemmen op de planning . Dit is pas
mogelijk wanneer de planning definitief is.
Er zal rekening worden gehouden met de evenementen echter zal er rekening gehouden
moeten worden met de op- en afbouw van de evenementen.
Projectomschrijving
e

e

Het project omvat de totale transformatie van de 2 tot en met de 16 verdieping naar 88
huurappartementen voor Syntrus Achmea. Hierbij worden de huidige verdiepingen geheel gesloopt tot
op de bestaande betonconstructie. Tevens krijgt de gevel een facelift en alle puien en borstweringen
e
worden vernieuwd. De indeling van de verdiepingen is vanaf de 2 verdieping 6 woningen per laag,
e
alleen op de 16 verdieping worden 4 woningen gepositioneerd.
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2. BOUWPLAATSINRICHTING

Opmerkingen
-

-

Periode november 2015 tot en met december 2016
Uitvoerend personeel heeft een schaftgelegenheid op de 1e en 2e verdieping;
Benodigde wegafsluitingsborden plaatsen bij het laden en lossen van materialen met de
torenkraan op het dak van de Neudeflat;
Personen-goederenlift afmeting 3805 x 2478 mm;
Optie personenlift nader te bepalen;
Puincontainers half gepositioneerd onder steiger afmeting 7000 x 2400 x 2400 mm;
Steiger om bouwwerk heen, waarbij de eerste 3 meter aan de onderzijde wordt beschermd
met beplating;
Toegangscontrole nabij huidige entree Neude en personen- en goederenlift.
Aan de zijde van de Vinkenburgstraat worden de hekken doorgezet naar de zijkant om zo de
veiligheid van voetgangers en eventueel fietsers te voorkomen. Hier zal de bomengrens
worden aangehouden.
Het terras van Aperitivo word 1,5m verplaatst ten behoeve van het steiger. Dit is in goed
overleg gebeurt met de eigenaar van het bedrijf,
Op het moment van de aanvraag zijn er nog geen andere werkzaamheden gepland in de
directe omgeving van de Neudeflat waarbij er conflicten kunnen ontstaan tussen uitvoerende
partijen.
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Bevoorrading vanuit depot

Inmiddels is er een samenwerking met Astrimex aangegaan. Astrimex gaat als tussenhub fungeren.
Zij heeft een strategische ligging aan de rand van Utrecht en heeft een groot logistiek bereik. Tevens
is Astrimex op de hoogte van de beperkingen die in Utrecht gelden, zoals bijvoorbeeld
aslastbeperkingen. De onderaannemers zullen in groot formaat de te verwerken materialen naar
Astrimex transporteren, waarna ze gesorteerd worden en in kleine per verdieping gecomprimeerde
transporten naar de bouwplaats worden gebracht. Transport naar de bouw zal gebeuren “Just in
Time”. Dit zal voorkomen dat de toeleveringstransporten niet op elkaar hoeven te wachten.


Inventarisatie open locaties ten behoeve van op- en overslag bouwmaterialen

Alle te transporteren materialen zullen dan ook “Just in Time” met de kraan getransporteerd worden.
In overleg met de inspecteur I.O.G. zal tijdens het hijsen van materialen gebruik gemaakt moeten
worden van een stukje terrein van het Neudeplein voor de opstelling van een kraan e.d. en
vrachtwagens die gelost moeten worden. Dit is aangegeven op het verkeersplans welke is opgesteld
door Buko. Dit verkeersplan is bijgevoegd als bijlage A.


Parkeren

Er is zoals bekend geen ruimte op de bouwlocatie. Alleen de uitvoering kan gebruik maken van het
achterterrein welke bereikbaar is vanuit de Drakenburgstraat. De onderaannemers zullen zich
verzamelen aan de rand van Utrecht en met volle auto’s al carpoolend naar de bouw bewegen om zo
de parkeerbelasting zo minimaal mogelijk te houden. Een enkele onderaannemer zal per trein komen
en zich al lopend naar de bouwplaats begeven.


Afvalcontainers

Bij de transformatie van het Neudeflat zal een enorme hoeveelheid afval vrijkomen. Gezien de locatie
is er gekozen om het afval dat vrijkomt in 40 m3 containers te vervoeren, afmeting containers 7000 x
2400 x 2400 mm. De containers staan gedeeltelijk gepositioneerd onder de steiger. De volle
containers zullen aan het einde van de dag worden gewisseld voor lege, dit om het aantal
transportbewegingen in de stad zo min mogelijk te houden. De containers zullen vanuit de voormalige
fietsenstalling aan de kop van het Neude worden gevuld. Om deze containers zullen dichte hekken
worden geplaatst. Door het plaatsen van de containers aan de kopgevel van de Neudeflat is er géén
belemmering ten aanzien van de aslasten. De aslasten worden hierbij niet overschreden op basis van
de aslastbeperking zoals uitgegeven door de Gemeente Utrecht.



