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CROW-324 publicatie 

“Verantwoord aanbrengen elementenverharding; afweging 

tussen handmatig en mechanisch straatwerk”. 

Bron: online kennisbank CROW. 

 

Noot:  

 
[rood] risico's/probleemstellingen 

 
[blauw] richtlijnen, te volgen binnen het contractuele kader 
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die elementenverhardingen aanbrengt, deze 
werkzaamheden voorbereidt, uitvoert en calculeert. 
In de publicatie zijn risico’s en probleemstellingen met het bovenstaande vignet aangegeven 

en richtlijnen met het te volgen contractuele kader. Deze zijn met een roof en blauw vignet 

aangegeven. Opsteller heeft de tekst voor de leesbaarheid in dezelfde kleur gemarkeerd.  

 

Elementenverhardingen 

Wijzigingen 
Verantwoord aanbrengen elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch 
straatwerk: Samenvatting 
03-05-2013 
Herziening van publicatie. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige uitgave is dat 
het afwegingskader duidelijker toelicht in welke uitzonderingssituaties er niet mechanisch 
kan worden gestraat 
 

Inhoud van deze kennismodule 

Deze kennismodule draagt bij aan een betere samenwerking in de bestratingsketen, aan 
verantwoord straten en aan de vermindering van de fysieke belasting van de straatmaker. 

 Verantwoord aanbrengen elementenverharding - afweging tussen handmatig en 
mechanisch straatwerk (publicatie 324)  

Aanvullende informatie vakgebied Werk en Veiligheid: 

Op onze vakgebiedpagina ‘Werk en veiligheid’ vindt u meer informatie over: 

 Bij wegwerkzaamheden is het belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid van de 
wegwerker en de weggebruiker. Het veiligheidsniveau bij wegwerkzaamheden mag 
niet veel lager mag zijn dan in reguliere situaties. Er zijn zes punten opgesteld die het 
uitgangspunt vormen bij het opstellen van beleid over werk in uitvoering. 

Maar ook informatie over: 

 Kabels en leidingen 
 Werken in verontreinigde grond 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de helpdesk. Wilt u meer weten over de werking 
van de kennismodules? Bekijk de supportpagina. 

https://kennisbank.crow.nl/KennisModule/Detail/13109
https://kennisbank.crow.nl/KennisModule/Detail/13109
http://www.crow.nl/getmedia/545610c6-b8db-4e8a-9a12-27e7c75f8705/P324a-Instructiekaart-elementenverharding-(website)-versie-11-juli-2013.aspx?ext=.pdf
http://www.crow.nl/getmedia/545610c6-b8db-4e8a-9a12-27e7c75f8705/P324a-Instructiekaart-elementenverharding-(website)-versie-11-juli-2013.aspx?ext=.pdf
http://www.crow.nl/vakgebieden/werk-en-veiligheid/werk-in-uitvoering
http://www.crow.nl/ondersteuning
http://kennisbank.crow.nl/Home/Help
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Woord vooraf 

De bestratingsbranche kenmerkt zich in deze tijd door modern ambachtelijk werken en 
ondernemen. Ambachtelijk omdat het straatwerk nog steeds elementen van het gildewezen 
bevat. Modern omdat mechanisatie van het bestratingsproces steeds meer toepassing vindt. 
Mechanisatie draagt bij aan verlichting van de fysieke belasting van de straatmaker. Die 
fysieke belasting wordt vaak als een probleem gesignaleerd. 
De Arbeidsinspectie heeft alle partijen in de bestratingsbranche – opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en leveranciers – aangezet om de bestaande richtlijn, CROW-publicatie 282 
‘Mechanisch aanbrengen elementverharding’, verder te ontwikkelen voor het arbotechnisch 
verantwoord verwerken van elementen. Samen met een representatieve vertegenwoordiging 
van marktpartijen en gemeenten heeft CROW deze opdracht opgepakt. 
In de werkgroep ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ waren opdrachtgevers, 
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opdrachtnemers, leveranciers en platformorganisaties vertegenwoordigd. Door deelname van 
deze partijen is het zeker dat de relevante wet- en regelgeving, kennis en ervaring uit de 
markt in de publicatie zijn opgenomen. Tevens is er ingespeeld op de resultaten van een 
enquête over het gebruik van CROW-publicatie 282. 
De herziene versie ligt nu voor u, met een vernieuwde titel. De nieuwe titel gaat niet meer uit 
van mechanische verwerken als doel op zich. De werkgroep onderstreept hiermee dat het 
doel is om de straatwerkzaamheden verantwoord uit te voeren. De publicatie biedt een kader 
voor verantwoorde afwegingen waardoor in de bestratingsketen beter zal worden 
samengewerkt aan het verantwoord straten en vermindering van fysieke belasting zal 
optreden. De publicatie zal bijdragen aan meer informatie-uitwisseling waardoor discussie 
wordt voorkomen. Ze is voor de Arbeidsinspectie tevens een onderlegger voor handhaving in 
het verlengde van de arbocatalogus bestratingen. 
De ontwikkelingen op het gebied van de mechanische verwerking van elementen zijn nog 
steeds gaande. De werkgroep is zich er terdege van bewust dat deze publicatie een 
momentopname is. De innovatie gaat verder, gericht op nog betere en arbovriendelijkere 
mechanische hulpmiddelen, op het mechanisch herverwerken van nog kleinere elementen, 
het arbotechnisch nog beter kunnen formatteren en palletteren van te hergebruiken 
materiaal. Al deze onderwerpen passen binnen de agenda voor de toekomst. 
Een woord van dank is verschuldigd aan allen, die direct of indirect hun kennis en ervaring 
hebben ingebracht. Zij hebben met hun expertise deze publicatie tot stand gebracht. 
CROW 
dr. ir. I.W. Koster 
directeur 
ing. A.F.J. de Vries 
directeur OBN 
 
Bij het verschijnen van deze publicatie was de werkgroep ‘Mechanisch 
aanbrengen elementenverharding’ als volgt samengesteld: 
- ing. A.F.J. de Vries, Ondernemingsvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (voorzitter) 
- E.M. Bastiaan, Bastiaan Infra B.V. 
- ing. S. Bosma, Ingenieursbureau Oranjewoud BV 
- R. Bron, Struyk Verwo Infra 
- J.A. Dooremalen, gemeente Rotterdam 
- M. van Hallem, gemeente Amsterdam 
- A.T.H.A. van den Oord, Ahlmann Nederland BV 
- ing. J.B. Rikkerink, gemeente Enschede 
- H.W. Tuenter, Holding H.W. Tuenter B.V. 
- ing. G.A. Westenbroek, Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek . 
De begeleiding vanuit CROW was in handen van L.H.A. Schouten MBA; ir. A.M. Oostland 
was namens CROW secretaris. 
 
Samenvatting 

Deze publicatie gaat over de mogelijke spanning tussen het zorgen voor goede 
arbeidsomstandigheden en het leveren van hoge kwaliteit bij de aanleg van 
elementenverhardingen. Sinds het begin van deze eeuw wordt actief nagedacht over 
vermindering van de fysieke belasting. Verdergaande mechanisatie is vanaf die tijd als eis 
nadrukkelijk op de agenda gezet. De overheid stelt via wetgeving en handhaving eisen aan de 
verwerking van elementenverhardingen. De invulling van deze regels komen in toenemende 
mate bij de branche te liggen. De werkgroep heeft, als afspiegeling van de branche, met deze 
publicatie de basis gelegd om een eenduidig afweging te kunnen maken tussen mechanisch 
en handmatig verwerken. 
Verantwoord en kwalitatief verwerken is in deze publicatie het uitgangspunt. Voor zowel 
geheel handmatige verwerking als ook mechanische verwerking worden vuistregels gegeven 
die leiden naar een verantwoorde belasting van medewerkers in het straatproces. Voor 
situaties waarin twee of meer landelijk beschikbare technieken voorhanden zijn, wordt 
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mechanische verwerking als uitgangspunt gesteld. Het stappenplan en de door werkgroep 
opgestelde matrix helpen een verantwoorde keuze te maken tussen mechanische of 
handmatige verwerking. 
Handmatige verwerking blijft bestaan, daarom is onderzocht onder welke omstandigheden 
handmatig werk gezond kan worden uitgevoerd. Randvoorwaarden zoals arbeids- en 
rusttijden zijn beschreven. Met een straatwerkplan stellen bouwpartners een specifiek 
werkplan voor het aanbrengen van elementen op. Dit straatwerkplan wordt van het ontwerp 
tot aan de daadwerkelijke realisatie steeds verder ingevuld. 
In deze publicatie is stap voor stap beschreven welke knelpunten vanuit de praktijk zijn 
ervaren; er zijn richtlijnen opgenomen en begeleidende beschrijvingen. Mechanisatie eist de 
nodige zorg en borging van het logistieke proces: de toepassing van de juiste materialen en de 
juiste inrichting van het werkterrein. De inzet van machines en geschikt personeel bepaalt in 
belangrijke mate het slagen van dit proces. 
In overeenkomsten en in de ‘arbocatalogus bestratingen’ wordt deze publicatie als 
uitgangspunt genomen. Hierdoor wordt geborgd dat er in de projecten samen wordt gewerkt 
aan vermindering van de fysieke belasting. 
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die elementenverhardingen aanbrengt, deze 
werkzaamheden voorbereidt, uitvoert en calculeert. 
 

Inleiding 

Herziening van de richtlijn 
In 2010 verscheen CROW-publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’. 
Deze richtlijn helpt partijen in het werkveld bij de mechanisatie van het bestratingsproces. Ze 
geeft handvatten bij het bepalen en het toetsen van mechanisch aanbrengen van 
elementenverharding. De richtlijn geeft ruimte voor het benodigde maatwerk en 
interpretatie. 
Sinds het verschijnen van de publicatie zijn tal van vernieuwingen/innovaties ontstaan op het 
gebied van mechanisch straten waardoor deze richtlijn niet meer voldoende aansloot bij de 
‘laatste stand der techniek’. Besloten is om een openbare enquête te houden om te kunnen 
beoordelen of er behoefte was aan een herziening van publicatie 282. Op onderdelen was een 
nadere invulling en/of verduidelijking gewenst. De werkgroep bestaand uit een afspiegeling 
van de branche (ontwerpende partijen, opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van 
materialen en materieel) hebben het herzieningsproces ingevuld. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Het aanbrengen van elementenverhardingen is fysiek inspannend en verdient vanuit het 
oogpunt van de arbeidsomstandigheden extra aandacht. Op basis van studies naar de 
belasting van straatmakers is geoordeeld dat mechanisatie noodzakelijk is. 
De doelstelling van het beleid (en deze publicatie) is kwalitatief werk met verantwoorde 
fysieke belasting van medewerkers. Handmatig werk blijft bestaan voor zowel het traditionele 
straatwerk als bij werken met inzet van een machine. Dit laatste wordt in deze publicatie 
aangeduid als (handmatig) restwerk. 
De kwaliteitseisen die in ons land aan elementenverharding worden gesteld, zijn hoog. 
Gebaseerd op de praktijkervaringen stellen de RAW-bepalingen heldere, meetbare eisen aan 
strakheid en vlakheid. Mechanische verwerking rechtvaardigt niet een verlaging van de 
kwaliteitseisen. 
Van het ontwerp tot aan de daadwerkelijke realisatie worden keuzes steeds verder ingevuld. 
Met behulp van een straatwerkplan stellen bouwpartners een specifiek werkplan voor het 
aanbrengen van elementen op. Het straatwerkplan borgt dat volledige informatie over 
projectspecifieke situaties en keuzes van de andere partijen in de samenwerkingsketen wordt 
gegeven. 
Afwegingen worden gemaakt met een stappenplan en een matrix. Uit onderzoek naar de 
fysieke belastingsniveaus (zie literatuurlijst) blijkt dat het handmatig restwerk (dat optreedt 
bij gebruik van mechanische hulpmiddelen) zwaarder uitvalt dan het handmatig werk bij 
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‘traditioneel straatwerk’. De mate waarin de straatmaker belast wordt verschilt aanzienlijk. 
Het inzetten van een mechanisch hulpmiddel verlicht niet per definitie de fysieke belasting 
van medewerkers. Inzet van machines en mechanische hulpmiddelen mag niet leiden tot 
verslechtering van de arbeidsomstandigheden (zoals eentonige productie of een te hoge 
werkdruk). 
 
Procesmatig werken 
De werkgroep heeft gekeken naar situaties waarin het proces knelpunten kent. Opvallend is 
dat in situaties waarin ‘slecht werk’ wordt geleverd, dit het gevolg is van een opeenstapeling 
van fouten en van vragen/discussies die op de verkeerde plek worden gevoerd. 
Maar zelden is een slecht resultaat uitsluitend te wijten aan het materiaal, de wijze van 
aanbrengen of het onderhoud. 
In een proces van mechanisch bestraten komt de druk te liggen op alle partijen om 
bijvoorbeeld de juiste materialen toe te passen, maatvast materiaal te leveren, geschikte 
mechanische hulpmiddelen voor handen te hebben en in te zetten en goede controles uit te 
voeren. De ruimte om te improviseren, zoals voorheen vaak nog mogelijk was, is hiermee 
verdwenen. Het komt aan op een controleerbare resultaatsbeschrijving en een sterk logistiek 
proces, waaronder het tijdig organiseren van bestellingen en specifieke pakketvormen of 
mixpakketten. In deze publicatie is het bouw-/bestratingsproces centraal gesteld, bijkomende 
handelingen (aanvoeren van zand, machines en materialen, realiseren en leggen van 
bestratingen, schoonmaak-, opruim- en afvoerwerkzaamheden) zijn niet beschreven. De 
nadruk ligt op het informeren, afwegen en samenwerken om zo in de keten te werken aan een 
reductie van de fysieke belasting. Bij het opstellen van deze publicatie is vastgesteld dat er 
diverse bruikbare studies zijn uitgevoerd en rapporten zijn opgesteld met betrekking tot de 
handelingen in het bestratingsproces, het gedrag van mechanisch gelegde elementen en het 
bewegingsapparaat van de straatmaker. Er is voor gekozen om datgene wat reeds is 
beschreven en nog van toepassing is niet opnieuw te beschrijven. 
 
