
Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  1 

nv De Scheepvaart 

 

afdeling Waterbouwkunde 

 

 

BESTEK NR. WBK/09-28  

 
ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING 

VAN WERKEN 

 

 

Albertkanaal - Gemeenten Ham en Olen: 

 Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale ter hoogte van 
duwvaartsluizen te Ham en Olen 

 
 
 
De opening der offertes heeft plaats in openbare zitting op woensdag 10 maart 2010 om 11 
uur, ten overstaan van de heer ir. A. VERMIN, afdelingshoofd, of zijn afgevaardigde, van 
nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt (Tel. 
011-29 84 00, Fax. 011/24 33 90). 
 
De documenten betreffende deze opdracht liggen ter inzage in de kantoren van de afdeling 
Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt – tel. 011/29 84 00, alle werkdagen, 
behalve ’s zaterdags, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. 
 
Alleen nv De Scheepvaart is met de verkoop van alle aanbestedingsdocumenten 

belast.  
De documenten zijn meer bepaald te bekomen: 

• Tegen betaling kas (contant of via bancontact) of op zicht van een duplicaat van het 
betalingsbewijs bij mevrouw Liesbeth Lesuisse, van nv De Scheepvaart 
Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 011/29 84 54); 

• Per post, na overschrijving op rekening nr. 435-4518181-01 van nv De 
Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, met vermelding “Bestek nr. WBK/09-
28 en uw BTW-nummer”. 

 
 
Het offerteformulier en de opmetingsstaat kunnen per e-mail worden bekomen bij de 
afdeling (waterbouwkunde@descheepvaart.be). 
  
 
 
 
 
 
 

Prijs van het bestek:         € 80,00 
Prijs van het offerteformulier met de opmetingsstaat:       € 5,15 
Prijs van de plannen:   € 104,85 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  2 

 
VOORAFGAANDE BELANGRIJKE NOTA 

 
 
De werken (leveringen en diensten) waarop dit bijzonder bestek van toepassing is, worden 
uitgevoerd in opdracht van en voor rekening van nv De Scheepvaart. 
 
Waar in de tekst van de overeenkomst autoriteiten worden vernoemd die het toezicht op en 
de leiding van de werken verzorgen, wordt bedoeld nv De Scheepvaart, afdeling 
Waterbouwkunde. 
 
De inschrijver wordt hierna de “aannemer” genoemd. 
 
De betalingen aan de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op rekeningnummer 435-
4518181-01 op naam van: 
 
nv De Scheepvaart 
Havenstraat 44 
B-3500 Hasselt, 
 
met vermelding van “bestek nr. WBK/09-28”. 
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Inleidende nota 
 
Algemene voorwaarden van de opdracht 
 
De aannemer is geacht bij het opmaken van zijn offerte voor de overheidsopdracht van 
aanneming van werken beschreven in dit bestek, kennis te hebben genomen van al de 
voorwaarden opgenomen in dit bestek. 
 
Door het neerleggen van zijn offerte erkent hij ter plaatse te zijn geweest en volledig op de 
hoogte te zijn van de ligging, de staat en de aard van het terrein waar de werken moeten 
worden uitgevoerd. Het is dan ook duidelijk dat hij een zicht heeft op de mogelijkheden 
voor het transport van de gronden, de aan- en afvoer van materiaal en materieel. De 
aannemer wordt geacht voldoende kennis te hebben van alle omstandigheden en 
randvoorwaarden om de opdracht met volledig succes uit te voeren in al zijn delen volgens 
de bepalingen van dit bestek. 
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DEEL I 

OPDRACHTEN, BIJZONDERE BEPALINGEN 

EN VOORWAARDEN 
 

Artikel 1. - Opdracht 
 
1. De aannemer verbindt zich hoofdelijk ertoe om overeenkomstig de bepalingen van 

deze opdracht aan te nemen en de aanbestedende overheid verbindt er zich toe 
overeenkomstig deze bepalingen aan de aannemer op te dragen:  
 
Albertkanaal – Gemeenten Ham en Olen : Bouwen van pompinstallatie en 

waterkrachtcentrale ter hoogte van duwvaartsluizen te Ham en Olen. 

 
De aannemer verbindt zich ertoe de hem volgens dit artikel opgedragen taak op 
bekwame en doelmatige wijze uit te voeren, zijn technische kennis ter beschikking te 
stellen en daarbij zijn nationale of buitenlandse ervaring in te brengen. 
De opdracht wordt uitgevoerd in overleg met en onder toezicht van de aanbestedende 
overheid. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoering volgens de regels van 
het burgerlijk recht. 
 

2.    Deelcontractenopdrachten 
 

Onderhavige opdracht wordt opgesplitst in 3 deelcontracten. Deelcontract 1 houdt de 
bestelling en levering van de vijzels voor de locatie te Ham in. Deelcontract 2 omvat 
de uitvoering van de werken voor de locatie van Ham, deelcontract 3 omvat de werken 
op de locatie te Olen (inclusief de bestelling en de levering van de vijzels) . Voor elk 
deelcontract is er een aparte meetstaat voorzien.  
 
Nochtans is de inschrijver gebonden door de totale offertesom voor de uitvoering van 
de volledige opdracht. Ook de vergelijking en de evaluatie van de offertes gebeurt op 
basis van de totale offertesom. 
De gunning zal slechts betrekking hebben op één van de deelcontracten. De 
aanbestedende overheid behoudt nochtans de optie tot de verdere gunning van één of 
meer van de volgende opdrachten. De aanbestedende overheid heeft tevens het recht 
om af te zien van de gunning van één of meer van de volgende deelcontracten. 

 
Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 28, 43 en 48 
AAV wordt iedere deelopdracht beschouwd als een afzonderlijke opdracht. 

 

3. Beschrijving van de werken: 

 

Voorwerp van de opdracht 
 
Om de mogelijkheid te creëren voor het oppompen van water van benedenpand naar 
bovenpand in tijden dat de waterstand moeilijk te handhaven is, zullen er ter hoogte 
van de duwvaartsluizen pompen geïnstalleerd worden. Aangezien de pompen slechts 
gedurende een korte periode van het jaar zullen nodig zijn, en er voor het grootste deel 
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van de tijd een wateroverschot zal zijn, zullen deze installaties een gecombineerde 
werking pompen-turbineren hebben om alzo groene stroom op te wekken. Er zal een 
dienstgebouw komen waarin de aandrijving van de vijzels gehuisvest is. 
Om de verbinding tussen boven- en benedenpand te maken, zal er een omloopkanaal 
gerealiseerd worden. 
Deze opdracht heeft tot doel de berekening (o.a. volledige studie van de fundering 
vijzelgemaal inclusief tunnel en dienstgebouw, studie van de grondkering….) en de 
bouw van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan de sluizen. 
Het totaalproject is aldus een combinatie van een vijzelproject, een bouwproject, een 
kaaiproject, een kanaalproject en verschillende wegenwerken. De coördinatie van de 
diverse onderdelen gebeurt door de aannemer. 
 
Deze opdracht heeft aldus als voorwerp de levering, de plaatsing, de indienstname en 
het operationeel maken en het onderhoud tijdens de waarborgperiode van twee 
pompstations en waterkrachtcentrales langs het Albertkanaal.  De eerste installatie is 
gelegen aan het sluizencomplex te Olen, de tweede aan het sluizencomplex te 
Ham/Kwaadmechelen. 
 
De werken omvatten: 
Deelcontract 1: levering van de vijzels te Ham 

 

Deelcontract 2: Uitvoering van de werken te Ham 

− Het plaatsen en operationeel maken van een nieuw pompstation  met een debiet van 
17m³/s en waterkrachtcentrale met een debiet van 15m³/s, aan het sluizencomplex 
te Ham/Kwaadmechelen; 

− Het vernieuwen van de HS-installatie in het dienstgebouw van het sluizencomplex 
Ham; 

− Het plaatsen en bedrijfsklaar aansluiten van een 150kVA-generator vlakbij het 
dienstgebouw van sluizencomplex Ham; 

- Het demonteren en/of afbreken van de te vernieuwen uitrustingen, het afvoeren en 
milieuvriendelijk verwijderen ervan. 

− Het aanbrengen van de nodige werfafsluitingen, omleidingen en bijhorende 
signalisatie voor de verschillende fases tijdens de duur der werken; 

− Het ter beschikking stellen en uitrusten van een werfkeet; 
− Het ter beschikking stellen van een keetwachter; 
− Het uitvoeren van een aantal voorbereidende werken; 
− Het uitvoeren van proefsleuven; 
− Het rooien en verwijderen van alle beplanting; 
− Het opbreken van bestaande rijwegverhardingen m.i.v. alle aanhorigheden; 
− Het afgraven en stapelen van teelaarde; 
− Grondwerken in uit- en/of afgraving m.i.v. afvoeren resp. stapelen op de werf; 
− Grondwerken in aanvulling en/of ophoging met grond afkomstig van de werf; 
− Grondwerken in aanvulling en/of ophoging met grond geleverd door de aannemer; 
− Het uitvoeren van bouwputten voor vijzelconstructie en omloopkanaal; 
− Het afdekken van bermen en taluds met teelaarde al of niet afkomstig van 

hergebruik; 
− Het inzaaien van voormelde teelaarde met graszaad; 
− Het realiseren van de vijzelconstructie met inbegrip van het dienstgebouw;  
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− De berekening en uitvoering van de fundering van de vijzels, tunnel, opvangbak en  
dienstgebouw door de aannemer; 

− Het berekenen en de uitvoering van de grondkering ter hoogte van het nieuwe 
jaagpad; 

− Het realiseren van het omloopkanaal; 
− Het realiseren van kaaimuren met aansluitingen op bestaande oeververdediging; 
− Het berekenen en realiseren van schuiven en krooshekken;  
− Het realiseren van een tunnel onder vijzelconstructie; 
− Het aanbrengen van rijwegverhardingen in asfalt op jaagpaden, oprit, rijwegen, 

enz.,  inclusief funderingen en onderfunderingen; 
− Het aanbrengen van stalen vangrails met onderplint; 
− Het aanbrengen van nieuwe verkeersborden resp. het terugplaatsen van 

herbruikbare verkeersborden; 
− Het aanbrengen van allerhande verfmarkeringen; 
− Het aanbrengen van nieuwe draadafsluitingen; 
− Het voorzien van verlichting langs jaagpad; 
− Het coördineren van de werken met de nutsmaatschappijen voor de realisatie van 

de inbuizing kanaal onder rijweg; 
− Het opmaken van uitvoeringsplannen en -rekennota’s; 
− Het uitvoeren van werken en leveringen die niet voorzien zijn in de opmetingsstaat 

van dit bestek; 
 
 
Deelcontract 3 : Uitvoering van de werken te Olen 

 

− Het plaatsen en operationeel maken van een nieuw pompstation en 
waterkrachtcentrale met een debiet van 15m³/s, aan het sluizencomplex te Olen; 

− Het vernieuwen van de HS-installatie in het dienstgebouw van het sluizencomplex 
Olen; 

− Het plaatsen en bedrijfsklaar aansluiten van een 150kVA-generator vlakbij het 
dienstgebouw van sluizencomplex Olen; 

- Het demonteren en/of afbreken van de te vernieuwen uitrustingen, het afvoeren en 
milieuvriendelijk verwijderen ervan; 

− Het aanbrengen van de nodige werfafsluitingen, omleidingen en bijhorende 
signalisatie voor de verschillende fases tijdens de duur der werken; 

− Het ter beschikking stellen en uitrusten van een werfkeet; 
− Het ter beschikking stellen van een keetwachter; 
− Het uitvoeren van een aantal voorbereidende werken; 
− Het uitvoeren van proefsleuven; 
− Het rooien en verwijderen van alle beplanting; 
− Het opbreken van bestaande rijwegverhardingen m.i.v. alle aanhorigheden; 
− Het afgraven en stapelen van teelaarde; 
− Grondwerken in uit- en/of afgraving m.i.v. afvoeren resp. stapelen op de werf; 
− Grondwerken in aanvulling en/of ophoging met grond afkomstig van de werf; 
− Grondwerken in aanvulling en/of ophoging met grond geleverd door de aannemer; 
− Het uitvoeren van bouwputten voor vijzelconstructie en omloopkanaal; 
− Het afdekken van bermen en taluds met teelaarde al of niet afkomstig van 

hergebruik; 
− Het inzaaien van voormelde teelaarde met graszaad; 
− Het realiseren van de vijzelconstructie met inbegrip van het dienstgebouw;  
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− De berekening en uitvoering van de fundering van de vijzels, tunnel, opvangbak en  
dienstgebouw door de aannemer; 

− Het berekenen en de uitvoering van de grondkering ter hoogte van het nieuwe 
jaagpad; 

− Het realiseren van het omloopkanaal; 
− Het realiseren van kaaimuren met aansluitingen op bestaande oeververdediging; 
− Het berekenen en realiseren van schuiven en krooshekken;  
− Het realiseren van een tunnel onder vijzelconstructie; 
− Het aanbrengen van rijwegverhardingen in asfalt op jaagpaden, oprit, rijwegen enz., 

inclusief funderingen en onderfunderingen; 
− Het aanbrengen van stalen vangrails met onderplint; 
− Het aanbrengen van nieuwe verkeersborden resp. het terugplaatsen van 

herbruikbare verkeersborden; 
− Het aanbrengen van allerhande verfmarkeringen; 
− Het aanbrengen van nieuwe draadafsluitingen; 
− Het voorzien van verlichting langs jaagpad; 
− Het coördineren van de werken met de nutsmaatschappijen voor de realisatie van 

de inbuizing kanaal onder rijweg; 
− Het opmaken van uitvoeringsplannen en -rekennota’s; 
− Het uitvoeren van werken en leveringen die niet voorzien zijn in de opmetingsstaat 

van dit bestek; 
 

 
Belangrijke opmerking: 

 

-  Het project is ‘Engineering and Built. De aannemer dient voor de opening van 

de offertes de fundering van de vijzelconstructie (met inbegrip van 

draagconstructie vijzels, intunneling jaagpad, dienstgebouw en wateropvangbak) 

te berekenen en in zijn prijs voor de uitvoering van de fundering rekening te 

houden met alle mogelijke werken. Hetzelfde geldt voor de berekening en 

uitvoering van de grondkering ter hoogte van het nieuwe jaagpad, deze 

grondkering dient tevens- over beperkte lengte- als ondersteuning van het 

laagspanningslokaal en de wegverharding langs de nieuwe rijweg naar het 

gebouw.  

De aannemer dient rekening te houden met mogelijke opmerkingen van de 

aanbestedende overheid op de rekennota na gunning van de opdracht en dient 

deze aan te passen aan de gemaakte opmerkingen. Er zullen geen meerkosten 

kunnen gevorderd worden voor de uitvoering van de fundering van de  

constructie, en voor de uitvoering van de grondkering ter hoogte van het nieuwe 

jaagpad.  

De aannemer dient zich te houden aan de inplanting zoals weergegeven op de 

plannen, de opgelegde niveaus en de binnenafmetingen van de te realiseren 

constructies. 
 
- Tijdens de uitvoering van de werken zal de duwvaartsluis steeds in gebruik 

blijven. De werking van de sluis mag onder geen beding hinder ondervinden van 

de uitvoering van de werken van onderhavig bestek. Indien er grote 

ingrepen/uitvoeringsmethoden nodig zijn in het kader van onderhavig bestek die 

de sluiswerking kunnen hinderen, dienen deze uitgevoerd te worden van zaterdag 

22u tot zondag 22u, wanneer de sluis niet bediend wordt en dit zonder 

meerkosten voor de werken. 
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- Ter plaatse van de inbuizing onder de Meerhoutstraat te Ham en de 

Sluizenweg te Olen dienen nutsleidingen verplaatst en aangepast te worden aan 

de nieuwe situatie. De aannemer dient de coördinatie tussen nutsmaatschappijen 

te organiseren. De aannemer kan geen aanspraak maken op vergoedingen of 

termijnsverlenging omwille van werken door nutsmaatschappijen. 

Art. 2. - Prijsbepaling 
 
1. Als grondslagen voor de prijsbepaling van werken die niet in deze aanneming zijn 

voorzien, zoals verrekeningen, schadeclaims, herzieningen van overeenkomsten, 
bijwerken, stillegvergoedingen, enz. ,  zal - in deze volgorde - voor de prijsvorming een 
beroep gedaan worden op:  

 
1. De aanbestedingsprijzen op zich. 
 
2. Overeen te komen prijzen op basis van de aanbestedingsprijzen. De aannemer baseert 

zich op de samenstelling van zijn aanbestedingsprijzen en bezorgt o.a. deze 
samenstelling, met de overeenkomstige materiaalkost, voor de door de aanbestedende 
overheid aangeduide posten. 
Zo kan het nuttig zijn om de eenheidsprijzen van de aanbesteding uit te splitsen naar 
materieel, uurlonen en materiaal (bouwstoffen) om op deze wijze correcte overeen te 
komen prijzen te bepalen. 

 
3. Overeen te komen prijzen op basis van vergelijkbare werken of courant gangbare 

prijzen.  
Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om prijzen van vergelijkbare werken (al of niet 
uitgesplitst) die door (al of niet dezelfde) aannemer werden uitgevoerd in het kader 
van een andere overeenkomst, te beschouwen in de onderhandeling over overeen te 
komen prijzen. 

 
4. De toepassing van de kostenschaal CMK 2003 voor het berekenen van de uurkost van 

aannemersmateriaal, rekening houdend met de beperkingen vervat in §1 van de 
omzendbrief MOW/2006/01 d.d. 15/09/2006. Deze kostenschaal kan enkel toegepast 
worden wanneer de aanbestedende overheid oordeelt dat de voorgaande 
evaluatiewijzen onmogelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van 
bijkomende niet courant gebruikte tuigen of wanneer zij vaststelt dat de door de 
aannemer opgegeven rendementen niet beantwoorden aan de effectief gerealiseerde 
rendementen. 
De toepassing van deze omzendbrief dient aangetoond te worden door uitputting van 
de voorgaande punten. 
 

2. Door zijn offerte aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de 
omzendbrief MOW/2006/01 van 15/09/2006 voor het berekenen van de uurkost van 
aannemersmaterieel bij schadeclaims, herzieningen van de overeenkomst, bijwerken... 
en dit voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen beroep kan 
gedaan worden op de aanbestedingsprijzen, samenstellende delen van 
aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, 
prijzen van vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen. 

 
3. Indien geen andere prijs is voorzien in dit bestek, worden de niet voorziene 

personeelsprestaties (arbeiders en bedienden) berekend al naar het geval 
 - uitgaande van de basislonen van de verschillende klassen gepubliceerd door het  
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Nationaal Paritair Comité van de Bouwnijverheid, te verhogen met de toeslagen 
voor sociale lasten, ploegenwerk, verzekeringen en andere verplichtingen  
voortspruitende uit paritair aangegane verbintenissen, - in overeenstemming met de 
omzendbrieven nr. 544 betreffende de lonen, sociale lasten en verzekeringen in de 
metaal-, machine- en elektrische bouw. 
De arbeiders moeten naar het oordeel van de aanbestedende overheid geschikt zijn 
voor de door hen uit te voeren werken en voorzien zijn van het nodige materieel. 

 
4. Alleen deze uren van arbeiders en materieel welke door de leidend ambtenaar of zijn 

gemachtigde nagezien en aanvaard werden, kunnen in rekening worden gebracht. 
 

5. Onder artikel b99.99.91 (leveringen) is een voorbehouden som van  €100.000,00 per 
locatie voorzien voor het uitvoeren van werken of voor leveringen die niet voorzien 
zijn in de overige posten van opmetingsstaat. Voor de leveringen en werken uitgevoerd 
door de aannemer wordt een toeslag van 17 % toegepast voor algemene kosten en 
winst. Voor onderaannemingsopdrachten en dienstverleningsopdrachten bedraagt deze 
toeslag 10 %. Voor stortkosten 6%. 

 
6. Onder artikel b99.99.97 (voorzieningen voor public relations) is een voorbehouden 

som van €12.500,00 voorzien Voor de leveringen en werken uitgevoerd door de 
aannemer wordt een toeslag van 10 % toegepast voor algemene kosten en winst, 
ongeacht de werkelijke lasten van de onderaanbesteding.  

 
7. Wat verrekeningen betreft geldt het volgende: 

Voor de leveringen en werken uitgevoerd door de aannemer wordt een toeslag van 
maximaal 17 % op de factuurprijs toegepast voor algemene kosten en winst. Voor 
onderaannemings-opdrachten en dienstverleningsopdrachten bedraagt deze toeslag 
maximaal 10 %. Voor stortkosten 6%. 

 

Art. 3. - Vergelijkingsvlak 
 
Het vergelijkingsvlak waarop de in het bestek en op de aanbestedingstekeningen vermelde 
cota betrekking hebben, is dat van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.). De cota 
op alle opmetings- en uitvoeringsplannen hebben betrekking op TAW.  
 
Het verkenmerk dat in deze opdracht geldt als basishoogte voor alle waterpassingen en 
cota, zal bij de aanvang der werken worden medegedeeld. 
Als een last van de aanneming dient de aannemer, vóór de aanvang der werken, de 
opgegeven cota van dit verkenmerk te controleren. 
 

Art. 4. - Topografische opmetingen 

 
Elke klacht uit oorzaak van wijzigingen die zouden voorkomen in verband met de toestand 
van de plaats der werken ten overstaan van de topografische gegevens (profielen, peilen) 
die hebben gediend tot het opstellen van de tekening, dient op straffe van nietigheid 
ingediend vóór de aanvang van de werken op de betwiste plaats, en de juiste topografische 
gegevens dienen tegensprekelijk vastgesteld. 
 

Art. 5. - Erfdienstbaarheden 
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De toegang tot de percelen welke grenzen aan het domein in beheer bij nv De Scheepvaart 
moet te allen tijde mogelijk blijven voor de eigenaars en pachters van deze percelen en 
voor het materieel dat door hen op hun land gebezigd wordt. 
 

Art. 6. - Aard der terreinen 

 
In de onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werken werd een grondverkenning 
(diepsonderingen, boringen en milieuhygiënisch bodemonderzoek) verricht. 
 
Door de afdeling Geotechniek werd een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
het te bouwen kunstwerk.  Het maakt het voorwerp uit van de verslagen nrs. GEO-08/156  dd. 
22/12/2008 voor Ham en GEO-08/158 dd. 18/12/2008 voor Olen wat betreft de sonderingen 
en GEO-08/157 dd. 29/07/2009 voor Ham en GEO-08/159 dd. 29/07/2009 voor Olen wat 
betreft de boringen. 
 
De inschrijver kan bij de aanbestedende overheid kennis nemen van de uitslag van deze 
proeven.  De volledige verslagen GEO-08/156, GEO-08/157, GEO-08/158 en GEO-08/159 
liggen ter inzage op het kantoor van de afdeling waterbouwkunde van nv De Scheepvaart, 
gelegen aan de Havenstraat 44 – 3500 Hasselt (2de verdieping).  Een samenvatting van de 
resultaten van dit onderzoek is tevens bijgevoegd aan dit bestek als bijlage IV-2.  Tevens 
wordt de inschrijver er op gewezen dat op de website http://dov.vlaanderen.be nog 
geotechnische gegevens beschikbaar zijn over de zone der werken en de nabije omgeving 
ervan. 
 
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat: 
 
a. 
het geotechnisch onderzoek, uitgevoerd door de afdeling Geotechniek, tot doel had gegevens 
aan te leveren voor het funderingsontwerp van het kunstwerk en dat de aanbestedende 
overheid bijgevolg geen enkele waarborg geeft over interpretaties voor andere 
grondmechanische problemen. 
 
b. 
de inschrijver zijn offerte baseert op eigen bevindingen en boringen. 
 
De bureaus die geologische en grondmechanische boringen uitvoeren, verstrekken uit eigen 
beweging de gewenste inlichtingen, te weten een situatieplan van de boringen en de uitslag 
van het onderzoek, aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 
departement VII – Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel, 
e-mail: bgd@natuurwetenschappen.be. 
 
Verder werd ook een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de uit 
te voeren werken. Een kopie van de belangrijkste resultaten van dit milieuhygiënisch 
bodemonderzoek is eveneens toegevoegd als bijlage bij dit bijzonder bestek (bijlage IV-1). 
Momenteel loopt er een actualisatie en uitbreiding van het grondonderzoek volgens 
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Vlarebo Quater. De resultaten hiervan zullen voor aanbesteding via een terechtwijzend 
bericht worden bekendgemaakt. 
 
De volledige technische verslagen van dit onderzoek liggen eveneens ter inzage voor de 
inschrijvers op de kantoren van nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde (2de 
verdieping), Havenstraat 44 te 3500 Hasselt. 
 
De inschrijver is nochtans verondersteld, eventueel door eigen middelen, zich voldoende 
rekenschap te hebben gegeven van de aard van de verschillende grondlagen. 
Hij kan zich niet beroepen op de door de aanbestedende overheid verstrekte inlichtingen 
indien onvoorziene moeilijkheden zouden voorkomen bij de toepassing van de door hem 
gekozen uitvoeringsmethode. 
 

Art. 7. - Algemeen voorbehoud 

 
De aannemer kan geen aanspraak maken op vergoedingen en/of termijnverlenging wegens 
de uitvoering binnen zijn bouwplaatsen of in de nabijheid ervan van werken door openbare 
besturen of vergunninghoudende maatschappijen. 
De aannemer dient rekening te houden met werken aan de aanwezige nutsleidingen 
(hoogspanningsluchtleidingen, ondergrondse hogedrukgasleidingen, elektriciteitsleidingen, 
waterleiding, telefoonkabels, enz.), voor zover deze vereist zijn in het kader van de werken 
van dit bestek.  De aannemer staat hierbij in voor de coördinatie met de aannemer(s) van 
de nutsmaatschappij(en), dit voornamelijk bij de werken voor de inbuizing van het kanaal 
en de aanleg van de nieuwe wegenis. 
 

Art. 8. - Bijzonderheden 

 
A.  Bestaande toestand 
 
De aanduidingen op de tekeningen, betreffende de bestaande toestand, worden slechts bij 
wijze van inlichting gegeven. 
De inschrijver vergewist zich vooraf ter plaatse over de uitvoeringsvoorwaarden van de 
werken. 
Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid om de bestaande toestand te controleren en exact 
op te meten. 
 
B. Waterstanden in het kanaal 
 

Het normaal kanaalpeil is gelegen op het peil (+9,70) T.A.W. in Olen (benedenpand), op 
het peil (+19.70) T.A.W. in Olen (bovenpand) en Ham (benedenpand) en op het peil 
(+29,70) T.A.W. in Ham (bovenpand).  
Er kunnen steeds schommelingen van het normaal kanaalpeil optreden waarbij het 
kanaalpeil zich hoger of lager kan instellen.  Deze schommelingen kunnen, ongeacht de 
grootte, geen aanleiding geven tot enige vergoeding of termijnverlenging. 
De aannemer wordt verondersteld terdege vertrouwd te zijn met de waterhuishouding van 
het Albertkanaal. 
 
C.  Uitvoering van werken van op het kanaal 
 
De aannemer wordt hierbij verondersteld terdege vertrouwd te zijn met de 
waterhuishouding van het Albertkanaal, en in het bijzonder met de waterschommelingen 
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en golfslag ten gevolge van voorbijvarende schepen of versassingen aangezien de zone van 
de werken in de buurt van de sluizen van Ham en Olen is gelegen. De aannemer houdt 
hiermee rekening bij de werken in de buurt van de waterlijn alsook bij de keuze van zijn 
drijvend materieel voor het eventueel uitvoeren van werken vanaf het water. tevens dient 
aannemer rekening te houden met de aanwezigheid van het geleidewerk. 
 
De aannemer mag onder geen beding de werking van de sluis hinderen. Indien toch werken 
dienen uitgevoerd te worden die de sluiswerking kunnen hinderen, dienen deze van 
zaterdagavond 22u tot zondagavond 22u uitgevoerd te worden wanneer de sluis niet in 
werking is. Deze werken kunnen niet leiden tot meer vergoedingen voor de aannemer. 
 
De aannemer dient alle nodige schikkingen te treffen om wateroverlast op het werk en de 
aanpalende gebieden en eigendommen te voorkomen. 
 
D.  Aandacht voor de atmosfeer en de specifieke omstandigheden van waterbouwkundige 
infrastructuur 
 
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de vochtige en corrosieve atmosfeer die 
nabij waterwegen heerst en op de noodzakelijkheid alle onderdelen van de 
elektromechanische uitrusting, in open lucht, zo op te vatten en te verwezenlijken dat ze in 
de vochtige en corrosieve atmosfeer en bij ongunstige omstandigheden, in het bijzonder 
waterspatten, waternevel, het onder water komen van de mechanismen, ijzelvorming, 
ongestoord kunnen werken. 
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DEEL II 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
 
 
De nummers van de artikelen, die in de administratieve voorschriften van dit bestek 
worden aangehaald, stemmen overeen met de nummers van de artikelen van: 
 

− het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken; 
 

− het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, met de bijlage tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden van 
werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. 
 

De teksten van dit deel vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van de 
overeenkomstige bepalingen van de voornoemde koninklijke besluiten en hun latere 
wijzigingen, alsook van het standaardbestek 230 voor de waterbouw. 
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A. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN: 

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 08.01.1996 BETREFFENDE DE 

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, 

LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE 

WERKEN 
 

 

Art. 16. - Kwalitatieve selectie voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken 
 
De aanbestedende overheid is hier van oordeel dat, onverminderd de toepassing van artikel 
17, de minimumvoorwaarden van financiële, economische en technische aard vereist op 
grond van de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken voldoende 
zijn. 
 
Erkenning: 
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de 
categorie E (algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde) en de aanbestedende 
overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren. 
 
Voor wat de elektromechanische werken betreft, wordt gesteld dat de werken zijn 
gerangschikt in de categorie K (ondercategorie K1 en K2), in de categorie L2 of in de 
categorie P2, klasse 7. Ingeval de inschrijver deze vereiste erkenning niet bezit, zal de 
onderaannemer aan wie hij de werken zou opdragen, moeten erkend zijn in de voornoemde 
categorie en klasse. 
 

Art. 17. - Uitsluiting van deelneming inschrijver 
 
De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 
17 bevindt door het voorleggen van: 
 
Voor alle inschrijvers: 

- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een 
gerechtelijke – of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en 
waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf 
vermeld in art. 17,§1 of voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 

- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat dat de 
betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en 
BTW) 

 
Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: 

- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land 
waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat heeft voldaan aan de voorschriften inzake 
bijdrage voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 17bis, §2; 

- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde 
overheidsinstantie van het betrokken land. 

 
Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening 
van de offertes. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  16 

 

 

Art. 18. en 19. - Financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid 

inschrijver 
 
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver worden gestaafd door 
uitsluitend de voorwaarde van erkenning. 
 
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid bijkomend aan door: 
 

♦ Het voorleggen van studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het 
ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de 
uitvoering van de werken; 

♦ Het voorleggen van een lijst met de voornaamste voltooide werken uitgevoerd tijdens 
de laatste vijf jaar (= jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009), en gestaafd door 
getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken.  Uit deze gegevens 
moet de inschrijver z’n ervaring in de bedoelde materie (= pompstations waarbij de 

pompwerking geschied d.m.v. archimedesschroeven) blijken.  Deze getuigschriften 
bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van de uitvoering en geven duidelijk weer 
of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige 
wijze tot een goed einde werden gebracht. 

♦ Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt 
waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk; 

♦ Een verklaring waarin de technici of  de technische diensten vermeld worden die, al 
dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de 
aannemer voor de uitvoering van het werk. 

 
Het niet kunnen voorleggen van deze bewijsstukken brengt de niet-selectie van de 
inschrijver mee. 
 

Art. 20. §4. 
 
Aangezien de aanbestedende overheid niet kosteloos via elektronische middelen toegang 
heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten binnen de grenzen van de 
artikelen 17 tot 19 en artikel 20.§§1 en 2 de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van 
de betrokken inschrijvers na te gaan, dienen de inschrijvers de inlichtingen of documenten 
die in onderhavige bestek worden gevraagd, zelf te leveren, uitgezonderd de documenten 
die betrekking hebben op de erkenning van aannemers, het RSZ-attest en het attest van 
niet-faillissement. Deze laatste documenten of inlichtingen worden door de aanbestedende 
overheid zelf opgevraagd. 
 

Art. 78. - Onverenigbaarheden 
 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand te 
bevinden zoals bedoeld in dit artikel. 
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Art. 83. - Technische specificaties 
 
Par. 1: Op deze overheidsopdracht van werken zijn de technische voorschriften van 
toepassing vermeld in artikel 2 AUR, in zover de bepalingen van dit bestek er niet van 
afwijken. 
 
Par. 2: De aanbestedende overheid maakt gebruik van de afwijkingen toegestaan door art. 
83. §1. lid 2 KB 8.1.1996, in zover de inschrijver het nodig acht op grond van zijn studie 
van de besteksdocumenten.  In voorkomend geval zal de inschrijver deze afwijkingen 
vermelden met verwijzing naar de toepasselijke bepaling in art. 83. §2. KB 8.1.1996. 
 

Art. 86. - Prijsbepaling 
 
Deze overheidsopdracht van aanneming van werken betreft een gemengde opdracht 
bestaande uit: 
 
a) een gedeelte tegen ‘globale prijs’ voor posten volgens een globale prijs (GP); 
 
b) een gedeelte volgens prijslijst voor de posten met een 'vermoedelijke hoeveelheid' 

gegeven (VH); 
 
c) een gedeelte 'op grond van de werkelijke uitgaven' zoals vastgesteld door de 

aanbestedende overheid in overeenstemming met dienstorder LI 98/30 van 30.04.1998 
of tegen overeen te komen prijzen:  voor posten met een 'voorbehouden som' (VS).  De 
geraamde respectievelijk gebudgetteerde kosten zijn in de samenvattende 
opmetingsstaat ingevuld en mogen door de inschrijver niet veranderd worden; 

 
d) voor de stortkosten kan een algemeen kosten- en winstpercentage aangerekend worden 

van maximaal 6%. 
 

Art. 88. §2. en §3.  
 
Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, is de aannemer verplicht om vóór de 
gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek 
van de prijzen. De aanbestedende overheid zal kunnen overgaan of laten overgaan tot de 
verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de 
juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers. Hetzelfde geldt 
wanneer tijdens de uitvoering, in uitvoering van artikel 42.§2. AAV, prijzen moeten 
worden overeengekomen. 
 

Art. 89. en art. 90. §2. - Vorm en inhoud van de offerte 
 
Art. 89. 
 
Als de inschrijver een ander document gebruikt voor de offerte of de samenvattende 
opmetingsstaat, dan moet hij op elk document afzonderlijk de verklaring noteren dat het 
document conform het bij het bestek behorende model is, door op straffe van volstrekte 
nietigheid bovenaan op zijn document volgende formule te vermelden: 
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“Ik (wij), ondergetekende(n)........................., verklaar (verklaren) te hebben nagezien dat 
de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op 
het door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier en de samenvattende 
opmetingsstaat, en neem (nemen) daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij 
(ons).”. 
 
Elke offerte of samenvattende opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, 
valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. 
 
De offerte, de samenvattende opmetingsstaat en de bij te voegen bescheiden moeten 
gericht worden aan het volgend adres:  

nv De Scheepvaart 
afdeling Waterbouwkunde 
Havenstraat 44 - B-3500 Hasselt. 

 
De aanbestedende overheid vestigt er de bijzondere aandacht op dat offertes niet met 

elektronische middelen kunnen worden opgesteld of verzonden. Indien toch offertes 

elektronisch worden ingediend, in welke vorm dan ook, zullen deze als niet-bestaande 

beschouwd worden. 
 
Art. 90. §2. 
 
Een regelmatige offerte omvat een offerteformulier, een samenvattende opmetingsstaat en 
de bijlagen zoals opgesomd onder de paragraaf “Onderrichtingen inzake de bijlagen”.  
Eventuele bijkomende bijlagen worden in een afzonderlijk deel van de offerte opgenomen 
en doorlopend genummerd vanaf het nummer 101. 
 
De offerte wordt voorzien van een algemene inhoudstafel waarop de nummers van alle 
bijlagen worden vermeld.  De offerte wordt gebundeld met behulp van “tabbladen” waarop 
de nummers van de bijlagen worden vermeld. Wanneer een bijlage toch niet zou vervat 
zijn in de offerte, dient deze vervangen te worden door een blad met het volgnummer en de 
omschrijving van de bijlage en met de vermelding "NIHIL". 
 
Het offerteformulier, de samenvattende opmetingsstaat en de bijlagen moeten ingediend 
worden in 3 exemplaren. 
1 exemplaar draagt de vermelding "ORIGINEEL", de andere de vermelding 
"DUPLIKAAT N" (N = 1 of 2 ). 
 
Afgezien van de documenten gevraagd bij de selectie (bijlage 1) en/of de gunning (bijlage 
2), dienen bij de offerte de volgende bescheiden te worden gevoegd: 
 
Bijlage 3: Bewijs van bevoegdheid 

 
een schriftelijk document waarmee de inschrijvers, met name de personen die 
ondertekenen, bewijzen dat zij statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven 
geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van 
de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten: 

- een uittreksel of kopie van de statutaire clausule ivm de vertegenwoordigings-
bevoegdheid en een kopie van de akte of een afschrift van de notulen van de 
algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van 
de bestuurders; 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  19 

- een volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te 
geven aan een ander persoon; 

- een benoemingsbesluit van zaakvoerder; 
- andere documenten ter staving van de bevoegdheid; 

 

Bijlage 4: Voorontwerptekeningen, rekennota’s en tijdsschema 

 
1. een uitgebreid werkprogramma met grafisch tijdschema, uitgedrukt in kalenderweken 

voor het verwezenlijken van de voorziene werken;  hierbij zit tevens de impact van de 
verschillende stappen van uitvoering vervat naar de bedieningsmogelijkheden van het 
kunstwerk. 

 
1. ontwerptekeningen van de fundering van de vijzelconstructie (rekening houdend met  

gebouw, wateropvangbak, intunneling en vijzels) en ontwerptekeningen van de 
grondkering ter hoogte van het nieuwe jaagpad, gesteund op duidelijke 
berekeningsnota’s waarvan de berekeningen eenvoudig kunnen worden gevolgd, 
gesteund o.a. op voorschriften zoals bepaald in het technisch gedeelte van het bestek, op 
de aanbestedingsplans, enz. In deze nota’s worden de gevolgde methodes, evenals de 
eigenschappen van de gebruikte materialen, voldoende beschreven. 

   
3.  Een nota waarin de naam en het adres is vermeld van de burgerlijk ingenieur of van het 

ingenieursbureau, die of dat verantwoordelijk is voor de studie van het ontwerp waarop 
de offerte gebaseerd is.  

 
 In de offerte mag per discipline (betonconstructies, electromechanische uitrusting, 

metaalconstructies) slechts één enkel ingenieursbureau of burgerlijk ingenieur worden 
vermeld. 

 
Het is de aannemer niet toegelaten zich na de gunning tot een ander burgerlijk ingenieur 
of ingenieursbureau te wenden zonder de toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
4.  Een beschrijving van het voorziene systeem voor:  
- de fundering van de vijzelconstructie (incl. gebouw, wateropvangbak en tunnel); 
- bij paalfunderingen: de afmetingen van de schacht en van de eventuele verbrede voet, 

alsmede het totaal nuttig draagvermogen Qn; 
- de elektromechanische uitrusting voor de vijzels; 
- de grondkering links en rechts van het vijzelgemaal. 
 Het is de aannemer niet toegelaten na de gunning andere systemen aan te wenden 

zonder de toestemming van de aanbestedende overheid. 
 
In het algemeen de nodige documenten die de aanbestedende overheid moeten toelaten de 
ontwerpen van de aannemer te toetsen aan de bindende en richtinggevende bepalingen. 

 
Bijlage 5: Documenten m.b.t. het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde 

preventiemaatregelen 
 
het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 
2°, van het KB van 25-1-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met 
name: 

1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin 
de inschrijver beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om 
rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan; 
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2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en 
gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 
buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen.  

Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte. 
 

Art. 96. - Samenvattende opmetingsstaat 
 
§1. De tekst van het standaardbestek wordt aangevuld als volgt:  
 

III. van de vermelding "VS", voorbehouden som. 
 
§2. Wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden 
 

De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden in de samenvattende 
opmetingsstaat is niet toegestaan. 

Art. 100. - Prijsopgave 
 
Voor elke deelpost wordt het bedrag van de eenheidsprijs na de komma tot twee decimalen 
opgegeven. 
 

Art. 102. - Taalgebruik 
 
De taal van het bestek is het Nederlands, dus ook voor de interpretatie van de 
overeenkomst. 
De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke 
relatie met de aanbestedende overheid. 
Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbestedende 
overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen op kosten van de inschrijver. 
 

Art. 104. – Indiening van de offertes 
 
1. De indiening van de offertes dient te gebeuren op de volgende wijze: 
 
1° ofwel per aangetekende zending, gericht aan nv De Scheepvaart, afdeling 
Waterbouwkunde, Havenstraat 44 – B3500 Hasselt. 
 
2° ofwel door afgifte aan de voorzitter vóór de opening van de zitting. 
 
De offerte moet in een verzegelde omslag worden gestoken met de volgende 
vermeldingen:  

Overheidsopdracht – offerte 
Albertkanaal – gemeenten Ham en Olen: Bouwen van pompinstallatie en 
waterkrachtcentrale ter hoogte van de duwvaartsluizen Ham en Olen. 
Bestek nr. WBK/09-28 
Opening van de offertes: woensdag 10 maart 2010 om 11u 
In geen geval openen voor voormelde datum en uur van opening. 

 
Ingeval van indiening per brief wordt deze verzegelde omslag in een tweede omslag 
gestoken met de volgende vermelding: 
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Overheidsopdracht – Offerte 
nv De Scheepvaart 
Afdeling Waterbouwkunde 
Havenstraat 44 
3500 Hasselt. 

 
Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout 
kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door 
aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan de voorzitter van de zitting, in 
ontvangst zijn genomen. 
 
De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 10 maart 2010 om 11 uur ten 
overstaan van de heer ir. A. Vermin, afdelingshoofd, of zijn afgevaardigde in de kantoren 
van nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (Tel. 
011/29 84 00, Fax. 011/24 33 90). 
 

Art. 114. en 115. - Rangschikking van de offertes  bij offerteaanvraag 
 
1. Algemeen: 
 
Onverminderd art. 115 van het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake de keuzecriteria is de 
inschrijver verplicht een prijs in te dienen voor de in dit bestek beschreven basisoplossing. 
 
Het geheel der werken die het voorwerp uitmaken van dit bestek bestaat uit drie 
deelcontracten. 

- Deelcontract 1: Levering van de vijzels voor locatie Ham. 

- Deelcontract 2: Uitvoering van de werken volgens het bestek voor locatie Ham. 

- Deelcontract 3: Uitvoering van de werken volgens het bestek voor locatie Olen 
(met inbegrip van bestelling vijzels). 

 
Voor deelcontracten 2 en 3 dient de aannemer de fundering van de vijzelconstructie (met in 
begrip van vijzels, dienstgebouw, tunnel en wateropvangbak) volledig te berekenen en uit 
te voeren zoals hij voorzien heeft (onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
rekennota’s voor te leggen aan de aanbestedende overheid), wel dient hij rekening te 
houden met de technische bepalingen (inplanting, opgegeven niveaus en 
binnenafmetingen) van de te funderen constructie die als minimumvoorwaarden te 
beschouwen zijn. Tevens dient de aannemer de grondkering ter hoogte van het nieuwe 
jaagpad (links en rechts van vijzelgemaal) volledig te berekenen en uit te voeren zoals hij 
voorzien heeft (onder voorbehoud van de rekennota’s voor te leggen aan de aanbestedende 
overheid). 
 
Wat betreft de waterbouwkundige constructies (deel I) zijn er vrije varianten toegelaten 
wat betreft de fundering van de plateaus langs de vijzels in combinatie met de 
bestaande/nieuw te bouwen kaaimuren.   
 
