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Omgevingsveiligheid be-
paalt uitvoeringsmethode
Op steenworp afstand van de Erasmusbrug in Rotterdam wordt hard gewerkt aan de 

bouw van de drie woontorens van De Zalmhaven. De hoogste toren van de drie wordt 

met 215 meter het hoogste woongebouw van de Benelux. Het project wordt grotendeels 

uitgevoerd in prefab beton, aangebracht met behulp van een indrukwekkende hijsloods. 

Het was met name de omgevingsveiligheid waardoor voor deze uitvoeringsmethode is 

gekozen.

Tekst ir. Joris Hesselink, Vincent Hilhorst en ir. Jacques Linssen

Beeld Dam & Partners (Zalmhaven), Rob Glastra Fotografie (hijsloods)
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Industrieel bouwen

D
e high-rise van De Zalmhaven wordt 

61 verdiepingen hoog. De dakvloer 

ligt op circa 202 meter en een naald 

van 13 meter maakt de toren af tot 

215 meter. De toren is grotendeels opgebouwd 

uit betonnen woningscheidende wanden en 

een dragende gevel. In het oorspronkelijke 

ontwerp werd uitgegaan van een volledig in 

het werk gestorte betonconstructie met mas-

sieve wanden en vloeren voor de gehele toren. 

Vanwege de bouwveiligheid en de bouwsnel-

heid is voor de bovenbouw vanaf de vijfde ver-

dieping gekozen voor een skelet van prefab 

beton. De onderste vijf lagen zijn in het werk 

gestort beton gebleven.

De verdiepingen bevatten veel repetitie en de 

dragende gevel leent zich uitstekend voor 

sandwichelementen, waardoor prefab een 

aantrekkelijk bouwsysteem is. In overleg met 

Byldis zijn elementdelingen voorgesteld en 

natte knopen ontworpen. Naarmate de ele-

menten groter worden, neemt het aantal delin-

gen en dus het aantal koppelingen af. Echter, 

de hijsgewichten worden dan groter waardoor 

een grotere kraancapaciteit nodig is. De in Ne-

derland gangbare torenkranen hebben door-

gaans een capaciteit tot ongeveer 20 ton. Het 

gebruik van een hijsloods met bovenloopkra-

nen zou uitkomst kunnen bieden en bleek in 

deze situatie ook financieel concurrerend ten 

opzichte van de in het werk gestorte varianten.

Bouwveiligheid

Afgezien van technische of financiële haal-

baarheid van alle bouwsystemen, speelt 

bouwveiligheid een grote rol. Vooral de eisen 

in de Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid waren 

bepalend bij de keuze voor het bouwsysteem 

(zie ‘Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid’). Uit 

deze richtlijn volgde een benodigde bouwvei-

ligheidszone (BVZ) van 21 meter. Die ruimte is 

hier echter niet. Nu is het niet zo dat publiek 

zich per se buiten de BVZ moet bevinden. Er 

zijn namelijk voorzieningen denkbaar waar-

mee het gevaar van vallende voorwerpen bij 

de bron wordt weggenomen. Denk aan steiger-

gaas aan de steiger tijdens metselwerk. 

Bevoegd gezag (bouw- en woningtoezicht) kan 

hierbij de hardheidsclausule toepassen: als 

een afdoende gelijkwaardige veiligheidsvoor-

ziening is getroffen, is het mogelijk dat publiek 

zich alsnog binnen de oorspronkelijke vastge-

stelde BVZ bevindt omdat er geen risico’s 

meer aanwezig zijn. Van deze mogelijkheid is 

gebruikgemaakt bij De Zalmhaven. Door te 

werken met een hijsloods zijn maatregelen 

getroffen om te voorkomen dat elementen en 

kleine objecten kunnen vallen. De hijsloods 

wordt aan de onderzijde langs de rand van het 

gebouw afgedicht met houten vlonders en een 

rubberen slabbe, zodat én veilig gewerkt kan 

worden op hoogte én de kans op vallen van 

objecten nihil is. 

Verder wordt er op een vaste positie gehesen. 