Steiger

Het gebouw komt geheel in de steigers te staan. Onder de staanders van de steiger aan de
Drakenburgstraat zullen verdeelbalken in hout of staal worden aangebracht om de belasting van de
staanders te verdelen. De onderzijde van de steiger wordt tot een hoogte van circa 3000 mm van
houten beplating voorzien, hierboven zal een zogenaamd net (90% winddicht) aan de buitenzijde van
het steiger door middel van tyrips worden vastgemaakt. Het steiger en de lift(en)word(en) zo geplaatst
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dat de brandkranen voor de brandweer vrij blijven. Zie hiervoor de bijlage C en foto’s brandkranen.
Voor het steigerwerk is reeds een vergunning, met kenmerk HZ_I0C-1 5-33834, afgegevens voor het
in gebruik nemen van gemeentegrond. Onderdeel van deze vergunning zijn o.a. constructieve
berekeningen van het gehele steiger evenals de tekeningen van het steiger.
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2. HIJSWERK


Kraan

De torenkraan zal op het dak van de Neudeflat worden geplaatst. Hiermee proberen wij de
ondernemers in de omgeving, voetgangers, fietsers en overige weggebuikers zoveel mogelijk te
ontzien. Een wegafsluiting volgens het bijgevoegde verkeersplan is uit oogpunt van veiligheid niet te
voorkomen.
De lasten worden zoveel mogelijk vanaf de vrachtwagen opgepikt. Om niet over de cabine van een
vrachtwagen heen te draaien zullen de vrachtwagens achteruit het Neude op moeten rijden.
De opstelplaats voor het laden- en lossen van de goederen is op de bouwplaatsinrichting aangegeven.
Tijdens de hijswerkzaamheden zal er daardoor een totale wegafsluiting voor auto’s, voetgangers en
fietsers gelden. Voor uitvoering van deze werkzaamheden is in overleg met het KTB Utrecht een vaste
kraandag afgesproken op dinsdag. Voetgangers en fietsers zullen op een veilge manier omgeleid
worden naar de ander zijde van het Neude. Dit in nader overleg met de Gemeente en volgens het
verkeersplan. Verder zullen er geen lasten worden gedraaid over het Neude anders dan aangegeven
op het verkeersplan. Als bijlage zijn de gegevens van de torenkraan toegevoegd.


Inzet verkeersregelaars

Voor het achteruit inrijden vanhet verkeer naar het Neude zullen één of twee gecertificeerde
verkeersregelaars ingezet worden. Deze zullen er zorg voor dragen dat voetgangers en fietsers een
veilige doorgang behouden. Ook zullen zij het verkeer regelen op de Lange Jansstraat/ Potterstraat.


Zwaardere belaste wegen aanpassen

Niet van toepassing, wel zal onder de stempels van de vtachtagens de benodigde beplating ter
voorkoming van beschadiging van de bestrating worden aangebracht. Er wordt uitgegaan van de
aslastbeperking zoals aangegeven op de kaart met aslastbeperkingen. Uitzondering op deze kaart
welke is aangegeven door de Gemeente Utrecht dat de aslastbeperking in de Drakenburgstraat geldt
vanaf de Neudeflat.


Evenementen kalender

Op het Neude zullen tijdens de bouwwerkzaamheden ook enkele evenementen plaatsvinden. Hiermee
zal rekening gehouden moeten worden met het transport van materialen en hijswerkzaamheden. Hoe
dit precies ingevuld zal gaan worden zal blijken uit de nader te bepalen planning. Mogelijk bestaat de
kans dat er voor de evenementen een extra kraandag noodzakelijk is om voldoende werkvoorraad op
de bouwplaats te creëren. Dit zal in nader overleg met BBU moeten gebeuren. De evenementen zijn
toegevoegd in bijlage B.
.
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3. AAN-EN AFVOERROUTE


Bewegwijzering

In overleg met Buko is een verkeersplan opgesteld welke voldoet aan de geldende regelgeving zoals
omschreven in de norm CROW 96b.
Voor TomTom kan het adres Vinkenstraat 26 worden aangehouden. De aan- en afvoer zal
geschieden volgens onderstaande afbeeldingen. Hiervoor is door de Gemeente het formulier tijdelijke
verkeersontheffing afgegevens waarme me onderstaande vrijstellingen kunnen regelen. Verder zal de
aanvoer van materialen en overige transporten zoveel mogelijk buiten de spitsuren plaatsvinden.
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3. LEEFBAARHEID
Geluidsoverlast


Handhaafinstructie Bouwhinder

Waar wordt gewerkt, wordt geluid geproduceerd. Om een idee te krijgen of binnen de gestelde
normen wordt gebleven, is in samenwerking met het sloopbedrijf een predictie gemaakt voor het
geluid. Aan de hand van deze predictie kan worden vastgesteld, dat er conform de geldende
regelgeving geen overschrijding van het geluid is. Hiervoor hoeft dan ook op voorhand geen vrijstelling
te worden aangevraagd.
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Geen lawaai ’s-ochtends vroeg

Werktijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Op de zaterdagen zal er
geen groot en zwaar vervoer plaatsvinden.