Wet en regelgeving 
Essentieel is dat dezelfde uitgangspunten in de hele branche worden toegepast zodat 
concurrentie op ongezonde fysieke belastingen wordt teruggedrongen. De afwegingen zijn 
niet vrijblijvend, ze beginnen in de arbowetgeving, waarna ze aansluiten op de 
brancheafspraken in de arbocatalogi en de contractuele verhoudingen (via bestekken en 
overeenkomsten). De processen in de keten sluiten aan bij de (in de Arbowet gestelde) 
arbeidhygiënische strategie. Conform deze strategie dienden de volgende maatregelen te 
worden overwogen (in volgorde van afnemende voorkeur): 

 Bronmaatregelen, bijvoorbeeld het kiezen voor een alternatieve constructie of lichter 
materiaal. 

 Collectieve maatregelen, het aanhouden van redelijke werktijden en voldoende rust. 
 Individuele maatregelen, bijvoorbeeld opleiding en instructie voor medewerkers. 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld het dragen van veiligheidsschoeisel of 

kniebeschermers. 

Vanuit de wetgeving bezien moet ieder project in zijn geheel worden afgewogen. In deze 
richtlijn en de arbocatalogus bestratingen wordt een groot deel van de afwegingen sectoraal 
gemaakt, waardoor efficiënter en eenduidiger gewerkt kan worden. In uitzonderingssituaties 
en voor de projectspecifieke situaties kan de gebruiker van de publicatie 
maatwerkoplossingen uitwerken. Dergelijke oplossingen moeten (vanzelfsprekend) vooraf 
expliciet worden beschreven. In deze publicatie wordt hiervoor een uitgewerkte oplossing in 
het gedetailleerd werkplan UAV 1989/UAV 2012 gegeven (voor dit doel wordt het onderdeel 
van het werkplan dat over bestratingen gaat aangeduid als ‘straatwerkplan’, zie paragraaf 4.1) 
Naast de wetgeving sluit de publicatie aan op de arbocatalogus bestratingen (zie bijlage II ) 
en op de RAW-systematiek. 
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Deze publicatie wordt gezien als een beschrijving van de ‘stand der techniek’, daardoor 
mogen partijen alleen op basis van gefundeerde argumenten afwijken van de uitgangspunten 
van deze publicatie. Hiernaast wordt bedrijven aanbevolen om deze publicatie te betrekken 
bij hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

 
 
Leeswijzer 
In figuur 1 staat een stappenplan dat als een rode draad door deze publicatie loopt. Stap voor 
stap wordt in de volgende hoofdstukken beschreven welke problemen vanuit de praktijk zijn 
ervaren. Deze teksten zijn voorzien van een rode icoon en een rode balk. Per probleem is een 
richtlijn opgenomen voorzien van begeleidende beschrijvingen; deze zijn gemarkeerd met 
een blauwe icoon en een blauwe balk. 

 
[rood] risico's/probleemstellingen 

 
[blauw] richtlijnen, te volgen binnen het contractuele kader 
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die elementenverhardingen aanbrengt, deze 
werkzaamheden voorbereidt, uitvoert en calculeert. 
 

1 Mechanisch aanbrengen 

 
Van de technieken die beschikbaar zijn voor het mechanisch aanbrengen van elementen zijn 
al diverse goede beschrijvingen gemaakt. In de literatuurlijst staan verschillende publicaties 
die als basis/uitgangspunt voor deze publicatie hebben gediend. 
Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van bestratingen met gelijkvormige elementen die zijn 
aangelegd door ‘vlijen’ minimaal zo goed is als de kwaliteit van bestratingen waarbij de 
verharding onder de hamer is aangebracht. Vlijen wordt hierbij gezien als: het in verband 
neerleggen van elementen en het door middel van een trilplaat vastzetten en verdichten van 
elementen. 
In combinatie met de technieken voor het mechanisch verwerken van de elementen worden 
ook nog handmatige hulpmiddelen gebruikt. Bijvoorbeeld hulpmiddelen voor het tillen van 
grote en zware elementen als natuursteen en trottoirbanden en voor de verwerking van 
pakketten (klemmen en vacuümtechnieken). Vastgesteld kan worden dat de ontwikkelingen 
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voor mechanisch verwerken nog niet afgerond zijn. Voor veel situaties zijn al volwaardige 
mechanische oplossingen beschikbaar. Twee onderwerpen verdienen bij mechanisch straten 
bijzondere aandacht: 

a. De arbeidsomstandigheden in het proces van mechanisch bestraten. 
b. Bijzondere situaties waarvoor geen technieken beschikbaar zijn die een acceptabel 

resultaat opleveren. 

Punt b wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2. Punt a blijft een actiepunt waaraan men door de 
gehele keten moet blijven werken. 

 
Niet elke techniek verlicht de fysieke belasting. Er zijn veel variaties in uitvoering en diverse 
(on)mogelijkheden, met grote verschillen in de belasting van de werknemers als gevolg. Bij 
een aantal technieken zorgt het simpelweg neerzetten van een machine of het inzetten van 
een mechanisch hulpmiddel niet voor de gewenste beperking van de fysieke belasting van de 
werknemers. 
 
Bestratingsmachines verschillen aanzienlijk naar prestaties en arbeidsomstandigheden. Bij 
het mechanisch verwerken zijn er wat de fysieke belasting van de werknemers betreft drie 
risicovolle situaties, namelijk: 

a. De bediening van de machines. 
b. Het bevoorraden van bestratingsmateriaal in machines (herstraten). 
c. Het handmatig aanbrengen van de passtenen (in paragraaf 1.3 ‘Resterend handwerk 

bij mechanisch verwerken’ wordt hierop ingegaan). 

 
Fysieke overbelasting bij mechanische verwerking moet worden voorkomen. Het ontwerp en 
de bediening van bestratingsmachines moeten ergonomisch verantwoord zijn. Voldoende 
taakvariatie is een vereiste en duwen, trekken, schuiven en sjorren moeten worden 
voorkomen. 

 
Bestratingsmachines moeten voldoen aan de diverse eisen die worden gesteld in de 
machinerichtlijn. Bestratingsmachines hebben een CE-markering: de machines moeten 
voldoen aan de geluids- en trilnormen en draaiende delen moeten zijn afgeschermd. 

 
In het bestek (de overeenkomst) worden de afwegingen naar materiaal en werksituatie 
expliciet gemaakt en doorgegeven aan de uitvoerende partijen. De uitvoerende partijen 
vragen voorafgaand aan de opdracht om de benodigde informatie voor de uitvoering. 
In de werkgroep, expertmeetings en de praktijk is het logistieke proces genoemd als 
kernelement dat bepaalt of mechanisatie haalbaar is. Daarom is in deze publicatie ervoor 
gekozen om het resultaat en het proces centraal te stellen, met als uitgangspunten het 
inzetten van arbotechnische hulpmiddelen en het creëren van gezonde 
arbeidsomstandigheden voor de werknemer. 

 
Mechanische verwerking kent technische beperkingen ten aanzien van de verwerkbaarheid 
en de eindkwaliteit van het straatwerk. 
 
Fysiek verantwoord verwerken en kwalitatief voldoende resultaat moeten dus de 
uitgangspunten zijn. In de praktijk moet daarom het mechanisch verwerken een vaste 
afweging vormen in de planvormingsfase tot en met de realisatiefase. Wanneer mechanische 
verwerking aantoonbaar niet mogelijk is, moet worden overgegaan op handmatig verwerken 
van elementen. Bij zowel handmatig als mechanisch verwerken van elementen moet de 
fysieke belasting van de werknemer voorafgaand en tijdens de realisatie binnen aanvaardbare 
grenzen worden gehouden. 
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In de volgende hoofdstukken worden de afweging, planmatige invulling en daadwerkelijke 
uitvoering van mechanisch verwerken verder uitgewerkt. 
 

1.1 Ontwerpkeuzes 

Naar schatting bestaat meer dan de helft van de Nederlandse verhardingen in 
verblijfsgebieden uit elementenverhardingen. Het gaat hierbij vaak om verhardingen die 
beeldbepalend zijn voor de omgeving. Opvallend is de grote variatie aan elementen die 
worden toegepast en de verbanden waarin ze worden gelegd. Oorspronkelijk werd voor 
elementenverhardingen natuursteen gebruikt. Hierna volgden straatbakstenen en later ook 
betonstraatstenen. Nog steeds is er productontwikkeling waardoor het assortiment groeit. 
Het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied en het kennen van alle 
materiaaleigenschappen is – samen met het inpassen in de omgeving – uitgegroeid tot een 
volwaardige ontwerppraktijk. 

 
Esthetische afwegingen, de mate van variatie en de afstemming op de omgeving vallen onder 
de keuzevrijheid van de ontwerper. Deze keuzevrijheid kan grote gevolgen hebben voor de 
mogelijkheid om mechanisch te verwerken en dus voor de omstandigheden waaronder wordt 
gewerkt. Ondoordachte keuzes kunnen tot gevolg hebben dat werknemers met soms onnodig 
zwaar en onverwerkbaar materiaal aan het werk worden gezet. 

 
De ontwerper heeft de vrije hand bij de keuze van materiaal, verband en situering, maar wel 
wordt aanbevolen dat hij direct met deskundigen het werkplan toetst en waar nodig bijstuurt. 
De mogelijkheden voor mechanisatie en het verminderen van de belasting van de werknemer 
moeten worden afgewogen bij het vertalen van het ontwerp naar een uitvoeringsontwerp. In 
het bestek (de overeenkomst) worden deze afwegingen expliciet gemaakt en doorgegeven aan 
de uitvoerende partijen (zie hoofdstuk 4). De uitvoerende partijen vragen voorafgaand aan de 
opdracht om alle informatie voor een goede uitvoering van de opdracht. 
 
Elementenverhardingen kunnen behalve uit esthetische overwegingen ook worden 
aangebracht uit praktische overwegingen. Elementenverharding wordt toegepast met het oog 
op zettingen (tijdelijke sleuven en bouwwegen) en kabels en leidingen. Daarnaast kunnen 
elementenverharding eenvoudig uitgebreid worden en kunnen elementen zo gelegd worden 
dat water afgevoerd kan worden. 
 

1.2 Ketenproces 

Bij een uitgebreid ontwerpproces wordt gewerkt in fasen. Tabel 1 laat zien uit welke fasen een 
uitgebreid en zorgvuldig proces bestaat en welke actoren hierbij betrokken zijn. Uit de tabel 
blijkt dat de daadwerkelijke uitvoering vaak het resultaat is van samenwerking tussen 
verschillende partijen en dat er diverse overdrachtsmomenten zijn. Ieder 
overdrachtsmoment vraagt om expliciete keuzes ten aanzien van materiaal, verband en 
situatie. De vraag hoe het straatwerk moet worden aangebracht in de uitvoeringsfase komt 
vaak nog niet aan de orde in de ontwerpfase omdat het resultaat centraal staat. Toch is het 
verstandig in de ontwerpfase naast de gebruikelijke basisgegevens zoals ondergrond, kabels 
en leidingen tevens aandacht te besteden aan de maakbaarheid. 

Fase  
1 

UAV UAV-gc 

Voorlopig ontwerp (VO) of 
schetsontwerp 

opdrachtgever opdrachtgever/zelfstandig hulppersoon 

Definitief ontwerp (DO) opdrachtgever opdrachtgever/opdrachtnemer/ 
zelfstandig hulppersoon 
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Uitvoeringsontwerp (UO) opdrachtgever opdrachtnemer/zelfstandig hulppersoon 

Bestek, overeenkomst opdrachtgever 
hoofdaannemer 

opdrachtnemer/zelfstandig hulppersoon 

Uitvoering van het werk Opdrachtgever directie 
aannemer onderaannemer 

opdrachtnemer/zelfstandig hulppersoon 

1 In alle fasen zijn vaak ontwerpende dienstverleners actief zoals architecten, ingenieurs en adviseurs 
die zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ter zijde staan en daardoor ook een belangrijke rol 
spelen in de keten. 

 
Veel overheden hebben hun materiaaltoepassing gestandaardiseerd. Het gebruik van 
standaardmaterialen wordt voorafgaand aan het voorlopig ontwerp (VO) als randvoorwaarde 
gesteld. Verder wordt er gewerkt met geïntegreerde contractvormen (D&C, Turn Key) waarbij 
voor het VO een ‘programma van eisen’ (pve) met betrekking tot de functies wordt opgesteld. 
Naar schatting de helft van het totale straatwerk in Nederland bestaat uit hergebruikte 
elementenverhardingen (herstraatwerk). Het hergebruik van elementenverhardingen zal niet 
altijd doordacht en vanuit een zwaar ontwerpproces, zoals dat in tabel 1 beschreven is, 
plaatsvinden. Een stuk(je) straatwerk wordt gemakkelijk opgebroken, eventueel opgenomen 
en vervolgens weer in de oude situatie teruggebracht. Daarnaast ligt vaak de nadruk in het 
werk op een andere activiteit, bijvoorbeeld het vernieuwen van het riool, het herinrichten van 
een park of het uitvoeren van een bodemsanering. Hierdoor ontbreken ontwerpkeuzes, 
worden inventarisaties niet uitgevoerd en zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een 
juiste afweging. 
Een ander probleem is dat er bij werken een lange keten van (onder)aanneming kan ontstaan 
waardoor de informatievoorziening kan stagneren. Niet zelden wordt hierdoor het maken van 
afwegingen (alleen) overgelaten aan de uitvoerenden. Deze zijn niet altijd op de hoogte van 
de mogelijkheden van mechanisatie of zijn niet in staat om de werkzaamheden optimaal te 
verlichten of hebben hiervoor geen aandacht. Toch zijn ook voor situaties waar elementen 
hergebruikt worden geschikte mechanisatietechnieken voorhanden. 

 
Wanneer straatwerk geen onderdeel vormt van het primaire proces van ontwerp en 
uitvoering en wanneer er sprake is van een lange keten van uitbestedingen, gaat essentiële 
informatie verloren. Het gevolg is dat er wordt gewerkt volgens een ‘spontaan proces’, zonder 
afwegingen. In dergelijke werksituaties worden vaak kansen op mechanische verwerking 
gemist. En wanneer ze al worden gezien, worden ze niet goed aangepakt waardoor men 
vastloopt. 