Bij De Zalmhaven is hier voor de noordzijde 

van de toren gekozen, op de positie van het 

parkkantoor. Dit deel is onderdeel van het pro-

ject en wordt later gebouwd. Op deze manier 

wordt er altijd binnen de bouwhekken gehe-

sen en zo ver mogelijk van de belendingen en 

openbaar gebied vandaan. Naast de verhoog-

de veiligheid zijn de bijkomende voordelen 

van een hijsloods:

• minder weersverlet;

• betere arbeidsomstandigheden;

• hogere bouwkwaliteit.

Ontwerp hijsloods

Bij toepassing van een hijsloods wordt een 

fabriekshal op/om het gebouw gemaakt. In 

deze hal wordt één complete verdieping inclu-Uitzicht op de hijsloods. 
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Civiele Technieken deBoer een hijsloods van 

50 meter lang, 38,5 meter breed en 12 meter 

hoog ontworpen. In de hijsloods bevinden 

zich twee 40-tons bovenloopkranen. Eén 

kraan doet dienst als hijskraan voor verticaal 

transport door de bouwelementen vanaf maai-

veld omhoog te hijsen. De tweede kraan is 

voor het horizontale transport in de hijsloods 

en doet dienst als montagekraan.

Vanwege de afbouw en de demontage is er-

voor gekozen de hijsloods op vier grote stalen 

kolommen (Ø813 × 16 mm) – als een soort 

offshoreplatform – buiten het gebouw te fun-

deren. De vijzelconstructie staat beneden op 

de funderingspoer en hier worden telkens sta-

len kolomdelen met een lengte van ongeveer 

6 meter toegevoegd. Extra ingenieus aan het 

systeem is dat de hijsloods modulair is opge-

bouwd uit standaardsecties. Voor een eventu-

eel volgend hoogbouwproject kan de hijsloods 

vrij eenvoudig groter of kleiner worden ge-

maakt.

Kroon

De bovenste lagen van het gebouw springen 

naar binnen. Hier kan de hijsloods geen hori-

zontale steun uit de vloerranden halen. Omdat 

het dak van de hijsloods moet worden geo-

pend voor het naar beneden vijzelen, is be-

dacht de kroon van het gebouw in een soort 

Geschiedenis hijsloods
De bouwmethode met de hijsloods is van 

oorsprong een Japanse uitvinding en eer-

der succesvol toegepast bij de bouw van 

de Delftse Poort (1989) en Erasmus MC 

(2013), beide ook in Rotterdam. 

sief gevelsluiting gerealiseerd, waarna de hijs-

loods een verdieping omhoog wordt gevijzeld 

en de bouwcyclus van een verdieping opnieuw 

begint. Deze cyclus herhaalt zich totdat het 

gebouw op hoogte is. Daarna wordt de hijs-

loods gedemonteerd, de afbouw afgemaakt en 

is het gebouw gereed.

Voor De Zalmhaven is in samenwerking met 
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Industrieel bouwen

Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

De Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid geeft kaders, zodat gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen kunnen zorgen 

dat er veilig en risicogestuurd wordt gebouwd en gesloopt. Om veilig te kunnen bouwen is ruimte nodig voor bijvoorbeeld een 

bouwkraan, hijsen, of een steiger. De richtlijn ziet toe op de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. Zo 

staan er regels in over onder meer de omvang van een losplaats en het hijsgebied. 

Bouwveiligheidszone

Belangrijk onderdeel van de richtlijn is de zoge-

noemde bouwveiligheidszone (BVZ), het ge-

deelte van het aan het bouw- of sloopwerk 

grenzende gebied waarin geen publiek aanwe-

zig is. De grootte van de bouwveiligheidszone 

wordt bepaald door de hoogte van ofwel het 

gebouw ofwel de hijslast. Hoe hoger het ge-

bouw of de hijslast, des te groter de zone. De 

breedte van de zone volgt de contouren van 

het gebouw. In specifieke situaties kunnen alter-

natieve oplossingen worden goedgekeurd op 

basis van gelijkwaardigheid, zolang hierdoor 

geen verhoogd risico ontstaat voor derden.

De bouwveiligheidszone in de richtlijn is ver-

groot ten opzichte van eerdere richtlijnen. 

Nieuw is vooral dat je rekening moet houden 

met vallende voorwerpen die kunnen afstuiten 

op objecten in het valtraject. Objecten die de 

val kunnen beïnvloeden, zijn onder meer hef-

steigers, bouwliften en hulpconstructies.

