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Deel 1
Inleiding
Door connecties bij GC-architecten zijn wij terecht gekomen bij project maison Charbon. Dit is een
appartementencomplex voorzien van 35 units, gelegen in de Tieltstraat, Koolkenstraat,
Fonteinestraat, 8740 Pittem. Architectenbureau GC is ons zeer bekend, daardoor zijn we bij hen langs
geweest om te vragen achter een dergelijk project die paste bij onze opdrachtomschrijving. Maison
Charbon was ideaal gelegen voor ons allemaal en voldeed zeker aan de eisen voor de opdracht.
Omdat het project dicht gelegen was konden we ook wekelijks de werf gaan bezoeken. De locatie is
voor ons ook een deeltje nostalgie omdat hier vroeger de bowling gelegen was.

Betreffende de werf
De aanvraag betreft een woonproject voor 35 appartementen en 2 handelsruimtes met bijhorende
gemeenschappelijke private tuinzone en een ondergrondse parking. Dit wordt voorzien langs en op
de hoek van een 3-tal straten, namelijk de Tieltstraat, Koolkenstraat en de Fonteinestraat.
Langs de Koolkenstraat wordt een strook grond van 121,8 m² afgestaan aan het openbaar domein
om er parkeerplaatsen en een voldoende breed voetpad te realiseren.
Het nieuwe complex bestaat uit 2 aparte bouwvolumes, die telkens bestaan uit 2 blokken:
- Bouwvolume 1 (blokken A en B, aaneen gebouwd, deze laatste echter met vloerpeil – 0,95 m)
Dit wordt ingeplant tegen de rooilijn, bestaat uit 3 à 4 bouwlagen (aanpalend aan gebouw Tieltstraat
nr. 39 heeft het volume 3 bouwlagen, hoogste 4de bouwlaag is een teruggetrokken volume), af te
werken met plat dak, kroonlijsthoogte 9,60 m (blok A), nokhoogte 12,65 m, voorgevelbreedte langs
Tieltstraat 20,65 m, langs Koolkenstraat ± 44,2 m.
- Tussen beide volumes is ongeveer halfweg in de Koolkenstraat een bouwvrije strook voorzien van ±
8 m.
- Bouwvolume 2 (blokken C en D, aaneen gebouwd, met vloerpeil t.o.v. niveau Tieltstraat van resp. –
1,40 m en – 2,30 m)
Bouwvolume 2 wordt deels ingeplant tegen de rooilijn, deels tot maximum 1,50 na de rooilijn,
bestaat uit 3 à 4 bouwlagen (bovenste verdieping deels teruggetrokken), af te werken met plat dak,
variërende kroonlijsthoogte 6,65m/9,00m en nokhoogte 9,60m/11,95m
(Fonteinestraat/Koolkenstraat), voorgevelbreedte langs Fonteinestraat 23,2 m, langs Koolkenstraat
34,7 m.
- Er wordt een binnenplein voorzien van ongeveer ± 1050 m²;
- Onder de bebouwde volumes wordt een parking voorzien voor 39 wagens, 39 bergingen, en een
gemeenschappelijke fietsenstalling (104 m²);
- Ter hoogte van de woning Tieltstraat 41 wordt een nieuwe muur gebouwd met een hoogte van 6,24
m;

De betrokken partijen
-

-

GC-architecten (Veldstraat 74, 8760 Meulebeke)
Aannemer Van Tornhaut bvba (Knokkebaan 25/1A, 9880 Aalter)
Projectleider: Kristof Deraedt
Werfleider: Niels Logghe
Bouwheer door LAFAUT INVEST. (Wielewaalstraat 20, 8740 Pittem)
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Vastgelegd budget
Totaal lot 1
Totaal lot 2
Totaal lot 3 + 4
Totaal Aluminium schrijnwerk:
Totaal inritpoort:
Totaal PVC schrijnwerk:
Totaal Balustrades:
Totaal trapleuningen:
Totaal lot 6
Totaal lot 7
Totaal lot 8
Totaal lot 9
Totaal lot 10
Totaal lot 11
Totaal lot 12
Totaal lot 13
Totaal lot 14
Totaal lot 15

ruwbouwwerken:
gevelafwerking:
platte dakwerken:

2.950.000,00 euro
212.160,49 euro
193.151,22 euro
135.268,00 euro
4000,00 euro
328.415,00 euro
121.904,18 euro
8500,00 euro
buitenschrijnwerken: 598.087,18 euro
elektriciteit:
237.990,00 euro
ventilatie:
198.500,00 euro
verwarming:
181.000,00 euro
sanitair:
250.000,00 euro
pleisterwerken:
116.060,73 euro
vloerwerken:
465.310,02 euro
binnen schrijnwerken: 198.500,00 euro
schilderwerken:
25.000,00 euro
liften:
173.000,00 euro

Algemeen totaalbudget: 5.762.759,63 euro

Moeilijkheidsgraad
Het complex heeft af en toe moeilijke elementen, bijvoorbeeld het plaatsen van de kraan was een
uitdaging. Deze werd geplaatst in de ondergrondse garage tussen de bouwblokken in. Hiervoor
moesten verschillende stabilisatie berekeningen voorzien worden. Doordat het een relatief groot
complex is komt er wel wat bij kijken in functie van regeling om functioneel tewerk te kunnen gaan.
Constructief gezien wordt er gebruik gemaakt van standaard materialen en het niveau van
detaillering is meestal basis.

In welke fase bevindt de werf zich?
De werf bevindt zich in het eindstadium van de ruwbouwfase. De constructieve elementen zijn bijna
allemaal geplaats met uitzondering op de penthouses. De werf is opgedeeld in verschillende zones, in
de zone met het gevelmetselwerk is er ook al een aanzet toe. De gipswanden die dienen als
binnenwanden behoren ook nog tot de ruwbouwfase en deze moeten ook nog deels worden
geplaatst.

De plannen om verduidelijking over de werf te brengen worden voorzien in de nodige bijlages.
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Deel 2
Originele werfindeling
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Positie van de kraan (1):
-> doordat de bouw in het centrum is gelegen en de omliggend omgeving tamelijk dicht is
bebouwd was er weinig plaats om de kraan te gaan plaatsen. Een oplossing was de kraan te
positioneren tussen blok B en C waar een gemeenschappelijke doorgang komt. Door het
grote gewicht werd de vloerplaat opengelaten en de kraan op de keldergrond geplaatst. Voor
ons ook de beste oplossing, zo kan je met 1 kraan de 4 blokken bereiken doordat deze ook
centraal in gepositioneerd.

-

Positie werfketens (2):
-> Deze werden in het midden van de achtertuin geplaatst tegen de gemeenschappelijke
muur. 2 ketens zijn voorzien van werkgereedschap en 1 als vergaderruimte.
Voor ons een goede centrale positie.

-

Materiaal (balken, bakstenen, stuts, …) (3):
-> Deze liggen allemaal in de achtertuin
Naar onze mening de enige en misschien wel de beste oplossing doordat er niet super plaats
is op de werf. Maar als we kijken naar de ordening van het materiaal stellen we toch enkele
problemen vast. De opstelling van de verschillende materialen lijkt ons niet zo functioneel en
eerder slordig. De materialen liggen vaak in de modder en volledig door elkaar, een duidelijk
gestructureerde ordering zou hier beter van pas komen.
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-

Generatoren (4):
-> Deze zijn in de achtertuin geplaats ook in de inkomzone.
een centrale en goede positie.

-

Betonsilo (5):
-> deze is gepositioneerd in het begin van de inkom tussen blok B en C.
De inkomzone wordt hierdoor relatief druk maar dit is wel de ideale locatie voor de levering
van beton vanaf de straatzijde.

-

Andere materialen zoals isolatie, spuitbussen, gipskartonplaten, isolerende stenen (Y-tong
blokken) en snel bouwstenen. (6):
-> deze werden in de appartementen geplaatst en in de kelder.
Deels om droog te bewaren en een efficiënte werking teweeg te brengen.
Een goede locatie voor ons.

-

Stelling
Deze zijn volledig rond de appartementsblokken geplaatst. Ze zijn voorzien van de nodige
verankeringen en beveiligingen om te voldoen aan de vereisten.

-

Containers (7):
Deze zijn links achteraan in de tuin geplaatst.
Wel een goede positie omdat deze niet in de weg staan. Maar de toegankelijkheid is iets
minder door de ongestructureerde ordering van de materialen in de achtertuin.

-

Toiletvoorzieningen (8)
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Aangepast werfinrichtingsplan
Het meeste van de inrichting laten we hetzelfde, de positie van de werfketens en containers
zijn wel aangepast. Ook de inrichting van de materialen op de werf zullen we anders indelen.

