
NAAM
BOUWPROJECT HOME BASIS INSTRUCTIES LOGISTIEK PLAN POORT RESERVERING

CONTACT

NAAM
BOUWPROJECT

XXX bouwt in opdracht van xxx een nieuw kantoorcomplex aan de Zuid-Oostsingel in 

Bergen op Zoom.

Hier vindt u het meest actuele plan omtrent de logistieke uit-dagingen. Daarnaast zijn ook alle relevante documenten hier te downloaden. 

BASIS INSTRUCTIES
De universele planner voor alle gemotoriseerde toegang van mensen, materialen en materieel moet worden vastgelegd in de planner.

LOGISTIEKPLAN

Alle relevante adressen en telefoonnummers van dit project. Vragen of opmerkingen kunnen ook rechtstreeks worden verzonden. 

POORT-RESERVERING

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

HELPDESK

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

LIVE
CAMERA

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

ALGEMENE VRAGEN

HELPDESK

voorbeeld GRIP-site

FAQ

UPDATE ALLERT29-4-2020 : UPDATE HIJSINSTRUCTIEPLAN • 22-4-2020 : UPDATE ROUTE BUNWEG • 18-4-2020 : UPDATE ROUTE HILLELAAN

Een onafhankelijk instrument om de omgevingscoördinatie rondom een project soepeler te laten 

verlopen. Onder meer door heel toegankelijk en transparant inzicht te verschaffen en actuele informatie 

te delen. Op die manier wordt voor uitvoerende partijen duidelijk waar knelpunten dreigen, waardoor 

andere keuzes gemaakt kunnen worden. 
GRIP vormt hierin de basis die de voorman ontlast, de chauffeur van actuele project- en traject 

informatie voorziet en de transportplanner de belasting van de toegangspoorten laat zien. Maar legt 

ook de basis waardoor doelen als minder uitstoot, meer verkeersveiligheid en meer effi ciëntie binnen 

handbereik komen. Zo krijgen we grip op een schoner en veiliger bouwproces.



Omgevingsveiligheid 
van een bouwproject: 

iedereen vindt er iets van, 
maar niemand is er van! !



Bouwprojecten, zeker in een binnenstedelijke 
omgeving, zijn voor alle betrokkenen een 
uitdaging die vrijwel steevast leidt tot 
ergernis, overlast, vertraging en in het 
ergste geval ongelukken. Er zijn allerlei 
stakeholders betrokken en wederzijds 
afhankelijk. Daarnaast wordt in één gebied 

vaak aan meerdere projecten gebouwd, wat 
nog eens extra druk legt op de omgeving. 
Iedereen weet dat het anders moet, velen 
weten (op onderdelen) hoe het anders kan, 
maar niemand wordt er op aangesproken. 
Pas als het uit de hand loopt, volgen acties. 
Reactief in plaats van proactief. 



Wetten (o.a. arbo, omgevingswet, 
V&G coördinatieplicht) en regelgeving 
(BLVC) moeten er voor zorgen dat de 
omgevingsveiligheid gewaarborgd is. 
Voordat de bouwvergunning wordt 
afgegeven zijn er allerlei maatregelen 
in het bouwplan opgenomen. Maar het 
coördineren van het omgevingsplan is 
(juridisch) niet de verantwoordelijkheid 
van de hoofdaannemer. Iedere 
onderaannemer is aansprakelijk voor 
zijn eigen stukje van die maatregelen.



Het gevolg is dat hoe groter en 
ingewikkelder het project hoe moeilijker 
het is om alle maatregelen en activiteiten 
die invloed hebben op de omgeving op 
elkaar af te stemmen. Stakeholders 
hebben soms tegengestelde belangen en 
zelfs binnen organisaties zijn de doelen 
niet altijd gelijk. Ieder is verantwoordelijk 
voor een deel, maar staat niemand op 
voor het geheel. Nergens is vastgelegd 
dat iemand belast is met het houden 
van het overzicht en voeren van de regie 
over de omgevingsplanning. ?



Dus ondanks alle goede intenties, alle 
regelgeving en alle afspraken is er veel 
meer verkeers- en geluidsoverlast dan 
nodig, gebeuren er allerlei ongelukken, 
is de uitstoot hoog, duurt de bouw 
onnodig lang en is er veel verspilling.



Inmiddels zijn er partijen zich 
specialiseren in de coördinatie van 
omgevingsplannen en die op allerlei 
projecten hebben bewezen dat er effectief 
kan worden samengewerkt met alle 
stakeholders. Een van de instrumenten 
die daarvoor worden ingezet zijn 
communicatieplatforms zoals GRIP. 