 
De opdrachtgevende partij, een overheid maar ook een hoofdaannemer, blijft 
verantwoordelijk voor het inventariseren en het definiëren van materiaal, verband en 
situatie. In het bestek (de overeenkomst) moeten de afwegingen expliciet worden beschreven 
en doorgegeven aan de uitvoerende partijen (zie hoofdstuk 4). Uitvoerende partijen vragen 
voorafgaand aan de opdracht, in het aanbestedings-/offertetraject om de benodigde 
informatie voor de uitvoering. De aannemende uitvoerende partij geeft deze informatie door 
aan de onderaannemer als er werk wordt uitbesteed. 
 

1.3 Resterend handwerk bij mechanisch verwerken 

Bij de mechanische verwerking van bestratingselementen zijn nog pas- en aansluitstukken 
nodig doordat de pakketten en klemmen vaste afmetingen hebben. Het leggen van 
passtukken wordt als voornaamste belasting bij mechanisch verwerken genoemd. Het 
repeterende karakter, de werkhouding en het ‘tegen de machine opwerken’ hebben een 
nadelig effect ten opzichte van traditioneel handmatig straatwerk. Bij de keuze in het 
ontwerp, materieel en pakketten is het van belang om handmatig restwerk zo veel mogelijk te 
voorkomen. Figuur 2 en tabel 1 geven aan dat door het toepassen van een andere pakketvorm 
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een aanzienlijke hoeveelheid resterend handwerk is te voorkomen. De exacte hoeveelheid 
hangt af van het formaat en het verband. Sinds enige jaren zijn er leveranciers die passtukken 
in de machinaal gestapelde pakketten meeleveren waardoor de stabiliteit van de pakketten 
wordt vergroot en de hoeveelheid (handmatig) te leggen passtenen wordt verkleind. 

 

a 

Bij mechanische verwerking moet het handmatig te leggen restoppervlak worden 
behandeld als fysiek belastend handwerk. In verhouding tot het ‘normale’ handwerk 
moeten deze werkzaamheden als dubbel zo zwaar worden benaderd. 

b Bij mechanische verwerking geeft de opdrachtnemer in het straatwerkplan (paragraaf 
4.1) de hoeveelheid resterend handmatig werk aan (zie hiervoor de voorbeeldberekening 
in tabel 1). 

Het percentage resterend handmatig werk volgt uit het ontwerp, de bestratingsmachine en de 
pakketvorm die wordt toegepast en is pas vast te stellen als alle keuzes (ontwerp, werkwijze, 
pakket) zijn gemaakt. 

 

Figuur 2. Passtenen bij handmatig straatwerk 

Tabel 1. Voorbeeldberekening restoppervlak bij gebruik van een elleboogpakket 
versus keperpakket, op basis van aannames 

Situatie A (zie figuur 2) 

Elleboogpakket (45 stenen per m 2 , kleiformaat) 60 m lengte, 4,8 m brede weg 
(288 m2 ) 

Restoppervlak Mechanisch 
aanbrengen 

Aantal 
reststenen 

Aantal 
stenen 

Restoppervlak 

Koppelstukken tussen de mechanisch aan 
te brengen lagen (aantal stenen per laag is 
45m2 ) 

222 m2 5 per m2 1110 25 m2 

Overhoeken 60 m 24 per m 1440 32 m2 

Bisschopsmutsen 60 m 6,6 per m 396 9 m2 

Totaal 66 m2 

Situatie B (zie figuur 2) 

Keperpakket (45 stenen per m2, kleiformaat) 60 m lengte, 4,8 m brede weg (288 
m2) 
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Restoppervlak Mechanisch 
aanbrengen 

Aantal 
reststenen 

Aantal 
stenen 

Restoppervlak 

Koppelstukken tussen de mechanisch aan 
te brengen lagen (aantal stenen per laag is 
45 m2) 

279 m2 - - - 

Overhoeken - - - - 

Bisschopsmutsen 60 m 6,6 per m 396 9 m2 

Totaal 9 m2 

Resterend handmatig werk kent een maximum van 20 m2 /persoon/dag (zie 
paragraaf 3.2).  Bij een dagproductie van 144 m2 /dag (33 m2 handmatig), vergt 
situatie A minimaal twee medewerkers voor het resterend handmatig werk. Situatie 
B kan met eén medewerker voor het resterend handmatig werk worden uitgevoerd. 
Bij deze berekening is de uitkomst naar boven afgerond. 

 

1.4 Essentiële factoren 

De kwaliteit van de mechanisch aangebrachte verhardingen varieert. Van invloed zijn de 
gebruikte materialen en het ingezette materieel. Het mechanisch aanbrengen van 
verhardingen vergt een aanvullende vakkundigheid. Hierna worden essentiële factoren 
gegeven om mechanisch te kunnen straten en waaraan bijzondere aandacht moet worden 
gegeven: 

 

a De onderbaan (straatlaag en fundering) moet verdicht zijn en een volledig egaal profiel 
hebben. De overeenkomst/het bestek vermeldt de verdichtingsgraad en het profiel. 

b De partijen leggen de toegestane maatverschillen voorafgaand aan de verwerking vast. De 
vastgelegde maat wordt hiermee door de opdrachtgevende partij geaccepteerd voor het 
eindresultaat. 

c Direct na het leggen van een element moet de voeg met de voorgaande elementen worden 
gecontroleerd. Te ruime voegen worden voor het leggen van de daaropvolgende stenen 
gecorrigeerd. 

d De aanlevering van de materialen moet goed worden afgestemd op de methode van 
verwerking ( bijlage III geeft een voorbeeld van veel voorkomende pakketten). 

e De ruimte en de inrichting van het werkterrein moeten dusdanig zijn dat materialen 
efficiënt kunnen worden verspreid en verwerkt. 

 
Ad a 
Dit is niet alleen van belang voor het resultaat. Vanuit het oogpunt van de 
arbeidsomstandigheden wordt het ‘afreien’ (het handmatig met een lat gladstrijken van de 
straatlaag) als zeer belastend gezien. Hierover meer in hoofdstuk 2. 
 
Ad b 
Maatverschillen in dikte van elementen die in de vlakke en harde onderbaan worden getrild, 
zorgen voor een ongelijke verdichting. Dit geeft zichtbare oneffenheden. De vaststelling van 
de maatvastheid hoort bij de inventarisatie voor het uitvoeringsontwerp. Om discussies en 
voldongen feiten achteraf te voorkomen, moeten partijen de maatvastheid voorafgaand aan 
de uitvoering verifiëren. 
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Ad c 
Het aanslaan heeft tot doel om in aanvulling op artikel 31.4 van de Standaard RAW 
Bepalingen te bereiken dat er niet simpelweg vanaf pakketten in het werk wordt geschept. 
Vakkundig werken is ook bij mechanisch straten belangrijk. Bij de oplevering voor 
ingebruikname (RAW-artikelen 31.44.01 en 31.44.02 Standaard 2010) komt ook 
vakkundigheid als aspect naar voren, waarover meer in hoofdstuk 4. 
 

2 Toepassing van het afwegingskader 

 
De afwegingen tussen handmatige en mechanische verwerking van elementen worden 
gemaakt met behulp van de volgende hulpmiddelen: 

 Het stappenplan (figuur 1, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de techniek); 
 de matrix (bijlage I, bijvoorbeeld de maatvastheid van het materiaal); 
 de basiseisen (zie paragraaf 3.2, bijvoorbeeld de rusttijden en micropauzes). 

De informatie uit bovenstaande afwegingen worden per bouwfase expliciet opgeschreven in 
het straatwerkplan (zie paragraaf 4.1). 
In hoofdstuk 1 is de noodzaak benadrukt van het maken van tijdige afwegingen in het 
bestratingsproces. Aangegeven is dat de verschillende betrokken partijen vanaf het 
ontwerpstadium tot en met de realisatie elkaar voldoende moeten informeren om het proces 
tot een succes te maken. Op basis van de beoogde doelstelling – kwalitatief straatwerk op een 
gezonde manier aanleggen – is het stappenplan opgesteld dat voorafgaand aan elk werk moet 
worden doorlopen. Om een zo groot mogelijk draagvlak te bereiken, is het straatwerkplan zo 
eenvoudig mogelijk gehouden. Het doel is om te komen tot uniforme basisafwegingen. 
Voorheen maakte iedere partij in het proces zijn eigen afwegingen, gebaseerd op ervaringen, 
belangen of kennis. Deze afwegingen zullen blijven bestaan en nodig blijven voor het invullen 
van de details. Door invullen van het straatwerkplan werken de partijen op hoofdpunten op 
dezelfde wijze waardoor concurrentie op gezondheid wordt beperkt en de communicatie 
wordt verbeterd. 
Bij het straatwerkplan is aansluiting gezocht bij de arbowetgeving. Deze wetgeving kent drie 
verschillende niveaus: Arbowet, arbobesluit en arboregeling. Wat betreft de fysieke belasting 
staat in het arbobesluit omschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het 
realiseren van goede arbeidsomstandigheden. In het kader van deze publicatie zijn dan de 
volgende punten van belang: 

a. Bij het opstellen van het bedrijfsbeleid moet een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) worden opgesteld die aan de ‘stand der wetenschap’ voldoet. Voor technische 
oplossingen wordt ook wel de term ‘stand der techniek’ gebruikt (artikel 3, lid 1). 

b. De fysieke belasting mag de veiligheid en de gezondheid van de werknemer niet in 
gevaar brengen. Als het redelijkerwijs onmogelijk is alle veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s van fysieke belasting te voorkomen, moet de werkgever ervoor 

javascript:popImage('P324_stap 2.jpg', '')


Pagina 13 van 49 

 

zorgen dat de gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer zo veel 
mogelijk worden beperkt. 

c. De regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in het bestratingsproces, waaronder 
het V&G-plan, geldt als uitgangspunt. 

Punt b is van belang geweest voor het stappenplan. ‘Mechanisch aanbrengen’ wordt in het 
kader als startpunt genomen omdat dit past bij het uitgangspunt om de voorkeur te geven 
aan bronmaatregelen boven het beperken van gevaarlijke/schadelijke situaties. 
Bij punt c kan worden opgemerkt dat het Bouwprocesbesluit (arbobesluit afdeling 5 
Bouwproces) net als deze publicatie vanuit een procesmatige benadering van het 
bouwproces/bestratingsproces werkt. Het is van belang om al tijdens het ontwerpproces na 
te denken over de gevolgen voor de werknemers, zie paragraaf 4.1. 
 

2.1 Stand der techniek 

De wetgever verlangt een onderbouwing in de RI&E die invulling geeft aan de ‘stand der 
wetenschap’ of de ‘stand der techniek’. 

 
De eis aan de RI&E houdt in dat ieder bedrijf dat bij de uitvoering van 
bestratingswerkzaamheden betrokken is, zou moeten afwegen wat de ‘stand der techniek’ is. 
Bovendien zou men in de privaatrechtelijke overeenkomst, het bestek, moeten nagaan wat op 
grond van de ‘stand der techniek’ wel en niet kan worden gemechaniseerd. 
 
De wetenschap en de techniek op het gebied van de fysieke belasting bij het aanbrengen van 
elementenverhardingen zijn nog volop in ontwikkeling. Uitgaande van de arbocatalogi werd 
bij het opstellen van deze publicatie gesteld dat er getoetst zou worden op basis van ‘bewezen 
beschikbare technieken’. Hierbij rijst de vraag wanneer een techniek kan worden aangemerkt 
als een bewezen beschikbare techniek. Algemeen wordt hiervoor aangehouden dat er 
minimaal drie leveranciers moeten zijn die landelijk het materieel (het arbovriendelijke 
hulpmiddel) leveren en/of verhuren. 
Gezien het feit dat mechanisatie bij de verwerking van bestratingselementen nog in 
ontwikkeling is, is bij de beoordeling uitgegaan van een minimum van twee beschikbare 
technieken. De technieken zijn geprojecteerd op resultaatbeschrijvingen. Hierdoor kwam in 
het bestratingsproces het resultaat weer centraal te staan. De keuze voor mechanisch of 
handmatig straten is in deze publicatie te omschrijven als: ‘Resultaat dat met bewezen 
beschikbare technieken te realiseren is volgens de geldende eisen’ (zoals deze bijvoorbeeld in 
paragraaf 31.42 van de RAW zijn gesteld). 
Door de gestelde formulering wordt aangesloten op de praktische vraag welke 
werkzaamheden met mechanische hulpmiddelen (materieel) zijn uit te voeren. Deze afweging 
maakt ook duidelijk dat niet alle verhardingen mechanisch kunnen worden aangebracht. 
Als argument tegen mechanisatie werd genoemd dat de verwerking van stenen tot machinale 
pakketten een verplaatsing van handmatig werk naar de fabrieken oplevert. Inmiddels zijn bij 
de leveranciers van elementen echter geautomatiseerde/mechanische verwerkingsstraten 
voor het formeren van machinale pakketten operationeel. Deze ontwikkeling toont aan hoe 
belangrijk een sectorale aanpak is. 

 
Om mechanisch een baan te maken, zijn bewezen technieken beschikbaar: gesteld wordt dat 
het baan maken mechanisch moet gebeuren zolang de context van het werk dit toelaat. 
Oppervlakten van meer dan 40 strekkende meter lengte, met een breedte van meer dan 2,5 
meter, moeten in ieder geval mechanisch worden afgereid. 
 