-

Positie van de kraan:
De kraan positioneren we nog steeds in het midden van de werf tussen de blokken B en C.
Naar plaatsing toe is dit voor ons de beste positie, je kan deze locatie bereiken vanaf de
straatzijde. Door de centrale positie kan je met de kraan tot bij de 4 blokken geraken, wat
ook ideaal is.

-

Positie van werfketens:
Deze blijven ook in de achtertuin maar komen allemaal samen in het midden. Een centrale
positie voor zowel de vergaderruimte als de opslag plaatsen en bureau ruimte. Vanuit deze
positie heb je een goed zicht over de volledige werf. De toiletten sluiten aan bij de ketens.

-

Materialen:
Deze blijven ook in de achtertuin, maar worden netjes geplaatst. Een meer gestructureerde
ordening en properder (los van de grond) opgeborgen.
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-

Generatoren:
Ook de generatoren blijven op dezelfde centrale positie, van hieruit kan elke blok makkelijk
bereikt worden. We spreken van generatoren doordat er doorheen het verloop van de bouw
gewerkt werkt met verschillende generatoren. Eerst werd er gewerkt met gehuurde
generatoren en na verloop van tijd heeft Van Tornhout een generator van hunzelf geplaatst.
Dit bespaarde kosten en vermeed extra werk om opnieuw generatoren te verwisselen in de
toekomst.

-

Betonsilo
Deze blijft vooraan gepositioneerd zo kan er makkelijk geleverd worden. Vanuit deze centrale
positie kan ook makkelijk mortel worden getransporteerd naar de verschillende locaties waar
nodig op de werf.

-

Andere materialen zoals isolatie, spuitbussen, gipskartonplaten, isolerende stenen (Y-tong
blokken) en snel bouwstenen.
Deze zullen steeds in de appartementen geplaatst worden, zo kan er snel gewerkt worden en
efficiënt. Een groot deel plaatsen we ook in de kelder. Hier blijven de materialen droog en
makkelijk op te slaan door de grote ruimte. In de kelder zullen de materialen wel nog op een
verhoog geplaatst moeten worden (bijvoorbeeld paletten…). Dit komt omdat de kelder nog
niet waterdicht is (door de openingen voor de kraan en kokers…), hierdoor zou bij hevige
regen de materialen nat kunnen worden.

-

Containers
Deze plaatsen we links in de achtertuin (Noord -Oost) naast de werfketens. Zo zijn ze net iets
toegankelijker, door ze 90° te draaien en met de opening te richten naar de appartementen
staan ze volgens ons heel wat efficiënter.

-

Toiletten
Deze zullen we op dezelfde posities houden als op het originele werfinrichtingsplan.

Fotocollage
Op de volgende bladzijde wordt aan de hand van een fotocollage duidelijker weergegeven hoe de
werfindeling in elkaar zit. We gebruiken hierbij dezelfde nummering als op het bovenstaande werf
indelingsplan voor het aanduiden van de verschillende onderdelen.
De openlucht opslag is wekelijks anders naar hoelang wat nodig is op de werf tijdens een bepaalde
periode van de bouw. Hier zal dus ook steeds een andere indeling gevormd worden.
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Deel 3
Inventarisering van de aanwezige werfinrichting
-

Hijskraan (x1) – nummer 1

Maximum straalbreedte: 50 meter
Minimum straalbreedte: 20 meter

Deze kraan werd centraal gelegen op de werf
geplaatst. Voor contructieve redenen hebben ze
deze geplaatst op de funderingsplaat van de
onderliggende garagekelder. Hierbij kwamen
verschillende
sterkteberekeningen
gepaard,
berekent door de ingenieurs. Deze opening zal dan
als laatst worden gedicht bij het ontruimen van de
werf.
-

Betonsilo (x1) – nummer 5

Inhoud: 28 ton
Deze betonsilo werd gepositioneerd aan de straatzijde waar de vrachtwagens ook kunnen leveren in
functie van de bouwkraan. Hier kunnen dan ook de betonmixers stoppen om de silo’s bij te vullen.
Extra uitleg in functie van positionering vindt u in deel 2 werfindeling.
In de beginfase van de ruwbouw werd er gewerkt met een mortel M20 voor de gelijkvloerse en 1ste
verdiepingen. De boven gaande verdiepingen werd er gewerkt met een mortel M15. Voor de verdere
niet dragende metselwerken werd er gebruik gemaakt van een M10 mortel.
Door de 28 ton aan mortel die aanwezig is in de silo plus het eigen gewicht, komt er hier wel een
groot gewicht op de betonplaat van de onderliggende kelder. Deze plaat wordt daardoor extra
ondersteund door tussenliggende stuts.
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Voedingsgroepen (x2) – nummer 4