GRIP communicatieplatform is 
een onafhankelijk instrument om de 
omgevingscoördinatie rondom een 
bouwproject soepeler te laten verlopen. 
Onder meer door heel toegankelijk en 
transparant inzicht te verschaffen en 
actuele informatie te delen. Op die 
manier wordt voor stakeholders duidelijk 
waar knelpunten dreigen, waardoor 
andere keuzes gemaakt kunnen worden. 
Door centrale sturing, maar vooral 
ook door goede ondersteuning van 
de uitvoerende partijen wordt actief 
gestimuleerd om anders en effectiever 
te gaan samenwerken. 

NAAM
BOUWPROJECT HOME BASIS INSTRUCTIES LOGISTIEK PLAN POORT RESERVERING

CONTACT

NAAM
BOUWPROJECT

XXX bouwt in opdracht van xxx een nieuw kantoorcomplex aan de Zuid-Oostsingel in 

Bergen op Zoom.

Hier vindt u het meest actuele plan omtrent de logistieke uit-dagingen. Daarnaast zijn ook alle relevante documenten hier te downloaden. 

BASIS INSTRUCTIES
De universele planner voor alle gemotoriseerde toegang van mensen, materialen en materieel moet worden vastgelegd in de planner.

LOGISTIEKPLAN

Alle relevante adressen en telefoonnummers van dit project. Vragen of opmerkingen kunnen ook rechtstreeks worden verzonden. 

POORT-RESERVERING

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

HELPDESK

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

LIVE
CAMERA

GR Techniek bouwt in opdracht  een nieuw kantoor mApidunde liberspedit aut et debitat que aut ium que num dus sum quis Aturitiosa seditiis doluptatem aute pos et exeruptate.

ALGEMENE VRAGEN

HELPDESK

voorbeeld GRIP-site

FAQ

UPDATE ALLERT29-4-2020 : UPDATE HIJSINSTRUCTIEPLAN • 22-4-2020 : UPDATE ROUTE BUNWEG • 18-4-2020 : UPDATE ROUTE HILLELAAN

Een onafhankelijk instrument om de omgevingscoördinatie rondom een project soepeler te laten 

verlopen. Onder meer door heel toegankelijk en transparant inzicht te verschaffen en actuele informatie 

te delen. Op die manier wordt voor uitvoerende partijen duidelijk waar knelpunten dreigen, waardoor 

andere keuzes gemaakt kunnen worden. 
GRIP vormt hierin de basis die de voorman ontlast, de chauffeur van actuele project- en traject 

informatie voorziet en de transportplanner de belasting van de toegangspoorten laat zien. Maar legt 

ook de basis waardoor doelen als minder uitstoot, meer verkeersveiligheid en meer effi ciëntie binnen 

handbereik komen. Zo krijgen we grip op een schoner en veiliger bouwproces.



GRIP is gespecialiseerd in het heel toegankelijk 
en laagdrempelig aanbieden van:
• actuele transportroutes voor chauffeurs. 
• transparante poortplanning voor planners.
• informatie over gratis parkeerplaatsen, 
  opslag voor klein gereedschap en 
  routetransport voor bouwvakkers.
• voor de machinisten informatie over 
  hulpmiddelen, de verplichte daily stand en 
  hijstoets.
• transparantie voor de omgeving door live 
  beelden van de bouw en actuele informatie 
  over het bouwproces.

NAAM
BOUWPROJECT HOME LOGISTIEK PLAN TRANSPORT PLANNING LIVE CAMERA

CONTACT

NAAM
BOUWPROJECT

Volgens afspraak worden alle transporten in onderstaande agenda gepland. Kijk in het 

logistiek plan voor aanvullende informatie. 

OVERZICHT POORTEN

Hier komt een korte omschrijving hoe de agenda te gebruiken en wat de gevolgen zijn 

bij niet aanmelden, vertraging enz.



Met goede ondersteuning van onafhankelijke coördinatie van de 
omgevingsplannen kunnen we samen weer grip krijgen op veiliger, 
schoner èn sneller bouwen. 
GRIP vormt hierin de basis die de voorman ontlast, de chauffeur van 
actuele trajectinformatie voorziet en de transportplanner de belasting 
van de toegangspoorten laat zien. Maar legt ook de basis waardoor 
doelen als minder uitstoot, meer verkeersveiligheid en meer efficiëntie 
binnen handbereik komen.