Voor alle werken is mechanisch aanbrengen het startpunt van de afweging. Het hoeft echter 
niet altijd het eindpunt te zijn, bijvoorbeeld omdat de huidige stand van de techniek dit niet 
toelaat of omdat dit geen sluitende oplossing biedt voor het terugbrengen van de fysieke 
belasting. 
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Het stappenplan (figuur 1) begint met ‘mechanisch aanbrengen’ (stap 1). Voor het grootste 
deel van de nieuwe werken, bij toepassing van vormvast materiaal, kan het hierbij blijven. De 
opdrachtgever gaat dan uit van mechanische verwerking. De aannemer weegt zelf af welke 
arbovriendelijke (mechanische) hulpmiddelen hij hierbij inzet (techniek en capaciteit). Alleen 
voor de resterende werkzaamheden, zoals het vullen van de kanten met vulstukken, blijft 
fysiek zwaar werk over. Deze restlast moet als handmatig werk worden gezien en worden 
ingeschat volgens de in stap 3 beschreven principes (zie hoofdstuk 3). 
 

2.2 De matrix 

Wanneer het uitvoeringsontwerp/bestek onderdelen bevat waarvan te betwijfelen is of deze 
mechanisch kunnen worden gelegd, kan worden bekeken of men kan doorgaan naar de 
tweede stap in het schema: ‘technisch, tenzij’. Uitgaande van het gevraagde projectresultaat 
wordt dan volgens figuur 3 gezocht naar een standaardonderbouwing van dit ‘tenzij’. 
Figuur 3 geeft schematisch de uitzonderingen weer op het mechanisch aanbrengen, zoals 
deze in de matrix (zie bijlage I ) zijn opgenomen. Deze matrix is het resultaat van een groot 
aantal gesprekken en overleggen met deskundigen (binnen de werkgroep, maar ook 
daarbuiten). In die gesprekken zijn allerlei mogelijke situaties (variërend van op basis van 
ruimte, talud, verband en materiaal) op het gebied van elementenverharding aan de orde 
geweest. Voor iedere situatie is bekeken of hiervoor twee of meer bewezen technieken 
voorhanden waren. Daaruit kwam naar voren dat hierop vier uitzonderingen bestaan. 

                                     

Figuur 3. Matrix mechanisch aanbrengen elementenverharding (stap 2) 
 
Ruimte en obstakels 
Bij de uitzondering ‘ruimte’ is gekeken naar de minimale breedte die er voor mechanische 
verwerking nodig is, uitgaande van de bewezen beschikbare technieken. Op het moment van 
rapporteren zijn er geen bewezen technieken voor het element-voor-element aanbrengen van 
straatstenen. Daarom is uitgegaan van de technieken die werken vanaf pallets (vacuüm- en 
klemtechnieken). Deze laatste technieken zijn in voldoende mate beschikbaar om als 
bewezen en beschikbaar te worden gekwalificeerd. De daadwerkelijk benodigde werkruimte 
wordt bepaald door de pakketgrootte (minimale breedte is een veelvoud van een pakket) en 
de manoeuvreermogelijkheden van de machine. 
Pakketten zijn leverbaar in diverse verbanden en formaten (zie bijlage III ). De te gebruiken 
pakketten moeten worden afgestemd op de mechanische verwerkingsmethode. In de praktijk 
moet er rekening mee worden gehouden dat alleen met veelvouden van een pakket met 
klemmen gewerkt kan worden en dat het aansluiten op bestaande verharding nooit mogelijk 
is zonder pas-, hak- en knipwerk. 
Op locaties kunnen diverse hoge obstakels zoals lantaarnpalen, bomen, enzovoort aanwezig 
zijn waardoor het mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen wordt bemoeilijkt. 
Lage objecten zoals paaltjes en struiken waar bestratingsmachines overheen kunnen 
draaien, worden niet gezien als obstakel. Bij obstakels het straten langs bebouwing geldt de 
gevellijn als grens voor de beschikbare ruimte om mechanisch te kunnen straten. Als 
obstakels het mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen verhinderen, dan moeten 
ze in overleg met de opdrachtgever worden verwijderd wanneer dat mogelijk is. Als het niet 
mogelijk is om obstakels van tevoren te verwijderen, moet in het straatwerkplan worden 
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aangegeven of elementen toch mechanisch kunnen worden verwerkt (zie bijlage V , bij 
‘afweging mechanisch versus handmatig’). 
Figuur 4 laat zien dat elementen mechanisch om obstakels heen kunnen worden gelegd, zoals 
bijvoorbeeld tussen gevel en bosschages (groen oppervlak). Niet altijd is het praktisch 
mogelijk om achter obstakels mechanisch te werken, zoals tussen de gevel en de bushalte in 
figuur 4 (rood oppervlak). Waar technisch mogelijk, worden elementenverhardingen 
mechanisch aangebracht. 

                                    

Figuur 4. Mechanisch straten bij aanwezigheid van obstakels. 
 
Bij mechanische verwerking wordt rekening gehouden met restwerk dat handmatig 
noodzakelijk is (zie ook paragraaf 1.3 resterend handwerk bij mechanisch verwerken). 

 
Het door obstakels niet mechanisch aan te leggen oppervlak wordt bepaald in het 
straatwerkplan. Dit oppervlak moet worden betrokken bij het handmatig restwerk (zie de 
voorbeeldberekening in tabel 1). 
 
Er zijn situaties waarbij de inzet van machines voor mechanisch aanbrengen van 
elementenverharding een gevaar kan zijn voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een 
drukke winkelstraat. Dan zal een strikte afweging moeten worden gemaakt of 
verkeersmaatregelen een voldoende veilige situatie kunnen creëren (zie de CROW-publicaties 
972 Maatregelen naast de rijbaan, en 973 Maatregelen op de rijbaan) of er moet worden 
overgegaan tot afzetting van het werkterrein, werken buiten winkeltijden of onder condities 
handmatig straten. 
 
Verband 
Doordat bij de bewezen beschikbare technieken de verwerking meestal gebeurt met klemmen 
of vacuümtechniek, zijn bijzondere verbanden (sierstraatwerk) en verbandwisselingen 
problematisch. Elk verband brengt een aanpassing van de klem of vacuümunit met zich mee. 
Daarom moet bij een verandering in het legverband de verwerkingseenheid aangepast of 
gewisseld worden. Om te voorkomen dat werken met veel verbandwisselingen zouden 
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worden gekenmerkt door een aldoor sleutelende werknemer is voor figuraties in de matrix 
een ‘tenzij’ opgenomen. 
Figuraties zijn (arbitrair) vastgelegd als straatwerk met meerdere materialen of verbanden 
met een oppervlakte die kleiner is dan 10 m 2 . In deze gevallen mag dan handmatig worden 
gewerkt volgens de in paragraaf 3.2 beschreven richtlijnen. Een voorbeeld is het verwerken 
van elementenverharding in parkeervakken (figuur 5). 

 

Figuur 5. Bestraten van parkeervakken 
 
Materiaal 
Volgens de oude arbobeleidsregels en de arbocatalogus mogen elementen met een gewicht tot 
4 kilo met de hand worden getild. 9,5 kilo geldt voor tegels die met twee handen worden 
getild. Deze norm geldt tevens voor tilwerkzaamheden bij het mechanisch aanbrengen van 
elementenverhardingen. 
In de matrix ( bijlage I ) zijn specifieke eisen opgenomen. De gewichtsgrens van 4 kilo wordt 
door bijna alle elementen van natuursteen overschreden. Echter, mechanische verwerking is 
voor de meeste natuurstenen elementen toch niet mogelijk vanwege hun onregelmatige 
vorm. Natuurstenen die rondom zijn gezaagd, kunnen wel mechanisch worden aangebracht 
omdat ze met bewezen technieken te verwerken zijn. Daarnaast zijn deze natuurstenen 
allemaal even dik waardoor ze geschikt zijn om mechanisch op een zandbed te vleien. Stenen 
die niet allemaal even dik zijn, verzakken namelijk ten opzichte van elkaar (zie figuur 6). 

 

Figuur 6. Stenen van gelijke dikte (boven) ongelijke dikte (onder) 
Wanneer natuurstenen strak tegen elkaar aan worden gelegd, kunnen ze breken als ze 
worden belast bij gebruik. Door afstandhouders tussen de stenen te plaatsen, wordt dat 
voorkomen. Het plaatsen van afstandhouders bij natuursteenelementen kan het mechanisch 
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verwerken lastiger maken omdat afstandhouders vaak vooraf handmatig tussen de elementen 
moeten worden geplaatst en het natuursteen vanaf de ontginningslocatie vaak niet zo kan 
worden aangevoerd. Een handmatige actie als tussenfase of elementen per stuk mechanisch 
aanbrengen kan hierdoor het gevolg zijn. 

 
Voor elementen die niet van natuursteen zijn, wordt de gewichtsnorm van 4 kilo niet meer 
gevolgd. Mechanisch aanbrengen is standaard de eerste afweging, onafhankelijk van het 
gewicht (het gewichtscriterium was gebaseerd op beleidsrichtlijnen die per januari 2010 zijn 
komen te vervallen). 
Voor mechanisch verwerken met klemmen en vacuümtechniek, mag de maatafwijking tussen 
de stenen onderling niet groter zijn dan vijf procent. Het gaat om de maatafwijking van 
lengte, breedte en hoogte. 
 
In materialen kunnen maatafwijkingen voorkomen. Bij de herziening van de publicatie is 
geverifieerd of de maatafwijking nauwkeuriger kon worden gesteld. Ondanks de 
ontwikkelingen is geconcludeerd dat de stand van de techniek geen nauwkeuriger percentage 
dan vijf procent toelaat. In bijlage I staat hoe de maatafwijking wordt vastgesteld. 
 

3 Handmatig werk 

 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat mechanisch verwerken nog niet voor alle situaties 
en met alle materialen mogelijk is. Hoezeer de betrokken partijen ook volledig mechanisch 
verwerken willen bereiken, er blijven werkzaamheden bestaan die, geheel of gedeeltelijk, 
handmatig moeten worden uitgevoerd. Dit is dus een vaststaand gegeven en daarom is 
bijzondere aandacht besteed aan de verbetering van het handmatige werk. Voor een 
werkbaar afwegingskader (hoofdstuk 2) was het nodig om basiseisen vast te stellen ten 
aanzien van de gezonde belasting van straatmakers. Dergelijke eisen zijn voor deze specifieke 
beroepsgroep nog niet eerder vastgesteld. Er bestaan alleen algemene, ergonomische cijfers 
en eisen, maar deze zijn niet een-op-een te vertalen naar de werksituatie van een 
straatmaker. 

 

Bij het vaststellen van de eisen speelden in het bijzonder de volgende twee 
overwegingen een rol: 

a Handmatige verwerking van elementen geeft statistisch gezien een verhoogde uitval door 
slijtage aan het bewegingsapparaat. 

b Handmatige verwerking levert niet per definitie onacceptabele belasting van het 
bewegingsapparaat op. 

Het eerste punt blijkt uit eerder uitgevoerde onderzoeken en gepubliceerde rapporten. Het 
tweede punt is vanuit werkgeverszijde en deskundigen naar voren gebracht op basis van 
ervaring. Er werd aangegeven dat er werknemers zijn die langdurig/meerjarig met de 
handmatige verwerking van elementen belast zijn en toch een gezond bewegingsapparaat 
hebben. Onderbouwd werd vanuit ergonomisch perspectief dat een gezonde belasting 
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mogelijk moet zijn wanneer men binnen gezonde grenzen blijft qua belasting en herstel-
/rusttijden. Problemen ontstaan wanneer men te lang te zwaar werkt met te weinig 
rustpauzes. 
In figuur 7 is het principe van een gezonde en ongezonde fysieke belasting in een tijdcyclus 
(schematisch) weergegeven. Bij de groene lijn heeft de werknemer een acceptabele belasting 
met voldoende rust/hersteltijd. Kenmerkend voor deze cyclus is dat de gezonde werknemer 
terugkomt op ‘de nullijn’. Praktisch vertaald betekent dit dat hij uitgerust weer aan het werk 
gaat. In de praktijk is de rust in het bewegingsapparaat niet geheel door de medewerker zelf 
waar te nemen. 

 

Figuur 7. Schematische weergave van een tijdcyclus van een gezonde en ongezonde fysieke 
belasting 

 
Bij de rode lijn wordt de medewerker net iets zwaarder belast. Er zou daarom langer moeten 
worden gerust, maar dit gebeurt niet. Praktisch vertaald betekent dit dat hij onvoldoende 
uitgerust weer aan het werk gaat; hij is lichamelijk vermoeid. Door opnieuw een volledige, 
mogelijk iets te zware belasting op te pakken, bouwt hij een depot aan overbelasting op. Op 
de langere termijn leidt dit tot uitval door slijtage. 
 
Overbelasting en slijtage zijn via periodiek gezondheidskundig onderzoek vast te stellen en te 
begeleiden. 
Er is voor gekozen om de afweging tussen handmatig- en mechanisch aanbrengen van 
elementen in de eerste plaats te onderbouwen op basis van de situatie van de groep kennelijk 
gezonde straatmakers. Uitgaande van onderzoeken en literatuur is in de praktijk een 
ergonomisch onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het praktijk- en literatuuronderzoek 
vormen de grondslag voor de basiseisen die in acht moeten worden genomen wanneer men in 
zijn afwegingen op de derde stap van het stappenplan bij ‘handmatig’ uitkomt. 
 

3.1 Onderzoek gezond handwerk 

Voor het onderzoek naar gezond handwerk werden (via hun werkgever) 54 straatmakers 
geselecteerd die op dat moment geen klachten aan het bewegingsapparaat hadden en meer 
dan vijf jaar werkzaam waren als straatmaker. 
De straatmakers werden (telefonisch) geïnterviewd op basis van een standaardvragenlijst 
(zie bijlage VII ). Deze vragenlijst had betrekking op hun ervaring en werkbeleving, op werk- 
en rusttijden en op dagproducties. Het onderzoek vond geheel op anonieme en vertrouwelijke 
basis plaats. Dit is de geïnterviewden ook direct duidelijk gemaakt. De conclusies die uit het 
onderzoek werden getrokken, staan in bijlage VII. 
Gelijktijdig met het praktijkonderzoek is een literatuuronderzoek over ergonomie uitgevoerd. 
Het doel daarvan was om aanwezige kennis te bundelen en om te verkennen in hoeverre 
onderzoeksgegevens over ergonomie en ergonomische modellen een onderbouwing kunnen 
geven voor gezond en verantwoord handmatig bestratingswerk en het stellen van een 
productienorm. Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken over de 
ergonomische modellen: 

javascript:popImage('P324_figuur7.jpg', '')
javascript:popImage('p324_rood.jpg', '')


Pagina 19 van 49 

 

 Als methode is de Arbouw-richtlijn niet direct te gebruiken voor het vaststellen van een 
norm. 