Net power: 149 kWh bij een snelheid van 1800
Net power: 139 kWh bij een snelheid van 1500
Voltage: 480 Volt
Fuel consumption: 30,6 liter/uur
In de beginfase werd er gewerkt met 2 (groene) generatoren. Deze generatoren waren gehuurd en
bestonden uit 2 units omdat het lagere vermogens waren. Nu zijn deze vervangen door één gele unit
die van Van Tornhaut (de aannemer) zelf is. Vanuit deze generator worden er dan aftakkingen
voorzien naar de nodige stopcontacten.

-

Toiletvoorzieningen – Nummer 8

Zoals te zien in de bovenstaande foto is er 1 Dexi toilet voorzien in de inkomruimte. Relatief dichtbij
geplaatst, deze afstand werd bewaard om zo weinig mogelijk tijdsverlies te bekomen. Bij de
vergader/opslagruimtes werd er nog een extra toiletblok geplaatst.
Totaal toiletvoorzieningen: 3 toiletten
-

Vergaderingsruimtes/kantoren (x2) – Nummer 2

Voor de vergaderruimtes werd er 1 container voorzien van 6x2,5m. De kantoor unit voor de
werfleider is ook een container van 6x2,5m. Daarnaast werden er nog een extra 3 containers
voorzien voor overdekte opslagruimte. 2 containers 6x2,5 meter en 1 container 4,5x2,5 meter
-

Buitenopslag (in de achtertuin) – Nummer 3

Gevelstenen, snelbouwstenen, Stuts, wapeningsnetten, en nog dergelijke constructieve stukken
worden hier in openlucht bewaard.
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afvalcontainers (in de achtertuin) – Nummer 7

Er werden 2 (rode) afvalcontainers voorzien. Deze werden geplaatst in de binnentuin bij de
buitenopslagruimte.
Afmetingen: 2,5 x 6 meter (12 kubieke meter)

hiërarchisch model/modellenstructuur
Totaal aannemer Van Tornhaut staat in voor alles wat gebeurt op de werf.

(Leidinggevenden van onze werf)

Selectie onderaannemers:
De selectie van de onderaannemers gebeurt niet enkel op vlak van prijs en kwaliteit van
het geleverd werk, maar ook op vlak van welzijn.
Tijdens de maandelijkse werkplekinspecties en de inspecties door de directie en de
preventieadviseur aan de werven, krijgen de onderaannemers een cijfer van 0 tot 10
om na te gaan hoe ze scoren op vlak van welzijn. Deze cijfers komen per jaar in een tabel
zodat Van Tornhaut jaarlijks de onderaannemers kunnen evalueren en waar nodig bijsturen of zelfs
schrappen van hun lijst met goedgekeurde onderaannemers.
Tevens ontvangt elke onderaannemer een document 24 en 25 waarbij zij een
intentieverklaring dienen te ondertekenen en aan Van Tornhaut terug te bezorgen voor de start van
de werken.
Onderaannemers ruwbouw
- Caro bel voor de hellingschape
- RF schilderwerken poutrellen
- Dicha
- Van Tornhout (overkoepelend voor de ruwbouw)
We hebben enkel de ruwbouwfase opgevolgd en enkel contact gehad met de mensen betreffende de
ruwbouwfase. Daardoor hebben we geen informatie van onderaannemers voor de afwerkingsfase.
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Deel 4
De werfplanning
Vooropgestelde planning – start van de werken op Maandag 11/01/2021 en einde van de werken
voorzien op vrijdag 1/04/2022 (totaal van 180 dagen)
Berlinerwand

117 dagen

maa 11/01/21 vri 2/07/21

Bronbemaling bouwput

106 dagen

vri 22/01/21 woe 30/06/21

Grondwerken

100 dagen

woe 3/02/21 vri 2/07/21

Rioleringswerken

90 dagen

woe 3/03/21 vri 16/07/21

Funderingsplaten

30 dagen

maa 8/03/21 vri 23/04/21

Zone blokken CD

16 dagen

maa 8/03/21 maa 29/03/21

Zone blokken AB

25 dagen

woe 10/03/21 din 20/04/21

Overgangshelling vloerplaten
(Incl. polieren/geborsteld)

