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DEEL C – TECHNISCHE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK 2 – ALGEMENE BEPALINGEN 

6.  MEETMETHODEN VOOR HOEVEELHEDEN  

Na uitvoering van de werken worden de hoeveelheden voor de posten met “vermoedelijke hoeveelheden 

- VH” tegensprekelijk opgemeten.. De hoeveelheden berekend uit de digitale opmeting, zullen als basis 

dienen voor het opmaken van de eindstaat. 

Indien bij de posten opgemeten in “globale prijs – GP” een ‘hoeveelheid’ vermeld staat in de beschrijving 

van de meetstaat, wordt deze hoeveelheid louter ter indicatie medegedeeld. De opdrachtnemer 

onderzoekt deze posten en geeft een prijs volgens zijn bevindingen. 

6.1  BEPALINGEN VAN HOEVEELHEDEN 

Hoeveelheden waarvan de eenheid uitgedrukt is in: 

– “m”, worden afgerond op twee cijfers na de komma; 

– “m²”, worden afgerond op twee cijfers na de komma; 

– “m³”, worden afgerond op twee cijfers na de komma. 

Voor de eventuele omzetting van gewichtshoeveelheden grond naar volumehoeveelheden en omgekeerd 

wordt een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m³ als basis van berekening aangenomen voor losse grond (bv. 

op vrachtwagen) en 1,8 ton/m³ voor compacte grond. 

6.2   CATALOGUS VAN DE GENORMALISEERDE POSTEN 

6.2.5  AFKORTINGEN EN EENHEDEN 

Aan de lijst van gebruikte afkortingen worden volgende maateenheden toegevoegd: 

– dm = decimeter 

7.  INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 

7.1  MATERIALEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR AANBESTEDENDE OVERHEID. 

In onderhavige opdracht gewijzigde bepaling is: 

Volgende nieuwe of herbruikbare materialen kunnen door het bestuur ter beschikking worden gesteld: 

– Nihil 

7.1.1  WEGNEMEN OP WIN- EN STAPELPLAATSEN, VERVOER EN AANBRENGEN 

VAN MATERIALEN  

De opdrachtnemer kan in het kader van het toepassen van gronden 3-5.1.1, 3-5.1.2 en 3-5.1.5 in 

perioden van aanhoudende neerslag om de schorsing of gedeeltelijke schorsing van de werken vragen, 

voorzover de gevraagde schorsing in kalenderdagen in het totaal niet meer bedraagt dan  10% van de 

uitvoeringstermijn (= uitvoeringstermijn in werkdagen X factor 2 (voor omrekening naar kalenderdagen)), 

en de opdrachtnemer hierbij afziet van elke schadevergoeding. 
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7.1.2  TIJDELIJK TERREIN VOOR GRONDVERBETERING  

De opdrachtnemer zoekt zelf in de nabijheid der werken (buiten de bouwzone) een terrein tijdelijk voor 

de duur van deze werken voor de opstelling van een grondmenginstallatie, de stapeling van voor herbruik 

geschikt of geschikt te maken gronden en het zeven van gronden. Alle kosten hieraan verbonden zijn een 

last van de aanneming. De opdrachtnemer dient zelf in te staan voor het terrein en de nodige 

vergunningen. 

7.2  MATERIALEN WAARVAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EIGENAAR BLIJFT 

De leidende ambtenaar zal beslissen, welke materialen eigendom blijven van de aanbestedende 

overheid . Deze worden afgevoerd naar het depot van de bouwheer.  

Adres: 

De overige materialen wordt herbruikt of wordt eigendom van de opdrachtnemer.  

Materialen die eigendom blijven van de bouwheer: 

Volgende materialen worde OMZICHTIG opgebroken en per type element  apart gestapeld op de werf 

door de opdrachtnemer. De materialen worden door de (bevoegde instanties van de) aanbestedende 

overheid of nutsmaatschappijen opgehaald en afgevoerd naar eigen depot.  

– Papierkorven, zitbanken, fietsenstallingen, …; 

– Parkeermeters, paaltjes; 

– Signalisatieborden. 

Materialen die herbruikt worden: 

– Postbussen en bushaltes: worden verplaatst. 

7.3  MATERIALEN TE LEVEREN DOOR DE AANNEMER 

Alle materialen te leveren door de opdrachtnemer zijn nieuw, behoudens andersluidende vermeldingen 

op de plannen, in dit bestek en/of de samenvattende opmetingsstaat. 

Behoudens andersluidende vermeldingen op de plannen, in dit bestek en/of de samenvattende 

opmetingsstaat is de plaatsing steeds inclusief levering van alle materialen (met andere woorden indien er 

staat ‘plaatsen van…’ wordt expliciet ook bedoeld “inclusief levering van alle materialen”. 

Steenslag- en grindfunderingen, afkomstig van de opbraak kunnen door de opdrachtnemer worden 

herbruikt, voor zover ze voldoen aan de voorschriften van het bestek. Eventueel dienen deze materialen 

eerst een bewerking te ondergaan 

8.  CATEGORIEËN VAN WEGEN EN BOUWKLASSEN 

8.1  WEGCATEGORIE 

De in deze aanneming aan te leggen wegen zijn: secundaire en lokale wegen.  

8.3  BOUWKLASSEN 

De bouwklasse die van toepassing is op deze werken komt overeen met B7 van secundaire wegen, B 8 of 

BF van lokale wegen.  
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9.  INDELING IN VAKKEN EN DEELVAKKEN 

De bepalingen van het SB 250 worden aangevuld met: 

Op de tekeningen worden de te beproeven homogene vakken en deelvakken aangegeven. 

Elk homogeen vak voldoet aan volgende bepalingen: 

– Heeft betrekking op één post van de aanneming; 

– Vormt één fysiek aaneengesloten geheel; 

– Is in één uitvoeringsfase aangelegd. 

Deze indeling kan bij uitvoering worden aangepast.  

Elk homogeen vak wordt afzonderlijk beschouwd en behandeld en wordt desgevallend in gelijke 

deelvakken onderverdeeld. 

Bij de aanleg van homogene vakken (verkeersplateau en/of –drempels, parkeerzones, edg.) met beperkte 

oppervlakte of lengte (max 500 m² of 50m), wordt slechts één kern geboord. Deze kern dient dan te 

voldoen aan zowel de inviduele als de gemiddelde eisen gesteld in het SB 250. Indien de resultaten van 

de kern niet voldoen, dienen er twee extra kernen beproefd worden op kosten van de opdrachtnemer. 

In de andere gevallen wordt het homogeen vak verdeeld in minstens drie deelvakken.   

10.  SPECIFIEKE KORTINGEN WEGENS MINDERWAARDE 

10.1.   ONVOLDOENDE DIKTE OF HOOGTE 

Bij de berekening van de gemiddelde dikte of hoogte worden de individuele dikten naar boven beperkt tot 

1,1 maal de nominale dikte of hoogte. 

Voor de berekening van de gemiddelde dikte van koolwaterstoflagen, wordt elk individueel resultaat 

begrensd tot 1,15 maal de nominale dikte. 

10.2.   ONVOLDOENDE DRUKSTERKTE 

Bij de berekening van de gemiddelde druksterkte worden de individuele druksterkten naar boven beperkt 

tot 1,2 maal de vereiste gemiddelde druksterkte. 

10.3  ONVOLDOENDE WATERDOORLATENDHEID 

Bij de berekening van de gemiddelde waterdoorlatendheid worden de individuele waterdoorlatendheden 

naar boven toe beperkt tot 1.2 maal de vereiste gemiddelde waterdoorlatendheid. 

12.  DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE AANNEMER 

12.2  DETAIL- EN WERKTEKENINGEN 

Alle documenten worden in tweevoud aan het bestuur overgemaakt. 

A. VOOR DE UITVOERING 

De opdrachtnemer dient binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de goedkeuring van zijn 

offerte volgende documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwheer. 



 

  

9 / 83 

258_b_tech_yymmdd 

WERKPLANNING 

Dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de 

onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig zijn om een 

volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig zal gewerkt worden. 

Dit werkplan dient ten laatste op de eerste coördinatievergadering voorgelegd te worden.  

Na goedkeuring dient de opdrachtnemer elke afwijking ter goedkeuring voor te leggen. 

De werken nemen slechts een aanvang na goedkeuring van deze werkplanning. 

WERFINRICHTINGSPLAN 

Een grafisch opgesteld werfinrichtingsplan (werftoegang met zandbed en rijplaten; stockageplaats; 

afgeschermde zones) ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voor te leggen.  

Van de aldus door de bouwheer goedgekeurd werfinrichting mag door de opdrachtnemer, zonder 

voorafgaandelijke instemming van de bouwheer, niet worden afgeweken.  

De werken nemen slechts een aanvang na goedkeuring van deze werfinrichting. 

GRONDWATERVERLAGING  

De documenten cfr 7-1.1.2.7 zijn uiterlijk 30 dagen vóór de start van de bemalingswerken over te maken. 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (K.B. VAN 25/01/2001) 

Alle documenten vereist volgens het KB van 25/01/2001 of gevraagd in het veiligheids- en 

gezondheidsplan, zijn door de opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwheer, de 

veiligheidscoördinator verwezenlijking en de leidend ambtenaar. 

DETAIL- EN WERKTEKENINGEN 

– Detailtekeningen en bijhorende rekennota’s van geprefabriceerde elementen zonder benor-

keurmerk; 

– Specifieke detail- en werktekeningen volgens de vermelding in het bestek. 

Wanneer de opdrachtnemer belast wordt met de studie van sommige werken, maakt de opdrachtnemer 

vóór de uitvoering of de fabricatie van de materialen, op zijn kosten, alle borderellen en alle 

werktekeningen op, met al hun details, die aan de aanbestedende overheid toelaten er zich van te 

vergewissen of de stukken, of gedeelten van de werken de vereiste vorm hebben en conform zijn qua 

maten en aantal. 

De opdrachtnemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de documenten 

overeenkomstig de onderrichtingen welke hem werden gegeven.  De goedgekeurde documenten worden 

beschouwd als deel uitmakend van het bijzonder bestek. 

ALLERLEI 

– Specifieke rekennota’s volgens vermelding in het bestek; 

– Specifieke beschrijving van uitvoeringsmethodes volgens vermelding in het bestek; 

– Een lijst met aanduiding van de beschoeiingswijze(n) van alle sleuven en bouwputten m.i.v. 

vermelding van afmetingen (l; b en h) van de beschoeiingssystemen en bijhorende rekennota’s; 

– Voor bemaling in een niet-kwetsbaar gebied (zoals bedoeld in Vlarem I onder rubriek 53.2.2) dient de 

opdrachtnemer als last van de aanneming in te staan voor de melding van grondwaterverlaging aan 

het gemeentebestuur. 

B. VOOR DE START VAN DE WERKEN 

De opdrachtnemer dient voor de start van de werken volgende documenten ter goedkeuring aan het 

bestuur voor te leggen: 
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– Bewijs van kennisgeving bouwplaats aan NAVB en Technische Inspectie van de Administratie 

Arbeidsveiligheid; 

– Bewijs van kennisgeving bouwplaats aan Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed; 

– Bewijs van opvragen lijst concessiehoudende nutsbedrijven t.h.v. de bouwplaats; 

– Bewijs van opvragen nutsleidingsplannen bij alle concessiehoudende nutsbedrijven; 

– Bewijs van verzekering; 

– Bewijs van borgstelling; 

– Bewijs van aanmelding van de grondwerken bij de GRONDBANK/GRONDWIJZER aan de leidend 

ambtenaar bij de start der werken; 

– Bewijs van aanvraag aansluiting nutsvoorzieningen werflokaal; 

– Noodnummer werf; 

– Coördinaten erkend labo voor proeven t.l.v. de opdrachtnemer; 

– Naam en kwalificatie werfverantwoordelijke; 

– Lijst van alle onderopdrachtnemers cfr. art. 12.; 

– Plaatsbeschrijving; 

– Tijdig en voor verwerking van de te leveren materialen dienen volgende stukken te worden 

voorgelegd: 

– Technische fiche (voorzien van voorblad met vermelding van volgnummer, werf, besteknr. van 

toepassing voor welke post van de meetstaat, al dan niet conform zijn met het bestek, datum van 

indienen, … Iedere fiche wordt aangeleverd als afzonderlijke PDF); 

– Monsters, stalen en proefvakken volgens de vermeldingen in het bestek; 

– Keuringsverslagen.  

C. NA DE UITVOERING 

MILIEUHYGIËNISCH BODEMONDERZOEK 

Na uitvoering van het grondverzet en vóór de voorlopige oplevering, zal de opdrachtnemer het 

acceptatieattest  (verwerkingsattest) en/of een bodembeheersrapport van een erkende 

bodembeheerorganisatie voorleggen. 

DIGITALE FOTOS 

Er dienen digitale foto’s genomen te worden van de uitgevoerde werken, met een speciale aandacht voor 

de riool- en kolkaansluitingen. De foto’s worden digitaal aangeleverd aan de aanbestedende overheid, de 

gemeente, de rioolbeheerder, de ontwerper en overige medefinancier(s). Het ontbreken van deze foto’s 

komt overeen met het niet uitbetalen van de uitgevoerde werken. Deze foto’s worden bij elke 

vorderingsstaat ingediend als bewijs van de aan te rekenen hulpstukken van de riolering. 

As-builtdossier (zie 12.3) 

12.2.1  WERFSIGNALISATIEPLAN 

De plannen met de aanduiding en de juiste inplanting van de werfsignalisatie en wegomleggingen zijn op 

te maken door de opdrachtnemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de verkeerspolitie. Hij houdt 

hierbij rekening met de fasering van de werken. 

De aanvraag gebeurt bij de verkeerspolitie. 

12.2.2  GRONDVERZETPLAN 

Voor de aanvang van het grondverzet maakt de opdrachtnemer, in overleg met de aanbestedende 

overheid,  op basis van de opmetingstabel en het zoneringsplan uit het conform verklaarde technisch 

verslag, een uitvoeringsplan voor grondverzet op. 

Het grondverzetplan bevat:  

– Ontgravingsvakken met benaming, rekening houdend met uitgravingstaluds; 

– Visuele ruimtelijke afbakening van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten; 
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– Aanduiding van de kadastrale werkzone(s); 

– Volumes van de verschillende partijen uit te graven bodem; 

– Schaal; 

– Nauwkeurigheid zoals opgegeven in het zoneringsplan; 

– Plaatsen van tijdelijke opslag met benaming; 

– Aanduiding van bestemming bij gebruik binnen de kadastrale werkzone; 

– Link met de bestemming bij gebruik buiten de kadastrale werkzone. 

12.3  AS-BUILTDOSSIER 

Ten laatste dertig dagen na uitvoering van de werken maar vóór de voorlopige oplevering, worden de as-

builtplannen van de bestratingswerken opgemaakt en per huisaansluiting, ook wachtaansluitingen, een 

formulier ingevuld. (zie model als bijlage G bij dit bestek).  

De rioolaansluitingen worden pas in de vorderingsstaat aangerekend indien deze bewezen zijn aan de 

hand van het ingevulde formulier voor huis/-wachtaansluitingen met bijhorende foto’s. 

De as-builtplannen voor de bestratingswerken worden opgemaakt volgens de bepaling vermeld in art. 92 

van onderhavig bestek. Een digitale en papieren versie wordt overgemaakt aan alle betrokken besturen. 

Aan het as-builtplan worden de technische fiches van alle verwerkte materialen toegevoegd dit zowel op 

papier als digitaal en dit in en overzichtelijk genummerd bestand. 

12.3.1   AS BUILTPLAN 

ALGEMEEN 

De aandacht wordt er op gevestigd dat zoals vermeld in dit artikel “De opmetingen gebeuren in Lambert-

coördinaten (1972) en in  de Z-richting volgens de Tweede Algemene Waterpassing (TAW)”. 

Voor de aanvullende specificaties in het bestek van de opmetingen van as built plannen wordt verwezen 

naar https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen. 

 Daar staan steeds de meest recente versies van de GRB kernbepalingen, de aanvullingen en de opties. 

In de opmeting van de uitgevoerde werken is inbegrepen de bestaande bestrating van de aanpalende 

straten beperkt tot 10 meter. 

LAMBERT 72 EN TAW 

De as built plannen moeten steeds aangeleverd worden in het Lambert 72 coördinatenstelsel met de 

referentiepunten in TAW. 

2D EN 3D 

De oplevering van de opmeting gebeurt op uitgetekende plannen en digitaal in een 2D dxf R12-formaat  

voor alle voorziene layers. 

De Z coördinaat van elk punt  wordt toegevoegd in een aparte 3D layer = ZPT dit ten behoeve van DTM en 

profielen. 

De referentiepunten waarop de opmeting is gebaseerd, de grondslagmeting, worden in x,y,z  Lambert 72 

en TAW opgeslagen in layer FVP1 en vermeld op een afzonderlijke fiche. 

KRUIN VAN DE WEG 

De kruin van de weg dient steeds apart opgemeten en opgeslagen in layer HOP = hoogtepunt. 

https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen
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Opgenomen in de GRB “aanvulling detail”: willekeurig terreinpunt dat deel uitmaakt van een grid van 

punten die gekend zijn in 3 dimensies en in de regel ingemeten worden in functie van de opmaak van 

lengte- , dwarsprofiel en/of een digitaal hoogtemodel. 

AFSLUITINGEN 

Afsluitingen opgenomen in de GRB “aanvulling detail” worden niet opgesplitst naar type. 

In dit bestek moeten afsluitingen gespecificeerd worden naar type: betonplaten, draadafsluiting, houten 

panelen, dwarsliggers, kanstenen, Normandische afsluitingen ( betonpaaltjes ), weideafsluitingen enz. 

MATERIALEN < 1M² 

Alle overgangen tussen materialen moeten opgenomen worden. 

Ook als dat resulteert in een oppervlakte van < 1m². 

LENGTES TROTTOIRBANDEN 

De lengtes van de trottoirbanden moet vermeld worden op het plan. 

GROENELEMENTEN 

Alle onverharde (groen)elementen worden aangeduid. Plantsoenen, bermen en gazons worden 

weergegeven als vlak, hagen worden weergegeven als vlak met vermelding van soort en hoogte, bomen 

als punt met vermelding van soort en omtrek. 

Controle van de geleverde bestanden. 

De controle bestaat uit: algemeen nazicht, volledigheid en kwaliteitscontrole. 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor binnen het kader van de verwerving van de voorlopige 

oplevering eventueel zelf de volgende testen op het digitale bestand uit te voeren. 

1)  ALGEMEEN NAZICHT 

– Zijn alle digitale bestanden geleverd, zijn alle plannen en fiches geleverd; 

– Dragen alle digitale bestanden de juiste bestandsnaam; 

– Bevindt de gevraagde informatie zich op de gevraagde lagen, zijn zij in de juiste vorm en werden de 

gevraagde symbolen gebruikt; 

– Sluitende lijnen, zijn er gaps, zijn er overshoots; 

– Noch tussen de lijnen, noch binnen lijnelementen mogen kruisingen voorkomen; 

– Veelhoeken dienen volledig gesloten te zijn; 

– Is de inhoud in overeenstemming met de realiteit en volgens de regels van de in dit bestek geldende 

bepalingen overgebracht. 

Indien één van voormelde fouten zich voordoet, dan wordt de verdere controle op de levering opgeschort 

en wordt op een nieuwe toelevering gewacht. 

2)  VOLLEDIGHEID EN KWALITEITSCONTROLE 

De objectencatalogussen zijn in evolutie en dienen dus steeds nagekeken naar de meest recente versie: 

https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen 

GPS metingen: https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen 

12.3.4  OPLEVERINGSDOSSIER 

https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen
https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/as-builtplannen
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Na voltooiing van de werken maakt de opdrachtnemer een opleveringsdossier op dat volgende 

elementen bevat: 

1) Technische nota’s en eventuele bedieningsvoorschriften van alle mechanische installaties. 

2) Keuringsattesten van de geleverde materialen en keuringsverslag. 

3) Alle goedgekeurde technische fiches 

4) Alle proefresultaten 

5) X-Y-Z-coördinaten en detailplannen van niet nadien opmeetbare infrastructuur zoals verdoken 

inspectieputten, ondergrondse koppelputten, … 

6) Overzicht met aanduiding van alle ondergrondse tijdelijke beschoeiingsmaterialen of andere materialen 

(tijdelijke omlegging voor waterafvoer, …) die niet gerecupereerd werden. 

7) Overzicht eventuele blijvende maatregelen naar instandhouding waterafvoer: 

– Schildmuren; 

– Tijdelijke verbindingen; 

– Lokale aanpassingen overstorten; 

– Dichtgezette afsluiters. 

8)  Aflevering van het acceptatie-attesten (verwerkingsattest) afgeleverd door een erkend verwerkings- of 

opslagbedrijf 

9) De opdrachtnemer dient de bouwheer in het bezit te stellen van een kopie van het 

bodembeheerrapport zoals is gespecifieerd in artikel 192 van het VLAREBO besluit van de Vlaamse 

Regering. Het niet kunnen voorleggen van dit document bij de voorlopige oplevering resulteert in een 

weigering van de voorlopige oplevering. 

13.  ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

13.1  LOKALEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE AANBESTENDE OVERHEID 

De opdrachtnemer stelt, uitsluitend ten behoeve van de aanbestedende overheid, een locatie ter 

beschikking die bestaat uit: 

– Een kantoorruimte voorzien van een bureaumeubel met bijhorende stoel en een kast met dubbele 

deur en slot; 

– Een vergaderruimte voor minimum 12 personen (minimum oppervlakte 15 m2) voorzien van het 

nodige meubilair; 

– Een sanitair voorzien van toilet en wastafel met stromend water (koud en warm); 

– Een paneel voor het ophangen van plannen; 

– Internet: De opdrachtnemer verbindt het lokaal met het internet door middel van een 

breedbandverbinding met een minimale downloadsnelheid van 10 Mbps en een minimum 

uploadsnelheid van 512 Kbps. Op deze locatie is een router met minstens vier outlets aanwezig die 

verbonden kan worden met de internetaansluiting.  

De locatie is tevens voorzien van elektrische verwarming, de nodige verluchting en verlichting. 

Tevens zijn de volgende toestellen aanwezig: koelkast (gevuld met koude dranken), koffiezetapparaat, 

telefoontoestel en faxtoestel (+ aansluiting) en kopieertoestel.  

Een aansluiting op de openbare riolering is vereist. 

Aan de buitenzijde dient een kastje aangebracht waar, achter een afsluitbaar gaas, de bouwvergunning 

kan uitgehangen worden. (schrappen indien niet van toepassing) 

Hij onderhoudt dit lokaal. 
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In dit lokaal dient de opdrachtnemer bestendig volgende zaken permanent ter beschikking te stellen van 

de aanbestedende overheid: 

– 3 paar proper laarzen (maat 43 tot 45); 

– 3 stuks propere werkkledij; 

– 3 stuks propere werfhelmen; 

– 3 stuks propere overalls; 

– 3 stuks propere signalisatievestjes. 

Naast het aanbestedingsdossier zal de opdrachtnemer ook steeds de toepasselijke bestekken zoals 

hierboven en in het bijzonder bestek vermeld ter beschikking houden op de werf: 

– Het Standaardbestek 250 versie 4.0, hoofdstuk 1; 

– Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 3.1a uitgezonderd hoofdstuk 1; 

– De Algemene Aanvullingen Gemeentelijke Rioleringswerken voor het SB250, versie 4.0.  

13.2  FASERING DER WERKEN 

De opdrachtnemer staat in voor het opmaken en aanpassen van de werfplanning. Minstens 1 keer per 

maand en bijkomend op eenvoudige vraag van het bestuur wordt een volledig actuele planning 

opgemaakt met een duidelijke weergave van de verschillende uitvoeringsfasen, de leveringstermijnen en 

keuringstermijnen van producten en verkeerssituatie. De planning vermeld het aantal werkdagen per taak 

maar is tevens ingedeeld in kalenderdagen; 

Aanvullend op de planning van de werken dient de opdrachtnemer de nodige communicatie te voeren 

met de aangrenzende bouwprojecten. In het bijzonder naar bereikbaarheid van deze werven voor de 

betreffende opdrachtnemers; 

Het aanpassen van de fasering en planning van de werken aan de definitieve verplaatsingen van 

nutsleidingen die nog tijdens de uitvoering van de werken dienen te gebeuren is een aannemingslast. 

De opdrachtnemer schenkt de nodige aandacht aan de toegankelijkheid overheen de verschillende fases. 

2)  MEER-FASIGE WERKMETHODE 

Behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met de leidend ambtenaar, kan een volgende 

fase pas worden aangevangen als de vorige fase volledig is uitgevoerd (inclusief het plaatsen van 

verlichting, straatmeubilair, edg…). 

Het staat de opdrachtnemer vrij suggesties te doen om: 

– De werken in meerdere fases uit te voeren; 

– Verschillende fases gelijktijdig uit te voeren. 

Indien hierdoor de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt en dit zonder prijsconsequenties 

voor de bouwheer. Hij heeft hiervoor de goedkeuring nodig van de leidend ambtenaar en dient zelf in te 

staan voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. 

De volgorde van uitvoering kan door de opdrachtnemer in samenspraak met het bestuur bepaald 

worden.  

Binnen de 15 kalenderdagen na de gunning zal de opdrachtnemer in 3 exemplaren het definitieve, 

globaal geïntegreerd en gecoördineerd faseringsplan van de werken, met bijhorende 

uitvoeringstermijnen, verkeersomleggingen ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar voorleggen. Het 

definitief signalisatieplan is goed te keuren door de verkeerspolitie.  

Het plaatsen van de werfafsluiting is verplicht tussen werfzone en voetpadgedeelte met een hoogte van 

1.00 m. De opdrachtnemer moet zorgen voor goed gesignaliseerde toeritten  en uitgangen van zijn 

werfzone. Het plaatsen van deze werfafsluiting is mee te voorzien in de posten voor het plaatsen van 

signalisatie van de opmetingsstaat.  