Wat betreft deel II (wegenbouw) en deel IV (gebouw) zijn er geen vrije varianten 
toegelaten. 
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Voor wat deel IIIc ‘elektromechanische werken’ betreft, zijn vrije varianten toegelaten 
voor de beweegbare mantelklep en de hydraulische aandrijving ervan. 
 
Het is de inschrijver toegelaten prijzen in te dienen voor hoogwaardiger oplossingen.  
Hoogwaardiger oplossingen zijn bijvoorbeeld oplossingen die 
− een groter gebruikscomfort bieden; 
− een grotere performantie bieden; 
− minder onderhoud vergen of minder onderhoudskosten meebrengen. 
 
Elke variante wordt ingediend met een afzonderlijk offerteformulier en samenvattende 
opmetingsstaat. 
 
Van elke vrije variante die hij doet, voegt de inschrijver een dossier bij dat met tekst, 
tekeningen en technische specificaties een duidelijke beschrijving geeft van de inhoud van 
de vrije variante.  In dit dossier wordt ook de invloed van de wijziging op elk van de 
criteria vermeld, bijv. de invloed op het onderhoud en op de onderhoudskosten.  Tevens 
wordt een gedetailleerde prijsopgave gegeven per variante, zo mogelijk op basis van de bij 
dit bestek gevoegde  samenvattende opmetingsstaat.  Indien dit laatste niet mogelijk is, 
gebeurt de prijsopgave op basis van een door de inschrijver op te maken samenvattende 
opmetingsstaat, die ten minste even gedetailleerd is als deze gevoegd bij het bestek. 
 
In elk geval voldoen alle vrije varianten evenals de basisoplossing aan de voorschriften van 
de standaard- en typebestekken vermeld in dit bestek.  Het is niet toegelaten hiervan af te 
wijken. 
 
Voor andere onderdelen uit deel IIIc ‘elektromechanische werken’ ervan zijn geen vrije 
varianten toegelaten. 
 
2. Gunningscriteria 
 
De inkomende offertes zullen beoordeeld worden met de hierna opgesomde gunnings-
criteria.  Deze gunningscriteria zijn opgenomen in volgorde van afnemend belang: 
 
Criterium 1: het offertebedrag: (40 punten) 

 
Het offertebedrag wordt berekend door de eenheidsprijzen aangeduid door de inschrijver 
voor de verschillende posten van de samenvattende opmeting te vermenigvuldigen met de 
overeenstemmende hoeveelheden bepaald door de aanbestedende overheid en de BTW toe 
te voegen. 
 

De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: 
iX

X
M min.  

 
waarbij : M : maximum aantal punten 
 Xi : offertebedrag offerte i 
 Xmin : laagste offertebedrag 
 
Criterium 2: de technische waarde van het ontwerp en de kwaliteit van de ingediende 

bouwkundige studie  (30 punten) 

 
 Onder technische waarde van het ontwerp van de fundering van de vijzelconstructie (met 
inbegrip van ondersteuning vijzels, fundering dienstgebouw, wateropvangbak en tunnel) en 
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de grondkering links en rechts van het vijzelgemaal wordt verstaan de algemene stabiliteit, 
de duurzaamheid en de veiligheidscoëfficiënten: 

 
- Structuur en opbouw: 

� Concept van het structurele systeem 
� Vertaling in materiaal en detail van de structurele concepten 
 

- Conformiteit met dwingende ontwerpcriteria (opgelegde niveaus, minimale 
binnenafmetingen, inplanting) 

 
- Globale constructie: algemene stabiliteit, veiligheidscoëfficiënten 

 
- Haalbaarheid 

 
- Duurzaamheid: Kwaliteit van de voorgestelde materialen 

 
-    Levensduur: De aanbestedende overheid gaat ervan uit dat de werken volgende    
levensduur moeten hebben: 

 
1. Fysische levensduur 100 jaar (levensduur van niet vervangbare onderdelen) 
 
2. Economische levensduur 25 jaar, (periode waarna een grondige 

renovatiebeurt te verwachten en nodig is). 
 

-    Onder kwaliteit van de ingediende studie wordt verstaan de duidelijkheid, 
volledigheid en degelijkheid van de plans en van de berekeningsnota: Is de studie 
duidelijk? Laat de inschrijver eenduidig zien wat hij voorstelt te leveren als 
eindproduct? 

 
De kwaliteit van de materialen en producten die de aannemer zal inzetten bij het uitvoeren 

van deze opdrachten moet blijken uit: 

 

 
- Eerste beschrijving van de projectorganisatie 

 
Deze bijlage omvat een ontwerp van beschrijving van de projectorganisatie zoals in 
volgende paragraaf omschreven in kader van het kwaliteitsborgingssysteem. 
 
De aannemer moet een beschrijving maken van de projectorganisatie. Is de 
inschrijver een tijdelijke vereniging dan dient een totaalbeeld van de 
projectorganisatie gegeven te worden. De projectleider, de 
kwaliteitsverantwoordelijke en de projectuitvoerders moeten zowel naar 
kwalificatie als naar aantal worden aangeduid op één of meerdere organogrammen. 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende projectleden 
moeten in detail omschreven worden. 
De aanbestedende overheid eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke, aangesteld door 
de aannemer, voldoende bevoegdheid heeft om de werken stil te leggen, andere 
werkwijzen voor te stellen, voorstellen ter verbetering voor te leggen en te laten 
uitvoeren, en audits over de toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem te laten 
uitvoeren. De kwaliteitsverantwoordelijke moet rechtstreeks aan de gemandateerde 
van de inschrijver kunnen rapporteren over de vordering van de werken. 
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- Het bewijs betreffende de veiligheid en gezondheid inzake de uitrusting 

 
De bijlage betreft een toelichting met de passende documenten waaruit blijkt dat de 
producten die door de inschrijver worden aangeboden voldoen aan de vereisten 
inzake veiligheid en gezondheid. 

 
- De technische documentatie inzake de meetuitrusting, materialen en producten 

 
De bijlage betreft de technische documentatie inzake de meetuitrustingen die de 
inschrijver zal inzetten bij het uitvoeren van de opdrachten evenals de materialen en 
producten. 
 
De technische documentatie dient duidelijk en volledig maar ook bondig te zijn en 
voorzien te worden van het postnummer of de reeks postnummers (van ... tot ....) 
waarop de documentatie betrekking heeft. .  
 
In de meeste gevallen volstaat een productfolder (2 tot 4 pagina’s) waarin de 
kenmerken in tabelvorm zijn opgenomen. Eventuele wijzigingen die zich m.b.t. de 
producten hebben voorgedaan sinds de publicatie van de gedrukte 
productdocumentatie dienen in de offerte vermeld te worden in een bijzondere 
toelichting die bij deze productdocumentatie gevoegd wordt. 
 
 

Criterium 3: de kwaliteit van de meetuitrusting, materialen en aangeboden producten, 

voor wat betreft de studie elektromechanische werken (20 punten) 

 
Hierbij wordt rekening gehouden met de door de inschrijver uitgewerkte studie voor de 
elektro-mechanische werken, zijnde met de specificaties in de technische documentatie, 
met de onderlinge compatibiliteit van de aangeboden producten, met de bedrijfszekerheid 
van de producten en met de bijkomende functionaliteiten die het beheer of de werking 
verbeteren, vergemakkelijken. 
 
Voor volgende elementen zijn merk, type, technische karakteristieken, maatschetsen bij de 
offerte toe te voegen: 
 
1. ‘prefab’-archimedesschroef met vaste 
metalen trog; 

2. omsloten vijzel met meedraaiende 
metalen mantel; 

3. hydraulische aandrijving + sturing 
voor de ‘mantelklep’; 

4. reductiekast; 

5. elektromotor(en); 6. frequentiesturing; 
7. laagspanningsborden; 8. LS-schakelapparatuur; 
9. processturing & hoofd-PLC; 10. veiligheidskringen en safety PLC; 
11. noodstroomgenerator; 12. infopaneel ‘vermogenopbrengst’; 
13. HS-schakelapparatuur en HS-meetcel; 14. transformator(en); 
15. rekennota voor dimensionering van de 
ventilatie voor het dienstgebouw; 

16. ‘remchopper’ en veilige afvoer 
elektrische energie bij noodsituatie; 

 
 

Criterium 4: de kwaliteit van de projectorganisatie en van het ter beschikking gestelde 

personeel (10 punten) 
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Het betreft de organisatie met betrekking tot de kwaliteit van de projectplanning, het 
ingezet personeel, de werfopvolging en de verbintenis inzake de beschikbaarheid van het 
personeel. De inschrijver verbindt zich er toe om, in geval de opdracht aan hem wordt 
toegewezen, het nodige en/of het voorgestelde personeel voor de goede en vlotte 
uitvoering van de werken daadwerkelijk en tijdig ter beschikking te stellen. 
 

Deze verbintenis heeft betrekking op personeel dat werkzaam is hetzij in zijn eigen firma, 
hetzij bij zijn onderaannemers, hetzij bij zijn leveranciers en/of bij de constructeurs van de 
uitrusting, en houdt rekening met de vereiste bekwaamheidsgraden van de titularissen en 
de reservisten voor de onderscheiden personeelskwalificaties. 
 
Een gedetailleerd ontwerp van projectplan dient bij de offerte te worden gevoegd waaruit 
blijkt dat de uitvoering van de werken kan geschieden rekening houdend met de gestelde 
voorwaarden in dit bestek. 
Verder omvat dit criterium de beschikbaarheid, flexibiliteit, ervaring en het 
opleidingsniveau van het ingezet personeel 
 
Dit criterium zal beoordeeld worden op basis van een duidelijke beschrijving van de 
organisatie en (kwaliteits-)processen die gevolgd worden met betrekking tot: 

- de projectorganisatie: lijst van medewerkers en aanspreekpartners met hun 
respectievelijke bevoegdheden, functies, opleidingen en ervaring; 

- de werfopvolging; 
- het algemeen en correctief onderhoud van de installaties; 
- de organisatie van de permanentie, terugmeldingen en rapportering; 
- het respecteren van interventie- en uitvoeringstermijnen. 

 
3. Toewijzing van de opdracht 
 
De offertes worden gerangschikt naar orde van afnemend puntenaantal. 
De opdracht zal toegewezen worden aan de offerte met het hoogste puntenaantal. 
 
De aanbestedende overheid kan bijkomende inlichtingen vragen aan één of meerdere 
inschrijvers, alvorens conclusies in het evaluatierapport neer te leggen. De inschrijver dient 
toelichting te geven, hetzij schrijftelijk, hetzij mondeling op een vergadering met de 
aanbestedende overheid en dit naar keuze van de aanbestedende overheid. 
 

Art.116.- Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers 
 
De inschrijvers blijven, in tegenstelling tot de bepalingen van Standaardbestek 230 voor de 
waterbouw, gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, 
ingaande de dag na de opening van de offertes. 
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B.  KONINKLIJK BESLUIT VAN 26.9.1996 TOT BEPALING VAN DE 

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 

EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE BIJLAGE 

BIJ DIT BESLUIT (ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE 

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN, 

LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR 

OPENBARE WERKEN) 
 

B.1  ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING 

VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26.09.1996 TOT BEPALING VAN 

DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE 

OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE 

WERKEN 
 

Art. 1. - Geldende bepalingen en voorwaarden 

 
Op de opdracht zijn van toepassing de voorschriften van dit bestek. 
 
De opdracht is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden: 
 
1. van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
2. van het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
3. van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken en de bijlage bij dit besluit (algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de 
concessies voor openbare werken); 

 
4. van de Wet van 4 augustus 1996 op het welzijn op het werk en het K.B. van 25 januari 

2001 met betrekking tot de tijdelijke of mobiele werkplaatsen; 
 

5. alle wijzigingen van voormelde wetten en KB's. 
 
Er wordt naar de bovenstaande regelgevende teksten voor de overheidsopdrachten 
verwezen met de volgende afkortingen: 
 
− de wet van 24 december 1993 wordt afgekort als “wet”; 
− het KB van 8 januari 1996 wordt afgekort als “KB 8.1.96”; 
− het KB van 26 september 1996 wordt afgekort als “AUR”; 
− de bijlage bij het KB van 26 september 1996 wordt afgekort als “AAV”. 
 

Art. 2. - Contractuele documenten 
 
In wat volgt dient een verwijzing naar een nationale norm (bv. NBN, DIN, NF, …) te 
worden begrepen als een verwijzing naar de betreffende norm of naar een gelijkwaardige 
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Europese nationale norm. De aannemer toont vooraf en op zijn kosten de 
gelijkwaardigheid aan middels een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. 
 
In zover er niet van afgeweken wordt door de voorschriften van het onderhavig bestek, zijn 
op de aanneming de volgende documenten van toepassing: 
 
1. Standaardbestekken 

 
1.1. De administratieve bepalingen en het hoofdstuk 00 van de technische bepalingen van 

het standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw van 1.1.2000 (prijs: € 49,58 voor 
bestek in gedrukte vorm inclusief cd-rom), uitgezonderd de bepalingen inzake 
deelopdrachten en onderhoudspachten. Dit bestek is uitsluitend te verkrijgen bij de 
afdeling Algemene Technische Ondersteuning, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning 
Albert II-laan 20 bus 6 te 1000 Brussel, tel. 02 / 553 73 99, fax: 02 / 553 73 85,  
e-mail: wim.decoen@mow.vlaanderen.be. 

 
1.2. Het standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw (prijs: € 49,58). 
 
1.3. Het standaardbestek 240 van 2004 betreffende de mechanische en elektrische 

installaties en uitrustingen voor telecommunicatie. 
deel I - Algemene Administratieve en Contractuele Bepalingen - goedgekeurd op 
12.07.2004 – prijs: 5 euro.1. 

 
1.4 Het standaardbestek 240 van 1998 betreffende de mechanische en elektrische 

installaties en uitrustingen voor telecommunicatie1 
deel II – Technische voorschriften, bestaande uit de hierna vermelde afzonderlijke 
delen: 

 

Hoofdstuk Betreft 
Versie goedgekeurd 
op of editienummer 

Prijs 

1 Algemene bepalingen 05.03.2002 1,00 euro 
2 Mechanica in het algemeen  240.202.02 40,00 euro 
4 Bescherming tegen corrosie 25.04.2002 3,00 euro 
6 Processturingen 05.03.2002 5,00 euro 
8 Elektrische lichtbronnen 240.208.02 10,00 euro 
9 Wegverlichting 240.209.02 40,00 euro 

10 Signaleringssystemen langs de wegen 240.210.02 75,00 euro 
11 Werkingsprincipes van beweegbare kunstwerken 28.02.2003 7,00 euro 
12 Oleohydraulica 240.212.02 10,00 euro 
14 Hefwerktuigen 25.04.2002 5,00 euro 
15 Elektrische slagbomen, poorten en deuren 25.04.2002 1,00 euro 

    

 
 
 
1.5 Het standaardbestek 240 van 1998 betreffende de mechanische en elektrische 

installaties en uitrustingen voor telecommunicatie2 
deel II – Technische voorschriften, bestaande uit de hierna vermelde afzonderlijke 
delen: 

 

                                                 
1 te verkrijgen bij de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning 
Albert II-laan 20 bus 6 te 1000 Brussel, tel. 02 / 553 73 99, fax: 02 / 553 73 85,  

e-mail: wim.decoen@mow.vlaanderen.be. 
 
2 Te verkrijgen bij de aanbestedende overheid 
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Hoofdstuk Betreft Goedgekeurd op Prijs 

3 Elektrische machines en apparatuur 28.01.1999 2,45 euro 
Deel 0 Algemene bepalingen   

Deel 1 Statische machines   

5 Elektrische leidingen 09.04.2002 1,00 euro 
    

 
 
1.6 Het ontwerp van standaardbestek 240 van 1998 betreffende de mechanische en 

elektrische installaties en uitrustingen van telecommunicatie2 
deel II – Technische voorschriften, bestaande uit de hierna vermelde afzonderlijke 
delen: 

 
Hoofdstuk Betreft Versie 

3  Elektrische machines en apparatuur  
 3.2 Roterende machines 26.08.2003 

 3.3 Hoogspanningstoestellen 15.05.2002 

 3.4 Laagspanningstoestellen 23.07.2002 

 3.5 Hoogspanningsschakel- en verdeelinrichtingen 22.01.2001 

 3.6 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen 10.06.2002 

 3.10 Diverse elektrische apparatuur 15.05.2002 

16  Elektrische installaties in gebouwen  
 16.4 Bedieningstoestellen en contactdozen 25.06.2003 

 16.5 Bliksembeveiligingsinstallaties 25.06.2003 

    

 
1.7 Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw - versie 2.1 van april 2006 (in boekvorm 

en op cd-rom samen aangeboden: prijs 100 euro).  
Dit standaardbestek is te koop bij de afdeling Wegenbouwkunde, Olympiadenlaan  
10, 1140 Brussel (Evere) of via e-mail: wegenbouwkunde@vlaanderen.be. 
De teksten kunnen ook worden gedownload van de webstek van het Agentschap 
Wegen en Verkeer van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken: 
http://www.vlaanderen.be/bestekken. 
 

1.8 Het type-bestek 400 van 1954: Algemene technische en contractuele bepalingen, 
bestaande uit de hierna vermelde delen die afzonderlijk te koop zijn gesteld  : 

 
 

Deel Betreft Goedgekeurd op Prijs 

400.B.01 Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken g. h, l, en m) 25.11.1972 44,13 euro 
400.D.02 Verlichting in gebouwen  

(uitgezonderd hoofdstuk a, b §4 en 5, c §4 en 5) 

16.11.1983 19,58 euro 

400.E.01 Diverse zwakstroominstallaties in gebouwen 23.10.1975 18,59 euro 
400.J.03 Teletechniek (hoofdstuk a) 25.08.1987 7,19 euro 
400.L.02 Hydraulica 29.09.1983 31,98 euro 
    

 
1.9 De technische bepalingen van het bestek nr. 800 van 1967 (prijs: € 0,62) voor de 

werken die bij vriesweer worden uitgevoerd.  
 
1.10 Het typebestek 104 van 1963 van het Ministerie van Openbare Werken - Bestuur 

der Gebouwen - Aannemingen van bouwkundige werken - technische voorschriften - 
met add. 1/1967, 2/1969, 3/1973, voor zover daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen in 
dit bijzonder bestek; 
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In geval van tegenstrijdigheid tussen het bestek, de standaard- en typebestekken en de 
documenten die hierboven aangehaald zijn, heeft het bestek voorrang.  
 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de teksten van het standaardbestek 240 vermeld onder 
punten 1.4, 1.5 en 1.6 en het typebestek 400 vermeld onder punt 1.8, heeft de meest recente 
tekst van het standaardbestek-240 voorrang. 
 
2 Omzendbrieven, rondzendbrieven, dienstorders, richtlijnen en afleveringen 

 

2.1. 225/910402 d.d. 06.01.1992  
Omzendbrief betreffende het hergebruik van afvalstoffen in 
wegenbouwinfrastructuurwerken (prijs: € 1,12); 

 
2.2. 225/920221 van 21 februari 1992  

Omzendbrief betreffende  het gebruik van asfaltpuin in de wegenbouw (prijs: 0,50 
euro); 

 
2.3. 512-94 d.d. 13.11.1981 (B.S. van 23.10.1981)  

Omzendbrief betreffende de erkenning van onderaannemers voor werken; 
 
2.4. 512-107   

Omzendbrief betreffende het in toepassing brengen van de "Praktische leidraad ter 
voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid 
uitgevoerde werken” (prijs: € 6,20); 

 
2.5. V 576-B/5 van 26 april 1990 

Herstelling van betonstructuren met gebruik van reactieve harsen als bindmiddel. 
Erkenning en keuring van de materialen. Erkenning van de werklieden. Controle van de 
verwerking (prijs: 5,70 euro); 

 

2.6. 576-NM/6 van 25 april 1985, addendum I van 7 september 1987 en erratum 

van 29 januari 1988 
Gebruik van geotextiel (prijs: 8,68 euro, resp. 1,48 euro). 

 

2.7. 576-NM/7 van 23 november 1988 
Vademecum voor het gebruik van geotextiel (prijs: 3,72 euro); 

 

2.8. 576-NM/8 van 20 december 1989 
Vademecum geotextiel (prijs: 12,39 euro); 

 

2.9. LI 92/99 – omzendbrief 225/921006 van 6 oktober 1992  
Hergebruik van bitumineuze mengsels in een mengcentrale; 

 

2.10. LI 93/50 van 1 juli 1993 
Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken (prijs: 9,92 euro); 

 
2.11. LI 94/86 van 15 september 1994 

Algemene aannemingsvoorwaarden. Technische voorschriften. Betonstaal en 
voorspanstaal (prijs: 2,48 euro); 
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2.12. LI 96/47 - “Formuleverven” van 25.10.1996  
“Formuleverven” dit dienstorder is niet meer van toepassing en wordt vervangen door 
bijgevoegd artikel nr. 410 dat opgenomen is in technische bepalingen van dit bestek. 

 
2.13. LIN 2000/23 van 12 oktober 2000  

Damwanden (gratis te verkrijgen bij metaalstructuren@vlaanderen.be); 
 

2.14. LIN 2000/24 van 10 oktober 2000 
Rubber (gratis te verkrijgen bij metaalstructuren@vlaanderen.be); 

 

2.15. LIN 2001/12 van 10 augustus 2001 
Opdrachten voor proeven in de bouwsector en voor monsternemingen, metingen en 
analyses in de milieusector. Met uitzondering van de bepalingen inzake milieu en 
bodemsanering werd dit dienstorder opgeheven; 

 

2.16. LIN 2003/16 van 1 september 2003 
Metaalconstructies (gratis te verkrijgen bij metaalstructuren@vlaanderen.be). 
 

2.17. de nieuwe leidraad grondverzet ter vervanging van LIN 2005/18 van 29 

september 2005 
 Grondverzet: regels m.b.t. het gebruik van uitgegraven bodem; 

 
2.18. MOW/MIN/2006/02 van 24 juli 2006 

Algemene aannemingsvoorwaarden. Technische voorschriften. Beton voor 
constructies (gratis te verkrijgen bij betonstructuren@vlaanderen.be); 

 

2.19. DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007 
Omzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor binnenlandse reizen, geactualiseerd 
door rondzendbrief DVO/BZ/AR/2008/10 van é” december 2008 (aanpassing bedrag 
kilometervergoeding, geldig vanaf 1 januari 2009) en dienstmededeling 
DVO/DBZ/AR/2009/2 van 30 juni 2009 (aanpassing bedrag kilometervergoeding, 
geldig vanaf 1 juli 2009). 

 

2.20. DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 
Rondzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen en bijlage bij de 
rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 (aanpassing bedragen reis- en 
dagvergoeding voor buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 mei 2008); 
 

2.21. Aflevering Proefmethodes van 9 maart 1982 

Dit document van het Bestuur der Wegen van het ministerie van Openbare Werken 
werd uitgegeven door het Wegenfonds (prijs: 37,18 euro); 
 

2.22. MOW/2006/01 van 15 september 2006  
Omzendbrief betreffende het berekenen van de uurkost van het aannemersmaterieel 
volgens de kostenschaal CMK-2003;  

 

2.23. OW/2001/1 en OW/2002/2 
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Omzendbrieven betreffende “Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende 
systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen”; 

 
2.24. De normen gepubliceerd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), 

verschenen ten laatste de voorlaatste maand welke de maand voorafgaat waarin de 
aanbesteding voor de aanneming plaatsgrijpt. 

 
3 Technische Voorschriften Probeton, OCBS en CRIC 

 
De technische voorschriften Probeton zijn te verkrijgen bij Probeton vzw, Aarlenstraat 53-B9, 
1040 Brussel - tel. 02 237 60 20 - fax 02 735 63 56 - e-mail: mail@probeton.be. 
Men kan de teksten downloaden op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html. 
De technische voorschriften OCBS zijn te bekomen bij het Organisme voor de Controle van 
Betonstaal vzw, Arianelaan 5, 1200 Brussel - tel. 02 509 14 11 - fax 02 509 14 00 - 
e-mail: ocab@ocab-ocbs.com en kunnen worden gedownload op http://www.ocab-ocbs.com 
of op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html. 
De technische voorschriften CRIC zijn te bekomen bij het Opzoekingscentrum van de 
cementnijverheid, Voltastraat 10, 1050 Brussel - tel. 02 645 52 51 - fax 02 645 52 61 - 
e-mail: cric-occn@cric.be. 
Men kan de teksten downloaden op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html. 
 
PTV 21-001 (2006) 

Betonmetselstenen  
 
PTV 100 (2002) 

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton 
voor infrastructuurwerken 
 
PTV 100/A1 (2006) 

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton 
voor infrastructuurwerken. Addendum 1 bij PTV  100 (2002) 
 
PTV 100/A1/E1 (2006) 

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton 
voor infrastructuurwerken. Addendum 1 bij PTV  100 (2002)- Erratum 1 
 
PTV 102 (2005) 

Geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen van gewapend beton 
 
PTV 102/A1 (2006) 

Geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen van gewapend beton- addendum 1 
 
PTV 105 (2002) 

Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer 
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PTV 105/A1 (2004) 

Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer- addendum 1 
 
PTV 200 (1997) 

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en voorgespannen beton – 
Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening 
 
PTV 200/A1 (2002) 

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en voorgespannen beton – 
Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening- 
addendum 1 bij PTV 200 (1997) 
 
PTV 200/A2 (2003) 

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en voorgespannen beton – 
Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening- 
addendum 2 bij PTV 200 (1997) 
 
PTV 200/A3 (2005) 

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en voorgespannen beton – 
Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening- 
addendum 3 bij PTV 200 (1997) 
 
PTV 201 (1997) 

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton- 
voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening 
 
PTV 201/A1 (1999) 

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton- 
voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening- 
addendum 1 bij PTV 201 (1997) 
 
PTV 201/E1 (1997) 

Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton- 
voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening – 
erratum 1 bij PTV 201 (1997) 
 
PTV 302  OCBS (herz. 2, 2009) 

Gewapend betonstaal – Geribde warmgewalste staven en draad 
 
PTV 303 OCBS (herz. 3, 2009) 

Gewapend betonstaal – Geribde koudvervormde draad. 
 
PTV 304 OCBS (herz. 2, 2009) 

Gewapend betonstaal – Gelaste wapeningsnetten. 
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PTV 306 OCBS (herz. 1, 2002) 
Gewapend betonstaal – Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en 
lassen). 
 
PTV 307 OCBS (herz. 2, 2009) 
Gewapend betonstaal – Geribde staven - Alternatief profiel. 
 
PTV 308 OCBS (herz. 2, 2009) 
Gewapend betonstaal – Tot vlakke panelen samengestelde wapeningen. 
 
PTV 311 OCBS (herz. 4, 2005) 

Voorspanstaal – Strengen. 
 

PTV 314 OCBS (herz. 3, 2005) 

Voorspanstaal – Koudgetrokken draad. 
 
PTV 351 OCBS (herz. 0, 2001) 

Bouwstaal – bevestigingsmiddelen voor stalen vangrails 
 
PTV 406 (2003) 

Puingranulaten. 
 
PTV 411 CRIC (uitgave 1.2, 2004) 
Codificatie van granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, 
NBN EN 13139 en NBN EN 13242. 
 
PTV 566 (2009) 

Technische voorschriften voor giet-, verankerings- en ondersabelingsmortels op basis van 
hydraulische bindmiddelen. 
 
PTV 829 (2004) 

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten. 
 
PTV 869 (2008) 

Stalen vangrails. 
 
PTV 1005 (2005) 

Kunststofleidingsystemen. 
 

4 Goedkeuringsleidraden BUtgb, sector burgerlijke bouwkunde 

 
Deze goedkeuringsleidraden zijn gratis te bekomen bij het Vlaams gewestelijk secretariaat 
van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb), sector 
burgerlijke bouwkunde.  
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Het secretariaat wordt verzorgd door de afdeling Betonstructuren, Vliegtuiglaan 5, 
9000 Gent - tel. 09 323 74 11 - fax 09 323 74 10 - e-mail: betonstructuren@vlaanderen.be. 
Men kan de teksten downloaden op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/index.html. 
 
5 Het AOSO-document "De berekening van het draagvermogen van axiaal belaste 

palen" van 27 maart 2001. 

 

Dit document is gratis te verkrijgen bij de afdeling Metaalstructuren, 
Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 9, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel - 
tel. 02 553 73 56 - fax 02 553 73 55 - e-mail: metaalstructuren@vlaanderen.be. 
 
6 Het algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). 

 

7 De reglementen van de verdeler van elektrische energie. 

 

8 Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), bindend 

verklaard bij KB van 10.3.1981 (B.S. 29.4.1981 en errata B.S. 1.9.1981) en alle 

latere wijzigingen. 

 

9 De ‘voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart op de Bevaarbare 

Waterwegen’ omvattende het Algemeen Reglement - het KB dd 24.09.2006 en het 

KB d.d. 15.10.1935 - als het Bijzondere Reglementent der Waterwegen (KB d.d. 

7.9.1950). 

Zowel het nieuwe KB van 24.09.2006 als het oude KB van 15.10.1935 zijn van 

toepassing.  Een gecoördineerde versie is beschikbaar op  

http://www.mobilit.fgov.be/nl. 
 

10 De publicaties inzake de vigerende wetgeving en reglementering inzake 

grondverzet, afvalstoffen, uitbraak, slopen, recycleren, sorteren, enzovoort 
 
10.1. Vlarem (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning), B.S. 26.6.1991. 
 

10.2. Vlarem II, B.S. 31.7.1995. 
 
10.3. Vlarem III 
 
10.4. Decreet van 29.4.1994 en al zijn uitvoeringsbesluiten (Beheer van afvalstoffen). 
 

10.5. Bodemdecreet van 11.10.2006, B.S. 27.10.2006. 
 

10.6. Vlarea (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer), B.S. 30.4.2004. 
 
10.7. Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering), B.S. 22.4.2008. 
 

10.8. Alle wijzigingen van hogervermelde documenten en besluiten van de Vlaamse 
regering. 

 

10.9. De resultaten van het uitgevoerde milieuhygiënisch onderzoek, inclusief de 
grondverzetstabel die in het technisch verslag is opgenomen en die die ter inzage bij 
de aanbestedende overheid liggen. 
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11 BN ENV 1997-1: Eurocode 7 - Grondmechanisch ontwerp - Deel 1: Algemene 

regels (1ste uitgave januari 1995).  

Voor grondmechanische berekeningen indien geen bijzondere berekeningsmethode 
wordt opgelegd. 

 

12 NBN EN 22063 Metallische en andere anorganische bekledingen – thermische 

sproeiing – zink, aluminium en hun legeringen. 

 

13 De reeks NBN I 07-001 t.e.m. NBN I 07-008 Metalen bekledingen – Beschermen 

tegen corrosie door thermisch verzinken van ferrometalen. 

 
14 De publicaties i.v.m. wegsignalisatie en wegverkeer 
 

14.1   MB van 7.5.1999.  
Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg evenals de 
bepalingen van het SB250 versie 2.1 – Hoofdstuk X – Signalisatie. 
 

14.2   De voorschriften van de Wegcode en van de Algemene omzendbrief over de  
wegsignalisatie. 

 

14.3  Het KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie en het wegverkeer 
met alle wijzigingen. 

 

14.4  Het verdrag van 8.11.1968 inzake het wegverkeer aangevuld en gewijzigd door de 
Europese overeenkomst te Genève van 7.5.1971, goedgekeurd bij wet van 30.1.1988. 

 

15 Het veiligheids- en gezondheidsplan, dat conform het KB van 25.1.2001 

betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen tijdens de studiefase door de 

coördinator-ontwerp werd opgesteld. 
 

16 De wet van 25 maart 1996 (B.S. 21 mei 1996) tot uitvoering van de richtlijn van 

de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der lidstaten 

inzake voor de bouw bestemde producten. 
 

17 Het KB van 19 augustus 1998 (B.S. 11 september 1998) betreffende de voor de 

bouw bestemde producten. 
 

18 Voor beweegbare kunstwerken: K.B. van 5 mei 1995 (B.S. 31.05.1995) 

betreffende het op de markt brengen van machines, gewijzigd bij K.B. van 6 

december 2005 (B.S. 07.02.2006) tot wijziging van sommige bepalingen 

betreffende het op de markt brengen van producten (uitvoering van de 

“Machinerichtlijn”: Richtlijn 89/392/EEG van 14 juni 1989 van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 

van de lidstaten betreffende machines, gewijzigd bij de richtlijnen 91/368/EEG 

van 20 juni 1991, 93/44/EEG van 14 juni 1993 en 93/68/EEG van 22 juli 1993). 

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (Europees 

Publicatieblad L 157 van 09.06.2006, blz. 24 e.v.) 
 
19 De bij dit bestek behorende bundels plannen. 
 
20 Verbeterings- en andere berichten 
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De verbeterings- en andere berichten die betrekking hebben op de opdrachten in het 
algemeen of enkel op een bepaalde opdracht, maken integrerend deel uit van de 
contractuele bepalingen.  De aannemer is derhalve geacht er kennis van te hebben 
genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 

 
De documenten die in het bijzonder op deze opdracht van toepassing zijn, kunnen alle werkdagen, na 
afspraak, worden ingezien in de kantoren van nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 
te 3500 Hasselt. 
De NBN-normen zijn te koop bij het Belgisch Instituut voor normalisatie VZW, Brabançonnelaan 29 te 1040 
Brussel (tel 02-738 01 11; fax 02-733 42 64; PCRnr. 000-0063310-66). 
 
 

Art. 3. § 1. - Lijst van de bepalingen waarbij wordt afgeweken van de algemene 

aannemingsvoorwaarden 

 
NIHIL 
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B.2 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING 

VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE 

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, 

LEVERINGEN EN DIENSTEN (BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 26 SEPTEMBER 1996) 
 

HOOFDSTUK I - Gemeenschappelijke bepalingen 

Art. 2  -  Organisatie en draagwijdte van het toezicht 
 
 
De bouwheer is nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt. 
 
Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt als volgt: 
 
- nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 HASSELT 

(tel. 011/29.84.00, fax. 011/24.33.90) 
 projectingenieur: Ing. Kathleen Moësse bijgestaan door:  
   
  Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer 
   Afdeling EMA, Elektriciteit & Mechanica Antwerpen 
   Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 43 
   B-2018 ANTWERPEN 
          (tel. 03/224.66.11 ; fax: 03/224.66.05) 
           projectingenieur: Ing. Kristof Eliano 
 

Art. 3. § 1. - Kwaliteitsborging 
De bepalingen van het SB230 voor de Waterbouw m.b.t. kwaliteitsborging zijn niet van 
toepassing op deze opdracht. 
 
De aannemer moet een beschrijving maken van de projectorganisatie. Is de aannemer een 
tijdelijke vereniging dan dient een totaalbeeld van de projectorganisatie gegeven te 
worden. De projectleider, de kwaliteitsverantwoordelijke en de projectuitvoerders moeten 
zowel naar kwalificatie als naar aantal worden aangeduid op één of meerdere 
organogrammen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende 
projectleden moeten in detail omschreven worden. 
 
De aanbestedende overheid eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke, aangesteld door de 
aannemer, voldoende bevoegdheid heeft om de werken stil te leggen, andere werkwijzen 
voor te stellen, voorstellen ter verbetering voor te leggen en te laten uitvoeren, en audits 
over de toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem te laten uitvoeren. De 
kwaliteitsverantwoordelijke moet rechtstreeks aan de gemandateerde van de aannemer of 
van de tijdelijke vereniging kunnen rapporteren over de vordering van de werken. 
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Art. 3. § 2. - Plannen 

 

Opsomming van de plannen 
 
De plannen, die van toepassing zijn op de opdracht, zijn: 
 
Plan nr.                 Titel  Prijs 
Vak 17: Meerhout-Kwaadmechelen 
WBK. 1028/01 Grondplan bestaande toestand 2,35 
WBK. 1028/02 Grondplan bestaande toestand met leidingen 2,95 
WBK. 1028/03 Grondplan afbraakwerken 2,10 
WBK. 1028/04 Details afbraakwerken 2,45 
WBK. 1028/05 Grondplan + details: afwatering                                  2,25   
WBK. 1028/06 Grondplan gebouw 2,60 
WBK. 1028/07 Grondplan gebouw + snedes 2,25 
WBK. 1028/08 grondplan + lengteprofiel omloopkanaal 4,45 
WBK. 1028/09 Grondplan instroom en uitstroom + details 7,30 
WBK. 1028/10 Kroosrekken en schuiven: principeplan 4,20 
WBK. 1028/11 Grondplan + lengteprofiel wegenis 3,80  
WBK. 1028/12 Wegsplitsing jaagpad: dwarsprofielen 6,50 
WBK. 1028/13 Nieuwe weg van meerhoutstraat naar 3,45  
 machinegebouw: dwarsprofielen 
WBK. 1028/14 Nieuwe weg naar meerhoutstraat: dwarsprofielen 6,30 
WBK. 1028/15 Wegverhardingen: opbouw + inplanting 3,75 
 
Vak 20: Herentals-Olen 
WBK. 1028/16 Grondplan bestaande toestand 2,10 
WBK. 1028/17 Grondplan bestaande toestand met leidingen 2,50 
WBK. 1028/18 Grondplan afbraakwerken 2,10 
WBK. 1028/19 Details afbraakwerken 2,60 
WBK. 1028/20 Grondplan + details: afwatering 2,55 
WBK. 1028/21 Grondplan gebouw 2,90 
WBK. 1028/22 Grondplan gebouw + snedes 2,20 
WBK. 1028/23 Grondplan + lengteprofiel omloopkanaal 4,45 
WBK. 1028/24 Grondplan instroom en uitstroom + details 3,25 
WBK. 1028/25 Kroosrekken en schuiven: principeplan 3,20 
WBK. 1028/26 Grondplan + lengteprofielen wegenis 3,50 
WBK. 1028/27 Wegsplitsing jaagpad: dwarsprofielen 6,25 
WBK. 1028/28 Nieuwe weg van sluizenweg naar machinegebouw:    3,20 

Dwarsprofielen  
WBK. 1028/29 Nieuwe weg naar sluizenweg: dwarsprofielen 4,50  
WBK. 1028/30 Wegverhardingen: opbouw + inplanting 2,85 
   
Totaal:  104,85 EUR  
 

Art. 4. § 1. - Plannen, documenten en voorwerpen van de aanbestedende overheid 
 
De bescheiden waarvan sprake in art. 4 §1 AAV zijn neergelegd in de burelen van nv De 
Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. 
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Art. 4. § 2. - Detail- en werktekeningen, opgemaakt door de aannemer 
 
 
2. De bepalingen van art. 4.2. van het standaardbestek 230 voor de waterbouw 

worden als volgt gewijzigd: 
 
1. 
De aannemer legt de detail- en werktekeningen betreffende de te bouwen constructie ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
Deze plannen zijn door de aannemer gedateerd en ondertekend; ze zijn op een behoorlijk 
leesbare schaal opgemaakt en ze zijn zorgvuldig van maatcijfers voorzien; ze vermelden alle 
afmetingen die voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de constructie nodig 
zijn. 
 
2. 
De detail- en werktekeningen worden onderverdeeld in verscheidene groepen; ze worden 
gesteld in het Nederlands. 
Een programma voor de indeling en het voorleggen van de verscheidene groepen wordt door 
de aannemer opgesteld, rekening houdend met de uitvoeringstermijnen, de in het bestek 
opgelegde verplichtingen, het eigen uitvoeringsprogramma van de aannemer, de eventuele 
richtlijnen van de aanbestedende overheid en de onderstaande bepalingen: 
 
− minstens veertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitvoering van de 

betrokken werken legt de aannemer de eerste groep voor; 
− binnen de veertig kalenderdagen na het versturen aan de aannemer van de goedkeuring van 

de laatst voorgelegde groep legt de aannemer de volgende groep voor; 
− de aannemer moet deze spreiding in acht nemen; het is hem niet toegelaten in eenmaal 

meer dan één groep voor te leggen. 
 
Het programma voor de indeling en het ter hand stellen van de verscheidene groepen wordt 
door de aannemer vooraf aan de aanbestedende overheid voorgelegd. Een algemeen 
tijdschema wordt in gemeen overleg vastgesteld. 
 
3. 
De aannemer stelt de detail- en werktekeningen op papier in vier exemplaren ter hand. 
De aannemer mag een digitale versie voegen bij de detail- en werktekeningen op papier, maar 
enkel de detail- en werktekeningen op papier worden als rechtsgeldig beschouwd. 
De termijnen, voorzien in de AAV, voor de goedkeuring van deze documenten blijven 
onveranderd van toepassing. 
 
Indien van de detail- en werktekeningen een digitale versie bestaat, kan het nuttig zijn de 
digitale versie of welbepaalde delen van de digitale versie op verzoek van de aanbestedende 
overheid eveneens te leveren. 
 
 
 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  40 

4. Geval waarbij de studie is opgemaakt door de aanbestedende overheid 
 
De aannemer moet geen stabiliteitsstudies en/of organische berekeningen leveren voor het 
kunstwerk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in het bestek. 
 
De aannemer beschikt vanaf de aanvangsdatum van de werken over een termijn van 
dertig kalenderdagen om de aanbestedingstekeningen te onderzoeken en gebeurlijk aan de 
aanbestedende overheid iedere vergissing of vergetelheid, welke hij zou vastgesteld hebben, 
mee te delen of tegenvoorstellen te doen. Na verloop van die termijn wordt de aannemer 
verondersteld de aanbestedingstekeningen aanvaard te hebben. 
 
Voor het opmaken van de detail- en werktekeningen van de betonconstructies vult de 
aannemer de plannen van de aanbestedende overheid aan met de details die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werken, samen met de bijhorende berekeningsnota’s (ter verrechtvaardiging 
van de ingediende plannen).  
Deze details zijn o.a.: 
 
− alle nodige hoogtepunten; 
− de gecodeerde tekeningen, plans en berekeningsnota’s van de voorlopige werken 

(stellingen, voorzieningen voor de afvoer van het water, enz.) en alle bijbehorende 
veiligheidsvoorzieningen; 

− de wapening en de wapeningsdetails: staaflengte, buigstraal, overlapping, bijkomende 
zichten en doorsneden, verbindingsdetails; 

− de betonneringsprogramma’s (bekistingstekeningen, ligging van de hernemingen, enz.);  
− de stortvoegen; 
− de gedetailleerde plooistaten (op papier te leveren in drie exemplaren). 
 
Daarnaast bezorgt de aannemer de programma’s, detailtekeningen, berekeningsnota’s, 
enz., in algemene zin, die het de leidend ambtenaar mogelijk maken de goede uitvoering 
van de werken te controleren. 
 
5. Geval waarbij de studie niet is opgemaakt door de aanbestedende overheid 

De studie van de fundering van de vijzelconstructie (met inbegrip van ondersteuning vijzels, 
fundering dienstgebouw, wateropvangbak en tunnel) en de grondkering links en rechts van 
het vijzelgemaal (voorontwerp dat bij offerte dient gevoegd te worden) is een 
gunningscriterium. Voor de verdere uitwerking van deze studies en de andere studies (de 
schuiven en het kroosrekken, keermuren, staalconstructies,...) zoals beschreven in de 
technische bepalingen van het bestek, voor de opmaak van deze rekennota’s en 
werktekeningen, ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid, is er een post 
in de meetstaat opgenomen. 
 
Bij besprekingen omtrent het ontwerp van de kunstwerken wordt de aannemer 
vertegenwoordigd door een burgerlijk ingenieur, specialisatie bouwkunde. 
Samen met de detail- en werktekeningen worden twee exemplaren van de berekeningsnota 
ingediend. 
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Samen met de detail- en werktekeningen van de betonconstructies dient de aannemer drie 
exemplaren van de plooistaten in. Alle wijzigingen die aangebracht werden aan een plan dat 
vroeger ter goedkeuring voorgelegd werd, worden duidelijk aangegeven. De aanduiding van 
de eventuele opeenvolgende wijzigingen komt voor op de laatste versie van de plans. 
 