 De Niosh-methode is niet direct te gebruiken voor het vaststellen van een norm. 
 De Mital-methode is deels bruikbaar voor opperwerk. 
 De Mital-methode biedt een basis ter onderbouwing van het instellen van een 

herstelperiode met pauzes. Het inlassen van pauzes is verstandig, maar niet te relateren 
aan resultaten zonder aanvullende informatie. 

Verder blijkt uit het onderzoek dat volgens de Arbouw-richtlijn de handelingen bij handmatig 
verwerken een verhoogd tot sterk verhoogd risico op gezondheidsschade tot gevolg hebben. 
Aanbevolen wordt om taakroulatie toe te passen. 
 

3.2 Basiseisen voor verantwoord handmatig straten 

 
De uitkomsten van het praktijkonderzoek zijn samengevat in de volgende basiseisen 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van het straatwerkplan (zie 
paragraaf 4.1) en het logboek: 

a Per dag minimaal twee keer een half uur rust 

b Per dag minimaal zes keer en maximaal twaalf keer een korte onderbreking van 
minimaal vijf en maximaal tien minuten De onderbrekingen zijn bedoeld voor 
uitzetwerkzaamheden, controlewerkzaamheden, toiletbezoek, het nuttigen van een 
kleine versnapering (drinken, fruit, snack). 

c Maximale taakroulatie Verwerkers van elementenverharding krijgen maximale 
taakroulatie, dat wil zeggen: voor zover het project en de vaardigheid van de verwerker 
dit toelaten. 

d Maximale werkdagen van zes uur De totale fysieke dagbelasting, waarbij gewerkt wordt 
met elementen en zand, bedraagt maximaal zes uur. 

Voor handmatige werkzaamheden bij mechanische verwerking moet minimaal een 
overeenkomstige afweging op basis van de voorgaande eisen worden gemaakt. 

e Maximaal 40 m2 bestraten per persoon per dag Op basis van de vastgestelde norm van 
40 m2 per persoon per dag voor de situatie van een rechte weg met betonklinkerkeien in 
keperverband, wordt per bestratingssituatie een hiervan afgeleide maxi-male 
dagproductie vastgesteld. Hierbij wordt in redelijkheid een vergelijking gemaakt op basis 
van ‘gewicht’ en complicerende omstandigheden, zoals hak- en knipwerk, 
verbandwisselingen en ruimtebeperkingen. 

f Maximaal 20 m2 bestraten per persoon per dag als restwerk bij mechanisch aanbrengen 
Bij het mechanisch straten geldt de norm dat per persoon per dag naast het mechanisch 
straten niet meer dan 20 m2 handmatig mag worden bestraat (bijvoorbeeld 
restmaatwerk). 
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4 Overeenkomsten en samenwerking 

 
Zoals beschreven in paragraaf 1.2 (‘Ketenproces’) kenmerkt het aanbrengen van 
elementenverhardingen zich, evenals andere bouwprocessen, door de samenwerking tussen 
verschillende partijen. 

 
In de inventarisatie, specificatie en overdrachten tussen de actoren gaat er vaak iets mis. 
Hierdoor gaan de uitvoerenden niet of onvoldoende geïnformeerd aan het werk en kan 
innovatie niet goed worden ingezet. Verder wordt door de onvolledige inventarisatie en 
informatie al snel te positief gedacht over middelen en planning. Het gevolg is dat de 
werknemers (straatmakers en opperlieden) het werk moeten aanpassen aan de planning en 
niet andersom, zoals bij een gezond en veilig bestratingsproces zou mogen worden verwacht.  
Uit gesprekken komt de noodzaak om ‘meters te maken’ als een belangrijke oorzaak van 
fysieke overbelasting naar voren. 
 
Kenmerkend voor planningsproblemen is dat de partijen al gauw geneigd zijn elkaar aan te 
wijzen als de oorzaak. De opdrachtgever kan ook daadwerkelijk problemen veroorzaken door 
een te krap tijdsvenster te geven (haast te hebben), waardoor het werk niet goed kan worden 
uitgevoerd. De (onder)aannemer kan overbelasting veroorzaken door ‘in geld denken’ boven 
een goed en gezond resultaat te stellen. De belangen ‘snelheid’ en ‘geld’ zijn rechtmatige 
belangen zolang ze niet ten koste gaan van het werknemersbelang van goede en gezonde 
arbeidsomstandigheden. Voor alle betrokkenen bij het proces geldt: de uitdaging is goed 
werk te leveren dat niet alleen goed ligt, maar ook goed is geproduceerd. 
Deze knelpunten in de bestratingsbranche zijn niet uniek. Ook zijn ze niet van dien aard dat 
het hierdoor slecht gaat in deze sector. Voor een helder beeld van de risico’s in de uitvoering 
staan hierna de valkuilen voor de opdrachtgever en de aannemer beschreven. 

 
Valkuil voor de opdrachtgever: hij ervaart geen verantwoordelijkheid. De opdrachtgever moet 
ervoor zorgen dat al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen voor 
arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase (arbobesluit 2.26 ). Valkuil voor de 
aannemer: hij vraagt in de offerte- of aanbestedingsfase niet of onvoldoende naar de vereiste 
gegevens voor de uitvoering, de knelpunten en de risico’s. Hij hoopt de knelpunten en risico’s 
op te lossen door hard(er) te werken en discussies over afwijkingen (en geld) te voeren. 
 
Door het straatwerkplan (zie paragraaf 4.1) als rode draad in het bestratingsproces te 
gebruiken, wordt verzekerd dat op essentiële punten in het proces informatie wordt 
overgedragen en opgevolgd. 
 

4.1 Het straatwerkplan 

In het Bouwprocesbesluit wordt uitgegaan van een procesbenadering, van ontwerp tot en met 
realisatie, om de arbeidsrisico’s te beperken. Zoals eerder is aangegeven, is een deel van het 
probleem waarom soms niet wordt overgegaan tot mechanisatie dat de partijen onderling 
onvoldoende gegevens uitwisselen en dat informatie vaak ontbreekt door gebrekkige 
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inventarisaties. Er is overwogen om het vastleggen van afwegingen en de onderlinge 
informatie-uitwisseling tussen de bouwpartijen te laten verlopen via de in het 
Bouwprocesbesluit beschreven V&G-plannen. Hiervan is afgezien omdat V&G-plannen alleen 
verplicht zijn boven een bepaald volume, dat in deze sector niet snel wordt bereikt. 
Omdat het idee van een ontwerpafweging en informatieplicht als oplossing weerklank vond, 
is aansluiting gezocht bij wat er in paragraaf 26 van de UAV1989/UAV 2012 wordt gesteld: 
het werkplan. Deze voorziening is in de UAV 1989/UAV 2012 opgenomen voor situaties 
waarin partijen, opdrachtgever en aannemer voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering 
behoefte hebben aan een bespreking over de werkzaamheden. Door een planmatige aanpak 
te volgen, wordt voorkomen dat er misverstanden zijn en dat men achteraf voor voldongen 
feiten komt te staan. Het werk wordt immers van tevoren op papier doorgesproken waardoor 
er tijd is om onduidelijkheden uit te zoeken en problemen op te lossen. Het werkplan dat 
specifiek over het aanbrengen van elementen gaat, zal verder worden aangeduid met de term 
‘straatwerkplan’. Omdat mogelijke uitzonderingen op het mechanisch verwerken al in de 
ontwerpfase zichtbaar worden, moet het straatwerkplan dan al door (of namens) de 
opdrachtgever worden opgesteld en doorgegeven en zo nodig aangevuld bij iedere 
uitbesteding. 

 
Op basis van het ontwerpproces inventariseert de opdrachtgever de mogelijke beperkingen 
ten aanzien van mechanisch verwerken en legt deze vast in het bestek of contract. Het 
bestek of contract omvat ten minste: 

a. Een inventarisatie van de toe te passen materialen (nieuw en hergebruik). 

b. Een beschrijving van situaties naar werkruimte en bijzondere situaties. 

c. Informatie over de opslag van materialen. 

d. Informatie over de kwaliteit van de uit het werk komende, te hergebruiken materialen 
en de nieuwe materialen, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen, inclusief de 
wijze van ter beschikking stellen. 

e. Gegevens over de fasering van de werkzaamheden. 

f. Een opsomming van gebruikte verbanden met hoeveelheden en een indicatie van 
verbandwisselingen. 

g. Een voorlopige inschatting op basis op basis van het stappenplan ( figuur 1 ), de matrix 
( bijlage I ) en de basiseisen ( zie paragraaf 3.2 ). In de opdrachtverlening wordt 
overeengekomen dat de (onder)aannemer de uitgangspunten aan de hand van dit 
afwegingskader definitief vaststelt en zich hieraan houdt bij de uitvoering. 

 
De communicatie in de keten wordt geborgd door bij iedere uitbesteding de volgende 
stappen uit te voeren: 

a. Vaststellen → verzamelen van informatie over de realisatie. 

b. Vastleggen → planmatige voorbereiding, afstemmen van wensen op capaciteiten, 
sluitende afspraken maken. 

c. Overdragen → voorafgaand informeren en bespreken van het straatwerkplan en dit zo 
nodig aanpassen en afstemmen. 

Het straatwerkplan is in de communicatie de informatiedrager. De basis voor dit plan wordt 
al in de ontwerpfase inclusief de technische eisen en aanvullingen van (standaard) 
besteksbepalingen in het RAW-bestek gelegd. De aannemer vult het straatwerkplan 
vervolgens aan met keuzes en geeft het door bij iedere uitbesteding/onderaanneming. 
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4.2 De opdrachtgever en het straatwerkplan 

Een opdrachtgever legt altijd de beperkingen voor mechanisch verwerken vast. Dit gebeurt 
bij voorkeur in het bestek in de RAW-bepalingen in deel 3. De bestekschrijver neemt in dat 
geval de artikelen 31.43.01 en 31.43.02 uit het RAW Algemeen Besteksbestand (ABB) over en 
vult deze aan met de projectspecifieke gegevens. 
Bij een niet-RAW-bestek hanteert de opdrachtgever een los document. Daarvoor kan het 
voorbeeld uit bijlage V worden gehanteerd. Op www.crow.nl/bouwprocesmanagement 
(onderdeel ‘Arbo en Veiligheid’) is altijd een actueel voorbeeld beschikbaar. De ABB-teksten 
en het voorbeeld zijn niet bedoeld om klakkeloos over te nemen, maar bieden een 
uitgangspunt voor het eigen afwegingsproces. 
 
Tabel 2. Informatie die per bouwfase moet worden vastgesteld en wordt 
opgenomen in het straatwerkplan 

Fase UAV 1989/UAV 2012/RAW 

Definitief ontwerp 
(DO) 

 materialen: soort, kwaliteit, oppervlakken 
 afmetingen, verbanden, figuratie 
 bij hergebruik: breuk, schoonmaken/schrappen, sorteren/kwaliteit 
 leveranties: ter beschikking (T) of levering aannemer (L) 

Uitvoeringsontwerp 
(UO) 

 faseringen en tijdvensters 
 voorlopige afweging en keuze per werkonderdeel op basis van het 

stappenplan 
 onderbouwing handmatige verwerking (indien te voorzien) 

Inlichtingen  onzekerheden toepasbaarheid mechanische verwerking 

Bestek/overeenkomst  concept straatwerkplan als bijlage bij het bestek, of 
 RAW-bestekeis 01.13 en bepalingen 31.42.04 en 31.43.02 voor het verder 

volgen en uitwerken van het werkplan. Daarnaast het Straatwerkplan 
uitwerken. Bij niet-RAW: een concept Straatwerkplan als bijlage opnemen bij 
het bestek 

Uitvoering 
van het werk 

 inpassing randvoorwaarden uit bestek in het Straatwerkplan als 
 onderdeel van het gedetailleerd werkplan § 26 UAV 1989/UAV 2012 
 vragen ten aanzien van het Straatwerkplan uit het inlichtingenproces 
 eigen afweging en keuze per werkonderdeel op basis van het 
 stappenplan 
 leverancier, aanlevering 
 vaststelling en registratie maatverschillen in te hergebruiken materiaal 
 logistiek werkterrein, afroepen materialen 
 planning naar fasering 
 planning en inzet van materieel 
 inzet en fysieke belasting personeel 
 werk- en rusttijden in relatie tot acceptabele fysieke belasting 
 uitbesteding, inkoop diensten (onderaanneming) 
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Onderaanneming  logistiek werkterrein, afroepen materialen 
 actualisering planning op basis van fasering 
 actualisering planning en inzet van materieel en personeel 
 inzet en fysieke belasting personeel 
 werk- en rusttijden in relatie tot acceptabele fysieke belasting 

  
  

 
opdrachtgever aannemer 

 
Uit de evaluatie van 2012 blijkt dat aannemers gegevens vaak niet aantreffen. Dit kan 
voortkomen uit het feit dat het straatwerkplan als bepalingen in deel 3 van het bestek wordt 
opgenomen. 
Met het aannemen van de opdracht zal de aannemer moeten zorgen voor de uitwerking in 
een volledig en actueel straatwerkplan. Het straatwerkplan moet uiterlijk veertien dagen voor 
de uitvoering zijn opgesteld en de goedkeuringsprocedure hebben doorlopen analoog aan de 
regelgeving in de UAV 1989/UAV 2012 omtrent gedetailleerde werkplannen. Dit indien de 
UAV 1989/UAV 2012 van toepassing is. Vanuit de stelling dat werkbestekken een 
resultaatsbeschrijving geven en de aannemer zo veel mogelijk wordt vrijgelaten voor wat 
betreft de uitvoeringswijze, is het niet wenselijk om aparte posten te beschrijven voor 
mechanische en handmatige verwerking. Wanneer het straatwerk als onderdeel van een 
raamcontract wordt opgedragen, wordt wel aanbevolen om meerdere besteksposten op te 
nemen voor de verschillende situaties waarin mechanische verwerking beperkt of juist 
onbeperkt mogelijk is (zie bijlage I). 
Niet al het straatwerk wordt in RAW-bestekken uitbesteed, bouwgerelateerde projecten 
werken met STABU-bestekken. Het gestelde in deze publicatie kan worden toegepast in een 
STABU-bestek omdat wetgeving en UAV 1989/UAV 2012 voor die systematiek gelijk is. 
Wanneer men van de in deze publicatie beschreven stand van de techniek wil uitgaan, moet 
in het STABU-bestek met een aparte bepaling (analoog aan de RAW-bepalingen 31.43.01 en 
31.43.02) worden duidelijk gemaakt dat wordt gewerkt overeenkomstig het gestelde in deze 
publicatie. 
Bij toepassing van de UAVgc komen traditionele opdrachtgeverstaken bij de opdrachtnemer 
te liggen. De opdrachtnemer kan door middel van deelopdrachten onderdelen van het 
(straat)werk uitbesteden. Hierdoor kan de vaak toch al lange keten van onderaanneming 
mogelijk nog langer worden. Lange ketens van uitbesteding kunnen ertoe leiden dat de 
informatie niet goed wordt overgedragen en de prijzen behoorlijk onder druk komen te staan. 
Het is aan de verschillende opdrachtgevers om contractueel te borgen dat de volgens deze 
publicatie benodigde informatie voor uitvoering wordt doorgegeven en geactualiseerd. Ook 
moeten ze toezien op een correcte uitvoering van het straatwerkplan. 
 