13.3  VERKEERSAFWIKKELING TIJDENS DE WERKEN 
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13.3.3  MINDERHINDER-MAATREGELEN 

Alle kosten verbonden aan de minder-hindermaatregelen zijn een aannemingslast. 

Zie hoofdstuk 15. 

13.4  UITZETTEN TRACÉ VAN DE WERKEN 

Het uitzetten van het tracé der werken en referentiepeilen is ten spoedigste door de aannemer bij de 

aanvang der werken uit te voeren. 

De toegelaten toleranties bij het uitzetten van het tracé der werken bedragen 0,5 cm in de hoogte en 5 

cm in grondplan. 

Het uitzetten van het tracé der werken en referentiepeilen is een last en verantwoordelijkheid van de 

aanneming. 

De op de plannen aangegeven ontworpen hoogtes zijn indicatief. Tijdens de uitvoering der werken zullen 

ter plaatse de nodige onderrichtingen gegeven worden waarvoor de te verwezenlijken hoogtes kunnen 

afwijken van de opgegeven hoogtes. Tevens zullen in samenspraak met opdrachtgever, ontwerper en 

opdrachtnemer de nodige detailhoogtes worden bepaald. 

Alle wijzigingen t.o.v. de plannen zijn een last van de aanneming.  

13.5  MILIEUZORGMAATREGELEN 

13.5.5.  MATERIALEN: GRONDSTOFFEN EN AFVALSTOFFEN: 

De opdrachtnemer houdt bij zijn inschrijver rekening met het hergebruik als grondstof. De mogelijkheid 

tot hergebruik  wordt bepaald op basis van de geldende criteria, dit is ofwel/en volgens een 

milieuhygienische beoordeling, het keuringsattest, het eenheidsreglement of met een 

grondstoffenverklaring (of de einde afvalverordening), dit geldt specifiek voor de materialen die 

opgenomen zijn in de lijst van de Vlarema bijlage 2.2, voor alle andere materialen kan een 

grondstoffenverklaring aangevraagd worden  

De voorzieningen voor tijdelijke grondopslagplaats en stapelplaats materialen, incl. het bekomen van de 

nodige vergunningen en alle maatregelen om grondverontreiniging te voorkomen. 

Indien van toepassing, er moet een kopie van de grondstofverklaring of keuringscertificaat 

(eenheidsreglement, compost) aanwezig zijn tijdens het vervoer van materialen. 

De af en aangevoerde afvalstoffen worden bijgehouden in een afvalstoffenregister, aangevoerde 

grondstoffen in een grondstoffenregister  

Alle kosten die hiermee verbonden zijn (verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van de 

grondstoffenverklaring,certificaat, kosten voor transportdocumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of 

totaalprijzen te zijn opgenomen. 

De opdrachtnemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (identificatieformulier afvalstoffen, 

afleveringsbon, …) en het afleveren van de vrachtbrieven aan de aanbestedende overheid., en (indien van 

toepassing) het aanvragen van de grondstofverklaringen 

13.6  VEILIGHEID EN HYGIËNE  

De aannemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding in meer voor de prestaties die hij dient uit 

te voeren ingevolge de bepalingen van het veiligheids en gezondheidsplan (VGP) en de richtlijnen van de 

veiligheidscoördinator tijdens de uitvoering, waarvan de leidend ambtenaar beslist deze op te leggen. De 

kosten voortvloeiende uit de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de 
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eventuele buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen, zijn inbegrepen in de 

betrokken posten van de werken. 

Alle kosten die voorvloeien uit het nakomen van de wettelijke verplichtingen en de contractuele 

verplichtingen zijn ten laste van de aannemer. 

13.8  AFBRAAKMATERIALEN  

Alle materialen die de bouwheer wenst te behouden, dienen in het bijzonder bestek te worden 

aangegeven. De opbraakmaterialen die het bestuur wenst te behouden worden op eenvoudige vraag 

door de opdrachtnemer naar de stapelplaats van het bestuur vervoerd (prijs inbegrepen in de 

opbraakwerken).  

De opbraakmaterialen voortkomende van private opritten worden op eenvoudige vraag van de eigenaar 

op het betrokken perceel gestapeld (prijs inbegrepen in de opbraakwerken).  

Op aanduiding van het bestuur dient de opdrachtnemer de door het bestuur aangeduide te behouden 

afgravings- en uitgravingsmaterialen op plaats van bestemming te nivelleren zonder bijkomende 

prijsvergoeding.  

13.9  GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN WERKEN 

13.9.1.  WONINGBOUW 

De aannemer moet rekening houden met alle andere werken die gelijktijdig met zijn opdracht zouden 

uitgevoerd worden om tot afwerking en bewoonbaarheid van het geheel te komen.  

In geval van twijfel vraagt hij aan de leidend ambtenaar hem het gedeelte van de grond dat hij zonder 

bezwaren mag gebruiken, precies aan te duiden.  

Als het gaat om de woningbouw mag er door de aannemer riolering-, wegen- en omgevingswerken geen 

werfinrichting gebeuren op het gedeelte van de grond dat voor de uitvoering van de woningbouw 

voorbehouden is.  

De aannemer moet de nodige maatregelen treffen om de gelijktijdigheid van werken mogelijk te maken.  

Hij moet de ontwerper wijzen op de werken die door andere aannemers moeten worden uitgevoerd om 

zelf ononderbroken verder te kunnen werken. Zo niet, dan zal hij mee verantwoordelijk gesteld worden 

voor de vertraging ten gevolge van zijn gebrek aan vooruitzicht. Deze gelijktijdigheid van werken kan niet 

resulteren in een schadevergoeding door de aanbesteder.  

Ook moet de aannemer zich strikt houden aan de instructies die zij van de aanbesteder of de leidend 

ambtenaar ontvangen.  

13.9.2.  NUTSLEIDINGEN 

De opdrachtnemer vraagt, na het ontvangen van de sluitingsbrief en vooraleer het werk aan te vangen, 

aan de concessiehoudende diensten die ondergrondse- of bovengrondse leidingen, kabels en andere 

installaties bezitten langs het tracé der werken per aangetekende brief, de meest recente plannen van 

hun installaties aan. Indien hij deze plannen binnen de 10 dagen niet ontvangen heeft, brengt hij de 

aanbesteder daarvan op de hoogte. 

De leidend ambtenaar belegt zo spoedig mogelijk een coördinatievergadering. 

Op deze coördinatievergadering worden uitgenodigd: de opdrachtnemer, de gemeente(n), de 

initiatiefnemer(s), de coördinator verwezenlijking, de aanbesteder, de exploitanten van de nutsleidingen 

en in voorkomend geval de aannemer van de bouwwerken. 

De opdrachtnemer of zijn afgevaardigde zijn aanwezig op deze vergadering. 
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Op deze vergadering wordt door de opdrachtnemer een planning voorgelegd die de andere aanwezigen 

toelaat de voorziene vooruitgang van het werk te kennen. 

De opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij schriftelijk de concessiehoudende diensten, 

waarvan sprake hierboven, tijdig moet verwittigen nopens de aanvang en het verloop van zijn uitvoering. 

Teneinde tijdig de nodige regelingen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten zal de 

opdrachtnemer vooraf op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van sonderingen om de 

eventueel hinderende ondergrondse installaties op te zoeken. Deze werken zijn voor rekening van de 

opdrachtnemer. 

Hij zal met de exploitanten de nodige maatregelen treffen om de aanwezige installaties in goede staat te 

houden tijdens de uitvoering van de werken. 

Hij zal zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven de aanbesteder op de hoogte brengen van alle te 

verplaatsen nutsinstallaties waarvan de verplaatsing contractueel niet voor zijn rekening valt teneinde de 

aanbesteder in de mogelijkheid te stellen aan de wegbeheerder te vragen om de concessiehouders bevel 

te geven tot verplaatsing van de nutsleidingen en andere installaties. 

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding of kabel, enz. in de kunstwerken 

der opdracht mag ingewerkt worden zonder uitdrukkelijke toelating van de aanbesteder. 

De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen, enz. kunnen in geen geval 

door de opdrachtnemer aangevoerd worden om prijsherziening of termijnsverlenging te bedingen of de 

verbreking van de overeenkomst, ook niet indien de door de opdrachtnemer geplande 

uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. De opdrachtnemer wordt verondersteld zich hierover 

volledig te hebben ingelicht vóór de aanbesteding. 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat gedurende de werken de 

concessiehoudende diensten gelijktijdig veranderingen en uitbreidingswerken aan hun installaties kunnen 

uitvoeren. 

Om die reden mag de opdrachtnemer geen bezwaren maken, noch vergoedingen of termijnsverlenging 

eisen en dient hij deze maatschappijen en/of aannemers alle gemak te verlenen bij het uitvoeren van hun 

werken. 

13.9.3.  HET PLAATSEN EN/OF VERPLAATSEN VAN LEIDINGEN 

Op verzoek van de aannemer kan de aanbestedende overheid, in de aanvangsfase(n) de werken 

onderbreken, om de vergunninghoudende maatschappijen toe te laten hun leidingen en/of installaties 

aan te passen, te verplaatsen of te verwijderen. In die periode van onderbreking mag de aannemer enkel 

werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn om de verplaatsingswerken van leidingen en/of installaties 

door de vergunninghoudende maatschappijen mogelijk te maken. De periode van onderbreking wordt als 

‘ontoegankelijk terrein’ beschouwd. De aannemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke 

aard ook, uit hoofde van deze onderbreking. 

13.10  WERFINFOBORD  

UITVOERING  

Op de bouwplaats wordt op 1 plaats, aan te duiden door de leidend ambtenaar, een werfbanner op een 

hekwerk type D volgens 10-4.1.8 opgesteld.  

De bedrukking van de werfbanner wordt ten minste 15 kalenderdagen voor de aanvang der werken 

aangeleverd door de ontwerper in PDF formaat.  De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat 

er geen andere informatie op de werfbanner zal worden geduld 

Eigenschappen werfbanner 

– Afmetingen: 338 x 174cm; 
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– Eenzijdige bedrukking; 

– PVC spandoek, wind doorlatend gaatjesdoek; 

– Inclusief fullcolor bedrukking; 

– Verstevigde met zoom aan de randen; 

– Voorzien van ringen om de 30 cm; 

– Bevestigd met spanrekkers op hekwerk. 

Bij plaatsing dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden 

– De banner wordt op een in samenspraak met de leidend ambtenaar te bepalen plaats geplaatst.  

Een obstakelvrije ruimte voor de voetgangers van 1,5 m dient verzekerd; 

– De banner moet goed zichtbaar en leesbaar zijn. Het geheel zal weerstand bieden aan stormweer en 

gedurende de gehele uitvoeringstermijn in goede staat onderhouden worden; 

– De banner blijft eigendom van de aannemer en zal onmiddellijk na het beëindigen van de werken van 

de bouwplaats verwijderd worden. 

 

 

 

14.  BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN 

BESTAANDE CONSTRUCTIES EN WERKEN 

14.1  INSTALLATIES VAN CONCESSIEHOUDENDE EN/OF NUTSMAATSCHAPPIJEN 

De in het bereik van de werken bestaande ondergrondse of bovengrondse leidingen van algemeen nut 

(drinkwater, gas, elektriciteit en telefoon) worden in dienst behouden. De opdrachtnemer treft op zijn 

kosten al de maatregelen om dergelijke dienst niet te onderbreken. 

Voor de aanvang van de werken wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt van water- en 

gaskranen met aanhorigheden en alle andere nutsleidingen. Deze staat dient best te worden opgemaakt 

in bijzijn van afgevaardigden van de nutsbedrijven en dient door alle partijen voor akkoord te worden 

ondertekend. Het opmaken van deze staat is een last van aanneming. Bij niet opmaken van zulke 

beschrijvende staten, zal elke beschadiging, zonder voorafgaande procedure of formaliteit, aan de 

opdrachtnemer aangerekend worden. 

De opdrachtnemer maakt hiervoor tijdig de nodige afspraken met de afgevaardigden van de 

nutsbedrijven. 

Schade aan ondergrondse installaties 
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Op deze aanneming is ook dienstorder MOW/MIN/2010/02 van toepassing over het toepasselijk maken 

van de praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens de in hun 

nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage, zijnde genoemde leidraad, die een integrerend deel uitmaakt 

van onderhavig bestek. 

Volgende sonderingen zijn een last van de aanneming: 

– T.h.v. elke te bouwen inspectieput of constructie; 

– Elke bijkomende sondering t.o.v. de hierboven vermelde sonderingen opdat de afstand tussen 2 

sondering niet groter zou zijn dan 100 m. 

De sonderingen dienen voldoende ruim voor de aanvang van de betreffende fase uitgevoerd te worden. 

Alle werken hiervoor zijn een last van de aanneming. 

De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de door hem gebruikte uitvoeringsmethoden. In de 

nabijheid van de installaties moet hij alle gepaste maatregelen treffen teneinde deze installaties te 

beschermen tegen beschadiging en voor risico’s te vrijwaren, en wel op een manier die de continuïteit van 

de exploitatie op geen enkel ogenblik in het gedrang brengt.  

Specifieke aanbevelingen met betrekking tot de bescherming van de ondergrondse leidingen 

en hun aanduidingen: 

– Op basis van de vaststellingen uit de praktijk willen wij volgende punten specifiek in de aandacht 

brengen met het verzoek de nodige zorg te besteden teneinde de lokalisatie en de bescherming van 

de bestaande ondergrondse leidingen niet in het gedrang te brengen; 

– Aanduidingspaaltjes en –elementen, waarmee de ligging van nutsleidingen zijn aangegeven, mogen 

niet zonder toelating van de beheerder ervan weggenomen worden; 

– Men dient er zorg voor te dragen dat afdekplaatjes –en elementen, die geplaatst zijn ter bescherming 

van de nutsleidingen, hun functie kunnen blijven vervullen. Ze mogen niet zondermeer worden 

verwijderd en dienen teruggeplaatst zodanig dat hun functie gehandhaafd blijft; 

– In geval de diepteligging van de nutsleidingen tengevolge de werken wijzigt, bv. door verlaging van 

het wegdek, is het verplicht dit te melden aan de beheerder van de nutsleidingen. Zodoende kunnen 

de nodige afspraken gemaakt worden voor het treffen van de passende maatregelen; 

– Bij aanleg van bestrating, voetpaden of riolering moet er zorg worden gedragen dat de nutsleidingen 

niet in de funderingen (stabilisé) komen te liggen en dat minstens een afstand van 5 cm ten opzichte 

van de leiding (incl. dekpannetjes) wordt gehandhaafd. Bij latere werkzaamheden kan dit aanleiding 

zijn tot ernstige risico’s. Deze kunnen voorkomen worden door steeds een minimum afstand ten 

opzichte van de leidingen te bewaren; 

– Het is verboden leidingen te verplaatsen zonder toestemming van de netbeheerder. 

Bij onvoorziene problemen door de ligging van ondergrondse leidingen waarbij de noodzaak 

bestaat om deze buiten dienst te stellen, te verplaatsen of te verwijderen 

– Contacteer de afgevaardigde van de distributienetbeheerder, alsook de andere nutsmaatschappijen 

die mogelijks leidingen op de plaats der werken beheren (bv. telecombedrijven, 

waterdistributiebedrijven,…); 

– De contactname dient te gebeuren door de veiligheidscoördinator of verantwoordelijke van de werf 

en zo nodig in overleg met het studiebureau, niet door de grondwerker, graafmachinist of 

uitvoerders. Zodoende kunnen onmiddellijk de nodige afspraken gemaakt worden voor gezamenlijk 

overleg op de plaats der werken; 

– Zorg ervoor dat de verstrekte informatie gespecifieerd is zodat de probleemsituatie correct en 

ondubbelzinnig kan gelokaliseerd en beoordeeld worden. De melding dient steeds schriftelijk 

bevestigd te worden (per e-mail) en moet minstens volgende info omvatten: 

- Situering van de probleemsituatie met opgave van het type leiding 

- Omschrijving van de probleemsituatie met opgave van de plannummers 

- Coördinaten van het studiebureau en van de te contacteren perso(o)n(en) 

– Gevolg gevende aan de melding zal een afgevaardigde van de distributienetbeheerder een afspraak 

maken om de toestand ter plaatse te onderzoeken; 

– Bij het plaatsbezoek dient de aanvrager ervoor te zorgen van de nodige toelichtingen omtrent de 

probleemsituatie en eventuele risico’s versterkt worden. Dit dient te gebeuren aan de hand van de 

door het studiebureau en/of door de opdrachtnemer aangevraagde plans van alle risico’s en 
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nutsleidingen. Deze moeten trouwens vervat zijn in het veiligheids- en gezondheidsplan dat 

overeenkomstig het KB op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen op de werf aanwezig moet zijn. 

De mogelijkheden om aan de probleemsituatie een oplossing te bieden, worden in onderling overleg 

overwogen. Op basis hiervan zal de afgevaardigde van de netbeheerder een voorstel tot oplossing 

uitwerken en aan het studiebureau en/of de betrokken partijen voorleggen met opgave van de 

uitvoeringsmodaliteiten. 

15.  NAUWKEURIGHEDEN EN TOLERANTIES  

15.3  MINWAARDEN 

De eerste zin wordt vervangen door: 

Bij vaststelling van inbreuken en/of overschrijding op de onder artikel 2-15.1 voorgeschreven 

nauwkeurigheden zullen volgende minwaarden worden toegepast. 
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HOOFDSTUK 3 - MATERIALEN 

2.   PRIMAIRE EN GERECYCLEERDE EN SECUNDAIRE GRANULATEN 

2.2  GERECYCLEERDE EN SECUNDAIRE GRANULATEN 

Enkel de gerecycleerde en secundaire granulaten 2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.9 en 2.2.16.1 zijn toegelaten. 

4.  AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 

Afdekkingsmaterialen voor bermen, groene zones en taluds dienen vrij te zijn van stenen en/of 

restmateriaal en zijn tevens onkruidvrij. 

4.2  TEELAARDE, TE LEVEREN DOOR DE AANNEMER 

Voor afdekking ter hoogte van de strooiweide. 

De teelaarde beantwoordt aan bijzondere bepalingen.  

Teelaarde is afkomstig van afgraving van een weide / akker  en bestaat uit de bovenste organische  

O-bodemhorizont en de minerale A-bodemhorizont die zich onderscheiden door hun kleur, textuur, 

structuur en abiotische factoren. Het mag niet bekomen worden door het mengen van gronden. Indien 

het gestapeld ligt op depot dan is dit in hopen van maximaal 1,5m hoog. 

Het materiaal moet meer dan 3,4 % organische stoffen bevatten. Het moet een pH in water bezitten 

tussen 5,5 en 6,4. De teelaarde moet van het type lemig zand zijn.  

De teelaarde moet ook vrij zijn van alle plantaardige afval (o.a. stronken, wortels, takken) en van alle 

andere elementen met diameter > 1cm, zoals steenpuin. Ook restanten van wortelonkruiden zijn niet 

toegelaten. De teelaarde mag niet ontdaan zijn van deze elementen door middel van zeving. 

Een attest van oorsprong en een recent analyseverslag is bij te voegen. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor deze grond voorafgaandelijk te keuren en bij onvoldoende 

kwaliteit te weigeren. De keuringskosten worden in dat geval op de opdrachtnemer verhaald. Er wordt 

getest op deze eigenschappen: 

 

Parameter Toegelaten waarden 

Organisch stof gehalte > 3,4 % 

Structuur (op basis van granulaire analyse) Lemig zand 

pH 5,5 – 6,4 

EC (geleidbaarheid) < 1,5 mS/cm (bij 25 °C) 

 

Het bereikte humusgehalte in de teelaarde mag uitsluitend het gevolg zijn van doormengen van de grond 

met groencompost met keuringsattest van VLACO vzw. Het gebruik van veenproducten is niet toegelaten. 

De teelaarde heeft een milieuhygiënische kwaliteit van 211. 

In het kader van de aanvoer van teelaarde is door de opdrachtnemer per vak van maximum 250m³ te 

verwerken teelaarde steeds een bemonstering en keuring a priori op zijn kosten uit te voeren vooraleer 

deze mogen worden toegepast. 
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5.  OPHOGINGS- EN AANVULLINGSMATERIALEN 

Het is de opdrachtnemer toegestaan om naar eigen keuze naast zandgrond volgens 3-6.2.2, ook herbruik 

of andere gronden te gebruiken welke beantwoorden aan 3-5.1.1 en 3-5.1.2 of geschikt gemaakt worden 

overeenkomstig de bepalingen van 4-2.1.2.7 om te voldoen aan de bepalingen van 3-5.1.5, voor het 

aanvullen van bouwputten en rioleringssleuven in rijwegen, de ophoging en aanleg van de aardebaan. 

De gronden 3-3.2.1.10 t.e.m. 3-3.2.1.14 worden niet toegelaten. 

Er moet hierbij tevens voldaan worden aan de bepalingen van artikel 2-7.1.  

5.3  MONSTERNEMING  

De hoeveelheid ophogings- en aanvullingsmateriaal, afkomstig van één en dezelfde winplaats, wordt als 

één partij beschouwd. 

5.4  KEURING EN BEMONSTERING VAN (HERBRUIK-) GRONDEN  

In het kader van de vervanging van zand 3-6.2.2 door andere gronden voor aanvulling en ophoging van 

bouwsleuven, in en onder rijwegen e.d. is door de opdrachtnemer per vak van maximum 250m³ te 

verwerken gronden steeds een bemonstering en keuring a priori op de uitgegraven gronden op zijn 

kosten uit te voeren vooraleer deze mogen worden toegepast. 

6.   BOUWZAND 

6.2   CLASSIFICATIE VAN BOUWZAND VOLGENS TOEPASSING 

6.2.2  ZAND VOOR ONDERFUNDERINGEN 

De volgende materialen worden niet toegelaten: 

– 6.1.2.3, Korrelas; 

– 6.1.2.10, Zand van fysico-chemisch gewassen granulaat. 

6.2.3  ZAND VOOR SCHRAAL BETON VOOR WEGFUNDERINGEN  

Enkel natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand volgens 6.1.1 wordt toegelaten. 

6.2.4  ZAND VOOR ZANDCEMENT 

Enkel natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand volgens 3-6.1.1. wordt toegelaten. 

Zandcement bestemt als straatlaag wordt enkel het gebruik van natuurlijk rond zand volgens  3-6.1.1 

(rivierzand 0/4) waarbij het gehalte aan fijne bestanddelen beperkt blijven tot f16 

6.2.12  ZAND ALS VULMATERIAAL VOOR STEENSLAGFUNDERINGEN  

Enkel natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand volgens 3-6.1.1. wordt toegelaten. 

6.2.16  ZANDVOOR VOEGVULLING VAN BESTRATINGEN  

6.2.16.1  AARD EN HERKOMST 

Brekerzand van betongranulaat wordt niet toegelaten. 
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7.  STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 

7.1  STEENSLAG EN ROLGRIND 

7.1.1  CLASSIFICATIE VAN STEENSLAG VOLGENS AARD EN HERKOMST 

7.1.1.1  STEENSLAG 

7.1.1.1.A  NATUURSTEENSLAG AFKOMSTIG VAN NATUURLIJK GESTEENTE 

– Porfiersteenslag 2/6.3: legbed; 

– Kalksteenslag 7/14: voor tijdelijke verharding;  

– Basaltsteenslag 2/7 en 7/14: als granulaten in uitgewassen beton; 

7.1.1.2   ROLGRIND 

Rolgrind 14/20: voor omhulling en aanvulling draineerleidingen. 

7.1.2  CLASSIFICATIE VAN STEENSLAG EN GRIND VOLGENS TOEPASSING 

7.1.2.1  STEENSLAG OF ROLGRIND VOOR ONDERFUNDERINGEN 

Steenslagtypes volgens 7.1.1.1.B.1, 7.1.1.1.B.2 en 7.1.1.1.B.10, zijn niet toegelaten. 

7.1.2.3.  STEENSLAG VOOR STEENSLAGFUNDERINGEN MET CONTINUE 

KORRELVERDELING 

Enkel gebroken betongranulaat volgens 7.1.1.1.B.3 wordt toegelaten. 

7.1.2.4  STEENSLAG OF ROLGRIND VOOR SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGEN 

VOOR WEGVERHARDINGEN, WEGELEMENTEN, GEBOUWEN EN 

KUNSTWERKEN   

Gebroken hoogovenslakken volgens 3-7.1.1.1.B.1 en steenslag van gebroken roestvaststaalslakken 

volgens 3-7.1.1.1.B.9 worden niet toegelaten. 

7.1.2.5  STEENSLAG VOOR CEMENTBETON VOOR WEGVERHARDINGEN EN 

LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

– Porfiersteenslag 7/14: als granulaten in uitgewassen betonverharding. 

12.  METAALPRODUCTEN 

12.2  STAALPRODUCTEN VOOR HET WAPENEN OF VERSTERKEN VAN BETON 

12.2.3  GELASTE WAPENINGSNETTEN 

De kwaliteit van de gelaste wapeningsnetten is BE 500 S. 
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13.  GEOKUNSSTOFFEN 

13.2   GEOTEXTIEL 

13.2.1.3   GEOTEXTIEL VOOR AARDEBAAN OF BAANBED VAN WEGEN 

Eigenschappen: 

Volgens PTV 829 – type 2.3. 

Treksterkte groter of gelijk aan 15 kN/m 

13.2.1.11  ANTI-WORTELDOEK   

Specificaties: 

Materiaal: PP 

Gewicht: 125gr/m² 

Treksterkte ketting en inslag: 28 kN/m 

Waterdoorlatendheid: 45 l/m²/sec 

16.  VOEGVULLINGSPRODUCTEN 

16.1   GEGOTEN VOEGVULLINGSPRODUCTEN 

16.1.2   KOUD VERWERKTE ELASTISCHE VOEGVULLINGSPRODUCTEN 

Materiaal: 

Het product is een 2-componenten, zelfnivellerende, hoog schemisch resistente, elastisch blijvende 

afdichtingskit op basis van polysulfide (circa 60%). 