6. 
Binnen de 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de voltooiing van de aanneming, 
levert de aannemer aan de aanbestedende overheid, van de werken zoals ze werkelijk werden 
uitgevoerd: 
 
− de zorgvuldig van maten voorziene detail- en werktekeningen op calque en 

op elektronische drager (in een formaat dat compatibel is met AutoCAD 2004 of hoger 
onder het besturingsprogramma MS Windows XP of hoger); 

− drie reeksen van die detail- en werktekeningen op papier. 
 
De documenten waarvan sprake is in art. 4, § 2 AAV worden ingediend op de kantoren van 
de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. 
 
Belangrijke opmerkingen: 
 
− De bestaande toestand, zoals hij weergegeven wordt op de aanbestedingsplans, is de 

vermoedelijke bestaande toestand. De aannemer draagt zelf de verantwoordelijkheid 
om deze te controleren en exact op te meten. Hij kan geenszins aanspraak maken op 
een schadevergoeding en/of termijnsverlenging als de werkelijke bestaande toestand 
niet strookt met deze weergegeven op de plans. 

 
− De aangebrachte wijzigingen t.o.v. de plans van de aanbestedende overheid of de 

aanvullingen worden op een ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid en in een 
speciale lijst (op de plans) vermeld. 

 
Voor het grondverzet gelden volgende bepalingen: 
 
De aannemer dient een gedetailleerd grondverzetplan in te dienen overeenkomstig de 
technische bepalingen en dient verder te voldoen aan alle geplogenheden vereist door de 
huidige regelgeving met betrekking tot het grondverzet en in het bijzonder met betrekking 
tot de nieuwe leidraad grondverzet. 
 
2. De voorschriften van het standaardbestek 240 zijn van toepassing en worden 

aangevuld met de volgende bepalingen: 

 
B. DETAIL- EN WERKTEKENINGEN VÓÓR DE UITVOERING EN 
BEREKENINGSNOTA’S 
 
De termijn voor het indienen van tracéplans van ondergrondse leidingen bedraagt 
maximaal 15 kalenderdagen na de aanvangsdatum van de deelcontract 2 en 3. 
 
Tenminste de hieronder opgesomde documenten dienen geleverd. De lijst geldt enkel als 
leidraad en is niet limitatief. 
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De ter goedkeuring voorgestelde documenten worden geleverd in twee exemplaren. 
 
 
1 Elektrische uitrustingen 

 

1.1 In het algemeen voor alle elektrische installaties 
 
� het algemeen situatieplan (liggingsplan en inplantingsplan van de apparatuur); 
� het schema van de kabelverbindingen tussen de borden en de toestellen (blokschema); 
� de ééndradige schema’s met de karakteristieken van de verschillende vertrekken, het 

volledig schakelschema, de schema’s van de klemmenborden met identificatie van de 
klemmen en de kabels; 

� de berekeningsnota’s betreffende de doorsnede van de geleiders, de selectiviteit van de 
kringen, het kortsluitvermogen; 

� de lijsten van de aan te wenden toestellen met aanduiding van hun karakteristieken, hun 
type, hun merk en het aantal; 

� de gedetailleerde werktekeningen van de borden, de kasten en kastjes met aanduiding 
van alle toestellen en de stroomrails;  

� de gedetailleerde werktekeningen van de bedieningslessenaars en de controlepanelen; 
de bedienings- en controlepanelen worden getekend op ware grootte en met aanduiding 
van alle erop voorkomende teksten; 

� de volledige kabellijst; 
� het volledige tracé-plan van de uitwendige kabelleidingen met aanduiding van alle 

kabels en hun ligging t.o.v. speciale merkpunten van het terrein (met een afwijking van 
maximum 50 cm in elke richting), en met aanduiding van de plaatsingswijze (in volle 
grond, onder beschermbuizen, enz...); doorsneden op de gepaste plaatsen duiden de 
diepte aan waarop de beschermbuizen en kabels aangelegd zijn; ook de eindpunten van 
de verschillende opstellingswijzen worden aangeduid ten opzichte van vaste 
merkpunten op het terrein; bij sleuven met een breedte tot 50 cm volstaat de aanduiding 
van 1 lijn, bij bredere sleuven worden de beide grenzen aangegeven; alle kabels van 
alle technieken worden hierbij op dezelfde plans weergegeven; de x-, y-, z-coördinaten 
worden op het tracéplan aangeduid; 

� de plaats en de aard van de aardelektrode(n);   
� dwarse doorsneden genomen op elke bijzondere plaats van het kabeltraject 

(binnenkomen van gebouwen of kelders, kabelkokers, enz...), getekend op een 
aangepaste schaal; 

� technische documentatie van de aangewende toestellen, die toelaat de performanties en 
de conformiteit met het bestek na te gaan. 

 
De plans die betrekking hebben op de kabelligging worden in een apart hoofdstuk 
ondergebracht. 
 
1.2 In het bijzonder 

 

1.2.1 Transformatorstation 
 

� het volledig schakelschema hoog- en laagspanning; 
� de gedetailleerde werktekeningen van het cellensysteem; voor alle cellen behalve de 

transformatorcellen worden ook catalogustekeningen aanvaard; 
� het bewijs dat de lokale netwerkbeheerder akkoord gaat met de schikkingen en de 

uitrustingen van de cellen. 
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1.2.2 Installaties voor wegverlichting en buitenverlichting - Netten voor de verdeling van 

elektrische energie - Seininstallaties voor wegen en waterwegen - 

Telefooninstallaties langs wegen en waterwegen - Antennemasten - Allerlei 

leidingen 
 
� het situatieplan dat ten minste de volgende gegevens bevat: 
� de inplanting van alle apparatuur en van alle toestellen; 
� dwarse doorsneden genomen op elke bijzondere plaats van het kabeltraject (bruggen, 

oversteekplaatsen, omleidingen, enz.), getekend op een aangepaste schaal. 
 
1.2.3. Verlichtings-, teletechnische en drijfkrachtinstallaties in de gebouwen 
 
De tracéplans van de leidingen met aanduiding van hun aard, aantal en doorsnede van de 
geleiders: per verdieping wordt een tracéplan opgemaakt met de inplanting van 
schakelborden, lichttoestellen, schakelaars, contactdozen, automatische commutator, 
doorgangscommutator, telefoontoestellen, verdeeldozen en andere elektrische uitrustingen. 
 
De teletechnische uitrustingen worden niet samen met de verlichtings- en 
drijfkrachtinstallaties, maar op afzonderlijke plans getekend. 
 
2 Mechanische uitrusting van kunstwerken, pompstations, hijswerktuigen en 

transportinrichtingen: 
 
� de situering van de mechanische uitrusting ten opzichte van de staal- en 

betonconstructies met doorsneden en planzicht; dit plan toont het geheel van de 
mechanische uitrusting met de coördinaten van de relevante punten (draaipunten, 
aangrijpingspunten, …); 

� de volledige detailtekening van elk mechanisme, lier of toestel, alsook van het ganse 
toestel wanneer het een hijswerktuig of een transportinrichting betreft; 

� de constructietekening van elk bestanddeel van de mechanismen (tandwielen, 
tandwielkasten, assen, kussenblokken, looprollen, bussen, schijven, opleggingen, 
enz...) met identificatie en lijst van de grondstoffen en wijze van bescherming tegen 
corrosie; voor elk bestanddeel of voor elk element met een massa van meer dan 50 kg 
wordt de massa opgegeven; van standaardelementen waarvan de performanties door de 
leverancier in een catalogus gewaarborgd worden volstaat een tekening met de 
afmetingen die belangrijk zijn voor de interactie met de rest van de installatie; 

� de gedetailleerde tekening van de verschillende stalen raamwerken; 
� de berekeningsnota’s ter rechtvaardiging van het aandrijfsysteem, van de afmetingen 

van de verschillende organen van de mechanismen en van de verschillende delen van 
het raamwerk, met inbegrip van de vastzettingen en van de verankeringen; van 
standaardelementen waarvan de performanties door de leverancier in een catalogus 
gewaarborgd worden moet geen berekeningsnota geleverd worden; 

� voor alle standaardmateriaal: technische documentatie die toelaat de performanties en 
de conformiteit met het bestek na te gaan. 

 
3 Oleohydraulische uitrusting van kunstwerken, hijswerktuigen en 

transportinrichtingen: 
 
� de plannen opgesomd in het standaardbestek 240, Hoofdstuk 12 - Oleohydraulica, punt 

1.4;  
� de berekeningen opgesomd in het standaardbestek 240, Hoofdstuk 12 - Oleohydraulica, 

punten 3.3.2.1.2, 3.3.2.2.1 en 3.4.1; 
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� voor alle standaardmateriaal: technische documentatie die toelaat de performanties en 
de conformiteit met het bestek na te gaan. 

 
4 Installaties voorzien van programmeerbare apparatuur: 
 
� een dossier “functionele analyse” van de geleverde toepassingsprogamma’s in klare 

tekst, vergezeld van de programmastroomschema’s; 
� een uitdraai van de complete programmalistings (toepassingsprogramma’s); 
� een lijst van alle in- en uitgangen 
� de technische gegevens van alle elementen waaruit de programmeerbare apparatuur 

opgebouwd is (CPU, in- en uitgangskaarten, voedingskaarten, communicatiekaarten, 
…); 

� de lay-out van de schikking van alle elementen waaruit de programmeerbare 
apparatuur opgebouwd is; 

� een blokschema van alle toestellen met hun verbindingen, met aanduiding van de 
gegevens betreffende deze verbindingen (kabel, netwerk, protocol, …); 

� taglijst en beelden van SCADA. 
 

5 Bijzondere voorschriften m.b.t. de elektrische schema's 
 
De elektrische schema’s worden getekend volgens de norm NBN EN 61082-1 tot 6 en 
bijwerkingen. 
De grafische symbolen voldoen aan NBN EN 60617-2 tot 13 en bijwerkingen. 
 
Naast de voorschriften gelden volgende aanvullende bepalingen: 
� er wordt gebruik gemaakt van functionele codes; 
� elk blad wordt ingedeeld in 10 delen die gelijkmatig verdeeld zijn over de breedte van 

het blad; 
� de nummering van de toestellen verwijst naar de zone (pagina en deel) waarop het 

bedieningselement van het toestel voorkomt; 
� er wordt slechts één lijn per zone getekend; 
� de nummering gebeurt van 0 tot 9; 
� het titelblad vermeldt het aantal pagina's in het plan; 
� indien de nummering niet continu is, worden de gebruikte of de niet-gebruikte 

paginanummers op een van het document deel uitmakende bladlijst vermeld, ofwel 
wordt op elke pagina het nummer van de volgende pagina vermeld; 

� elke pagina draagt een kleine titelbalk waarin de voornaamste gegevens van het 
titelblad hernomen worden (omschrijving van het project, dossiernummer, onderwerp 
van het plan, plannummer, …), zodat elke pagina ondubbelzinnig naar één bepaald 
plan verwijst; 

� van de toestellen die niet elektrisch of met de hand bediend worden (zoals 
eindeloopschakelaars, manocontacten, …) wordt duidelijk de aard van het toestel 
vermeld, evenals de overeenstemmende nummering die ze op de plans van de andere 
techniek dragen; 

� van de toestellen die niet elektrisch of met de hand bediend worden (zoals 
eindeloopschakelaars, manocontacten, …) wordt een schakelschema bijgevoegd, 
waarop de stand van de verschillende contacten aangeduid wordt in functie van de 
stand of de waarde van het bedienende element; 

� elk schema vermeldt duidelijk in welke toestand van de installatie het getekend is (b.v. 
installatie spanningsloos, brug gesloten, slagbomen open, …); 

� onder elke lijn wordt in tekstvorm uitleg gegeven over de functie van de lijn. 
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6 Bijzondere voorschriften m.b.t. de mechanische en oleohydraulische 

constructieplans 
 

Voor alle elementen waarvan het te gebruiken materiaal niet eenduidig is opgelegd in het 
bestek, wordt in de studiebundel een rechtvaardiging opgegeven voor de keuze van het 
materiaal. 
 
Bij de mechanische en hydraulische constructieplans wordt een overzichtslijst gevoegd van 
de materialen die ter keuring moeten worden aangeboden of waarvan een keuringsattest 
moet voorgelegd worden, met verwijzing naar de onderdelen waarvoor die materialen 
gebruikt worden (plannummer en onderdeelnummer). 
 
D. ‘AS-BUILT’-DOCUMENTEN NA DE UITVOERING 
 
De indeling van de hoofdstukken op digitale kopie is als volgt: 
� elektrische plans 
� hydraulische plans 
� mechanische plans 
� plans staalbouw 
� liggingsplans 
� overige plans 
� programma (PLC, SCADA-toepassing…) 
� keuringattesten, CE-attesten, licenties van de gebruikte programma’s 
� EG-verklaring van overeenstemming en technisch constructiedossier 
� technische documentatie 
� functionele analyse en handleiding 
� onderhoudsinstructies 
� installatiebeschrijving 
 
Onder de hoofdstukken bevinden zich de bestanden. De bestandsnaam bestaat uit de 
nummer en de titel van het plan. Daarnaast worden onder ieder hoofdstuk de nodige 
plotstyles geschreven evenals een plannenlijst. Als de afdruk van een plan of document 
samengesteld is uit verschillende digitale bestanden, bijvoorbeeld een titelblad in dwg-
formaat en een lijst in xls-formaat, dan moeten de samenhorende bestanden in één map 
samengevoegd worden, die de naam krijgt van het plan of document. 
 
 

E. INSTALLATIEBESCHRIJVING 
 
De aannemer stelt een dossier samen waarmee op een efficiënte manier gegevens over de 
installatie kunnen worden teruggevonden. De aannemer houdt zich aan de hierna volgende 
indeling van de inhoud van het onderhoudsdossier. Het onderhoudsdossier moet 
beschikbaar zijn bij het in dienst stellen van de installatie en wordt in 5 exemplaren 
overhandigd aan de aanbestedende overheid. 
 
1. Inhoudstafel 

 
2. Algemeenheden  
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� naam en adres en telefoonnummer van het kunstwerk 
� installatienummer 
� datum van indienststelling 
� ligging in Lambertcoördinaten 
� kopie van stratenplan met aanduiding ligging 
� coördinaten van de leidend ambtenaar, toezichter 
� besteknummer 
� dossiernummer 
 
3. Beschrijving van de installatie 

 
� korte beschrijving van de installatie gebaseerd op de besteksteksten 
� eventueel historiek van de installatie (vooral voor installaties die niet volledig nieuw 

zijn) 
� belangrijkste dimensies en grootheden (lengte, breedte, massa, debiet, opvoerhoogte, 

vermogen,  …) 
 
4. Betrokkenen 

 
� een lijst met de naam, de functie, het adres en telefoonnummer van de betrokken 

aannemers en onderaannemers, de leidend ambtenaar, de toezichter, de 
elektriciteitsleverancier en indien nuttig leveranciers, fabrikanten, … 

 
5. Gegevens over de installatie 

 
5.1 Algemeen 

� volledige planlijst (E- en H-plans)  
� volledige materiaallijst 
� lijst van het reservemateriaal met de plaats waar het is opgeslagen 
 
5.2 Elektrische uitrusting 

� aarding (net-type, spreidingsweerstand bij aansluiting, …) 
� netaansluiting (gegevens over spanning, stroom, klantennummer, ..) 
� aankomst in LS-bord (gegevens over: net, elektrogeengroep, type omschakelaar, 

klemmen elektrogeengroep, ..) 
 
5.3 Hydraulische uitrusting 

� de pompgroep(en) (gegevens over de motoren, type van de pompen, debiet, functie van 
de pompen, de druk, …) 

 
5.4 Verlichtingsinstallatie 

� de verlichtingstoestellen (type, aantal, tussenafstand, verlichtingsniveau, lampen, …) 
 
6. De werking van de installatie 

 
� functionele analyse, waar nodig aangevuld met nota’s over specifieke problemen 
� plan met algemeen concept van de gegevensuitwisseling tussen PLC’s, PC’s, 

meettoestellen met aanduiding van protocols, bus, … 
� programmabeschrijving onder de vorm van een datastroomdiagramma (flowchart)  
� hardwarelogica onder de vorm van een datastroomdiagramma (flowchart) 
� samenstelling van de PLC + een lijst met de in- en uitgangen van de PLC 
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� lijst van de instelbare waarden (tijdens, drukken, parameters, …) en hun ingestelde 
waarde 

� beschrijving van de alarmen 
 
 
 
 
7. Gegevens in verband met de bediening en het onderhoud 

 
� handleiding voor de bediener met uitprint van de verschillende schermen en 

synoptische voorstellingen 
� handleiding voor de eerste tussenkomst bij defecten met uitleg van de visuele 

informatie op de toestellen (displays, leds) 
� onderhoudsinstructies met o.a. onderdeel, periode, actie en onderhoudsproduct  
� noodbedieningsprocedure 
 
 
Algemene Opmerking bij artikel 4.§ 2. 
 
Voor het leveren van de “as-builtplannen” is een post voorzien in de opmeting. Het 
opmaken van rekennota’s, detail- en werktekeningen en uitvoeringsplannen is in de regel 
een aannemingslast, tenzij het bijzonder bestek dit uitdrukkelijk anders vermeldt en er een 
post voorzien is daarvoor. 
 
Af te leveren documenten 
 
De aannemer moet volgende documenten voorleggen aan de aanbestedende overheid: 
- Bewijzen van goede kwaliteit van aangekochte producten, grondstoffen, te verwerken 

materialen en materieel; 
- Jaar- en dagplanning met een overzicht in chronologische volgorde van de 

onderhouden installaties; 
- Onderhoudsverslagen. Per bezochte installatie wordt een verslag opgesteld waarin 

volgende zaken vermeld worden: 
� uitgevoerde leveringen, werken en controles 
� resultaten van de metingen 
� nog eventueel uit te voeren werken 
� alle gebreken of tekortkomingen (zoals bv. beschadigde kasten of kabels,…) 

- Verslag van indienststelling. Bij gelegenheid van een vervanging van onderdelen, een 
herinrichting of aanpassing van een installatie, of van de indienststelling van een 
nieuwe installatie, maakt de aannemer een fiche op. 

 
De aannemer moet (maandelijks) volgende zaken rapporteren aan de betrokken 
projectingenieurs: 
- Tijdigheid tussenkomsten; 
- Tijdigheid uitvoering dienstbevelen; 
- Correctheid ramingen van de dienstbevelen; 
- Lijst van installaties met meer dan 2 oproepen per maand. 
 

Art. 4. § 4. – Documenten voor te leggen aan de coördinator-verwezenlijking 
 
Ten behoeve van de coördinator-verwezenlijking zal de aannemer alle technische 
documenten zoals bouwplannen, uitvoeringstekeningen, werfplanning, zoals bepaald in art. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  48 

4 § 2. van dit bestek, alsmede vergunningen en andere nuttige informatie leveren in 
tweevoud. 
Het leveren van deze documenten is een last van de aanneming. 
 
Voor de aanvang van de werken overhandigt de aannemer zijn algemene en specifieke 
veiligheids- en gezondheidsplannen in twee exemplaren aan de aanbestedende overheid, 
overeenkomstig de documenten inzake veiligheidscoördinatie die deel uitmaken van dit 
bijzonder bestek. 
 
Art. 5. § 1. – Bedrag van de borgtocht 
 
Het bedrag van de borgtocht wordt per deelopdracht vastgesteld op basis van het bedrag 
van dat deelcontract in plaats van op het oorspronkelijke bedrag van de hele opdracht. 
 

Art. 5. § 3. - Borgstelling en bewijs van borgstelling 
 
Het bewijs van de borgstelling dient geadresseerd te worden aan nv De Scheepvaart, 
afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. 
 

Art. 12. § 1. - Soorten keuringen 
 
De tekst van het Standaardbestek 230 voor de Waterbouw wordt aangevuld als volgt :  
 
Een kopie van het verzoek tot voorafgaande technische keuring wordt verstuurd naar de 
afdeling Metaalstructuren van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor zover 
de aanvraag betrekking heeft op de keuring van materialen voor staalconstructies, en naar 
de afdeling Betonstructuren van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor 
zover de aanvraag betrekking heeft op de keuring van materialen voor betonconstructies. 
 
De voorlaatste alinea van artikel 12.§1. van de AAV wordt als volgt aangevuld. 
 
De producten in de sector burgerlijke bouwkunde waarvoor een merk van 
overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het 
voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de 
aanbestedende overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven 
voor voorafgaande technische keuring.  
De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, tot 
een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze 
proeven kunnen worden medegedeeld aan het organisme belast met het toekennen van het 
merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 
Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige maar 
niet gekeurde producten voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de 
gelijkwaardigheid aan middels een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. 
Bovendien mogen deze producten niet worden verwerkt vooraleer de aanbestedende overheid 
door middel van een volledige partijkeuring deze gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. 
Indien deze producten gelijkwaardig zijn en aanvaard door de aanbestedende overheid, zijn 
alle kosten, veroorzaakt door deze wijziging, ten laste van de aannemer. De resultaten van alle 
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proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating tot verwerken mag worden 
gegeven.  
 
Zijn door de Vlaamse Regering als onafhankelijke instantie erkend: 
 
- Voor alle producten waarvoor een “Benormerk” bestaat, de sectororganismen van het 

“Belgisch Instituut voor Normalisatie”, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel, tel. 02/738 
01 11, fax. 02/733 42 64;  

 
- Voor alle betonproducten waarvoor geen “Benormerk” bestaat de VZW Probeton, 

Aarlenstraat 53 bus 9, 1040 Brussel, tel. 02/237 60 20; 
 
- Voor alle andere producten de VZW Copro, z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 

Zellik (Asse), tel. 02/468 00 95, fax. 02/469 10 19; 
 
- Voor de aflevering van bodembeheerrapporten (ter attestering van de conformiteit van 

uitgegraven bodem):  
� VZW Grondbank, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel,  

tel. 02 545 58 48, fax 02 545 58 54, email: grondbank@grondbank.be, 
 http://www.grondbank.be/; 

� Grondwijzer vzw, Leuvensesteenweg 775, 1140 Brussel,  
 tel: 02 702 91 50, fax: 02 726 83 90, email: info@grondwijzer.be,  

http://www.grondwijzer.be/. 
 
Nota: Daar waar in het bestek nog sprake is van “onafhankelijke instantie” worden 
uitsluitend bovenvermelde instellingen bedoeld. 
 

Art. 12. § 4. - Keuringskosten 
 
Alle handelingen die vereist zijn voor de voorgeschreven onderzoeken, alsook de eventuele 
herstellingen die na de controle noodzakelijk blijken, zijn ten laste van de aannemer. 
 
De keuringskosten, zijnde de reis- en verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring 
belaste personeel, zijn ten laste van de aanbestedende overheid indien de keuring, door het 
met de keuring belaste personeel kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de 
keuringsplaats. In het tegenovergestelde geval zijn de reis- en verblijfskosten ten laste van 
de aannemer en de vergoeding van het met de keuring belaste personeel ten laste van de 
aanbestedende overheid. 
 
De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel zijn bepaald in 
- omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007 voor keuringen in het binnenland; 

gewijzigd door rondzendbrief DVO/BZ/AR/2008/10 van 23 december 2008 (aanpassing 
bedrag kilometervergoeding, geldig vanaf 1 januari 2009) en dienstmededeling 
DVO/DBZ/AR/2000/2 van 30 juni 2009 (aanpassing bedrag kilometervergoeding, 
geldig vanaf 1 juli 2009) 

- rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 voor keuringen in het buitenland en 
bijlage bij de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 (aanpassing bedragen 
reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 mei 2008). 
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De vergoeding van het met de keuring belaste personeel is het product van de bestede tijd 
(naar boven afgerond in een aantal uren) en de bezoldiging per uur. Deze bezoldiging per uur 
(exclusief BTW) is het gemiddelde van deze die vastgesteld is door de KVIV-FABI 
Commissie voor een technicus met een ervaring tussen 5 en 10 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks 
aangepast en gepubliceerd op de webstek: http://www.kviv.be. 
 

Art. 12. § 6. - Bijzondere voorschriften betreffende de voorafgaande keuring 
 
De proeven worden naar keuze van de aanbestedende overheid uitgevoerd door middel van 
toestellen van het Gewest of in een aan te wijzen laboratorium. 
Indien de toestellen voorhanden in het werkhuis van de fabrikant voldoening schenken, 
kunnen de proeven bij uitzondering d.m.v. die toestellen worden verricht. Waar de stukken 
ook worden beproefd, de kosten van de verzending blijven steeds ten laste van de 
aannemer. De keuring van de producten wordt alleen gedaan door de leidende ambtenaar 
of door de afgevaardigde hiervoor door hem schriftelijk aangewezen. 
 
Alvorens door de aangewezen keurmeester te worden onderzocht en om het onderzoek te 
vergemakkelijken, worden de producten behoorlijk neergelegd op voldoende afstand van 
de plaatsen ingenomen door de reeds voorlopig gekeurde producten. Ze worden 
omschreven in een omstandig borderel dat aan de keurmeester overhandigd wordt; deze 
mag, ter onderscheiding, tekens aanbrengen op de voorlopig gekeurde en op de geweigerde 
producten. 
 
AANVOER VAN BODEM 

 

1. Keuring voor toepassing op de plaats van bestemming  

 
Uitgegraven bodem mag alleen aangevoerd worden indien deze geattesteerd is op basis van 
een bodembeheerrapport. 
De aannemer dient bij de aanbestedende overheid een schriftelijke “melding van aanvoer” 
in. De schriftelijke melding van aanvoer dient uiterlijk vijf dagen, voorafgaand aan de 
aanvoer van de uitgegraven bodem, aan de leidend ambtenaar of een afgevaardigde te 
worden overgemaakt. 
 
Voor het indienen van de melding wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier.  
De melding omvat minstens volgende inlichtingen: 
 
- het bestek nummer; 
- de titel van het bestek; 
- de plaats van herkomst; 
- de datum of periode van aanvoer; 
- de posten van de opmetingsstaat  van dit bestek met betrekking tot de aanvoer van 

uitgegraven bodem; 
- de vakken waarin de grond wordt verwerkt. 
 
2. In-situ keuring  
 
Per project wordt de aangevoerde bodem aan minstens één proef per locatie van herkomst 
onderworpen om de milieuhygiënische kwaliteit te verifiëren. Deze proef wordt in 
opdracht van de leidend ambtenaar tegensprekelijk  uitgevoerd in aanwezigheid van een 
erkende bodembeheerorganisatie door een erkend bodemsaneringsdeskundige. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  51 

 

Art. 13. § 1. - Opdrachten voor aanneming van werken 

 
De inschrijvingsprijzen van onderhavige aanneming worden in de loop van de aanneming 
herzien.  De prijsherziening wordt bij iedere termijnbetaling toegepast.  De te betalen 
sommen worden berekend door op het bedrag van iedere staat van uitgevoerde eigenlijke 
werken, vastgesteld op basis van de overeenkomst, voor elke post de gepaste 
herzieningsformule toe te passen. 
 
De inschrijvingsprijzen worden in de loop van de aanneming herzien op de volgende 
wijze: 
 
A. Algemene formule 
 
De prijsherziening geschiedt als volgt: 
 









++= 20,040,040,0

I

i

S

s
Pp  

 
Voor de termen p, P, s, S, i en I, gebruikt in deze formule geldt de omschrijving van de 
algemene formule van het standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw. 
 
Deze formule is van toepassing op alle posten met uitzondering van de posten  1, 2, 40, 41, 
45, 46, 47, 51 t.e.m. 59, 66 t.e.m.76, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 125 t.e.m. 138, 203, 274 t.e.m. 
331, 332, 410, 411, 414, 416, 417, 420 t.e.m. 426, 433 t.e.m. 443, 452, 453 en 454, 459, 
460, 461, 491 t.e.m. 504, 564, 623 t.e.m. 675 en 676. 
 
B. Damplanken en buispalen 
 
p = P (0,05 s/S + 0,75 m1/M1 + 0,20). 
 
Voor de termen p, P, s, S en c geldt de omschrijving van de algemene formule van het 
standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw. 
 
M1 : vertegenwoordigd de referentieprijs V.I. 226 die vermeld staat in de door het 

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur gepubliceerde tabel van de referentieprijzen 
V.I., voor damplanken, BTW niet inbegrepen, met betrekking tot de kalendermaand 
vóór de datum van het openen van de offerteformulieren; 

 
m1 : stelt dezelfde referentieprijs voor als die bepaald voor M1, maar met betrekking tot de 

kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde 
maandperiode. 

 
Deze formule is van toepassing op posten 92, 93, 94, 459, 460 en 461. 
 
 
C. Grond- en afbraakwerken 
 
De prijsherziening geschiedt als volgt: 
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Deze formule is van toepassing op de posten 40, 41, 45, 46, 47, 51 t.e.m. 59, 66 t.e.m.76, 
85, 86, 87, 410, 411, 414, 416, 417, 420 t.e.m. 426, 433 t.e.m. 443, 452, 453 en 454. 
 
M2: de referentieprijs van dieselolie voor ander gebruik dan het drijven van 
motorvoertuigen op de openbare weg (zone I), vastgesteld door het federale ministerie 
(OW 550bis), voor de kalendermaand die de opening van de offerten voorafgaat; 
 
m2: dezelfde referentieprijzen, vastgesteld door het federale ministerie, voor de 
kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat. 
 
Voor de termen p, P, s, S, i en I, gebruikt in deze formule geldt de omschrijving van de 
algemene formule van het standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw. 
 
 
D. Wapeningsstaal 
 
De prijsherziening geschiedt als volgt: 
 









+++= 20,010,0
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Deze formule is van toepassing op de posten 125 t.e.m. 138 en 491 t.e.m. 504.  
 
M1 : de referentieprijs van betonstaal met verbeterde hechting, vastgesteld door het 

federale ministerie (O.W. 224), voor de kalendermaand die de opening van de 
offertes voorafgaat; 

 
m1 : dezelfde referentieprijs, vastgesteld door het federale ministerie, voor de 

kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat. 
 
Voor de termen p, P, s, S, i en I gebruikt in deze formule geldt de omschrijving van de 
algemene formule van het standaardbestek nr. 230 voor de waterbouw. 
 
 
E. Elektromechanische werken, volgens het SB240 
 
De prijsherziening geschiedt als volgt: 

 
Deze formule is van toepassing op de posten 1, 2, 274 t.e.m. 331 en 623 t.e.m. 675. 
De coëfficiënten ‘a’ en ‘b1’ tot ‘b4’ uit de herzieningsformule bedragen: 

• a = 0,4 
• b1 = 0,1 
• b2 = 0,1 
• b4 = 0,2 
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• c = 0,2 
 
Voor de termen p, P, s, S en voor de ISTI-codes gebruikt in deze formule geldt de 
omschrijving van de algemene formule uit het standaardbestek SB240 van 2004 betr. de 
mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie, deel I 
“Algemene administratieve en contractuele bepalingen”. 
 
De ISTI-waarden worden afgerond op twee cijfers na de komma. 
De waarden van de uurlonen worden afgerond tot zes cijfers na de komma; het zesde cijfer 
verhoogt met 1 indien het zevende cijfer gelijk is aan 5 of hoger. 
 
 
F. Posten zonder prijsherziening 
 
Op posten 203, 332, 564 en 676 is geen prijsherziening van toepassing. 
 

Art. 15. § 1. - Betaling van de werken 
 
De betalingsaanvragen of schuldvorderingen en de facturen worden opgemaakt op naam 
van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. 
 
De betalingsaanvragen of schuldvorderingen worden samen met de gedetailleerde en 
ondertekende staten (vorderingsstaten) gezonden aan nv De Scheepvaart, afdeling 
Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. 
 
De facturen worden, na kennisgeving door de afdeling Waterbouwkunde, binnen de vijf 
dagen overgemaakt aan nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te 
B-3500 Hasselt. 
 

Art. 16. § 2. - Omstandigheden waaraan de aanbestedende overheid vreemd is 
 
De aannemer mag geen klacht indienen, noch schadeloosstelling, noch herziening van zijn 
overeenkomst vragen, wegens: 
 
1. maatregelen getroffen voor de instandhouding van - of uit veiligheidsoverweging voor - 

de scheepvaart of in verband met het regime van de waterweg; 
 
2. averij aan zijn materiaal door de uitvoering der werken of door de scheepvaart; 
 
3. werken uitgevoerd binnen zijn werkterrein, zowel op de waterweg als te land, door 

andere besturen en aannemers; 
 
4. gebrek aan arbeiders, aan vervoer, aan brandstof, alsook wegens gevallen van 

overmacht; 
 
6. werkonderbrekingen, al dan niet opgelegd door de aanbestedende overheid of door nv 

De Scheepvaart indien de scheepvaart zulks vordert; 
 
7. het verkeer op de oevers of de dienstwegen; 
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8. de aanwezigheid van kabels, ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen of materialen die 
hij moet verwijderen om de werken uit te voeren; 

 
9. de aard en toestand van de terreinen, de ondergrond of de aanwezigheid van een 

overvloed aan grondwater of schommelingen van het grondwater en het rivier- en 
plaspeil; 

 
10. de weersomstandigheden; 
 
11. de gevolgen van een hoogwatergolf en –periode. 
 

Art. 16. § 3. en § 4. - Klachten en verzoeken 
 
De schriftelijke inlichtingen, klachten en verzoeken bedoeld onder deze paragrafen worden 
in voorkomend geval door de aannemer per aangetekend schrijven aan de aanbestedende 
overheid betekend. 
Ongeacht zijn tussenkomsten ten gunste, is de aanbestedende overheid niet 
verantwoordelijk voor het laattijdig verstrekken van inlichtingen en gegevens door derden 
aan de aannemer, behalve indien deze resultaten zijn van opdrachten door de 
aanbestedende overheid eerder opgedragen aan deze derden. Niettemin vallen deze, in 
voorkomend geval, onder toepassing van art. 16,§1. en §2. van de AAV en kunnen ze het 
onderwerp uitmaken van een klacht of verzoek zoals omschreven in art. 16,§3. en §4., en 
worden eveneens per aangetekend schrijven aan de aanbestedende overheid betekend. De 
datum van de aantekening bij de post of een gelijkwaardig bewijs van ontvangst geldt als 
datum van de betekening. 
 

Art. 17. § 3. - Verzoek om teruggave van boeten 

 
De aanvragen tot kwijtschelding van de opgelopen boeten moeten per aangetekende brief 
worden gericht aan nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, t.a.v. de heer ir. Arie 
Vermin, afdelingshoofd, Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt. De datum van aantekening bij 
de post geldt als datum van de aanvraag. 
 

Art. 19. § 1. - Opleveringen 
 
De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door 
derden, worden ten laste van de aannemer aangerekend tegen de door deze derden 
gefactureerde kostprijs. 
De kosten van de prestaties die de aannemer in verband met de opleveringen zelf uitvoert, 
blijven te zijnen laste. 
 

Art. 20. § 4. – Straffen 
 
Speciale straffen voor inbreuken tegen de maatregelen aangaande het veiligheids- en 

gezondheidsplan 
Elke kleine inbreuk tegen de maatregelen aangaande het veiligheids- en gezondheidsplan 
wordt bestraft met een boete van 50,00 euro. Elke zware inbreuk tegen voornoemde 
maatregelen wordt bestraft met een boete van 620,00 euro. 
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De aanbestedende overheid bepaalt eigenmachtig of een vastgestelde inbreuk klein dan wel 
zwaar is, en dat in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking. 
Bij herhaling van de inbreuk wordt de boete verdubbeld.  
 
 
Speciale straffen voor het niet naleven van de verplichtingen opgenomen in het 

bijzonder bestek. 
Indien wordt vastgesteld dat de aannemer een bepaalde verplichting opgenomen in de 
artikels van het bijzonder bestek niet naleeft, zal dit aanleiding geven tot het ambtshalve 
toepassen van een straf ten bedrage van 1.000,00 euro per inbreuk, onverminderd de 
kortingen wegens minderwaarde. 
 

Speciale straffen voor schending bodemsaneringsdecreet en uitvoeringsbesluiten. 

Indien de aannemer door onzorgvuldigheid een nieuwe bodemverontreiniging zou 
veroorzaken, dan zal dit aanleiding geven tot het ambtshalve toepassen van een straf ten 
bedrage van 2.500,00 euro.
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HOOFDSTUK II - Bijzondere bepalingen 
 

Afdeling I. - Opdrachten voor aanneming van werken en concessies voor openbare 

werken 

Art. 25. - Elementen die in de prijzen zijn begrepen 

 
Zonder dat onderstaande voorschriften herhaald worden bij de omschrijving van elke post 
van de opmetingsstaat en behoudens andersluidende bepalingen van de opmetingsstaat of 
de andere aanbestedingsbescheiden, geldt het volgende:  
 
1) In de eenheidsprijs of globale prijs van elke post (of onderdeel ervan) van de 

opmetingsstaat zijn begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alle prestaties eigen 
aan het te verwezenlijken werk, zoals alle leveringen van de nodige materialen, het 
verwerken, plaatsen en opstellen, het opvoegen, het aansluiten, het noodzakelijke 
grondwerk, het reinigen, het bijwerken, het aanbrengen van voorzieningen, het 
wegruimen van overtollige grond, afval, enzovoort, de huur van het materieel, 
handenarbeid en alle bijhorende prestaties vereist voor een volmaakte uitvoering. 
 

2) Alle in deze aanneming te verwerken materialen zijn nieuw en zijn, met inbegrip van 
de grondspecie, door de aannemer te leveren tenzij het bestek of de opmeting het 
uitdrukkelijk anders bepaalt. 
 

3) De posten van de opmetingsstaat omvatten de kosten verbonden aan het uitvoeren van 
de werken in meerdere uitvoeringsfasen, alsook in voorkomend geval, de kosten 
verbonden aan de bemaling en verlaging van de grondwaterstand, de damwanden, 
beschorings- en bestempelingswerken. 
 

4) De posten welke betrekking hebben op de aanvullingen omvatten in voorkomend geval 
het vervoer en het voorlopig stapelen van de aanvullingen, het terug opnemen, het 
laden op een vervoermiddel, en het vervoer naar de plaats van het definitief verwerken 
alsook het verdichten, het vlak afwerken en het taluderen. 
 

5) Er wordt geen rekening gehouden met het volume dat de ontgraven grond in ophoging 
meer inneemt dan in ingraving.  Het totaal volume in ophoging is derhalve 
conventioneel gelijk aan het totaal volume in uit- of afgraving. 
 

6) De posten welke betrekking hebben op betonstorten omvatten: de leveringen, de 
kistingen, het trillen, het bijwerken, stalen strippen in de hernemingsvoegen, het 
gladstrijken, de voltooiing zoals opgelegd door het bijzonder bestek en/of de 
opmetingsstaat, de ondersteuningen, ontkistingen, het beschermen van de oppervlakken 
(tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het bijzonder bestek) en wanneer daarvoor geen 
aparte post in de opmetingsstaat is voorzien, het nodige grondwerk, zelfs indien in de 
beschrijving van de betrokken post, het grondwerk niet expliciet is vermeld. 
 

7) De posten welke betrekking hebben op wapeningsstaal in de werken in het beton 
omvatten: de leveringen, het afsnijden, het plooien, de haken en de overlappingen, het 
plaatsen, het binden en het ondersteunen. 
 

8) De posten welke betrekking hebben op ijzer, het staal dat geen wapeningsijzer is, 
omvatten: de leveringen, de bewerkingen, het lassen, het voorlopig en definitief 
monteren in de constructiewerkplaats en in bedrijfswaardige staat op de werf, alle 
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bewerkingen voor het regelen en verankeren en naargelang het geval het blankmaken, 
galvaniseren of metaliseren en schilderen in de constructiewerkplaats en op de werf, 
alsook het laden op een vervoermiddel, het vervoer en ontladen op de werf en alle 
bijkomstigheden. 
 

9) De posten welke betrekking hebben op de uitbraak en opbraak omvatten het nodige 
grondwerk en ook het vervoer buiten het Gewestdomein (domein in beheer bij nv De 
Scheepvaart), van alle puin en afbraakmaterialen die niet ten behoeve van de 
aanbestedende overheid moeten gekuist en gestapeld worden. 

 
10) Voor alle posten waarbij grondwerken in uitgraving en/of afgraving begrepen zijn in de 

eenheidsprijs, is steeds, hetzij het afvoeren van de grond naar een stapelplaats (wanneer 
de grond hergebruikt zal worden binnen de werf), hetzij het afvoeren buiten het 
Gewestdomein (domein in beheer bij nv De Scheepvaart), begrepen in de eenheidsprijs 
van de desbetreffende post, alsook alle bijhorende kosten welke volgen uit de 
toepassing van de nieuwe leidraad grondverzet (werken, administratie, milieukosten, 
stort- en/of verwerkingskosten, enz.). 

 
11) De posten welke betrekking hebben op ankers voor het inbetonneren van stalen 

onderdelen omvatten ook het maken van splitvormige uiteinden en het aanlassen van 
deze ankers op de stalen onderdelen. 

 
12) De kosten tengevolge van het storten van afval dienen begrepen te zijn in de 

eenheidsprijs van de respectievelijke posten. 
 
13) Het tijdelijk stockeren van uitgegraven bodem binnen of buiten de werf is een last van 

de aanneming, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt elders in dit bestek. 
 

Art. 25. § 1. - Bijkomende werken en kosten 
 
Voor metaalconstructies gelden eveneens de bepalingen van artikel 25. § 1. van het 
dienstorder LI 2003/16. 
 
Punt 2° van art. 25. §1. AAV wordt gelezen samen met de volgende bepaling: 
 
Alle voorlopige of definitieve verleggingen van installaties van concessiehoudende en/of 
nutsmaatschappijen, die enkel noodzakelijk zijn wegens het gebruik van bijzondere 
uitvoeringsmiddelen gekozen door de aannemer, zijn inbegrepen in de aannemingssom. 
 
Punt 6° van art. 25. §1. AAV : De berekeningswijze van de keuringskosten is vermeld in 
art. 27. §2. van dit bijzonder bestek. 
 
Aan deze paragraaf wordt verder een punt 7° toegevoegd :  
 
De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat vanaf 1 juni 2008 het  nieuwe 
Bodemdecreet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn. 
 
Wanneer gronden moeten aangevoerd worden, dan moet de aannemer instaan voor het 
bewijs van herkomst van de gronden en van het voldoen van de gronden voor de gevraagde 
toepassing. 
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Bij afvoer van gronden buiten de werkzone moet de aanbestedende overheid het bewijs 
leveren van herkomst en van de kwaliteit van de af te voeren gronden. 
 

Art. 27. § 1. - Keuring - Algemeen 
 
Voor werken waarbij puingranulaten worden aangewend,  vraagt het Vlaams reglement 
inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), besluit van de Vlaamse regering van 
5 december 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2004, voor de meeste 
toepassingen een COPRO-keuring of een gelijkwaardige kwaliteitscontrole.  
Onder gelijkwaardige kwaliteitscontrole moet worden verstaan dat minstens dezelfde 
controleprocedures en dezelfde waarborgen aanwezig zijn als bij een COPRO-keuring.  
De controleprocedures slaan op de interne kwaliteitscontrole (acceptatiebeleid, registratie van 
alle aan- en afvoer, controle van de kwaliteit) en de externe controle hierop door een  
onafhankelijke instelling. 
Met dezelfde waarborgen wordt bedoeld dat de exploitant van de breekinstallatie de nodige 
vergunningen en gebruikscertificaten moet bezitten waardoor gewaarborgd wordt dat voldaan 
is aan alle nodige milieuhygiënische en bouwtechnische kwaliteitsvoorschriften. 
 
Iedere vracht wordt vergezeld van een afleveringsbon die minstens de volgende elementen 
vermeldt: 
 
− een volgnummer; 
− de naam van de producent; 
− de productiezetel met zijn identificatienummer; 
− de datum en het uur van de afvoer; 
− de productidentificatie; 
− de nauwkeurige omschrijving van de bestemming; 
− de naam van de vervoerder; 
− de nummerplaat van het vervoermiddel; 
− de hoeveelheid puingranulaat (in ton); 
− de vermelding "met certificaat COPRO", of met vermelding van een gelijkaardige 

kwaliteitscontrole. 
 