3 dagen

woe 21/04/21 vri 23/04/21

Montage torenkraan

2 dagen

din 13/04/21 woe 14/04/21

Kelder

75 dagen

din 30/03/21 don 12/08/21

Zone blokken CD

54 dagen

din 30/03/21 woe 23/06/21

Zone blokken AB

64 dagen

woe 21/04/21 don 12/08/21

Uitvoering in‐ en uitrit

4 dagen

don 24/06/21 din 29/06/21

Afdek ‐1

42 dagen

vri 7/05/21 don 8/07/21

Zone blokken CD

21 dagen

vri 7/05/21 woe 9/06/21

Zone blokken AB

21 dagen

don 10/06/21 don 8/07/21

Afdek Gelijkvloers

52 dagen

vri 4/06/21 din 7/09/21

Blok D

25 dagen

vri 4/06/21 don 8/07/21

Blok C

26 dagen

don 10/06/21 don 15/07/21

Blok B

24 dagen

maa 5/07/21 vri 27/08/21

Blok A

27 dagen

vri 9/07/21 din 7/09/21

Afdek +1

50 dagen

vri 16/07/21 vri 15/10/21

Blok D

23 dagen

vri 16/07/21 woe 8/09/21

Blok C

23 dagen

woe 11/08/21 maa 13/09/21

Blok B

23 dagen

woe 8/09/21 vri 8/10/21
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Blok A

25 dagen

maa 13/09/21 vri 15/10/21

Afdek +2

53 dagen

din 14/09/21 don 2/12/21

Blok D

22 dagen

din 14/09/21 woe 13/10/21

Blok C

21 dagen

maa 20/09/21 maa 18/10/21

Blok B

20 dagen

maa 18/10/21 vri 19/11/21

Blok A

26 dagen

don 21/10/21 don 2/12/21

Afdek +3

49 dagen

din 19/10/21 maa 17/01/22

Blok C

16 dagen

din 19/10/21 din 16/11/21

Blok B

18 dagen

vri 3/12/21 woe 12/01/22

Blok A

17 dagen

don 9/12/21 maa 17/01/22

Gevelmetselwerken
(894,7m² + 28,36m² steenstrips
‐ Incl. gevelafvoeren)
88 dagen

vri 9/07/21 woe 8/12/21

Blok D

57 dagen

vri 9/07/21 din 19/10/21

Blok C

55 dagen

vri 16/07/21 vri 22/10/21

Blok B

59 dagen

maa 30/08/21 don 25/11/21

Blok A

61 dagen

woe 8/09/21 woe 8/12/21

Blauwe hardsteen
(dorpels/ plinten)

44 dagen

woe 20/10/21 din 11/01/22

Blok D

13 dagen

woe 20/10/21 woe 10/11/21

Blok C

13 dagen

maa 25/10/21 woe 17/11/21

Blok B

13 dagen

vri 26/11/21 din 14/12/21

Blok A

13 dagen

don 9/12/21 din 11/01/22

Isolavawanden

74 dagen

vri 19/11/21 don 17/03/22

Demontage torenkraan
+ dichten kelderopening

2 dagen

vri 18/03/22 maa 21/03/22

Hellingchape platte daken
en terrassen

3 dagen

din 22/03/22 don 24/03/22

Dakdichtingswerken
binnenkoer kelder

4 dagen

vri 25/03/22 woe 30/03/22

Eindschoonmaak

2 dagen

don 31/03/22 vri 1/04/22
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Evaluatie planning werf:
De werf maakt gebruik van een traditionele planning. De aannemer heeft de planning in detail
uitgewerkt, rekening houdend met de nodige tijd die nodig is voor het verkrijgen van de
vergunningen en het doorlopen van het volledige voortraject tot aan de start van de werken. De
uitvoering van de werken zelf verloopt bouwblok per bouwblok (bouwblokken A, B, C en D). Afgezien
van wat kleine vertragingen betreffende de levering van materialen en dergelijke, zit onze werf op
schema met de oplevering die voorzien is op 1 april 2022.
Een planning die verloopt volgens schema is volgens ons ook een goede planning.