Specificaties: 

– Kleur is overeenstemming met het materiaal waar het wordt toegepast; 

– Ze zijn van de klasse A volgens NBN-EN 14188-2; 

– Technische specificaties: 

 DEEL A DEEL B 

Basis: Polysulfide Anorg. 

peroxide 

Viscositeit: Ca. 25-40 Pa. s Ca. 50 Pa.S 

Dichtheid (EN542): Ca. 1.300 kg/m³ (zwart) / Ca. 1.450 

kg/m³ (grijs) 

Ca. 1.700 

kg/m³ 

Vaste-stofgehalte: Ca. 100 % Ca. 100 % 

Verwerkingstijd gemengde kit (23°C, 50 % RLV): Ca. 2  uur  

Uithardingstijd (23°C, 50 % RLV): Ca. 24 uur  

Hardheid ein Shore A (EN ISO 868): Ca. 25  

Volumeverandering (EN ISO 10563): < 2 %  

Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600): 25 %  

Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339): Ca. 0.3 N/mm²  

Trek bij breuk 5EN (ISO 8339): Ca. 0.6 N/mm²  
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Rek bij breuk (ISO 8339): Ca. 350 %  

Terugverend vermogen (EN ISO 7389): Ca.90 %  

Verwerkingstemperatuur: Minimaal + 5° C tot maximaal + 35° 

C 

 

Opslagtemperatuur: Minimaal + 5° C tot maximaal + 25° 

C 

 

Temperatuurbestendigheid: Minimaal - 40° C tot maximaal + 

120° C 

 

Primer: 

Voor het plaatsen van het voegmiddel wordt de voeg ingestreken met een primer. 

 

Basis: Silanen 

Viscositeit bij 23° C: ca. 10 mPa.s 

Dichtheid: ca. 810 kg/m³ 

Vaste-stofgehalte: ca. 2% 

Vlampunt: 1,2 kg/dm³ 

Oplosmiddelen: ca. + 12 ºC  

Verbruik: ca. 100 g/m² 

Verwerkingstemperatuur: Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Opslagtemperatuur: Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Temperatuurbestendigheid: Minimaal - 40 ºC tot maximaal + 120 ºC  

Keuring: 

Er worden per materiaal drie stalen ter goedkeuring van het bestuur geplaatst. 

17. VOEGPLANKEN VOOR UITZETTINGSVOEGEN 

17.3  VOEGBANDEN IN POLYETHYLEEN SCHUIM 

De voegbanden zijn gemaakt geëxtrudeerd polyethyleen schuim. 

Densiteit (DIN 53420) | 55kg/m³ 

Treksterkte (DIN 53571)  

extrusierichting | 0,33 N/mm  

dwarsrichting | 0,20 N/mm  

Rek bij breuk (DIN 53571)  

extrusierichting | 130%  

dwarsrichting | 95% 

De voegbanden zijn 10mm dik. De hoogte is minimaal gelijk aan de dikte van de verharding en zijn legbed 

-5mm. Geëxtrudeerd polyethyleen schuim. 

24.  BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER 

Het gebruik van rioolbuizen met in de fabriek vervaardigde openingen is verboden. 
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24.4. KUNSTSTOFBUIZEN EN -HULPSTUKKEN 

24.4.8. GLADDE VOLWANDIGE POLYPROPYLEEN BUIZEN VOOR RIOLERING VOOR 

DRUKLOZE ONDERGRONDSE AFVOER VAN AFVALWATER EN REGENWATER 

De buizen uit PP-HM dienen voorgemoft te zijn met elastomere dichtring uit SBR, volgens NBN EN 681-1. 

32.   GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR 

WEGENBOUW 

De lijnvormige elementen zijn bestand tegen dooizouten, zoals bepaald in § 7.4 van PTV 21-411 

32.1   GEPREFABRICEERDE BETONNEN TROTTOIRBANDEN 

Deze zijn van het type : 

– Type ID1: recht en gebogen, kleur grijs; 

De lijnvormige elementen zijn NIET voorzien van een hol- en dol verbinding en zijn in de massa gekleurd. 

40.  GEPREFABRICEERDE BETONNEN BAKKEN VOOR STRAAT- OF 

TROTTOIRKOLKEN 

40.3   VORM EN AFMETINGEN  

Tussen de lange zijwanden is dwars erop een stankscherm aangebracht. Het zonder hinder door het 

stankscherm toegankelijk zijn van de uitlaatopening is hier geen vereiste. 

Overstortkolk wadi: 

Betonnen kolk met gietijzeren rooster met zij-uitlaat, type 350 x 450 x 600 mm, gewicht 128 kg. 

 

40.3.1  STERKTE 

Minimum D400. 

40.3.2   ROOSTER 

Afdekking/rooster uit nodulair gietijzer. 

40.3.3  VERBINDING MET DE AFVOERLEIDING 
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De verbinding met de afvoerleiding is waterdicht. Ze zal als volgt worden gerealiseerd: 

– Ofwel met een ingebetonneerde tuit in grès waarvan de lengte van de uitkraging minimaal 0,08 m en 

maximaal 0,15 m bedraagt; 

– Ofwel een afdichtingsring. De nominale afmetingen van de afdichtingsring en de toleranties op die 

afmetingen worden door de fabrikant bepaald. Hierbij houdt hij rekening dat ze moeten 

overeenstemmen met de nominale afmetingen van het spie-einde dat in de uitlaatopening wordt 

aangebracht, alsook met de toleranties op die afmetingen. 

Voor deze gewichten wordt een afwijking toegestaan van 2 % in min en van 3 % in meer. 

61.   MESTSTOFFEN 

De zones voor prairiebeplanting en éénjarig bloemenmengsel voor tijdelijke inzaaiing worden niet 

voorzien van meststoffen (verschralen). 

De nodige leveringsbons zijn voor te leggen. 

De meststoffen hebben de volgende samenstelling afhankelijk van hun toepassing: 

61.4  MESTSTOFFEN VOOR GRASMATTEN  

61.4.1   EIGENSCHAPPEN 

Samengestelde organische meststof NPK 8-6-7 + 3 MgO bevattende magnesium (3 MgO) met 2,5 % 

ureumstikstof, 1,5 % ammoniumstikstof, 4 % organisch gebonden stikstof en 38 % organische stof, in een 

microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 

1000 en 2000 micron. 

61.4.2   DOSERING 

– 18 kg / 100 m² bij aanleg; 

– 8 kg/ 100 m² na derde maaibeurt; 

– 10 kg/100 m² bij onderhoud in het voorjaar; 

– 8 kg/100 m² bij onderhoud in zomer/najaar. 

61.5  MESTSTOFFEN VOOR BOMEN EN HEESTERS 

61.5.1   EIGENSCHAPPEN 

– NPK 14-6-6 +9 MgO; 

– Meststof bevattende ureumformaldehyde en magnesium 14-6-6 + (9); 

– Plantbriketten met een werkingsduur van 1 jaar, dankzij natuurlijke draagstof voor de 

voedingselementen met magnesium (9% MgO) voor een diepgroene bladkleur; 

– Briketvorm met afmetingen 30 x 40 mm; 

– Ca. 16 gram per briket.  

61.5.2   DOSERING 

– 5 plantbriketten / boom + meerstammige heester bij aanleg; 

– 5 plantbriketten / boom + meerstammige heester bij onderhoud in het voorjaar. 

62.  BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 
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62.1   GROENCOMPOST 

De groencompost dient volledig verteerd te zijn en te beschikken over een Vlaco-keuringsattest. 

62.2   GFT-COMPOST 

Het gebruik van GFTcompost wordt niet toegestaan. 

63.  ZADEN 

63.2  SAMENSTELLING VAN ZADENMENGSELS VOOR GRASLANDEN EN 

WEGBERMEN 

63.2.2.4   GRASLANDMENGSEL VOOR JAARROND NATTE TOT VOCHTIGE, MIN OF 

MEER VOEDSELRIJKE GRONDEN 

Dit mengsel heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Door goed 

beheer kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat 

kan vanaf het tweede of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 à 2 keer maaien. 

Het bloemenmengsel bevat ondermeer:  

– Achillea ptarmica - Wilde bertram 

– Angelica sylvestris - Gewone engelwortel 

– Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid 

– Caltha palustris subsp. palustris - Gewone dotterbloem 

– Cardamine pratensis - Pinksterbloem 

– Cirsium palustre - Kale jonker 

– Dactylorhiza majalis subsp. - Rietorchis 

– praetermissa 

– Epipactis palustris - Moeraswespenorchis 

– Filipendula ulmaria - Moerasspirea 

– Hypericum maculatum subsp. - Kantig hertshooi 

– obtusiusculum  

– Hypericum tetrapterum - Gevleugeld hertstooi 

– Iris pseudacoris - Gele lis 

– Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver 

– Luzula campestris - Gewone veldbies 

– Lycopus europaeus - Wolfspoot 

– Lysimachia vulgaris - Grote wederik 

– Lythrum salicaria - Grote kattenstaart 

– Mentha aquatica - Watermunt 

– Prunella vulgaris - Gewone brunel 

– Pullicaria dysenterica - Heelblaadjes 

– Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 

– Rhinanthus minor - Kleine ratelaar 

– Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem 

– Thalictrum flavum - Poelruit 

– Valeriana officinalis - Echte valeriaan 

De te gebruiken hoeveelheid is: 2 kg per are. 

63.3  SAMENSTELLING VAN GRASZADENMENGSELS VOOR GRASMATTEN 
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63.3.1  ALGEMEEN 

63.3.1.1   GRASVELD INTENSIEF – GRASMATTEN  

De samenstelling van het mengsel is: 

– Festuca rubra trichophylla 30%; 

– Festuca rubra commutata  30%; 

– Poa pratensis 20%; 

– Festuca rubra genuina 17%; 

– Agrostis tenuis 3%. 

De te gebruiken zaadhoeveelheid is: 3 kg per are. 

65.   MATERIALEN VOOR BOOMSTEUNEN EN HAAGSTEUNEN 

65.2   KASTANJEHOUTEN BOOMPALEN 

65.2.1  BOOMPALEN  

Deze kastanjehouten palen zijn rechte, ronde, ontschorste en gepunte palen. De palen worden altijd 

gepunt aan het dikste uiteinde. De opgegeven diameter wordt gemeten aan het dunste uiteinde. Ze zijn 

stevig, bijzonder duurzaam en bovenaan gekruind. Ze zijn niet met een verduurzamingsmiddel 

behandeld.  

Ze zijn van het type rondhout. 

Ze hebben een lengte van 2 m en de diameter bedraagt 8 à 10cm. De palen hebben over de volledige 

lengte een min of meer gelijke diameter (+/- 1cm) 

65.3   RUBBEREN BOOMBANDEN 

– De boombanden zijn voldoende lang, voldoende sterk en minstens 2,5 cm breed; 

– Dikte 5 mm; 

– Ze zijn van canvasrubber (rubberen boomband verstevigd met lagen geweven canvas); 

– Inclusief  beschermgesp voor boomband. 

66.   HOUTACHTIGE GEWASSEN 

Indien voorgeschreven plantmateriaal niet leverbaar is, dient de opdrachtnemer, binnen 4 weken nadat 

het werk is gegund, de bouwheer hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien er door de opdrachtnemer 

geen melding is gedaan en voorgeschreven plantmateriaal niet leverbaar is, wordt per niet leverbare 

soort of cultivar een korting opgelegd van 25% van de aanschafwaarde met een minimum van € 250,-. 

De eventuele meerkosten voor een alternatief zijn voor rekening van de opdrachtnemer, indien 

aantoonbaar is dat voorgeschreven plantmateriaal binnen 4 weken na opdracht wel leverbaar was. 

66.3  BOMEN  

66.3.1  ALGEMENE KWALITEITSEISEN 

In afwijking van het Typebestek 250 wordt op de plannen, in het bestek en in de samenvattende opmeting 

enkel de soort en de variëteit of cultuurvariëteit en de omtrek van de stam gegeven. 
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De hoogstambomen moeten een goed vertakt wortelgestel hebben d.w.z. regelmatig gespreide, 

doorlopende hoofdwortels, bezet met veel fijne wortels en dit in verhouding tot de boom. 

De bomen moeten een goed vertakt takkenstelsel hebben d.w.z. de vertakking is aanwezig over 50 % van 

de lengte van de boom. De vertakkingen zijn niet ouder dan twee à drie jaar, waaruit blijkt dat de bomen 

een regelmatige vormsnoei hebben gekregen op de kwekerij. Recente insnoeiingen van takken zijn niet 

toegestaan tenzij hierover anders afgesproken met de opdrachtgever en/of de leidende ambtenaar.  

De planten moeten vrij zijn van mechanische, chemische, fysiologische en klimatologische 

beschadigingen. 

Bij veredelde bomen moet de ent of de occulatie van zowel de cultivar als de eventuele tussenstam recht 

op de onderstam respectievelijk tussenstam staan. Zowel onderstam als eventuele tussenstam moeten 

volledig takvrij zijn. De ent of occulatie moet volledig vergroeid zijn met de onderstam respectievelijk 

tussenstam. De enting verschilt niet met de diameter van de stam. De hals is vrij van zwellingen.  

De conditie van de planten moet optimaal zijn. Eventuele stamwonden moeten goed overgroeid en 

verzorgd zijn. 

De tijd die verloopt tussen het rooien in de kwekerij en het planten moet beperkt blijven tot het absolute 

minimum. De kronen van de bomen dienen tijdens het transport steeds opgebonden te worden om 

takbreuken te voorkomen. 

Bij kluitbomenkluit  moet de kluit stevig en rond zijn en voorzien van een draadkorf. De kluit is stevig en 

rijkelijk voorzien van wortels. De wortels mogen geen scheuren of beschadigingen vertonen ten gevolge 

van het rooien of het transport. Er mogen geen wurgwortels, rondgroeiende wortels of wortels met 

knikken van meer dan 90° voorkomen. De wortels moeten vrij zijn van wortelknobbels. De kluiten dienen 

vrij te zijn van onkruiden, zowel bovengrondse als wortelonkruiden (penen e.d.)  De boom moet gegroeid 

zijn in de grond waaruit de kluit bestaat. Wanneer de kluit wordt omhuld door een metalen gaas, moet dit 

gaas opgebouwd zijn uit onverzinkte en uitgegloeide draden die na maximum 3 jaar volledig zijn 

afgebroken. De draadkorf moet strak bevestigd zijn, mag niet gegalvaniseerd zijn en mag niet dikker zijn 

dan 2 mm. De draadkorf is gevoerd met volledig verteerbaar materiaal bv jutte. De kluit is stevig en rijkelijk 

voorzien van wortels.  

De bomen worden in dezelfde noord-zuid richting geplant als op de kwekerij. 

Alle bomen worden gekeurd op de kwekerij. Alle hoogstambomen blijven ongesnoeid tot na het planten 

en tot na de leidend ambtenaar de nodige keuringen heeft uitgevoerd op de plantwerkzaamheden. 

Beschadigde bomen tijdens het transport of plantwerken worden vervangen door nieuwe exemplaren 

voor de voorlopige oplevering. 

De bomen die niet soortecht zijn, worden geweigerd bij levering. Alleen bomen van eerste keus zullen 

worden aanvaard!!  

66.3.4   HOOGSTAMMEN  

Stam: 

De loofbomen moeten een stamhoogte hebben van minstens 220 cm tenzij anders vermeld. De 

stamlengten van de hoogstammen van eenzelfde soort die op eenzelfde plaats worden geplant, mogen 

hoogstens 15 cm verschillen.  

De stam moet recht zijn. Wanneer een rechte stok tegen de stam wordt geplaatst vanaf de wortelhals tot 

aan de topscheut mag er maximaal een afwijking van 3 cm bestaan tussen de stam en de stok. Over de 

ganse lengte van de stam mogen geen knikken voorkomen  

Kroon: 

De bomen moeten een goed vertakt takkenstelsel hebben d.w.z. de vertakking is aanwezig over 50 % van 

de lengte van de boom. De hoogstammen hebben minimaal 5 gesteltakken. De vertakkingen zijn niet 
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ouder dan twee à drie jaar, waaruit blijkt dat de bomen een regelmatige vormsnoei hebben gekregen op 

de kwekerij. Recente insnoeiingen van takken zijn niet toegestaan tenzij hierover anders afgesproken met 

de opdrachtgever en/of de leidende ambtenaar. Wonden moeten voldoende overgroeid zijn en goed 

verzorgd. De snoeiwonden mogen niet groter zijn dan 3,5 cm. 

77.  MATERIALEN VOOR WORTELRUIMTE ONDER EEN VERHARDING 

77.5.  FUNDERINGSSUBSTRAAT 

– 35 % gebroken kleimaterialen 20/40 

– 35% schuimlava 16/32 

– 10 % veencomposten 

– 10 % Vlaco groencompost 

– 10 % teelaarde 

– voedingsstoffen 

– bentoniet 

Eigenschappen: 

– pH < 7,0  

– organische stof 5 %  

– volumegewicht bij levering : 1250 kg/m³  

– EC μS/cm < 600  

– in het bezit van een ontheffingsnummer 

77.6.   GRINDGAZON  

Grindgazon wordt aangelegd in een twee-lagig systeem.  

De homogene funderingslaag (volgens 3-77.5) heeft een laagdikte van 30 cm en heeft als kaliber 0/40. De 

draagkracht wordt verzekerd door een discontinue korrelverdeling van schuimlava, basaltlava en 

kleisteengranulaat. Hieraan is een hoeveelheid voedingsgrond toegevoegd die bestaat uit veencompost, 

gecomposteerd paardenmest, zand en klei. De hoeveelheid voedingsgrond vult maximaal 95 % van het 

beschikbare poriënvolume, excl. de inwendige poriën van het gesteente. Het gebruikte schuimlava in het 

mengsel waarborgt een grote waterhuishouding. Het gebruikte basaltlava en de gebroken en 

gekalibreerde kleistenen zorgen voor een grote draagkracht van het mengsel (> 80 Mpa). Zij zorgen ook 

nog voor een gedeeltelijke interne waterbuffering. Het volumegewicht bedraagt 1250 kg/m³.  

De funderingslaag wordt verdicht door middel van rollen, niet door trillen en dit om ontmenging van het 

mengsel te vermijden. Het mengsel dient in droge omstandigheden en op een draagkrachtige 

ondergrond te worden verwerkt. Er wordt gestart op een niet geweven geotextiel. 

De eindlaag bestaat uit een substraat met een fijner kaliber dat is voorgemengd met sportgraszaad, 

verrijkt met rietzwenkgras. Deze eindlaag bevat voldoende organisch materiaal om een duurzame groei te 

waarborgen. De laagdikte bedraagt 10 cm.  

– 35 % Lava 8/16 

– 35 % gebakken klei 5/15 

– 10 % leemhoudende teelaarde 

– 10 % veen 

– 5 % Vlaco Groencompost 0/15 

– 5 % gecomposteerd paardenmest (cat 2) 

– graszaad  

– pH (water)-zone tussen 4,5 en 7 

– droge stof 80% 

– organische stof 2 % 

– volumegewicht bij levering : 1250 kg/m³ 

– in het bezit van een ontheffingsnummer  



 

2558 

32 / 83 

258_b_tech_200914.docx 

Omdat het mengsel is voorgemengd met graszaad dient het binnen de 24 uur na aanlevering te worden 

verwerkt. Het mengsel dient te worden aangerold. Het volumegewicht bedraagt 1300 kg/m³ in droge 

toestand. Er wordt een volumeverlies van 15 à 20 % voorzien. 

211.  FLEXIBELE WACHTBUIZEN VOOR BEKABELING  

Omschrijving 

Dubbelwandige kabelbeschermbuizen van PE voor de bescherming van vele soorten energie- en 

communicatiekabels.  

De buizen hebben een binnenwand van LDPE (Low Density Polyethylene) en een buitenwand van 

HDPE,wat de buis flexibel en buigzaam maakt. De rollen zijn voorzien van een polyester trekdraad 

teneinde de kabels snel en gemakkelijk door de buis te trekken. De buizen zijn glad van binnen en 

geribbeld van buiten. De gladde binnenwand is zoals aangegeven bedoeld ten behoeve van het inbrengen 

van de kabel. De geribbelde buitenkant verhoogt de schedeldruk van de buis. De temperatuurrange 

waarin de buis zijn vorm houdt is -40 graden Celcius tot + I05 graden Celcius.  

Specificaties 

– De buizen hebben een schedeldruk van 8 KiloNewton; 

– De mantelbuizen worden geleverd met moffen en dichtringen, met deze dichtringen is de buis 

vloeistofdicht tot een maximale binnendruk van 0,5 BAR; 

– Mantelbuizenworden volgens de Europese Richtlijnen (EN 50086-2-4) geproduceerd. 
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HOOFDSTUK 4 - VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

1.   VOORBEREIDENDE WERKEN 

1.1  BESCHRIJVING 

Alle voorbereidende werken waarvoor in de (samenvattende) opmetingsstaat geen specifieke post is 

voorzien, worden geacht begrepen te zijn in de opgegeven prijzen voor alle overige in de opmetingsstaat 

vermelde posten. 

1.1.1   VERWIJDEREN VAN HOUTACHTIGE GEWASSEN 

1.1.1.2   BESCHRIJVING 

1.1.1.2.E   VOLLEDIG ONTSTRONKEN VAN BOMEN 

De werken omvatten eveneens het aanvullen van de ontstane kuilen met teelaarde (inclusief leveren 

indien geen of onvoldoende teelaarde op het openbaar domein aanwezig is). De aan te leveren teelaarde 

voldoet aan de bepalingen van 3-4 en heeft als milieuhygiënische kwaliteit ‘vrij gebruik als bodem (code 

211). 

1.1.1.3   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Voor het rooien van alle houtachtige gewassen wordt een globale prijs gevraagd. 

1.1.2   OP- EN AFBRAAKWERKEN, AL OF NIET VOOR HERBRUIK 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat de te behouden gedeelten van de rijwegen, 

verharde zijstroken, lijnvormige elementen, e.d. volledig dienen gevrijwaard te worden en bij beschadiging 

onmiddellijk en als last van de aanneming moeten hersteld worden. 

De opbraak en afvoer van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers, (onder)fundering en 

eventuele omhulling dienen te gebeuren volgens de onderrichtingen van Vlarema. 

MATERIALEN: GRONDSTOFFEN EN AFVALSTOFFEN: 

De opdrachtnemer houdt bij zijn inschrijver rekening met het hergebruik als grondstof. De mogelijkheid 

tot hergebruik wordt bepaald op basis van de geldende criteria, dit is ofwel/en volgens een 

milieuhygiënische beoordeling, het keuringsattest, het eenheidsreglement of met een 

grondstoffenverklaring (of de einde-afval-verordening), dit geldt specifiek voor de materialen die 

opgenomen zijn in de lijst van de Vlarema bijlage 2.2, voor alle andere materialen kan een 

grondstoffenverklaring aangevraagd worden  

De opbraak en afvoer van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers, (onder)fundering en 

eventuele omhulling dienen te gebeuren volgens de onderrichtingen van Vlarema. 

Indien van toepassing, er moet een kopie van de grondstofverklaring of keuringscertificaat 

(eenheidsreglement, compost) aanwezig zijn tijdens het vervoer van materialen. 

De af- en aangevoerde afvalstoffen worden bijgehouden in een afvalstoffenregister, aangevoerde 

grondstoffen in een grondstoffenregister  

Alle kosten die hiermee verbonden zijn (verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van de 

grondstoffenverklaring, certificaat, kosten voor transportdocumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of 

totaalprijzen te zijn opgenomen. 
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De opdrachtnemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (identificatieformulier afvalstoffen, 

afleveringsbon, …) en het afleveren van de vrachtbrieven aan de aanbestedende overheid, en (indien van 

toepassing) het aanvragen van de grondstofverklaringen. 

Administratieve kosten voor de aansluiting bij Tracimat en de dossierbijdragen dienen in de 

eenheidsprijzen of globale prijzen te zijn opgenomen. 

OP/AFBRAAKMATERIALEN 

MATERIALEN VOOR DE OPDRACHTNEMER 

Alle op- en afbraakmaterialen worden eigendom van de aannemer en dient hiervoor een stapelplaats of 

stortplaats te zoeken: 

– Afbraakmaterialen voortkomende van ondergrondse massieven; 

– Gronden voortkomende van het geschikt maken van de grond; 

– Overtollige gronden voortkomende van de afgraving en de uitgraving, zowel van wegenis als riolering, 

Voor zover op de werf niet te herbruiken; 

– Hout van bomen, boomstronken en struikgewas, voor zover deze gewassen de werken hinderen en 

na overleg met de aanbestedende overheid; 

– Buizen en kokers, voor zover op de werf niet te herbruiken; 

– Beschadigde en/of vernielde materialen voortkomende van het afbreken van afsluitingen; 

– Afbraakmaterialen voortkomende van cementbetonverhardingen, bitumineuze verhardingen (incl. 

funderingen), inspectieputten, betontegels, betonstraatstenen, steenslag, putranden en straatkolken; 

– Slib voortkomende van het kuisen of werken aan waterlopen en sloten voor zover geen post in de 

meetstaat werd voorzien. De ruiming van oppervlaktewaterlichamen (behorende tot het openbaar 

hydrografische net), dient te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de ‘leidraad en 

algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie’ met uitzondering van de latere 

wijzigingen van de opgenomen verwijzing naar wetgeving; 

– Slib voortkomende van het reinigen van de bestaande afvalwatercollector (buizen + inspectieputten) 

voor zover geen post in de meetstaat werd voorzien; 

– Voor het geval de aannemer de op- en afbraakmaterialen, grond en eventueel slib naar een erkende 

stortplaats zal voeren dient hij, vooraleer de werken aan te vangen, de erkende stortplaats mede te 

delen aan de leidende ambtenaar; 

– … 

Deze lijst is niet limitatief en omvat alle vrijgekomen materialen welke niet voorzien zijn om te herbruiken 

binnen deze aanneming. 