Stof & vuil


Stofafzuiging bij de bron

Het sloopwerk en de asbestsanering zullen door Beelen sloopwerken B.V. worden uitgevoerd. Dit
bedrijf werkt volgens de normen en waarden die zijn vastgelegd in het al ingediende
sloopveiligheidsplan van 17 april 2015 en de aanvaarding sloopmelding Gemeente Utrecht van
20 mei 2015 met kenmerk HZ_SLM-15-06408. Hiervoor zullen op verzoek van de Gemeente de
benodigde aanvullingen op versturrd worden.

Verlichting


Verlichting (buiten)

Tijdens de bouwfase zal alleen gebruik worden gemaakt van werkverlichting op de werkplek door
middel van bouwverlichting. Bij de opstelling van de personen-goederenlift zal tijdens werktijden
(indien donker) een permanante verlichting worden geplaatst. De verlichting zal zo geplaatst worden
dat omliggende panden hier geen hinder van ondervinden.


Verlichting (binnen)

Tijdens de bouwfase zal alleen gebruik worden gemaakt van werkverlichting op de werkplek door
middel van bouwverlichting. In de te realiseren noodtrappenhuizen zal een oriëntatieverlichting (slang)
worden gemonteerd.
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4. VEILIGHEID


Toegangscontrole

Gezien de locatie en drukte in dit stadsdeel van Utrecht heeft De Nieuwe Norm besloten een
toegangscontrolesysteem toe te passen. Deze toegangscontrole zal in het gebouw worden geplaatst,
zodat het gebouw alleen kan worden betreden door onderaannemers die werkzaam zijn op het
project. Deze onderaannemers dienen zich vooraf digitaal aan te melden, waarna ze op de
bouwplaats een persoonlijke pas overhandigd krijgen. Voor de brandweer is er de hoofdingang een
sleutelkluis aanwezig. De sleutelkluis is ten alle tijden


Procesplan / V&G-deelplan

De Nieuwe Norm is zowel ISO als VCA gecertificeerd en maakt voor het Neudeflat een specifiek
procesplan aan de hand waarvan de onderwerpen kwaliteit en veiligheid & gezondheid zijn
gewaarborgd. Het procesplan ligt ter inzage bij de uitvoering. Tevens schrijft elke onderaannemer een
V&G-deelplan welke is toegespitst op zijn werkzaamheden voor het Neudeflat.


Diverse veiligheidsmaatregelen

Al elders genoemd in het BLVC-plan:







Toegangscontrole;
Oriëntatie verlichting;
Verkeersregelaars;
Schotten onderkant steiger;
Steigernetten;
Afzettingen laad/ losruimte
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5. COMMUNICATIE


Website

Via de website www.neudeflat-utrecht.nl worden de bewoners, omwonenden en ondernemers
maandelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van het werk. Er zullen regelmatig
statusupdates op deze site worden vermeld.


Omgeving tijdig informeren

Er is een bewoners-, omwonenden- en ondernemersavond georganiseerd geweest op dinsdag 20
oktober 2015. Hierbij is tekst en uitleg gegeven over de toekomstige transformatie van het Neudeflat
e
e
tot 88 huurappartementen op de 2 tot en met de 16 verdieping. Verder zullen de bewoners
geinformeerd worden middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal maandelijks vertrekt worden.
Hiervan zullen we de Gemeente een kopie van doen toekomen.


Apart klachten meldpunt

Klachten kunnen gemeld worden via info@denieuwenorm.nl onder vermelding van Neudeflat te
Utrecht, naam, telefoonnummer en adres. Inkomende klachten zullen worden geselecteerd en daar
waar nodig met de gemeente worden besproken. De normale zaken zullen door de uitvoering van De
Nieuwe Norm met de desbetreffende bewoner/omwonende/ondernemer worden afgehandeld.


Bewonersbegeleiding (vast persoon)

De uitvoerder is op het werk het eerste aanspreekpunt, dit is Jurgen van Haaren, telefoon 06-22 51 41
78.
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Bijlagen
Bijlage A. Verkeersplan
Bijlage B. Evenementenkalender
Bijlage C.Brandkranen
Bijlade D. Kraan gegevens
Bijlage E. Projectformulier Kernteam Tijdelijke Bereikbaarheid (KTB)
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Bijlage A. Verkeersplan
Apart bijgevoegd.
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B. Evenementenkalender
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C. Foto’s Brandkranen
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D. Kraangegevens
Apart bijgevoegd.
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E. Projectformulier Kernteam Tijdelijke Bereikbaarheid (KTB)
Apart bijgevoegd.

