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EVEN VOORSTELLEN!



EVEN VOORSTELLEN 
Wij zijn Dura Vermeer Infra Regio Oost en in opdracht van de gemeente Deventer leggen wij de openbare ruimte 

van het A1 bedrijvenpark aan. Dat betekent dat wij zorg dragen voor de aanleg van riolering, wegen, inritten en 

de groene inrichting van de openbare ruimte. We doen dat vanuit de vestiging in Hengelo (Ov). Aangezien op 

het bedrijvenpark door verschillende partijen kavels worden bebouwd, zijn vaak meerdere partijen werkzaam in 

het gebied. Dura Vermeer neemt namens gemeente Deventer de coördinatie van de werkzaamheden, die door 

verschillende bedrijven worden uitgevoerd, op zich. Om de afstemming en uitvoering in goede banen te leiden 

hanteren wij bouwplaatsvoorschriften. Hierover informeren wij u middels deze brochure. 

UW BOUWPROJECT
Naast de werkzaamheden in de openbare ruimte kan Dura Vermeer uw bouwproject ondersteunen met o.a. grond- 

en rioleringswerk en de volledige terreininrichting. Ons specialisme en gebiedskennis zetten wij graag voor u in om 

een op maat gemaaktadvies en ontwerp van uw terreininrichting te realiseren. Op 

basis van het terreininrichtingsplan kunnen wij u een passende aanbieding doen voor 

de realisatie. Ons motto is “Waarmaken van ambities” en daarmee maken we de 

terreininrichting tot een visitekaartje voor uw bedrijf.  

VRAGEN
Heeft u vragen over de bouwplaatsvoorschriften, of belangstelling voor een 

vrijblijvend gesprek over grondwerk en inrichtingsadvies bij uw project? 

Neem dan contact op met Frank Glaubitz: 

 06 - 22 60 09 23   F.glaubitz@duravermeer.nl.  

WELKOM OP A1 BEDRIJVENPARK

BOUWPLAATSVOORSCHRIFTEN
Om de werkzaamheden van verschillende bedrijven in goede banen te leiden is de afstemming en coördinatie van 

groot belang. Dura Vermeer en gemeente Deventer hanteren daarom bouwplaatsvoorschriften en streven hiermee 

bouwprocessen efficiënt te laten verlopen en hinder te voorkomen. Wij benadrukken u goed kennis te nemen van 

de voorschriften en zo nodig contact op te nemen in het geval er vragen zijn of afstemming nodig is. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Ten aanzien van de veiligheid en ter voorkoming van 

schade en overlast zijn onderstaande voorschriften 

opgesteld:

1. COÖRDINATIE

Namens Dura Vermeer worden de werkzaamheden voor 

de aanleg van kavels en de openbare ruimte aangestuurd 

en gecoördineerd door Frank Glaubitz via 06-22600923 

of f.glaubitz@duravermeer.nl.  

2. NUTSAANSLUITINGEN

Uw (bouw) aansluitingen dient u zelf aan te vragen via 

mijnaansluiting.nl Nutsbedrijven op A1 Bedrijvenpark 

zijn Vitens (water) en Liander (elektra). Voor een 

glasvezelaansluiting kan contact opgenomen worden 

met TrenT glasvezel. 

3. UW BOUWPLAATS

De bouwplaatsinrichting moet plaatsvinden binnen 

uw eigen kavel. Dit inclusief de opslag van materialen 

en tijdelijke gronddepots. Een tekening van de 

bouwplaatsinrichting moet worden goedgekeurd door 

de toezichthouder van bouw en woningtoezicht van 

gemeente Deventer. Bij aanvang van de bouw wordt door 

Dura Vermeer een bouwinrit aangelegd op de plaats van 

de definitieve inrit. De tijdelijke bouwinrit bestaat uit 

halfverharding (gebroken puin).

4. DE VOOROPNAME

Voordat het werkterrein in gebruik wordt genomen vindt 

een 0-opname plaats met Dura Vermeer. Hiervoor dient 

u minimaal 5 werkdagen voor start werkzaamheden 

contact op te nemen met Frank Glaubitz via 06-

22600923 of f.glaubitz@duravermeer.nl. Het doel van 



de 0-opname is het vastleggen van de huidige situatie, 

i.v.m. het oog op eventuele schades. Het (openbare) 

terrein dient na afloop in de originele staat te zijn 

hersteld.  

5. UITZETWERK

Kavelgrenzen, rooilijnen en het bouwpeil worden 

aangegeven door de gemeente Deventer. 

Contactgegevens van de toezichthouder bouw- en 

woningtoezicht zijn vermeld in de omgevingsvergunning.

6. SCHOON WERKTERREIN

De openbare wegen moeten veilig en schoon blijven. 

De bouwende partij is zelf verantwoordelijk voor 

het schoon houden van de toegangswegen. Dit 

moet dagelijks worden gecontroleerd en uitgevoerd. 

Uit veiligheidsoverweging kunt u hierop worden 

aangesproken door de bouworganisatie of de gemeente 

Deventer.

7. BOUWAFVAL

De bouwende partij is verantwoordelijk voor het 

verwijderen van zwerfvuil op en rond het werkterrein 

die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan. Let 

er bijvoorbeeld bij harde wind op dat lichte spullen vast 

liggen en niet weg kunnen waaien.