TRANSPORT 

De aannemer mag zonder geregistreerd te zijn als vervoerder van afvalstoffen, zijn afvalstoffen van de 

eigen werven, zelf naar een vergunde inrichting afvoeren (enkel voor afvalstoffen die vrij komen van de 

eigen activiteiten). 

Voor het transport van gevaarlijk afval, moeten aannemers met meer dan 10 werknemers een 

verzekeringscontract voor het vervoer van gevaarlijk afval hebben of moeten het vervoer uitvoeren in 

opdracht van een opdrachtgever met een verzekeringscontract, wanneer de aannemer gevaarlijk 

afvalstoffen van hun eigen werf afvoeren. 

De aannemer kan beroep doen op een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of- makelaar 

voor het vervoer van de afvalstoffen of op een geregistreerde vervoerder. In dat laatste geval moet de 

aannemer zelf optreden als opdrachtgever van het transport en is hij verantwoordelijk voor het naleven 

van de voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen. 

Het bouwpuin kan, al dan niet via een voorafgaande uitsortering in een sorteerbedrijf, afgevoerd worden 

naar een vaste breekinrichting waar het puin wordt verwerkt tot gerecycleerde granulaten. Verontreinigde 

stromen bouwpuin kunnen bij sommige daarvoor vergunde inrichtingen voor grondreiniging, gereinigd 

worden.  
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Alle bewijsstukken van transport en legale verwerking van de afvalfracties (afgiftebonnen, facturen, …) 

worden minstens maandelijks en, vóór de oplevering van de werken aan de opdrachtgever overhandigd. 

1.1.2.3   OPBREKEN VAN VERHARDINGEN 

De dikte van verhardingen, funderingen en onderfunderingen voor rijwegen, verharde bermen  en 

parkeerplaatsen is beperkt tot 40cm. 

Indien de totale dikte in werkelijkheid kleiner is dan voormelde waarden, dan is het verschil te 

beschouwen als grondwerk en begrepen in de post “algemeen droog grondverzet”. 

Indien de totale dikte in werkelijkheid groter is dan voormelde waarden en dient verwijderd, dan wordt 

deze overdikte, voor zover ze bestaat uit met cement of puzzolaan gebonden funderingen of onder-

funderingen of uit melon (zetsteen), voorzien onder een afzonderlijke post. Overdikten uit ongebonden 

funderingen of onderfunderingen maken deel uit van het grondwerk en is begrepen in de post “algemeen 

droog grondverzet”. 

De aannemer graaft selectief af en mengt hierbij de aanwezige bodem tijdens de werken niet op met de 

opgebroken verharding. Indien deze opmenging toch plaatsvindt, zullen er, op zijn kosten, controlestalen 

genomen worden teneinde de milieuhygiënische kwaliteit te bevestigen. De meerkosten die voorkomen 

uit een slechtere milieuhygiënische kwaliteit door het niet selectief opbreken en afgraven van de 

verharding zijn volledig ten laste van de aannemer. 

Breken (kloppen) en opbreken van wegenisbeton of KWS 

Indien er een doorlopende verharding is tot aan gebouwen of voortuinmuurtjes (bijvoorbeeld in het geval 

deze tegenaan de rooilijn zijn gebouwd en er geen groenstrook is) dan dient voorafgaand aan 

bovenvermelde werken een strook die bestaat uit een ander materiaal, met inbegrip van de fundering, te 

worden opgebroken teneinde de overdracht van trillingen te beperken. Deze strook kan bestaan uit 

voetpad in tegels, parkeerstrook, uitwijkstrook of voetpad in KWS of betonstraatstenen, kasseien, … . In 

deze zone wordt een voorlopige steenslag terug aangebracht. 

Voor de voorafgaande en gedeeltelijke opbraak, alsook de voorlopige steenslagstrook, wordt geen 

meerkost betaald ten opzichte van de voorziene opbraak. 

1.1.2.4   OPBREKEN VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

De bijzondere aandacht van de opdrachtnemer wordt gevestigd op het opbreken van de opsluitbanden in 

beton langs de bestaande dientsweg in uitgewassen beton. Het opbreken van de fundering en stut in 

schraal beton is ingrepen in de werken. 

De opdrachtnemer dient de opsluitbanden met uiterste omzichtigheid op te breken zodat de 

cementbetonverharding niet beschadigd wordt. Alle eventuele beschadigen worden hersteld op kosten 

van de opdrachtgever. 

1.1.2.6   OPBREKEN VAN PLAATSELIJKE ELEMENTEN 

In de meetstaat wordt een ‘globale prijs’ (GP) gevraagd voor de opbraak van plaatselijke elementen (o.a. 

afsluitingen, boompalen, erfafscheidingen in metselwerk met metalen hekwerken, draadhekwerken, 

hekwerken in rondhouten palen, muurtjes in baksteen of betonmetselwerk. poorten, plantenbakken, 

zitbanken, afvalbakken, verkeersborden + paal, fietsenbeugels, verlichtingsarmaturen, kolken, 

vlaggenmasten, infoborden, trottoirpaaltjes, signalisatie, … ). De opdrachtnemer kijkt deze post na tijdens 

zijn plaatsbezoek en geeft een prijs volgens zijn bevindingen. 

1.1.2.7 OP- EN AFBREKEN VAN MASSIEVEN, CONSTRUCTIES, KLEINE KUNSTWERKEN 

EN AFSLUITINGEN 
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Metselwerk, puin enerzijds en zand/grond anderzijds dienen zoveel mogelijk gescheiden en afzonderlijk 

vervoerd. 

Materialen die kunnen gerecycleerd worden dienen afgevoerd naar een recycleerinstallatie. 

Niet herbruikbaar puin wordt afgevoerd naar een stortplaats van de opdrachtnemer; 

Niet herbruikbare grond wordt afgevoerd en/of  behandeld in functie van de bekomen resultaten van een 

bodemonderzoek, uitgevoerd in het kader van het bodemdecreet, de uitvoeringsbesluiten hiervan en de 

eventuele uitbreidingen er op. 

Het opbreken en wegruimen van massieven of restmaterialen van hout, metselwerk, natuursteen (ook 

zandsteen), beton, staal e.d. bij de aanleg van rioleringen en kunstwerken is een last van de aannemer, 

tenzij deze stukken een volume hebben van 0,5 m³ of groter.  

Het opbreken en afbreken van ondergrondse massieven dat in rekening mag worden gebracht, moet 

groter zijn dan 0,5 m³. Voor kleinere massieven kan de opdrachtnemer ze slechts vergoed krijgen, indien 

ze een gedeeltelijke afbraak zijn van een massief dat op zijn eigen groter is dan 0,5 m³. De post voor 

massieven zal bovendien uitsluitend worden toegekend voor het volume van rotsen, metselwerk, beton- 

en andere massieven, welke enkel ontegensprekelijk kunnen verwijderd worden met behulp van speciaal 

materieel. Vooraleer een aanvang te nemen met het verwijderen van de massieven dient hij 

tegensprekelijk te laten vaststellen, dat het wel degelijk gaat om hindernissen, groter dan 0,50 m³ per 

massief, welke bovendien moeten verwijderd worden met behulp van speciaal materieel. Enkel 

tegensprekelijk opgemeten hoeveelheden worden in aanmerking genomen. 

In dit geval worden in een afzonderlijke post van de samenvattende opmetingsstaat in rekening gebracht.  

Oude funderingen en dergelijke, bestaande uit makkelijk machinaal uitgraafbaar verweerd metselwerk, 

e.a. kunnen onder geen beding in beschouwing worden genomen voor het verwijderen van massieven. 

De post wordt bovendien enkel in rekening gebracht voor zover deze werken niet zijn opgenomen in 

andere posten van de opmeting. 

Het opbreken van leidingen van baksteenmetselwerk omvat ook het opbreken van de verdoken 

verbindingsputten en hun funderingen, evenals het vooraf inwendig reinigen, het uitgraven van de sleuf 

en het opbreken van de eventuele fundering, omhulling en aanvulling. 

Mits voorafgaand akkoord van de aanbestedende overheid  mag een leiding van baksteenmetselwerk 

worden opgevuld in plaats van opgebroken. Dit opvullen gebeurt volgens 7-9. In dit geval worden steeds 

de inspectieputten afgebroken vanaf de bovenkant tot de bovenkant van de leiding. 

Het opbreken van constructies omvat eveneens: 

– Het hiervoor vereiste grondwerk; 

– Het aanvullen en verdichten van de sleuven van de funderingen van de ruimten van putten en 

kelders met een grondsoort volgens 3-5. Deze aanvulling gebeurt tot op de huidige maaiveldhoogte; 

– De op- en afbraak van de betreffende constructies; 

– Het selectief verwijderen van asbesthoudende materialen volgens de asbestinventaris. In de afvoer 

en het storten van het asbesthoudend material zit de afgiftekost inbegrepen. 

Op de plaatsen waar een uitgraving nodig is om de voorgeschreven profielen te verwezenlijken, volstaat 

een aanvulling tot aan het peil van het toekomstig baanbed of de afdekking. 

1.1.3   UITZETTINGSWERKZAAMHEDEN  

Nummering volgens ”Algemene aanvullingen gemeentelijke rioleringswerken voor het standaardbestek 

250” 

Zie 2-13.4 

1.2.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
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In de eenheidsprijzen voor op- en afbraakwerken is inbegrepen: 

– Alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 

– Alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden, pikeren e.d.; 

– De kosten voor het afvoeren van alle puin; 

– De kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en grondwaterverlaging; 

– De kosten voor aanvulling van de ontstane overdiepte en/of overbreedte. 

In de meetstaat wordt een ‘globale prijs’ (GP) gevraagd voor de opbraak van de verhardingen. De 

betreffende oppervlaktes worden indicatief meegegeven in de meetstaat. De opdrachtnemer kijkt deze 

post na en geeft een prijs volgens zijn bevindingen.  

Bij de opbraak van de verhardingen wordt voor de overdiktes een post voorzien indien de funderingen/ 

onderfunderingen gebonden (maar ongewapend) zouden blijken. Deze post wordt opgemeten per m² 

gebonden (onder)fundering.  

De opbraak van lijnvormige elementen is inbegrepen in de opbraak van de verhardingen.  

In de meetstaat wordt een ‘globale prijs’ (GP) gevraagd voor de opbraak van plaatselijke elementen.  

De kosten voor het afvoeren, het storten en/of het verwerken zullen pas betaald worden wanneer de 

opdrachtnemer de documenten voorlegt waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk naar deze erkende 

verwerkers werden afgevoerd. 

2.   DROOG GRONDVERZET 

2.1.   BESCHRIJVING 

De bepalingen van dit artikel worden aangevuld met volgende bepalingen: 

De opdrachtnemer voert de grondwerken uit en staat in voor het selectief uitgraven en stapelen van de 

bodem van de grondwerken conform het technisch verslag. Indien er meerkosten (proefkosten, 

verwerkingskosten,…) zijn ten gevolge het niet correct selectief behandelen van de gronden zijn deze een 

aannemingslast. 

Alle kosten die verbonden zijn aan het droog grondverzet  (aansluitingsbijdrage 

bodembeheersorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, 

kosten voor transportdocumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of globale prijzen te zijn opgenomen. 

De opdrachtgever laat de technische verslagen goedkeuren door een erkende bodembeheerorganisatie. 

Als de opdrachtnemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de 

eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de 

opdrachtnemer. De technische verslagen worden conform verklaard door De grondbank vzw. 

De grondplannen, bestek, meetstaat en desgevallend het plan met dwarsprofielen geeft aan welke 

afgravingen van teelaarde, uitgravingen van bodem, ophogingen van bodem en afdekking met teelaarde 

nodig zijn om het nieuwe terreinprofiel te bekomen.  

In het bestek werd ten titel van inlichting een tabel van grondverzet + berekening opgenomen, opgemaakt 

aan de hand van de beschreven documenten. De opdrachtnemer controleert deze en geeft een globale 

prijs volgens zijn bevindingen voor het gehele werk. 

De post voor het algemeen droog grondverzet omvat: 

– Alle voorafgaande afgravingen, het ontzoden en het ruimen van alle bladeren (inclusief afvoer van 

alle organische materiaal), het verwijderen van de teelaarde, de machinale nivelleringen, profileren; 

– Het desgevallend te werken volgens de principes van “selectieve afgraving”, eventueel onder toezicht 

van een erkende bodemsaneringsdekundige. 

– Het nauwkeurig uitzetten en controleren van de hoogtepeilen van de uit te graven zones zie 2-13.4; 

– Het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, 

pompinstallaties, e.a.; 

– Het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,50m3; 
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– De ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en 

leidingen; 

– Het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de kabels en 

leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 

– Het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien nodig; 

– Het voorkomen van waterstagnatie; 

– Het gebeurlijk opbreken van aanwezige buizen, leidingen of duikers van allerlei materialen, met een 

binnendiameter kleiner dan 300mm m.i.v. de inspectieputten, allerhande aansluitingen e.d.; 

– De instandhouding van bouwputten en sleuven om grondafkalving te voorkomen, d.m.v. stutten en 

schoren; 

– Het droog houden van de bouwputten en sleuven, zowel ten gevolge van grondwater, als van 

neerslag; 

– Het voorlopig opslaan van grond op een terrein door de opdrachtnemer te zoeken, inclusief het 

lossen, laden en transport tussen het terrein en de werkzone.  De opdrachtnemer staat in dit geval 

zelf in voor het tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen; 

– De werken en de leveringen die afhangen van, of samenhangen met bovengenoemde werken, zoals: 

- Het selectief af- of uitgraven conform het zoneringsplan en het goedgekeurd technisch verslag 

als bijlage aan onderhavig bestek; 

- De uitgravingen, volgens de door de opdrachtnemer gekozen wijze van uitvoering, zowel 

machinaal als handmatig; 

- Om schade aan nutsleidingen te voorkomen bij het gondwerk vereist voor aanleg van voet- en 

fietspaden, trottoirbanden en greppel is het verboden om mechanische werktuigen te gebruiken 

over een sleufbreedte van 2 x 50 cm plus de leidingdikte. (zie ARAB, titel III of art 192-02-c 

A.R.E.I.). Het spreekt voor zich dat deze ruimte slechts kan worden vastgesteld nadat de leiding 

voorafgaandelijk werd gelokaliseerd. De opdrachtnemer zal zijn prijsbepaling hierop afstemmen. 

De grondkoffer kan machinaal worden afgegraven indien voorafgaandelijk sonderingen (zie ook 

2.1.2.8) hebben uitgewezen dat er géén conflictsituaties kunnen ontstaan. Dit ontslaat de 

opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheid bij eventuele beschadiging. het laden van de 

af- of uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen de werken en het 

lossen; 

- Het eventueel plaatsen van een plastiekfolie onder de grondopslag; 

- De afdekking van de hoop; 

- Gronden met meer dan 5% gewichtsprocent aan inerte materialen dient een fysische scheiding 

volgens de best beschikbare technieken (zeving, …), waarbij alle inerte materialen of andere 

bodemvreemde materialen met afmetingen groter dan 50 mm worden verwijderd, te gebeuren.  

Indien bij het uitgraven van grond duidelijke aanwijzingen van verdachte gronden, afwijkend t.o.v. het 

technisch verslag, worden waargenomen, zal de opdrachtnemer dit onverwijld telefonisch aan de 

aanbestedende overheid melden. Tevens wordt de bouwheer schriftelijk op de hoogte gebracht. De 

bouwheer staat in voor de eventueel bijkomend gevraagde beproeving van gestapelde hopen en draagt 

hiervoor de kosten alsook van de eventueel bijkomend gevraagde rapportage naar derden. De 

opdrachtnemer kan geen extra kosten rekenen voor de opslag en de termijn die hiervoor nodig is. Indien 

uit de beproeving blijkt dat de gronden overeenstemmen met het initiele technisch verslag zijn de kosten 

voor het bijkomend onderzoek een aannemingslast. 

Indien de opdrachtnemer ten gevolge van zijn gekozen uitvoeringsmethode grotere hoeveelheden afvoert 

dan door hem voorzien of de in de tabel van grondverzet zijn de kosten voor vervoer en sanering van 

deze hoeveelheden ten laste van de opdrachtnemer. 

 ‘ONDIEP GRONDWERK’ 

Ondiep grondwerk omvat o.a.; 

– Uitgraven van bodem (grondwerk) onder de op te breken verhardingen (4-1.1.2.3), lijnvormige 

elementen (4-1.1.2.4), buizen en kokers (4-1.1.2.5) en plaatselijke elementen (4-1.1.2.6), met dien 

verstande dat deze verhardingen, lijnvormige elementen, buizen/kokers met (onder)fundering en 

eventuele omhulling volgens de richtlijnen van het Vlarea worden afgevoerd. (ook inbegrepen 

verdiepen funderingsaanzet, verbreden wegen, nieuw fietspad, …, huisaansluitingen op RWA of DWA, 

opbraak bestaande riolen). 

– Afgraving en uitgraving van bodem onder 4-2, droog grondverzet naast bestaande weginfrastructuur. 
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– Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande riolen in de 

zone waar de nutsleidingen liggen. 

– Steenachtige lagen die 211 zijn maar waaraan de erkend bodemsaneringsdeskundige een code 011 

toekent.Vanwege de mogelijke vermenging met (onderdelen uit) de verharding, de huidige of 

vroegere functie (als wegonderdeel bijvoorbeeld), de ligging (naast de rijweg),…voldoet de uitgegraven 

bodem niet aan de normen voor vrij hergebruik als bodem (I-V of II-V) maar wel aan de normen voor 

niet vormgegeven bouwstof (bouwkundig bodemgebruik)).  

De bodem van het ‘ondiep grondwerk’ dient bij voorkeur in het werk te worden hergebruikt. 

AANVOER VAN GROND 

Voor aanvoer van bouwstof is er geen studie ontvangend terrein nodig maar wel een geldig technisch 

verslag van de aangevoerde bouwstof. Voor alle partijen aan te voeren grond (bodem) zal ook een 

bodembeheersrapport worden geëist. 

De vereiste bijkomende studie van het ontvangend terrein bij aanvoer van aangerijkte bodem is ten laste 

van de aannemer. Hierbij dienen eveneens de grondmechanische en de milieuhygiënische 

eigenschappen van de aangevoerde bodem te worden aangetoond. 

Ophogingen onder verhardingen gebeuren met zand volgens 3-6.2.2. 

Alle aan te voeren gronden hebben een myliëuhygiënische code 211. 

Alle werken met betrekking tot ophoging moeten vervat zitten in de post van het “algemeen droog 

grondverzet”. (GP) 

VERVOER EN WEGBRENGEN VAN GRAAFSPECIE 

Voor de duidelijkheid wordt aangegeven dat uit  te graven gronden die niet herbuikt worden niet dienen 

afgevoerd te worden. De uit/afgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de 

werfzone wordt gestockeerd op het naastgelegen terrein volgende de aanduidingen van het bestuur.. 

2.1.2  UITVOERING 

Het grondverzet dient te gebeuren volgens de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet en haar 

uitvoeringsbesluiten ( hoofdstuk XIII van Vlarebo) en latere wijzigingen en aanvullingen. Alle kosten die 

hiermee verbonden zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten 

voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor transportdocumenten,…) dienen in de 

eenheidsprijzen of globale prijzen te zijn opgenomen. 

De opdrachtnemer houdt bij zijn inschrijver rekening met het hergebruik als grondstof. De mogelijkheid 

tot hergebruik  wordt bepaald op basis van de geldende criteria, dit is ofwel/en volgens een 

milieuhygienische beoordeling, het keuringsattest, het eenheidsreglement of met een 

grondstoffenverklaring (of de einde afvalverordening), dit geldt specifiek voor de materialen die 

opgenomen zijn in de lijst van de Vlarema bijlage 2.2, voor alle andere materialen kan een 

grondstoffenverklaring aangevraagd worden  

2.1.2.1   AFGRAVING 

Indien de meetstaat voorziet in het afgraven van teelaarde voor herbuik wordt hiermee bedoeld het 

afgraven van de aanwezige leeflaag (de bovenste organische O-bodemhorizont en de minerale A- 

bodemhorizont die zich onderscheiden door hun kleur, textuur, structuur en abiotische factoren). Indien 

de opdrachtnemer de opgegeven hoeveelheid teelaarde niet kan recupereren binnen het projectgebied 

zal hij de leidend ambtenaar voor de start van de afgraving hierover informeren.  

2.1.2.4   AFDEKKING 

De afdekking van de teelaarde gebeurd te gelijkertijd met het diepspitten. 
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2.1.2.5  DROOGHOUDEN 

De bepalingen van 7-1.1.2.7. zijn eveneens van toepassing; 

2.1.2.8   ONGESCHONDEN BEWARING, VERLEGGING EN TERUGPLAATSING VAN 

KABELS EN LEIDINGEN 

Deze paragraaf wordt aangevuld als volgt 

BEREIKBAARHEID 

Toestellen (zoals hydranten en afsluitkranen) en straatkasten worden nooit bedekt en de opdrachtnemer 

treft de nodige maatregelen opdat ze schoon en bruikbaar blijven. 

ATTESTEN 

De opdrachtnemer dient, ten behoeve van de voorlopige oplevering door de aanbestedende instantie, 

een attest van de nutsbedrijven voor te leggen van nazicht en conformiteit van hun straatkasten en 

onderliggende toestellen. De nutsbedrijven zullen daartoe op verzoek van de opdrachtnemer overgaan 

tot nazicht. Eventuele opmerkingen dienen te worden geregulariseerd in onderling overleg tussen de 

opdrachtnemer en het betreffende nutsbedrijf, alvorens het attest kan worden afgeleverd. 

De verantwoordelijkheid is algemeen en de opdrachtnemer kan, om aan zijn verantwoordelijkheid te 

ontsnappen, geen enkel feit doen gelden, tenzij hij voor de uitvoering van zijn werken een deskundig 

onderzoek op tegenspraak doet plaatsvinden om het bewijs te leveren dat de inrichtingen, geleidingen of 

hun toebehoren in slechte staat verkeerden. 

De opdrachtnemer betaalt de herstellingskosten rechtstreeks aan de eigenaars. 

AANDACHTSPUNTEN 

– De opgevraagde plannen van de nutsleidingen dienen steeds op de werf aanwezig te zijn en 

gemakkelijk toegankelijk voor iedereen; 

– De (huis)aansluitingen zijn meestal niet aangeduid op de plannen; 

– Zorg voor de meest recente plannen van de maatschappijen. 

SONDERINGEN 

Alle nodige werken om ondergrondse leidingen met (huis)aansluitingen op de werf te situeren zijn uit te 

voeren door en op kosten van de opdrachtnemer. 

Het opzoeken en situeren van leidingen en kabels omvat het sonderen en het met handkracht uitvoeren 

van het nodige grondwerk.  

De aandacht van de opdrachtnemer wordt gevestigd op het feit dat, indien door de aanwezigheid van 

nutsleidingen e.a., de nodige op- en afbraakwerken en uitgravingen dienen te gebeuren met de hand. 

Graafwerken in de onmiddellijke nabijheid van en onder leidingen van openbaar nut, dienen, zo nodig, 

met handkracht te worden uitgevoerd. Alle meerkosten voor het aldus optredende lager rendement van 

het grondwerk, worden niet afzonderlijk vergoed. Ze worden verondersteld te zijn begrepen in de bij de 

inschrijving voorziene prijs voor het grondwerk. 

De sonderingen gebeuren op regelmatige afstanden door het maken van een sleuf op een voldoende 

diepte om alle leidingen exact te kunnen lokaliseren. Deze vaststellingen worden nauwkeurig op een 

grondplan ingetekend en opgemeten t.o.v. vaste constructies. De sonderingen zijn een last van de 

aanneming. 

Graafwerken in de onmiddellijke nabijheid van en onder leidingen van openbaar nut, dienen, zo nodig, 

met handkracht te worden uitgevoerd. Alle meerkosten voor het aldus optredende lager rendement van 

het grondwerk, worden niet afzonderlijk vergoed, ze worden verondersteld te zijn begrepen in de bij de 

inschrijving voorziene prijs voor het grondwerk. 
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Het grondwerk omvat het uitgraven, het aanvullen van de ontstane putten, het verdichten, verwijderen 

van alle overtollige gronden en het voorlopig of definitief herstellen van de verharding.  

VERPLAATSING 

In geval de bestaande ondergrondse leidingen of luchtleidingen of hun toebehoren de uitvoering van zijn 

werken hinderen, pleegt de opdrachtnemer overleg met de aanbestedende instantie om de 

moeilijkheden te regelen. Hij onderwerpt zich steeds aan de door de aanbestedende instantie genomen 

maatregelen. 

Wanneer de opdrachtnemer werken in de omgeving van gasleidingen of dienstleidingen uitvoert moet hij, 

bij aangetekende brief, de betrokken gasverdelers daarvan ten minste 48 uur vooraf kennis geven en de 

nodige maatregelen nemen om de veiligheid en de goede staat van de gasinstallaties te verzekeren. 

SCHADE 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor elke schade veroorzaakt aan de inrichtingen, geleidingen en 

toebehoren van deze maatschappijen, tijdens of naar aanleiding van zijn opdracht. 

De verantwoordelijkheid is algemeen en de opdrachtnemer kan, om aan zijn verantwoordelijkheid te 

ontsnappen, geen enkel feit doen gelden, tenzij hij voor de uitvoering van zijn werken een deskundig 

onderzoek op tegenspraak doet plaatsvinden om het bewijs te leveren dat de inrichtingen, geleidingen of 

hun toebehoren in slechte staat verkeerden voor de werken.  

De aannemer betaalt de herstellingskosten rechtstreeks aan de eigenaars. 