Bij het begin van het werk wordt tussen de aannemer en de aanbestedende overheid 
afgesproken hoe de afleveringsbonnen zullen worden verzameld op het werk, ook in het geval 
dat geen toezichter de werken opvolgt. Zo op voorhand geen afspraken worden gemaakt, 
worden de afleveringsbonnen dagelijks afgegeven op het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Art. 27. § 2. - Keuringsmodaliteiten 
 
Alle proeven en controles voor een keuring die in een laboratorium plaatsvinden, moeten 
gebeuren in een eigen laboratorium van de aanbestedende overheid of in een door BELAC 
geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium moet over een accreditatie beschikken 
gedurende de gehele duur van de overheidsopdracht. Het laboratorium moet de 
vervaldagen van haar accreditatie, alsook de eventuele verlengingen aan de aanbestedende 
overheid meedelen. Het bewijs van accreditatie moet uiterlijk op het moment van de 
gunning van de opdracht voorgelegd worden. wanneer voor bepaalde proeven of controles 
geen eigen laboratorium of minder dan 3 geaccrediteerde laboratoria bestaan, kan de 
aanbestedende overheid zelf een laboratorium aanwijzen (vb. het referentielaboratorium, 
een universiteit,…). “erkennen” moet dan gelezen worden als “aanvaarden”. De 
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aanbestedende overheid kan pas een laboratorium aanwijzen na zich zelf van de 
bekwaamheid van het laboratorium te hebben vergewist. 
 
Alle keuringskosten en alle kosten voor de proeven, de voorbereiding en de verzending van 
de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd (aan BENOR en ATG) 
gelijkwaardige producten, zoals bepaald in de aanvulling van de voorlaatste alinea van 
artikel 12. § 1. van de AAV, zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar 
de proeven uitgevoerd worden. 
 
De paragraaf moet worden gelezen samen met volgende bepalingen: 
 
"1° Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de 

a posteriori uitgevoerde technische keuringen 
 

a) Merken, bemonsteren, controles en proeven 
 
Volgende bepalingen gelden: 
De algemene regel is dat het merken, het bemonsteren en de controles betreffende het 
algemeen uitzicht, de afwerking, de afmetingen, de massa van de te keuren producten 
en de proeven voor zover ze in situ moeten worden uitgevoerd op de bouwplaats: o.a. 
- de controle van het draagvermogen, 
- het profiel en de vlakheid van het(de) oppervlak(ken), 
- de dikte van de afgegraven bovenste bodemlaag en van de afdekkingslaag, 
- de verdichting, 
- de bodempeilen en -hellingen en dwarsafmetingen van sloten, 
- het tracé, 
- het lengteprofiel, 
of op de plaats van bestemming van de levering op tegenspraak worden verricht door 
de gemachtigde van de aanbestedende overheid, d.w.z. in aanwezigheid van de 
aannemer of zijn gemachtigde en eventueel ook van de fabrikant of zijn gemachtigde, 
in het geval dat deze door de aannemer is uitgenodigd. Bij verstek is de gemachtigde 
van de aanbestedende overheid gerechtigd de verrichtingen alleen uit te voeren. 
 
Evenwel kunnen de aanbestedingsdocumenten vermelden dat voor sommige producten 
de verrichtingen op andere plaatsen moeten gebeuren. 
 
Door bemiddeling van de aannemer worden kosteloos aan de aanbestedende overheid 
de werkkrachten alsmede de gekalibreerde proefwerktuigen, gebruikelijke voorwerpen 
en gewaarmerkte meettoestellen die hierbij nodig zijn, verstrekt. De te kalibreren 
toestellen moeten voorzien zijn van een kalibratiecertificaat met geldigheidsdatum. 
Voor het verrichten van de wegingen die nodig zijn voor het nazicht van de producten 
waarvoor een theoretische of een benaderende massa werd vooropgesteld, moeten 
behoorlijk geijkte weegtoestellen kosteloos ter beschikking van de aanbestedende 
overheid worden gesteld. De kosten van de prestaties die in verband met de keuringen 
worden geleverd door derden worden ten laste van de aannemer aangerekend tegen 
deze door derden gefactureerde kostprijs. 
 
b) Vervangingsproducten en vervangingswerken 
 
De kosten van de voorbereiding van de monsters, van het vervaardigen van 
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proefstukken en proeven betreffende vervangingsproducten zijn voor rekening van de 
aannemer. 
De producten of werken die een eerste maal werden geweigerd doch na omwerking of 
behandeling opnieuw voor keuring worden aangeboden, worden insgelijks als 
vervangingsproducten of vervangingswerken beschouwd. 
Wanneer de a posteriori uitgevoerde keuring van de werken vaksgewijze gebeurt, 
moeten ze slechts vervangen, omgewerkt of behandeld worden voor zover als nodig, 
teneinde te voldoen aan de voorschriften van de algemene aannemingsvoorwaarden 
en/of van de aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende overheid verricht alsdan 
alleen een nazicht van de werken voor zover ze dienden vervangen, omgewerkt of 
behandeld te worden, d.w.z. dat de individuele proefresultaten vastgesteld bij het 
vroeger nazicht behouden blijven, behalve waar de werken moeten worden vervangen, 
omgewerkt of behandeld. 
De aannemer wordt geacht hiermede impliciet akkoord te gaan, zo niet dient hij, binnen 
de vijftien kalenderdagen nadat de weigering werd meegedeeld, de aanbestedende 
overheid uitdrukkelijk te verzoeken de werken in het geweigerd vak aan een volledig 
nieuw nazicht te onderwerpen. 
Om te kunnen nagaan of de aannemer de werken voor zover als nodig vervangen, 
omgewerkt of behandeld heeft, teneinde te voldoen aan de voorschriften van de 
algemene aannemingsvoorwaarden en/of van de aanbestedingsdocumenten, verricht de 
aanbestedende overheid in de betreffende deelvakken in voorkomend geval een dubbel 
nazicht, namelijk waar de werken niet werden vervangen, omgewerkt of behandeld en 
waar wel. 
De uitslag van elk nazicht afzonderlijk moet voldoening schenken. Voor het bepalen 
van eventuele refacties worden als representatieve proefresultaten voor het betreffende 
deelvak, de gewogen gemiddelden van de individuele proefresultaten van het dubbel 
nazicht genomen, rekening houdende met de hoeveelheden van de wel- en van de niet-
vervangen, omgewerkte of behandelde werken. 
De kosten van de voorbereiding van de monsters, van het vervaardigen van 
proefstukken en proeven betreffende het dubbel nazicht van de producten of werken 
zijn voor rekening van de aannemer. 
 

2° Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen 
 

De algemene regel is dat de andere dan in de algemene toepassingsmodaliteiten 
voorziene controles en de proeven naderhand worden verricht in de laboratoria van de 
aanbestedende overheid of in erkende laboratoria naar keuze van de aanbestedende 
overheid. 
Onmiddellijk na het nemen en het merken van de monsters door de gemachtigde van de 
aanbestedende overheid, van de te beproeven stukken of van de materialen voor het 
vervaardigen van de proefstukken, worden deze producten door bemiddeling van de 
aannemer kosteloos onder toezicht van de gemachtigde van de aanbestedende overheid 
gezonden naar de laboratoria die met het nazicht zijn belast. 
De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te 
bereiden monsters, zijn voor rekening van de aannemer. 
De aannemer draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 
 
Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de fabrikant 
of van de leverancier, worden de in gereedheid gebrachte proefmonsters of te 
onderzoeken stukken binnen de vijftien kalenderdagen na het merken, ter beschikking 
van de gemachtigde van de aanbestedende overheid gesteld. 
Het nazicht gebeurt in aanwezigheid van deze gemachtigde. 
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De proeven op de producten en de kosten van de voorbereiding van de monsters, zijn 
alsdan altijd voor rekening van de aannemer, waar zij ook mogen plaatsvinden. 
Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de aannemer 
of op de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering, verstrekt de 
aannemer kosteloos aan de aanbestedende overheid de werkkrachten alsmede de 
werktuigen en de gebruikelijke voorwerpen die voor het nazicht en de keuring van de 
producten nodig zijn; hij stelt kosteloos gewaarmerkte meettoestellen en 
proefwerktuigen voor het verrichten van de proeven in zijn werkhuizen of op de 
bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering ter beschikking van de 
aanbestedende overheid. 
In het geval echter dat de aannemer kan aantonen dat de producten die hij zal 
aanwenden, hetzij tijdens de fabricage, hetzij op de opslagplaats van de fabrikant of 
leverancier, overeenkomstig de voorschriften van de algemene 
aannemingsvoorwaarden en/of van de aanbestedingsdocumenten, door een onpartijdige 
instelling werden nagezien, worden de andere controles en de proeven uitsluitend 
verricht in de laboratoria van een bestuur of in laboratoria, naar keuze van de 
aanbestedende overheid. Alsdan zijn de laboratoriumkosten betreffende de 
voorbereiding van de monsters en/of van de te bereiden monsters voor rekening van de 
aanbestedende overheid en draagt de aanbestedende overheid ook de kosten van het 
nazicht in deze laboratoria. 
 

3° Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de a posteriori uitgevoerde technische 
keuringen 

 
De algemene regel is dat de andere dan in de algemene toepassingsmodaliteiten 
voorziene controles en proeven naderhand worden verricht in de laboratoria van de 
aanbestedende overheid of in erkende laboratoria naar keuze van de aanbestedende 
overheid. 
Onmiddellijk na het nemen en het merken van de monsters door de gemachtigde van de 
aanbestedende overheid, van de te beproeven stukken of van de materialen voor het 
vervaardigen van de proefstukken, worden deze producten door bemiddeling van de 
aannemer en vrij van alle kosten onder toezicht van de gemachtigde van de 
aanbestedende overheid gezonden naar de laboratoria die met het nazicht zijn belast. 
De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te 
bereiden monsters, zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. 
De aanbestedende overheid draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

 
Belangrijke opmerking: 
 

De voorschriften van de 1ste alinea van art. 27 § 2 van de dienstorder LI 2003/16 
worden vervangen door hetgeen volgt: 
Wat betreft het gewalst staal, het gietstaal, het smeedstaal, het corrosievast staal, het 
veredelstaal, het brons, het aluminium, het gietijzer, de klinknagels, de gewone bouten, 
de bouten met hoge treksterkte, de lasproducten, de rubbers en de kunststoffen die tot 
een metaalconstructie behoren, evenals de kwalificatie van lasprocedures, de lassers en 
de lasoperateurs worden de proeven en de controles verricht in de werkhuizen van de 
fabrikant. Bijgevolg zijn, volgens de AAV, alle kosten betreffende die proeven en 
controles ten laste van de aannemer, waar ook die proeven en controles worden verricht, 
behalve indien zij worden verricht in de laboratoria van de aanbestedende overheid. 
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Art. 27. § 3. - Keuringstermijn 
 
Keuringstermijn m.b.t. de a posteriori uitgevoerde keuringen:  
 
"Voor de uitvoering van de controles en de proeven, die na voltooiing van de gezamenlijke 
werken bezwaarlijk nog kunnen uitgevoerd worden, beschikt de aanbestedende overheid 
over een termijn van maximum vijf werkdagen, ingaande de dag na het ontvangen van het 
verzoek van de aannemer om tot de controles en de proeven over te gaan. 
Voor de uitvoering van de andere controles en proeven en de kennisgeving van de 
goedkeuring of afkeuring beschikt de aanbestedende overheid over maximum dertig 
kalenderdagen, ingaande de dag na het ontvangen van het verzoek om tot de keuring over 
te gaan en bij ontstentenis ervan de dag na voltooiing van de gezamenlijke werken. 
Deze termijn wordt vermeerderd met dertig kalenderdagen indien de keuringsverrichtingen 
een onderzoek in een laboratorium met zich brengen. 
Bovendien moeten de te keuren producten of werken dertig kalenderdagen voor het 
verstrijken van de termijn voldoende ouderdom hebben om het onderzoek in het 
laboratorium te kunnen verrichten. Zo niet, wordt de termijn overeenkomstig aangepast." 
 

Art. 27. § 4. - Keuring en toezicht 
 
I. Het gewalst staal voor een staalconstructie, gietstaal, smeedstaal, gietijzer, 

klinknagels, gewone bouten en bouten met hoge treksterkte worden geacht het 
nazicht te ondergaan in de werkplaatsen van de fabrikant. Alle kosten betreffende die 
proeven zijn ten laste van de aannemer. 

 
II.   De proeven en controles bestaan uit: 
20.1het nazicht van de lasproducten en van de werkmethodes of lasprocedures; 
20.2het nazicht van de kwalificatie van de lassers en van de operateurs voor automatisch 

lassen. 
 
Dat nazicht wordt naar keuze van de aanbestedende overheid uitgevoerd, hetzij in 
een door haar erkend privé-laboratorium, hetzij in haar eigen laboratorium. De 
kosten verbonden aan het maken van de proefstukken en het versturen naar het 
laboratorium zijn ten laste van de aannemer, terwijl de kosten voor het voorbereiden 
van de proefstaven en de laboratoriumkosten  door de aanbestedende overheid 
worden gedragen, tenzij het vervangingsproducten betreft waarvoor die laatste 
kosten altijd ten laste van de aannemer zijn. 

 
III.   Als de proeven, ten laste van de aannemer, uitgevoerd worden in een door de 

aanbestedende overheid erkend laboratorium, wordt de proefaanvraag naar het 
laboratorium gestuurd door de aanbestedende overheid. 

 
IV.  Niet-destructieve controle van lassen 

 
De kosten voor de radiografische controle van de stomplassen zijn ten laste van de 
aannemer, tot een bedrag dat overeenstemt met 20% van de totale lengte van die 
lassen, inclusief de lassen uit te voeren op de bouwplaats. 
 
De aanbestedende overheid heeft het recht die controle te verhogen, of te verlagen, 
zonder dat ze evenwel minder mag bedragen dan 10% van de lengte van de 
stomplassen. 
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Wanneer de radiografische controle onmogelijk is, wordt ze vervangen door een 
ultrasone controle, die uitgevoerd wordt onder dezelfde voorwaarden als die 
vastgesteld voor de radiografische controle. 
 
De controles worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en in aanwezigheid van de 
aanbestedende overheid. 
 
De inschrijver vermeldt in zijn offerte, zowel voor de radiografische als voor de 
ultrasone controle, de eenheidsprijs per strekkende meter te controleren stomplas. Dit 
om een verrekening te kunnen opmaken indien de werkelijk uitgevoerde controle 
verschilt van die welke vastgesteld is, namelijk 20 % van de totale lengte van de 
stomplassen. Die prijzen zijn niet voor herziening vatbaar. 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich daarenboven het recht voor om, op eigen 
kosten, andere bijkomende niet-destructieve controles uit te voeren of te laten 
verrichten door een controleorganisme (inclusief op de verbindingen die hoeklassen 
omvatten). 
 
De aannemer mag nooit een niet-destructieve controle inroepen om een 
termijnverlenging of een vergoeding te eisen. 

 

Art. 27. § 5. - Tegenproef 
 
Deze paragraaf wordt door volgende bepaling vervangen: 
 
"§ 5. Tegenproef. 
 
Ingeval de resultaten van de proeven worden aangevochten, heeft ieder van de partijen het 
recht een tegenproef aan te vragen. 
De tegenproef kan het onderzoek van al de eigenschappen die ook voor het eerste nazicht 
werden vooropgesteld, inhouden. 
 
De algemene regel is, dat alsdan de tegenproef uitgevoerd wordt op grond van eenzelfde 
aantal monsters en proefstukken zoals bij het eerste nazicht, in een laboratorium dat in 
gemeen overleg tussen partijen aangewezen wordt onder de erkende laboratoria. 
 
Indien dit evenwel niet mogelijk blijkt wordt de tegenproef uitgevoerd op grond van het 
dubbel aantal monsters en proefstukken zoals bij het eerste nazicht. In dat geval worden 
deze monsters en proefstukken voor de helft in de gekozen erkende laboratoria van iedere 
partij nagezien. 
 
Wanneer de uitslag van de proeven niet in zijn geheel maar alleen voor sommige 
proefresultaten wordt betwist, betreft de tegenproef alleen de betwiste proefresultaten en 
wordt het aantal monsters en proefstukken voor de tegenproef overeenkomstig aangepast. 
 
Ingeval de aanvrager van de tegenproeven wenst dat het onderzoek al de eigenschappen 
omvat die ook voor het eerste nazicht werden vooropgesteld, dient dit uitdrukkelijk in de 
aanvraag vermeld. 
 
Teneinde representatief te zijn, moeten de kenmerken van de monsters en proefstukken 
voor de tegenproef, zoveel mogelijk deze van de monsters en proefstukken voor de 
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oorspronkelijke proef benaderen; derhalve moet bij bemonstering in situ, de 
monsterneming voor de tegenproef verricht worden in de onmiddellijke omgeving van de 
plaatsen waar de monsters voor de oorspronkelijke proef werden genomen. 
 
De processen-verbaal van de laboratoria worden aan de aanbestedende overheid 
toegezonden, die deze bij ter post aangetekend schrijven aan de aannemer toestuurt. 
 
De uitslagen van de tegenproeven zijn beslissend. 
 
In geval van een dubbel aantal monsters worden als individuele waarden beschouwd, de 
paarsgewijze berekende gemiddelden van de individuele waarden van de beide laboratoria. 
 
De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de aanbestedende overheid in het geval de 
uitslagen van de tegenproef volledig voldoen aan de gestelde eisen zonder dat deze 
aanleiding geven tot enige refactie. 
 
Zo de aannemer de tegenproef aanvraagt, moet hij dit bij ter post aangetekende brief 
mededelen ten laatste de vijftiende kalenderdag volgend op de afgifte bij de post van het 
proces-verbaal dat hem kennis geeft van het resultaat van de eerste proef. 
 
Zo de aanbestedende overheid de tegenproef aanvraagt, moet de aanvraag bij ter post 
aangetekende brief aan de aannemer worden overgemaakt gelijktijdig met het proces-
verbaal dat hem kennis geeft van de uitslag van de oorspronkelijke proef. 
 
Na verloop van de aangehaalde termijnen is de aanvraag van een tegenproef niet meer 
ontvankelijk. 
 
De aanbestedende overheid beschikt voor de kennisgeving van de goedkeuring of 
afkeuring over maximum dertig kalenderdagen, ingaande de dag na de verzending van de 
aanvraag van de tegenproeven. 
 
Deze termijn wordt op zestig kalenderdagen gebracht, indien de keuringsverrichtingen een 
onderzoek in een laboratorium meebrengen. 
 
Ingeval de monsters door bemiddeling van de aannemer, onder toezicht van de 
gemachtigde van de aanbestedende overheid gezonden worden naar het laboratorium dat 
met het nazicht is belast, valt de termijn die verloopt tussen het nemen en het merken van 
de monsters enerzijds, en hun ontvangst bij het laboratorium anderzijds, buiten de termijn 
waarover de aanbestedende overheid beschikt om van haar beslissing tot aanvaarding of 
weigering kennis te geven. 
 
Een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn wordt toegestaan in de mate dat de 
tegenproef de aannemer in het gelijk stelt, en voor zover hij bewijst dat de uitvoering van 
zijn werken hierdoor werd vertraagd. 
Deze verlenging sluit elk recht op schadevergoeding uit.". 
 

Art. 28. § 1. - Bevel tot uitvoering en leiding van de werken 
 
Onderhavige opdracht is opgesplitst in 3 deelcontracten: 
Deelcontract 1 is  de levering van de vijzels voor de werken te Ham. 
Deelcontract 2 is uitvoering van de werken van het bestek voor de locatie te Ham. 
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Deelcontract 3 is de uitvoering van de werken van het bestek voor de locatie te Olen (hier 

is geen apart deelcontract voor de bestelling van de vijzels). 
 
De bepalingen inzake deelopdrachten van onderhavig artikel in het standaardbestek 230 
zijn niet van toepassing. 
 
De uitvoeringstermijn wordt voor deelcontract 1 vastgesteld op 240 kalenderdagen, voor 
deelcontract 2 250 werkdagen en voor deelcontract 3 340 werkdagen en neemt telkens een 
aanvang op de datum vermeld in het betreffende bevel tot aanvang van de werken. 
 
Voor elk deelcontractopdracht wordt een afzonderlijk aanvangsbevel uitgeschreven. De 
respectieve uitvoeringstermijnen voor elke deelcontractopdracht neemt dan ook telkens een 
aanvang op de datum vermeld in het bijhorende bevel tot aanvang van de werken. 

Art. 28. § 2. - Gelijktijdig uit te voeren opdrachten 
 
De aannemer mag geen verlenging van termijn, noch vergoeding van welke aard ook eisen 
wegens belemmering veroorzaakt door de aanwezigheid van materieel van andere 
aannemers, door de uitvoering van werken toegelaten of bevolen door nv De Scheepvaart 
of EMA (Elektriciteit en Mechanica Antwerpen). 
 
Dit geldt o.a. voor werken uitgevoerd binnen de grenzen der opdracht door 
vergunninghoudende besturen en maatschappijen, voor het plaatsen en verplaatsen van 
kabels en leidingen, e.d.. 
 
Hij mag zich daarentegen niet verzetten noch vergoedingen vragen wegens de doorgang of 
het tijdelijk in gebruik nemen door andere aannemingen, binnen de grenzen zijner 
bouwplaats, voorzover de aanbestedende overheid zulks toelaat of beveelt. Hij mag geen 
hinder veroorzaken voor de uitvoering der werken welke de aanbestedende overheid 
bevolen of toegelaten heeft en welke uitgevoerd worden door toedoen van de 
afgevaardigden van de aanbestedende overheid of door toedoen van derden. 
 
Als werken uit te voeren binnen de grenzen van de aanneming dienen te worden 
beschouwd: 
- het wegnemen, verplaatsen en heraanleggen van bestaande kabels, leidingen en 

verlichtingspalen; 
-  het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen; 
-  het aanleggen van verlichting en signalisatie; 
- montagewerken van constructies op de bouwplaats. 
 
Er wordt bijzondere aandacht op gevestigd dat deze opsomming niet beperkend is. 
 
 
 

Art. 29. § 1. - Schorsing van het werk 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de uitvoering van de werken te 
verbieden gedurende de volledige periode dat zij, naar het oordeel van de aanbestedende 
overheid, niet zonder bezwaar gedurende die periode kunnen uitgevoerd worden en dit 
naargelang de vordering van eventueel gelijktijdig uit te voeren werken. 
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Art. 30. § 1. - Algemene maatregelen 
 
Algemeenheden 
 
1. Door het neerleggen van zijn offerte wordt de aannemer geacht de toestand ter plaatse 

te kennen, rekening te hebben gehouden met de werkomstandigheden, de toegangen tot 
de bouwplaats en bijhorigheden en zich voorafgaandelijk te hebben vergewist van de 
mogelijkheid om de werken met volledig succes uit te voeren in al zijn delen. De 
aannemer kan zich niet beroepen op leemten in de aanbestedingsplannen om 
schadevergoeding of verrekening te eisen wegens de aanwezigheid van obstakels die 
de uitvoering bemoeilijken, voor zover deze obstakels op het ogenblik van de 
aanbesteding bekend zijn of kunnen zijn. Hij wordt nl. verondersteld alle nodige 
inlichtingen ter plaatse te hebben ingewonnen. 

 
2. De aannemer dient te voldoen aan de voorschriften van de wet omtrent het welzijn op 

het werk. 
Tijdens het nazicht, de proeven of monsternemingen, neemt de aannemer alle vereiste 
maatregelen om de veiligheid van de personeelsleden, van de aanbestedende overheid 
en van derden te waarborgen voor zijn rekening. 
De aannemer neemt alle gewenste maatregelen voor de uitvoering van zijn werken 
zodat zijn werklieden en het toezichtspersoneel van de aanbestedende overheid op de 
bouwplaats veilig kunnen werken. 
De aanbestedende overheid heeft het recht, zonder vergoeding, alle wijzigingen te 
eisen die het nodig acht voor een veilig toezicht. 

 
3. Vooraleer de betrokken werken te starten, dient de aannemer die beroep doet op één of 

meerdere onderaannemers, de coördinator-verwezenlijking hiervan op de hoogte te 
brengen en de administratieve gegevens van deze onderaannemer(s) aan de coördinator 
over te maken. 

 
4. Vooraleer de werken te starten, moet de aannemer zijn “Beleidsverklaring inzake veilig 

werken” kenbaar maken op de werf, en er naar handelen tijdens de uitvoering. 
 
5. De aannemer is verplicht de start van het grondwerk te melden aan een erkende 

bodembeheerorganisatie. 
 
De volgende bepalingen van het standaardbestek 230 voor de waterbouw zijn van 

toepassing:  
 

1. Verkeersveiligheid en signalisatie 

Deze bepaling wordt aangevuld als volgt:  
 
De aannemer neemt op zijn kosten alle nodige maatregelen voor de veiligheid van 
voetgangers, fietsers en gebruikers van de openbare weg en de jaagpaden en 
uitbatingswegen op en in de nabijheid van de bouwplaats. Hij zorgt voor voldoende 
afbakeningen, signalisatie en verlichting van de werken, om op alle gebied een volkomen 
veiligheid te waarborgen en dit ter voldoening van de aanbestedende overheid. De 
aannemer blijft aansprakelijk voor alle verkeersongevallen en andere ongevallen, die zich 
ten gevolge van de uitvoering van zijn werken voordoen. 
 
Indien de aannemer gebruik maakt van de bestaande jaagpaden voor het verplaatsen van 
zijn materiaal, wordt dit slechts toegestaan op zijn verantwoordelijkheid. Alle 
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beschadigingen aan de oever, de jaagpaden, enz. zullen door hem op eenvoudig bevel van 
de aanbestedende overheid worden hersteld. Daarvoor zal vóór het begin van de werken 
een tegensprekelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt. 
 
Het personeel van nv De Scheepvaart blijft bevoegd, zowel op als in de omgeving van de 
werken, om de voorschriften betreffende de politie en de scheepvaart te doen naleven, 
evenals alle andere voorschriften die zouden opgelegd worden in toelatingen, 
omzendbrieven, bijzondere bepalingen of berichten.  Op alle openbare domeinen is de 
politie bevoegd. 
 
Verantwoordelijke werfsignalisatie 

 
De (hoofd)aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de signalisatie van zijn werken 
en van de veroorzaakte verkeershinder. 
 
Er dient steeds een aanspreekpunt bereikbaar te zijn voor herstellingen en voor dringende 
onderhouds- en aanpassingswerken aan de werfsignalisatie. Dat aanspreekpunt, met naam 
en telefoonnummer, wordt als "verantwoordelijke werfsignalisatie" voorbij het werk 
vermeld in het geel op zwarte achtergrond, zoals bepaald in het MB betreffende het 
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. De inhoud van 
deze vermelding is de verantwoordelijkheid van de (hoofd)aannemer. 
 
Deze "verantwoordelijke werfsignalisatie" kan een bedrijf zijn (de hoofdaannemer zelf of 
een onderaannemer, vb. een gespecialiseerd signalisatiebedrijf) of een persoon (vb. een 
werknemer). 
 
Indien een onderaannemer wordt vermeld, dient deze desgevallend een registratie en een 
erkenning te hebben volgens de algemene voorschriften terzake; bovendien dient ook een 
schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten die bij het begin van de werken aan de 
aanbestedende overheid wordt voorgelegd. Contractueel blijft de (hoofd)aannemer 
verantwoordelijk t.o.v. de aanbestedende overheid. 
 
De "verantwoordelijke werfsignalisatie" dient steeds bereikbaar te zijn op het aangeduide 
telefoonnummer. Dit betekent dat hij ten laatste binnen de 5 minuten de telefoon aanneemt 
op het vermelde nummer. 
 
Binnen een uur na een oproep van politie, rijkswacht, wegbeheerder of hulpdiensten 
(brandweer, dienst 100) dient iemand namens de "verantwoordelijke werfsignalisatie" op 
de werf te zijn; hij begint onmiddellijk volgende activiteiten:  
 

• terugplaatsen van nog (tijdelijk) bruikbare omgereden, omgewaaide ... signalisatie 
voor zover dit door 1 persoon mogelijk is; 

• aanvullen van de beschadigde en verdwenen signalisatie met onderdelen die 
courant in een personenwagen kunnen vervoerd worden (knipperlichten op batterij, 
lampen voor lamphouders op netvoeding, kegels,...) en die moeten meegebracht 
worden;  

• beperkte herstellingen die met klein handgereedschap (schroevendraaier, sleutels, 
tangen, ...) kunnen uitgevoerd worden;  

• aanvullingen van vernielde courante kleine signalisatieonderdelen die door 1 
persoon kunnen gehanteerd worden. Daartoe zullen op cruciale plaatsen (bij 
wegversmallingen, bij richtingsveranderingen, op geregelde afstanden bij 
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langsbebakening,...) beperkte voorraden van die courante kleine 
signalisatieonderdelen worden opgeslagen (bakens, staanders, steunen, sokkels, ...);  

• tijdelijk beveiligen (met kegels, staanders, bakens, linten,...) van ontstane "hiaten" 
in de signalisatie die niet door 1 persoon kunnen hersteld worden;  

• het vervangen van defecte of slecht functionerende onderdelen (vb. vervangen van 
batterijen met nog onvoldoend vermogen);  

• het reinigen van de onderdelen die door de abnormale bevuiling hun normale rol 
niet meer behoorlijk kunnen vervullen;  

• het oproepen van bijkomende mensen of materieel, indien hij voormelde taken niet 
binnen een tijdspanne van 2 uur volledig kan afwerken.  

 
Binnen de 3 (drie) uur na de oproep zoals hierboven vermeld, moet begonnen worden met 
aanpassingen waarvoor meerdere personen en/of rijdend werfmaterieel (vrachtwagen, 
kraan,...) noodzakelijk zijn. 
 
De aanduiding van de "verantwoordelijke signalisatie" gebeurt in lettergrootte van 
minstens:  
 

• 15 cm voor wegen met een maximum toegelaten snelheid van 120 km/h; gelet op 
de aan te brengen tekst ("verantwoordelijke signalisatie", naam, telnr.) en de 
normale tussenafstanden vereist dit een bord van minstens 1,7 m x 1,1 m;  

• 12 cm voor wegen met een maximum toegelaten snelheid van 90 km/h; dit vereist 
een bord van minstens 1,5 m x 0,9 m;  

• 6 cm voor wegen met een maximum toegelaten snelheid van 50 km/h; dit vereist 
een bord van minstens 0,7 m x 0,7 m.  

 
Er mogen op of voorbij het werk geen andere vermeldingen van onderaannemers gebeuren 
die kunnen verward worden met hoger vermelde "verantwoordelijke signalisatie". 
 
Indien de "verantwoordelijke werfsignalisatie" niet voldoet aan voormelde punten, kan de 
wegbeheerder de vereiste ingrepen door een derde laten uitvoeren, op kosten van de 
(hoofd)aannemer. 
 

2. Aanwijzing van de bouwplaats 

De betreffende bepaling van het Standaardbestek nr. 230 voor de Waterbouw wordt als 
volgt gewijzigd: 
 
In de opmetingsstaat worden voor alle kosten die hieraan verbonden zijn, met inbegrip van 
de onderhoudskosten, posten voorzien. 
 

5. Installaties van concessiehoudende maatschappijen of nutsmaatschappijen 

 

6. Schade of hinder aan nutsvoorzieningen - merktekens 

Deze bepaling van het Standaardbestek 230 voor de waterbouw wordt als volgt gewijzigd: 
“De verwijzing naar het Nationaal Geografisch Instituut komt te vervallen”. 
 

7. Voorlopige installaties 
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8. Gelijktijdige aannemingen 

 

10. Toegang tot het werk 

 
De overige bepalingen van het standaardbestek 230 voor de waterbouw zijn niet van 

toepassing op deze opdracht. 
 
Verder is op deze opdracht de volgende bepaling van toepassing:  
 
Waterhuishouding 
De aannemer is verondersteld vertrouwd te zijn met de waterhuishouding van het 
Albertkanaal. 
 
Metaalconstructies 
Voor metaalconstructies stelt de aannemer de wettelijke en reglementaire 
veiligheidsuitrustingen ter beschikking van de ambtenaren belast met het toezicht op de 
werken, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. 
 

Art. 30. § 2. - Bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en 

werken 
 
De volgende bepalingen van het standaardbestek 230 voor de waterbouw zijn van 

toepassing op deze opdracht:  
 

1. Schade aan de wegen door het wagenpark van de aannemer 

2. Netheid van de wegen 

 

3. Beplantingswerken. 

 
Verder wordt het standaardbestek 230 aangevuld met de volgende bepalingen: 
 
De aannemer kiest zijn uitvoeringsmiddelen zodanig dat alle beschadigingen aan de 
naburige eigendommen en inrichtingen worden vermeden, alsook alle beschadigingen aan 
de reeds uitgevoerde werken. 
Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid zonder beperking noch voorbehoud van zijn 
uitvoeringswijze en hij is in ieder geval verantwoordelijk voor alle schade of nadelige 
gevolgen voortspruitende uit de uitvoering van zijn werken. 
 
Wanneer de aanbestedende overheid vervolgd wordt in verband met aangebrachte schade, 
dan is de aannemer verplicht in het geding tussen te komen op eenvoudige aanzegging en 
deel te nemen aan alle maatregelen die de aanbestedende overheid nuttig oordeelt uit te 
lokken tegenover derden ter gelegenheid van de werken van onderhavige opdracht 
teneinde zijn rechten te vrijwaren. 
 
Anderzijds maakt de aannemer op eigen kosten en vóór het begin van de werken 
tegensprekelijk met de betrokken eigenaars een plaatsbeschrijving op van de bebouwde 
naburige eigendommen in de zone van de werken. 
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Als naburige eigendommen worden beschouwd alle eigendommen gelegen op een afstand 
van minder dan 100 m van gelijk welk punt waar in het kader van de opdracht werken 
worden uitgevoerd. 
Eén exemplaar van dit document en voor aanvaarding ondertekend door de geïnteresseerde 
eigenaars wordt overhandigd aan de leidend ambtenaar, ten blijke dat deze 
plaatsbeschrijving werkelijk is uitgevoerd. 
 
Na de uitvoering van de werken, wordt door de zorgen en op kosten van de aannemer 
overgegaan tot een nieuwe plaatsbeschrijving. 
De aannemer levert de bewijsstukken van deze nieuwe plaatsbeschrijving en meldt aan de 
aanbestedende overheid de eventuele betwistingen tot welke zij aanleiding heeft gegeven. 
De eigenaars moeten telkens, per aangetekende brief, verzocht worden bij het opmaken der 
plaatsbeschrijving aanwezig te zijn. 
 
In geen geval mag de aanbestedende overheid ter waarborg worden geroepen voor de 
vastgestelde beschadigingen; de aannemer is alleen en volledig verantwoordelijk wat ook 
de omvang van de schade zij. 
 

Art. 31. – Tracé van het werk, topografische gegevens en uitzetgegevens 
 
Het standaardbestek 230 wordt gewijzigd als volgt :  
De kosten voor inplanting van het tracé worden betaald volgens artikel 15.01.12 en 
15.02.11  van dit bestek. 
 
Met betrekking tot het droog grondverzet gelden verder volgende bepalingen: 
 
Documenten 
Vooraleer het grondtransport te starten, moeten de documenten die de traceerbaarheid van 
het grondtransport waarborgen, aan de aanbestedende overheid bezorgd worden. Deze 
documenten worden afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie. 
 
Tussentijdse opslagplaatsen voor hergebruik 

De aannemer duidt op de grondverzetplannen de plaatsen binnen de werfzone aan waar de 
aangevoerde of plaatselijk uitgegraven bodem tijdelijk wordt opgeslagen in afwachting van 
verwerking. 

 

Tijdelijke opslagplaatsen buiten de  werfzone 

De aannemer moet beschikken over de nodige vergunningen. 

 

Afvoer van grondoverschotten 

De eventueel voor herbruik ongeschikte alsook eventueel overtollige uitgravingsgronden 
worden eigendom van de aannemer, alsook de overtollige (en eventueel voor herbruik 
ongeschikte) vrijgekomen teelaarde. 
 
Al de overige gronden blijven eigendom van de aanbestedende overheid en worden 
hergebruikt volgens de desbetreffende bepalingen van het bijzonder bestek. 
 
De aannemer die eigenaar wordt van de uitgegraven bodem levert aan de aanbestedende 
overheid het bewijs dat de uitgegraven bodem conform de vigerende wetgeving werd 
afgevoerd en verwerkt.  
 

Dit bewijs omvat: 
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− het bodembeheerrapport aan hem afgeleverd door een erkende  

bodembeheerorganisatie resp. een andere geldige bewijsvoering, dit voor 
zover de grond een andere toepassing krijgt dan hergebruik als bodem (b.v. 
hergebruik als bouwstof, hergebruik als grondstof,…).   

− de vrachtbrief tegengetekend door de acceptant van de afgevoerde 
uitgegraven bodem. 

 
Indien overschrijding van bodemsaneringsnorm 

 
De uitgegraven bodem moet gereinigd worden en geschikt gemaakt voor hergebruik.  
 
De overige uitgegraven bodem, die wordt hergebruikt op de werf, blijft eigendom 

van de aanbestedende overheid. 

 

Maatregelen te nemen bij tussentijds stockeren om uitloging naar de ontvangende bodem 

te verhinderen:  

 
Indien uitgegraven bodem waarvan de R-waarde wordt overschreden of waarvan de 
resultaten van het milieuhygiënisch onderzoek nog niet gekend zijn tijdelijk wordt 
opgeslagen, dan moet de aannemer vooraf aantonen dat de nodige maatregelen getroffen 
werden om uitloging naar de ontvangende bodem te verhinderen. Als het stapelen buiten 
de werfzone gebeurt moet hij ook alle daartoe benodigde vergunningen voorleggen. De 
nodige maatregelen welke de aannemer hiertoe moet treffen zijn een aannemingslast. 
 

Art. 32. § 1. - Ter beschikking stellen van gronden 
 
De aannemer verstaat zich met de aanbestedende overheid, nv De Scheepvaart en de 
verschillende eigenaars van de eigendommen binnen de werfzone of de onmiddellijke 
omgeving ervan of van alle andere terreinen welke de aannemer moet gebruiken of wenst 
te gebruiken in het kader van onderhavige werken, nopens de door hem nodig geachte 
terreinen voor het oprichten van zijn voorlopige inrichtingen. Hij moet zich op eigen 
kosten eventueel door hem nodig geachte bijkomende gronden aanschaffen of huren. 
  
In het bijzonder maakt hij een overeenkomst met de eigenaars van de private percelen waar 
hij materieel en/of materialen wenst te stapelen of waarlangs hij deze producten wenst te 
vervoeren en hij vergoedt of herstelt de schade door hem toegebracht aan landerijen en 
veldgewassen. 
Hij verbindt zich de hem door de aanbestedende overheid, nv De Scheepvaart, en de door 
de huurders ter beschikking gestelde terreinen, alsmede de toegangswegen tot deze 
terreinen na uitvoering van de werken in hun oorspronkelijke staat te herstellen.  Hiertoe 
wordt vóór de inrichting van de hem ter beschikking gestelde terreinen tegensprekelijk een 
plaatsbeschrijving opgemaakt. 
 

Art. 33. - Afbraakmaterialen 
 
Alle afbraakmateriaal wordt eigendom van de aannemer en is door hem weg te voeren, 
tenzij anderszins omschreven in de technische bepalingen. 
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Art. 36. - Lonen en algemene arbeidsvoorwaarden 
 
De eventuele verminderingen van de wekelijkse arbeidsduur bepaald in de collectieve 
overeenkomsten geven geen aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 

Art. 37. § 1. – Dagboek van de werken - Levering door de aannemer 
 
De uitvoering van de grondwerken wordt volgens de aard van de werken genoteerd in een 
dagboek van de  grondwerken, dat als bijlage gevoegd wordt bij het dagboek van de 
werken. In het dagboek van de grondwerken moeten alle rapporten, attesten en 
verklaringen worden verzameld.  
 
Naast de bepalingen opgenomen in het Standaardbestek 230 voor de waterwegen levert de 
aannemer aan het toezichthoudend personeel van de aanbestedende overheid, zodra 
materieel op de werf wordt ingezet, een fiche  met de technische kenmerken van het 
ingezet materieel. 
 

Art. 38. - Verzekering 
 
De polissen moeten voldoen aan de bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek en aan 
de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
 
De polissen moeten een clausule bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, 
opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de verzekeraar 
onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende 
overheid. 
 
De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij 
zich, na uitkering, in geen geval tot de aanbestedende overheid kan richten om de gedane 
uitkering te verhalen. 
 

1. Alle bouwplaatsrisico’s 
Voor dit werk moet een verzekeringspolis “alle bouwplaatsrisico’s” afgesloten worden. De 
polis moet voldoen aan de hiernavolgende bepalingen. 
 
A. Eigen werk 
A.1 Gedekte risico’s 
Deze verzekering zal dekking verlenen voor schade aan: 
 

 De definitief opgetrokken werken die het voorwerp van het aannemingscontract 
vormen, daarin begrepen: de materialen, bouwelementen en uitrustingen (d.w.z. 
machines, toestellen en installaties) bestemd om erin te worden verwerkt; 
De (eventuele) voorlopige werken bepaald in het aannemingscontract of nodig voor 
de uitvoering ervan, incl. alle mogelijke aansprakelijkheden die kunnen 
voortvloeien uit het bodemsaneringsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten; 
Het bestaand goed: d.w.z. de eigendommen toebehorende aan de aanbestedende 
overheid of aan derden, waaraan rechtstreeks gewerkt wordt. 

 
A.2  De waarborgen: 
Tijdens de bouw-, montage- en testtermijn: 
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1. elke beschadiging en elk verlies van de verzekerde goederen, inclusief de 
schade of het verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het 
ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van 
de materialen; 

Tijdens de periode van 36 maanden vanaf de voorlopige oplevering: 
1. beschadigingen van de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, 

gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) 
die zich voordoet tijdens de uitvoering van de werken door de verzekerden, 
waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens hun aannemingscontract 
verplicht zijn; 

2. beschadiging aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, 
gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) 
die tijdens deze periode vastgesteld wordt en te wijten is aan een 
schadeverwekkend feit tijdens de bouw-, montage- en/of proeftermijn. 

Opruimings- en afbraakkosten worden vergoed tot maximum 10% van de aangegeven 
waarde van de werken (cfr. A.3.) 
 
A.3.  Verzekerd kapitaal: 
Het verzekerd kapitaal is gelijk aan de aannemingssom, incl. de studiekosten en 
toezichtskosten, excl. B.T.W. in de mate deze voor de aanbestedende overheid aftrekbaar 
is. Het geraamde bedrag van de studie- en toezichtkosten wordt meegedeeld in de 
aanbestedingsdocumenten. 
 
Het verzekerd kapitaal voor het bestaand goed dient vastgesteld te worden op 2.000.000,00 
euro en dit in eerste risico. 
 
A.4   Vrijstelling 
Het bedrag van de vrijstelling wordt vastgesteld op maximaal 2.500,00 euro. 
 
Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de werken zijn de vrijstellingen 
ten laste van de aannemer. 
 
A.5  Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s: 
Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de werken zijn de uitgesloten 
en/of niet verzekerde risico’s ten laste van de aannemer. 
 
 

B.   Aansprakelijkheid ten aanzien van derden 
B.1  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid volgens art.1382 tot en met 

1386 van het Burgerlijk Wetboek met volgende specifieke voorwaarden: 
 
Verzekerd kapitaal : 1.250.000,00 euro per schadeverwekkend gebeurtenis voor 
lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade vermengd in eerste rang voor alle 
verzekerden; 
Vrijstelling: de vrijstelling bedraagt maximaal 1.250,00 euro per schadeverwekkende 
gebeurtenis, met uitzondering voor de lichamelijke schade; 
De schade aan kabels en leidingen met inbegrip van de eventuele gevolgschade is gedekt. 
 