4.3 Borging in de praktijk 

Wanneer de informatievoorziening in de ontwerpfase goed verloopt, zijn op het werk de 
juiste materialen, geschikt materieel en geïnformeerde werknemers aanwezig. Het 
straatwerkplan vormt de schakel tussen voorbereiding en uitvoering. Om in de praktijk 
invulling te geven aan het straatwerkplan, is in een aantal registratie- en informatiestappen 
voorzien. De registraties zijn bedoeld om te bereiken dat bewust binnen het plan wordt 
gewerkt. Bovendien maken ze de werkzaamheden zichtbaar/ volgbaar voor toezicht en 
vormen ze een basis voor mogelijke evaluaties. De informatiestappen hebben tot doel om 
zaken te controleren, af te stemmen, te detailleren en te instrueren. 

 
Helaas worden voorbereidingsstappen, afwegingen en detailleringen in de praktijk nogal eens 
gelaten voor wat ze zijn en wordt maar ‘gewoon aan het werk gegaan’. Hierdoor vervalt men 
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al snel in oude patronen, maakt men dezelfde fouten en wordt de fysieke belasting niet 
zichtbaar beperkt. Vaak is het probleem niet een gebrek aan informatie, maar het feit dat de 
juiste informatie niet bij de juiste persoon is terechtgekomen. 

 
De informatie uit het straatwerkplan wordt minimaal door middel van de 
volgende activiteiten verbonden met het uitvoeringsproces: 

a Het plan wordt besproken binnen de termijnen en bepalingen die gesteld worden in 
paragraaf 26 van de UAV 1989/UAV 2012. 

b Er wordt een instructie gegeven aan het uitvoerend personeel. 

c Het werk wordt geregistreerd in een logboek of dagboek, overeenkomstig RAW 
Standaard 2015, bepaling 83.13.02 en paragraaf 27 van de UAV 1989/UAV 2012. 

 
Ad a 
Dit betreft het checken, afstemmen en detailleren van het bestratingsproces door middel van 
een bespreking. Voorafgaand aan deze bespreking wordt, conform de termijnen die gesteld 
zijn in paragraaf 26 van de UAV1989/UAV2012 (indiening uiterlijk op de vijftiende werkdag 
na opdracht, reactie van de opdrachtgever uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst), het 
geactualiseerde straatwerkplan beschikbaar gesteld. 
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de 
aannemer aan de hand van ter beschikking gestelde gegevens en randvoorwaarden een 
(geactualiseerd) straatwerkplan opstellen dat is afgestemd op zijn bedrijfsproces. De 
aannemer geeft aan de hand van het geactualiseerde straatwerkplan instructies aan zijn 
uitvoerend personeel, de onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel 
inbegrepen. 

                                     
 
Ad c 
Op het werk wordt bijgehouden hoe invulling is gegeven aan de volgende punten uit het 
straatwerkplan: 

 planning naar fasering; 
 materialen, maatvastheid, nieuw en hergebruik, palletering; 
 planning en inzet van materieel; 
 inzet en fysieke belasting van personeel; 
 werk- en rusttijden in relatie tot een acceptabele fysieke belasting. 

De formele verantwoordelijkheid moet contractueel gezien in overeenstemming zijn met 
paragraaf 27 van de UAV 1989/UAV 2012. Dit houdt in dat de directie (namens de 
opdrachtgever) de registraties in een weekrapport of dagboek vastlegt. Gezien de aard en het 
belang van het onderwerp voor de werknemer wordt in deze publicatie gesteld dat de 
registratie zo dicht mogelijk bij de werknemer moet worden uitgevoerd. Het zevende lid van 
paragraaf 27 van de UAV 1989/UAV 2012 stelt dat overeengekomen kan worden dat de 
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aannemer lijsten bijhoudt (ook wel het logboek van de aannemer genoemd). Vanuit dit 
laatste uitgangspunt is een aanvullende bepaling in de Standaard RAW Bepalingen 2010 
opgesteld: dat van de aannemer een logboek bestratingswerk wordt verlangd. 

                               
 
Registratie is essentieel voor de handhaving van een gezonde praktijk. Door te werken met 
een standaardlijst kan relatief eenvoudig worden geregistreerd. Een voorbeeld logboek 
bestratingswerk staat in bijlage VI. 
Op www.crow.nl/bouwprocesmanagement (onderdeel ‘Arbo en Veiligheid’) is altijd een 
actueel voorbeeld beschikbaar. Het voorbeeld kan worden aangepast aan de eigen wensen (op 
voorwaarde dat de hiervoor vermelde punten in de registratie worden opgenomen). 
 

4.4 Onderhoud(stermijn) 

Een belangrijke scheidslijn in het proces van bestratingen ligt bij de oplevering. Bij de 
oplevering wordt het werk aanvaard door de opdrachtgever. Wanneer geen 
onderhoudstermijn is overeengekomen, eindigt de overeenkomst bij de oplevering. Als er wel 
een onderhoudstermijn is overeengekomen, wordt de overeenkomst voortgezet (voor een 
overeengekomen duur). Omdat vaak pas bij het gebruik van de bestrating blijkt of de 
verharding voldoet en of er gebreken zijn, is het van belang om de verantwoordelijkheid voor 
eventuele gebreken helder te houden. Deze ligt binnen de UAV 1989/UAV 2012 bij de 
aannemer, tenzij gebreken het gevolg zijn van: 

a. fouten in het ontwerp en de ondergrond; 
b. gebreken aan de ter beschikking gestelde materialen; 
c. schade aan het werk veroorzaakt door de opdrachtgever. 

Het bovenstaande toont de noodzaak aan van het uitvoeren van een goede inventarisatie en 
registratie tijdens het realisatieproces, bij oplevering en bij gebreken/schade. Dit is vaak een 
onmisbaar hulpmiddel bij het bepalen van de oorzaak van een gebrek en het vaststellen voor 
wiens risico het gebrek is. 

 
Er zijn fouten in de uitvoering en tijdens de onderhoudstermijn waarvoor geen goede 
oplossing te geven is. Dergelijke fouten zijn het gevolg van een optelsom van factoren en een 
slechte samenwerking (communicatie). Fouten zullen gegarandeerd optreden wanneer in een 
bestratingsproces sprake is van: 

 een moeilijk, zo niet onuitvoerbaar ontwerp; 
 veel uitbesteding; 
 slechte prijs-kwaliteitverhouding; 
 informele/improviserende uitvoering; 
 niet vakkundige uitvoering; 
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 krappe planning/grote spoed; 
 wijzigingen in uitvoering en/of gebruik; 
 geen controle in het bedrijfsproces/geen toezicht; 
 snelle ingebruikname; 
 slecht onderhoud; 
 niet goed inbrengen van voegvullingen. 

Gelukkig komen deze punten nooit allemaal gelijktijdig voor bij een project. Wel vormen ze 
vaak de basis voor discussies over het resultaat en vermeende gebreken. 
 
Direct na de aanleg van elementenverhardingen wordt het opleveringsmoment vastgelegd. 
Bij de opleveringsregistratie worden het straatwerkplan en het logboek bestratingswerk 
betrokken. 
Voor de contractuele afspraken ten aanzien van oplevering en ingebruikname wordt 
verwezen naar de artikelen 31.44.01 en 31.44.02 van de Standaard RAW Bepalingen. De 
opstellers van deze bepalingen hebben ten aanzien van straatwerk de bepalingen in de 
UAV1989/UAV2012 met betrekking tot de algemene opleveringskeuring (paragraaf 9) en de 
ingebruikname (paragraaf 10) aangescherpt (zie kader) door samengevat te stellen dat: 

 Er altijd een onderzoek moet worden uitgevoerd (door of namens de opdrachtgever). 
 De oplevering in gedeelten kan worden uitgevoerd. 
 De oplevering voorafgaand aan de ingebruikname moet worden uitgevoerd. 
 De aannemer een opneming kan initiëren. 
 Er een verkorte reactietermijn voor de directie van twee dagen wordt aangehouden. 
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Bijlage I Matrix aanbrengen elementenverharding 

 
 
Ad 1 Ruimte 
De mogelijkheid om mechanisch te straten, is afhankelijk van de werkruimte. De 
daadwerkelijk benodigde werkruimte wordt bepaald door de pakketgrootte (minimale 
breedte is een veelvoud van een pakket) en de manoeuvreermogelijkheden van de machine 
met betrekking tot de vrije ruimte. Waar technisch mogelijk, moet elementenverhardingen 
mechanisch worden aangebracht. 

 
Vaak zijn diverse obstakels zoals hekwerken, bomen en bergingen bij de woningen aanwezig 
waardoor het mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen aldaar wordt bemoeilijkt. 
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Objecten zoals paaltjes en struiken waar bestratingsmachines overheen kunnen draaien, 
worden niet als een obstakel gezien. 
Oppervlakten van meer dan 40 strekkende meter lengte, met een breedte van meer dan 2,5 
meter, moeten mechanisch worden afgereid. 
 
Ad 2 Talud 

 Het voorkomen van obstakels (groot: putdeksels, boomkransen; klein: straatpotten) zijn 
geen probleem voor machinaal straatwerk. 

 De diverse dwarsprofielen (gewijzigd tonrond profiel (met verplaatste kruin)) zijn 
machinaal te realiseren. 

 Hellingen (in lengteprofiel) zijn geen probleem. 

Ad 3 Verband 
Figuratie is straatwerk met een oppervlak kleiner dan 10 m 2 met meerdere materialen en/of 
verbanden. 
Ad 4 Materiaal 

 Rekening houden met extra materiaalverlies. 
 Natuursteen minder dan of gelijk aan 4 kg → handmatig; 

- boven 4 kg en minder dan of gelijk aan 9,5 kg → handmatig verwerken (twee handen); 
- boven 9,5 kg → mechanisch tenzij textuur en vormgeving dit niet toestaan en er geen 
bewezen beschikbare techniek is. 

 Bij mechanisch aanbrengen van straatstenen mag de maatafwijking tussen de stenen niet 
groter zijn dan 5%. De maatafwijking wordt als volgt bepaald: 

- Op een aselecte wijze tien stenen uit een partij bemonsteren. De partij is niet groter dan 
10.000 stenen. Bij een grotere partij moet de bemonstering naar rato worden uitgebreid: per 
10.000 stenen aselect tien stenen extra. 

- Van de monsters de lengte, de breedte en de hoogte meten, in het midden van ieder 
meetvlak en afronden in millimeters. 

- De grootste en de kleinste gemeten waarde bepalen. 
- Het verschil in procenten tussen beide waarden berekenen. Het verschil wordt berekend ten 
opzichte van de kleinste waarde. Dit is de maatafwijking. 

Voorbeeld: de kleinste steen is 190 mm, de grootste steen is 200 mm breed. Het verschil (10 
mm) geeft een maatafwijking van 5,3%. Conclusie: de maatafwijking is 5,3% er kan niet 
mechanisch worden verwerkt. 
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Bijlage II Achtergronden wettelijk kader 

De wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden kent drie verschillende niveaus: de 
Arbowet, het arbobesluit en de arboregeling. 
 
Arbowet 
De Arbowet is een raamwet en geeft de kaders om goede arbeidsomstandigheden te creëren. 
In de Arbowet komt bij het opstellen van arbobeleid en de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) het principe ‘stand der wetenschap’ aan de orde, voor technische oplossingen ook wel 
‘stand der techniek’ genoemd. 
 
Arbobesluit 
In het arbobesluit staan meer concrete bepalingen, ingedeeld per onderwerp. De fysieke 
belasting komt hierin ook aan de orde. In het arbobesluit zijn in de artikelen 5.2 en 5.3 
slechts algemene artikelen opgenomen met betrekking tot het voorkomen en beperken van 
fysieke belasting. De fysieke belasting mag de veiligheid en de gezondheid van de werknemer 
niet in gevaar brengen. Als het redelijkerwijs onmogelijk is alle veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s van fysieke belasting te voorkomen, moet de werkgever ervoor zorgen dat 
de gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer zo veel mogelijk worden 
beperkt. In het arbobesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5) komt ook de regelgeving omtrent 
veiligheid en gezondheid (onder andere het V&G-plan) in het bouwproces aan de orde. 
 
Arboregeling 
De arboregeling kent gedetailleerde regelgeving als aanvulling op het arbobesluit. Op het 
gebied van fysieke belasting is in de regeling niets aanvullends opgenomen. 
 
