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De hoofdaannemer zal, samen met de eigenaar (Voorstraat 23) en de bewoners van de belendende percelen
(Voorstraat 21 & 25), alvorens start van de sloopwerkzaamheden de huidige bouwkundige staat van de
bebouwingen opnemen. Bevindingen worden middels tekst en fotomateriaal in een rapport vastgelegd.
Tijdens deze opname worden tevens heldere afspraken gemaakt met als doel, de kans op schade en
overlast door bijvoorbeeld trillingen en geluid te voorkomen. Hierbij zal aangegeven worden waar en wanneer
trilling/zettingsgevoelige werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden, betonstort).
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden t.b.v. het maken van de nieuwe fundering wordt nagegaan wat de
opbouw en staat is van de funderingen van de belendende panden (Voorstraat 21 en 25).
Onderstaande onderdelen worden vooraf gecontroleerd:
of de draagkracht van de bestaande funderingen van de belendende panden niet worden
ondermijnd;
wat de aanlegdiepte en de aanlegbreedte van de belendende funderingen is;
wat de algemene staat van de belendende funderingen is.

19 augustus 2015

Voorafgaand aan de sloop-/bouwwerkzaamhden wordt nagegaan of de te handhaven bouwmuren in een
zodanige staat zijn dat deze tijdens en na de werkzaamheden in staat zijn om hun constructieve functie
(verticale draagkracht en stabiliteit) te kunnen blijven vervullen zodat geen schade of gevaar ontstaat bij de
belendende panden.
Na gereedkomen van de nieuwbouw werkzaamheden zal de hoofdaannemer samen met de eigenaar
(Voorstraat 23) en de bewoners van de belendende percelen (Voorstraat 21 & 25) nogmaals de staat van de
belendende bebouwingen opnemen.
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