B.2  De verzekering dekt de schade aan derden op basis van art. 544 van het Burgerlijk 

Wetboek binnen de kapitalen en vrijstellingen voorzien in paragraaf B.1. 
 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  74 

De aanbestedende overheid verkrijgt een rechtstreeks vorderingsrecht als derde-
begunstigde t.a.v. de verzekeringsmaatschappij. 

  
B.3  De schade ten gevolge van trillingen, van verlagen van de grondwaterstand, van 

ontbreken, van verwijderen of van verzwakken van steunen is in de 
verzekeringsdekking inbegrepen. 

 
B.4  De gekruiste aansprakelijkheid onder de verzekerden is gedekt; dit houdt in dat de 

verzekerden onderling als derden ten aanzien van elkaar beschouwd worden voor 
de verzekering. 

 

2. Tienjarige aansprakelijkheid 
 
Voor dit werk moet een verzekeringspolis “tienjarige aansprakelijkheid” afgesloten 
worden. De polis moet voldoen aan de hiernavolgende bepalingen. 
 
A. Gedekte risico’s 
 
Deze verzekering zal dekking verlenen voor: 
 

A.1 de tienjarige aansprakelijkheid volgens art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

  
A.2 De extra-contractuele aansprakelijkheid volgens art. 1382 tot en met 1386 

van het Burgerlijk Wetboek voor schade tengevolge van een onder A.1 
schadeverwekkende gebeurtenis; 

 
A.3 De schade aan gedeelten van het bouwwerk die niet onder de technische 

controle stonden en van andere goederen van de aanbestedende overheid 
voor zover die schade een gevolg is van een verzekerde schade onder A.1; 

 
A.4 Burenhinder volgens art. 544 van het Burgerlijk Wetboek voor schade 

tengevolge van een onder A.1 schadeverwekkende gebeurtenis. 
 

De aanbestedende overheid verkrijgt een rechtstreeks vorderingsrecht als derde-
begunstigde t.a.v. de verzekeringsmaatschappij. 
 
 
B. Verzekerde kapitalen 
 
Behoudens andersluidende bepalingen in de aanbestedingsdocumenten zijn de verzekerde 
kapitalen gelijk aan: 
 

B.1 Het eindbedrag (excl. B.T.W. in de mate van aftrekbaarheid) van de 
gecontroleerde werken, incl. studie- en toezichtskosten. 

  
B.2 Het verzekerd bedrag beloopt 625.000,00 euro voor lichamelijke, stoffelijke 

en onstoffelijke schade vermengd per schadeverwekkende gebeurtenis met 
een maximum van 1.250.000,00 euro voor de dekkingen A.2 en A.3 en A.4 
samen voor alle schadeverwekkende gebeurtenissen tijdens de ganse 
verzekeringsduur. 
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B.3 gelijk aan A.2. 
  
 B.4   gelijk aan A.2. 
  
C. Vrijstelling 
 
De vrijstelling bedraagt: 
 
C.1 voor de risico’s onder A.1 en A.2: 
 10% van de schade met een: 
 Minimum 2.500 euro + (N x 250 euro); 
 Maximum 12.500 euro + (N x 1.000 euro); 

N = het aantal jaren verlopen tussen de voorlopige oplevering en de datum van het 
optreden van de schade. 
 

C.2 voor de risico’s onder A.3 en A.4: 
1.250 euro per schadeverwekkende gebeurtenis voor stoffelijke en onstoffelijke 
schade. 
 

 
De maatschappij verleent ook aan de bouwheer een recht op schadeloosstelling voor de 
schade die hij zou oplopen indien de hierboven van toepassing zijnde waarborgen geen 
uitwerking meer zouden hebben tengevolge van de juridische verdwijning of het overlijden 
van de verzekerden. 
De schadeloosstelling welke eventueel aan de bouwheer verschuldigd zou zijn voor 
toepassing van de waarborgen betreffende de periode van de 10-jarige aansprakelijkheid 
voor alle schadegevallen aan het verzekerde werk veroorzaakt, worden in ieder geval 
rechtstreeks betaald aan de bouwheer of aan zijn rechthebbenden. 
De verzekeringspolis vermeldt dat de verzekeringsmaatschappij afziet van het recht op 
verhaal dat zij eventueel zou hebben uit te oefenen tegen de bouwheer. Deze laatste wordt, 
zo nodig, beschouwd als begunstigde van de waarborgen van de polis. 
 
 
De aannemer legt, voorafgaand aan het transport van de uitgegraven bodem, de bescheiden 
voor waaruit blijkt dat hij verzekerd is voor alle mogelijke aansprakelijkheden die 
voortvloeien uit het niet naleven van het bodemsaneringsdecreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten. 
 
Alle kosten voor het sluiten van de verzekeringen vermeld onder dit artikel zijn een last 
van de aanneming. 
 

Art. 41. - Draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer 
 
De aannemer wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de moeilijkheden 
waarmede de uitvoering van zijn werken kan gepaard gaan, inzonderheid wat betreft de 
staat van de kunstwerken die kunnen worden beïnvloed door de uitvoering van de werken. 
Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid zonder beperking noch voorbehoud van zijn 
uitvoeringswijze en hij is in ieder geval verantwoordelijk voor alle schade of nadelige 
gevolgen voortspruitende uit de uitvoering van zijn werken. 
 
Ten opzichte van de bouwheer draagt de aannemer evenwel, alleen en zonder enig 
voorbehoud de volledige verantwoordelijkheid zowel voor de fouten begaan bij de 
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uitvoering der werken als voor de gebreken die de in zijn opdracht en voor zijn rekening 
opgemaakte berekeningsnota’s zouden vertonen. Dit geldt inzonderheid voor de bijzondere 
verantwoordelijkheid die krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek 
op de architect, de aannemer en zijn studiebureau weegt. 
 
De aanvaarding van de berekeningsnota’s en de goedkeuring van de tekeningen en alle 
andere documenten die de aannemer ingevolge art. 4 §2 van het onderhavig bestek aan de 
aanbestedende overheid dient voor te leggen, kunnen in niets zijn aansprakelijkheid 
verminderen. 
 

Art. 42. § 2. - Berekening van de overeen te komen prijzen 
 
De tekst van het standaardbestek 230 voor de waterbouw wordt aangevuld met de 

volgende bepalingen: 
 
"Wanneer de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering wijzigingen oplegt, is de 
aannemer ertoe gehouden tijdig de leidend ambtenaar op de hoogte te brengen van het 
tijdstip waarop de uitvoering van bedoelde wijzigingen zal aanvangen.  Bij verzuim zullen 
de wijzigingen en meerwerken niet voor betaling aanvaard worden." 
 
Door zijn offerte aanvaardt de aannemer de toepassingsregels van de CMK-2003 – 
Kostenschaal voor aannemersmateriaal, zoals vastgesteld in de omzendbrief van 15 
september 2006 voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het 
opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst en dit 
voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen beroep kan worden 
gedaan op de aanbestedingsprijzen, samenstellende delen van aanbestedingsprijzen, prijzen 
overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen van vergelijkbare werken of 
courant gangbare prijzen. 
 
Voor wijzigingsbevelen die overeen te komen prijzen tot gevolg hebben, moet ten allen 
tijde aan de door de aanbestedende overheid daartoe aangeduide ambtenaren tijdens de 
uitvoering van de opdracht de mogelijkheid worden geboden om aan een degelijke 
prijzencontrole te doen m.a.w. alle boekhoudkundige stukken te verifiëren en controles ter 
plaatse te verrichten teneinde de juistheid ervan na te gaan. 
 
De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen voldoen aan de schriftelijke vragen 

aangaande prijsverantwoording. Indien de aannemer deze termijn niet respecteert, 

wordt een PV van ingebrekestelling opgemaakt. Na vaststelling wordt hij beboet 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.§4. Bij het uitblijven van enige reactie 

van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve opgesteld met, zonodig, 

ambtshalve vastgestelde prijzen. 
 
De onderaannemers en leveranciers dienen de onvoorziene leveringen en werken 
afzonderlijk te factureren van diegene in het kader van de oorspronkelijke opdracht. 
 

Artikel 43 : Oplevering 

Deelcontracten 

Elk deelcontract zal afzonderlijk opgeleverd worden (zowel voorlopig als definitief). 
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Waarborgtermijn 
 
De waarborgtermijn voor elk deelcontract bedraagt 3 (= drie) jaar. 
 
Onderhoud en herstel ten laste van de aannemer 
§1. gedurende de waarborgtermijn van 3 jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering, 
vervangt en herstelt de aannemer, op zijn kosten en risico, alle beschadigingen, storingen 
en gebreken in de door hem opgerichte werken en doet hij de nodige 
vervangsinvesteringen opdat de werken te allen tijde zouden voldoen aan de bepalingen 
van het bestek en de vigerende regelgeving, ongeacht of het lichte of zware beschadigingen 
of gebreken betreft. 
Aldus neemt de aannemer vanaf de voorlopige oplevering een resultaatsverbintenis op zich 
waarbij hij zich ertoe verbindt al de herstellings-, onderhouds-, verbouwings-, 
instandhoudings-, vervangings- en andere werken, uit te voeren die nuttig of noodzakelijk 
zijn, zodat de bouwwerken te allen tijde voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van 
het bestek en de vigerende regelgeving, en dit tot en met het einde van de waarborgtermijn. 
Deze verbintenis geldt zelfs indien de beschadiging of het gebrek te wijten is aan derden, 
toeval, overmacht, slecht gebruik of een fout van de aanbestedende overheid, 
onverminderd het gebeurlijk recht om verhaal uit te oefenen tegen gebeurlijk 
aansprakelijke derden en daarna, indien uitzonderlijk alle voorwaarden daartoe zouden 
vervuld zijn, toepassing te vragen van artikel 16, §1 of §2 van de AAV. 
De onderhouds – en herstelwerkzaamheden dienen steeds te voldoen aan de op het moment 
van uitvoering geldende standaarden en wettelijke vereisten, regels van de kunst en stand 
der techniek. 
§2. indien de aanbestedende overheid vaststelt dat onderhouds- of herstelwerkzaamheden 
bedoeld in §1 dienen te worden uitgevoerd, wordt hiervan een door de leidende ambtenaar 
gedateerd en ondertekend proces-verbaal opgemaakt dat onmiddellijk per fax of per e-mail, 
bevestigd bij ter post aangetekende brief aan de aannemer wordt meegedeeld. 
 
De aannemer dient zonder verwijl de nodige maatregelen te treffen zodat de gevraagde 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden bedoeld in §1 worden uitgevoerd. 
Indien de aannemer van oordeel is dat de gevraagde onderhouds- of herstelwerkzaamheden 
niet nodig of nuttig zijn, brengt hij dit schriftelijk en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de ontvangst van de vraag om de onderhouds- of herstelwerkzaamheden uit 
te voeren, ter kennis van de aanbestedende overheid. In dat geval wordt omtrent de 
gevraagde onderhouds- of herstelwerkzaamheden overleg gepleegd tussen de aannemer en 
de aanbestedende overheid. 
Indien tussen de aannemer en de aanbestedende overheid geen overeenstemming wordt 
bereikt, wordt het geschil beslecht via arbitrage. Alsdan duiden de aanbestedende overheid 
en de aannemer in gemeen overleg een enige arbiter aan. Indien zij desbetreffend geen 
overeenstemming bereiken, worden twee arbiters aangeduid: één door de aannemer en één 
door de aanbestedende overheid. De aldus aangeduide arbiters duiden samen een derde 
arbiter aan, die het arbitraal college voorzit. 
Indien de aannemer geen opmerkingen formuleert binnen de bovengenoemde termijn van 
10 kalenderdagen, wordt dit beschouwd als een erkenning van het feit dat de gevraagde 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. 
 

Art. 44. - Verrekeningen 
 
De aannemer moet binnen tien kalenderdagen te rekenen van hun datum van toezending 
(volgens postmerk) de betalingsstaten en de verrekeningen, die hem ter aanvaarding zijn 
toegestuurd, ondertekend terugsturen; na deze termijn wordt hij geacht deze staten en 
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verrekeningen, zonder enig bezwaar, te hebben aanvaard. Ingeval van betwisting tekent de 
aannemer voor aanvaarding onder voorbehoud en voegt zijn verweermiddelen bij een brief 
die de betalingsstaat of de verrekening vergezelt. 
In dringende gevallen mag de aanbestedende overheid de 10-dagen termijn verkorten, bij 
loutere inlichting die het overmaken van het document vergezelt. 
Overeenkomstig art. 88. §2. KB van 080.01.1996 moet aan de door de aanbestedende 
overheid daartoe aangeduide ambtenaren te allen tijde tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst de mogelijkheid geboden worden om aan een degelijke prijzencontrole te 
doen, m.a.w. alle boekhoudkundige stukken te verifiëren en controles ter plaatse te 
verrichten teneinde de juistheid na te gaan van de overeen te komen prijzen in geval van 
meerwerken. 
Voor de leveringen en werken uitgevoerd door de aannemer wordt een toeslag van 
maximum 17 % toegepast voor algemene kosten en winst. Voor dienstverlenings- en/of 
onderaannemingsopdrachten bedraagt deze toeslag maximum 10 %. 
 

Art. 48. § 1. - Bonificaties voor sneller werk 
 
Deze bepaling van het standaardbestek 230 is hier niet van toepassing. 
 
Art. 48. § 2. -  Boeten wegens laattijdige voltooiing  
 
Het niet voltooien van de werken binnen de in artikel 28. § 1. vooropgestelde termijnen zal 
aanleiding geven tot een dagelijkse boete van 1.500 euro per kalenderdag overschrijding, 
met een maximum van 5 % van de totale aannemingssom.  
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DEEL III 

TECHNISCHE BEPALINGEN 
 

Deel III-A : Werken volgens het Standaardbestek 230 

VOORAFGAANDE NOTA 
 
Alle werken die in het kader van deze aanneming worden uitgevoerd maken deel uit van de 
posten beschreven in dit bestek. Tenzij anders beschreven zijn in elke post alle kosten 
(materiaal, materieel, aan- en afvoer, enz…) inbegrepen. 
 

11.  VOORAFGAANDE WERKEN 

11.00.00  VOORAFGAANDE WERKEN: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

11.01  INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS 
 

11.01.10  Voorlopige omheining: algemene bepalingen 
 

11.01.12  Voorlopige omheining uit draadnet   VH  m 

B. Lokalisatie 

De afsluiting wordt voorzien voor het afsluiten en beveiligen van de werf.   

 

D. Uitvoering 

De omheining blijft eigendom van de aannemer.  
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F. Aard van de overeenkomst 

De opmeting gebeurt per strekkende meter aangevoerde en opgestelde omheining. Ook het 
op verzoek van de aanbestedende overheid verplaatsen van omheiningen tijdens de 
werken, wordt volgens deze post betaald per strekkende meter opgestelde omheining.  
 

b11.01.20  Vermelding van de bouwplaats: algemene bepalingen 

A. Materiaalbeschrijving 

Het bord waarop de bouwplaats wordt vermeld voldoet aan de bepalingen van de algemene 
omzendbrief over de wegsignalisatie (vernieuwde uitgave). 

b11.01.21  Vermelding van de bouwplaats   VH  st 

A. Materiaalbeschrijving 

Het bord voldoet aan de bepalingen van Dienstorder LIN/AWV 2001/7. Het 
aankondigingsbord bestaat uit 6 panelen met de respectieve vermeldingen (van boven naar 
onder): 
 
− Bovenste paneel  : 

de gestileerde Vlaamse Leeuw in de linkerbovenhoek en met vermelding van de 
volgende tekst : “Vlaamse overheid”; 

− Tweede paneel:  
het embleem van nv de Scheepvaart in de linkerbovenhoek en met vermelding van 
de volgende tekst :  “nv De Scheepvaart – tel.: 011/29.84.00”; 

− Derde paneel (zie bijlage):  
Het embleem van de Europese Unie links en met de vermelding van de volgende 
tekst: ‘Project part financed by the European Union: Interreg IV B Program’ 

− Vierde paneel:  
de aard van het werk, te beperken tot 2 woorden, zo nodig in een versmald 

lettertype;  
− Vijfde paneel:  
de kostprijs van de werken in miljoenen euro's; bij minder dan tien miljoen euro wordt één 

cijfer na de komma vermeld; vanaf tien miljoen euro wordt afgerond op het miljoen;  
− Zesde paneel:  

de vermoedelijke einddatum als "Einde:" + maand (afgekort) en jaar.   
Voorbeeld: "Einde: sept. 2009".  
De vermoedelijke einddatum dient, naargelang de vordering van de werken zonodig 
tussentijds aangepast te worden (dit is een last van de aanneming). 

 
De vermelding "Vlaamse overheid" wordt op het bovenste paneel in het zwart uitgevoerd 
op een gele retroflecterende achtergrond. De tong en de klauwen van de Vlaamse Leeuw 
zijn rood. De vermelding “nv De Scheepvaart – tel.: 011/29.84.00” wordt op het tweede 
paneel in het zwart uitgevoerd op een witte retroflecterende achtergrond Het embleem van 
nv De Scheepvaart is blauw.  Dit embleem is op eenvoudige vraag digitaal te verkrijgen bij 
de aanbestedende overheid. De vermelding ‘‘Project part financed by the European Union: 
Interreg IV B Program’ wordt op het derde paneel in het zwart uitgevoerd op een witte 
retroflecterende achtergrond. Het embleem van Europa is blauw. 
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De vermeldingen op de overige borden zijn in het zwart op een witte achtergrond. De 
retroreflecterende folies zijn van het type 1 of 2. De panelen worden niet voorzien van een 
zwarte bies. 
De breedte van de panelen bedraagt 2,5 m, de hoogte respectievelijk 600 mm voor de  twee 
bovenste panelen, 800mm voor het derde paneel en 400 mm voor de andere panelen. De 
letterhoogten bedragen respectievelijk 300 mm (2 bovenste panelen) en 250 mm (andere 
borden). De gestileerde leeuw en het embleem van nv De Scheepvaart zijn 400 mm hoog. 
De vermelding van de aard van de werken luidt: Bouwen pompen/turbines. 
 
Voor een belangrijke medeopdrachtgever kan aan het aankondigingsbord van het Vlaamse 
Gewest een extra paneel worden toegevoegd.  
 
De constructie van de panelen is deze zoals beschreven in de desbetreffende artikels van 
het Standaardbestek 250. 
 
De opschriften worden uitgevoerd met het lettertype beschreven in deel VII van de 
Algemene Omzendbrief nopens de Wegsignalisatie. Waar nodig worden versmalde 
lettertypes gehanteerd. 
 
Alvorens de borden geproduceerd worden legt de aannemer een voorstel ter goedkeuring 
voor aan de aanbestedende overheid. 
 

B. Lokalisatie 

De inplanting van de borden wordt aangeduid door de aanbestedende overheid. 

 

C. Moment van uitvoering 

De borden worden uiterlijk geplaatst bij effectieve aanvang van de werken. 
De borden moeten verwijderd worden bij de volledige voltooiing van het werk. 
 

D. Uitvoering 

Om de bouwplaats aan te wijzen worden borden aangevoerd en geplaatst. 
De borden blijven eigendom van de aannemer. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De opstelling van de borden mag het verkeer niet hinderen en de andere verkeersborden 
niet verbergen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH stuks. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Alle betreffende kosten en prestaties voor het leveren en installeren van de werfborden zijn 
begrepen in deze post.  
 

b11.01.30  Signalisatie van de werken 

D. Uitvoering 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  82 

De bepalingen van paragraaf X-3.1 van Standaardbestek 250 zijn van toepassing. 

b11.01.31  Signalisatie van werken op wegen     

A. Materiaalbeschrijving 

Dit artikel omvat het voorzien van al de nodige signalisatie voor het aangeven van de 
werken, voor het afsluiten van wegen in de werfzone, voorzien van omleidingen enz… en 
dit zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers.  
 
De aannemer dient de werken gefaseerd uit te voeren en dient de werken zo te plannen dat 
de Meerhoutstraat in Ham en de sluizenweg in Olen zo kort mogelijk onderbroken zijn, 
enkel voor de fase 2 (de te realiseren inbuizing van het omloopkanaal onder de rijweg in 
coördinatie met nutsmaatschappijen en de werkzaamheden voor heraanleg rijweg) mogen 
de wegen voor verkeer worden afgesloten, maximaal gedurende 1 maand (deze afsluiting 
van de rijweg dient in overleg met AWV te gebeuren en mag ten vroegste vanaf januari 
2011 gebeuren), tijdens de uitvoering van de overige werken (fase 1) dient het verkeer in 
beide richtingen mogelijk te blijven. Tevens dient ten allen tijde het sluizencomplex 
bereikbaar te blijven. 

 
Indien de aanbestedende overheid, in overleg met de gemeentes Olen en Ham en de lokale 
politie en afdeling Wegen en Verkeer dit nodig achten, kunnen in één of meerdere fases 
tijdelijke verkeerlichten voorzien worden voor een vlotte en veilige doorstroming van het 
verkeer langs de werfzone aan de sluis  In de prijs voor de post die deze tijdelijke 
driekleurige verkeerslichten omvat, zijn alle kosten voor het installeren, verhuren en 
verwijderen van de verkeerslichten voorzien, alsook de nodige elektrische voeding voor 
een goede werking van de lichten. 
 
Indien de aannemer op eigen initiatief bijkomende fases voorziet of wijzigingen aanbrengt 
aan deze fasering (die goedgekeurd zijn door de aanbestedende overheid), mogen deze 
geen aanleiding geven tot enige meerprijs t.o.v. de voorziene posten. 
 
Verder moet ook de algemene signalisatie voorzien worden, ook voor de werkzaamheden 
op of in nabijheid van de jaagpaden langs het Albertkanaal en de sluis. 
 
Voor de bovenstaande inrichtingen worden verschillende posten voorzien. 
 

D. Uitvoering 

Alvorens de signalisatie te plaatsen, legt de aannemer een signalisatieplan (met de nodige 
signalisatie voor werfafsluiting en omleiding) ter goedkeuring voor aan (naargelang het 
geval) nv De Scheepvaart, afdeling Wegen en Verkeer en de politie van de verschillende 
betrokken gemeenten. Hij herhaalt deze werkwijze voor elke verschillende fase, indien de 
signalisatie aangepast dient te worden. 
 
In elke fase moet de signalisatie worden voorzien volgens de geldende wet- en regelgeving 
en tot voldoening van de betrokken instanties bevoegd voor het goedkeuren van de 
signalisatieplannen.  In het geval waar het verkeer omgeleid wordt, moet eveneens worden 
voldaan aan de bepalingen van paragraaf X-3.3.3. van Standaardbestek 250.   
 
Indien het geval zich voordoet dat, afhankelijk van de omstandigheden en vordering der 
werken, een bepaalde fase niet zal voorkomen tijdens de werken, wordt de bijhorende post 
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niet uitgevoerd en heeft de aannemer in dat geval geen recht op enige vergoeding voor het 
niet uitvoeren van de betrokken post. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Naast het opmaken van het signalisatieplan, het leveren en plaatsen van de signalisatie, 
bewegwijzering, enz… zijn telkens ook alle prestaties voor het verkrijgen van de nodige 
toelatingen in de post begrepen.   
 

b11.01.31a  Signalisatie van werken op wegen : algemene werfsignalisatie    GP 

b11.01.31b  Signalisatie van werken op wegen voor fase 1    GP 

b11.01.31c  Signalisatie van werken op wegen voor fase 2    GP 

b11.01.31d  Signalisatie van werken op en langs het jaagpad van het Albertkanaal    

GP 

b11.01.31e  Tijdelijke verkeerslichten  VH  kd 

11.01.32  Signalisatie van werken op waterwegen GP 

B. Lokalisatie 

De inplanting van de signalisatie voor de scheepvaart wordt aangeduid door nv De 

Scheepvaart. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer maakt een voorstel voor signalisatieplan voor de scheepvaart op en legt het 

ter goedkeuring voor aan nv De Scheepvaart. Het voorstel van de aannemer voorziet in 

alle nodige signalisatie voor de werken, rekening houdende met het feit dat een gedeelte 

van deze werken vanaf een ponton kunnen worden uitgevoerd. 

 

11.01.80  Opstellen van keten: algemene bepalingen 

11.01.81  Opstellen van de directiekeet 

A. Materiaalbeschrijving 

De totale oppervlakte van de directiekeet is minimum 45 m2, exclusief gangen en ingang. 
De directiekeet bestaat uit één vergaderzaal (minimum 15 m2), 2 kantoren, een ingerichte 
(zie lijst hieronder) keuken met eetgelegenheid, een bergruimte en een sanitaire ruimte die 
voldoet aan de hygiënische voorwaarden. De directiekeet dient elektrisch te worden 
verwarmd. De vergaderzaal moet volledig kunnen worden verduisterd.  
De directiekeet bestaat uit één aaneengesloten geheel. 
 
De sanitaire installatie bestaat uit: 1 wc met waterspoeling met cabine, 1 wastafel met koud 
water, voldoende schone handdoeken en schoonmaakgerief. 
 
Het meubilair is in perfecte staat en bestaat uit: 
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- Per kantoor: één bureau met afsluitbare laden en met een dactylo- of pc-tafeltje, één 
hoge afsluitbare kast, één bureaustoel, 3 gewone stoelen en één kapstok. Eén van de 
wanden dient voorzien te worden van magnetische borden.  

 

- De ingerichte keuken is voorzien van 
• een spoelbak 
• een koelkast 
• 2 kookplaten 
• een boiler 
• een werkplaat 
• een voorraadkast 
• keukengerei 
•  Een kleine verbanddoos met daarin : 

o 10 steriele gaasdoekjes Stella 7,5 x 7,5 
o 1 Hansamed ontsmettingsspray 50 ml 
o 20 stuks zuurstofwater 3% - 5 ml 
o 2 elastische gaaswindels 6 x 4 cm 
o 2 elastische gaaswindels 8 x 4 cm 
o 1 kripwindel rode bies 7 cm x 4 m 
o 1 doosje kleefpleisters 
o 1 Leukosilk 1,25 cm x 5 m 
o 1 splinterpincet 
o 1 reanimatievlies 
o 1 steriel drukverband 7 x 10 cm 
o 1 steriel drukverband 12 x 14 cm 
o 3 steriele naalden 
o 1 schaar 
o 1 steriel driehoeksverband 
o 1 flamiclens wondreiniger 250 ml 
o 1 handontsmettingsgel 80 ml 
o 1 take-care (tangetje voor verwijderen van teken) 
o 1 doosje hansamed vingerpleister 

 

De kantooruitrusting van de directiekeet is in perfecte staat en bestaat uit: 
 

- alle door de aanbestedende overheid gevraagde kantoorbenodigdheden voor de 
uitvoering van de taken van het toezichtpersoneel, in het bijzonder het leveren van 
het drukwerk voor de dagboeken 

 

- tekengerief 
 

- 1 telefoontoestel aangesloten op het openbaar net.  
 

- 1 stempel, stempelkussen en voldoende stempelinkt (het opschrift van de stempel is te 

bepalen door de aanbestedende overheid). 
 

- 1 digitaal fototoestel (min. resolutie 3 megapixels, min. geheugen 128 MB) met alle 

nodig toebehoren. 
 

- 1 A4 inktjet printer-Scanner-Copier-Fax met als print resolution: 2400 x 1200 print 
en met USB interface + kabel 

 

- 1 moderne draagbare PC met DVD-CDRW, USB-poort en Internetaansluiting 
 

Op de PC is een geregistreerde versie van Windows en minimum van MS-Office 97 

geïnstalleerd. Er dient tevens te worden voorzien in een aparte muis en muismatje. 
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Al deze goederen, alsook alle kantoorbenodigdheden, zijn in perfecte staat en worden bij 
defect of diefstal onmiddellijk hersteld of vervangen. 
 

B. Lokalisatie 

De directiekeet worden gezet op de plaats en volgens de oriëntatie overeengekomen met de 
aanbestedende overheid.  
 

C. Moment van uitvoering 

De directiekeet met de uitrusting moet uiterlijk voor de aanvang van de werken op de 
bouwplaats geïnstalleerd zijn. De sleutel worden in 3 exemplaren aan de aanbestedende 
overheid overhandigd. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer zorgt voor een aansluiting op het telefoonnet.  Op deze telefoonaansluitng 

wordt ook het faxtoestel aangesloten, dat de aannemer ter beschikking moet stellen. De 
kosten voor abonnement, gesprekken en stroomverbruik worden door de aannemer betaald. 
 

De aannemer zorgt voor de aansluiting van de pc’s op Internet. Dit dient een 

breedbandaansluiting te zijn.  
 

In afwijking op het SB 230 dient de aannemer niet te zorgen voor kledij voor het toezicht- 
en leidingpersoneel van de aanbestedende overheid om hen toe te laten de uitvoering van 
de werken van dichtbij te volgen. De aannemer zorgt er wel voor dat er voor eventuele 
bezoekers permanent 3 helmen en 3 paar laarzen (met stalen voetbescherming) ter 
beschikking staan in de werfkeet. 
 

De aannemer houdt bovendien rekening met de bepalingen aangaande de werfkeet van het 
veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp. 
 

11.01.81b  Opstellen van de directiekeet    GP 

 

11.01.90  Andere werken voor de inrichting van de bouwplaats 

11.01.91  Inrichting van het ketenpark    GP 

A. Materiaalbeschrijving 

De verhardingen bestaan uit 80 % steenslag 4/7 en 20 % rijnzand. 

 

B. Lokalisatie 

De parkeerplaats wordt aangelegd op een plaats aan te wijzen door de aanbestedende 
overheid, in de directe omgeving van het ketenpark . 

 

D. Uitvoering 

Inrichting van het ketenpark, inclusief de volledige opruiming van het terrein van het 

ketenpark, nivelleringswerken van het terrein van het ketenpark, de verhardingen op het 
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terrein van het ketenpark, de omheining om het ketenpark (het terrein van het ketenpark 

moet steeds volledig afgesloten kunnen worden) . 

 

De verhardingen omvatten: 

- een verharding aangelegd rond de keten (minstens 1 m breed) 

- een parkeerplaats: 

De parkeerplaats heeft minstens 4 plaatsen (voor personenwagens) uitsluitend 

voorbehouden voor de aanbestedende overheid. Deze parkeerplaats is 

verbonden met de openbare weg. Parkeerplaats en keet worden onderling 

verbonden door verharde paden van minstens 1 m breed. 

 

b11.01.97  Tijdelijke werftoegangswegen, werfwegen en werkplateauverhardingen    

GP 

D. Uitvoering 

De inrichting van werfwegen, werftoegangswegen en werkplateaus worden volgens inzicht 
van de aannemer aangelegd op de volgens hem meest geschikte plaats, en rekening 
houdende met de overige bepalingen van het bestek.  De aannemer legt de tekeningen 
(grondplannen en doorsneden) van de werfwegen ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
 
Na afloop van de werken herstelt de aannemer de site in oorspronkelijke toestand, in 
samenspraak met en volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 
Alle werkzaamheden voor de aanleg van de werfwegen, werftoegangswegen en 
werkplateaus (grondwerken, aanleg van wegen zelf, instandhouden en onderhouden van de 
wegen, het nadien opruimen ervan en herstellen van het terrein in oorspronkelijke staat), 
zijn begrepen in de prijs van deze post, alsook alle bijhorende leveringen, werken en 
prestaties. 
 

11.02  VOORAFGAANDE WERKEN IN VERBAND MET DE 

PLANTENGROEI VAN HET TERREIN 

11.02.10  Opruimen van plantengroei: algemene bepalingen 

b11.02.11  Opruimen van bomen, de wortels niet inbegrepen    GP 

B. Lokalisatie 

De op te ruimen bomen zijn deze die staan op de plaats waar het vijzelgemaal, het 

omloopkanaal en de nieuwe rijweg  zullen aangelegd worden zoals aangeduid op de 

plannen. 

De aannemer wordt verondersteld de toestand ter plaatse te hebben bezocht. 

D. Uitvoering 

De op te ruimen bomen worden verwijderd buiten het domein van nv De Scheepvaart. 
De opruiming van de wortelkroon en de wortels is bepaald in artikel 11.02.12. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Deze post wordt uitgedrukt in globale prijs. 
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b11.02.12 Opruimen van de wortels van de bomen GP 

B. Lokalisatie 

De op te ruimen wortelkronen en wortels op de plaats nodig voor de aanleg van  het 

vijzelgemaal, het omloopkanaal en de nieuwe rijwegen 

 

D. Uitvoering 

De op te ruimen wortels worden verwijderd buiten het domein van nv De Scheepvaart. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Het opvullen van de ontstane kuilen wordt mee verrekend in de posten voor de ophoging 
van het terrein en is hier niet in de prijs begrepen. 

b11.02.15  Opruimen van alle plantengroei     

B. Lokalisatie 

Het betreft alle begroeiingen zoals grassen, kruid, struiken, houtgewassen, enz… in de 
zone der werken (oever, terreinen langs het kanaal,…) die moeten verwijderd worden 
alvorens de eigenlijke werken kunnen starten. 
De te verwijderen plantengroei wordt aangewezen door de aanbestedende overheid. 

D. Uitvoering 

De werken omvat in dit artikel omvat het rooien en opruimen van alle begroeiing (kruid, 
struiken, houtgewassen, kleine bomen, enz…desgevallend m.i.v. stronken en wortels) in de 
zone der werken, evenals het afsteken van de graszoden over een dikte van minimum 20 
cm, nadat het terrein gezuiverd is. Om de samenstelling van de begroeing te leren kennen 
wordt de aannemer geacht zich terplaatse te begeven.  
Alle gerooide plantengroei, plantenresten, graszoden, stronken, wortels, enz…, worden 
eigendom van de aannemer, van de werf afgevoerd en verwijderd buiten het domein van 
nv De Scheepvaart. 

F. Aard van de overeenkomst 

Het opruimen van alle plantengroei wordt opgesplitst in twee posten : een post voor het 
ontzoden van het terrein (zoals beschreven in dit artikel), uitgedrukt in VH m², en een post 
voor het opruimen van de overige plantengroei (kruid, struiken, houtgewassen, eventuele 
stronken en wortels, enz… evenals het opruimen van grachten), uitgedrukt in GP. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De oppervlakte die in rekening gebracht moeten worden, is de oppervlakte in planzicht van 
de zones die ontzood zijn (post b11.02.15a).  
 
In de prijs van de posten zijn alle kosten en moeilijkheden begrepen voor het verwijderen, 
afvoeren, verwerken en storten van de verwijderde materialen begrepen.  
 
Voor wat betreft alle ontzode terreinen geldt dat de minimale dikte van 20 cm waarover ze 
ontzood zijn, niet meer in rekening mag worden gebracht voor verdere berekeningen van 
het grondverzet. 
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b11.02.15a Ontzoden van het terrein, dikte : E >= 20 cm   VH m² 

b11.02.15b Verwijderen van de overige plantengroei  GP   

 

11.51  VERHUREN VAN DE INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS 

11.51.00  Verhuren van de inrichting van de bouwplaats: algemene bepalingen 

11.51.10  Verhuren van voorlopige omheining: algemene bepalingen 

11.51.12  Verhuren van voorlopige omheining uit draadnet 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt als GP. 
 
 

11.51.12b  Verhuren van voorlopige omheining uit draadnet   GP 

11.51.20  Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats: algemene bepalingen 

11.51.21  Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats 

11.51.21a  Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats  VH  mnd 

 

11.51.30  Verhuren van signalisatie van werken 

b11.51.31  Verhuren van signalisatie van werken op wegen 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post heeft betrekking op het ter beschikking stellen, verhuren, onderhouden, enz… 
van de signalisatie van de verschillende posten horende bij artikel b11.01.31 
 

F. Aard van de overeenkomst 

 
De posten worden uitgedrukt als een globale prijs.  Elke post bij dit artikel heeft betrekking 
op de corresponderende post van artikel b11.01.31. 
 

b11.51.31a  Verhuren van signalisatie van werken op wegen : algemene 

werfsignalisatie    GP 

b11.51.31b  Verhuren van signalisatie van werken op wegen voor fase 1    GP 

b11.51.31c  Verhuren van signalisatie van werken op wegen voor fase 2    GP 

b11.51.31d  Verhuren van signalisatie van werken op en langs het jaagpad van het 

Albertkanaal    GP 
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11.51.32  Verhuren van signalisatie van werken op waterwegen 

11.51.32b  Verhuren van signalisatie van werken op waterwegen GP     

 

11.51.80  Verhuren van keten 

11.51.81  Verhuren van directiekeet 

A. Materiaalbeschrijving 

De oppervlakte van de aan te wenden ke(e)t(en) bedraagt minimum 45 m². 
 

11.51.81a  Verhuren van directiekeet    VH mnd 

11.52  ANDERE DIENSTEN 

11.52.00  Andere diensten: algemene bepalingen 
 

11.52.20  Verhuren van personeel 

11.52.21  Verhuren van keetwachter 

D. Uitvoering 

De tekst van het standaardbestek nr. 230 wordt vervangen door wat volgt:  
 

De aannemer stelt een keetwachter ter beschikking van de aanbestedende overheid. Deze 
staat uitsluitend ter beschikking van de aanbestedende overheid. Deze persoon bewaakt de 
directiekeet. 
De keetwachter is onder meer belast met een aantal administratieve taken, zoals de 
bediening van telefoon, fax en PC. De keetwachter dient dan ook te beschikken over een 
grondige praktische gebruikskennis van MS-Office 97 of latere versies. 
Deze persoon staat ook in voor het onderhoud van de directiekeet (het schoonmaakgerief is 
begrepen in de post van de keet) en voor de uitvoering van allerlei taken van diverse aard 
op de werf (bv. assisteren van het personeel van de aanbestedende overheid bij diverse 
opmetingen, enz.). 
De keetwachter is aanwezig op de werf vanaf de aanvang der werken tot en met de 
voorlopige oplevering. 
 
De keetwachter wordt betaald tegen het loon van een geoefende werkman volgens het 
barema NCB of een daarmee gelijkwaardig loon. Tijdens de wettelijke verlofperiodes zal 
deze post gewoon doorbetaald worden. De aannemer overhandigt de aanbestedende 
overheid hiertoe bij de aanvang der werken een lijst met de wettelijk bepaalde 
verlofperiodes. Bij elke afwezigheid van de keetwachter, om welke aard ook, buiten deze 
wettelijke verlofperiodes, zorgt de aannemer onmiddellijk voor een geschikte vervanger, 
zoniet komen de periodes waarin geen keetwachter ter beschikking staat van de 
aanbestedende overheid niet in aanmerking voor betaling. 
 

11.52.21a  Verhuren van keetwacht(st)er    VH mnd 
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11.91  ONTRUIMEN VAN DE BOUWPLAATS 

11.91.00  Ontruimen van de bouwplaats: algemene bepalingen 

11.91.10  Verwijderen van voorlopige omheining 

11.91.12  Verwijderen van voorlopige omheining uit draadnet  VH  m 

D. Uitvoering 

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt weggenomen zodra dit, op grond 
van de vordering van de werken en mits akkoord van de aanbestedende overheid, mogelijk 
is. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De opmeting gebeurt per strekkende meter weggenomen omheining. 
Ook het wegnemen van de op verzoek van de aanbestedende overheid tijdens de werken te 
verplaatsen omheining, is in deze post begrepen en wordt betaald per strekkende meter 
weggenomen omheining. 
 

11.91.20  Verwijderen van aanwijzing van de bouwplaats: algemene bepalingen 

11.91.21  Verwijderen van aanwijzing van de bouwplaats  VH  st 

 

11.91.30  Verwijderen van signalisatie van werken 

b11.91.31  Verwijderen van signalisatie van werken op wegen 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post heeft betrekking op het ter verwijderen van de signalisatie van de verschillende 
posten horende bij artikel b11.01.31 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De posten worden uitgedrukt als een globale prijs.  Elke post bij dit artikel heeft betrekking 
op de corresponderende post van artikel b11.01.31. 

b11.91.31a  Verwijderen van signalisatie van werken op wegen : algemene 

werfsignalisatie    GP 

b11.91.31b  Verwijderen van signalisatie van werken op wegen voor fase 1    GP 

b11.91.31c  Verwijderen van signalisatie van werken op wegen voor fase 2    GP 

b11.91.31d  Verwijderen van signalisatie van werken op en langs het jaagpad van 

het Albertkanaal    GP 
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11.91.32  Verwijderen van signalisatie van werken op waterwegen    GP    11.91.80 

 Verwijderen van keten: algemene bepalingen 

11.91.81  Verwijderen van keten GP 

A. Materiaalbeschrijving 

De keten die vermeld worden in artikel 11.01.81. 
 

C. Moment van uitvoering 

Minimum 14 dagen na de voorlopige oplevering van de werken. 
 

11.91.90  Andere werken voor de ontruiming van de bouwplaats 

11.91.91  Opruimen van ketenpark GP 

C. Moment van uitvoering 

Samen met het verwijderen van de keten, zoals beschreven onder 11.91.81. 
 

11.92  OPRUIMEN VAN DE BOUWPLAATS 

11.92.11  Volledig opruimen van de bouwterreinen   GP 

D. Uitvoering 
De aannemer houdt er rekening mee dat hij de bermen in en rondom de werfzone dient te 
herstellen in de toestand bij aanvang van de werken.  Deze herstellingen zijn begrepen in 
de eenheidsprijs van deze post. 
 

11.92.20  Plaatsen van definitieve omheiningen 

11.92.22 Leveren en plaatsen van hoge omheining  VHm 

A. Materiaalbeschrijving 

De omheining is nieuw te leveren. De bovengrondse hoogte van de omheining is 2,00 m. 
De staanders en funderingsvoeten reiken minstens 0,80 m onder het maaiveld. 
 
De funderingsvoet uit beton is minstens 0,75 m hoog en heeft een horizontale doorsnede 
van minimum 0,05 m2. Het beton van de funderingsvoet bevat minstens 250 kg cement per 
m3. 
 
De staanders zijn vervaardigd uit profielen of buizen en zijn uit één stuk. 
De profielen of buizen zijn buiten en binnen thermisch verzinkt (de minimum hoeveelheid 
zink is 80 g/m2) en geplastificeerd (de minimum laagdikte is 60 micron). De 
weerstandsmodulus van de staanders bedraagt minimum 7 cm

3. De bovenuiteinden van 
buispalen worden afgedicht met een afsluitdop. 
 
Eindpalen en hoekpalen, in een eventueel verzwaarde uitvoering, voldoen aan dezelfde 
voorwaarden als de staanders. De steunpalen zijn vervaardigd uit profielen en buizen, en 
hebben dezelfde sterkte en bescherming tegen corrosie als de staanders. 
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De prikkeldraad heeft een treksterkte van 750-950 N/mm². 
 
De spandraden zijn verzinkt (de minimum hoeveelheid zink is 30 g/m2) en geplastificeerd, 
hebben een min. diameter 3,5 mm en hebben een treksterkte 700 - 900 N/mm2. 
 
De gaasbespanning is gevlochten, heeft een hoogte van 2m, heeft mazen van max. 0,05 x 
0,05m en is vervaardigd uit draden in verzinkt en geplastificeerd staal. De draden hebben 
een uitwendige diameter van 3,00m en hebben een treksterkte van 650 – 850 N/mm². 
De horizontale bovenbuis heeft een minimale weerstandsmodulus van 3m³ en is van 
hetzelfde materiaal en is op dezelfde wijze beschermd als de staanders. 
 
Alle toebehoren zijn vervaardigd uit aluminium, roestvrijstaal, kunststof of staal dat 
degelijk tegen corrosie beschermd door thermische verzinking. Voor stalen draden is de 
massa van de zinklaag minimaal 240 g/m2. Voor andere stalen elementen voldoet de massa 
van de zinklaag aan NBN I 07-002. 

B. Lokalisatie 

De aannemer wordt verondersteld de toestand ter plaatse te hebben nagezien en hiermee 
rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 
 
De nieuwe omheining wordt geplaatst tussen het jaagpad en plateaus en de 
vijzelconstructie volgens de aanduiding van de aanbestedende overheid zodat derden het  
perceel niet kunnen betreden en de nieuwe omheining moet aansluiten op de nieuwe 
poorten. 
 