Arbobeleidsregels, arbocatalogus 
In november 2008 is in de Staatscourant de beleidsregel met betrekking tot arbocatalogi 
gepubliceerd. Uitgangspunt is dat de overheid alleen de normen en doelen bepaalt voor goede 
arbeidsomstandigheden. De sociale partners – werkgevers en werknemers – moeten per 
branche vervolgens zelf bepalen hoe ze die doelen willen bereiken. Die concrete invulling was 
tot nu toe in de zogenaamde arbobeleidsregels opgenomen. Voor bestratingswerkzaamheden 
kende arbobeleidsregel 5.3-1 ‘Tillen op bouwplaatsen’ diverse grensgewichten voor fysieke 
belasting op de bouwplaats. Bij het van kracht worden van de arbocatalogus zijn de 
arbobeleidsregels ingetrokken. Voor de Arbeidsinspectie is de arbocatalogus het 
referentieniveau voor haar inspecties. 
Elke branche mag een arbocatalogus opstellen. Zo is er de arbocatalogus voor de Bouw en 
Infra met een deelcatalogus voor bestratingen. De basis voor de arbocatalogus is de 
belangrijkste informatie uit de huidige (bouwspecifieke) arbobeleidsregels, de A-bladen van 
de stichting Arbouw en de arboafspraken uit de cao voor de bouwnijverheid. 
In de arbocatalogi kunnen verwijzingen zijn opgenomen naar meer uitgewerkte regelingen, 
zoals CROW-publicatie 282. In de catalogus is dit als volgt opgenomen: 
Bruikbare informatie en nadere uitwerkingen kunt u ook vinden in de CROWpublicaties 255 
‘Machinaal straten’ en 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementverharding’. 
Crow-publicatie 282 is vervangen door de voorliggende publicatie 324. 
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Bijlage III Voorbeelden van aanlevering mechanische pakketten 

Nieuwe elementen kunnen door de leverancier in de fabriek al in een pakket worden gelegd, 
afgestemd op het soort mechanische bestratingstechniek, het ‘mechanisch pakket’. Een 
mechanisch pakket is een laag elementenverharding op palletformaat, in het vereiste verband 
geschikt. De hoogte van het pakket kan variëren en is afhankelijk van het type steen en het 
verband, maar bedraagt meestal tussen de zes en tien lagen stenen. Veel 
standaardelementenverhardingen zijn in keper-, elleboog-, blok- en halfsteensverband 
beschikbaar in een mechanisch pakket. De afmetingen van deze pakketten zijn door het 
verschil in type steen en verband niet uniform en kunnen in veel maten worden geleverd. De 
tegels met standaardafmetingen kunnen ook in mechanisch pakket in halfsteens (4-3-4) of 
blokverband (4-4-4) geleverd worden. 
Voor extra stevigheid en stabiliteit en ter bescherming van de elementenverharding, wordt 
het pakket verpakt met krimpfolie/hoes en/of bandjes. Tussen de lagen zit folie of papier en 
om de lagen zitten bandjes. Voor een stabiel mechanisch pakket voor het transport naar het 
werk is vaak vulmateriaal nodig. 

 

Figuur 8. Bovenaanzicht mechanisch pakket betonsteen (voorbeeld) 

Mechanische pakketten zijn niet standaard uit voorraad leverbaar. De pallets nemen namelijk 
veel ruimte in beslag op het opslagterrein van de leverancier. Verder speelt dat er vele 
keuzemogelijkheden voor type steen en verband zijn. 
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Figuur 9. Voorbeelden van verschillende pakketten keperverband 

Dit betekent dat het bestratingsbedrijf en de fabrikant de levering en de mogelijkheden op 
tijd moeten afstemmen. 
Een goede werkvoorbereiding en inrichting van het werkterrein zijn nodig om de 
mechanische pakketten op de meest gunstige plaats te krijgen en het interne transport zo 
beperkt mogelijk te houden. Bij de levering van mechanische pakketten moet aandacht 
worden besteed aan de volgende punten: 

 Van tevoren afspreken wie de materialen afroept: de (hoofd)aannemer of het 
bestratingsbedrijf. 

 Ruim voor de levering is overleg over logistiek en planning noodzakelijk van de 
hoofdaannemer of het bestratingsbedrijf met de leverancier. 

 Afstemming is nodig over de te leveren pakketvorm. Het bestratingsbedrijf moet bij de 
leverancier controleren dat zijn werktuig om de elementen te leggen (klem of vacuümunit) 
geschikt is voor het pakket van de leverancier. 

 Extra instructie aan de transporteur is noodzakelijk, vooral bij het laden en lossen van de 
pallets op het project. 

 Pakketten moeten bij aflevering op een voldoende vlakke (vrijwel waterpas) en harde 
ondergrond worden geplaatst. Alle pakketten moeten gericht worden in dezelfde richting. 
Rijplaten kunnen de ondergrond stabiel maken en worden gebruikt als pakketten 
bijvoorbeeld in een berm moeten worden neergezet. Hierdoor wordt verschuiven en kiepen 
van de stenen, waardoor mechanische verwerking niet meer mogelijk is, voorkomen. 
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Bijlage IV RAW-teksten 

Standaardteksten uit het Algemeen Besteksbestand ABB m.b.t. RAW-
systematiek op basis van RAW Standaardbepalingen 2010 
Uit de RAW Standaard 2010 
Navolgende bepalingen zijn altijd van toepassing. 

 
CROW-publicatie 282 Mechanisch verwerken van elementenverharding is herzien en heet nu 
CROW-publicatie 324 Verantwoord aanbrengen elementen-verharding. 
 
Uit het Algemeen Besteksbestand ABB van RAW (2010): 
De bestekschrijver neemt de navolgende bepalingen over uit het ABB en vult aan indien er 
sprake is van straatwerk. 
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Bijlage V Model straatwerkplan 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van een straatwerkplan. Hij informeert 
de aannemer hiermee over projectspecifieke omstandigheden en keuzes. Voor het informeren 
van de aannemer kan de opdrachtgever in een RAW-bestek de teksten uit het Algemeen 
Besteksbestand gebruiken (deel 3 van het RAW-bestek). Bij niet RAW-bestekken kan hij 
gebruikmaken van het volgende model en het ingevulde voorbeeld. 

Randvoorwaarden straatwerk 
(voor opdrachtgever bij contracten anders dan RAW) 

Projectnaam: Projectnr: 

Opdrachtgever: 

Opgesteld door: Datum: 

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van 
elementenverharding uit CROW-publicatie 324. Deze gegevens levert de opdrachtgever aan 
de aannemer. 

a Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-
publicatie 324 

 
1 Ruimte: 

 

 
2 Talud: 

 

 
3 Verband: 

 

 
4 
Materialen: 

 

b Opslag 
 

 
(mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven) 

c Beschikbaar gestelde elementenverharding 
 

Mechanisch pakket van leverancier.................. 

d Fasering van de werkzaamheden 
 

(mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven) 

Ingevuld voorbeeld 

Randvoorwaarden straatwerk 
(bij contracten anders dan RAW) 
 

   

Projectnaam: Herinrichting Klinkerallee te Tegelen Projectnr: 633301 

Opdrachtgever: Steengoed projectontwikkeling 
  

Opgesteld door: Ontwerpbureau Steengoed Datum: 12 sept. 2009 

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 dient de 
aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het 
mechanisch aanbrengen van elementenverharding. De opdrachtgever levert deze gegevens 
aan de aannemer. 
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a Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW- 
publicatie 324 

 
1 Ruimte: Beperking in werkruimte door bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te 

handhaven bomen (sporadisch voorkomend) 
 

2 Talud: Niet voorkomend 
 

3 Verband: Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten 
 

4 
Materialen: 

 De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter 
is dan 5% 

 Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen 

b Opslag 
 

Opslag van machinale pakketten is in veel gevallen niet naast het werk mogelijk. 

c Beschikbaar gestelde elementenverharding 
 

Mechanisch pakket BKK-betonsteen-keper van leverancier Lichterbeton, Klemmendijk 

d Fasering van de werkzaamheden 
 
 Rijbaan en trottoirs niet gelijktijdig opnemen 
 Op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd 

 
 
Toelichting 
Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet 
gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer. 

Straatwerkplan 
(voor straatmaker, aannemer en onderaannemer) 

Projectnaam: 
 

Projectnr: 

Opdrachtgever: 
 

Directie: 

Naam aannemer: Uitvoerder: Projectleider: 

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is 
aangereikt. 
 
Planning 
De planning van het straatwerk is als bijlage bijgevoegd. 
 
Toelichting 
De bij te voegen planning van het straatwerk moet ten minste bevatten: 

 De in paragraaf 1.4 van deze publicatie vermelde essentiële factoren (zoals profileren 
onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden 
en opslag. 

 Indien mogelijk een fasering. 
 Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk. 

 



Pagina 36 van 49 

 

Afweging mechanisch versus handmatig 

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden: 

Werkzaamheid Omschrijving restwerk Norm* 
   

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-
mechanisch mogelijk: 

Werkzaamheid Omschrijving restwerk Norm * 
   

* De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324) 

Rev. Datum Omschrijving Gezien Par. Status 
   

Aannemer/opdrachtgever 
of onderaannemer 

  

Opdrachtgever 

 
Ingevuld voorbeeld 

Straatwerkplan 
(voor straatmaker, aannemer en onderaannemer) 

Projectnaam: Herinrichting Klinkerallee te Tegelen Projectnr: 633301 

Opdrachtgever : Steengoed projectontwikkeling Directie: J. Steen 

Naam aannemer: Machinaal Straatwerk b.v. Uitvoerder: M.E.T. Klem Projectleider : V.A. Kuum 

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is 
aangereikt. 
 
Planning 
De planning van het straatwerk is als bijlage bijgevoegd. 
 
Afweging mechanisch versus handmatig 

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden: 

Werkzaamheid Reden Norm* 

Doorgaand straatwerk Klinkerallee in BKK plaatsen passtenen 
 

Doorgaand straatwerk Zandlaan in gebakken DF plaatsen passtenen 
 

Trottoir Klinkerallee tegel 300×300×45 geen 
 

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-
mechanisch mogelijk: 

Werkzaamheid Reden Norm* 

Doorgaand straatwerk Klinkerallee nr 11-23 in BKK tweezijdig besloten 
 

Drempels Klinkerallee in BKK figuratie 
 

Parkeervakken Zandlaan in gebakken DF figuratie 
 

Herstraten Marktplein in gebakken DF afwijking stenen > 5% 
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* De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324) 

Rev. Datum Omschrijving Gezien Par. Status 

2 14/10/12 Aanpassingen 
na overleg op 
12 

Aannemer/opdrachtnemer 
of onderaannemer 

 
definitief 

Opdrachtgever 
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Bijlage VI Model logboek bestratingswerk 

ddXX2013 
    

Algemeen Projectnaam 
 

Naam opdrachtgever 
 

Naam bedrijf welke het bestratingswerk uitvoert 
 

Verantwoordelijke bijhouden logboek 

Dagindeling met 
arbeids- en rusttijden 

0X.00 uur aanvang werk 

0X.00 - 0X.00 uur werkactiviteiten 

0X.00 - 0X. 15 uur pauze 

0X.15 - 1X.00 uur werkactiviteiten 

1X.00 - 1X.30 uur pauze 

1X.30 - 1X.30 uur werkactiviteiten 

1X.30 - 1X.45 uur pauze 
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1X.45 - 1X.00 uur werkactiviteiten 

1X.00 uur einde werkzaamheden 

Uren en productieregistratie 

Ploegnaam Overzet 

Dag Werkbare 
uren 

Productie Namen, 
urenregistratie 

Mechanische 
vorm 

Soort 
elementen- 
verharding 

Bijzonder- 
heden 

 

M a 
          

D i 
          

W o 
          

D o 
          

V r 
          

Z a 
          

Z o 
          

Totaal 
          

Gem. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 40 van 49 

 

Bijlage VII Praktijkonderzoek (werkgroep 2009) 

Enquête naar gezonde werkdruk bij het straten 

 Er is een voorselectie op gezondheid en voldoende dienstjaren (> 5 jaar) uitgevoerd. 
 Telefonisch interview. 
 Deelname via de werkgever met garantie van anonimiteit. 

1. Hoelang werk je al als stratenmaker? 
a. < 5 jaar 
b. 5 – 10 jaar 
c. 10 – 20 jaar 
d. 20 – 30 jaar 

2. Kun je de huidige werkbelasting op spieren en gewrichten aangeven als: 
a. ontspannen (goed te doen) 
b. voldoende (wel inspannend, maar te doen) 
c. zwaar (uitputtend, moe aan de nieuwe werkdag, werkweek beginnen) 

3. Wordt er taakroulatie toegepast/hoeveel variatie is er in je werk? (bijvoorbeeld 
wisselen opperen – straten/machine – straten) 

a. geen 
b. af en toe 
c. altijd 

4. Ontspan je en strek je je lichaam tussen de werkzaamheden door, in kleine pauzes van 
1 tot 10 minuten (voorbeeld: roken/praten/ maatvoering/controle kwaliteit)? Dit is 
dus afgezien van schafttijden. 

a. 0 - 4 × dag 
b. 4 - 8 × dag 
c. 8 - 12 × dag 
d. 12 of meer × dag 

5. Hoe lang op een gemiddelde dag ben je met daadwerkelijk belastend werk bezig, 
daadwerkelijk straten? Exclusief korte en grote pauzes, exclusief reistijd e.d., inclusief 
werkzaamheden naast de vaste baan. 

a. uur (of minder) 
b. uur 
c. uur 
d. uur 
e. uur (of meer) 

6. Hoeveel dagen in de week werk je? 
a. 3 (of minder) 
b. 4 
c. 5 
d. 6 
e. 7 

7. Bij welke handmatige dagproductie (BKK keper, normale rijweg) kun je moe maar 
voldaan thuis komen en na avond en nacht uitgerust zijn? 

a. 30 m 2 (60 bij ploeg van 2 - 90 bij ploeg van 3) 
b. 35 m 2 (70 bij ploeg van 2 - 105 bij ploeg van 3) 
c. 40 m 2 (80 bij ploeg van 2 - 120 bij ploeg van 3) 
d. 45 m 2 (90 bij ploeg van 2 - 135 bij ploeg van 3) 

8. Bij welke machinale dagproductie (BKK keper, normale rijweg) kun je moe maar 
voldaan thuis komen en na avond en nacht uitgerust zijn (alleen invullen wanneer 
rond de machine wordt gewerkt op vulstukken)? 

a. 40 m 2 (80 bij ploeg van 2 - 120 bij ploeg van 3) 
b. 45 m 2 (90 bij ploeg van 2 - 135 bij ploeg van 3) 
c. 50 m 2 (100 bij ploeg van 2 - 150 bij ploeg van 3) 
d. 55 m 2 (110 bij ploeg van 2 - 165 bij ploeg van 3) 
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e. 60 m 2 (120 bij ploeg van 2 - 180 bij ploeg van 3) 
f. 65 m 2 (130 bij ploeg van 2 - 295 bij ploeg van 3) 

9. Hoeveel handmatig straatwerk doe je? 
a. 25% handmatig 
b. 50% handmatig 
c. 75% handmatig 
d. 100% handmatig 

Tabel 3. Conclusies uit onderzoek naar gezond werk 

1 Hoe lang werk je als straatmaker? 
 

Controlevraag om na te gaan of de juiste medewerker geïnterviewd wordt. De doelgroep beschikt 
over ruim voldoende ervaringsjaren om gezondheidsklachten zich te laten openbaren bij foute 
belasting. Men werkt kennelijk al jaren gezond. 

