


Aanbrengen bekramming 



 

Aanvoer: 

materiaal en materieel 

  

 

letten op……… 



Bij aanvoer materiaal: 

• in de goede volgorde laden 

• voldoende materiaal laden 

• transport netten gebruiken 

• de gegeven aanrij route volgen 

Bij lossen materiaal: 

• op de juiste plaats lossen  

• on de goede volgorde lossen 

• de materialen bij elkaar zetten 

• de gegeven route terug volgen 



Bij het te gebruiken 
materieel letten op: 

• juiste machine 

• gewicht machine 

• ervaring machinist 



Voor het gebruik van de 
evenaar letten op: 

• juiste systeem voor bevestiging 

  aan de giek van de kraan 

• juiste hydr.koppelsysteem 

• goede bevestiging  

  doekrol in de evenaar: 



Bij het aanbrengen van het doek letten op (1): 

- het doek ònder de rol door afrollen 

-“dakpans” gewijze verschillende doekdelen 

  over elkaar aanbrengen 

- mèt de stroomrichting van het water en 

  de wind mee  



- het doek strak op het opp. aanbrengen 

- zo weinig mogelijk vouwen 

- voldoende hoog tegen het talud aanbrengen 

- bij wind kort achter de rol werken 

Bij het aanbrengen van het doek letten op (2): 



- rijen met 1 meter tussenruimte 

- dijkpennen in de rij gem. om de 2 meter 

- dijkpennen in de rij “ om en om”  plaatsen 

  onder een hoek van ongeveer 60º 

- bij kabels en leidingen zo nodig korte 

  dijkpennen gebruiken 

Aanbrengen dijkpennen 



Aanbrengen spandraden (1) 

• gebruik min. 5 mm rvs spandraad 

• breng eerst de evenwijdige draden 

  aan 

• “ om en om” langs de dijkpennen  

  aanbrengen 



Aanbrengen spandraden (2) 

• daarna de “kruisdraden” 
aanbrengen  

• hoeveelheid naar behoefte 

• aanslaan dijkpennen “om en om” 

• daarna de tussenliggende 
dijkpennen 

• op spanning brengen v/d 
kruisdraden 



Aanbrengen zandzakken 



• onder water randen 100% afzakken 

• boven water randen naar behoefte 

  afzakken. 

• bekramming gemiddeld 1 zak per 
m2 

• zakken op het talud met dijkpennen 

  vastzetten 

Aanbrengen zandzakken (1) 



Letten op ….. 

• dakpansgewijze aanbrengen  

• bodem leggen op  “knoop” voorganger 

• met stroom en golven meeleggen 

Aanbrengen zandzakken (2) 



in/bij het water?? … 

 Altijd  aangelijnd … 

 Altijd  2e persoon die vasthoudt … 

Aanbrengen materiaal … 



Tijdens de uitvoering… 

• deze ziet continu toe op: 

• op de juiste uitvoering van de werkzaamheden. 

• veiligheid van mens en materieel 

• helpt niet mee bij het aanbrengen van de bekramming !! 

geeft één persoon leiding …. 