D. Uitvoering 

Leveren en plaatsen van een omheining, m.i.v. alle bijkomende werken en leveringen. 
De funderingsvoeten worden minstens 0,80 m diep geplaatst. 
 
De staanders worden geplaatst op max. 3 m as op as, worden minimum 0,80 m diep in de 
grond geplaatst, worden ter plaatse ingebetonneerd en zijn waterdicht afgesloten door 
bitumen, in de funderingsvoet gegoten. 
 
Om bij het spannen van de draden de verticale stand van de eind- en hoekpalen te 
behouden worden de nodige steunpalen geplaatst. 
 
Aan de staanders worden 3 verzinkte en geplastificeerde spandraden met een gelijke 
tussenafstand bevestigd waaraan de gaasbespanning wordt vastgemaakt. 
 
De gaasbespanning wordt vastgemaakt aan de staanders, de eind- en hoekpalen, de 
spandraden en de horizontale bovenbuizen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De overeenkomst is in vermoedelijke hoeveelheden meter. 

 

G. Opmeting en verrekening 

De opmeting gebeurt in strekkende meter volgens de as van de te plaatsen omheining. 
 
Het leveren en plaatsen van de nieuwe definitieve omheining, m.i.v. alle bijhorende 
werken en leveringen (palen, gaasbespanning, spandraden, spanklemmen, hulpstukken, 
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verbindingselementen) en alle plaatsingskosten, nodig voor de perfecte plaatsing van de 
omheining is in deze post begrepen. Het nodige grondverzet en het eventueel graven, 
aanvullen en verdichten van sleuven waar nodig, is in de post begrepen. 
 

11.92.34 Plaatsen van omheiningsschuifpoorten  VH st 

A. Materiaalbeschrijving 

De poorten zijn nieuw te leveren. De schuifpoorten zijn gemotoriseerd, hebben een 
sleutelschakelaar langs beide zijden van de poort en zijn voorzien van alle noodzakelijke 
veiligheidseisen (terugloopbeveiliging, klembeveiliging, e.d.). de poorten hebben een vrije 
doorgang van 5 m breedte. 
Aannemer dient een voorstel van poort ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
voor te leggen. 
 

B. Lokalisatie 

De poorten worden geplaatst ter hoogte van de overgang plateau en bestaand 
jaagpadvolgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid 
 
De aannemer wordt verondersteld de toestand ter plaatse te hebben nagezien en hiermee 
rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. 
 
De nieuwe poort wordt geplaatst op aanduiding van de aanbestedende overheid en moet 
aansluiten op de nieuwe geplaatste omheining. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Het leveren en plaatsen van de nieuwe omheiningspoort, m.i.v. alle bijhorende werken en 
leveringen en alle plaatsingskosten, nodig voor de perfecte plaatsing van de 
omheiningspoort is in deze post begrepen. Het nodige grondverzet en het eventueel graven, 
aanvullen en verdichten van sleuven waar nodig, is in de post begrepen. 
 

b11.92.35 Plaatsen van toegangspoort naar gebouw  VH st 

A. Materiaalbeschrijving 

De poort is nieuw te leveren. De poort is voorzien van twee vleugels en dient manueel 
geopend te worden. de poort is voorzien van een slot en vergrendeling indien deze in 
geopende toestand staat . de poort heeft een vrije doorgang van 5 m breedte. 
Aannemer dient een voorstel van poort ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
voor te leggen. 

B. Lokalisatie 

De poort wordt geplaatst op de inrit naar het dienstgebouw en volgens de richtlijnen van de 
aanbestedende overheid 
 

G. Opmeting en verrekening 

Het leveren en plaatsen van de nieuwe toegangspoort, m.i.v. alle bijhorende werken en 
leveringen en alle plaatsingskosten, nodig voor de perfecte plaatsing van de poort is in 
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deze post begrepen. Het nodige grondverzet en het eventueel graven, aanvullen en 
verdichten van sleuven waar nodig, is in de post begrepen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  AFBRAAK- EN SLOOPWERKEN 

14.00.00  Afbraak- en sloopwerken: algemene bepalingen 
 

D. Uitvoering 

De aannemer moet de materialen afkomstig van de afbraak- en uitbraakwerken sorteren in 
twee groepen. 
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De aanbestedende overheid alleen oordeelt welke materialen afkomstig van de 
afbraakwerken als behorende tot welke groep (1 of 2) worden aanzien. 
Tenzij anders vermeld in het desbetreffende artikel hieronder behoren de materialen 
afkomstig van de op- en afbraakwerken automatisch tot groep 2. 
 

1) Materialen afkomstig van de afbraakwerken, te hergebruiken in de aanneming. 
  Deze materialen zijn herbruikbare materialen. 

 De op- en afbraak gebeuren omzichtig en selectief en de aannemer moet de 
materialen geschikt maken voor hergebruik. Alleen de aanbestedende overheid 
oordeelt over de geschiktheid tot hergebruik van de materialen afkomstig van de 
afbraakwerken. 
De op- of afbraak omvat het laden, het vervoeren naar de voorlopige stapelplaats en 
naar de plaats van hergebruik, het lossen en opslaan van de materialen per soort. 
Er is geen opslagplaats voorzien. De aannemer stapelt de herbruikbare materialen 
op de terreinen van de werken of in de onmiddellijke omgeving ervan. 
Op- en afbraakmaterialen voor hergebruik die door het toedoen van de aannemer 
niet meer geschikt zijn voor hergebruik, worden op zijn kosten door nieuwe 
materialen vervangen.  

 
2) Materialen afkomstig van de afbraakwerken, die niet hergebruikt worden in het kader 

van de werken en die eigendom worden van de aannemer. 
De aannemer brengt deze materialen buiten de grenzen van de aanneming en van 
het domein van nv De Scheepvaart.  

 
De aannemer mag geen puin, vuilnis of afval op de werf laten. Hij mag geen puin of 
afbraakmateriaal onderdelven of ingraven. 
 
De aannemer moet zelf instaan voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige 
vergunningen voor het storten en / of stapelen van zijn afbraakmateriaal. 
De aannemer moet alle niet recycleerbare producten naar een erkende stortplaats afvoeren. 
Alle stortkosten en milieuheffingen moeten in de eenheidsprijs begrepen zijn. 
 
De aannemer moet alle verordeningen die op de afbraakvergunning voorkomen strikt 
naleven. 
 
De aannemer treft de nodige voorzorgsmaatregelen om tijdens de slopingswerken de 
hinder voor de omgeving (stof, geluid) tot een strikt minimum te beperken. De 
afbraakwerken moeten voldoen aan de geldende wetgeving. 
 

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de trillingsarme 

uitvoeringsmethode bij de uitvoering van de werken. 

 
Indien de aannemer een deel van het steen- en betonpuin gebruikt voor het aanleggen van 
de verhardingen van de terreinen na de uitvoering van de afbraakwerken, dan kan het 
breken op de werf zelf gebeuren op voorwaarde dat de aannemer zelf tijdig een milieu-
uitbatingsvergunning hiervoor verkrijgt. 
 
De aannemer-afbreker verklaart evenwel alle bouwpuin af te voeren naar een erkende 
breekinstallatie met COPRO-erkenning.  Hij zal hiervan voor de verschillende vrachten de 
afleveringbons spontaan voorleggen.  Eventuele in deze materialen voorkomende 
afvalstoffen worden voor rekening van de aannemer afgevoerd en verplichtend gestort op 
door het Vlaamse Gewest vergunde stortplaatsen van inert afval (klasse III), te zoeken door 
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de aannemer.  Vooraleer de werken aan te vangen dient de aannemer aan de bouwheer de 
ligging van de vergunde stortplaatsen mede te delen.  Hij zal hiervan eveneens voor de 
verschillende vrachten de afleveringbons spontaan voorleggen. 
 
De aannemer is verantwoordelijk voor alle schade aan de gebouwen, omliggende 
constructies, wegenis, opritten, constructiedelen, enz... (openbare en private eigendommen) 
ten gevolge van de afbraakwerken. Alle beschadigingen die de aannemer veroorzaakt, 
herstelt hij in de oorspronkelijke toestand en op zijn kosten. 
De aannemer staat uitsluitend en rechtstreeks t.o.v. derden in voor eventuele schade die hij 
ten gevolge van zijn werk aanbrengt en hij moet dus de aanbestedende overheid vergoeden 
indien deze, wegens een fout van de aannemer, aansprakelijk gesteld wordt voor enige 
schade. 
 
Bij de afbraakwerken zal de aannemer bovendien op zijn kosten: 
- vooraf contact opnemen met de eigenaar en beheerder voor de opmaak van een 

tegensprekelijke staat van bevinding van het gewestdomein; 
- alle nodige veiligheidsmaatregelen treffen, in het bijzonder in verband met de 

veiligheid van de weggebruikers aan de straatzijde, volgens de geldende 
reglementeringen van de gemeente en de eigenaar en de beheerder van het 
gewestdomein; 

- alle voorzorgsmaatregelen treffen om geen enkele boven- en ondergrondse nutsleiding 
(elektriciteit, gas, water, telefoon, T.V.-distributie, e.a.) te beschadigen door 
neervallende brokstukken of door het opstellen van tuigen of welke handeling dan ook. 

- alle vereiste aanpassings- en dichtingswerken aan de afvoerleidingen ter hoogte van de 
rioleringsaansluitingen uitvoeren;  

- tijdig de vergunninghoudende maatschappijen op de hoogte brengen als er nog 
installaties, tellers, enz. van deze maatschappijen verwijderd moeten worden; 

- de stabiliteit garanderen van de bestaande oeververdediging en aanpalende constructies 
tijdens alle verschillende uitvoeringsfasen, de stabiliteit van aanpalende constructies te 
verzekeren en om schade te vermijden aan de in de omgeving aanwezige constructies; 
alle daartoe noodzakelijke tegensprekelijke opmetingen binnen de gevarenzone zijn 
een last van de aanneming tenzij anders vermeld in dit bestek. 

 
Het gebruik van springstoffen bij de afbraak is verboden. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De aannemer moet voor het opmaken van de prijzen van zijn inschrijving, ter plaatse de 
terreinen en constructies bezoeken om zich rekenschap te geven van de afmetingen en 
hoeveelheden, de aard en de omvang van de afbraakwerken en al de details van het uit te 
voeren werk, zelfs die welke in het bestek niet uitdrukkelijk vermeld zijn. Alle werken 
voortvloeiend uit de aard van de aanneming, al dan niet beschreven vallen ten laste van de 
aannemer. De opsommingen van de werken, die in de beschrijvende opmeting onder een 
globale prijs opgenomen zijn, zijn niet limitatief. De volgende zaken zijn allemaal in de 
opgegeven eenheidsprijzen of globale prijzen van de posten van de afbraakwerken 
begrepen en worden bijgevolg beschouwd als een last van de aanneming: 

• de vereiste stellingen en schoringen; 
• alle maatregelen nodig om de veiligheid gedurende de werken te waarborgen; 
• alle kosten voor het voorlopig stapelen voor herbruik, het vervoer, het recycleren, 

het hergebruiken en storten; 
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• alle kosten verbonden met het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen 
voor het storten en / of stapelen van het afbraakmateriaal, alle stortkosten en alle 
milieuheffingen; 

• alle werken, leveringen en prestaties horende bij de afbraak. 
 

14.04.30  Slopen van elementen uit gewapend beton: algemene bepalingen 

14.04.36 Slopen van trappen van gewapend beton GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het slopen van de betonnen trap in het talud zoals aangegeven op de 
aanbestedingsplannen. Een detailplan van de trap is niet beschikbaar, echter aannemer 
wordt verondersteld toestand ter plaatse bezocht te hebben en kennis te hebben van de uit 
te voeren werken en zijn moeilijkheden. Ongewapende trappen versterkt met stalen 
neusprofielen worden eveneens als gewapend beschouwd. 
 
De afbraakwerken gebeuren  volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid.   
 
De uiteinden van de gesloopte zones worden recht ingezaagd, teneinde een zuivere en 
rechte afbraaklijn realiseren.  Alle bijhorende kosten voor het inzagen zijn begrepen in de 
eenheidsprijs van deze post. 
De aannemer dient rekening te houden met de uitvoering van de werken in de nabijheid 
van de sluismuur en rekening houden met de moeilijkheden als gevolg van de 
aanwezigheid van het talud Aannemer dient voldoende maatregelen te treffen opdat 
werken op veilige manier kunnen worden uitgevoerd. 
 
Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aanbestedende overheid en worden 
afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De Scheepvaart. 
 

C. Uitvoering 

Afbreken van gewapend beton met aangepaste middelen. 
Alle eventueel nodige bijkomende inzet van van mankracht  zijn eveneens in de kostprijs 
van deze werken inbegrepen. Hij neemt ook de nodige maatregelen om te voorkomen dat 
vrijkomende afbraakmaterialen niet in het water terecht komen. Desgevallend kan de 
aanbestedende overheid de opdracht geven de in het water gevallen afbraakmaterialen op 
te laten ruimen op kosten van de aannemer. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³. De noodzakelijke bijhorende grondwerken zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post.  
 

G. Opmeting en verrekening 

Het afbranden van wapeningen is in de prijs inbegrepen. Het inzagen van het beton zit in 
deze post vervat. Het opbreken van de werkvloer in mager beton en eventuele fundering 
trap  zijn eveneens begrepen in deze post. 
Alle kosten voor de inzet van het gepaste materieel (plaatselijk slopen, afbranden 
wapening, verzamelen , afvoeren en verwerken  van de afbraakmaterialen, alle nodige 
beschermingsmaatregelen en alle andere moeilijkheden inbegrepen. 
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b14.04.39  Slopen van de kesp uit gewapend beton VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het slopen van de gewapend betonnen kesp van de bestaande 
oeververdediging over de hele hoogte.  De te slopen kesp staat aangegeven op de 
aanbestedingsplannen.  Het opbreken van de werkvloer in mager beton en  het verwijderen 
van de draineerbuis in PVC met draineergrind en doek zijn eveneens begrepen in deze 
post. 
 
De afbraakwerken gebeuren volgens de desbetreffende aanduidingen op de 
aanbestedingsplannen alsook volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid.   
 
De uiteinden van de gesloopte zones worden recht ingezaagd, teneinde een zuivere en 
rechte aansluiting van de nieuwe constructies met de bestaande kesp te realiseren.  Alle 
bijhorende kosten voor het inzagen zijn begrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
De aannemer dient rekening te houden met de uitvoering van de werken in de nabijheid 
van de waterlijn en rekening houden met de moeilijkheden als gevolg van de aanwezigheid 
van de nieuwe constructie, met het feit dat achterliggend grondpakket reeds verwijderd is 
en bijgevolg mogelijke instabiliteit van de oever. Aannemer dient voldoende maatregelen 
te treffen opdat werken op veilige manier kunnen worden uitgevoerd. 
 
Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aanbestedende overheid en worden 
afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De Scheepvaart. 
 

C. Uitvoering 

Afbreken van gewapend beton met aangepaste middelen. 
Alle eventueel nodige bijkomende inzet van van mankracht (o.m. duikers) zijn eveneens in 
de kostprijs van deze werken inbegrepen. Hij neemt ook de nodige maatregelen om te 
voorkomen dat vrijkomende afbraakmaterialen niet in het water terecht komen. 
Desgevallend kan de aanbestedende overheid de opdracht geven de in het water gevallen 
afbraakmaterialen op te laten ruimen op kosten van de aannemer. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³. De noodzakelijke bijhorende grondwerken zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post.  

G. Opmeting en verrekening 

Het afbranden van wapeningen is in de prijs inbegrepen. Het inzagen van het beton zit in 
deze post vervat. Het opbreken van de werkvloer in mager beton en  het verwijderen van 
de draineerbuis in PVC met draineergrind zijn eveneens begrepen in deze post. 
Alle kosten voor de inzet van het gepaste materieel (plaatselijk slopen, afbranden 
wapening, verzamelen , afvoeren en verwerken  van de afbraakmaterialen, alle nodige 
beschermingsmaatregelen en alle andere moeilijkheden inbegrepen. 
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14.04.80  Slopen van elementen uit metaal: algemene bepalingen 

14.04.83  Afbranden van metalen beschoeiing VH m 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het afbranden van de damplanken tot op de ribbenvloer voor de realisatie 
van de nieuwe kaaimuren en voor de instroomconstructie thv de vijzels. Deze post omvat 
ook het afbranden van de damplanken ter hoogte van de uitstroomconstructie in het 
bovenpand tot bodemniveau van omloopkanaal.  

D. Uitvoering 

De nodige voorbereidende werkzaamheden, de nodige grondwerken voor het vrijgraven 
van de af te branden wandelementen, alsook de nodige voorafgaande sloopwerken  zijn 
eveneens in deze post begrepen. Aannemer dient er rekening mee te houden dat werken op 
bodem van kanaal zijn uit te voeren. 
 
De specie die vrijkomt bij het vrijgraven van de wandelementen wordt eigendom van de 
aannemer en afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De 
Scheepvaart. Het afvoeren is begrepen in de daartoe voorziene post van het afvoeren van 
de baggerspecie. 
 
Aannemer dient rekening te houden met de moeilijkheden en de timing van uitvoering. Een 
voorstel van uitvoering en planning dient voorgelegd te worden aan het bestuur.  
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Alle nodige werken voor het zichtbaar en bereikbaar maken van de damwandelementen, 
het vrijgraven, het eventueel onderling losmaken van de elementen, eventueel lansen en 
alle moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen tijdens het afbranden (onder water)  
van de damplanken zijn in de prijs begrepen. Het verwijderen van de damplanken buiten 
het domein van nv De Scheepvaart zit vervat in een andere post.  
Alle nodige beveiligingswerken, enz. zijn in de prijs begrepen. 
Alle schade of meerwerken die veroorzaakt worden door niet voldoende afgebrande 
getrokken damplanken worden onder geen enkele voorwaarde vergoed. 
 
Het slopen van de betonnen kesp en het afvoeren van de uitgegraven specie zijn niet 
begrepen in deze post, hiervoor zijn aparte posten voorzien in dit bestek. 
 

b14.04.84 Realisatie doorgang buis watervang door damplank  GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het realiseren van de doorgang van betonnen buis naar watervang in Ham 
door de stalen damplanken van de kaaimuur door het branden van een gat doorheen het 
scherm (zie aanbestedingsplannen) en het plaatsen van doken rondom het gat voor de 
plaatsing van de buis met betonnen passtuk. Het betonnen passtuk dat moet gemaakt 
worden voor de aansluiting van de doorgang met buis zit niet vervat in deze post maar in 
artikel b41.20.19. 
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B. Lokalisatie 

Ter plaatse van de buis voor watervang dient er een gat gebrand te worden doorheen de 
damplanken.  
 

D. Uitvoering 

De stabiliteit van het kaaimuur moet gegarandeerd blijven 
De aannemer houdt bij het opstellen van zijn prijs rekening met de specifieke 
moeilijkheden voor het uitvoeren van dit werk. 
 

G. Opmeting en verrekening 

In de prijs van deze post zijn alle bijhorende werken en leveringen begrepen die nodig zijn 
voor het uitvoeren van deze werken. 
 

14.04.90  Slopen van constructies 

b14.04.94 Verwijderen van passieve verankering   

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het doorsnijden en/of doorbranden van bestaande passieve 
verankeringselementen van de damwanden en het verwijderen van het 
verankeringsmassief, mits uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid. De 
trekkers zijn stalen trekstaven met diameter 36 mm, alle 0,90 m (zie detailtekeningen op 
aanbestedingsplannen).   
 
In principe moeten de passieve ankerstaven doorgesneden worden ter plaatse van de 
nieuwe constructies.  Daartoe moeten de desbetreffende passieve ankerstaven onder 
toezicht en na toestemming van de aanbestedende overheid doorgebrand worden. 
 

D. Uitvoering 

De staven worden doorgebrand of doorgesneden op twee plaatsen en volledig verwijderd.  
De rest van de verankeringsstaaf en het verankeringsmassief dienen eveneens verwijderd te 
worden. 
 
Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken van deze post gaat de aannemer na of 
de stabiliteit van de oeververdediging altijd gegarandeerd blijft, en neemt de nodige 
maatregelen om tijdens de uitvoering van de werken veilig en droog te kunnen werken. 
 
De grondwerken die hiervoor nodig zijn worden verrekend in de voorziene posten voor 
uitgravingen en aanvullingen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt opgesplitst in twee deelposten. Één post voor het doorsnijden van de 
passieve verankeringsstaven en één post voor het verwijderen van het verankeringsmassief, 
beiden uitgedrukt in VH stuks.  In de eenheidsprijs zijn alle kosten voor het doorbranden of 
– snijden van de staven, het verwijderen van de vrijgekomen delen van de werf, het 
verwerken van de afbraakmaterialen, alle inzet van materieel en mankracht, en alle nodige 
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maatregelen voor het behoud van de stabiliteit van de oeververdediging tijdens de verdere 
uitvoering van de werken. 

b14.04.94a Doorsnijden van passieve verankeringsstaven   VH st 

b14.04.94b Verwijderen verankeringsmassief VH st   

b14.04.95 Verwijderen boorankers   

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het uitbreken van de bestaande boorankers van de damwanden 
(bovenpand Olen), mits uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid. De 
ankers zijn boorankers onder 35° met een lengte van 10m (zie aanbestedingsplannen).   
 
In principe moeten de boorankers verwijderd worden ter plaatse van de nieuwe 
constructies.  Daartoe moeten de desbetreffende ankers onder toezicht en na toestemming 
van de aanbestedende overheid verwijderd worden. 
 

D. Uitvoering 

De ankers worden doorgebrand of doorgesneden op twee plaatsen en volledig verwijderd.  
De rest van het anker en de verankering (wortel) dienen eveneens verwijderd te worden. 
 
Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken van deze post gaat de aannemer na of 
de stabiliteit van de oeververdediging altijd gegarandeerd blijft, en neemt de nodige 
maatregelen om tijdens de uitvoering van de werken veilig en droog te kunnen werken. De 
kosten hiervoor zijn begrepen in de post voor realisatie bouwput vijzelgemaal. 
 
De grondwerken die hiervoor nodig zijn worden verrekend in de voorziene posten voor 
uitgravingen en aanvullingen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt opgesplitst in twee deelposten. Één post voor het doorsnijden van de 
ankers en één post voor het verwijderen van het verankeringsmassief (wortel), beiden 
uitgedrukt in VH stuks.  In de eenheidsprijs zijn alle kosten voor het doorbranden of – 
snijden van de ankers, het verwijderen van de vrijgekomen delen van de werf, het 
verwerken van de afbraakmaterialen, alle inzet van materieel en mankracht, en alle nodige 
maatregelen voor het behoud van de stabiliteit van de oeververdediging tijdens de verdere 
uitvoering van de werken. 

b14.04.95a doorsnijden/branden boorankers  VH st 

b14.04.95b Verwijderen verankeringsmassief VH st   

 

b14.04.96 Verwijderen van taludgoten  VH m 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het uitbreken van de bestaande taludgoten (bovenpand Ham), mits 
uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid voor de aanpassing van de 
afvoer van riolering van het sluizencomplex zoals aangegeven op de 
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aanbestedingsplannen. 
De opbraak van de fundering zit inbegrepen in deze post.  

D. Uitvoering 

De taludgoten dienen verwijderd en de fundering dient te worden ingezaagd en verwijderd 
tot aan de blijvende taludgoten 

F. Aard van de overeenkomst 

In de eenheidsprijs zijn alle kosten voor het inzagen, het verwijderen van de vrijgekomen 
delen van de werf, het verwerken van de afbraakmaterialen, alle inzet van materieel en 
mankracht, en alle nodige maatregelen voor het behoud van de stabiliteit van talud  tijdens 
de verdere uitvoering van de werken. 
 

b14.07.16  Uittrekken van metalen damplanken VH m² 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het uittrekken van de metalen damplanken nadat deze eerst zijn 
doorgebrand op bodemniveau van het kanaal (benedenpand) en van bodem nieuw 
omloopkanaal (bovenpand) (zie artikel  14.04.83). 

D. Uitvoering 

De nodige voorbereidende werkzaamheden, de nodige grondwerken voor het vrijgraven 
van de te trekken wandelementen, alsook de nodige voorafgaande sloopwerken (o.m. van 
elkaar los maken van de planken,..met uitzondering van de kesp, art. b14.04.39) zijn 
eveneens in deze post begrepen. 
 
De specie die vrijkomt bij het vrijgraven van de wandelementen wordt eigendom van de 
aannemer en afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De 
Scheepvaart. Het afvoeren is begrepen in de daartoe voorziene post van het afvoeren van 
de baggerspecie. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m². 
Het uittrekken van de damwand wordt betaald volgens de werkelijk getrokken vierkante 
meter damwand boven het peil van afbranden. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Alle nodige werken voor het zichtbaar en bereikbaar maken van de koppen van de 
damwandelementen, het vrijgraven, het onderling losmaken van de elementen, eventueel 
lansen en alle moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen tijdens het trekken van de 
damplanken zijn in de prijs begrepen. 
Alle nodige beveiligingswerken, enz. zijn in de prijs begrepen. 
Alle schade of meerwerken die veroorzaakt worden door niet volledig getrokken 
damplanken worden onder geen enkele voorwaarde vergoed. 
 
Het slopen van de betonnen kaaimuur en het afvoeren van de uitgegraven specie zijn niet 
begrepen in deze post, hiervoor zijn aparte posten voorzien in dit bestek. 
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14.21.41  Wegnemen van signalisatie op palen VH st 

A. Materiaalbeschrijving 

De signalisatie op palen omvat alle verkeersborden en –tekens op (één of meerdere) palen 
binnen de zone der werken. 
 
De signalisatie wordt zorgvuldig opgebroken, schoongemaakt en gestapeld op de werf, met 
het oog op later hergebruik ervan. 
 

D. Uitvoering 

De werken worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 

14.21.42  Wegnemen van verlichtingspalen VH st 

A. Materiaalbeschrijving 

Het wegnemen van de verlichtingspalen binnen de zone der werken in samenspraak met de 
nutsmaatschappij. 
 
De verlichtingspalen worden zorgvuldig opgebroken, schoongemaakt en gestapeld op de 
werf, met het oog op later hergebruik ervan. 
 

D. Uitvoering 

De werken worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 

b14.21.65 Wegnemen van combinatie straatmeubilair GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het wegnemen van de elementen die momenteel in de groenzone langs 
het sluizencomplex te Ham staan (zitbank, vuilnisbak, infobord en leuning). Deze 
elementen dienen zorgvuldig te worden opgebroken en gestapeld op de werf met het oog 
op het later herbruik ervan.  
De aannemer wordt verondersteld de situatie ter plaatse te kennen 
 

D. Uitvoering 

De werken worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid 

14.61  OPBREKEN VAN WEGEN 

14.61.00  Opbreken van wegen: algemene bepalingen 

14.61.13  opbreken van rijwegen en verharde zijstroken, hun funderingen en 

onderfunderingen   

A. Materiaalbeschrijving 
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De op te breken rijweg is van asfaltbeton geplaatst op een steenslagfundering en 
opgesloten door middel van kantstroken wat betreft het jaagpad, de meerhoutstraat en 
sluizenweg (zie ook aanbestedingsplannen), tevens dient ook de zone van 
betonstraatstenen te worden opgebroken te Ham. Deze betonstraatstenen worden 
zorgvuldig opgebroken en gestapeld op de werf met het oog op hergebruik. 
Het opbreken van de wegfunderingen is begrepen in deze post, de opbraak van de 
kantstroken en watergreppel maken deel uit van een aparte post (zie artikel 14.61.17);  
 

B. Lokalisatie 

De uit te breken rijweg is het jaagpad gelegen langs het  kanaal ter hoogte van de werken 
en de verbindingsweg met respectievelijk de Meerhoutstraat (Ham) en de sluizenweg 
(Olen), ook sluizenweg en meerhoutstraat dienen plaatselijk opgebroken te worden voor de 
realisatie van de inbuizing en de werken van de nutsmaatschappijen. 
 

D. Uitvoering 

Aan de beide uiteinden van de op te breken zone, wordt de rijweg recht ingezaagd tot de 
volledige dikte van de verharding, alvorens de opbraak te starten, dit om bij aanleg van de 
nieuwe situatie een rechte aansluiting te kunnen realiseren.  Indien er zich door 
onzorgvuldig inzagen of opbreken scheuren of uitbrokkelingen voordoen aan de randen 
van de opbraak van rijwegen, voorziet de aannemer, op zijn kosten, een nieuwe zaagsnede 
en herstelt hij de verharding in oorspronkelijke staat. 
Verder zijn de bepalingen van paragraaf IV-1.1.2. van Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw van toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De werken worden opgedeeld in 3 posten. De afvoer van afbraakmaterialen is inbegrepen 
in deze posten. De betonstraatstenen dienen zorgvuldig gestapeld op de werf met het oog 
op later herbruik ervan. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De opgegeven samenstelling van de wegen wordt enkel ter inlichting opgegeven. Als de 
werkelijke samenstelling bij de uitbraak anders blijkt te zijn dan opgegeven, kan de 
aannemer geen aanspraak maken op prijsherziening. 
 
Alle kosten en moeilijkheden voor het realiseren van rechte zaagsnedes zijn in de 
eenheidsprijs van deze post begrepen  De kosten voor herstellingen van rijwegen 
beschadigd bij opbraak of tijdens de werken (zie ook onder punt D.) zijn een last van de 
aanneming. 

14.61.13a  Opbreken van asfaltverharding m.i.v. de fundering en onderfundering 

van jaagpad VH  m² 

14.61.13b Opbreken van asfaltverharding m.i.v. de fundering en onderfundering 

(Meerhoutstraat en sluizenweg) VH  m² 

14.61.13c Opbreken van betonstraatstenen m.i.v. de fundering en onderfundering 

VH  m² 
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14.61.17  Opbreken van lijnvormige elementen, hun funderingen en 

onderfunderingen   

A. Materiaalbeschrijving 

De op te breken materialen zijn kantopsluitingen en watergreppels ter plaatse vervaardigd 
in beton, m.i.v. hun fundering.  Het betreft hier de kantstroken die deel uitmaken van de 
bestaande rijweg. 
 

D. Uitvoering 

Aan de beide uiteinden van de op te breken zone, worden de kantstroken en watergreppels 
recht afgezaagd over hun volledige hoogte, alvorens de opbraak te starten, dit om bij 
aanleg van de nieuwe situatie een rechte aansluiting te kunnen realiseren.  Indien er zich 
door onzorgvuldig zagen of opbreken scheuren of uitbrokkelingen voordoen aan de randen 
van de opgebroken kantstroken, voorziet de aannemer, op zijn kosten, een nieuwe 
zaagsnede en vervangt hij de beschadigde zones van de kantstrook.  
Verder zijn de bepalingen van paragraaf IV-1.1.2. van Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw van toepassing. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Deze post wordt opgesplitst in twee deelposten: één voor verwijderen kantstroken in VH m 
en één voor verwijderen watergreppels in VH m. 
Alle kosten en moeilijkheden voor het realiseren van rechte zaagsnedes zijn in de 
eenheidsprijs van deze post begrepen  De kosten voor herstellingen van kantstroken 
beschadigd bij opbraak of tijdens de werken (zie ook onder punt D.) zijn een last van de 
aanneming. 
 

14.61.17a  Opbreken van kantstroken, hun funderingen en onderfunderingen  VH 

m 

14.61.17b  Opbreken van watergreppels, hun funderingen en onderfunderingen  

VH m 

 

14.63. UITBREKEN VAN RIOLERINGEN 

14.63.50 Uitbreken van geprefabriceerde rioleringsleidingen: algemene 

bepalingen 

14.63.51 Uitbreken van een betonnen rioleringsleiding 

A. Materiaalbeschrijving 

Het gaat hier om de uitbraak van de volgende rioleringsleidingen (zoals aangegeven op de 
aanbestedingsplannen):  
in Ham: verbinding van riolering sluizencomplex naar lager gelegen gracht, verbinding van 
straatkolken met riolering, en de opbraak betonnen buis naar watervang 
in Olen: verbinding van straatkolken met riolering sluizencomplex en uitbraak verbinding 
tussen twee inspectieputten voor realisatie inbuizing onder riolering. 

D. Uitvoering 
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Tijdens de uitbraak moeten alle aangesloten afvoeren opgevangen en afgeleid worden. Al 
deze afvoeren moeten permanent gewaarborgd blijven. De wijze waarop dat zal gebeuren, 
is onderworpen aan de goedkeuring van de aanbestedende overheid (zonder dat dit de 
aannemer ontslaat van zijn verantwoordelijkheid). 
Alle voorzorgen moeten genomen worden opdat het hemelwater bij regenbuien en/of vuil 
water gedurende deze werken afdoende en goed geëvacueerd worden. Daartoe moeten alle 
daartoe benodigde materialen en middelen aangewend worden. 
 
De verbinding van de buis van watervang in Ham met de kopbalk dient permanent 
afgedicht te worden. Aannemer dient rekening te houden met moeilijkheden van 
uitvoering, rekening houdend met waterstand kanaal. Alle kosten en moeilijkheden voor 
het realiseren van verwijderen buis naar watervang en afdichten gat in kopbalk zijn 
inbegrepen in de post. 
 
De graafputten moeten afdoende afgedicht worden als ze tijdelijk blijven openliggen, met 
materialen die weerstand bieden aan de wiellasten van de voertuigen gebruikt door de 
aannemer om zo de veiligheid op de werf te vrijwaren. 
 
Verder zijn de bepalingen van paragraaf IV-1.1.2.4 van Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw van toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m. 
 

G. Opmeting en verrekening 

In deze post zit ook vervat de uitbraak van eventuele funderingen en omhullingen. 
Deze post wordt opgesplitst in twee deelposten: één voor uitbraak rioleringsleidingen in 
VH m en één voor uitbraak betonnen buis naar watervang in VH m. 

14.63.51a      Uitbreken van een betonnen rioleringsleiding VH m 

14.63.51b      Uitbreken van een betonnen leiding naar  watervang  VH m 

 

b14.63.71 Uitbreken van betonnen grachtelementen VH m 

A. Materiaalbeschrijving 

Het gaat hier om de grachtelementen die moeten worden opgebroken voor de aanleg van 
vijzelgemaal en nieuwe wegenis 
 
Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer en worden afgevoerd van 
de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De Scheepvaart. 
 
Verder zijn de bepalingen van paragraaf IV-1.1.2.4 van Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw van toepassing. 
 

D. Uitvoering 

Tijdens de uitbraak moeten alle aangesloten afvoeren opgevangen en afgeleid worden. Al 
deze afvoeren moeten permanent gewaarborgd blijven. De wijze waarop dat zal gebeuren, 
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is onderworpen aan de goedkeuring van de aanbestedende overheid (zonder dat dit de 
aannemer ontslaat van zijn verantwoordelijkheid). 
Alle voorzorgen moeten genomen worden opdat het hemelwater bij regenbuien en/of vuil 
water gedurende deze werken afdoende en goed geëvacueerd worden. Daartoe moeten alle 
daartoe benodigde materialen en middelen aangewend worden. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m. 
 

G. Opmeting en verrekening 

In deze post zit ook de uitbraak van draineergrind en/of het polyestervlies onder de 
elementen vervat. 
 

b14.64.53 Uitbreken van blokzoden  VH  m² 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het verwijderen van de blokzoden naast de grachtelementen, in de zone 
der werken. De uit te breken blokzoden staan aangegeven op de aanbestedingsplannen.  
 
De afbraakwerken gebeuren volgens de desbetreffende aanduidingen op de 
aanbestedingsplannen alsook volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid.   
 
Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer en worden afgevoerd van 
de werf en buiten het Gewestdomein beheerd door nv De Scheepvaart. 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m².  
 

 14.70.20  Opruimen van puin ter plaatse van in te heien damwanden 
 

A. Materiaalbeschrijving 

Het betreft hier het puin ter plaatse van de in te brengen damplanken, dat geruimd moet 
worden voor het inbrengen van de damplanken. 
 

D. Uitvoering 

Het inert puin afkomstig van deze opruimingswerken moet verkleind worden tot stukken 
van maximaal 25 kg , waarbij erover gewaakt moet worden dat de hoeveelheid 
zogenaamde “platte brokken” beperkt blijft tot maximum 25 % van de totale massa (een 
platte brok wordt gedefinieerd als een brok waarvan de verhouding dikte/lengte kleiner is 
dan 0,33). Het zo verkregen puin mag, na eventueel tussentijds stapelen, verwerkt worden 
in de steenbestortingen, mits al het puin altijd door minstens 0,80 m breukstenen bedekt is.  
Al het ander of overbodig puin (geheel of gedeeltelijk bestaand uit niet-inerte materialen) 
moet afgevoerd worden buiten het gewestdomein. Dit vormt een last van de aanneming. 
 

G. Opmeting en verrekening 
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Het opruimen van het puin, het verkleinen en verwerken in de bestortingen respectievelijk 
het afvoeren van het puin is in de prijs begrepen. 
Het opruimen van het puin met stukgrootte < 0,5 m3  in de zone van de heiwerken is 
begrepen in art. 14.70.21. 
Het opruimen van het puin met stukgrootte > 0,5 m3  in de zone van de heiwerken is 
begrepen art. b21.10.26. 
 

14.70.21  Wegnemen van puin met stukgrootte ≤≤≤≤ 0,5 m
3
  VH  m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 INPLANTING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN 

15.01.0 Inplanting van de uit te voeren werken: algemene bepalingen 

15.01.12  Inplanting op land van het tracé    GP 

15.01.22  Inplanting op het water van het tracé    GP 

15.02.11  Het inplanten van een lokaal referentiesysteem / lokaal relatief 

coördinatenstelsel    GP 

b15.03  HET LEVEREN VAN PLANNEN 
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b15.03.21 Het leveren van rekennota's, detail- en werktekeningen en 

uitvoeringsplannen   GP 

C. Moment van uitvoering 

1. 

De aannemer legt de detail- en werktekeningen betreffende de te bouwen constructie 

ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Deze plans zijn door de 

aannemer gedateerd en ondertekend; ze zijn op een behoorlijk leesbare schaal 

opgemaakt en ze zijn zorgvuldig van maatcijfers voorzien; ze vermelden alle 

afmetingen die voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de constructie 

nodig zijn. 

 
2. 

De detail- en werktekeningen worden onderverdeeld in verscheidene groepen; ze worden 
gesteld in de taal van het bestek. Een programma voor de indeling en het indienen van de 
verscheidene groepen wordt door de aannemer opgesteld, rekening houdend met de 
uitvoeringstermijnen, de in het bestek opgelegde verplichtingen, het eigen 
uitvoeringsprogramma van de aannemer, de eventuele richtlijnen van de aanbestedende 
overheid en de onderstaande bepalingen: 
 
− minstens veertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de uitvoering van de 

betrokken werken dient de aannemer de eerste groep in; 
− binnen de veertig kalenderdagen na het versturen aan de aannemer van de kennisgeving 

van de goedkeuring van de laatst ingediende groep, dient de aannemer de volgende 
groep in; 

− de aannemer is gehouden deze spreiding in acht te nemen, het is hem niet toegelaten in 
éénmaal meer dan één groep in te dienen. 

 
Het programma voor de indeling en het indienen van de verscheidene groepen wordt door 
de aannemer vooraf aan de aanbestedende overheid voorgelegd. Een algemeen tijdschema 
wordt in gemeen overleg vastgesteld. 
 
 
3. 

De detail- en werktekeningen worden per groep geleverd in vier exemplaren. De 
termijnen, voorzien in de bijlage van het koninklijk besluit van 26.09.1996, voor de 

goedkeuring van deze documenten blijven onveranderd van toepassing. 

 
4. Voorschriften voor het studiegedeelte opgemaakt door de aanbestedende overheid 

 
De aannemer beschikt vanaf de aanvangsdatum van de werken over een termijn van dertig 
kalenderdagen om de aanbestedingstekeningen te onderzoeken en gebeurlijk aan de 
aanbestedende overheid iedere vergissing of vergetelheid, welke hij zou vastgesteld 
hebben, mee te delen of tegenvoorstellen te doen. Na verloop van die termijn wordt de 
aannemer verondersteld de aanbestedingstekeningen aanvaard te hebben. 
 
Voor het opmaken van de detail- en werktekeningen van de betonconstructies zal de 
aannemer de plans van de aanbestedende overheid aanvullen met de details die nodig zijn 
voor de uitvoering van de werken. Deze details zijn o.a. : 
 
− alle nodige hoogtepunten; 
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− de wapening en de aanvullende wapeningsdetails: staaflengte, overlapping, bijkomende 
zichten en doorsneden; 

− de stortvoegen; 
− de gedetailleerde plooistaten (te leveren in drie exemplaren);  
− een voorstel met alle details voor de waterafvoer. 
 
Voor het opmaken van de detail- en werktekeningen van de metaalconstructies zal de 

aannemer de plans van de aanbestedende overheid aanvullen met de details die nodig 

zijn voor de uitvoering van de werken. 

Hierbij houdt de aannemer rekening met de richtlijnen vermeld dienstorder LIN 

2003/16 van 1 september 2003 over metaalconstructies. 

 
De aangebrachte wijzigingen t.o.v. de plans van de aanbestedende overheid of de 

aanvullingen worden op een ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid en in een 

speciale lijst (op de plans) vermeld. 

 
Belangrijke nota: 

De bestaande toestand, zoals hij weergegeven wordt op de aanbestedingsplans, is de 

vermoedelijke bestaande toestand. De inschrijver draagt zelf de verantwoordelijkheid 

om deze te controleren en exact op te meten. Hij kan geenszins aanspraak maken op 

een schadevergoeding of termijnsverlenging als de werkelijke bestaande toestand niet 

strookt met deze weergegeven op de plans. 

 
 
 
5. Voorschriften voor het studiegedeelte dat niet is opgemaakt door de aanbestedende 

overheid. 

 

Het betreft de gedetailleerde studie van: 
- de vijzelconstructie met inbegrip van ondersteuning vijzels en de funderingen; 
- de intunneling van het jaagpad (fundering, betonafmetingen, wapening, 

verankeringen, grondkering..); 
- de grondkering thv nieuwe jaagpad (op- en afwaarts de tunnel); 
- het dienstgebouw in al zijn aspecten (kolommen, balken, vloer.monorail...) en de 

fundering (met inbegrip van wateropvangbak); 
- de voegen in het beton van het vijzelgemaal, met inbegrip van het dienstgebouw; 
- de schuiven en kroosrekken;  
- de overbrugging van het jaagpad boven uitstroom in bovenpand 
- keermuren (uiterste wanden van vijzelconstructie, wand van wateropvangbak, 

overgang open kanaal naar inbuizing,…) 
- de berekening van de kaaimuren (type IIb en III) in combinatie met de vloer op 

bodem kanaal en de verbinding ermee; 
- de hoekverankering tussen kaaimuur type III en IV; 
- de wapening van de plateaus in het benedenpand, deze plateaus fungeren als 

verankering van de kaaimuur; 
- de wapening van de opvangbak en het omloopkanaal; 
- de wapening van de kesp in elke typedoorsnede van de kaaimuur, t.p.v. de voegen, 

t.p.v. de aansluitingen; 
- de profielen als ondersteuning van roostervloer boven kanaal, de bevestiging en de 

bevestiging van de roostervloer; 
- de deksels in traanplaat 
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- de metalen constructies in het dienstgebouw (trap en bordes rond sokkel en trap en 
bordes voor onderhoud monorail) 

- steunconstructie voor schuiven in gebouw, inclusief integratie in draagstructuur van 
gebouw 

- alle andere studies die hierboven niet expliciet vermeld zijn maar die toch een 
aanvulling en/of wijziging zijn t.o.v. de aanbestedingsplans indien de wijziging te 
wijten is aan een uitvoeringswijze, een fout tijdens de uitvoering, een slechte 
uitvoering, e.d.; 

 
aannemer mag niet afwijken van de inplanting, de niveaus van de te bouwen 

constructies en de binnenafmetingen dienen gerespecteerd te worden. 

