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Werk: Stationsplein Oost Documentnummer: Revisie: A 

Projectnr.: 364 585 
 

SPO-WIN-0028 Datum: 29-06-16 

Werkplan : Herinrichting TRAFO ruimten BRU 
  

 
Certificaten, tekeningen, ontwerpdocumenten (uitgangspunten)  
 
W_610 trafo noordwest d.d. 25-06-16 
W_611 trafo noordoost d.d. 20-05-16 

Verstrekte schets opdrachtgever, zie onderstaande figuur 1 +2 
 

 
Figuur 1+2 aangereikte schets.   

 
Omschrijving werkzaamheden 

 
Tijdens werkoverleg d.d. 27-06-16 zijn samen met BBN de volgende uitgangspunten bekend geworden 
voor de trafo ruimten BRU. De indelingen wijken af van de goedgekeurde werktekeningen van EHA. 
In dit plan wordt ingegaan op de werkzaamheden om te komen tot het gewenste resultaat.  

Tijdens dit overleg waren aanwezig: 
- Dhr.   BBN  
- Dhr.   BBN 
- Dhr.   BAM  
- Dhr.  BAM 

   

De wijzigingen betreft de volgende ruimte in de bouwkundige plattegronden: 

 
- 01.05.02 traforuimte gelijkrichter BRU 
- 01.05.01 traforuimte gelijkrichter BRU 
- 01.05.04 hoogspanningsruimte gelijkrichter BRU 
- 01.05.05 LS-ruimte gelijkrichter BRU 

 
Locatie  

 Bouwfase 1b 
 
 
Raakvlakken 

 Op de trafo vloer dient nog een coating(stofbinder) te worden aangebracht. De planning van de 

coating wordt uitgesteld tot gereed komen nieuwe indeling trafo ruimte.  
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Huidige situatie: 
 

 

 

T.o.v. de verschillen werktekening – gewenste situatie zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Alle sparingen in de betreffende ruimtes dicht zetten. Hiervoor zal een wapeningprincipe 
bepaald moeten worden. Bijvoorbeeld stekken inboren in de vloer.  

- De dicht te storten onderdelen dienen dezelfde vloerbelasting aan te kunnen als overige vloer. 
Hiervoor zal wapening aangebracht dienen te worden.  

- Origineel was een dubbele pui aanwezig voor ruimte 01.05.02 en 01.05.01. Nu staat er een 
enkele deur. Om de trafo in te kunnen bouwen dient de pui tijdelijk gedemonteerd te worden en 
hergemonteerd.  

- Alle vloerluiken handhaven 
- Kalkzandsteen aanpassen naar gewenste situatie 
- Achter de trafopui zijn twee st. sparingen aanwezig voor de ventilatie van onderliggende 

kabelkelder. uitgangspunt is dat deze sparingen gehandhaafd blijven.  
- Ruimte brandwerend afwerken conform bouwkundige tekening 

Nieuwe sparingen: 

- Nieuwe sparingen worden in een apart werkplan behandeld. Op dit moment is niet duidelijk of 
er een compleet overzicht van sparingen aanwezig is.  
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Uitvoeringplan: 
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Betrokken partijen: 
 

Coordinatie BAM 

Sloopwerk n.t.b. 

Dichtstorten sparingen BAM 

Wapeningprincipe Geelen Beton 

Leveren Wapening Spanberg 

RHDHV Hoofdconstructeur 

EHA  Reviseren ontwerp 

BBN Toezicht 

 
 
Tijdsduur 
 

 

 

 
Contactpersoon   

Uitvoerder  :   Telefoon: 06-  
Werkvoorbereider :   Telefoon: 06-  

Bouwplaatsmanager  :   Telefoon: 06-
Projectorganisator :  Telefoon: 06-  

 
 

 

  
Opgesteld door 
 
 
Naam  :  
 
Datum : 29-06-16 
 
 
Paraaf : 

 
Beoordeeld door 
 
  
Naam  : 
 
Datum:  
 
 
Paraaf 
 

 
Goedgekeurd door 
 
 
Naam: 
 
Datum:  
 
 
Paraaf: 


