
 

 

Informatie over de sloopwerkzaamheden 

Stadhuiskwartier 

17 juli 2012 



Agenda 

 Voorstellen/doel van de bijeenkomst 

 Waar wilt u het over hebben? 

 Terugkoppeling stand van zaken 

 Presentatie Sloopbestek door dhr. Ivor Visser 

 Presentatie Monitoringsplan door Tauw 

 Presentatie Riskcontrol door BouwQ 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen 



Voorstellen/doel van de bijeenkomst 

 Hester Scholten (omgevingsmanager) 
 omgevingsmanagerstadhuiskwartier@deventer.nl 

 06 53416502 (het liefst op maandag of woensdag) 

 Doel van de bijeenkomst: 
 Informeren over mogelijke risico’s van sloopwerkzaamheden 

en risicobeperkende maatregelen 

 

   

 



 

Waar wilt u het over hebben? 

 



Wat is er na het raadsbesluit gebeurd 

 Ontwerp  uitgewerkt 

 Voorbereidingen sloop 
 Voorbereiden vergunningaanvragen 

 Aanbesteding 

 Monitoringsplan 

 Sloopplan 

 Voorbereidingen nieuwbouw 

 
 

 



Wat gaan we de doen? 

 Sloop 
 Achterkant schouwburg (oktober) 

 Voorkant oude schouwburg/ Oude school Polstraat 1 (januari 2013) 

 Voormalig stadskantoor Burseplein (februari 2013) 

 Archeologisch onderzoek 
 Burseplein (augustus 2012) 

 Achterkant Oude Schouwburg (december 2012) 

 Voorkant Oude Schouwburg / Polstraat 1 (maart 2013) 

 Nieuwbouw 
 Start:  maart 2013, gereed 2015 

  



Wat betekent dat voor u? 

 Slopen veroorzaakt trillingen 

 Mogelijk ontstaat er schade 

 Andere overlast 

 Parkeren 



Hoe beperkt de gemeente de overlast? 

 Eén gemeentelijk aanspreekpunt 

 Individuele oplossingen op maat 

 Inzet Riskcontroller 

 Foto’s van binnen- en buitenkant woningen 

 Trillingsmeters in het gebied 

 Schadeloket 

 Vervangende parkeerplekken 



Presentatie Sloopbestek 

door dhr. Ivor Visser (Gemeente Deventer) 



Inleiding 

 Witteveen+Bos adviseert voor het opstellen 
van de sloopomschrijving 

 

 

 



Te slopen panden 

Oude schouwburg (achter) 

Oude schouwburg (voor) 

Grote Poot 4 

Trafo 

Oude Stadskantoor 

Oude Projectbureau 

Oude School 

 



Slooptijd per pand 

Oude schouwburg (achter) 

Oude schouwburg (voor) 

Grote Poot 4 

Trafo 

Oude Stadskantoor 

Oude Projectbureau 

Oude School 

 

2 wkn 

10 wkn 

10 wkn 

8 wkn 

5 wkn 
2 wkn 



Routes sloopverkeer 

 

 



Sloopomschrijving 

 Contractdocument voor aannemer 
 

 

 

 

 Alle do’s en don’ts staan beschreven 
 

 

 

 



Sloopomschrijving 

Hinderbeperkende maatregelen 

 

 

 

 
 springstoffen niet toegestaan; 
 mobiele puinbreker niet toegestaan; 
 hydraulische breekhamer niet toegestaan 



Sloopomschrijving 

Hinderbeperkende maatregelen  

 besproeien van omgeving voor tegengaan 

stofontwikkeling; 

 bouwverkeer maximaal 10-15 km/h in 

binnenstad. 
 
De genomen maatregelen zijn hinderbeperkend.  
De optredende mate van hinder is persoonlijk. 

 

 



Sloopomschrijving 

Hoe wordt er wel gesloopt? 
 

 Het slopen in zo groot mogelijke stukken die 

worden afgevoerd met vrachtwagen. 

 De aannemer moet zoveel mogelijk gebruik 

maken van  geluid en trillingsarm materieel.  

 Bij te handhaven aansluitende muren moet 

handmatig worden gesloopt en gezaagd. 

 

 

 



Presentatie Monitoringsplan 

door dhr. Arjo van den Berg (Tauw) 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Monitoring van trillingen en 

zettingen 

Sloop- en nieuwbouw Stadhuiskwartier Deventer 

 

Arjo van den Berg 



Waarom monitoren? 

