Hoogwerker
De hoogwerker neemt de laatste jaren in populariteit toe. Ontwerpers zijn er blij mee, want hun gebouw blijft
onaangetast. Maar vaak wordt onvoldoende beseft dat een hoogwerker strenge eisen stelt aan de directe
omgeving van het gebouw.
Omgevingskenmerken
De omgeving kan belemmerend werken vanwege

Indien zich dit soort belemmeringen voordoen moet
er een hoogwerkerplan worden opgesteld, met daarin:

Onvoldoende draagkrachtige ondergrond omgeving

Specificatie van de in te zetten hoogwerker (zie hieronder)

Onvoldoende draagkrachtige ondergrond van dak
parkeergarage

De toegang tot de opstellocatie

Straatmeubilair

De benodigde draagkracht van de ondergrond

Groenpartijen / bomen

Eventueel in te zetten materialen voor drukverdeling

Taluds / hellingbanen

Eventuele obstakels of belemmeringen (zie hieronder)

Verkeer

De gekozen opstellocaties (indien op de openbare weg, dan
met toestemming van de wegbeheerder en aanduiding van
de wijze van verkeersafzetting)
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Let op: draa

Veilig werken op hoogte

vergunning

Het ontwerp van gevel en dak kan zodanig zijn dat
niet alle ramen bereikbaar zijn

Breid daarom bovengenoemd hoogwerkerplan uit met een
overzichtstekening van per opstellocatie te bereiken ramen

Vides, atriums

Vides en atriums zijn aan de binnenzijde vaak niet of moeilijk
te bewassen. Een eenpersoons hoogwerker of lift kan een
oplossing zijn, mits gezorgd is voor:
• een voldoende grote toegang tot de vide
• een voldoende draagkrachtige vloer
• geen obstakels voor een goede opstelling (op de vloer) en
voor het bereik (op hoogte)
• passend in de kooi van de in het gebouw aanwezige
personen- of goederenlift (bij gebruik op hogere niveaus)
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Let op: negg

Wilt u meer weten over de activiteiten van OSB?
Kijk dan op de internetsite www.osb.nl. U kunt ook bellen
met de medewerkers van het OSB-Schoonmaakhuis via
telefoonnummer (073) 648 38 50.

Deze publicatie is gedrukt op milieuvriendelijk papier.
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