Kostenberekening werf

Verduidelijking bij kostenberekening
De kostenberekening voor de werfinrichting konden we jammer genoeg niet bemachtigen. Deze
kostenberekening is een ruwe schatting die we samen in overleg met de werfleider hebben
opgemaakt. Dit deden we aan de hand van opzoekwerk naar prijzen van werfketens, machines en
dergelijke.
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Deel 5
Voor dit onderdeel hebben wij gewerkt via Archisnapper, alle nodige details over de opvolgingen van
de werf kunnen dan ook daar worden teruggevonden. Bij elk verslag hebben we ook gezorgd voor
voldoende beeldmateriaal om de vooruitgangen te visualiseren.

Deel 6
Algemeen vonden wij het een unieke ervaring als student om een tamelijk grootte en interessante
werf op te volgen. Hoe een werf praktisch verloopt en al het nodige dat hierbij komt kijken was zeker
iets wat we misten. Gelukkig kregen we door deze opdracht hier dan ook de mogelijkheid toe. De
werf liep relatief vlot volgens schema, met natuurlijk de nodige vertragingen van leveringen en
dergelijke die volgens ons op elke werf wel voorkomen. Mede veroorzaakt door de huidige corona
toestand. De opstelling en verloop van dergelijke praktische opstellingen vonden we goed gevonden.
Hier en daar dachten wij over een mogelijke andere opstelling van containers en
opslagvoorzieningen maar dit waren persoonlijke visies hoe het efficiënter zou kunnen en zeker geen
grote minpunten. Moesten we 1 minpunt moeten opnoemen van de werf, dan zou dit de orde en
netheid zijn. We merkten toch hier en daar kleine vuilnishoopjes. In de les werd vernoemd dat hier
toch meer en meer op gehamerd wordt, dus dit misten we soms wel op de werf. Communicatie met
de verschillende werkkrachten en nationaliteiten verloopt soms ook moeizaam. Op deze kleine
punten na vonden we het een interessante werfopvolging.

Zaken die ons zijn bijgebleven
-

Een hele organisatie voor de werfinrichting
Een strikte planning waar relatief weinig wordt van afgeweken
Verschillende constructieve toepassingen
Een beter inzicht van de kosten van verschillende zaken
Het verloop van de verschillende aspecten en in welke ordening te worden uitgevoerd.
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Deel 7
Planningsmethodes
Hoewel onze werf op schema ligt, zou er ook LEAN-planning kunnen toegepast worden bij de werf.
Op die manier kan er een efficiëntere samenwerking tot stand tussen alle betrokken partijen
(onderaannemers, bouwpartners…) waarbij eventuele conflicten op voorhand onderling besproken
worden, zodat geen enkele partij moet wachten op de andere om zijn werken uit te voeren. Dit
wordt gedaan met behulp van een planning dag (sticker dag)
Hierdoor verkrijg je een minimum aan verloren werkuren en bijgevolg ook een minimum aan
verloren kosten.
Ook naar inrichting van onze werf zou het veel voordelen hebben: nu ligt al het materiaal dat nodig is
op onze werf, slordig door elkaar op de centrale binnenplaats waardoor dit niet meer overzichtelijk
is.
Het toepassen van een LEAN planning zou ook dit probleem kunnen verhelpen omdat er hierbij
gebruikt gemaakt wordt van gestructureerde microzones (kleinere werkzones) en stockageruimtes.
Ook zorgt een goede samenwerking tussen de partijen ervoor dat er nog geen goederen op de werf
liggen die er niet hoeven te zijn, wat nu wel het geval is.
Door deze maatregelen te nemen en meer in te zetten op LEAN-management zal uiteindelijk ook de
doorlooptijd korter zijn en kan er een snellere oplevering bereikt worden.
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Werfinrichting van ons eigen architectuur project.

Uitleg bij werfinrichtingsplan
Het is van belang dat we genoeg stockageplaatsen voorzien voor de CLT-panelen die vooraf zullen
worden geleverd. Deze panelen worden op een relatief korte afstand van de kraan geplaatst om een
efficiënte werking te bekomen. Natuurlijk worden er de nodige werfketens voorzien voor
vergaderingen en om te eten voor de werknemers.
We maken gebruik van een mobiele kraan omdat bij CLT bouw het handiger is om te kunnen
verrijden naar een hoekpunt waar we willen geraken. Moesten we werken met een torenkraan dan
was dit met een straal van 50 meter. Alleen al voor het transport naar de site zelf (centrum van
Brugge) wilden we dit vermijden.
Ten slotte staan wij ook voor orde en netheid op onze werf. Daarvoor zorgen we voor voldoende
afvalcontainers en toiletvoorzieningen. Een wekelijkse orde en netheid controle zal hier dan ook van
toepassing zijn.
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