2.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

ALGEMEEN DROOG GRONDVERZET 

Het droog grondverzet wordt opgemeten in volgende post van de meetstaat: “Algemeen droog 

grondverzet volgens 4.2 – alle grondwerken (GP)”. 

GESCHIKT MAKEN VAN UITGEGRAVEN BODEM ALS OPHOGINGSMATERIAAL 

Voor het mengen van grond met bindmiddel volgens 4-2.1.2.7 wordt er één post voorzien voor het 

uitvoeren van alle bewerkingen: vooronderzoek en studie naar de bindmiddeldosering, de te verwerken 

hoeveelheid bindmiddel en het mengen van de grond met bindmiddel 

AFVOER EN VERWERKING VAN UITGEGRAVEN BODEM  

De afvoer en verwerking van uitgegraven bodem wordt opgemeten volgens 4-13. (uitgegraven gronden 

die niet herbuikt worden dienen gestockeerd op het naastgelegen terrein) 

2.3  CONTROLES 

2.3.2.1  SAMENDRUKBAARHEIDSMODULUS M1 

In geval van gronden 3-5.1.1 en 3-5.1.2: samendrukbaarheidsmodulus M1  17Mpa. 

In geval van gronden 3-5.1.5 zijn volgende criteria inzake verdichting in functie van de tijd te behalen: 

– 7 dagen na aanvulling : samendrukbaarheidsmodulus M1  11Mpa; 

– 28 dagen na aanvulling: samendrukbaarheidsmodulus M1  17Mpa. 

In het geval geen onderfundering is voorgeschreven, dient de samendrukbaarheidsmodulus M1  35 Mpa 

te zijn op de bovenste aanvullaag 28 dagen na aanvulling 
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3.   GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 

3.1   BESCHRIJVING 

In het bestek werd ten titel van inlichting een tabel van grondverzet + berekening opgenomen, opgemaakt 

aan de hand van de beschreven documenten. De aannemer controleert deze en geeft een globale prijs 

volgens zijn bevindingen voor het gehele werk.  

Het grondwerk voor de bouwput omvat eveneens het zeven van de af te voeren bodem buiten de 

grenzen van de aanneming. 

3.1.1   MATERIALEN 

De materialen worden aangevuld met: 

– Zandcement volgens 9-1; 

– Zand volgens 3-6.2.2; 

– Aanvullingsmaterialen volgens 3-5.1.2 of geschikt gemaakt aanvullingsmaterialen volgens 4-5 

(ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens 3-5.1.2). 

3.1.2   UITVOERING 

3.1.2.2   AANVULLING 

De aanvullingen van de bouwputten onder rijwegen gebeuren met zandcement tot en met de onderkant 

van de onderfundering. 

De aanvullingen van de bouwputten in beplantingsvakken of graszones gebeuren met zandcement tot en 

met 2/3 van de hoogte van de bouwput. Verdere aanvulling der bouwputten gebeurt met herbruikgrond 

of met aanvullingsmaterialen volgens 3-5.1.2 of geschikt gemaakt aanvullingsmaterialen volgens 4-5 

(ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens 3-5.1.2) voor de werken die beschreven zijn in de 

meetstaat. 

3.1.2.7   VERWIJDEREN VAN VERVUILDE BODEM (VLAREBO HOOFDSTUK XIII) 

Volgens 4-13. 

3.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Het afvoeren en verwerken van overtollige bodem uit bouwputten andere dan deze voor rioleringswerken  

is begrepen in de post ”Afvoer en verwerking van overtollige gronden is volgens 4-13 (GP)”  

Het afvoeren en verwerken van overtollige bodem uit bouwputten voor rioleringswerken  is begrepen in 

de post “Afvoer en verwerking van overtollige gronden rioleringssleuf volgens 4-13 (GP)” 

5.  GESCHIKT MAKEN VAN ZATE VAN DE OPHOGING EN VAN HET 

BAANBED IN UITGRAVING. 

5.1  BESCHRIJVING 

5.1.4  GESCHIKT MAKEN, NA UITGRAVING, DOOR AANBRENGEN VAN 

AANVULLINGSMATERIAAL 
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5.1.4.1   BESCHRIJVING 

5.1.4.1.A   MATERIAAL 

– Het ophogings- en aanvullingsmateriaal is volgens  3-5.1.1 of 3-5.1.2;  

– Het zand is zand voor onderfundering volgens 3-6.2.2; 

– Het steenslag volgens 3-7.1.2.8; 

– Het geotextiel volgens 3-13.2. 

5.1.4.1.B  UITVOERING 

De omvang en de diepte van de uitgraving wordt bepaald door de bouwdirectie. Het respectievelijke 

berekende volume dient als hoeveelheid die gevorderd kan worden. 

Op plaatsen waar de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om het weglichaam te dragen, dient 

op uitdrukkelijk bevel van de bouwdirectie, de aannemer de bodem van het baanbed verder uit te graven 

tot op een vaste ondergrond.  

Eveneens kan de aannemer worden opgelegd gebruik te maken van een geotextiel volgens 5.1.5. 

5.1.5   GEOTEXTIEL 

5.1.5.1   BESCHRIJVING 

Het geotextiel wordt niet genaaid en/of gelast. 

5.1.5.1.B   UITVOERING 

Geotextiel wordt enkel geplaatst op aangeven van de leidende ambtenaar. 

5.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Teneinde de uitgevoerde hoeveelheid minder draagkrachtige gronden en de geleverde hoeveelheden  te 

kunnen nagaan zal de aannemer de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde verwittigen alvorens de 

aanvullingen te beginnen. Door een topografische opmeting via een beëdigd landmeter na de uitgraving 

en na de aanvulling op de werf zal het volume van de aanvulling nagegaan worden om aldus de werkelijke 

hoeveelheid geleverde aanvullingsmaterialen te bepalen. 

De eenheidsprijs van de betreffende posten voor het geschiktmaken van de zate ophoging/baanbed 

omvat alle vereiste bewerkingen, inclusief de nodige topografische opmetingen door een beëdigd 

landmeter, rendementsverlies, … .  

De afvoer en verwerking van de grondoverschotten is conform 4-13. 

10.  VERWERKEN VAN TEELAARDE 

10.3   UITVOERING 

Teelaarde overal afkomstig van de werf met uitzondering van de teelaarde voor de strooiweide.  

Teelaarde strooiweide, dikte 20cm, te leveren door de opdrachtnemer. 

De vorming van bodemverdichting moet voorkomen worden, onder meer door het draagvlak van de 

machines zoveel mogelijk te verruimen of achteruitrijdend te werken. 

De rijroute van machines en voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand werken. De 

leidende ambtenaar duidt hiervoor de minst draagkrachtige plekken aan, schrijft de bevestiging van de 
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route met metalen platen of ander geschikt materiaal voor en beperkt het aantal rijwegen. Er mag niet 

gewerkt worden in perioden met neerslag of in en op een natte bodem. De leidende ambtenaar bepaalt 

de perioden met neerslag of te natte bodem. 

De aannemer zal er hierbij op waken dat het terrein geen hinder ondervindt van te zware belasting. Na 

het spreiden mogen geen zware machines meer worden ingezet die het aandrukken van de grond tot 

gevolg hebben. 

A.  PLANT- EN ZAAIVAKKEN 

De teelaarde afkomstig van de werf wordt egaal gespreid op de in te zaaien (minimum 20 cm) vakken. Na 

het spreiden mogen geen zware machines meer worden ingezet die het aandrukken van de grond tot 

gevolg hebben.  

Alle werken kunnen alleen plaatshebben bij gunstige weersomstandigheden en met toestemming van de 

opdrachtgever. 

B.  BOOMPLANTPUTTEN IN VOLLE GROND 

In boomplantputten in volle grond wordt teelaarde afkomstig van de werf aangebracht à rato van 2,25 m³ 

(1,5 x 1,5 x 1 m).   

De zijkanten van de plantput openwerken (oppervlak ruw maken, gladde wanden zijn ondoordringbaar 

voor boomwortels). 

De bodem van de plantput doorwerken met het substraat (ca 10 cm) en daarna het substraat 

aanbrengen in lagen van ca. 30 cm en in lagen verdichten. 

Alle werken kunnen alleen plaatshebben bij gunstige weersomstandigheden en met toestemming van de 

opdrachtgever. 

De plantputten worden pas opgevuld met teelaarde na goedkeuring door de opdrachtgever. 

10.4   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De teelaarde wordt in m³ opgemeten per dikte voor de gras- en plantvakken. 

De teelaarde wordt in m³ opgemeten voor bomen in volle grond.  

Het aanleggen van werfwegen met rijplaten is een aannemingslast. 

13.   AFVOER EN VERWERKING VAN UITGEGRAVEN BODEM  

13.1   BESCHRIJVING 

De afvoer en verwerking van uitgegraven bodem dient te gebeuren volgens de bepalingen van het 

bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten ( hoofdstuk XIII van Vlarebo)  en latere wijzigingen 

en aanvullingen. Alle kosten die hiermee verbonden zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, 

verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor 

transportdocumenten,…) dienen in de eenheidsprijzen of globale prijzen te zijn opgenomen. 

De opdrachtnemer dient de behandeling van uit te graven en aan te voeren grond te organiseren, volgens 

het ketensysteem van een erkende bodembeheersorganisatie. Hij moet zich schikken naar de bepalingen 

in de respectievelijke technische verslagen en bodembeheerrapporten. De “Code van goede praktijk voor 

werken met uitgegraven bodem” van OVAM is van kracht. 

De opdrachtgever voegt bij de aanbestedingsdocumenten het technisch verslag met aanduiding van het 

aantal (m³) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem (als bodem, als bouwkundig 
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bodemgebruik, noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik) van de grondoverschotten per 

bemonsteringszone. 

Mogelijk kan in het technisch verslag ook de geroerde (en steenhoudende) grond als code 011 worden 

gedefinieerd. Dit kan ook zo zijn indien men bij opmaak van het technisch verslag van oordeel was dat 

selectieve uitgraving niet mogelijk is. In dit geval zijn deze gronden mee opgenomen in de GP(’s) “Afvoer en 

verwerking van uitgegraven bodem”. 

Ingeval de opdrachtnemer van oordeel is dat bepaalde selectieve afgravingen niet mogelijk zijn dient hij 

hiermee in zijn prijsvorming rekening te houden door aan de grond de meest ongunstige code van de 

samen uitgegraven bodem toe te kennen. 

De opdrachtnemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, 

gebruiksbrief of aanvraag bestemming en transport, vrachtbon, …) en het afleveren van het 

Bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie. 

De afvoer van gronden naar een TOP, GRC, stortplaats, ontvangend terrein of stapelplaats van de  

opdrachtnemer gebeurt slechts na goedkeuring van de aanbestedende overheid. Alle kosten die hiermee 

verbonden zijn, incl. het bekomen van de nodige vergunningen en alle maatregelen om 

grondverontreiniging te voorkomen, zijn een last van de aanneming en zitten vervat in de eenheidsprijzen 

of totaalprijzen. 

Indien er uitgegraven bodem moet worden afgevoerd naar een TOP, GRC, stortplaats, ontvangend terrein 

of stapelplaats zullen de transportdocumenten en de weegbonnen afgegeven aan de ingang van de 

bestemming verplichtend ingediend worden. Bij verlies of het ontbreken van bovenvermelde documenten 

zijn alle kosten, met betrekking tot het afleveren en verwerken van de grond ten laste van de 

opdrachtnemer. 

Alle opbraakmaterialen en de uit te graven en af te voeren gronden dienen volledig van elkaar gescheiden 

te zijn. Teerhoudende asfalt wordt eveneens volledig gescheiden gehouden van alle ander bouwstoffen 

en/of gronden. Bij ontstentenis van deze zorg en het weren van de vracht bij de TOP/ontvangend 

terrein/GRC/..., zijn alle kosten die hieruit kunnen voortvloeien ten laste van de aannemer.  

Er worden supplementaire posten voorzien voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem, 

bouwkundig bodemgebruik of geen van beide op de plaatsen waar grondverbetering (onder het baanbed 

of onder de rioolsleuf) wordt toegepast. 

13.2  MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Het verwijderen van al of niet vervuilde bodem omvat: 

– Tussentijdse stapeling binnen de kadastrale werkzone op de werf en afdekking van de hoop; 

– Ontwatering van de bodem; 

– Het eventueel noodzakelijk fysisch scheiden van bodem en inerte materialen; 

– De afvoer of verwerking van de inerte materialen; 

– Het opladen op de werf; 

– Het lossen op de bestemming met inbegrip van wachttijden; 

– De eventuele stort- of reinigingskosten; 

– De overtollige grond (gronden - deklaag), die als bodem voor vrij hergebruik (bestemmingszone II – V) 

buiten de kadastrale werkzone mag (mogen) worden aangewend, wordt door de opdrachtnemer 

vervoerd naar een stortplaats door hem te zoeken;  

– De overtollige grond (gronden), die als bouwstof buiten de kadastrale werkzone mag (mogen) worden 

aangewend, wordt door de opdrachtnemer vervoerd naar een plaats door hem te zoeken; 

– De overtollige grond (gronden), die noch als bodem noch als bouwstof mag (mogen) worden 

aangewend, wordt door de opdrachtnemer vervoerd naar een grondreinigingscentrum. 

De afvoer en verwerking van bodem wordt betaald overeenkomstig volgende post “ 0413.uvxyz* : Afvoer 

en verwerking van overtollige gronden droog grondverzet (GP).” 

De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en zijn afhankelijk van de gekozen toegelaten alternatieven. 
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Deze post word uitbetaald à rato van de vooruitgang der werken. Ook indien deze grondoverschotten 

herbruikt worden of geschikt gemaakt worden voor herbruik wordt deze post uitbetaald. 

Voor de extra bodem welke vrijkomt bij toepassing van grondverbetering worden volgende posten 

voorzien: 

– Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast, 

bodem vrij gebruik (VH m³); 

– Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast, 

bouwkundig bodemgebruik (VH m³); 

– Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast, 

niet herbruikbare bodem  (VH m³). 
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HOOFDSTUK 5 - ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 

1.   BESCHERMING VAN DE ONDERFUNDERING OF DE FUNDERING 

1.1  BESCHRIJVING 

Het geotextiel wordt niet genaaid en/of gelast. 

1.1.1  MATERIAAL 

– Het geotextiel is volgens 3-13.2.1.3. voor aardebaan of baanbed van wegen. 

1.1.2  UITVOERING 

De geotextiel wordt langs de randen naar boven geplooid, zodat er geen zijdelingse migratie kan 

gebeuren van materialen. De overlapping is minstens 50 cm in alle richtingen. 

1.2  MEETMETHODE 

De uitgevoerde hoeveelheid wordt per m² uitgedrukt. De overlapping worden niet meegerekend. 

De omplooiing langs de randen wordt beschouwd als overbreedte die niet vatbaar is voor betaling. 

De geotextielen worden maar opgemeten tot en met de rand van de rijweg. De overbreedten langs de 

rand van de weg, i.f.v. de getrapte opbouw van de funderingen wordt beschouwd als een overbreedte die 

niet vatbaar is voor betaling, evenals de overlappingen. 

3.  ONDERFUNDERINGEN 

De bijzondere aandacht wordt erop gevestigd dat het oppervlak van de onderfundering volkomen 

evenwijdig dient te lopen met het oppervlak van de uiteindelijke bestrating, zodat een constante dikte van 

de straatlaag verkregen wordt. De onderfundering dient bijgevolg de veranderingen in lengte- en 

dwarsprofielen te volgen. 

De onderfunderingen worden maar opgemeten tot en met de rand van de rijweg. De overbreedten langs 

de rand van de weg, i.f.v. de getrapte opbouw van de funderingen wordt beschouwd als een overbreedte 

die niet vatbaar is voor betaling. 

3.3  ONDERFUNDERING TYPE II 

3.3.1  BESCHRIJVING 

3.3.1.2   KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

3.3.1.2.B   DIKTE VAN DE LAGEN 

De nominale dikte van de onderfundering is aangegeven op de typedetails. 

3.3.1.3   WIJZE VAN UITVOERING 

De onderfundering wordt aangelegd in één laag.  
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3.4 ONDERFUNDERING TYPE III 

3.3.1. BESCHRIJVING 

3.3.1.2. KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Er is geen vooronderzoek van de grond en een studie ter bepaling van het mengsel ter beschikking. De 

aannemer dient hiervoor en vooronderzoek en studie uit te voeren om zo het mengsel te bepalen. 

3.3.1.2.B. DIKTE VAN DE LAGEN 

De nominale dikte van de onderfundering is aangegeven op de typedetails. 

4.  FUNDERINGEN 

De bijzondere aandacht wordt erop gevestigd dat het oppervlak van de fundering volkomen evenwijdig 

dient te lopen met het oppervlak van de uiteindelijke bestrating, zodat een constante dikte van de 

straatlaag verkregen wordt. De fundering dient bijgevolg de veranderingen in lengte- en dwarsprofielen te 

volgen. 

De funderingen worden maar opgemeten tot en met de rand van de rijweg. De overbreedten langs de 

rand van de weg, i.f.v. de getrapte opbouw van de funderingen wordt beschouwd als een overbreedte die 

niet vatbaar is voor betaling. 

4.4   MET TOEVOEGSELBEHANDELDE STEENSLAGFUNDERING MET CONTINUE 

KORRELVERDELING 

4.3.1   BESCHRIJVING 

4.4.1.2  KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

4.4.1.2.A   SAMENSTELLING VAN DE LAGEN 

Het type funderingsmateriaal is aangegeven op de typedetails 

4.4.1.2.B   DIKTE VAN DE LAGEN 

De nominale dikte van de steenslagfundering is aangegeven op de typedetails.” 

4.4.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Indien onvoldoende betonpuinsteenslag geleverd kan worden wordt nieuwe steenslag van natuurlijke 

oorsprong volgens 3-7.1.1.1.A aan dezelfde eenheidsprijs geleverd en verwerkt als betonpuinsteenslag.  

4.9  FUNDERING VAN SCHRAAL BETON 

4.9.1   BESCHRIJVING 

4.9.1.1   MATERIALEN 

De materialen zijn eveneens: 
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– nabehandelingsproduct volgens 3-15.1.  

Het gebruik van poederkoolvliegas wordt niet toegelaten. 

4.9.1.2   KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

4.9.1.2.A   SAMENSTELLING VAN DE LAAG 

In afwijking van de bepalingen het SB 250 dient er geen voorstudie te worden opgemaakt. 

4.9.1.2.B   DIKTE VAN DE LAAG 

De afmetingen van de fundering en stut in schraalbeton voor de lineaire elementen is volgens 

detailplannen en de meetstaat  

4.9.1.3   WIJZE VAN UITVOERING 

Het aanbrengen van een bescherming tegen uitdroging wordt toegepast op alle schraalbetonfunderingen 

door middel van een nabehandelingsproduct.  

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontoegankelijk houden van de fundering gedurende 7 

dagen volgend op de aanleg ervan. 

4.9.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen  

De bescherming tegen uitdrogen door het gelijkmatig verstuiven van een nabehandelingsproduct dient 

inbegrepen te zijn in de post van de fundering. 

– Onder de post ‘volume <= 0,075 m³/ m’ worden verrekend: 

- Trottoirbanden van beton: ID1; 
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HOOFDSTUK 6 - VERHARDINGEN 

Aanwerken van de bestaande toestand aan de nieuwe toestand.  

Het aanwerken van de nieuwe aan de bestaande toestand is niet opgenomen als een aparte post in de 

opmetingsstaat. Hiervoor kan geen verrekening voor worden opgemaakt, de aannemer dient hiermee 

rekening te houden en te voorzien in zijn eenheidsprijzen. 

Dit omvat alle werken buiten de grens der werken die noodzakelijk zijn om een goede 

afwatering/aansluiting te kunnen garanderen uitgevoerd volgens de regels van de kunst. 

1.   CEMENTBETONVERHARDINGEN 

1.2  MATERIALEN 

De materialen zijn eveneens: 

– type granulaat volgens 3-7.1.2.5; 

– voegvulling volgens 3-16.1.2; 

– Voegbanden volgens 3-17.2; 

– Impregneermiddel volgens 3-15.2 

1.3  KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

1.3.2  MEETKUNDIGE KENMERKEN 

1.3.2.1   DIKTE 

De nominale dikte van de cementbetonverharding is aangegeven op de typeprofielen. 

1.3.2.2  LENGTE 

De aannemer legt een voegenplan ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Als basis dienen de 

richtlijnen van de ontwerper en de voegen opgetekend op de aanbestedingsplannen. Als richtlijnen wordt 

de publicatie “Handleiding voor de uitvoering van betonverhardingen” gehanteerd, uitgebracht door het 

OCW. 

1.3.2.3   BREEDTE 

Conform 1.3.2.2. 

1.3.3  MEETKUNDIGE EN CONSTRUCTIEVE KENMERKEN V. DE VOEGEN EN DE 

WAPENING 

1.3.3.2   DWARSVOEGEN 

1.3.3.2.A  UITZETTINGSVOEG 

Uitzettingsvoegen worden eveneens aangebracht: 

– Voor en achter bochten met straal kleiner dan 15 m; 

– Aan weerszijden, op ca. 50 cm, van straatkolken en inspectieputten welke geheel of  gedeeltelijk zijn 

ingebetonneerd; 
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– Ter hoogte van dagvoegen. 

1.3.3.2.B   KRIMPVOEGEN 

Waar wapeningsnetten worden geplaatst, dient de zaagsnede voldoende diep te zijn zodat het 

wapeningsnet, dat bovenaan gelegen is, mee doorgezaagd wordt om een goede voegwerking toe te laten. 

Voor verhardingen andere dan rijwegen wordt een krimpvoeg volgens figuur 6-1-7 toegepast. De voegen 

worden opgevuld met voegvullingsproduct volgens 3-16.1.2. 

1.3.3.3.F   ISOLATIEVOEGEN 

– Tussen gebouw en beton verharding, alsook rondom alle vaste elementen in de betonverharding 

wordt een uitzettingsvoeg van 10mm voorzien. Dit wordt bekomen door een voegband voor 

uitzettingsvoegen met dikte 10mm kreukloos tegen de elementen aan te kleven. Deze wordt na 

uitharding van de verharding ingebrand/ingesneden en afgekit.  

1.3.3.5   DEUVELS 

Dag- of constructievoegen worden steeds gedeuveld. Deze uitzettingsvoegen vallen steeds samen met 

dwarse werkvoegen. De deuvels worden doorheen de voegplank aangebracht en verankerd in boorgaten. 

1.3.4   KENMERKEN VAN HET BETON 

Het betreft een grijs beton met een uitgewassen skelet van porfier. 

– Granulaat: Volgens 3-7.1.2.5 

– Oppervlaktebehandeling: Uitgewassen en gebezemd 

Het gebruik van een luchtbelvormer is verplicht. Het luchtbelgehalte, gemeten op het verse beton op de 

werf, bedraagt minimaal 4 %. 

PROEFPLATEN - PROEFVAKKEN 

Er dienen voor de uitgewassen beton 3 proefplaten (min. 1m x 1m)  met telkens een andere 

granulaatmengverhouding geleverd te worden op de werf. De proefplaten worden op drie verschillende 

dieptes uitgewassen. Deze uitwasdiepten zijn voorafgaand in overleg te bepalen.  

De proefplaten/proefvakken moeten aan de aanbestedende overheid toelaten te oordelen over de 

homogeniteit, de kleurtint en het algemeen uitzicht van het oppervlak. 

Na goedkeuring van een proefplaat/proefvak zal dit gelden als referentie voor de rest van het werk. Indien 

de proefplaten/proefvakken niet goedgekeurd worden, worden er nieuwe proefplaten geproduceerd, 

rekening houdend met de opmerkingen van de aanbestedende overheid, en ter goedkeuring voorgelegd 

tot de volledige tevredenheid van de opdrachtgever bekomen is.   

Voor proefplaten/vakken wordt een aparte post voorzien in de opmetingsstaat.  

1.4   WIJZE VAN UITVOERING 

1.4.1  ALGEMENE BEPALINGEN 

De opdrachtnemer dient de werken uit te voeren met ervaren personeel gezien de hoge graad van 

afwerking die verwacht wordt. 

De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat het gehele werk wordt uitgevoerd met een constante 

kwaliteit en identieke aanblik qua structuur, kleur, textuur na het uitvoeren van de oppervlakte 

behandeling. 
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1.4.2   REGISTRATIE VAN DE BETONMENGSELS 

1.4.2.4   TOEPASSING 

Bij aanvang der werken, legt de opdrachtnemer de betonmengsels, die hij wenst aan te leggen, ter 

goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Ten laatste na 7 dagen, keurt de aanbestedende 

overheid dit voorstel goed of af. 

De aannemer voorziet, op basis van het goedgekeurde betonmengsel, proefplaten/proefvakken cfr. 1.3.4.  

1.4.6   VERWERKING VAN HET MENGSEL 

Methode van uitvoering wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.    

Indien de cementbetonverharding uitgevoerd wordt tussen een vaste bekisting zal uiterste zorg besteed 

worden aan de strakheid van de uitvoering. Ter plaatse van bochten zal deze bekisting afgestemd zijn op 

de straal van deze bocht. Het is niet toegestaan bochten te vormen door een aan één schakeling van 

rechte stukken.  

De bekisting is zodanig geplaatst dat een vloeiende overgang tussen de diverse platen bekomen word.  

De leidend ambtenaar wordt uitgenodigd om de rechtlijnigheid van de bekisting te keuren. De leidend 

ambtenaar wordt minimaal 5 werkdagen voor het storten geïnformeerd over de datum van uitvoering.   

De aanwezigheid van putdeksels in betonverharding dient vermeden te worden. Wanneer deze toch 

geïntegreerd dienen te worden dan wordt er bijzonder aandacht besteed aan de naadloze aansluiting van 

de betonverharding en de putdeksels. 