8. RIOOLAANSLUITINGEN

Wanneer uw bouwproject zover klaar is dat de riolering 

aangesloten moet worden, kunt u contact opnemen 

met Frank Glaubitz via 06-22600923 of f.glaubitz@

duravermeer.nl. Dura Vermeer beschikt over de 

actuele revisiegegevens van het riool in de openbare 

weg. Samen met Dura Vermeer spreekt u af waar de 

aansluiting kan worden gemaakt. U ontvangt dan de 

actuele revisietekeningen van de riolering en daarna 

bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van de 

aansluiting. Het is niet toegestaan om de uitleggers 

van de DWA-riolering (vuilwaterriool) tijdens de bouw 

aan te sluiten op het riool. Na aanleg maakt u aan de 

hand van een revisie aantoonbaar op welke wijze de 

hemelwaterberging en de DWA-riolering is aangelegd. 

9. BOUWRIJP

De bouwpercelen worden bouwrijp geleverd. Ze zijn vlak 

afgewerkt, en liggen circa 20 tot 30 centimeter beneden 

de kruin van de toekomstige weg

10. WOONRIJP MAKEN

De definitieve inrichting van het plandeel zal plaatsvinden 

nadat de percelen grotendeels zijn bebouwd. Als het 

wenselijk is dat uw bouwinrit wordt vervangen voor 

een verharde inrit met betonstraatstenen, die goed 

aansluit op de toegangsweg, kan dit voor rekening van 

de aanvrager. Let wel op het moment dat het plandeel 

woonrijp gemaakt wordt zal de verharde- of bouwinrit 

vervangen worden voor de definitieve verharding. 

11. AFSLUITING WEGEN

Stremming of afsluiting van de openbare weg voor uw 

bouwactiviteiten is het uw eigen verantwoordelijkheid om 

een deugdelijke afzetting conform de CROW publicatie 

96b te zetten. Minimaal twee weken van tevoren dient 

u een melding te doen bij de wegbeheerder gemeente 

Deventer, www.deventer.nl, meldpunt openbare 

ruimte, of telefonisch: 14-0570. De bouwende partij is 

verantwoordelijk voor afstemming en communicatie 

met overige bouwende partijen en gevestigde bedrijven.

VOORSCHRIFTEN GEBRUIK GRONDDEPOT
Overtollige grond die vrijkomt binnen het gebied moet in eerste instantie worden aangeboden aan de gemeente 

Deventer. Zo kan vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd. De gemeente Deventer heeft een gronddepot 

op het bedrijventerrein aangelegd. Dura Vermeer is beheerder van dit gronddepot. Voor het gronddepot gelden de 

volgende voorschriften:

12. BEHEER

Als beheerder van het gronddepot is aangesteld Frank 

Glaubitz, te bereiken op telefoonnummer 06-22600923 

of f.glaubitz@duravermeer.nl. De sleutel voor de toegang 

van het depot is te verkrijgen bij de beheerder.



13. VRIJKOMENDE GROND

Eventuele overtollige grond uit de bouwputten dient 

in eerste instantie aan de gemeente te worden 

aangeboden. De gemeente hoeft echter van dit recht 

geen gebruik te maken. Als er ruimte in het depot en 

behoefte aan Hengelogrond is, kan de grond door de 

kaveleigenaar worden afgevoerd naar het gronddepot. 

Laden, afvoeren en in depot verwerken is voor rekening 

van de kaveleigenaar (ontdoener).

 14. TOEGANG

De bouwende partij dient de toegankelijkheid tot het 

gronddepot zelf te organiseren. U maakt hierover een 

afspraak met Dura Vermeer. Inhoudelijk worden er 

afspraken gemaakt over o.a. de sleuteloverdracht, het 

gebruik van rijplaten en het schoonhouden van de wegen. 

Neem hiervoor contact op met Frank Glaubitz via 06-

22600923 of f.glaubitz@duravermeer.nl. Aanmelden: 

Minimaal 3 weken voor aanvang van het gebruik van 

het gronddepot dient de bouwende partij afvoer aan te 

melden bij de beheerder door een mail te sturen naar 

f.glaubitz@duravermeer.nl 

15. MELDING GRONDVERZET

De bouwende partij is zelf verantwoordelijk voor 

eventueel noodzakelijke meldingen bij grondverzet. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van 

het meldpunt bodemkwaliteit (bodemplus, www.

meldpuntbodemkwaliteit.nl). 

16. VERWERKING

Tijdens de gebruiksfase van het gronddepot wordt van 

de bouwende partij verwacht het gronddepot netjes bij 

te houden. Dit houdt o.a. in dat de grond, zand en/of klei 

en leem op de afgesproken plek wordt geplaatst. Ook is 

de bouwende partij verantwoordelijk voor het opdraaien 

van de in het depot aangevoerde grond, zand en/of klei 

en leem. Zie bijlage 1 voor extra informatie. 

17. REGISTRATIE

De bouwende partij dient de hoeveelheden grond, zand 

en/of klei en leem, gescheiden te deponeren,  en hiervan 

de locatie van herkomst en hoeveelheid te registreren. 

Dit dient te worden gedaan in het formulier in bijlage 

2. Na de afvoer worden deze gegevens samen met de 

transportformulieren verstrekt aan de beheerder.

Dura Vermeer Infra Regio Oost

Bosmaatweg 60

7556PJ Hengelo
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