• Zoveel mogelijk voorkomen van schade 

• Tijdig kunnen ingrijpen als schade dreigt 

• Zoveel mogelijk voorkomen van hinder 

• Vastleggen van de omstandigheden voor later 

 

• Let op: 

• Hinder is subjectief en daarom nooit helemaal te voorkomen 

• Schade is ook niet op voorhand volledig uit te sluiten, zelfs niet 

met de meest uitgebreide monitoring en meettechnieken 



Opbouw van het monitoringsplan 

• Bepaling van: 

• de werkzaamheden die schade of hinder kunnen veroorzaken 

• het invloedsgebied van de werkzaamheden 

• Richt- en grenswaarden waaraan getoetst moet worden 

• Voorstel voor: 

• Bouwkundige vooropname 

• Vastleggen nulsituatie trillingen en zettingen 

• Wijze van meten van trillingen en zettingen tijdens sloop/bouw 

• Waar moeten trillingen gemeten worden 

• Wat te doen als er overschrijding dreigt 

 



Invloedsgebied schade en hinder 



Invloedsgebied schade en hinder 



Wat betekent het voor u in de praktijk 

• Voor aanvang van de werkzaamheden 

• Bouwkundige vooropname 

• Plaatsen van meetbouten voor zettingen 

• Trillingsmetingen aan de gevel voor bepalen van de nulsituatie 

• Tijdens de werkzaamheden 

• Monitoren van trillingen afhankelijk van de aard en locatie van 

de werkzaamheden 

• Monitoren van zettingen  



Andere aspecten 

• Geluid 

• Hinder is nooit helemaal te voorkomen. 

• Richtlijnen staan hogere niveaus toe voor een beperkt aantal 

dagen 

 

• Stof 

• Er zijn geen richt- of grenswaarden 

• Beleid op de bouwplaats moet gericht zijn op voorkomen van 

overlast door tijdig en regelmatig voorzieningen te treffen 

(spoeien/vegen) 



Meetapparatuur 

Trillingsmeetset 

Meetbout 



Presentatie Riskcontrol 

door dhr. Frans van Gestel (BouwQ) 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



Stadhuiskwartier Deventer 

De rol van riskcontroller 

Frans van Gestel 



Waarom een riskcontroller op dit werk?  

• De beste zorg voor een bijzonder project.  

• Beheersing van risico’s met directe invloed op  

• Omgeving (trillingen, zettingen) 

• Transportroutes in de omgeving (schades) 

• Daarnaast beheersing van risico’s met directe invloed op  

• Financiën 

• Tijd 

• Kwaliteit 

• Imago 



Wat is / doet een riskcontroller?  

• Voert niet zelf bouwwerkzaamheden uit, maar 

speurt naar risico’s met schadelijke gevolgen;  

• Niet vanuit een ivoren toren  

       maar op de werkvloer met vreemde ogen. 

       mede gebaseerd op ervaringen 

       We zien gevaar op een andere 

       manier op ons afkomen. 

Kortom: op een onafhankelijke manier 

het werk beoordelen en risicogestuurd ! 

We willen de vinger 

op de zere plek leggen. 



• Beoordeling van sloopcontract en bouwcontract 

Welke taken worden in dit project opgepakt?  

• Beoordeling van adviezen met risicovolle onderdelen 

• Beoordeling van monitoring van trillingen en 

zettingen: 

• zowel het plan hoe gemonitord wordt 

• als daadwerkelijke uitvoering 

• Beoordeling van maatregelen als er toch schade 

is of grenswaarden (van bijv. trillingen) worden 

overschreden.  

• Beoordeling of aannemer zijn werk zo inricht dat risico’s 

aanvaardbaar zijn 

• dit gebeurt door werkplannen, uitvoeringsinstructies etc. te 

beoordelen en te zien of deze in de praktijk ook worden 

uitgevoerd (inspecties).  



• We voeren vooraf risicoanalyses uit  

Hoe worden deze taken opgepakt?  

• We voeren gerichte inspecties / werkbezoeken uit, waarbij 

ingezoomd wordt op risicovolle onderdelen.  

• We leggen onze constateringen vast in rapporten, waarbij 

wezenlijke onderwerpen direct mondeling worden gemeld aan de 

belanghebbende om vervolgschade te voorkomen. 

• We maken gebruik van onze ervaring (risicodatabase) 

en andere deskundigen (zoals TNO en Deltares) 

• We voeren ‘onverwachte’ werkbezoeken uit, waarbij de 

dagelijkse gang van zaken wordt beoordeeld.  



 

Tot slot  

• Onze taak is om de risico’s die de omgeving (en dus de 

omwonenden) treffen zodanig goed worden aangepakt dat 

gevolgschade tot een minimum beperkt blijft. 

 

 

• Onze taak is om de risico’s die de gemeente/opdrachtnemer  

treffen (tijd, geld etc.) zodanig goed worden aangepakt dat 

gevolgschade tot een minimum beperkt blijft. 

• We zijn gestart met het beoordelen van het concept-sloopbestek 

en concept-monitoringsplan. 



Gelegenheid tot het stellen van vragen 

 