De verdichting gebeurt door middel van een trilbalk en minstens twee trilnaalden. 

1.4.8   AANBRENGEN VAN DE VOEGEN 

Omwille van het esthetisch belang van de verharding dienen alle zaagsneden, zowel de dwarse als de 

schuine, perfect rechtlijnig en volledig in overeenstemming met het voegenplan gerealiseerd te worden. 

Hiertoe dient de opdrachtnemer het gepaste materieel en personeel in te zetten en verlichting te 

voorzien indien de werken bij nacht worden uitgevoerd. In geval van afwijkingen van meer dan 1 cm van 

de voorziene rechte lijn kan de leidende ambtenaar eisen dat de opdrachtnemer de aanliggende 

betonplaten, gelegen tussen de voorziene dwarse krimp- of uitzettingsvoegen, op zijn kosten opbreekt en 

heraanlegt. 

Kromme voegen en voegen die afwijken van het patroon geven aanleiding tot herstorten van het 

betreffende vak(ken). 

1.4.9   VOEGVULLING  

De bovenzijde van het voegvullingsproduct komt gelijk aan het oppervlak van de verharding.  

De voegen van de cementbetonverharding worden opgevuld met een elastische voegvulling die koud 

verwerkt wordt. De opdrachthouder zal minimaal 3 stalen plaatsen per afwerking beton, dit ter 

goedkeuring van de kleur. De voegvulling mag pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de 

ontwerper.  

1.4.10  OPPERVLAKTEBEHANDELING 

1.4.10.1   UITWASSEN VAN HET STEENSLAGSKELET 
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Onmiddellijk na het storten van het sierbeton wordt een aangepaste oppervlakbindingsvertrager 

aangebracht door verstuiving à rato van 1 liter per 4 m2. Een speciale verstuiver met aangepaste sluitkop 

zijn verplicht. 

De keuze van het type vertrager (uitwasdiepte) wordt bepaald in gezamenlijk overleg met de leidende 

ambtenaar en na voorafgaandelijke proeven. 

De vertrager wordt enkel toegepast door verstuiving bovenop het vers beton tot een gelijkmatige dekking 

wordt verkregen. 

Product vrij van solventen (op waterbasis). 

Niet ontvlambaar bij om het even welke temperatuur. 

Het uitwassen gebeurt, na verharding van het beton (normaal de dag na het storten) d.m.v. een 

hogedrukreiniger met koud water. Het is toegelaten om een kleine borstelmachine te gebruiken,maar 

deze dient verplicht gevolgd te worden door een hogedrukreiniger. De volgorde van storten is bepalend 

voor de volgorde van uitwassen. 

Bij het uitwassen dient een “bezinkingszone” voorzien te worden, om verstopping van het rioleringsnet of 

vervuiling van de omgeving te voorkomen. Na het uitwassen wordt een geheel overvloedig gespoeld met 

zuiver water. Het spoelwater is volledig onschadelijk voor het milieu. De leverancier van de gebruikte 

producten dient hieromtrent de nodige proefverslagen voor te leggen. 

Om aanliggende verhardingen of andere bouwelementen te beschermen tegen vervuiling door de 

bindingsvertrager dienen deze te worden afgeschermd met plastiekfolie of met een speciaal 

beschermingsmiddel. Dit product laat toe om spatten van beton en vertrager te verwijderen tijdens het 

uitwassen. Het beschermingsproduct is een kleurloze en niet ontvlambare vloeistof. 

Het resultaat van de behandeling is een egaal uitgewassen oppervlak. Er zijn geen zones die een 

afwijkend beeld vertonen ten opzichte van het totaal beeld. Nergens is het steenslagskelet bedekt met 

cementsluier. 

Er worden alle nodige maatregelen getroffen om de vertraagde mortel  op te vangen. Alle vertraagde 

mortel  moet na het uitwassen verwijderd worden zowel van de fundering als uit de plantvakken. 

Afwijkende vakken en vakken met cementsluier geven aanleiding tot herstorten van het betreffende 

vak(ken). 

1.4.10.6.A   VLAKHEID VAN HET OPPERVLAK 

De oneffenheden gemeten onder de rij van 2 m zijn hoogstens 5 mm (klasse II van TV 267). Bovendien zijn 

er bij regenweer geen waterplassen.  

1.4.10.6.B   SCHEURVORMING 

De bepalingen van TV 204 zijn van toepassing. Betonplaten waar zich brede scheuren en scheuren met 

afbrokkelende randen voordoen worden door de opdrachtnemer op zijn kosten opgebroken  en 

heraanlegt. 

1.4.10.6.C   SLIPWEERSTAND 

De slipweerstand van het afgewerkte oppervlak zal minimaal voldoen aan de klasse R10 volgens de norm 

DIN 51130 

1.4.11  DATEREN VAN DE PLATEN 

De platen worden niet gedateerd. 

1.4.17   BEHANDELEN MET EEN IMPREGNEERMIDDEL 
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De verharding wordt behandeld met een impregneermiddel 

1.5   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De hoeveelheden worden gemeten in m² met vermelding van de nominale dikte. Voor de wapening van 

de platen wordt een afzonderlijke post vorzien. 

In de eenheidsprijs zijn volgende zaken eveneens begrepen:  

– Opmaak voegenplan; 

– Dwarsvoegen  (zowel krimp- als uitzettingsvoeg); 

– Langsvoegen;  

– Isolatievoegen; 

– Voegvulling; 

– Plastiekfolie; 

– Bescherming tegen uitdroging (1.4.12); 

– Bescherming tegen uitspoeling door neerslag (1.4.13); 

– Bescherming tegen vorst (1.4.14); 

– Behandelen met een impregneermiddel (1.14.17); 

– Etc. 

1.6   CONTROLES 

De boorgaten worden zorgvuldig opgevuld met een beton gelijk aan de verharding. 

1.6.3    VOORSCHRIFTEN 

1.6.3.5    GAAFHEID VAN DE PLATEN 

Alle betonplaten die scheuren vertonen worden opgebroken en herstort op kosten van de 

opdrachtnemer. 

1.6.3.10    OPPERVLAKTEKENMERKEN 

1.6.3.10.A   VLAKHEID 

Voor secundaire en lokale wegen zijn de maximale oneffenheden 4mm gemeten met de rei van 3 meter.  

1.6.3.10.B  STROEFHEID 

De stroefheid van getalocheerd beton wordt gemeten met de slingerproef en voldoet aan 1.6.3.10.B.3. 

1.7  SPECIFIEKE KORTINGEN WEGENS MINDERWAARDE 

1.7.10   OPPERVLAKKENMERKEN 

1.7.10.1   VLAKHEID 

Verhardingen met een gebrekkige vlakheid moeten hersteld worden volgens 12.1.1. 

4.   ANDERE VERHARDINGEN 
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4.9  GRINDGAZON 

4.9.1   BESCHRIJVING 

Het grindgazon is een substraat dat is ontwikkeld om voertuigen sporadisch toe te laten op gazons 

waarbij geen spoorvorming optreedt. 

4.9.1.1  MATERIALEN 

De materialen zijn: 

– Funderingslaag 0/40 volgens 3-77.5; 

– Eindlaag volgens 3-77.6. 

4.9.1.2.   UITVOERING 

Het mengsel wordt egaal gespreid en verdicht. Alle werken kunnen alleen plaatshebben bij gunstige 

weersomstandigheden en met toestemming van de opdrachtgever. 

Omdat het mengsel is voorgemengd met graszaad dient het binnen de 24 uur na aanlevering te worden 

verwerkt. Het mengsel dient te worden aangerold. Het volumegewicht bedraagt 1300 kg/m³ in droge 

toestand. Er wordt een volumeverlies van 15 à 20 % voorzien. 

De gemiddelde druksterkte is groter of gelijk aan 75 MPa. 

4.9.2.   MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Het grindgazon wordt opgemeten in m². Alle werken en leveringen inbegrepen om tot een mooi afgewerkt 

geheel te komen.  

De funderingslaag wordt opgemeten in een aparte post. 
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HOOFDSTUK 7 - RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 

NOTA 

De opdrachtnemer dient te allen tijde de waterafvoer te verzekeren, derwijze dat de veroorzaakte 

opstuwing tot een minimum wordt beperkt en zeker geen wateroverlast mag geven.  

Instandhouding van de riolering d.m.v. pompen is slechts aanvaardbaar wanneer de pompgroep voorzien 

wordt van een noodgroep of overloopbeveiliging. De hieraan verbonden kosten zijn een last van de 

aanneming.  

1.   RIOLERING EN AFVOER VAN WATER AANGELEGD IN EEN SLEUF  

1.1  BESCHRIJVING 

1.1.1. MATERIALEN 

De materialen zijn: 

– RWA-leidingen:  

- PP in grijze kleur volgens 3-24.4.8 

1.1.2   UITVOERING 

1.1.2.1  GRONDWERK VOOR UITGRAVING 

In het bestek werd ten titel van inlichting een tabel van grondverzet + berekening opgenomen, opgemaakt 

aan de hand van de plannen. De opdrachtnemer controleert deze en geeft een globale prijzen volgens 

zijn bevindingen voor het gehele werk. 

Het uitgraven dient met de grootste zorg te gebeuren. De uitgravingen dienen tot een strikt minimum te 

worden beperkt. De gronden dienen maximaal hergebruikt te worden voor zover deze bouwtechnisch 

geschikt zijn. 

De uitgraving van de sleuf omvat de grondwerken voor de verwezenlijking van de sleuf waarin de buizen 

worden gelegd. Het volume in de tabel van grondverzet werd berekend zonder de toegelaten toleranties 

in meer en steeds met verticale sleufwanden. Ook in de gevallen waar een afschuining toegelaten is, werd 

het volume met verticale wanden berekend. 

Tijdelijke opslagplaats: vergunde plaats te zoeken door en op kosten van de opdrachtnemer, in regel 

gelegen buiten de werkzone; 

Bodem die milieuhygiënisch vrij gebruikt kan worden: vrij gebruik bestemmingstypes II t.e.m. V, m.a.w. 

bodem met de cijfercombinaties 210 en/of 211. 

Het grondwerk voor uitgraving van de sleuf en/of bouwput omvat eveneens als last van de aanneming: 

Post voor alle grondwerken voor maken rioleringssleuf en/of bouwputten (GP): 

De grondwerken voor riolerinswerken zijn tot een strikt minimum te beperken. De ‘globale prijs’ voor het 

de grondwerken omvat eveneens: 

– Alle voorafgaande afgravingen, het ontzoden, het verwijderen van de teelaarde, de machinale 

nivelleringen; 

– Het nauwkeurig uitzetten en controleren van de hoogtepeilen van de uit te graven zones; 

– Het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, 

pompinstallaties, e.a.; 
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– Het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,50m3 ; 

– de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en 

leidingen;  

– Het uitgraven en verwijderen van eventueel aanwezige verlaten kabels en leidingen, ook de kabels en 

leidingen welke verlaten zijn bij de nodige verplaatsingen voor het project; 

– Het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering m.i.v. de omlegging indien nodig; 

– Het voorkomen van waterstagnatie; 

– De instandhouding van bouwputten en sleuven om grondafkalving te voorkomen, d.m.v. stutten en 

schoren; 

– Het droog houden van de bouwputten en sleuven, zowel ten gevolge van grondwater, als van 

neerslag; 

– Het voorlopig opslaan van grond op een terrein door de opdrachtnemer te zoeken, inclusief het 

lossen, laden en transport tussen het terrein en de werkzone.  De opdrachtnemer staat in dit geval 

zelf in voor het tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen.  

– De werken en de leveringen die afhangen van, of samenhangen met bovengenoemde werken, zoals: 

- Het selectief af- of uitgraven conform het zoneringsplan en het goedgekeurd technisch verslag 

als bijlage aan onderhavig bestek; 

- De uitgravingen, volgens de door de opdrachtnemer gekozen wijze van uitvoering, zowel 

machinaal als handmatig; 

- Tussentijdse stapeling binnen de kadastrale werkzone op de werf en afdekking van de hoop; 

- Ontwatering van de bodem; 

- Het eventueel plaatsen van een plastiekfolie onder de grondopslag; 

- Tijdelijk afzonderlijk stapelen van de bodem met inerte materialen; 

- Het laden van de af- of uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen de 

werk en het lossen; 

- Tijdens transport op openbare wegen moet de opdrachtnemer de gemorste grond dagelijks 

opruimen. Indien gemorste grond gevaar kan opleveren voor het verkeer dient dit onmiddellijk 

te gebeuren; 

- Het eventueel steekvast maken van de gronden; 

- Indien het technisch verslag indicatie geeft van gronden met meer dan 5% gewichtsprocent aan 

inerte materialen dient een fysische scheiding volgens de best beschikbare technieken (zeving, 

…), waarbij alle inerte materialen of andere bodemvreemde materialen met afmetingen groter 

dan 50 mm worden verwijderd, te gebeuren. Alle kosten hieruit voortkomend zijn in de post 

voor droog grondverzet te verrekenen.  

- Afvoer van de inerte materialen met inbegrip van stortkosten of verwerkingskosten in of als 

bouwstof. 

 

Post voor afvoer en verwerking overtollige gronden rioleringssleuf (GP): 

– Het laden en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten de 

bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij gebruik,…), volgens 

4-13; 

– De overtollige grond (gronden - deklaag), die als bodem voor vrij hergebruik (bestemmingszone II – V) 

buiten de kadastrale werkzone mag (mogen) worden aangewend, wordt door de opdrachtnemer 

vervoerd naar een stortplaats door hem te zoeken; 

– De overtollige grond (gronden), die als bouwstof buiten de kadastrale werkzone mag (mogen) worden 

aangewend, wordt door de opdrachtnemer vervoerd naar een plaats door hem te zoeken; 

– De overtollige grond (gronden), die noch als bodem noch als bouwstof mag (mogen) worden 

aangewend, wordt door de opdrachtnemer vervoerd naar een grondreinigingscentrum; 

– De totaalprijs voor het verwijderen omvat eveneens:  

- De eventuele tussentijdse stapeling binnen de kadastrale werkzone op de werf of op een W-top 

verbonden aan de werken; 

- De afdekking van de hoop; 

- Het opladen op de werf en/of op de W-top;  

- Het lossen op de bestemming met inbegrip van de wachttijden. 

1.1.2.2   FUNDERING EN OMHULLING VAN DE BUIZEN 
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1.1.2.3   LEGGEN VAN DE BUIZEN 

De buizen worden verplicht gelegd van stroomafwaarts naar stroomopwaarts, ook indien in aanpalende 

sleuven 2 rioleringsstrengen in tegengestelde richting dienen te worden aangelegd.  De opdrachtnemer 

dient zijn uitvoeringswijze en beschoeiing hieraan aan te passen. 

1.1.2.7.E  BOMEN EN BEPLANTING 

Bemaling 

De vochtbehoefte van bomen en belangrijke groenelementen binnen de invloedssfeer van de 

grondwaterverlaging kan bij benadering worden berekend. Er bestaat echter een belangrijke relatie 

tussen de waterbehoefte van een boom en zijn kroon c.q. bladoppervlakte. Weliswaar verschilt de 

waterbehoefte per boom(soort) en ook de verdampingsintensiteit heeft invloed op deze waterbehoefte, 

maar toch kan op basis van de kroonprojectie van een boom een redelijke indicatie worden verkregen van 

de waterbehoefte en dus de hoeveelheid water die kunstmatig moet worden gegeven wanneer de 

vochtbalans van een boom ten gevolge van een bronbemaling wordt verstoord. Binnen dit bestek wordt 

uitgegaan van de onderstaande richtlijnen, die van toepassing zijn als randvoorwaarden wanneer water 

geven noodzakelijk is: 

Kroondiameter Kroonprojectie Benodigde watergift per week (liters) 

  Optie 1 Optie 2 Optie 3 

5 m 20 m² 400 liter 200 liter 100 liter 

7 m 40 m² 800 liter 400 liter 200 liter 

10 m 80 m² 1.600 liter 800 liter 400 liter 

15 m 180 m² 3.600 liter 1.800 liter 900 liter 

Optie 1: Zeer droog / warm weer: temperatuur > 25 graden – neerslag < 5 mm / week 

Optie 2: Droog / normaal weer: temperatuur > 18 graden – neerslag < 10 mm / week 

Optie 3: Nat / koud weer: temperatuur < 18 graden – neerslag < 15 mm / week 

De watergift is in de richtlijnen afgestemd op de kroonprojectie van de boom en de 

weersomstandigheden. Op plaatsen waar weinig regenwater kan infiltreren (bijv. afspoeling via 

verharding), dient minimaal te worden uitgegaan van optie (2). Uitgegaan wordt van wekelijks water geven 

tijdens de gehele bronbemalingsperiode. Eventueel kan de watergift worden opgesplitst in meerdere 

kleine watergiften verdeeld over de week. Met het water geven wordt (afhankelijk van bodem- en 

weersomstandigheden) gestart in de tweede week van de bronbemaling en wordt gestopt wanneer het 

oorspronkelijke grondwaterniveau is hersteld, ervan uitgaande dat de bronbemalingperiode valt binnen 

de periode half februari t/m half oktober. De watergift dient gelijkmatig via het maaiveld te worden 

ingewaterd, maar kan behalve door inwateren ook worden gerealiseerd door het in of direct rond de 

boom plaatsen van een sprenkelinstallatie, mits op deze wijze voldoende infiltratie van de watergift via het 

maaiveld kan plaatsvinden. 

Het water dat via de bronbemaling wordt opgepompt uit de bodem is doorgaans niet geschikt voor water 

geven, omdat het vaak te koud is en (te) weinig zuurstof bevat. Het water dat wordt gebruikt voor het 

water geven moet voldoen aan de onderstaande randvoorwaarden: 

- Vrij van verontreinigingen; 

- Zuurstofrijk; 

- Maximaal temperatuurverschil met bodemtemperatuur van 10 graden; 

- Minimaal 10 graden en maximaal 25 graden. 

Om het vochtaanbod te kunnen controleren, wordt het vochtgehalte van de bodem tijdens de 

bronbemalingsperiode periodiek opgemeten door de opdrachtnemer via de peilbuizen op het terrein. De 

opdrachtgever bepaalt wanneer en hoeveel water moet worden gegeven; 
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Deze gietbeurten zijn een aannemingslast en de opdrachtnemer staat zelf in voor het leveren van het 

begietingswater. 

1.1.2.8  INSTANDHOUDING VAN DE SLEUF 

De opdrachtnemer zal op zijn kosten en risico alle nodige maatregelen treffen om schade aan personen, 

goederen, eigendommen en ondergrondse leidingen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks veroorzaakt 

door de uitvoering van de werken, te vermijden. 

Zo hij dit nodig oordeelt moet de opdrachtnemer, uit eigen beweging, vooraleer met de werken aan te 

vangen, een tegensprekelijke plaatsbeschrijving doen opmaken van alle constructies en zich speciaal laten 

verzekeren bij een maatschappij voor alle eventuele schade t.g.v. de uitvoering van de werken. 

Indien de opdrachtnemer een beschoeiing nodig acht die niet voorzien is, dan dient deze beschoeiing 

inbegrepen te zijn in de in de bouwput of bouwsleuf tot stand te brengen constructie. Alle bijkomende 

kosten aan de beschoeiing t.h.v. doorvoeringen van leidingen zijn een last van de aanneming. 

In de gevallen waar de opdrachtnemer in de rijweg de bemaling (= filterlijn) verlaagd in een langse 

bouwsleuf wenst op te stellen is deze bouwsleuf over de volledige lengte aan te vullen en van 

‘minderhinder’-steenslag te voorzien. De meerkosten ivm opbraak en herstel van wegenis, verplaatsen 

nutsleidingen, edg. zijn hierbij een last van de aanneming.  

In de rijweg is het de opdrachtnemer niet toegestaan om voor de uitvoering van de bouwsleuf de grond 

vooraf af te graven. 

1.1.2.9 ONGESCHONDEN BEWARING - EVENTUELE VERLEGGING EN TERUG-

PLAATSING VAN KABELS EN LEIDINGEN 

Ongeschonden bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen omvat eveneens: 

– Het opbinden of ondersteunen van langse nutsleidingen welke vallen buiten de verticale vlakken van 

de sleuf en ook deze welke binnen die verticale vlakken vallen, doch over minder dan 5 m, zijn een 

last van de aanneming; 

– De opdrachtnemer is steeds verplicht voor de aanvang van de werken te sonderen naar de 

gebeurlijke hinderlijke installaties en deze te melden aan het bestuur. Na deze vaststelling kan de 

opdrachtgever of de gemeente het verplaatsen van de leidingen laten uitvoeren door de betrokken 

nutsmaatschappijen; 

– Telkens een langsleiding zich bevindt tussen bovenvermelde verticale vlakken verwittigt de 

opdrachtnemer de betrokken maatschappij. 

– De onderrichtingen gegeven door de afgevaardigde van deze maatschappij met betrekking tot het 

opbinden, ondersteunen, verplaatsen enz.... van de kabels of leidingen dienen strikt te worden 

nageleefd. 

– De opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werken. Hij kan ten alle 

tijde beslissen dat de leidingen eerst dienen te worden verplaatst. Hij kan geen schadevergoeding 

eisen voor de hinder die hij hierdoor zou ondervinden, zelfs niet als het rioolwerk dient te worden 

stilgelegd.  

De bepalingen onder 4-2.1.2.8 zijn eveneens van toepassing. 

1.2.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Er wordt een  afzonderlijke post voorzien voor het grondwerk van de sleuf ( GP met ter titel van inlichting 

het volume in de tabel van grondverzet).  

Deze posten  omvatten  tevens : 

– Het laden en afvoeren van de afgegraven bodem naar één of meerder bestemmingen buiten de 

bouwplaats (een tijdelijke opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, voor vrij gebruik,…), volgens 

1.3.2, Art. 25§1.7; 
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– De overtollige uitgegraven bodem, die meer dan 5% gewichtsprocent aan inerte materialen bevat om 

als bodem buiten de kadastrale werkzone vrij te worden gebruikt dient een fysische scheiding te 

ondergaan volgens de best beschikbare technieken (zeving, …) waarbij alle inerte materialen of 

andere bodemvreemde materialen met afmetingen groter dan 50 mm worden verwijderd. Alle 

kosten hieruit voortkomend zijn in de eenheidsprijs te verrekenen.  

Eventueel meer grondwerk of meer fundering / omhulling / aanvulling ten gevolge van het uitvoeren van 

een dubbele sleuf dient te zijn vervat in de normaal voorziene posten, er is geen afzonderlijke post 

voorzien. 

Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor de aanvulling van de sleuf. (GP met ter titel van inlichting 

het volume). Enkel het volume van de theoretische sleuf met volledig verticale wanden volgens 7-1.1.2 

werd in rekening gebracht. 

Er wordt een afzonderlijke post (zie 7-1.1.2.1) voorzien voor het afvoeren en verwerken van de 

grondoverschotten:  “Afvoer en verwerking van overtollige gronden rioleringssleuf volgens 4-13 “ (GP met 

ter titel van inlichting het volume). 

1.3   CONTROLES 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat bij rioleringswerken de lichte slagsonde 

permanent op de bouwplaats aanwezig moet zijn. 

Het reinigen voor inspectie is steeds een last van de opdrachtnemer. 

Elk vak wordt onderverdeeld in deelvakken, afgebakend vanaf de stroomafwaartse toegangs- en 

verbindingsput of kunstwerk ( de toegangs- en verbindingsput zelf niet inbegrepen) tot en met de 

eerstvolgende stroomopwaartse gebouwde toegangs- en verbindingsput of kunstwerk. 

Indien de lengte van een deelvak kleiner is dan 50,00 m wordt dit deelvak samengevoegd met het 

volgende deelvak. In dit geval mag de totale lengte van een deelvak niet groter zijn dan 70,00 m.  

Voor de controle op het zandcement wordt een deelvak gelijk gesteld aan: 

– Voor rioleringen en collectoren: 200m; 

– Voor bouwputten: 100m³. 

1.3.2    DIKTE VAN DE FUNDERING EN/OF AFMETINGEN VAN DE OMHULLING 

De controle op de afmetingen van de fundering en omhulling gebeuren tijdens de uitvoering van de 

werken door de toezichter.  

1.3.3   LENGTEPROFIEL 

De controle gebeurt, tijdens de uitvoering, door topografische opmetingen (klassieke niveaumetingen, 

geen GPS) t.h.v. elke toegangs- en verbindingsput. 

1.3.4  WATERDICHTHEID / LUCHTDICHTHEID VAN EEN LEIDINGSVAK 

Deze proef is niet van toepassing bij de aanleg van poreuze buizen of infiltratiebuizen. 

1.3.4.1.B   UITVOERING VAN DE PROEF IN DE AANGEVULDE SLEUF 

De eerste zin wordt vervangen door: 

Er zijn voor het opmeten van de grondwaterstand peilbuizen aan te brengen over de lengte van het te 

beproeven leidingvak. 

Tenzij anders bepaald door de leidend ambtenaar wordt de waterdichtheidsproef/luchtdichtheidsproef 

uitgevoerd op een leiding bij aangevulde sleuf. 
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De peilbuizen worden geplaatst volgens typedetail nr 27. 

1.3.4.2  LUCHTDICHTHEIDSPROEF 

De proef dient uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd labo. De grondwaterstand moet bij de 

luchtdichtheidsproef onder de funderingsaanzet van het leidingvak staan. Er zijn, voor het opmeten van 

de grondwaterstand, peilbuizen aan te brengen over de lengte van het te beproeven leidingvak. 

De te plaatsen peilbuizen voor de uitvoering van de luchtdichtheidsproef zijn een last van aanneming. 