 
Bij besprekingen omtrent het ontwerp van het kunstwerk wordt de aannemer 
vertegenwoordigd door een burgerlijk ingenieur, specialisatie bouwkunde of architectuur. 
 
Samen met de detail- en werktekeningen worden twee exemplaren van de 

berekeningsnota ingediend. 

 
Samen met de detail- en werktekeningen van de betonconstructies dient de aannemer drie 
exemplaren van de plooistaten in. Alle wijzigingen die aangebracht werden aan een plan 
dat vroeger ter goedkeuring voorgelegd werd, worden duidelijk aangegeven. De 
aanduiding van de eventuele opeenvolgende wijzigingen komt voor op de laatste versie 
van de plans. 
 
Voor het opmaken van de detail- en werktekeningen van de metaalconstructies houdt de 
aannemer rekening met de richtlijnen vermeld in dienstorder LIN 2003/16 van 1 september 
2003 over metaalconstructies. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

 
Het leveren van rekennota's, detail- en werktekeningen en uitvoeringsplannen is een post 
van dit bestek. Het leveren van as-builtplannen is niet inbegrepen in onderhavige post, 
maar maakt het voorwerp uit van post b15.03.22. De te leveren rekennota's, detail- en 
werktekeningen en plans die reeds inbegrepen zijn in andere posten (zoals onder meer de 
berekening van de grondankers) zijn niet inbegrepen in onderhavige post. 
 

b15.03.22 Het leveren van asbuiltplannen  GP 

C. Moment van uitvoering 

Na de voltooiing van de werken levert de aannemer de volledige en gedetailleerde 
tekeningen van de werken zoals ze werkelijk werden uitgevoerd: 

- in 5 exemplaren op papier, waarvan 1 tegencalque en 4 afdrukken, 
- in 2 exemplaren in digitale vorm als DWG-vectorbestanden, samen met de 

corresponderende plotfiles (CTB-bestanden) met een CD-ROM als informatiedrager ( 
leesbaar in AutoCAD versie 2000 onder besturingsprogramma MS Windows NT 4.0). 

Deze calques en de elektronische dragers samen met zes reeksen afdrukken worden 
binnen de 90 kalenderdagen, te rekenen van de datum van de voltooiing van de 
aanneming, aan de aanbestedende overheid overgemaakt: te weten de calques, de 
elektronische dragers en vier reeksen afdrukken aan de afdeling Waterbouwkunde. 
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D. Uitvoering 

Onder “de tekeningen van de werken zoals ze werkelijk zijn uitgevoerd” wordt verstaan: 
de volledige en gedetailleerde tekeningen op calque en op elektronische drager, die 
zorgvuldig van maten voorzien zijn, van de werken zoals ze werkelijk werden uitgevoerd.  
 
De tekeningen zijn zorgvuldig van peilen en maten voorzien. Ze zijn opgemaakt op een 
behoorlijk leesbare schaal en ze vermelden alle afmetingen die voor de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van de constructie benodigd zijn. 
 
Alle vermelde exemplaren worden gelijktijdig verstuurd. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs.  De post wordt slechts uitbetaald na het 
ontvangen van alle vermelde documenten. 

 

zc  Werktekeningen 

A. Materiaalbeschrijving 

Aan art. 4 § 2 van lid 8 van dinstorder LIN 2003/16 wordt na de eerste alinea volgende 
tekst toegevoegd. 
 
De ter goedkeuring voorgelegde werktekeningen omvatten steeds tekeningen met 
voorstelling van de volledige constructie (hierna samenstellingstekeningen genoemd), 
eventueel aangevuld met bijhorende detailtekeningen en/of stuktekeningen. Op deze 
samenstellingstekeningen zijn alle voor de controle relevante maataanduidingen, 
profieleigenschappen, plaatafmetingen en stuknummers overzichtelijk aangebracht. In 
voorkomend geval moet dit op zijn minst een nazicht toelaten van de conformiteit met de 
desbetreffende aanbestedingstekeningen. 
 
Zolang deze samenstellingstekeningen en/of de voormelde gegevens op deze tekeningen 
ontbreken, zijn de voorgelegde werktekeningen onontvankelijk voor goedkeuring door de 
aanbestedende overheid, en nemen de voorgeschreven termijnen voor nazicht resp. 
goedkeuring geen aanvang. De eventuele gevolgen (meerkosten, vertragingen, …) van het 
laattijdig bezorgen van de nodige documenten in de gepaste vorm zoals beschreven, 
vormen een aannemingslast. 
 
De werktekeningen worden vervaardigd met inachtneming van de voorschriften van lid 
4.2.1 van de norm NBN B 52-001 (1995) aangevuld met dienstorder LIN 2003/16. 
 
Iedere werktekening is voorzien van een kader met vermelding van: 
− de aanbestedende overheid; 
− het nummer van het bestek; 
− de benaming van het project; 
− de naam van de aannemer; 
− de naam van de constructeur; 
− eventueel de naam van het tekenbureau; 
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− het voorwerp van de tekening: 
− een volgnummer gevolgd door een alfabetische code van de gewijzigde versies. 
 
De eventueel aangebrachte wijzigingen of aanvullingen t.o.v. de eerder voorgelegde 
werktekeningen worden op een ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid op de 
werktekeningen. Deze opeenvolgende wijzigingen worden in een tabel op de 
werktekeningen vermeld, met opgave van de alfabetische code, de datum van de wijziging, 
de initialen van de tekenaar en een bondige omschrijving van de wijzigingen. 
 
G. Opmeting en verrekening 

Het opmaken van de werktekeningen zit begrepen in post b15.03.21 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. GRONDWERKEN 

 

21.00  GRONDWERKEN : ALGEMENE BEPALINGEN 

21.00.00  Grondwerken : algemene bepalingen 
 

D. Uitvoering 

De tekst van het SB 230 wordt aangevuld met het volgende : 
 
Het grondverzet dient te gebeuren volgens het traceerbaarheidssysteem van een door de 
OVAM erkende bodembeheerorganisatie in het kader van hoofdstuk X van Vlarebo en 
volledig conform met de volgende publicaties in de reeks beleidsdocument bodemsanering: 
− Decreet van 22.02.1995 betreffende bodemsanering (november 1995) en latere 

wijzigingen; 
− Vlaams reglement betreffende de bodemsanering – VLAREBO (april 1996) en latere 

wijzigingen; 
− Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer – VLAREA (december 1997) en 

latere wijzigingen; 
− De nieuwe leidraad grondverzet ter vervanging van dienstorder LI 2005/18 (29/9/2005) 

inzake grondverzet. 
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De aannemer moet een afschrift van de documenten die door een erkende 
bodembeheerorganisatie, een erkende tussentijdse opslagplaats of een erkend 
grondreinigingscentrum opgelegd worden, bezorgen aan de leidend ambtenaar. Vóór de 
aanvang van het grondverzet maakt de aannemer, in overleg met de aanbestedende 
overheid, op basis van de opmetingstabel en het zoneringsplan uit het conform verklaard 
technisch verslag, en uitvoeringsplan voor het grondverzet op. 
 
De aannemer dient alle gevraagde documenten en prestaties te leveren conform de 
bovenstaande wetgeving en omzendbrief.  De bijhorende kosten zijn volledig begrepen in 
de prijs van de grondwerken.  
 

21.05  VERWIJDERING VAN DE TEELAARDE 

21.05.00  Verwijdering van de teelaarde : algemene bepalingen 
 

D. Uitvoering 

De bovenste bodemlaag met inbegrip van de eventuele zoden wordt afgegraven. De 
nominale dikte van de af te graven laag bedraagt 20 cm, tenzij op terrein tegensprekelijk 
wordt vastgesteld dat de dikte aanwezige teelaardelaag hiervan afwijkt.   In dat laatste 
geval wordt de dikte tegensprekelijk vastgesteld en geeft de leidende ambtenaar opdracht 
om de werkelijk aanwezige teelaardelaag af te graven. 
 
De tolerantie in min op de nominale dikte van de af te graven laag is 5 cm voor de 
individuele dikten en 0 cm voor de gemiddelde dikten. 
 

21.05.01  Teelaarde te stapelen op de bouwplaats  VH  m³ 

D. Uitvoering 

Deze post omvat het afgraven van de teelaarde in de zone der werken op de plaatsen waar 
grondwerken in uitgraving en grondwerk in aanvulling en/of ophoging gebeuren. Hierbij 
wordt verwezen naar de aanbestedingstekeningen.  De aanbestedende overheid bepaalt 
voor de start der werken de grenzen van de afgraving. 
 
Voor wat betreft de omstandigheden van de afgraving wordt de aannemer verzocht zich ter 
plaatse van de werkomstandigheden te vergewissen.  Voor wat betreft de bestaande en de 
nieuwe terreinniveaus wordt eveneens verwezen naar de aanduidingen op de 
aanbestedingsplannen. 
 
De afgegraven teelaarde wordt gestapeld op de werf met het oog op hergebruik in een later 
stadium van de werken.  De aannemer kiest zelf de locatie van de stapelplaatsen Voor elke 
stapeling moet de aannemer de goedkeuring door de aanbestedende overheid bekomen.  De 
locatie en de inrichting van deze stapelplaats zijn verder zodanig, dat voldaan wordt aan 
alle vereisten en bepalingen welke voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving.   
 
Voor wat betreft de aard van de uit te graven gronden wordt verwezen naar de 
desbetreffende verslagen van de uitgevoerde grondonderzoeken (milieuhygiënisch 
onderzoek) welke in het kader van deze werken zijn uitgevoerd en beschikbaar zijn.   De 
aannemer houdt rekening met de inhoud van deze verslagen. 
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F. Aard van de overeenkomst 

In de eenheidsprijs van deze post zijn alle kosten begrepen met betrekking tot het afgraven, 
het stapelen op een tijdelijke werfopslagplaats, het transporteren van de afgravingsspecie 
en in het bijzonder alle kosten (incl. adminstratiekosten) voor het uitvoeren van de 
grondwerken overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe leidraad van het grondverzet 
ter vervanging van het dienstorder LI 2005/18 en alle andere geldende wettelijke 
bepalingen, evenals alle andere bijhorende bewerkingen.   
 

21.05.03  Teelaarde, eigendom van aannemer en af te voeren   VH  m³ 

D. Uitvoering 

Deze post omvat het afgraven van de teelaarde in de zone der werken op de plaatsen waar 
grondwerken in uitgraving en grondwerk in aanvulling en/of ophoging gebeuren. Hierbij 
wordt verwezen naar de aanbestedingstekeningen.  De aanbestedende overheid bepaalt 
voor de start der werken de grenzen van de afgraving. 
 
Voor wat betreft de omstandigheden van de afgraving wordt de aannemer verzocht zich ter 
plaatse van de werkomstandigheden te vergewissen.  Voor wat betreft de bestaande en de 
nieuwe terreinniveaus wordt eveneens verwezen naar de aanduidingen op de 
aanbestedingsplannen. 
 
De voor herbruik geschikte maar overtollige afgegraven teelaarde wordt eigendom van de 
aannemer en wordt afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein 
 
Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd om te oordelen of een bepaalde grondpartij 
overtollig en/of ongeschikt is voor hergebruik. 
 
Voor wat betreft de aard van de uit te graven gronden wordt verwezen naar de 
desbetreffende verslagen van de uitgevoerde grondonderzoeken (milieuhygiënisch 
onderzoek) welke in het kader van deze werken zijn uitgevoerd en beschikbaar zijn.   De 
aannemer houdt rekening met de inhoud van deze verslagen. 
wordt eigendom van de aannemer en wordt afgevoerd van de werf en buiten het 
Gewestdomein.  
 

G. Opmeting en verrekening 

Alle vervoerskosten zijn in de eenheidsprijs inbegrepen. 
 
Alle stortvergoedingen, milieuheffingen, enz. zijn voor rekening van de aannemer en 
moeten in de opgegeven eenheidsprijs inbegrepen zijn. 
 
In de posten voor de afvoer zijn de kosten begrepen voor het opladen op transport, het 
afvoeren, en alle andere bijhorende werken.  Alle kosten (incl. administratiekosten) voor 
het uitvoeren van de transporten van de uitgravingsgronden, zonodig stapelen en alle 
andere bijhorende manipulaties zowel op de werf als buiten de werf, overeenkomstig de 
bepalingen van de nieuwe leidraad van het grondverzet ter vervanging van het dienstorder 
LI 2005/18 en alle andere geldende wettelijke bepalingen, zijn eveneens begrepen in de 
eenheidsprijs van de posten voor afvoer van gronden, evenals alle andere bijhorende 
bewerkingen. 
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21.10  UITGRAVINGEN 

21.10.10  Eigenlijke uitgravingen : algemene bepalingen 

A. Materiaalbeschrijving 

Voor wat betreft de aard van de uit te graven gronden wordt verwezen naar de 
desbetreffende verslagen van de uitgevoerde grondonderzoeken (milieuhygiënisch 
onderzoek - geotechnisch) welke in het kader van deze werken zijn uitgevoerd en 
beschikbaar zijn. Een actualisatie en uitbreiding van het huidig beschikbare 
milieuhygiënisch onderzoek is bezig. De resultaten van deze actualisatie zullen via een 
terechtwijzend bericht vóór de opening van de offertes bekendgemaakt worden.  De 
aannemer houdt rekening met de inhoud van deze verslagen. 
 

D. Uitvoering 

De uitgravingsgronden worden zo veel mogelijk gestapeld op de werf of in de 
onmiddellijke omgeving ervan, met het oog op hergebruik in dit project.  Deze 
stapelplaats(en) wordt bepaald in samenspraak met de aanbestedende overheid.    
Eventuele overschotten aan uitgravingsgrond en/of ongeschikte uitgravingsgronden, welke 
niet in dit project hergebruikt kunnen worden, dienen afgevoerd te worden.  
 
De aannemer zorgt er voor dat tijdens de duur van de werken de stabiliteit van de 
uitgravingen, evenals van de aanwezige constructies op elk ogenblik gegarandeerd is.  Alle 
kosten voor het opmaken van tekeningen en rekennota’s om dit te staven zijn 
aannemingslast, evenals de kosten voor eventuele beschoeiingen, onderstuttingen, enz…, 
tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld wordt in dit bijzonder bestek. 
 
Het drooghouden van de af- en uitgravingen omvat de instandhouding van de afwatering, 
met inbegrip van het omleggen indien nodig, het voorkomen van waterstagnatie alsook het 
verlagen van het grondwaterpeil waar nodig.  Voor het verlagen van het grondwaterpeil 
wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen van paragraaf 21.01 van het 
Standaardbestek 230 voor de waterbouw. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De tekst van het SB 230 wordt aangevuld met het volgende. 
 

b21.10.12  Grondwerken in af- en uitgraving  VH  m³     

A. Materiaalbeschrijving 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende graafwerken: 
• de graafwerken voor de bouwputten van het vijzelgemaal; 
• de graafwerken voor het omloopkanaal;  
• de graafwerken voor inbuizing kanaal;  
• de graafwerken voor het realiseren van de zates van ophoging en het baanbed van 

de nieuwe verhardingen;  
• de graafwerken voor het aanpassen van de oeververdediging langs het 

Albertkanaal; 
• alle graafwerken voor het realiseren van de nieuwe terreinprofielen en -niveaus; 
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• alle andere grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken die niet expliciet 
begrepen zijn in andere posten.  

 
De graafwerken waarvan expliciet vermeld wordt dat ze begrepen zijn in andere posten , 
worden uiteraard niet afgerekend onder onderhavige post. 
 
De graafwerken worden uitgevoerd conform de aanduidingen op de 
aanbestedingstekeningen, of bij ontstentenis, volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid.   
 
De afgegraven grond wordt gestapeld op de werf met het oog op hergebruik in een later 
stadium van de werken.  De aannemer kiest zelf de locatie van de stapelplaatsen binnen de 
zone der werken in overleg met het bestuur en anderzijds in de onderstaande 
besteksbepalingen.  Voor elke stapeling moet de aannemer de goedkeuring door de 
aanbestedende overheid bekomen.  De locatie en de inrichting van deze stapelplaats zijn 
verder zodanig, dat voldaan wordt aan alle vereisten en bepalingen welke voortvloeien uit 
de geldende wet- en regelgeving.   
De eventueel ongeschikte gronden worden afgevoerd van de werf en buiten het 
Gewestdomein.  
 
Het stapelen van de gronden gebeurt volgens artikel 21.10.41, het afvoeren van 
uitgravingsgronden gebeurt overeenkomstig artikel 21.10.43. 
 
Voor zover de uitgravingsgronden, overeenkomstig de verschillende kwaliteiten, apart 
gestapeld en/of naar verschillende bestemmingen vervoerd (moeten) worden, zijn de 
kosten voor gescheiden afgraven, stapelen en afvoeren begrepen in de prijs. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer past daartoe zijn werkwijze, inzet van personeel en materieel aan aan deze 
omstandigheden en houdt er rekening mee bij zijn prijszetting voor deze post. 
 
De oppervlakken verkregen door de graafwerken, worden geprofileerd in die mate dat het 
nodig is om het baanbed en de wegbermen, de steunbermen en de taluds vóór het afdekken 
te verwezenlijken. Wanneer te diep werd uitgegraven dient geprofileerd met een geschikt 
aanvullingsmateriaal. 
 
De toleranties in min en in meer op de peilen van een willekeurig profiel van het baanbed 
en van de wegbermen en de steunbermen vóór het afdekken, afgeleid van de profielen op 
de plans, zijn: 
- voor het baanbed in bodem: 2 cm; 
- voor de wegbermen en de steunbermen in bodem: 5 cm; 
 
De oneffenheden van het baanbed en van de wegbermen, de steunbermen en de taluds vóór 
het afdekken, zijn: 
- voor het baanbed in bodem: hoogstens 2 cm; 
- voor de wegbermen en de steunbermen in bodem: hoogstens 5 cm; 
- voor de taluds in bodem: hoogstens 10 cm; 
 
De inschrijver wordt er tevens op gewezen dat er zich in de zone der werken  meerdere 
nutsleidingen bevinden, en dient hiermee bijgevolg rekening te houden bij de 
prijsbepaling.    De graafwerken gebeuren conform de omzendbrieven nr. 512-107 (prijs: 
6,20 euro) en 512-107(bis) (gratis) betreffende het in toepassing brengen van de 
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"Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in 
hun nabijheid uitgevoerde werken".   
Er wordt evenwel een post voorzien voor het realiseren van onderzoekssleuven voor het 
lokaliseren van de aanwezige nutsleidingen (artikel b21.60.01 en b21.60.02). 
 
Hierbij dient de aannemer in het bijzonder rekening te houden met de aanwezige leidingen 
en  met de voorschriften terzake van de respectieve beheerders van de nutsleidingen en 
voorziet alle nodige beschermende maatregelen voor de instandhouding en ongeschonden 
bewaringen van de leidingen tijdens de grondwerken.   
 
Het tegensprekelijk opnemen van de voor- en naprofielen, teneinde de uitgegraven 
volumes te begroten, evenals het opmaken van berekeningsnota’s en –tabellen en het 
uittekenen van de profielen gebeuren volledig zoals beschreven onder punt G. van artikel 
21.00.00.  De voor- en naprofielen worden genomen met een tussenafstand van 10 m. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Aan de oppervlakte van de aanvullingen/ophogingen en aan de oppervlakte van het 
baanbed voor de verschillende wegverhardingen moet de samendrukbaarheidsmodulus M1 
≥ 17 MPa met een tolerantie van 2 Mpa bedragen. De grond en/of het aanvullingsmateriaal 
worden ter plaatse van het baanbed aan de oppervlakte verdicht in die mate dat het nodig is 
om overal de vereiste samendrukbaarheidsmodulus M1 ≥ 17 MPa te verwezenlijken.  De 
bijhorende kosten voor deze werkzaamheden zijn in de prijs begrepen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De af- en uitgravingen worden uitgedrukt in VH m³. 
 
 
 

G. Opmeting en verrekening 

De kosten voor het afvoeren van de gronden buiten het gewestdomein zijn niet begepen in 
de eenheidsprijs van deze posten.  Alle overige kosten met betrekking tot het uit- of 
afgraven en in het bijzonder alle kosten (incl. administratiekosten) voor het uitvoeren van 
de grondwerken overeenkomstig de bepalingen van het dienstorder LI 2005/18 en alle 
andere geldende wettelijke bepalingen, evenals alle andere bijhorende bewerkingen zijn 
eveneens begrepen in de eenheidsprijs van de uitgravingen in deze posten.   
 
De inschrijver houdt bij zijn prijsbepaling rekening met de speciefieke omstandigheden op 
de werf (o.m. de aanwezigheid van nutsleidingen).  Alle nodige maatregelen die hij moet 
treffen om daarmee rekening te houden worden begrepen in de eenheidsprijs van deze 
posten. 
 
De inschrijver houdt bij zijn prijsbepaling rekening met de aard van de te ontgraven 
gronden (zoals aangegeven in de bepalingen van dit bijzonder bestek).  Alle stort- en 
milieukosten zijn begrepen in de prijs.  
 
Voor wat betreft de kosten voor het opnemen van profielen voor en na de grondwerken 
zijn de bepalingen van 21.00.00 punt G geldig. 
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21.10.20  Het uitgraven en opbreken van samenhangende massieve volle volumes 

die groter zijn dan 0,5 m³ : algemene bepalingen 

21.10.22  Metselwerk  VH   m³ 

21.10.23  Ongewapend beton  VH   m³ 

21.10.24  Gewapend beton  VH   m³ 

 

21.10.40  Stapelen en transport van uitgegraven materialen : algemene 
bepalingen 

21.10.41  Eigendom van de aanbestedende overheid en stapelen op de werf  VH  m³ 

D. Uitvoering 

De afgegraven grond wordt gestapeld op de werf met het oog op hergebruik in een later 
stadium van de werken.  De aannemer kiest zelf de locatie van de stapelplaatsen binnen de 
zone der werken en anderzijds in de onderstaande besteksbepalingen.  Voor elke stapeling 
moet de aannemer de goedkeuring door de aanbestedende overheid bekomen.  De locatie 
en de inrichting van deze stapelplaats zijn verder zodanig, dat voldaan wordt aan alle 
vereisten en bepalingen welke voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving.   
De eventueel ongeschikte gronden worden afgevoerd van de werf en buiten het 
Gewestdomein.  
 
Voor zover de uitgravingsgronden, overeenkomstig de verschillende kwaliteiten, apart 
gestapeld en/of naar verschillende bestemmingen vervoerd (moeten) worden, zijn de 
kosten voor gescheiden afgraven, stapelen en afvoeren begrepen in de prijs. 
 
De aannemer dient zich bij eventueel gebruik van terrein welke geen eigendom van het 
Vlaams Gewest zijn, te wenden tot de betrokken eigenaar, en dient met deze laatste de 
nodige afspraken te maken voor het gebruik van het terrein als stapelplaats. 
 
De aannemer organiseert in elk geval de stapelplaats zodanig dat verschillende 
grondsoorten en eventueel andere gestapelde materialen gescheiden blijven van elkaar en 
niet vermengd raken. 
Het uitvoeren van de aanvullingen en ophogingen met de gronden afkomstig van uit- en 
afgravingen wordt beschreven onder artikel b21.20.17. De aannemer organiseert het 
stapelen van de grondpartijen, in functie van de aanvullingen en ophogingen die met de 
betrokken grondpartijen zullen gebeuren. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³.   
 
Deze post omvat enkel het stapelen van de uitgravingsgronden waarvan het afgraven 
verrekend wordt onder post b21.10.12.  Voor grond afkomstig van graafwerken die 
begrepen zijn in andere posten, is het eventueel stapelen telkens begrepen in diezelfde post. 
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G. Opmeting en verrekening 

Alle transportkosten zijn in de eenheidsprijs inbegrepen. Verder zijn alle kosten voor het 
inrichten en exploiteren van de stapelplaats, het achteraf herstellen in oorspronkelijke 
toestand, het eventueel huren van de terreinen, eventuele vergunningen, en alle andere 
bijhorende werken en prestaties een verantwoordelijkheid van de aannemer en zijn ze 
bijgevolg begrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
 
De eenheidsprijs van deze post omvat het stapelen, de nodige manipulaties en transporten 
welke niet begrepen zijn in de posten uitgraving en aanvulling of ophoging met 
herbruikgrond.   
 
Alle kosten (incl. administratiekosten) voor het transporteren, stapelen en alle andere 
bijhorende manipulaties, overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe leidraad van 
grondverzet ter vervanging van het dienstorder LI 2005/18 en alle andere geldende 
wettelijke bepalingen, zijn eveneens begrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
 
 b21.10.43  Eigendom van de aannemer en afvoer van de werf  VH  m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

De  voor hergebruik geschikte maar overtollige uitgravingsgronden van de verschillende 
graafwerken worden eigendom van de aannemer en worden afgevoerd van de werf en 
buiten het Gewestdomein.  
 
Deze post omvat enkel het afvoeren van voor hergebruik geschikte maar overtollige 
uitgravingsgronden waarvan het afgraven verrekend wordt onder post b21.10.12.  Voor 
grond afkomstig van graafwerken die begrepen zijn in andere posten, is het eventueel 
afvoeren eveneens begrepen in diezelfde post. 
 
Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd om te oordelen of een bepaalde grondpartij 
overtollig en/of ongeschikt is voor hergebruik. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Alle vervoerskosten zijn in de eenheidsprijs inbegrepen. 
 
Alle stortvergoedingen, milieuheffingen, enz. zijn voor rekening van de aannemer en 
moeten in de opgegeven eenheidsprijs inbegrepen zijn. 
 
In de posten voor de afvoer zijn de kosten begrepen voor het opladen op transport, het 
afvoeren, het verwerken van de gronden op de plaats van bestemming, en alle andere 
bijhorende werken.  Alle kosten (incl. administratiekosten) voor het uitvoeren van de 
transporten van de uitgravingsgronden, zonodig stapelen en alle andere bijhorende 
manipulaties zowel op de werf als buiten de werf, overeenkomstig de bepalingen van de 
nieuwe leidraad van het grondverzet ter vervanging van het dienstorder LI 2005/18 en alle 
andere geldende wettelijke bepalingen, zijn eveneens begrepen in de eenheidsprijs van de 
posten voor afvoer van gronden, evenals alle andere bijhorende bewerkingen. 
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 b21.10.44  Meerprijs op vorige post voor het afvoeren van ongeschikte 

uitgravingsspecie VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat alle meerkosten voor het afvoeren van grond afkomstig van de 
graafwerken van post b21.10.12, welke niet geschikt is voor hergebruik als aanvulling 
en/of ophoging. Enkel de aanbestedende overheid beslist over het al of niet geschikt zijn 
voor hergebruik van af- en uitgravingsgronden. 
De betrokken specie wordt eigendom van de aannemer en afgevoerd van de werf en 
buiten het Gewestdomein in beheer bij nv De Scheepvaart. 
Deze post is een meerprijs op vorige post (b21.10.43, Eigendom van aannemer en afvoer 
van werf). In de eenheidsprijs van onderhavige post zijn alle meerkosten begrepen voor het 
afvoeren van de niet-geschikte grondspecie van de werf en buiten het Gewestdomein 
(domein beheerd door nv De Scheepvaart), alsook voor het verwerken resp. storten ervan, 
alle kosten (incl. administratiekosten) overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe 
leidraad van het grondverzet ter vervanging van het dienstorder LI 2005/18 en alle andere 
geldende wettelijke bepalingen, alsook alle andere bijhorende leveringen, werken en 
prestaties. 
 

21.30  OPHOGINGEN 

21.30.40  Ophogingen : algemene bepalingen 

b21.30.41a  Ophogingen met grond van de uitgravingen  VH  m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het uitvoeren van aanvullingen en ophogingen met geschikte grond 
afkomstig van de af- en uitgravingen van post b21.10.12.    De aanvullingen en ophogingen 
gebeuren volgens de aanduidingen op de aanbestedingsplannen en de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid.   De aanbestedende overheid zal aanduiden welke aanvullingen en 
ophogingen gebeuren met gronden afkomstig van de uitgravingen. 
 
De aannemer wordt gewezen op de resultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd 
op de bestaande ondergrond, welke bij dit bestek zijn gevoegd (zie bijlage IV-2). 
 
De aannemer neemt de nodige maatregelen om de grond van de uitgravingen te ontdoen 
van alle onzuiverheden (puin, plantresten,…) alvorens die grond te hergebruiken.  De 
vrijgekomen materialen zijn eigendom van de aannemer en worden afgevoerd buiten de 
werf en het Gewestdomein.  Deze kosten zijn begrepen in de prijs van deze post. 
Enkel de aanbestedende overheid oordeelt over het al dan niet geschikt zijn van de te 
herbruiken gronden.  Het eventueel geschikt maken van de grond gebeurt volgens de 
bepalingen van artikel b21.20.29. 
 
Het aanvullen van verkensleuven voor het opsporen van kabels en leidingen ( cfr. post 
b21.60.01) is niet voorzien in deze post, hiervoor wordt een aparte post voorzien 
(b.21.60.02). 
 

F. Aard van de overeenkomst 
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Deze post wordt uitgedrukt in VH m³.  Alle bijhorende transporten, manipulaties, spreiden, 
laagsgewijs verdichten, en alle andere bijhorende werken en prestaties, zijn inbegrepen.  In 
het bijzonder zijn alle kosten (incl. administratiekosten) voor het uitvoeren van de 
grondwerken overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe leidraad van grondverzet ter 
vervanging van het dienstorder LI 2005/18 en alle andere geldende wettelijke bepalingen 
begrepen in de eenheidsprijs van de aanvullingen in deze post. 
 
Deze post heeft betrekking op aanvullingen van bouwputten en sleuven welke in het kader 
van post b21.10.12 gegraven zijn, alsook van overige aanvullingen en ophogingen voor het 
realiseren van de nieuwe terreinprofielen. 
 

B21.35 AFDEKKING 

 

b21.35.11  Afdekken met teelaarde 

A. Materiaalbeschrijving 

Dit artikel omvat het afdekken van de in te zaaien zone en taluds met teelaarde. De 
teelaarde is gestapeld op de werf in het kader van de werken van artikel 21.05.01 van dit 
bijzonder bestek.  
 
De teelaarde wordt vóór het aanbrengen gezuiverd van ongewenste materialen (bv puin, 
afval,..) 
 
De afdekking met teelaarde wordt aangebracht volgens de aanduidingen op de 
aanbestedingsplannen, of bij ontstentenis daarvan volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid. De laagdikte bedraagt 20 cm, tenzij anders vermeld of vereist. 
 
Het afdekmateriaal wordt licht verdicht (met banden, rupskettingen of stampers). Om een 
te grote verdichting te voorkomen is het afdekken bij aanzienlijke neerslag, alsook het 
rijden met zware machines of voertuigen over het afdekmateriaal verboden. 
 
 

E. Kwaliteitseisen 

De tolerantie in min op de nominale dikte van de afdekkingslaag is 5 cm voor de 
individuele dikten en 0 cm voor de gemiddelde dikten. De oneffenheden van de taluds na 
het afdekken, zijn hoogstens 10 cm. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De werken van dit artikel omvat het afdekken van taluds en de in te zaaien zone met 
teelaarde (VH m³). 
 
In de eenheidsprijs van deze post zitten naast alle kosten voor het verwerken, spreiden, 
verdichten, profileren van de teelaarde, ook alle kosten voor het voorafgaandelijk zuiveren 
teelaarde afkomstig van de werf, alle laad-, los- en transportkosten vervat, en indien 
teelaarde van werf onvoldoende is, het leveren van teelaarde door aannemer alsook alle 
kosten (incl. administratiekosten) voor het uitvoeren van de grondwerken overeenkomstig 
de bepalingen van de nieuwe leidraad van het grondverzet ter vervanging van het 
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dienstorder LI 2005/18 en alle andere geldende wettelijke bepalingen, evenals alle andere 
bijhorende bewerkingen zijn eveneens begrepen in de prijs van deze post. 

b21.35.11a  Afdekken met teelaarde afkomstig van werf  VH m³ 

 
 

21.40  DRAINERINGSWERKEN 
 

21.40.00  Draineringswerken : algemene bepalingen 
 

B. Lokalisatie 

De drainering ligt achter de grondkering. Er dienen openingen door de keermuur voorzien 
te worden zodat water afkomstig van drainage wegkan zoals aangegeven op de plannen of 
de draineerbuis dient water af te voeren naar gracht, en dit volgens de richtlijnen van de 
aanbestedende overheid. 

21.40.02  Fundering van zandcement  VH  m³ 

21.40.10  Draineringsbuizen : algemene bepalingen 
 

21.40.11  Geribbelde draineerbuizen en hulpstukken van PVC  VH  m 

21.40.20 Filtermaterialen : algemene bepalingen 
 

21.40.22  Gewikkelde polypropyleenvezels  VH  m² 

21.40.30  Draineringsmaterialen : algemene bepalingen 
 

21.40.32  Steenslag en grind  VH  m³ 

21.40.33  Geotextiel  VH  m² 

21.60 ALLERLEI 

b21.60.01 Maken van onderzoekssleuven voor het opzoeken van kabels en leidingen  

VH  m³ 

B. Lokalisatie 

De aanbestedende overheid geeft de plaats en het aantal te graven onderzoekssleuven aan. 
 

C. Moment van uitvoering 

Voor het aanvangen van de eigenlijke grondwerken. 
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D. Uitvoering 

De aannemer moet bij de graafwerken voor de onderzoekssleuven alle maatregelen (o.m. 
keuze van de gepaste uitvoeringswijze, opvragen van leidingsplannen, ondersteuning en 
ondervanging van de leidingen, …) treffen opdat de (in dienst zijnde) leidingen niet 
beschadigd worden. 
Eens er een onderzoekssleuf gegraven is en de leidingen zichtbaar zijn, maakt de aannemer 
een opmeting van de verschillende leidingen (aard van de leiding, eigenaar/exploitant, 
diepte, ligging,…). Deze opmeting maakt hij in 3 exemplaren over aan de aanbestedende 
overheid. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Het maken van de onderzoekssleuven gebeurt conform de omzendbrieven nr. 512-107 
(prijs: 6,20 euro) en 512-107(bis) (gratis) betreffende het in toepassing brengen van de 
"Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in 
hun nabijheid uitgevoerde werken". 
 

b21.60.02 Aanvullen van onderzoekssleuven voor het opzoeken van kabels en 

leidingen  VH  m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

De aanvullingen gebeuren met de gronden die uitgegraven werden tijdens het maken van 
de onderzoekssleuven (zie artikel b21.60.01). 
 

D. Uitvoering 

De aannemer moet bij de aanvullingen van de onderzoekssleuven alle maatregelen (o.m. 
keuze van de gepaste uitvoeringswijze, opvragen van leidingsplannen, ondersteuning en 
ondervanging van de leidingen, …) treffen opdat de (in dienst zijnde) leidingen niet 
beschadigd worden. 
De aannemer treft de nodige voorzieningen opdat de aanvullingen van de 
onderzoekssleuven geen aanleiding geeft tot zwakke plekken in de ondergrond. Eventuele 
grondverbeteringen die noodzakelijk zouden blijken als gevolg van het maken van 
onderzoekssleuven zijn dan aannemingslast 

E. Kwaliteitseisen 

Het maken van de onderzoeksputten gebeurt conform de omzendbrieven nr. 512-107 (prijs: 
6,20 euro) en 512-107(bis) (gratis) betreffende het in toepassing brengen van de 
"Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in 
hun nabijheid uitgevoerde werken". 

b21.60.11 Wachtbuizen van PVC met diameter 125 mm  VH  m 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van wachtbuizen van PVC met diameter 125 mm 
voor later te plaatsen kabels en leidingen. De wachtbuizen worden geplaatst volgens de 
aanwijzingen van de aanbestedende overheid. De bovenkant van de buizen ligt in de regel 
80 cm onder het peil van het maaiveld maar dient mogelijks mee ingebetonneerd te worden 
(bv. In beton voor jaagpad boven uitstroomconstructie in bovenpand)  
 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  125 

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd uit PVC volgens III-24.4.2. van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw.  
De buizen zijn voorzien van een trekdraad uit thermisch verzinkt staal (minimale sectie 7 
mm²). Na het plaatsen van de buizen, worden deze aan hun uiteinden afgesloten met een 
kunststof deksel. 
 

Het grondwerk in uitgraving en aanvulling alsook het verdichten is begrepen in de 
eenheidsprijs van deze post. Bij het verdichten tussen en boven de buizen wordt er 
rekening mee gehouden dat de gelegde buizen niet dichtgedrukt of beschadigd worden. De 
aannemer zet hiertoe gepast materieel in. 
 

De ligging van de buizen wordt exact ingemeten en aangegeven op de uitvoeringsplannen.  
 

D. Uitvoering 

Het plaatsen van de buizen gebeurt volgens de bepalingen van VII-1. van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw.  
Het onderling verbinden van de buiselementen gebeurt volgens een van de volgende 
methodes:  
− door stuiklassen met de lasspiegel 
− door trekvaste steekmoffen 
− door elektromoffen 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De werken worden uitgedrukt in VH m. 
 
In de eenheidsprijs van deze post zijn alle kosten begrepen voor het leveren en plaatsen 
van de buizen en alle verbindingsstukken, de trekdraad en de afdichtingsdoppen, het 
grondwerk in uitgraving, het aanvullen en verdichten tussen en boven de buizen, het 
inmeten van de buizen en alle andere bijhorende werken en moeilijkheden. 
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23.00  BAGGERWERKEN IN RIVIEREN EN KANALEN – ALGEMENE 

BEPALINGEN, BEGRIPPEN EN VOORWAARDEN 

23.20 VOORBEREIDENDE WERKEN – ALGEMENE BEPALINGEN 

23.40  BAGGERWERKEN – ALGEMENE BEPALINGEN 

23.42 BAGGERWERKEN – OPGESPLITSTE CYCLUS 

23.42.10  Baggerwerken 

23.42.11a  Baggerwerken    VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

In het kader van deze werken moet de specie voor de bestaande kaaimuur ter hoogte van 
instroom vijzelgemaal uitgebaggerd worden tot op de betonnen vloer van het kanaal.  
 
Een milieuhygienisch bodemonderzoek van de te baggeren onderwaterbodems is verricht. 
De rapporten van het milieuhygiënisch onderzoek zullen nog voor opening van de offertes 
ter inzage liggen in de burelen van de Afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, 3500 
Hasselt – tel. 011/29.84.00 – fax 011/24.33.90.  de resultaten van het onderzoek zullen via 
een terechtwijzend bericht worden bekendgemaakt. 
 
De aannemer houdt bij het baggeren, afvoeren en achteraf verwerken van de baggerspecie 
rekening met de resultaten van de bovenvermelde onderzoeksresultaten. 
 
De baggerspecie wordt eigendom van de aannemer en afgevoerd van de werf en buiten het 
domein van nv De Scheepvaart.    Het afvoeren van de baggerspecie wordt verrekend 
onder post 23.42.31.  Alle verdere bewerkingen met de baggerspecie na afvoeren (o.m. 
ontwateren, overslaan, eventuele reiniging met het oog op hergebruik als bodem of in of 
als niet-vormgegeven bouwstof,…) vallen ten laste van de aannemer, die eigenaar is 
geworden van de baggerspecie.  Al deze verdere bewerkingen gebeuren volgens de 
bestaande milieuwet- en regelgeving. 
 
De aannemer legt minstens twee weken voor de start van de baggerwerken zijn werkwijze 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid (b.v. fasering, materieel voor en wijze 
van afgraven, materieel voor afvoer van de werf, enz…). de aannemer dient rekening te 
houden met het feit dat te baggeren zone zich achter het geleidewerk bevindt en dat op 
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bodem betonnen vloer ligt. Deze mag niet beschadigd worden, eventuele schade dient door 
aannemer op zijn kosten hersteld te worden.  De inschrijver wordt er uitdrukkelijk op 
gewezen dat hij zelf moet zorgen voor de nodige vergunningen en toelatingen waarover hij 
volgens de wetgever moet beschikken om de voorgestelde werkwijze te volgen.  Hij 
beschikt hierover uiterlijk twee weken voor de start van de baggerwerken, en overhandigt 
een kopie ervan aan de aanbestedende overheid. 
 

B. Lokalisatie 

 
Het normaal bodempeil van het kanaal  is +4.70 (niveau stortebed) in Olen en 14.70 
(niveau stortebed)  in Ham. Het normale waterpeil is in Ham +19.70 en in Olen +9.70.  
Deze peilen zijn  ook het referentiepeil voor de baggerwerken. Bodem (stortebed) bestaat 
uit betonnen vloer. Aannemer dient hiermee rekening te houden bij uitvoering van de 
werken. 
 
Ter hoogte van de kaaimuur kunnen zich belangrijke waterschommelingen voordoen 
aangezien er in de nabijheid van de sluis dient gewerkt te worden.  Het is daarom van het 
allergrootste belang dat er gebruik wordt gemaakt van geëigend baggermaterieel dat 
voldoende stabiel is om een goede en veilige uitvoering te kunnen garanderen. 
Tevens mag de werking van de sluis tijdens de uitvoering van de werken niet gehinderd 
worden. 
 

C. Ogenblik van uitvoering  

Aannemer dient rekening te houden met uitvoering van werken in het kader van dit bestek 
wat betreft het ogenblik van uitvoering van baggeren. Aannemer dient werkwijze en timing 
tenminste twee weken voor uitvoering voor te leggen aan het bestuur. 
 

D. Uitvoering 

Voor de uitvoering is het baggermaterieel vrij te kiezen door de aannemer. Aannemer dient 
rekening te houden met de aanwezigheid van beton (stortebed) op de bodem van het 
kanaal, de sluis (werking niet hinderen) en de aanwezigheid van het geleidewerk. 
 
De grondwerken dienen volledig conform met de volgende publicaties in de reeks 
beleidsdocument bodemsanering te gebeuren : 
 
− Decreet van 22.02.1995 betreffende bodemsanering (november 1995) en latere 

wijzigingen; 
− Vlaams reglement betreffende de bodemsanering – VLAREBO (april 1996) en latere 

wijzigingen; 
− Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer – VLAREA (december 1997) en 

latere wijzigingen. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Aangezien de bodem van het kanaal een betonnen vloer is, is er geen tolerantie op 
overdiepte. Aannemer dient er voor te zorgen dat er geen schade aan betonnen vloer is. De 
tolerantie van de baggerwerken naar ondiepte toe bedraagt 15 cm. Het peil van de 
voorgeschreven diepte moet zoveel als mogelijk benaderd worden binnen deze toleranties. 
Systematische ondiepte wordt niet getolereerd.  
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De aanbestedende overheid staat éénmaal in voor de tegensprekelijke in- en uitpeilingen 
voor en na de baggerwerken over de hele zone. Indien er meerdere peilingen nodig blijken 
te zijn na de baggerwerken, omdat het opgelegde peil na de eerste maal baggeren niet 
gehaald is door de aannemer, zijn deze peilingen ten koste van de aannemer. 
 
Voorafgaand aan de werken, en na het goedkeuren van de baggerplanning van de 
aannemer, legt de aanbestedende overheid samen met de aannemer de opsplitsing van de te 
baggeren zone in deelvakken.  Na het einde van de baggerwerken in elk deelvak, wordt dit 
deelvak tegensprekelijk uitgepeild binnen de drie dagen na het einde van de baggerwerken 
in het deelvak in kwestie. 

G. Opmeting en verrekening 

 
De baggerwerken worden verrekend in m³, bepaald aan de hand van de opgemeten 
profielen bij de in- en uitpeilingen.  De baggerwerken worden uitgedrukt in VH m³. 
Aannemer dient in zijn prijs rekening te houden met alle moeilijkheden van de uitvoering 
van de werken (sluis niet hinderen en aanwezigheid geleidewerk). 
 
De aannemer verleent assistentie aan de aanbestedende overheid voor het uitvoeren van de 
in- en uitpeilingen.  Op eenvoudige vraag van de aanbestedende overheid stelt hij hen een 
bootje ter beschikking voor het uitvoeren van de peilingen.  Deze kosten voor de 
assistentie bij de in- en uitpeilingen zijn begrepen in de baggerprijs.  Eventuele bijkomende 
mankracht van de aannemer die bij het peilen moet worden ingezet kan worden verrekend 
in de posten voor werkuren in regie. 
 
