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U begeeft zich tussen studenten, ondernemers en onderzoekers, allen trots op deze 

ontmoetingsplek. Campus Groningen is de innovatiemotor van Noord-Nederland en kent twee 

aaneengrenzende locaties; de Healthy Ageing Campus (HAC) en de Zernike Campus (ZC). 

Beide locaties zijn non-stop in ontwikkeling om de beste omgeving te bieden voor haar 

community. Dit leidt tot diverse bouwprojecten oa uw bouwproject. Ook wordt er gewerkt 

aan de toegangswegen naar Campus Groningen.  

Voor het veilig en zo geordend mogelijk laten verlopen van de werkzaamheden hebben wij 

een top 10 van richtlijnen ten aanzien van veiligheid en communicatie opgesteld. Deze top 10 

wordt hier nader medegedeeld. 

Let wel waar gewerkt wordt is tijdelijk overlast, maar probeer deze overlast voor  een ieder tot 

een minimum te beperken. We hebben een apart gedeelte op de site 

www.campus.groningen.nl ingericht waar we de actuele bouwactiviteiten en stremmingen 

hebben staan. Dit is een dynamisch document waar ook u een bijdrage aan dient te leveren. 

Zoals het doorgeven van de planning van de bouwactiviteiten, de stremmingen of de te 

verwachten overlast. 

Contactpersoon inzake bouwcoördinatie en bouwveilig is dhr. M. Engelsman, Bouw- 

veiligheidscoördinator (BVC), zijn contactgegevens zijn, tel. 06-11312339 en email 

marcel.engelsman@groningen.nl.  
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De richtlijnen top 10 ten aanzien van veiligheid op en rondom de 

bouwprojecten: 

 

1. De bouwer stelt een verkeerstroomplan op voor het aan- en afvoeren van materialen en 

materieel, incl. een voorstel hoe om te gaan met de auto’s en busjes van werknemers 

op de bouw. Deze gegevens in een vroeg stadium voorleggen aan de BVC. 

2. Indien er wegen dienen te worden gestremd ten behoeve van de uitvoering van de 

werkzaamheden dient dit te worden voorgelegd, incl. een uitgewerkt plan, aan de 

wegbeheerder. Na goedkeuring van de wegbeheerder dit ter info aanleveren aan de 

BVC. 

3. Tijdelijke bebording op de openbare weg dient dagelijks te worden gecontroleerd en 

geregistreerd. 

4. Wegen die ten gevolge van de bouwactiviteiten worden vervuild dienen dagelijks en 

indien nodig op eerste aanwijs van de wegbeheerder of de BVC te worden 

schoongemaakt.  

5. Er mogen geen auto’s, vrachtauto’s of andere voertuigen op de openbare weg 

geparkeerd staan, stil staan of anders sinds de weg blokkeren. 

6. De BVC wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden 

middels het aanleveren actuele planningen. 

7. De bouwterreinen dienen middels vast hekken (hufterproof) te worden ontsloten van 

het openbare terrein. 

8. Daar waar de bouwer de openbare weg, vanaf het werkterrein,  kruist dienen 

verkeersregelaars te worden ingezet. Indien er verkeersregelaars worden ingezet dan 

dient dit te worden gemeld bij de BVC. Deze houdt bij waar en wanneer er 

verkeersregelaars op het campus terrein worden ingezet, zodat er niet onnodige 

verkeersregelaars worden ingezet. 

9. Voorafgaand aan  en tijdens de bouw, duidelijk en goed communiceren en 

inventariseren met de omgeving aangaande eventueel te verwachten en te accepteren 

geluids- en trillingsoverlast. Deze communicatie dient te worden vastgelegd en ter 

informatie te worden aangeboden aan de BVC.  

10. Alle communicatie verloopt via onderstaande stroomschema die vooraf is vastgesteld 

tezamen met de BVC. 
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