1.3.5  CONTROLE VAN DE VERDICHTING VAN DE FUNDERING, OMHULLING EN 

AANVULLING 

De controle op de verdichting van de fundering omvat eveneeens:  

– Om de resultaten van de zelfcontrole over te maken aan de aanbestedende overheid, dient het 

standaardformulier in bijlage gebruikt te worden; 

– Indien de penetratieproef in aanwezigheid van de leidend ambtenaar of werftoezichter niet voldoet 

zullen nog drie bijkomende penetratieproeven per deelvak worden uitgevoerd.  

1.3.12  DEFORMATIECONTROLE VAN KUNSTSTOFLEIDINGENSYSTEMEN  

De BRRC-Defco-test wordt beschreven onder in het dokument MN 86/13 van het OCW. 

Eis voor vastgesteld deformaties (individuele waarden): <8% op de gemiddelde diameter volgens de norm. 

De deformatiecontrole dient uitgevoerd te worden vóór de visuele inspectie van de riolering. Indien de 

proef mbt de deformatiecontrole volgens 7-1.3.12.1 en de proef mbt de ovalisatiemeting volgens 7-

1.3.12.2 niet voldoet, wordt desbetreffende rioleringsstreng geweigerd. 

 

5.   AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 

5.1   BESCHRIJVING 

Het aansluiten van de huisriolering, geprefabriceerde betonnen afvoergoten met metalen rooster en van 

de straat- en/of trottoirkolken op de riolering en/of op de regenwaterafvoerleidingen omvat tevens: 

– Het laden van de uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen de werfzone 

en het lossen; 

– Het laden van de uitgegraven bodem per soort, het vervoeren naar de tijdelijke opslagplaats , het 

lossen en het stapelen per soort; 

– Het afvoeren van de  uitgegraven bodem die vrij kan gebruikt worden; 

– Het laden, afvoeren van de uitgegraven bodem naar één of meerdere bestemmingen buiten de 

bouwplaats ( een TOP, een reinigingsbedrijf, een vergunde stortplaats of voor gebruik buiten de 

werf); 

– Het aansluiten van huisriolering behelst eveneens het opbreken en wegvoeren van bestaande 

vertakkingen in allerhande materialen tot diam. 30 cm, gelegen in dezelfde sleuf als de nieuwe 

aansluitingen. 

5.1.1   MATERIALEN 

De bepalingen van de materialen worden aangevuld met:  

– Aanvullingsmateriaal volgens 3-5.1.2;   

– Geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal volgens 4-5 (ophogings- en aanvullingsmateriaal volgens  

3-5.1.2); 
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5.1.2   UITVOERING 

5.1.2.1   UITGRAVEN VAN DE SLEUVEN 

5.1.2.1.A   TRACÉ VAN DE SLEUVEN 

Deze paragraaf wordt aangevuld als volgt: 

Alvorens te beginnen met de aanleg van de riolering, zal de opdrachtnemer zich, samen met de toezichter 

of een afgevaardigde van de aanbestedende overheid, vergewissen van de juiste plaatsen waar de 

aansluitingen dienen te gebeuren, tot voldoening van de aan te sluiten private eigendommen, alsmede 

van de straat- en/of trottoirkolken. 

De opdrachtnemer zal de geplaatste aansluitingen opmeten ten overstaan van vaste punten en de 

gegevens van deze meting overbrengen op een plan. Hij blijft verantwoordelijk voor de vastlegging van de 

aansluitingen, die hij tijdens de werken heeft opgetekend tot bij de definitieve oplevering. 

5.1.2.1.D   GESCHIKT MAKEN VAN GROND ALS AANVULLINGSMATERIAAL 

De bepalingen van 4-3.1.2.6 zijn van toepassing. Er dient gebruik te worden gemaakt van gecertificeerde 

mengsels. 

5.1.2.2   FUNDERING EN/OF OMHULLING VAN DE BUIZEN 

De omhulling omvat de aanvulling en verdichting van zand of zandcement op de fundering en rond de 

buis.  

5.1.2.5  LEGGEN VAN DE BUIZEN 

Plaatsen van krimpmoffen als hulpstuk: 

De aankoppeling van de bestaande huisrioleringen met de nieuwe vertakkingen geschiedt in regel door 

de nieuwe buis over de bestaande buis te schuiven. Wanneer de nieuwe buizen niet waterdicht op de 

bestaande leidingen kunnen geschoven worden, dan zal de aankoppeling gebeuren met 

een"krimpverbinding". Het construeren van een verbindingsputje in metselwerk moet worden vermeden. 

Het inschuiven van de nieuwe buis in de bestaande buis en/of het aanbrengen van een mortelkraag is 

verboden. 

Uitvoeringswijze 

Voor de uitvoering van de krimpverbindingen zullen volgende regels in acht genomen worden zolang ze 

niet in strijd zijn met de installatie-instructies opgegeven door de fabrikant: 

– Zorg voor de nodige werkruimte rond de buis; 

– De buiseinden vertonen een rechte snede zonder scherpe randen; 

– De 2 buiseinden worden zonodig gedroogd en gereinigd, monteren bij veel wind en in regen worden 

vermeden; 

– De 2 te verbinden buizen worden met een gelijke vloeilijn tegen elkaar gemonteerd; 

– Nadat de plastiekfolie is verwijderd en de uiteinden zijn opgewarmd, laat men de mof krimpen rond 

de grootste buisdiameter (met geregelde vlam voortdurend rond buis bewegen, ook aan de 

onderkant); de overlapping aan de beide buiseinden moet omzeggens dezelfde zijn; 

– Nadat de krimpmof over de gehele buis met de grootste diameter goed aansluit, wacht men 

voldoende tijd om de verbinding te laten afkoelen (min. 2 min.), dit om te verhinderen dat de mof zou 

gaan afschuiven bij het verder krimpen van deze over de kleinere diameter; slechts dan vangt men 

aan met het krimpen van de mof rond de kleinste diameter; 

– De installatie is voltooid als aan de randen regelmatig vloeibare lijm uittreedt en er geen deukjes 

meer voorkomen op het oppervlak; 

– Vooraleer de sleuf aan te vullen controleert men de verbinding en laat men het geheel afkoelen (ca. 

20 min. wachten). 
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5.1.2.6   GRONDWERK VOOR AANVULLING VAN DE SLEUF EN VERDICHTEN 

De aanvulling van de sleuf onder toekomstige verhardingen dient te gebeuren met zand 3-6.2.2. of een 

toegelaten alternatieven volgens 1.4-art.34. 

5.1.2.9  ONGESCHONDEN BEWARING, VERLEGGING EN TERUGPLAATSING VAN 

KABELS EN LEIDINGEN  

De paragraaf  4-2.1.2.8 van dit bestek is van toepassing. 

5.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Het grondwerk voor de aanvulling van de sleuf wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht maar dient 

begrepen in de prijs van de buizen. 

5.3   CONTROLES 

Per afzonderlijke opdracht worden alle aansluitingen als 1 vak beschouwd. 

6.   RIOLERINGSONDERDELEN 

6.1.   STRAATKOLKEN EN/OF TROTTOIRKOLKEN 

6.1.1.1   BESCHRIJVING 

Het plaatsen van straatkolken en/of trottoirkolken omvat tevens:  

– De regeling; 

– De cementering; 

– De bescherming. 

6.1.1.1.A.  MATERIALEN 

De materialen worden aangevuld met : 

– Pleistermortel volgens 3-73.2; 

– Hulpstoffen voor mortel en beton volgens 3-20; 

– Bescherming van metselwerk volgens 9-7; 

– Kationische bitumenemulsie volgens 3-11.4.2. 

6.1.1.1.B.3   PLAATSING 

De locaties op het grondplan zijn meestal enkel informatief. De opdrachtnemer ziet erop toe dat er 

steeds de nodige kolken geplaatst worden op de lage punten in het lengte-profiel van de weg, ondanks 

andere aanduidingen op het grondplan. 

Het op hoogte brengen van het gietijzeren rooster ( bij geprefabriceerde betonnen bakken) gebeurt met 

regelingsmetselwerk waarvan de minimale en maximale hoogte respectievelijk 5 en 10 cm is.  

De cementering van het metselwerk is volgens 9-6. en de bescherming van het regelingsmetselwerk 

volgens 9-7. 

6.1.1.1.B.5 VERBINDING VAN DE STRAATKOLK EN/OF TROTTOIRKOLK MET DE 

AFVOERLEIDING 

Verbinding met de afvoerleiding bij geprefabriceerde betonbakken: 
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– Ofwel met een ingebetonneerde tuit; 

– Ofwel met een afdichtingsring. 

De verbinding met de afvoerleiding is waterdicht. Het verbinden met de afvoerleiding door het 

aanbrengen van (een kraag) cementmortel tussen de uitlaatopening en de afvoerleiding zal niet worden 

aanvaard. 

6.1.1.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De fundering van schraalbeton  en de aanvulling van de bouwput met zandcement is inbegrepen in de 

eenheidsprijs van de straat- of trottoirkolk, evenals de afvoer en verwerking van grondoverschotten. 

8.   DRAINERINGEN EN INFILTRATIEVOORZIENINGEN 

8.1   BESCHRIJVING 

Draineringen omvatten eveneens : 

– Het laden van de uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen de werfzone 

en het lossen; 

– Het laden van de uitgegraven bodem per soort, het vervoeren naar de tijdelijke opslagplaats , het 

lossen en het stapelen per soort; 

– Het afvoeren van de  uitgegraven bodem die vrij kan gebruikt worden; 

– Het laden, afvoeren van de uitgegraven bodem naar één of meerdere bestemmingen buiten de 

bouwplaats ( een TOP, een reinigingsbedrijf, een vergunde stortplaats of voor gebruik buiten de werf. 

8.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De draineringen worden per diameter en per meter aangerekend, inclusief het grondwerk en alle hulp- en 

passtukken.  

De onderscheiden ondergrondse draineringen worden in de as gemeten in m. Als begin en/of eindpunt 

wordt de binnenwand van een toegangs- of verbindingsput of de dagzijde van een kopmuur genomen. 

8.3  CONTROLES 

De draineringen zijn volgens een goede helling aan te leggen, zonder tegenhelling. De tolerantie op het 

lengteprofiel bedraagt + of - 1 cm. 
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HOOFDSTUK 8 - LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

1.  TROTTOIRBANDEN (BORDUREN), TROTTOIRBANDEN-

WATERGREPPELS EN SCHAMPKANTEN 

1.2  GEPREFABRICEERDE BETONNEN TROTTOIRBANDEN EN TROTTOIRBAN-

DEN-WATERGREPPELS EN SCHAMPPLANKEN 

1.2.1   BESCHRIJVING 

1.2.1.2   UITVOERING 

– Opsluitbanden (ingegraven trottoirbanden) type ID 1 worden min. 1 cm verzonken geplaatst onder 

het niveau van de opgesloten verharding. 

Alle trottoirbanden en opsluitbanden zijn gefundeerd op schraal beton volgens 5-4.9 met éénzijdige of 

tweezijdige stut. Zowel fundering als stut dienen te voldoen aan de druksterkte gesteld in 5-4.9. (De 

individuele druksterkte Wi ≥ 9,0 MPa. De gemiddelde druksterkte Wm ≥ 12,0 MPa.) Behoudens andersluidende 

aanduiding op de plannen dient de stut gebouwd tot op halve hoogte van de trottoirband. 

De trottoirbanden dienen niet te worden opgevoegd. De voegen zijn tussen de 2 en 4 mm.  

In de bochten worden rechte trottoirbanden gebruikt: 

– Zodra r > 12 m voor de trottoirbanden die een breedte hebben van ≤ dan 0.15 m. 

(Bij de leveranciers zijn stralen tussen 10 en 15 m niet altijd verkrijgbaar. Dit is eventueel op te vangen 

door de trottoirbanden in verstek te verzagen. Het in verstek zagen is begrepen in de eenheidsprijzen van 

plaatsen van trottoirbanden) 

Indien de lengte waarover de trottoirbanden worden geplaatst op een gedeelte van 1 m eindigt, zal, ten 

einde de juiste lengte te bekomen, gebruik gemaakt worden van één of meer trottoirbanden van ten 

minste 0,70 m. Het gebruik van trottoirbanden korter dan 0,70 m is niet toegestaan.  Het op lengte zagen 

van de trottoirbanden dient begrepen in de eenheidsprijzen voor het plaatsen van trottoirbanden. 

Daar waar trottoirbanden een hoek vormen van 90°, 135° of 225° moet een prefab hoekstuk gebruikt 

worden indien dit voor het betreffende type trottoirband in de meetstaat werd opgenomen. In de andere 

gevallen (onder een andere hoek) worden betonnen trottoirbanden in verstek nat gezaagd, zodat ze pas-

send aansluiten en wel zodanig dat de voeg tussen beide trottoirbanden samenvalt met de bissectrice 

van de hoek (verstek = twee zaagsneden). Het in verstek zagen is begrepen in de eenheidsprijzen van 

plaatsen van trottoirbanden.  

1.2.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Het op lengte zagen en eventueel in verstek zagen van de trottoirbanden is begrepen in de 

eenheidsprijzen van plaatsen van trottoirbanden. 
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HOOFDSTUK 9 - ALLERHANDE WERKEN 

1.   ZANDCEMENT - GRANULAATCEMENT 

1.1.1   MATERIALEN 

Het gebruik van granulaatcement wordt uitdrukkelijk verboden. 

1.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De meetmethode voor hoeveelheden is enkel van toepassing voor geschikt maken van de zate van de 

ophoging/baanbed en uitgraving en wordt gerekend in m³. 

Aanvullingen van bouwputten voor plaatselijke elementen dienen begrepen te zijn in het bouwen of 

plaatsen van het element.  

De overige hoeveelheden vinden hun toepassing bij de betreffende posten: 

– Zandcementfundering voor verhardingen:  

– Fundering en/of omhulling van de buizen:  

– Fundering en omhulling van rioolaansluitingen;  

– Onder geprefabriceerde inspectieputten: het zandcement is begrepen in de prijs van de put; 

– Straatkolken: het zandcement is begrepen in de prijs voor het plaatsen van de straatkolk. 

1.3  CONTROLES 

1.3.2   CONTROLE VAN DE DRUKSTERKTE 

Het vervaardigen van de proefstukken dient altijd tegensprekelijk op de werf te gebeuren door een 

erkend onafhankelijk labo en is ten laste van de opdrachtnemer. 

2.  SCHRAAL BETON 

Is volgens SB 250 met volgende aanvullingen en/of  wijzigingen: 

2.2   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De meetmethode voor hoeveelheden is enkel van toepassing voor geschikt maken van de zate van de 

ophoging/baanbed en uitgraving en wordt gerekend in m³. 

De overige hoeveelheden vinden hun toepassing bij de betreffende posten: 

– Fundering van de buizen; 

– Schraalbetonfundering voor verhardingen; 

– Drainerend schraalbetonfundering voor verhardingen; 

– Fundering voor lijnvormige elementen.  

18.  BEVESTIGINGSSYSTEEM MET CHEMISCHE VERANKERING 

18.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De kosten voor het plaatsen chemische verankeringen inbegrepen in het leveren en plaatsen van het te 

monteren constructie-element. 
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31.  UITSTROOMGOOT IN KASSEI 

31.1.  BESCHRIJVING 

Ter hoogte van de aansluitingen van de regenwaterafvoeren op de grachten of wadi’s worden 

uitstroomgoten voorzien, zoals op de foto in bijlage. 

 

 

31.2. MATERIALEN 

De materialen zijn: 

– Kasseien volgens 3-23.1.1; 

– Schraal beton volgens 9-2. 

31.3. UITVOERING 

De kasseien worden gemetst op een fundering in schraal beton. De breedte van de uitstroomgoot is 

minimaal gelijk aan de diameter van de leiding + 2 x de smalste kant van de kassei. Boven de leidingen 

heeft de uitstroomgoot minstens een hoogte van 2 kasseien. De uitstroomgoot loopt onderaan door tot 

en met de bodem van de gracht of wadi. Op de bodem van de gracht of wadi wordt ook een 

uitstroomgoot voorzien, even breed zoals de uitstroomgoot langs de talud van de gracht of wadi en 

minstens met een lengte van 1,5 m. Op het uiteinde van de leiding die toekomt in de gracht wordt een 

opzetstuk voorzien in HDPE. 

31.4. MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Per stuk, inclusief opzetstuk in HDPE 

34.  PLAATSEN VAN WACHTKOKERS VOOR LEIDINGEN VAN OPENBAAR 

NUT 

34.1  BESCHRIJVING 
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34.1.2  UITVOERING 

De ligging van de wachtkokers dient te worden opgemeten en opgenomen te worden in het as-builtplan 

(2-12.3.2).  

102.   LEIDINGENSLEUF  

102.1  ALGEMEEN 

Het betreft het graven van de sleuf voor de nutsmaatschappijen en het terug aanvullen. Het aanvullen 

gebeurt met zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2.  

102.1.1   AFMETINGEN 

We onderscheiden twee types:  

– breedte 1m, diepte 0.8m  (sleuf voor openbare verlichting)  

– breedte 1m, diepte 1.1 m (sleuf voor de waterleiding). 

102.2   MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Wordt opgemeten per m per type.  

In de eenheidsprijs zit vervat alle werken en alsook alle voorbereidende werken, grondwerken en 

aanvullingen in drie fasen. 
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HOOFDSTUK 10 – SIGNALISATIE 

3.  OVERIGE TECHNISCHE BEPALINGEN INZAKE SIGNALISATIE EN 

WERFSIGNALISATIE 

3.1  VERHOUDING BESTAANDE SIGNALISATIE/WERFSIGNALISATIE 

De bestaande verkeersborden, welke tijdens de werken niet van toepassing zijn, dienen te worden 

afgedekt en nooit afgeplakt.  

3.7  BETALING WERFSIGNALISATIE 

Er worden geen aparte posten voorzien voor de betaling van de werfsignalisatie, noch voor de signalisatie 

van de wegomlegging. Dit zijn aannemingslasten evenredig te verdelen over de eenheidsprijzen van de 

werken.  Alle leveringen, huurgelden, plaatsen, onderhouden, instandhouden, afdekken en verwijderen 

van de signalisatie en alle manipulaties en aanpassingen gevraagd door de bouwheer zijn hierin 

begrepen.  

De aannemer houdt zich nauwgezet aan het door hem opgemaakt en door de politie goedgekeurd 

signalisatieplan met de eventueel opgelegde faseringen en de erbij horende onderrichtingen. Enkel in 

goede staat verkerende signalisatie en werfafsluiting mag worden gebruikt. De werfzone en de werfaf-

sluitingen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij mits uitdrukkelijke toe-

stemming en onder voorwaarden van de opdrachtgever. 

4.  SIGNALISATIE VAN WERKEN  

4.1  GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

4.1.1   WETGEVEND KADER 

Zijn eveneens van toepassing : 

– Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

met al de latere aanvullingen en wijzigingen; 

– Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de plaatsing van verkeerstekens 

met al de latere aanvullingen en wijzigingen; 

– Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaat-

singsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald met al de latere aanvullingen en wijzigin-

gen. 

4.1.2   VERANTWOORDELIJKHEID SIGNALISATIE 

De opdrachtnemer zal de hem opgelegde signalisatie volledig opstellen, onderhouden en eventueel 

herstellen. Alle herstellingen dienen onmiddellijk uitgevoerd, dit is binnen de twee uur na melding aan de 

opdrachtnemer. 

Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het bord met naam en telefoonnummer van de 

verantwoordelijke voor de bebakening: dit bord moet duidelijk zichtbaar worden opgesteld en moet 

actuele gegevens dragen. 

De opdrachtnemer alleen blijft verantwoordelijk voor de instandhouding en de goede werking van de 

aangebrachte signalisatie. 
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Er dient steeds een aanspreekpunt bereikbaar te zijn voor  herstellingen en voor dringende onderhouds- 

en aanpassingswerken. Dat aanspreekpunt, met naam en telefoonnummer, wordt als “verantwoordelijke 

werfsignalisatie” voorbij het werk vermeld in het geel op zwarte achtergrond, zoals bepaald in het M.B. 

betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

4.1.5   WERFAANKONDIGING 

Het bord is volgens de bepalingen van 2-13.13.  

4.1.7. WERKZONE EN WERFZONE  

Alhoewel niet rechtstreeks behorende tot de werfzone zijn de voorschriften van dit bestek en het 

standaardbestek ook van kracht op de bij deze werken horende signalisatie van wegomleggingen, 

aankondigingborden en borden ter aanduiding van de bouwplaats. 

Algemeen wordt gesteld dat de signalisatie die geplaatst dient te worden zal bestaan uit: 

– Signalisatie op de werkzone zelf; 

– Signalisatie op de werfzone zelf; 

– De voorsignalisatie; 

– De eigenlijke werfsignalisatie; 

– Signalisatie ten behoeve van veiligheidszones voor fietsers en voetgangers langs de werkzone. 

– Signalisatie buiten de werfzone, bestaande uit; 

– De aanduiding van omleggingwegen voor:   

- Voertuigen; 

- Fietsers; 

- Voetgangers; 

- Openbaar vervoer. 

– Deze omleggingwegen volgen niet noodzakelijk hetzelfde traject; 

– Signalisatie voor de plaatselijke bereikbaarheid, zoals het aanbrengen van borden “Handelaars 

bereikbaar” of (Handelaars bereikbaar via ….). 

d) De aankondigingborden; 

e) De borden ter aanduiding van de bouwplaats. 

Deze opsomming is niet beperkend. 

4.1.8   MATERIALEN EN AFMETINGEN  

Steunen: als afwijking, kan toestemming verleend worden voor houten in plaats van metalen palen met 

betrekking tot de bevestiging van de werfsignalisatie. 

Hekwerk: dit omvat 4 types, zoals verder in het bestek beschreven in punt 3.1.5. en hieronder 

 

 

type A type B 
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type C type D 

 

4.1.9   SIGNALISATIEPLAN  

Vóór de start der werken moeten signalisatie- en wegomleggingplan van de opdrachtnemer goedgekeurd 

zijn door de bevoegde dienst van de aanbestedende overheid. Deze plans houden rekening met de 

wettelijke voorschriften en de eventuele fasering van de werken. 

De werken worden uitgevoerd volgens het signalisatie- en wegomleggingplan bij dit bestek gevoegd en 

door het Bedrijf Integrale Veiligheid, Lokale Politie, Verkeerspolitie goedgekeurd.  

Dit plan ontslaat de opdrachtnemer niet om voorafgaandelijk goedkeuring te vragen aan de 

verkeerspolitie voor het plaatsen van signalisatie. 

4.1.10   BETALING WERFSIGNALISATIE  

De kosten worden verrekend in de andere posten van de opmetingsstaat. 

4.1.11  AFDEKKEN VAN BESTAANDE BORDEN  

Waar nodig wordt de bestaande signalisatie tijdelijk afgedekt en later terug in oorspronkelijke staat 

gebracht. Het afdekken van bestemmingen op weg- en voorwegwijzers met tape wordt enkel toegelaten 

op voorwaarde dat na gebruik de lijmresten worden verwijderd en de tape het bestaand bord niet 

beschadigt. Bij beschadigingen aan bestaande signalisatie - in welke staat dat ze bij de aanvang van de 

werken ook verkeerden - wordt deze door de opdrachtnemer op zijn kosten vervangen door nieuwe door 

hem te leveren en te plaatsen. 

De afdekking bestaat uit weerbestendig materiaal en maakt het bord voor 100 % onherkenbaar. 
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HOOFDSTUK 11 - GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD 

1.  ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1  ALGEMENE MAATREGELEN INZAKE VERMIJDEN VAN BODEMVERDICHTING 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe op eigen initiatief voorstellen te doen om bodemverdichting te 

vermijden, en om hier bij de planning en uitvoering van alle werkzaamheden steeds rekening mee te 

houden. Door tijdens de werf toekomstige groenzones te vaak te gebruiken als rijweg, ontstaat een te 

hoge verdichting van de grond die nadelig is voor de plantengroei.  Alle maatregelen inzake het vermijden 

van bodemverdichting incl. de eventuele aanleg van tijdelijk werfwegen met rijplaten zijn een 

aannemingslast. 

De maximale verdichtingsgraad is 1,5 MPa.  Controlemetingen zullen worden uitgevoerd door de 

werftoezichter.  

1.2  ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HERSTELLINGSWERKEN OF 

VERVANGINGEN  

Alle herstellingen en vervangingen zijn vervat in de eenheidsprijzen voor het plaatsen van de elementen 

en zijn ten laste van de opdrachtnemer, ongeacht de oorsprong van de schade (dus ook in geval van 

vandalisme). Bij twijfel over het al dan niet uitvoeren van een herstelling of vervanging, oordeelt het 

bestuur. Het niet vervangen geeft aanleiding tot het in mindering brengen van tweemaal de eenheidsprijs 

van de betrokken boom of element. 

1.3  ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ONDERHOUD  

De voorgeschreven onderhoudsbeurten dienen regelmatig en zonder dienstbevel uitgevoerd te worden. 

De opdrachtnemer zal aan de leidende ambtenaar en aan het bestuur minimaal drie werkdagen op 

voorhand het tijdstip van de door hem geplande werken mededelen. Na uitvoering maakt de 

opdrachtnemer een onderhoudsfiche op en maakt dit over aan de leidende ambtenaar en het bestuur. 

Onderhoudsbeurten worden in hun geheel uitgevoerd zonder tussenpozen. Onderhoudsbeurten die 

vooraf niet gemeld worden of waarvan nadien (binnen de drie werkdagen) geen onderhoudsfiche wordt 

ingediend, komen niet in aanmerking voor betaling. 

De opdrachtnemer maakt voor het project een onderhoudsfiche op conform bijlage J. 

1.3.1. BETALING VAN HET ONDERHOUD 

De opdrachtnemer vordert de onderhoudsbeurten 1x per jaar.  

2.  GRONDBEWERKINGEN 

2.2  BESCHRIJVING 

2.2.1   DIEPSPITTEN MET DE GRAAFMACHINE MET BAK 

Alle oppervlaktes waarop teelaarde gespreid worden voorafgaandelijk aan het spreiden van de teelaarde 

gediepspit. Plaatsen waardit niet machinaal kan gebeuren wordt dit met de hand uitgevoerd. 