2 Kun je de huidige werkbelasting op spieren en gewrichten aangeven als: 
 

Controlevraag om na te gaan of de juiste medewerker geïnterviewd wordt. 

3 Hoeveel variatie is er in je werk, is er sprake van taakroulatie? 
 

Een meerderheid van de gezonde werkers verricht gevarieerde werkzaamheden. 

4 Hoeveel pauzes van maximaal 10 minuten neem je tussen de werkzaamheden door, uitgezonderd de 
schafttijden? Om bijvoorbeeld te roken, praten, maatvoering, controle van kwaliteit? 

 
Een grote meerderheid van de gezonde werknemers neemt tussen de 4 en 8 korte pauzes per dag (+ 
1 uur schafttijd). 

5 Hoe lang ben je gemiddeld op een dag met echt belastend straatwerk bezig, inclusief wat je naast je 
vaste baan doet? Dit is exclusief de pauzes en de reistijden. 

 
Een grote meerderheid van de gezonde werknemers verricht effectief 6 uur per dag belastend werk 
(belastingstijd op een dag: 6,00 uur). Ervan uitgaande dat er eerlijk is geantwoord, werkt de 
gezonde medewerker hiernaast niet (geen avondwerk). 

6 Hoeveel dagen in de week werk je? 
 

Bijna alle gezonde medewerkers hebben een fulltime werkweek en houden het daar bij. Er resteren 
theoretisch twee dagen per week voor ontspanning, 

7 Bij welke handmatige dagproductie (BKK keper, normale rijweg) kun je moe maar voldaan 
thuiskomen en ben je na een avond en nacht uitgerust? 

 
De gezonde medewerker vindt bij standaard, recht, breed straatwerk een productie van 40 tot 45 
m2  pp/dag (circa 8 m2 per persoon per uur, circa 6 stenen per minuut, circa 10 seconden per steen) 
goed te doen. 

8 Bij welke machinale dagproductie (BKK keper, normale rijweg) kun je moe maar voldaan 
thuiskomen en ben je na een avond en nacht uitgerust? 

 
Een minderheid heeft wel eens te maken met mechanische verwerking. De antwoorden op deze 
vraag lopen te ver uiteen om een eenduidig beeld vast te stellen. Mogelijk zijn hier technische 
redenen (logistiek en machines) voor. 

9 Hoeveel handmatig straatwerk doe je? 
 

De onderzochte groep werknemers werkt nog nauwelijks met een machine. 
  

Opmerkingen bij de vragen: 
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6 Het lijkt de werkgroep zeer onwaarschijnlijk dat er niet in het weekend wordt bijgeklust. Reëel 
wordt de rusttijd op 1,5 dag geschat, door bijbeunen in het weekend. 

7 Bij het beantwoorden van deze vraag is geen rekening gehouden met onwerkbaarheid door 
bijvoorbeeld weers-of bedrijfsomstandigheden. De uitkomst is hierdoor niet te gebruiken voor het 
berekenen van een productienorm. 

8 Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren medewerkers mechanisatie als bedreigend ervaren. 
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Instructiekaart Mechanisch aanbrengen elementenverharding 

Sluit aan bij CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' 
Stappenplan 

 
Matrix aanbrengen elementenverharding 

1 Ruimte 

tweezijdig vrij ≥ 1,5 m < 1,5 m 

eenzijdig besloten ≥ 4 m < 4 m 

tweezijdig besloten ≥ 1,5 m < 6 m 

mechanisch 

 

handmatig 

 

 
 

2 Talud 

horizontaal, 'standaard'-dwarsprofiel talud in dwarsprofiel > 5% 

mechanisch handmatig 

javascript:popImage('P282_Instructiekaart_Stappenplan.jpg', '')
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3 Verband 

halfsteens – keperverband – elleboog – 
blokverband – diagonaal verband  
bouwstraat blokverband op de kop 

kantstenen, figuratie, waaiers, 
sierstraatwerk, drempels, stroken, strepen, 
aansluitingen, molgoten, rollagen enzovoort 

mechanisch 

 

handmatig 

 

 

4 Materiaal 

tegels 

nieuw oud 

mechanisch 

 

handmatig 

 

stenen 

nieuw oud 
 

maatafwijking maatafwijking 
 

≤ 5% > 5% 
 

of 
 

keiformaat 
of groter 

kleiner dan 
keiformaat 

mechanisch mechanisch handmatig 
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1) Ruimte 

 

 

 

 

 

 

   

 

bebouwing/obstakels  

 

mechanische verwerking 

 

handmatige 
verwerking 

 vrij vrije ruimte 

2) Talud 
Hellingen en dwarsprofielen ≤ 5% zijn geen probleem voor mechanische verwerking. 
3) Verband 
Figuratie: straatwerk met binne 10 m 2 een wisseling van het verband. 
4) Materiaal 

Natuursteen ≤ 4 kg → handmatig; 
> 4 kg en ≤ 9,5 kg → handmatig verwerken (twee handen); 
> 9,5 kg → mechanisch tenzij textuur en vormgeving dit niet toestaan en er 
geen bewezen beschikbare techniek is. 

Persoonlijke maatregelen bij handmatig werken 
Per werkdag 

 minimaal 2 × 30 minuten rust; 
 6 - 12 × korte rust (5 - 10 minuten); 
 taakroulatie; wisselende werkzaamheden; 
 maximaal 6 uur tillend werk; 
 maximaal 40 m 2 pp/dag bij betonklinkerkeien in keperverband. 
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Toevoegingen van de opsteller: 

UAV 2012 

Hoofdstuk IX. Uitvoering 

 

  § 26. Algemeen tijdschema, werkplan 

 

1. De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen 

tijdschema op.  

In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, 

met welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk en zijn 

onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. 

Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van de 

voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te beschikken 

over datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te 

zorgen. Het algemene tijdschema dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de        

uitvoering van het werk in de overeenkomst zijn gesteld, en wordt door de aannemer van een 

behoorlijke toelichting voorzien. 

 

2. De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de 

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het 

werk is opgedragen onderscheidenlijk de directie om een algemeen tijdschema heeft  

verzocht. 

 

3. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het algemene 

tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het 

heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mede. De goedkeuring wordt slechts aan        

het algemene tijdschema onthouden, indien uit de inhoud daarvan blijkt, dat niet aan de uit 

de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. 

 

4. Ingeval van goedkeuring worden de beide exemplaren van het algemene tijdschema ook 

door de directie gedateerd en ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de aannemer 

wordt toegezonden. In geval het algemene tijdschema niet wordt goedgekeurd, wordt de 

aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat 

geval zo spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw algemeen tijdschema, 

waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter goedkeuring aan de 

directie over. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe algemene tijdschema is het derde 

lid van overeenkomstige toepassing. 

 

 5. Het algemene tijdschema geldt als een leidraad voor de aannemer en verzwaart de voor 

hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De goedkeuring door de directie 

van het algemene tijdschema en daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen        
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ontheffen de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de vereenkomst 

voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. 

 

6. Indien van de aannemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in deze paragraaf 

bedoelde algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de directie overlegt, wordt 

zulks, onder vermelding van de aan dit werkplan te stellen eisen, in de overeenkomst 

vermeld. Voor zover de overeenkomst niet anders vermeldt, is het bepaalde in het eerste tot 

en met het vijfde lid alsdan van overeenkomstige toepassing. 

 

 7. Wijzigingen door de directie in het goedgekeurde algemene tijdschema of gedetailleerde 

werkplan aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer 

wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

 

  § 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen 

 

1. De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen 

opgenomen betreffende: 

               - de vordering en de stand van het werk; 

               - de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering; 

               - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen; 

               - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen; 

               - bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten; 

               - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk; 

               - de verstrekking van tekeningen; 

               - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen. 

 

2. De in het eerste lid bedoelde aantekeningen worden telkens uiterlijk op de vijfde werkdag 

na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het 

weekrapport, dat terstond na het opmaken door de directie wordt ondertekend. 

 

3. Het door de directie ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

op de vijftiende werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, 

aan de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Aan de aannemer wordt afschrift van de        

weekrapporten verstrekt. 

 

4. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit 

voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd. 

 

5. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen, 

ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch 

onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke 

redenen hij bezwaar heeft. 
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6. Ingeval de directie niet alleen weekrapporten opmaakt maar ook een dagboek bijhoudt, is 

op dit dagboek het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande dat geen afschrift van het dagboek aan de aannemer wordt 

verstrekt, tenzij deze daarom verzoekt. 

 

7. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de directie wordt 

verlangd, verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van 

een werkweek een op die week betrekking hebbende, door hem gedateerde en ondertekende        

lijst, bevattende opgaven omtrent het personeel en voorts zodanige verdere mededelingen als 

door de directie worden gewenst. 

 

8. Indien ten behoeve van het werk buiten het werkterrein werkzaamheden worden verricht, 

kan de directie vorderen, dat de aannemer daaromtrent uiterlijk op de vijfde werkdag na het 

verstrijken van een werkweek een door hem ondertekend rapport in tweevoud bij haar        

indient. In dit rapport worden aantekeningen als in het eerste lid bedoeld en betrekking 

hebbend op de in voornoemde werkweek verrichte werkzaamheden opgenomen. 

 

9. Indien is overeengekomen dat tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen 

worden gehouden, maakt de directie daarvan verslagen. De verslagen worden zo spoedig 

mogelijk aan de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Indien de aannemer zich met de 

inhoud van het verslag niet kan verenigen, wordt aan het verslag een aantekening      

toegevoegd waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het 

verslag wordt in de daarop volgende bouwvergadering vastgesteld. 

Standaard RAW Bepalingen 2015. 

83.13.01 Werkplan en logboek bestratingswerk 

 

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de 

Standaard zijn: 

a. 
De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen 
vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen 
elementenverharding': 

 Ruimte:beperking in ruimte door ............................................. 

 Talud: ........................................................................... 

 Verband:........................................................................... 

 Materialen:........................................................................... 

b. 
Adequate opslag voor mechanische pakketten 
is:........................................................................... 

c. 

Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend 
overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, 
door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding 
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: 

 Bouwstof Producent/leverancier 
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 ..................................... ..................................... 

 ..................................... ..................................... 

d. 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
.................................................................. 

 

Bij a.: keuze maken uit de hiervoor onder a. genoemde aspecten en bijzonderheden vermelden 

overeenkomstig CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'. Bij b.: 

mogelijkheden van opslag aangeven. Bij c.: alleen opnemen indien elementenverharding ter 

beschikking wordt gesteld. Bij d.: alleen opnemen indien het werk gefaseerd wordt uitgevoerd. 

 
83.13.02 Werkplan en logboek bestratingswerk 

 
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een werkplan op voor het 

aanbrengen van elementenverharding. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk 

aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 

 

02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient in overeenstemming te zijn met CROW-

publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de 

datum van aanbesteding luidt. De hiervoor genoemde CROW-publicatie is verkrijgbaar bij 

CROW te Ede. 

 03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde 

randvoorwaarden. 

 

04 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld in CROW-publicatie 

'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als 

een lijst in de zin van paragraaf 27 lid 07 van de UAV 2012. 

 
83.14.01 Ingebruikneming van de bestrating 

 

01 Indien de opdrachtgever wenst over te gaan tot ingebruikneming, als bedoeld in paragraaf 10 lid 

3 van de UAV 2012, van de bestrating of een gedeelte daarvan, wordt voorafgaand aan die 

ingebruikneming de bestrating onderworpen aan een onderzoek door of vanwege de 

opdrachtgever, waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen van het bestek is voldaan. 

 
83.14.02 Controle op verzoek van de aannemer 

 
01 De aannemer kan de directie schriftelijk verzoeken na te gaan of het straatwerk voldoet of 

gedeelten daarvan voldoen aan de desbetreffende in het bestek gestelde eisen voordat de 

oplevering van het werk plaatsvindt. 

 

02 Zodra het straatwerk, als bedoeld in het vorige lid, gereed is gekomen, doet de aannemer 

hiervan schriftelijk mededeling aan de directie. De directie kan genoegen nemen met een 

mondelinge mededeling die in het dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27 van de 

UAV 2012, wordt aangetekend. 

 03 Uiterlijk twee werkdagen na de in het vorige lid bedoelde mededeling controleert de directie het 

in lid 01 bedoelde straatwerk en legt de uitkomsten hiervan schriftelijk vast. 

 

04 Indien uit de door de directie verrichte controle blijkt dat het in lid 01 bedoelde straatwerk aan 

de in het bestek gestelde eisen voldoet, is de aannemer weliswaar gehouden nadien, doch voor 

de oplevering dan wel voor het einde van de onderhoudstermijn optredende gebreken aan het 

straatwerk te herstellen, doch zullen de kosten daarvan hem als meer werk worden vergoed 

tenzij deze kosten het gevolg zijn van gebreken, die voor zijn rekening komen. 

 


