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GJAP 2017: Verkeersplanning op werkpostniveau
Optimale scheiding tussen mens en verkeer
In het kader van het GGPP 2020
Thema 3: Optimale scheiding tussen mens en machine
In een haven waar werknemers en zware voertuigen door elkaar werken, is een duidelijke scheiding van
mens en machine een must. Onze gemeenschap werd hieraan al enkele malen herinnerd. Nadat er de
afgelopen jaren verschillende inspanningen werden geleverd om de verkeersstromen op terminalniveau
te verbeteren, wordt nu de aandacht gevestigd op de verkeersorganisatie op werkpostniveau.
Tijdens het symposium “verkeersplanning op werkpostniveau” op 28 april, werden best practices uit de
haven toegelicht. Hiermee is het duidelijk dat het begrip LUEZ “ Loading and Unloading Exclusion
Zones” ondertussen verschillende toepassingen in de haven kent. Daarnaast werden ook door enkele
fabrikanten mogelijke technische oplossingen aangereikt. Om alle initiatieven in onze haven gericht aan
te pakken, werd op gemeenschapsniveau een overkoepelende werkgroep “innovatie” geïnstalleerd.
Binnen deze werkgroep worden alle testen en initiatieven opgevolgd en besproken zodat met verenigde
krachten gepaste oplossingen op technisch en organisatorisch vlak bepaald kunnen worden. Wij vragen
u om nieuwe testen en bijhorende initiatieven aan de verantwoordelijken van deze werkgroep Thom
Snaphaan 03/540.85.61 en Joost Vermeiren 03/540.85.70 door te geven.
Daarnaast werd door het Netwerk Belgische Zeehavens, dat de sociale inspecteurs van Toezicht Welzijn
van de FOD WASO verenigt, terug een doorgedreven audit van de realisaties en inspanningen omtrent
verkeersplanning aangekondigd. De inspecteurs zullen in de komende maanden verschillende
havenbedrijven onaangekondigd bezoeken en met behulp van bijgevoegde checklist de interne
verkeersplanning op terminal- en werkpostniveau nagaan.
De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming biedt u ter voorbereiding hiervan
graag de noodzakelijke ondersteuning en advies. Neem hiervoor contact met de betrokken
stuurgroepverantwoordelijke of via infoveiligheid@cepa.be.
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