Alle oppervlaktes waarop beplant of bezaaid moet worden, worden gediepspit met de graafmachine met 

bak tot op een diepte van 60 cm. Hierbij wordt tevens de ondergrond tot op 80 cm onder maaiveld 
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losgewerkt. De onderliggende lagen worden niet naar boven gewerkt. Er wordt een maximale 

indringingsweerstand van 1,5 MPa gehaald tot op 80 cm onder maaiveld.  

Na de spitwerken worden door de werftoezichter, d.m.v. een penetrometer, op willekeurige plaatsen op 

het terrein controle uitgevoerd op de verdichting van de ondergrond tot op minimum 80 cm diepte t.o.v. 

het maaiveld. Er worden 2 steekproeven per 100 m² gedaan. 

Richtlijnen: 

Sterk verdichte grond bevat geen lucht. Aërobische microben, die zuurstof nodig hebben, zijn in dergelijke 

omstandigheden niet in staat om voedingstoffen beschikbaar te maken voor de plantenwortels. Een goed 

luchtgehalte van de grond is van zeer groot belang voor een goede, gezonde groei van gras en andere 

planten. 

 

Gemete waarde Mate van verdichting Gevolgen voor wortelgroei 

< 1,5 MPa niet verdicht Geen belemmering voor wortelgroei 

1,5 – 3,0 MPa matig verdicht Wortelgroei geremd 

> 3,0 MPa sterk verdicht Wortelgroei sterk belemmerd 

1,5 MPa = 15 bar 

Als de penetrometer minder dan 200 psi/ 14 bar aanwijst zullen de plantenwortels een goed 

groeipatroon vertonen. Als meer dan  300 psi/ 21 bar nodig is om de punt door de grond te duwen, dan is 

er voor de meeste planten sprake van zeer slechte groeiomstandigheden. 

Met behulp van de dieptemarkeringen op de staaf wordt de penetratieweerstand op verschillende 

diepten gemeten.  

Interpretatie 

De spitwerken worden enkel aanvaard en betaalbaar gesteld indien de penetrometer een lagere waarde 

dan 200 psi/ 14 bar aangeeft. Alle zones die een hogere waarde aangeven worden niet aanvaard. Deze 

zones dienen door de aannemer terug gespit te worden, tot een voldoende lage waarde gehaald wordt. 

  

Tegenproeven gebeuren op initiatief van de aannemer en de kosten vallen onder zijn 

verantwoordelijkheid. Tegenproeven gebeuren door een onafhankelijk controle-organisme op basis van 

metingen met een penetrograaf, waarbij de resultaten grafisch worden vastgelegd. 

Wanneer de resultaten onvoldoende zijn moet de aannemer het diepspitten herhalen of de boden 

revitaliseren door middel van bodembeluchting met luchtinjectie (Ploffen) volgens 11-10.6.1.2.C 

2.2.7   FREZEN  

Alle toekomstige gras- grazige vegetatie- en plantvakken worden gefreesd en verkruimeld.  

2.2.10   EGALISEREN OF EFFENEN 

Alle toekomstige vakken voor gras en grazige vegetaties worden geëgaliseerd en geëffend. Na effening 

moet het terrein strak en goed aansluiten op de aanwezige verhardingen en gebouwen. 

3.   VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1  VERWERKEN VAN EIGENLIJKE BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1.1   MATERIALEN 
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Het betreft het verwerken van groencompost volgens 3-62.1. 

3.1.1.2   UITVOERING 

– Dosering voor alle nieuwe plantvakken: 3 m³ compost/are, gelijkmatig te verspreiden; 

– Dosering voor alle grasvakken: 1 m³ compost/are, gelijkmatig te verspreiden;  

– Dosering voor alle boomplantputten: 50l / put, oner te werken in de aanvul teelaarde 

De compost wordt na het spreiden direct ingewerkt (20 cm diep) 

Het inbrengen van compost moet minimaal twee weken voor het planten te gebeuren. 

3.1.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN. 

De met bodemverbeteringsmiddelen verbeterde gronden worden opgemeten in kubieke meter of are.  

Het frezen dient begrepen te zijn in de eenheidsprijs  van  het verwerken van 

bodemverbeteringsmiddelen.  

De extra gift per plantgat bij de bomen is inbegrepen in de eenheidsprijs van het planten van de bomen. 

6.   AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 

De opdrachtnemer staat in voor het afsluiten van de graslanden, wegbermen en grasmatten  d.m.v. 

afsluitingen zodat deze niet kunnen betreden worden en een degelijke grasmat/grasland verkregen 

wordt. De kosten hiervoor zijn te verrekenen in de aanlegprijs.   

6.1  AANLEG VAN GRASLANDEN EN WEGBERMEN DOOR BEZAAIING 

6.1.1   BESCHRIJVING 

Het bevloeien/watergeven van de graslanden en wegbermen tot voorlopige oplevering  

6.1.1.1   MATERIALEN  

De materialen zijn: 

– Het mengsel is volgens 3-63.2. De te gebruiken hoeveelheid is 500gr/are. 

Het voorgestelde mengsel is een indicatie van het gewenste eindbeeld. De aannemer doet een 

gedetailleerd voorstel in functie van de aanwezige/geleverde bodem ten einde zich garant te kunnen 

stellen voor het resultaat. Op het einde van de waarborgtermijn is er een dens(e) grasland/bloemenweide 

met een grote soorten rijkdom.  

6.1.2   MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Het bevloeien/watergeven van de graslanden tot voorlopige oplevering is begrepen in de eenheidsprijs 

van het zaaien. 

6.3  AANLEG VAN GRASMATTEN DOOR BEZAAIING 

6.3.1   BESCHRIJVING 

6.3.1.1   MATERIALEN  



 

  

75 / 83 

258_b_tech_yymmdd 

De materialen zijn: 

– Het grasmengsel is volgens 3-63.1. 2.5kg/are. 

6.3.1.2   KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De grasmatten worden afgewerkt 1cm onder het niveau van de aanpalende verharding. 

6.3.1.3   WIJZE VAN UITVOERING 

6.3.1.3.B  BEWERKINGEN NA HET ZAAIEN 

Het bevloeien/watergeven van de grasmatten tot voorlopige oplevering  

6.3.2   MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Het bevloeien/watergeven van de grasmatten tot voorlopige oplevering is begrepen in de eenheidsprijs 

van het zaaien. 

8.6   AANPLANTEN VAN BOMEN 

8.6.1  BESCHRIJVING 

8.6.1.1   MATERIALEN 

De materialen zijn : 

– basisbemesting volgens 3-61 

8.6.1.2   UITVOERING 

Wanneer een soort niet te verkrijgen is wordt dit aan de ontwerper gemeld. Vervanging door een andere 

plantensoort is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper.  

De kluit of wortelgestel van bomen worden tijdens het transport afgezeild.  

8.6.1.2.D   PLANTEN 

In het centrale gedeelte wordt het fysisch bodemverbeterend middel (groencompost) onder gemengd.  

De bomen die geplant worden in gras worden voorzien van een stambeschermer tegen maaischade. 

Deze stambeschermer bestaat uit kunststof met overlangse verluchtingsgleuven. 

Tijdens het planten wordt een basisbemesting voorzien. 

Bij het plaatsen van de ondergrondse verankering dient de aannemer zich steeds te vergewissen van de 

eventuele aanwezigheid van kabels en/of leidingen in de onmiddelijke nabijheid van het plantgat. Hij dient 

alle maatregelen te nemen opdat geen beschadigingen aan de kabels en/of leidingen zouden worden 

aangebracht. 

8.6.1.2. E   BEGIETEN 

De eerste gietbeurt zal gebeuren binnen minimum 5 en maximum 10 werkdagen. Het is begrepen in de 

handeling van de beplanting.  

Telkens een droogteperiode tijdens de uitvoeringstermijn de normale groei van de bomen in het gedrang 

brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt water. Hij doet dit met zijn eigen middelen. Het 

begieten gebeurt op een gunstig ogenblik, bij voorkeur ’s avonds. 
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8.6.2.  MEETMETHODE VAN HOEVEELHEDEN 

Begieten is een aannemingslast. 

Het plaatsen van stambeschermers tegen maaischade is in de eenheidsprijs van de boom begrepen. 

8.6.3  CONTROLES 

De ontwerper dient de planten te keuren voor het planten. De opdrachtnemer dient hiertoe bericht te 

geven wanneer en waar deze keuring kan plaatsvinden. Bomen die niet gekeurd zijn en toch werden 

aangeplant worden niet aanvaard.  

De voorafgaande technische keuring sluit de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer niet uit, wat de 

hergroei en soortechtheid betreft.  

Alle afgekeurde planten worden op kosten van de opdrachtnemer onmiddellijk van de werf verwijderd en 

vervangen door conform plantmateriaal. Dit mag geenszins vertraging in uitvoering tot gevolg hebben. 

8.6.5  HERSTELLINGSWERKEN OF VERVANGING 

Het vervangen van de houtachtige gewassen dient te gebeuren tussen 1 november en 30 maart binnen 

de uitoveringstermijn en waarborgtermijn. De hergroei garantie van bomen vervangen in het laatste 

plantseizoen voor definitieve oplevering bedraagt 1 jaar.   

10.   AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 

10.1  BOOMPAALCONSTRUCTIES 

10.1.1.1   MATERIALEN 

– Boompalen volgens 3-65.2; 

– Boombanden volgens 3-65.3. 

10.1.1.2  UITVOERING 

Als aanvulling op dit artikel: 

Per boompaal wordt één boomband voorzien, die zo hoog als mogelijk bevestigd wordt op de boompaal 

en de stam stabiliseert op een hoogte boven het maaiveld van minimaal 80 cm en maximaal 100 cm. De 

boombanden worden rond de stam geplaatst in O-vorm, en dus niet in achtvorm, waarbij een natuurlijke 

zetting mogelijk moet blijven. De drie boompalen moeten onderling verbonden worden met halfrondhout 

van dezelfde houtsoort, afwerking, en diameter als de boompalen. 

10.8  BESCHERMING TEGEN VRAATSCHADE 

10.8.1   BESCHRIJVING 

Bescherming tegen vraat- en maaischade omvat het beschermen van de stam van de houtachtige 

vegetatie.  

10.8.1.1   MATERIALEN 

De materialen zijn beschermingselementen uit kunststof volgens 3-81 en zijn voor de bomen 75 cm lang. 

Voor de heesters en bosgoed is deze aan te passen aan de habitat van de planten.  
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10.8.2    MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

 Het beschermingselement is begrepen in de prijs van aanplant van de bomen, heesters en bosgoed.  

11.   BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 

De strijd tegen ziekten en insecten, binnen de 14 dagen na het verschijnen van de ziekte of plaag, 

inbegrepen alle nodige leveringen en werken. Behandelingswijze ter goedkeuring voor te leggen aan het 

bestuur. 

11.2  MAAIEN VAN GRASLANDEN/BLOEMENWEIDEN 

11.2.1   BESCHRIJVING  

De jaarlijkse maaifrequentie wordt ter inlichting opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

De gebruikte machines moeten aangepast zijn aan het uit te voeren werk. Het gebruik van de 

klepelmaaier is verboden. 

De graslanden worden in regel 2x per jaar (tussen 15 juni en juli en na 15 september)  gemaaid.  Het 

maaisel van de graslanden wordt 14 dagen ter plaatse gelaten en daarna verzameld en van het terrein 

verwijderd. Indien bij evaluatie het resultaat onvoldoende is wordt in het najaar alles opnieuw afgemaaid, 

de betreffende zones van de bloemenweide worden geverticulteerd en opnieuw ingezaaid.: 

De aannemer bepaalt in functie van de gezaaide soorten en het weer het tijdstip in functie van het 

behoud/vermeerderen van de soorten rijkdom.  

De onderhoudsbeurten dienen zonder dienstbevel uitgevoerd te worden. De bouwheer kan echter 

opleggen dat een maaibeurt uitgevoerd moet worden. In dit geval wordt de maaibeurt uitgevoerd binnen 

de 10 werkdagen na het bevel. 

Het bestrijden van invasieve soorten alsook van schadelijk distels en netels is een last van de aanneming.  

Het bestuur kan een bijkomende maaibeurt vragen. 

Het maaien van graslanden/bloemenweide wordt opgegeven in de meetstaat. 

Al de werken en leveringen nodig tot het bekomen van een mooi grasland/bloemenweide zijn ten laste 

van de opdrachtnemer, met inbegrip van het selectief maaien dominante soorten (voor de zaadvorming) 

en het doorzaaien op onderontwikkelde plaatsen. Op het einde van de waarborgtermijn is er een dens(e) 

grasland/bloemenweide met een grote soorten rijkdom.  

Na uitvoering maakt de opdrachtnemer een onderhoudsfiche conform onderhoudsfiche in bijlage en 

maakt deze over aan de leidende ambtenaar en het bestuur. Onderhoudsbeurten worden in zijn geheel 

uitgevoerd zonder tussen pozen. Onderhoudsbeurten die vooraf niet gemeld werden of waarvan nadien 

(binnen de drie werkdagen) geen onderhoudsfiche werd ingediend  komen niet in aanmerking voor 

betaling. 

11.2.2.1   MAAIEN VAN TALUDS 

Taluds worden samen  met de graslanden/bloemenweiden gemaaid (identiek aantal beurten). 

11.2.3   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De gemaaide graslanden worden opgemeten in m² 

11.4   MAAIEN VAN GRASMATTEN 
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11.4.1   BESCHRIJVING 

Kwaliteitsbeschrijving: 

De grasmat is gesloten en de zode is vrij dicht. De ondergrond is vlak. Het maaibeeld is kort (4cm) en 

gelijkmatig. Het gras is nooit hoger dan 10cm. De graskanten zijn max. 10 cm overgroeid. Obstakels zijn 

bijgemaaid. 

11.4.2   UITVOERING  

Het inkorten van de grasmat dient zodanig te gebeuren dat over de hele grasmat een gelijke hoogte 

wordt verkregen. De maaimachines mogen geen sporen nalaten. 

Al de werken en leveringen nodig tot het bekomen van een mooi grastapijt zijn ten laste van de 

opdrachtnemer, met inbegrip van het herzaaien en het bezanden of aanvullen van ontstane 

reliëfverschillen. 

De leemten in het gras worden in de herfst en in de lente aangevuld. Op het einde van de 

waarborgtermijn moet de grasmat in volmaakte staat zijn voor wat betreft groei en dichtheid.  

De maaibeurten zullen regelmatig en zonder dienstbevel plaatsvinden. De aannemer voert alle 

werkzaamheden uit om te voldoen aan het kwaliteitsbeeld. Vooraleer de maaibeurten aan te vatten meldt 

de opdrachtnemer zich bij het opdrachtgevend bestuur ter plaatse. Het gras wordt gemaaid tot op een 

hoogte van circa 4cm.. 

13.  BEHEER VAN BOMEN 

Het vervangen tijdens elke plantperiode of tijdens de onderhoudsbeurten van verdwenen, dode, 

kwijnende of niet soortechte planten of planten die door vandalisme beschadigd zijn. Bij twijfel oordeelt 

het bestuur. De opdrachtnemer voert voornoemde werken uit op eigen initiatief. Het niet vervangen geeft 

aanleiding tot het in mindering brengen van 2 x de eenheidsprijs van de betrokken boom of spil. 

Het wegnemen van dode of afgebroken takken, wilde scheuten, overtollig hout en rechtzetten van 

boompalen en terug aanbinden van de bomen is een aannemingslast.  

Het verwijderen van dode planten gebeurt bij de eerst volgende onderhoudsbeurt (maaien, hakken en 

wieden) en is een aannemingslast. 

De strijd tegen ziekten en insecten op al de beplantingen, binnen de 14 dagen na het verschijnen van de 

ziekte of plaag, inbegrepen alle nodige leveringen en werken is een aanmeingslast. Behandelingswijze ter 

goedkeuring voor te leggen aan het bestuur. 

13.2  SNOEIEN VAN BOMEN 

13.2.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De begeleidingssnoei van jonge onvolwassen bomen (bomen geleverd door de opdrachtnemer) wordt 

beperkt tot één beurt. Deze wordt uitgevoerd in het najaar van het laatste jaar van de waarborgperiode. 

Wordt opgemeten per stuk. 

16.  BIJKOMENDE ONDERHOUDSWERKEN 

De onderhoudsbeurten dienen regelmatig en zonder dienstbevel uitgevoerd te worden.  

– Ruimen van afval en zwerfvuil bij elke onderhoudsbeurt. 

– Tijdens  de herfst staat de opdrachtnemer in voor het ruimen van de bladval.De opdrachtnemer 

ruimt de bladval volgens de best beschikbare methode. De gekozen methode brengt geen schade 

toe aan de verharding, grasvakken en beplantingen en levert geen hinder op voor de omgeving. 
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– Kwaliteitsbeeld: 

- Verharding en gras redelijk bladvrij 

- Goten en randen redelijk bladvrij 

- Niet storend 

– Kwaliteitsnorm  

- De goten en kolken moeten altijd voldoen aan de functie en afvoer van regenwater. Voldoen aan 

de functie houdt in dat door bladval geen plassen op de verharding mogen blijven staan en dat 

de kolken niet verstopt raken door blad. 

- Het blad in de goten en grasranden mag nooit gevaarlijk situaties opleveren voor passanten en 

gebruikers van de verharding en gras (speelvelden, rijbaan, trottoirs, enz.) 

- <5% blad op de verharding, beplantingsvakken en gras aanwezig 

- Dikte pakket is nooit dikker dan 2cm (m.u.v. verzamelpunten) 

16.1   MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

Bovenstaande werken worden 3-maandelijks verrekend. 

 

HOOFDSTUK 16 – TECHNISCHE INSTALLATIES  

2. VERLICHTING  

2.1  ALGEMEEN 

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de verwijzingsbestekken, de bijgevoegde plannen en de 

onderrichtingen ter plaatse door de bouwdirectie of zijn afgevaardigde gegeven.  Het technisch uitwerken 

van de installatie is ten laste van de installateur, die voorafgaandelijk zijn ééndraadsschema's ter 

goedkeuring moet voorleggen aan de leidinggevende ingenieur.  De installateur heeft de verplichting de 

elektrische installatie te laten goedkeuren door een erkend controlebureau.  Het aanvragen, evenals de 

kosten verbonden aan de oplevering van de elektriciteitsinstallatie, zijn ten laste van de inschrijver.  De 

voorlopige oplevering van de installatie zal niet kunnen geschieden zolang de aansluiting niet is 

verwezenlijkt. De aanduidingen op de plannen hebben geen ander doel dan het aanduiden van de 

benaderende plaatsen van de lichtpunten. De juiste inplanting zal ter plaatse bepaald worden in 

samenspraak met de bouwdirectie.  

Alle apparaten en bijhorigheden zullen door hem vooraf te aanvaarden zijn.  De installateur is verplicht de 

degelijkheid van de installatie te controleren door het meten van de isolatieweerstand van iedere kring 

afzonderlijk en het geheel van de kringen.  De isoleerweerstand dient te voldoen aan de eisen gesteld in 

het art. 15 van het AREI.  Alle onkosten verbonden aan veranderingen die worden opgelegd wegens niet 

overeenstemming met de reglementaire voorschriften zijn ten laste van de installateur. 

De opdracht omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van: 

– de nodige lichtarmaturen  

– de voedingsleidingen met aansluiting en koppeling vanaf de voorziene voedingen deel gebouw tot de 

toestellen 

– alle nodige werken en leveringen die er integrerend deel van uitmaken 

– en het geheel van coordinatie tussen de verschillende aannemers technieken 

– het eventueel plaatsen en aansluiten van de hulpapparatuur in de paalvoet en het verbinden van de 

lamp. 

 

Volgende documenten zijn van toepassing op deze aanneming: 
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– Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Code betreffende het welzijn op het 

werk. 

– Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) 

– Koninklijke en Ministeriële Besluiten van toepassing op deze aanneming. 

– Europese normen en richtlijnen. 

– Belgische normen van toepassing op deze aanneming. 

– Typebestek 400 

– Standaardbestek 270 

2.2.  LICHTARMATUREN 

De werken omvatten het leveren, plaatsen en aansluiten van de verlichtingstoestellen met alle 

bijhorigheden, palen, lampen, transfo's, enz. volgens beschrijving. De installateur zal de nodige stalen 

vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de bouwdirectie.  Alle voorgestelde toestellen zullen voldoen aan 

de CE-laagspanningsrichtlijn en bezitten een Europees erkend keurmerk.   

Alle toestellen aangesloten op een spanning van 230 V bezitten een minimale beschermingsgraad IP65. 

Alle materiaal moet beantwoorden aan de van kracht zijnde normen en Europese richtlijnen  en moet 

CEBEC gekeurd zijn. 

2.2.1. PAALTOP ARMATUUR TYPE 1 

Het armatuur is gemaakt van aluminium en roestvrij staal, helder veiligheidsglas en een reflector van 

zuiver geanodiseerd aluminium.  

– LED voedingseenheid: 220-240V x 0/50-60 Hz 

– DALI controleerbaar 

– BEGA Thermal control ® 

– Beschermingsgraad IP65 

– Slagvastheidsklasse IK10 

– Gewicht 6,6kg 

– Kleurtemperatuur 3000K  

– Luminaire lichtefficiëntie 103,3 lm / W 

– Paaltop Ø 76mm, hoogte 4m, RAL kleur te bepalen 

– Paal met ingezette deur van aluminium, C-klem met randaardeverbinding en 2 glijmoeren M6 voor 

bevestiging aansluitdoos  
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2.2.1. PAALTOP ARMATUUR TYPE 2 

Materiaal: aluminium, afwerking gepoedercoat 

– LED voedingseenheid: 220-240V x 0/50-60 Hz 

– DALI controleerbaar 

– Controle opties: Bi-power, aanpasbaar dimprofiel, beheer vanop afstand 

mogelijk 

– Beschermingsgraad IP66 

– Slagvastheidsklasse IK10 

– Gewicht 8kg 

– Optiek: PMMA 

– Protector: Polycarbonaat / PMMA 

– Kleurtemperatuur 3000K  

– Paaltop conisch met cylindrische paaltop 60x100, hoogte 4m, RAL kleur te 

bepalen 

– Paal met ingezette deur van aluminium, C-klem met randaardeverbinding 

en 2 glijmoeren M6 voor bevestiging aansluitdoos  

 

  
 

 

Kabelaansluitkast: BEGA 70644 of gelijkwaardig 

Kabelaansluitkast met een huis van  slagvast kunststof. 

Gekeurd volgens DIN 43628/VDE 660 deel 505 of 

gelijkwaardig.   Uitgerust voor 2 Neozed zekeringen 16 A,  

klemmen voor 2 kabelingangen 5x16² en 2 kabeluitgangen 

3x2,5².   

– Dichtingsgraad : IP 54 

– Veiligheidsklasse II 

– Afmetingen :  BxH   70mm x 230mm 

 

 

 



 

2558 

82 / 83 

258_b_tech_200914.docx 

6.2.3. BEKABELING 

6.2.3.1* EXVB: NIET-GEWAPENDE ENERGIEKABELS MET KOPEREN GELEIDERS VOOR BUITEN  EN 

ONDERGRONDS GEBRUIK   

Benaming 

- E: Energiekabel 

- X: XLPE-isolatie 

- V: PVC-buitenmantel 

- B: Voldoet aan de Belgische NBN-normen  

Constructie 

Deze kabels voldoen qua constructie, afmetingen en testen aan NBN HD 603:2007 deel 5 sectie A.  

Ze bestaan uit:  

– één of meerdere koperen geleider(s); 

– cross-linked polyethyleen isolatie (XLPE);  

– een gemeenschappelijke aderomhulling; 

– een buitenmantel in zwarte PVC. 

De koperen geleiders t.e.m. 10 mm² zijn massief en hebben een ronde vorm (klasse 1 volgens IEC 60228). 

Vanaf 16 mm² zijn ze samen geslagen en hebben een ronde vorm (klasse 2 volgens IEC 60228). Vanaf 70 

mm² zijn de geleiders samen geslagen en hebben ze een sectorvorm voor kabels van 3 en 4 geleiders. 

De aders zijn gekenmerkt met de kleurencode volgens HD 308 S2. 

 De XLPE-isolatie laat een maximale temperatuur in de geleider toe van 90 °C en een maximale 

kortsluittemperatuur van 250 °C gedurende 5s.  

Markering op de buitenmantel  

– naam van de fabrikant; 

– EXVB 0.6/1kV;  

– sectie; 

– CEBEC- en CE-markering;  

– productiedatum; 

– metrische markering.  

 

De sectie van de kabel dient afgestemd te zijn op de te gebruiken armaturen voorzien per circuit. 

De indicatie van de kabels op het ontwerpplan zijn indicatief. Afhankelijk van de voorziene kringen dienen 

de kabels onderling te worden verbonden.  

De bekabeling zal geplaatst worden op een diepte van 0.8m onder het te realiseren maaiveld. De kabels 

worden afgedekt met kunststof beschermingsplaatjes en op 0.4 m een veiligheidslint. Sleuven onder 

verhardingen worden aangevuld met zand volgens 3-6.2.2. 

2.3.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN. 

Alle elektriciteitswerken en werken ermee samenhangend zitten vervat in volgende posten: 

Paaltop armatuur worden opgemeten per stuk. In de eenheidsprijs zitten vervat alle leveringen en 

werkzaamheden (met inbegrip van de paal, fundering, …)  noodzakelijk om te komen tot een afgewerkt 

geheel. 
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De bekabeling wordt opgemeten per m. In de eenheidsprijs zitten alle werkzaamheden en leveringen 

(grondwerk, afvoer overtollige gronden, kabel, aansluiten met het armatuur en de voorziene 

voedingskabels, bescherming, aanvulzand etc.) vervat om te komen tot een afgewerkt geheel. 

 