Zware, vallende voorwerpen

De bouwveiligheidszone heeft alleen betrekking 

op kleine en relatief lichte voorwerpen (tot 5 

kg). Voor zwaardere voorwerpen doet het ge-

vaar zich voor tijdens het lossen, hijsen en mon-

teren. Hiervoor gelden de hijszone en het hijs-

gebied. Het hijsgebied is de hijszone, 

aangevuld met de bouwveiligheidszone. Wordt 

er voor een gevel of steiger langs omhoog ge-

hesen, dan komt daar nog aanvullend een der-

de deel (1/3) van de bouwveiligheidszone bij. 

Belangrijk daarbij is de omvang van het object. 

Als bijvoorbeeld een vloerelement met een leng-

te van 8 meter wordt gehesen tot een hoogte 

van 20 meter (de bouwveiligheidszone is 4 me-

ter), is het hijsgebied voor dit element vanaf de 

gevel van het bouwwerk: 8 + 4 + 1/3 ∙ 4 = 13,3 

meter.

Momenteel wordt door het ministerie van BZK 

de procedure doorlopen om de veiligheidsaf-

standen die in de richtlijn staan aan te sturen in 

het Bouwbesluit. Het gaat daarbij met name om 

de eerdergenoemde veiligheidsafstanden en 

bouwveiligheidszone (paragraaf 6.2). Als die 

procedure is afgerond, wordt de veiligheidsaf-

stand bindende regelgeving waarop kan wor-

den gehandhaafd. Dat gebeurt op 1 juli 2020.

De richtlijn is te downloaden op: www.bwtinfo.

nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid.

De breedte van de bouwveiligheidszone volgt de contouren van het gebouw.

Bouwveiligheidszone met extra gebied voor afstuitende voorwerpen.
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Hilhorst is Adjunct Teammanager Toezicht Gemeente Den 

Haag en ir. Jacques Linssen is uitgever | vakredacteur 

Betoniek | Aeneas Media.

 Dit artikel is een bewerking van het artikel ‘Omgevings-

veiligheid bepaalt uitvoeringsmethode De Zalmhaven’ in 

Betoniek nummer 4, 2019.

jack-blockbouwsysteem uit te voeren. Hierbij 

wordt eerst de bovenste verdieping gemaakt, 

waarna deze omhoog wordt gevijzeld. Vervol-

gens wordt er een verdieping onder gebouwd 

en worden deze twee verdiepingen omhoogge-

vijzeld. Dit herhaalt zich een aantal keer totdat 

het gebouw op hoogte is.

Opbouw

De onderbouw van het gebouw is een in het 

werk gestorte betonconstructie. Deze wordt op 

traditionele wijze gemaakt met bekistingen en 

kranen. Om na het gereedkomen van de on-

derbouw direct te kunnen starten met de pre-

fab bovenbouw, is de hijsloods op begane- 

grondniveau gemonteerd om de onderbouw 

heen. Vanaf hier wordt deze opgevijzeld en bij 

voldoende hoogte worden de bovenloopkra-

nen in gebruik genomen en de dakliggers aan-

gebracht. 

Demontage

Demontage met een kraan is bij de Zalmha-

ventoren nagenoeg onmogelijk, gezien de 
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kening mee gehouden in het ontwerp. Op het 

niveau van de zesde verdieping wordt de hijs-

loods gedemonteerd met relatief kleine mo-

biele kranen.

Tot slot

Veiligheid in de bouw is een thema dat volop 

in de belangstelling staat, of het nu gaat om 

constructieve veiligheid, arboveiligheid of om-

gevingsveiligheid. Juist die omgevingsveilig-

heid staat met de komst van de Richtlijn 

Bouw- en Sloopveiligheid extra in het vizier. 

Dat deze richtlijn verstrekkende gevolgen 

heeft voor bouwmethodieken, bewijst de 

bouw van De Zalmhaven.

hoogte van meer dan 200 meter. Omdat de 

hijsloods op vier tijdelijke kolommen buiten 

het gebouw is gezet, kan de hijsloods langs 

het gebouw zakken nadat het gebouw gereed 

is. Hiervoor moeten eerst de dakplaten en 

dakliggers worden verwijderd, maar hier is re-

Opvijzelconstructie hijsloods. 