Het afvoeren van de baggerspecie van de werf en buiten het gewestdomein wordt in een 
afzonderlijk artikel verrekend (zie artikel 23.42.31).  Alle verdere bewerkingen met de 
baggerspecie na afvoeren (o.m. ontwateren, overslaan, eventuele reiniging met het oog op 
hergebruik als bodem of in of als niet-vormgegeven bouwstof,…) vallen ten laste van de 
aannemer, die eigenaar is geworden van de baggerspecie. 

23.42.30  Vervoer van de baggerspecie 

23.42.31 a Afvoeren van de baggerspecie  VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

De baggerspecie, die afgevoerd moet worden is afkomstig van de baggerwerken die 
uitgevoerd worden in het kader van artikel 23.42.11.  
 
De vrijgekomen baggerspecie wordt bij het baggeren eigendom van de aannemer en 
afgevoerd van de werf en buiten het Gewestdomein.  De aannemer neemt de nodige 
maatregelen voor de organisatie en uitvoering van de transporten van de gebaggerde 
specie.   
 
Alle verdere bewerkingen met de baggerspecie na afvoeren (o.m. ontwateren, overslaan, 
eventuele reiniging met het oog op hergebruik als bodem of in of als niet-vormgegeven 
bouwstof,…) vallen ten laste van de aannemer, die eigenaar is geworden van de 
baggerspecie 
 

B. Lokalisatie 
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Het bodempeil van het kanaal  is in Ham +14.70 T.A.W.en in Olen +4.70. normale 
waterpeil is in Ham +19.70 en in Olen +9.70.  Deze peilen zijn  ook het referentiepeil voor 
de baggerwerken. 
 
Ter hoogte van de kaaimuur kunnen zich belangrijke waterschommelingen voordoen. Het 
is daarom van het allergrootste belang dat er gebruik wordt gemaakt van geëigend 
baggermaterieel dat voldoende stabiel is om een goede en veilige uitvoering te kunnen 
garanderen. 
 

C. Ogenblik van de uitvoering 

Het vervoer van de baggerspecie sluit aan op het effectief baggeren. 
 

D. Uitvoering 

Alle hulpmiddelen in het kader van het transport zijn begrepen in de eenheidsprijs. 
 
Het laden, verwerken, transporteren en alle andere manipulaties van de verontreinigde 
gronden gebeurt volledig in overeenstemming met de vigerende wetgeving en 
uitvoeringsbesluiten.  Het respecteren van deze wetgeving en uitvoeringsbesluiten na het 
afvoeren van de werf en buiten het gewestdomein is de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. 
 
Het aanvragen en bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen voor het vervoeren 
en eventuele bijkomstigheden is uitsluitend de verantwoordelijkheid en de taak van de 
aannemer. 
 

G. Opmeting en verrekening 

 
Deze post wordt uitgedrukt in VH m³. De opmeting en verrekening gebeurt conform aan de 
effectieve baggerwerken.  De opmeting en verrekening gebeurt net als bij de baggerwerken 
zelf op basis van de opgenomen profielen bij de tegensprekelijk uitgevoerde in- en 
uitpeilingen. 
 
Deze posten omvat het laden en afvoeren van de baggerspecie van post 23.42.11. van de 
werf en buiten het domein van nv De Scheepvaart.  Bij al deze acties moet rekening 
gehouden worden met de bepalingen van dit artikel. Alle verdere bewerkingen met de 
baggerspecie na afvoeren (o.m. ontwateren, overslaan, eventuele reiniging met het oog op 
hergebruik als bodem of in of als niet-vormgegeven bouwstof,…) vallen ten laste van de 
aannemer, die eigenaar is geworden van de baggerspecie 
 
De inschrijver houdt bij zijn prijsbepaling rekening met de aard van de te baggeren specie 
(zoals aangegeven in de bepalingen van dit bijzonder bestek).  Alle milieukosten zijn 
begrepen in de prijs.  De inschrijver houdt eveneens rekening met het respecteren van de 
goed te keuren baggerplanning, die rekening houdt met het in gebruik blijven van de sluis 
tijdens de werken. 

b23.42.31f Meerprijs op vorige post voor het afvoeren van ongeschikte baggerspecie  

VH m³ 
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31  FUNDERINGEN 

B31.06  GRONDANKERS EN VERANKERINGSELEMENTEN 
 
Alle artikels met betrekking tot grondankers en verankeringselementen in het SB230 

worden vervangen door onderstaande b-artikels. 

b31.06.10  Definitieve voorgespannen injectieankers met inbegrip van een blijvende 

bescherming van klasse P2 

 

A. Materiaalbeschrijving. 

 
Voor grondankers is de norm NBN EN 1537 (maart 2000) "Uitvoering van bijzonder 
grondwerk - Grondankers", hierna genoemd “de norm”, van toepassing. 
De norm wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende bepalingen in het 
bijzonder wat de definitie betreft van tijdelijke en definitieve grondankers. 
 
Dit artikel is van toepassing op grondankers die een vrije lengte en een ankerwortel 
hebben. 
 
1. Types 

 

Men onderscheidt volgens de vereiste levensduur twee types grondankers: 
 
− tijdelijke grondankers, waarvan de levensduur voor minimum 24 maanden wordt 

gewaarborgd; 
− definitieve grondankers met onbeperkte levensduur, d.i. met een levensduur tenminste 

gelijk aan die van de te verankeren constructie. 
 
Men maakt, volgens de definitie van de theoretisch vrije lengte, eveneens een onderscheid 
tussen een monoanker en een duplexanker: 
 
− bij een monoanker is de theoretisch vrije lengte gelijk aan het traject van de ankerkop 

tot aan het begin van het ankerlichaam aangezien bij een monoanker de resultante van 
de weerstandbiedende ankerkracht aangrijpt in de voorste helft (dichtst bij de ankerkop) 
van het ankerlichaam; 

− bij een duplexanker is de theoretisch vrije lengte gelijk aan het traject van de ankerkop 
tot aan het uiteinde van het ankerlichaam aangezien bij een duplexanker de resultante 
van de weerstandbiedende ankerkracht aangrijpt op het uiteinde van het ankerlichaam. 
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Men onderscheidt bij de voorgespannen grondankers volgens de regeling van de 
voorspanning twee types grondankers: 
 
- naspanbare grondankers, die gedurende hun levensduur steeds moeten kunnen 

bijgespannen worden. De ankernis wordt in dit geval afgesloten met een afdekplaatje 
en de ankerkop wordt beschermd tegen corrosie zoals aangegeven in punt 6.3.2.3 
hieronder. 

- niet-naspanbare grondankers, die enkel bij het maken van het anker worden 
voorgespannen. De ankernis wordt na volledige afwerking van het grondanker op het 
einde der werken dichtgebetonneerd (zie ook punt 6.3.2.3.  hieronder). 

 
In artikel b31.06.21 wordt het type grondanker aangegeven dat in onderhavige werken 
wordt voorzien. 
 
2. Definities 
 
- De dienstlast van een grondanker is per definitie de ankerkracht in de definitieve 

toestand onder de zeldzame combinatie van de belastingen (met inbegrip van de actie 
'voorspannen' in het geval van een actief anker) in gebruiksgrenstoestand. 

- De voorspankracht van het actief grondanker is de kracht waarbij het anker vastgezet 
wordt door de aannemer na aftrek van de te verwachten spanningsverliezen in het 
grondanker. 

- De breuklast van het grondanker is gelijk aan 1.7 maal de dienstlast in het geval van 
een tijdelijk anker en gelijk aan twee maal de dienstlast in het geval van een definitief 
anker. 

 
De dienstlast, de voorspankracht en de breuklast van de grondankers worden aangegeven 
in de besteksteksten. 
 
3. Bepaling van de lengte, de hellingshoek, de staalkwaliteit en de staalsectie van de 

grondankers. 
 
De theoretische vrije lengte, de hellingshoek, de staalkwaliteit en de staalsectie zijn 
aangeduid in de besteksteksten. 
 
4. Ontwerpaspecten  

 

4.1. Grondkarakteristieken 

 
Zie artikel 6 ‘Aard der terreinen” van Deel I “Opdrachten, bijzondere bepalingen en 
voorwaarden” van het bijzonder bestek. 
 
4.2. Bepaling van de voorspankracht  

 

De voorspankracht is zodanig dat de optredende vervorming, in de gebruiksgrenstoestand 
onder de combinatie van de zeldzaam voorkomende belastingen, kleiner blijft dan de 
toelaatbare vervorming. De toelaatbare vervorming bedraagt 1/100e van de te keren hoogte. 
Bij de berekening van de optredende vervorming wordt met de opeenvolgende 
uitvoeringsfases rekening gehouden.  De grootte van deze voorspankracht wordt vermeld 
onder artikel b31.06.21. 
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De te volgen voorspanvolgorde van de grondankers wordt vermeld onder artikel b31.06.21.  
Indien de aannemer van deze voorgeschreven volgorde wenst af te wijken, moet hij 
hiervoor vóór de aanvang van het spannen van de grondankers het schriftelijk akkoord 
verkrijgen van de aanbestedende overheid. Om dit akkoord te verkrijgen, dient hij een 
duidelijke, overzichtelijke en volledige berekeningsnota in, waarin hij bewijst dat de 
maximaal optredende momenten en dwarskrachten in de kesp bij het door hem 
voorgestelde spanschema niet groter zijn dan die van het spanschema dat op de 
aanbestedingsplans wordt voorgeschreven. De voorspanvolgorde wordt verplicht vermeld 
op de uitvoeringsplans. 
 
4.3. Bepaling van de staalsectie  

 

De doorsnede van de trekkabels of trekstaven is zodanig dat de spanning in deze kabels of 
staven onder invloed van de dienstlast kleiner blijft dan 65 % van de elasticiteitsgrens van 
het staal voor tijdelijke grondankers, en kleiner dan 55 % van de elasticiteitsgrens van het 
staal voor definitieve grondankers.  
 

4.4. Bepaling van de wortellengte 

 

De benodigde wortellengte wordt door de aannemer berekend in functie van de gekozen 
boorgatdiameter. De wortel wordt zodanig gedimensioneerd dat hij de breuklast met een 
minimum veiligheid gelijk aan 1 kan opnemen. De berekening, bijvoorbeeld met de 
methode van Bustamante, wordt voorgelegd aan de aanbestedende overheid.  
 
5. Inplanting grondankers  
De aannemer legt ter goedkeuring een overzichtelijk plan voor, waarop de inplanting, de 
ankernummering en alle geometrische gegevens van de grondankers duidelijk worden 
aangegeven. 
 
6. Corrosiebescherming van de grondankers 

De corrosiebescherming van grondankers wordt voornamelijk beschreven in punt 6.9 van 
de norm. 
 
6.1. Aard van de beoogde bescherming 
 
Men onderscheidt twee types van bescherming van de grondankers, naargelang de 
bescherming vóór of na het aanspannen wordt aangebracht: 
 
− de blijvende bescherming, uitgevoerd na het aanspannen, heeft tot doel de trekkabels of 

trekstaven onder spanning gedurende de ganse levensduur tegen corrosie te beschermen; 
deze blijvende beschermingsmaatregelen worden in twee klassen onderverdeeld, welke 
in toenemende orde van duurzaamheid aangegeven worden door de symbolen P1 en P2; 

− de voorlopige bescherming, uitgevoerd vóór het aanspannen, heeft tot doel de 
trekkabels of trekstaven tegen corrosie te beschermen in het tijdsinterval tussen het 
inbrengen van het grondanker in de grond en het aanspannen (of de laatste fase van het 
aanspannen bij een trapsgewijze aanspanning); deze bescherming kan volgens 6.5.2. in 
sommige gevallen behouden blijven na het aanspannen en dan bijgevolg een blijvende 
bescherming uitmaken. 

 
In bepaalde gevallen kunnen beide types van bescherming worden gecombineerd. 
 
6.2. De blijvende bescherming 
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De klassen van blijvende bescherming, welke aan de grondankers worden opgelegd, 
worden in functie van de vereiste levensduur van het grondanker en van de aard van het 
milieu (bodem en atmosfeer) in de hiernavolgende tabel bepaald. 
 
 levensduur van het grondanker 

aard van het milieu tijdelijke 

 grondankers 

definitieve 

 grondankers 

agressief milieu : 
− of grondwater met zure pH 
− of schommelend freatisch oppervlak 
− of agressieve atmosfeer 
− of nabijheid van de zee 
− of nabijheid van chemische bedrijven 
 

 
 
P1 of P2 (1) 

 
 
P2 

niet-agressief milieu : 
− in het ander geval 
 

 
P1 

 
P2 

(1) In bepaalde gevallen kan de aanbestedende overheid opteren voor de beschermings-
klasse P1, bijvoorbeeld voor grondankers met zeer korte levensduur. 

 
 
6.3. Kwaliteitsvereisten voor de blijvende bescherming aangebracht na het 

aanspannen 

 
6.3.1. Blijvende bescherming P1 
 
Voor een corrosiebescherming van de klasse P1 zijn in de vrije lengte enkel de 
voorzieningen b en d uit tabel 2 van de norm toegelaten. 
 
6.3.1.1. 
− In de wortellengte wordt de trekkabel of trekstaaf van het grondanker ten opzichte van 

de wand van het boorgat met tenminste 10 mm cementgrout omhuld. Die dekking wordt 
gegarandeerd door het verplicht toepassen van een voldoend aantal afstandshouders 
waarvan de tussenafstand afhankelijk is van de stijfheid van het gebruikte ankersysteem. 
Voor een strengenanker bedraagt deze tussenafstand niet meer dan 2 m (punt 6.6 van de 
norm). 

− In de vrije lengte wordt de trekkabel of trekstaaf van het grondanker omhuld met een 
kunststofbuis of met een metalen buis, volledig gevuld met een beschermingsproduct 
dat hetzij plastisch of vloeibaar blijft, hetzij verhardt (cementspecie). De omhullingsbuis 
is geschikt voor het realiseren van de nodige vrije lengte. 

 
6.3.1.2. 
De samenstelling van het beschermingsproduct is zodanig dat een waterdichte mantel rond 
de trekkabel of trekstaaf wordt gevormd, die elke aantasting van het staal vermijdt. Hiertoe 
kan men een product aanwenden dat aan één van de volgende criteria voldoet: 
 
− het is niet-ionisch (bijv. anticorrosieve vetten of oliën); 
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− het is ionisch, maar op voorwaarde dat het basisch is (bijvoorbeeld een mengeling van 
bentoniet en cement) met een pH hoger dan 10,5 bij 25 °C gemeten en geen zouten 
bevat die de corrosie bevorderen zoals chloor- en zwavelzouten. 

 
6.3.1.3. 
Het beschermingsproduct wordt aangebracht over de ganse vrije lengte van de trekkabel of 
trekstaaf en aan de verbinding met de verankeringskop. 
De ankerkop wordt minimum als volgt beschermd: 
Er wordt een beschermkap, volledig gevuld met anticorrosief vet, geplaatst op de 
ankerkop. 
Deze beschermkap wordt aan de buitenzijde beschermd met een laag bitumenemulsie van 
minimum 1 mm dikte. De aannemer legt een tekening van de wijze van bescherming ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
 
6.3.2. Blijvende bescherming P2 
 
Punt 2 van tabel 3 van de norm moet als volgt worden gelezen: 
 
"2. Tendon free length 

 

The protection system allows free movement of the tendon within the borehole. This may be achieved by one 

of the following : 

a) a plastic sheath to individual tendon(s) filled completely with flexible corrosion protection 

compound plus the inclusion of A, B, C or D below ; 

b) a plastic sheath to individual tendon(s) filled completely with cement grout plus A or B below ; 

c) a common plastic sheath for multiple tendon(s) filled completely with cement grout plus B. 

A) Common plastic sheath or duct filled with flexible corrosion protection compound ; 

B) common plastic sheath or duct sealed at the ends against ingress of water ; 

C) common plastic sheath or duct filled with cement grout ; 

D) common steel duct filled with dense cement grout. 

 

A lubricant or bond free contact is present within either the individual sheaths or the common sheath to ensure 

free movement of the tendon(s) during stressing." 

 
Voor een corrosiebescherming van de klasse P2 zijn in de vrije lengte enkel de 
voorzieningen a en b uit tabel 3 van de norm toegelaten. In deze gevallen is de bijkomende 
voorziening B niet toegelaten. 
 
Bij definitieve grondankers wordt een dubbele corrosiebescherming van het volledige 
grondanker voorzien, zodat de tweede bescherming intact blijft bij beschadiging van de 
eerste bescherming tijdens het plaatsen of het aanspannen van het grondanker. De 
voorzieningen b, c, d en e uit punt 6.9.3 van de norm zijn in dit geval als 
corrosiebescherming niet toegelaten. 
 
6.3.2.1. 
− In de wortellengte wordt de geribde trekstaaf van het grondanker tenminste omhuld 

door een metalen buis of een geribde kunststofbuis. Deze buis voldoet, onder meer 
inzake minimale wanddikte, aan punt 6.10.1 (kunststof) respectievelijk 6.10.9 (metaal) 
van de norm en wordt gevuld met cementgrout die de trekstaaf ten opzichte van de 
buiswand met tenminste 5 mm omhult. De buis wordt door tenminste 10 mm 
cementgrout omhuld. Voor het vereist aantal afstandshouders gelden de bepalingen van 
6.3.1.1. Het toepassen van de afstandshouders is verplicht. 
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− In de wortellengte wordt de trekkabel of de niet-geribde trekstaaf van het grondanker 
tenminste omhuld door twee metalen buizen of geribde kunststofbuizen. Deze buizen 
voldoen, onder meer inzake minimale wanddikte, aan punt 6.10.1 (kunststof) 
respectievelijk 6.10.9 (metaal) van de norm en worden gevuld met cementgrout, zodat 
de trekkabel of niet-geribde trekstaaf ten opzichte van de buiswand, alsook de binnenste 
buis ten opzichte van de buitenste buiswand, met tenminste 5 mm omhuld worden. De 
buitenste buis wordt door tenminste 10 mm cementgrout omhuld. Voor het vereist 
aantal afstandshouders gelden de bepalingen van 6.3.1.1. Het toepassen van de 
afstandshouders is verplicht. 

− In de vrije lengte wordt de trekkabel of trekstaaf van het grondanker tenminste dubbel 
omhuld met kunststofbuizen en/of met metalen buizen, allen volledig gevuld met een 
aangepast beschermingsproduct dat hetzij plastisch of vloeibaar blijft, hetzij verhardt 
(cementspecie). De omhullingsbuizen zijn geschikt voor het realiseren van de nodige 
vrije lengte. 
Onder dubbele omhulling verstaat men dus dubbele buizen met dubbele vulling. Een 
buis en zijn vulling vormen bijgevolg de twee componenten van één omhulling en zijn 
bijgevolg nooit te beschouwen als een dubbel omhullingssysteem. 

 
6.3.2.2. 
Het aangepast beschermingsproduct bezit de volgende eigenschappen : 
 
− een volmaakte waterdichtheid verwezenlijken en behouden; rond de trekkabel of 

trekstaaf moet een waterdichte mantel worden gevormd, die elke aantasting van het 
staal vermijdt; 

− een volmaakte aanhechting aan het staal bewerkstelligen; 
− geen krimp vertonen en ongevoelig zijn voor uitdroging; 
− stabiel zijn in de tijd; 
− een chemische samenstelling hebben die beantwoordt aan de criteria bepaald in 6.3.1.2. 
 
6.3.2.3. 
Het beschermingsproduct wordt aangebracht over de ganse vrije lengte van de trekkabel of 
trekstaaf en aan de verbinding met de verankeringskop.  
 
De ankerkop wordt minstens als volgt beschermd.  
Er wordt een gegalvaniseerde stalen beschermkap, volledig gevuld met anticorrosief vet, 
geplaatst op de ankerkop. 
De ankernis wordt verder gevuld met fijngranulatenbeton (zie artikel b41.20.14). De 
aannemer legt een tekening van de wijze van bescherming ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
 
6.3.2.4. 
Om de continuïteit van de vereiste corrosiebescherming te garanderen ter plaatse van de 
aansluiting van de ankerkop op de vrije lengte, wordt een overgangsbuis 
(trompetaansluiting) aan de ankerplaat bevestigd die eveneens volledig wordt gevuld met 
beschermingsproduct. 
 
6.3.3. Tijdsinterval waarbinnen de blijvende bescherming wordt aangebracht 
 
In agressief milieu wordt de blijvende bescherming onmiddellijk na het aanspannen 
aangebracht.  
In niet-agressief milieu is tussen het aanspannen van de trekkabel of trekstaaf en het 
injecteren van het beschermingsproduct een maximaal tijdsinterval toegestaan van: 
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− 15 dagen bij afwezigheid van een voorlopige bescherming; 
− 1 maand als er een voorlopige bescherming bestaat. 
 
Wanneer men bij voorbaat weet dat deze tijdsduren zullen worden overschreden, wat zich 
kan voordoen bij een aanspanning in opeenvolgende fasen, wordt alleen een plastisch 
beschermingsproduct toegestaan; het wordt aangebracht, hetzij vóór, hetzij onmiddellijk na 
de eerste aanspanning. 
 
 
6.4. Noodzaak van de voorlopige bescherming 
 
De voorlopige bescherming, die het aanspannen voorafgaat, is vereist in de volgende 
gevallen: 
 
− wanneer de werken uitgevoerd worden in agressief milieu (zie de tabel in punt 6.2 

hierboven); 
− wanneer de kans bestaat dat er meer dan een maand verloopt tussen het plaatsen en het 

aanspannen van de trekkabel of trekstaaf. 
 
6.5. Kwaliteitsvereisten voor de voorlopige bescherming 
 
6.5.1. Voorlopige bescherming welke na het aanspannen vervangen wordt door een 

nieuwe blijvende bescherming 
 
De punten 6.3.1.2 en 6.3.1.3 voor de blijvende bescherming P1 zijn van toepassing. 
Het gebruikte beschermingsproduct moet bovendien kunnen worden verwijderd. 
 
6.5.2. Voorlopige bescherming welke na het aanspannen behouden wordt en 

bijgevolg een blijvende bescherming uitmaakt 
 
6.5.2.1. Blijvende bescherming P1 
 
Alle bepalingen van 6.3.1 voor een blijvende bescherming P1 aangebracht na het 
aanspannen zijn van toepassing. 
 
Er wordt over gewaakt dat de bescherming aan de verbinding met de ankerkop bij het 
aanspannen niet vernietigd wordt. 
In tegengesteld geval wordt een bijkomende bescherming aangebracht. 
 
6.5.2.2. Blijvende bescherming P2 
 
Alle bepalingen van punt 6.3.2 voor een blijvende bescherming P2 aangebracht na het 
aanspannen zijn van toepassing. 
 
Het aangepast beschermingsproduct is bovendien voldoende vervormbaar om het 
aanspannen zonder stoornissen te ondergaan. 
 
 
D. Uitvoering. 

 
1. Boren en injecteren van de grondankers (punten 8.1, 8.2 en 8.3 van de norm) 
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1.1. 
Bij het boren houdt de aannemer er rekening mee dat het natuurlijk evenwicht van het 
terrein gedurende de ganse duur van de uitvoering moet verzekerd blijven. Hiertoe moet 
het werkelijk volume van de gronduitname beperkt blijven tot het theoretisch volume van 
de boring, en wordt het insijpelen van water in de bouwput absoluut vermeden. 
 
1.2 

Overeenkomstig met punt 8.1.2. van de norm dient de boormethode en het materieel 
aangepast te worden aan de lokale omstandigheden. De aannemer kiest zijn methode 
zodanig dat invallen van het boorgat tijdens het boren of plaatsen van het anker, verweking 
van de grond, uitspoelingen,… absoluut vermeden worden. Als er zich problemen van om 
het even welke aard voordoen bij het boren, worden de werken onmiddellijk stopgezet en 
wordt de situatie door de aannemer samen met de aanbestedende overheid geëvalueerd.  
 
1.4 
Als geboord wordt met een enkele boorstang (zonder voerbuis), moet ervoor gezorgd 
worden dat achter de kesp voldoende gronddekking gegarandeerd is en blijft op het 
boorgat om te vermijden dat de boorvloeistof achter (= aan de landzijde van) de kesp aan 
het oppervlak komt. De aannemer zorgt er steeds voor dat de boorvloeistof uittreedt aan 
het dagvlak van de kesp. 
Ingeval zich een opwelling voordoet rond het boorgat of bij een nabijgelegen boring, wordt 
het injecteren onmiddellijk stopgezet en wordt bij de boring waar de opwelling zich heeft 
voorgedaan, nagegaan of de vloeibare specie zich niet vlak achter de wand heeft 
opgehoopt. 
 

1.5 
Het aanspannen van het grondanker mag slechts worden aangevat nadat het ankerlichaam 
volledig verhard is. Om dit tijdsinterval te verkorten mogen snelverhardende 
cementsoorten worden aangewend. Er moeten nochtans tenminste 8 dagen verlopen zijn 
tussen het injecteren en het aanspannen. 
 
2. Aanspannen van de grondankers (punt 8.4 van de norm) 
 

2.1. 

Alvorens te worden verankerd bij de voorspankracht, wordt elk grondanker van het werk 
onderworpen aan een aanvaardingsproef  (zie b31.06.32). 
 
2.2. 
Het meettoestel voor de vervorming en het systeem voor het meten van de trekkracht (bijv. 
manometer in combinatie met vijzel en pomp) worden door de aannemer geleverd.  
Het systeem voor het meten van de trekkracht (het geheel “vijzel-manometer”) is zodanig 
dat de effectief toegepaste krachten niet meer dan 3 % afwijken van de theoretische 
krachten. Het wordt periodiek (tenminste alle 6 maanden) in een onafhankelijk 
laboratorium gecontroleerd. Een getuigschrift van ijking dient te worden geleverd. De 
vijzel dient geijkt te worden om als actieve vijzel gebruikt te worden. 
 
Het is de aannemer eveneens toegelaten de ijkprocedure te volgen zoals beschreven in 
paragraaf 3.3 van omzendbrief nr. 576-A/11 “Spannen van voorspanstaal na verharding 
van het beton (posttensioning)”. In het geval dat de omzendbrief wordt gevolgd, gebeurt de 
ijking van het geheel “vijzel-manometer” tegensprekelijk in aanwezigheid van de afdeling 
Betonstructuren Gent. 
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3. Uitvoeren van basisproeven op grondankers 

 

(punt 9.5 van de norm) 
 
Basisproeven worden uitgevoerd, wanneer een type van grondanker wordt voorgesteld in 
een grondsoort waarin dit type nog niet aan basisproeven onderworpen werd, of, wanneer 
het ankertype wordt onderworpen aan een gebruiksbelasting die hoger is dan in de 
betrokken grondsoort reeds toegepast werd. 
 
Voor elk type van grondanker dat door de aannemer wordt voorgesteld, moeten vooraf-
gaand aan de werken basisproeven uitgevoerd zijn in verschillende soorten van terreinen. 
Daartoe moeten door de aannemer proefankers uitgevoerd zijn, belast volgens een 
proefschema van bijlage E van de norm. De aannemer levert de desbetreffende 
documenten aan de aanbestedende overheid, zoals voorgeschreven in 5.3 hieronder. 
Tijdens deze basisproeven moeten de kracht-verlengingskrommen opgenomen zijn. 
 
Enkel de aanbestedende overheid beslist of de basisproeven al dan niet uitgevoerd moeten 
worden. Hiervoor baseert zij zich op de lijst met referenties van de uitvoerder van de 
grondankers met betrekking tot de door hem uitgevoerde grondankers met een dienstlast 
die tenminste gelijk is aan die van de grondankers in dit werk, en verankerd in een grond 
met vergelijkbare lagenopbouw. 
 
4. Uitvoeren van proeven op de trekkabels of trekstaven van de grondankers 
 
Een trekproef wordt uitgevoerd op elk gebruikt kabeltype of staaftype. Deze proeven 
worden uitgevoerd in een erkend laboratorium. 
Er wordt een spannings-vervormingsdiagram opgesteld, waarop de elastische vervorming, 
de elasticiteitsgrens en de breukgrens van het staal is aangegeven. 
 
De aandacht wordt gevestigd op de aanvullende bepalingen bij de artikelen 12 § 1 en 
27 § 2 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 (algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken). 
 
 
5. Inkorten van de ankers 

Het inkorten van de ankers en het dichtbetonneren van de ankernissen mag pas starten 
nadat de aanbestedende overheid zich akkoord heeft verklaard met de rapporten van de 
aanvaardingsproef. 
 

6. Door de aannemer te leveren documenten 
 
6.1. 

Indien de aannemer de grondankers en/of hun corrosiebescherming niet zelf uitvoert, deelt 
hij voor de aanvang van de werken de naam van de onderaannemer mee, alsook zijn adres 
en referenties. 
 
6.2. 

In akkoord met de onderaannemer beschrijft de aannemer vóór de aanvang van de werken 
de gebruikte middelen. Hij geeft een beschrijving van al het materiaal en materieel dat hij 
zal gebruiken: 
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- voor het boren (inclusief aangeven of er met enkele of dubbele boorstangen wordt 
geboord); 

- voor het injecteren (inclusief vermelden of de grout gepreïnjecteerd wordt of in situ, 
injectie voor of na het aanspannen in geval van actieve grondankers,…); 

- voor het aanspannen van de actieve grondankers; 
- de corrosiebescherming van de vrije lengte, de wortellengte, de ankerkop en de 

overgang van ankerkop naar vrije lengte en dit zowel tijdens de uitvoering als in 
gebruiksomstandigheden. Deze corrosiebescherming is conform met de voorschriften 
van de norm en van onderhavig bijzonder bestek. 

 
6.3. 
De processen-verbaal van de uitgevoerde basisproeven met de bijhorende kracht-
verlengingsdiagrammen en de beschrijving van de aard van het terrein waarin de proeven 
werden uitgevoerd. 
 
Deze proeven zijn in voldoend aantal om te kunnen oordelen over de waarde van het 
voorgesteld systeem. 
 
 
6.4. 
De interne kwaliteitsrapporten van de aannemer volgens het kwaliteitsplan voor de 
assemblage van het grondanker, die steeds in gecontroleerde omstandigheden zal 
plaatsvinden. 
 

6.5. 
Een uitvoeringsplan met vermelding van onder meer de volgende gegevens van de 
grondankers: de inplanting, alle geometrische gegevens, de voorspanvolgorde, dienstlast, 
breuklast, voorspankracht, e.d. De aannemer legt tevens een berekeningsnota voor van de 
te berekenen onderdelen vermeld in punt 4 van ‘A. Materiaalbeschrijving’ hierboven. 
  
6.6. 
Van elk gerealiseerd anker van het werk wordt een rapport afgeleverd aan de 
aanbestedende overheid. Dit rapport bevat minimum de volgende gegevens van het 
betreffende anker: 
- het ankernummer (dient overeen te komen met het ankernummer op het 

uitvoeringsplan); 
- aard van de grond: cohesief/niet-cohesief/rots; 
- de dienstlast; 
- totale lengte van het anker; 
- wortellengte; 
- type anker: bijvoorbeeld IGU (éénmalige en globale injectie) of IRS (herhaaldelijke en 

selectieve injectie); 
- de boorgatdiameter; 
- de gerealiseerde helling van het anker; 
- de staalsectie; 
- hindernissen tijdens het boren, met vermelding van de diepte van de hindernis en 

indien mogelijk de aard en materiaal van de hindernis; 
- samenstelling van de boorvloeistof; 
- eventuele verliezen van de boorvloeistof met vermelding van de diepte waarop het 

verlies zich heeft voorgedaan; 
- samenstelling van het geïnjecteerde materiaal; 
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- hoeveelheid geïnjecteerde grout, uitgedrukt in liter (bij IRS-ankers te specificeren per 
injectieopening); 

- verloop van de injectiedruk (bij IRS-ankers te specificeren per injectieopening); 
- opmerkingen. 
 
6.7. 
Het boren van de grondankers gebeurt na het voorleggen van een programma over alle te 
voorziene verrichtingen en te gebruiken materialen, en het indienen van de nodige 
aanvragen. 
In het bijzonder legt de aannemer onder meer een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-
plan) voor met een identificatie van de gevaren en de eraan blootgestelde personen, een 
risico-analyse en -evaluatie, en de door hem voorgestelde preventiemaatregelen 
overeenkomstig de principes vermeld in de Wet van 04.08.1996 op het welzijn van 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de respectieve uitvoeringsbesluiten. Het 
door de aanbestedende overheid goedgekeurde plan wordt achteraf opgenomen in het voor 
de werken af te leveren post-interventiedossier (PID), overeenkomstig het Koninklijk 
Besluit van 25.01.2001 op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

b31.06.21  Definitieve voorgespannen injectieankers met een blijvende bescherming 

van klasse P2   

 

A. Materiaalbeschrijving. 

 
In deze aanneming zijn definitieve, niet-naspanbare mono-strengenankers voorzien.. 
 
De elasticiteitsgrens (0,1 %) van het staal van de strengen bedraagt min. 1640 N/mm², de 
treksterkte bedraagt min. 1860 N/mm². 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ankers in Ham en de ankers in Olen: 
 Dienstlast (kN) Breuklast (kN) Voorspanning Vrije lengte 

Ham  850 1700 510 12 m  

Olen 610 1200 360 8 m 

 
De ankers (5 per moot) worden in de volgende volgorde aangespannen : 1 – 5 – 3 – 2 – 4 
(cfr. onderstaand schema). 
 
 
 
 
 

 
 
  anker nr.         1                    2                   3                   4                  5 
 
De hoogtepeilen van de ankerkop alsook de hellingshoek staan aangegeven op de 
aanbestedingstekeningen.  
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De te voorziene klasse van bescherming is een blijvende bescherming van klasse P2. De 
voorschriften hieromtrent worden beschreven in b31.06.10.  
 
C. Moment van uitvoering. 

De ankers worden aangespannen voor het verwijderen van de bestaande damplanken 
(nieuwe kaaimuur achter bestaande) aan de waterkant.  Wanneer de aanvullingen achter de 
kaaimuur nog niet zijn uitgevoerd vooraleer de ankers worden geplaatst, voorziet de 
aannemer een PVC-buis ter omhulling en ter bescherming van het anker bij aanvullen. 
 
D. Uitvoering. 

De ankers worden verplicht uitgevoerd met dubbele boorstangen, zodat de boorvloeistof 
terugkeert naar het oppervlak via de ringvormige ruimte tussen de 2 stangen. 
 
De grondankers worden geplaatst volgens de desbetreffende aanduidingen en tekeningen 
op de aanbestedingsplannen. 
 
De aannemer zorgt ervoor dat de nodige opbraakwerken aan de bestaande betonconstructie 
gebeurd zijn vooraleer de ankers worden uitgevoerd.  Voor deze opbraakwerken is de post 
b14.04.39 voorzien.  
tevens dient de aannemer voor de stabiliteit van de oever (zowel bestaande als nieuwe) te 
zorgen tijdens de uitvoering van de werken. 
 
Aannemer dient rekening te houden met de moeilijkheden bij uitvoering, de aanwezigheid 
van het geleidewerk en de betonnen vloer op de bodem van het kanaal (stortebed). 
 
De wortellengte en –sectie moeten nog door de aannemer bepaald worden.  De bijhorende 
kosten voor deze ontwerpberekeningen zijn begrepen in de prijs van deze post. 
 
F. Aard van de overeenkomst. 

 
In de prijs van de grondankers zijn begrepen : 
 
− de documenten vereist door het bestek (zie ook onder b31.06.10); 
− de plaatsbeschrijvingen; 
− de staten van vergelijking; 
− de voorbereidende werken; 
− de levering en de uitvoering van de grondankers volgens de regels van goed 

vakmanschap; 
− de levering en de uitvoering van de blijvende corrosiebescherming van klasse P2 van de 

grondankers volgens de regels van goed vakmanschap; 
− alle kosten voor de nodige voorzieningen in de nieuwe kaaimuur, zoals uitsparingen, 

spiraalvormige wapeningen, doorvoerbuizen, aanpassingen van de wapeningen t.p.v. de 
ankers, het opvullen van de ankernissen met krimpvrij fijngranulatenbeton (volgens de 
beschrijvingen onder b41.20.14),enz…; 

− de kosten die voortvloeien uit de beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering van de 
grondankers; 

− al het materiaal/materieel/personeel dat nodig is voor het uitvoeren en verwerken van de 
proeven die vermeld worden onder b31.06.10. 
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b31.06.21a Definitieve voorgespannen injectieankers met een blijvende bescherming 

van klasse P2, dienstlast 610  kN VH st   

b31.06.21b  Definitieve voorgespannen injectieankers met een blijvende bescherming 

van klasse P2, dienstlast 850 kN  VH st   

 

b31.06.30 Proeven op grondankers  

Voor de proeven op grondankers zijn de teksten van de vroegere Duitse norm DIN 4125 
‘Verpressanker – Kurzzeitanker und Daueranker – Bemessung, Ausführung und Prüfung’ 
(november 1990) van toepassing. Deze teksten zijn gratis te verkrijgen bij de afdeling 
Metaalstructuren, tel. 02-553 73 56, fax 02-553 73 55. 
Deze norm wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende bepalingen. 
 

b31.06.32 Uitvoeren van de aanvaardingsproef op voorgespannen grondankers  

VH  st 

A. Materiaalbeschrijving. 

Er wordt een aanvaardingsproef uitgevoerd op elk grondanker van het werk. Deze proef 
gebeurt volledig conform met punt 11 van DIN 4125 ‘Verpressanker – Kurzzeitanker und 
Daueranker – Bemessung, Ausführung und Prüfung’ (november 1990). 
De aanvaardingsproef is bedoeld om na te gaan of elk uitgevoerd anker geschikt is voor het 
opnemen van de dienstlast. 
 
D. Uitvoering. 

 

Verloop van de aanvaardingsproef: 
 
Het anker wordt beproefd volgens de procedure die voorgeschreven wordt in punt 11 van 
de Duitse norm DIN 4125. 
Hierbij wordt de proeflast Fp gelijkgesteld aan 1.5 maal de dienstlast Fw. De initiële 
proeflast Fi bedraagt maximaal 0.2 maal de dienstlast. 
Het anker wordt in verschillende belastingstrappen (0.5 Fw; 0.75 Fw;1.0 Fw; 1.25 Fw en 1.5 
Fw ) van Fi tot Fp gebracht. Vervolgens wordt het anker opnieuw ontlast tot de initiële last 
Fi, waarna het wordt vastgezet aan de voorspankracht, rekening houdend met de te 
verwachten spanningsverliezen (zie definitie in b31.06.10). 
 
Bij elke belastingstrap worden de ankerkracht en de verplaatsing van de ankerkop 
gemeten. 
Hierbij worden de minimum observatietijden voor de aanvaardingsproef van permanente 
ankers in niet-cohesieve grond van tabel 2 van DIN 4125 gerespecteerd. 
 
In de laatste belastingstrap (bij Fp = 1.5 Fw) wordt de verplaatsing meerdere keren 
afgelezen: 
 
Voor een observatietijd van min. …minuten verplaatsing registreren na … minuten 

  5 1, 2 en 5 
15 1, 2, 5, 10 en 15 
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De in tabel 2 van DIN 4125 voorgeschreven minimum observatietijden dienen verlengd te 
worden als 
- de verlenging van het anker tussen de 5e en 15e minuut groter is dan 0.25 mm voor 

cohesieve bodem; 
- de verlenging van het anker tussen de 2e en 5e minuut groter is dan 0.2 mm voor niet-

cohesieve bodem of rotsbodem. 
 
In deze gevallen wordt de observatietijd verlengd tot de kruipmaat éénduidig kan bepaald 
worden.  
Voor heterogene niet-cohesieve gronden en heterogene rotsgronden gelden eveneens de 
voorschriften voor cohesieve gronden. 
 
Interpretatie van de proefresultaten: 
 
Voor de hoogste belastingstrap (Fp = 1.5 Fw) worden de gemeten verplaatsingen 
weergegeven in een grafiek verplaatsing (s) in functie van log tijd en wordt de kruipmaat ks 

bepaald, met ks = (s2 – s1)/log(t2/t1) en  
met s1 en s2 de verplaatsingen van de ankerkop op tijdstippen t1 en t2. 
 
Op basis van de proefresultaten van de aanvaardingsproef wordt eveneens de werkelijke 
vrije lengte van de grondankers nagegaan. Deze controle van de vrije lengte gebeurt 
volledig conform met punt 12 van DIN 4125. 
De aannemer maakt een grafiek op van de blijvende en elastische vervorming van het 
anker onder de proefbelasting.  
 
Het anker wordt aanvaard als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de elastische vervorming van het grondanker situeert zich tussen de grenzen die in punt 

12 van DIN 4125 worden aangegeven; 
- de verlenging van het anker tussen de 5e en 15e minuut is niet groter dan 0.25 mm in 

het geval van cohesieve bodem; 
- de verlenging van het anker tussen de 2e en 5e minuut is niet groter dan 0.2 mm in het 

geval van niet-cohesieve bodem of rotsbodem. 
- in het geval dat de observatietijd werd verlengd ten opzichte van de minimum tijden 

die worden aangegeven in tabel 2 van de DIN 4125, mag de kruipmaat ks niet groter 
zijn dan 2 mm. 

 
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, dan wordt het voorgestelde 
anker ongeschikt bevonden voor het opnemen van de dienstlast. 
 
Van elk anker waarop een aanvaardingsproef wordt uitgevoerd, wordt een rapport 
afgeleverd aan de aanbestedende overheid. Dit rapport bevat minimum de volgende 
gegevens van het betreffende anker: 
- het ankernummer (dient overeen te komen met het ankernummer op het 

uitvoeringsplan); 
- de dienstlast; 
- de breuklast; 
- de voorspankracht; 
- aard van de grond: cohesief/niet-cohesief/rots; 
- vrije lengte van het anker; 
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- grafiek kracht - totale verplaatsing gedurende de verschillende belastingsstappen van 
de aanvaardingsproef (cfr. figuur 8a van DIN 4125); 

- grafiek kracht – blijvende en elastische vervorming van  het anker, met aanduiding van 
de grenslijnen a en b van DIN 4125 (cfr. figuur 8b van DIN 4125); 

- grafiek verplaatsing – log t bij de maximale proeflast, met aanduiding van de 
bijhorende kruipmaat ks; 

- anker voldoet volgens bovenvermelde aanvaardingsproef:ja/neen; 
- opmerkingen. 
 
F. Aard van de overeenkomst. 

 
In deze post zijn begrepen: 
- het ter beschikking stellen van al het benodigd materiaal/materieel/personeel voor het 

uitvoeren van de proef; 
- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel 

te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
 

b31.06.40 Passieve staafankers 

b31.06.41 Definitieve passieve staafankers minimale lengte 12 m 
 

A. Materiaalbeschrijving 

De stalen trekelementen zijn staven die enerzijds in de betonnen kopbalk van de kaaimuur 
(waterkant) worden bevestigd en anderzijds in de damplanken (door middel van UPN-
profielen zoals aangegeven op de plannen) die dienst doen als verankeringsblok zoals 
aangegeven op de aanbestedingsplannen. De trekkers zijn vervaardigd uit staal BE 500S en 
hebben een diameter van 32 mm (Olen) en 36mm (Ham) . Ze hebben een minimale lengte 
van 12 m en worden geleidelijk aan langer (zie plannen).  De stalen trekkers worden 
gegalvaniseerd. 
De UPN-profielen en de plaatjes (afmetingen 200 mm x 200 mm x 20 mm) zijn 
vervaardigd uit staal S 235 JR, en zijn gegalvaniseerd. De moeren en tegenmoeren zijn 
eveneens gegalvaniseerd en zijn de van de klasse 8. 
 

B. Lokalisatie 

De trekkers worden ingeplant zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
De galvanisatie van de hierboven opgesomde elementen kan enkel in het werkhuis 
gebeuren. 
 

D. Uitvoering 

De stalen trekelementen (inclusief eventuele koppelstukken), evenals de U-profielen, de 
verdeelplaten 200 mm x 200 mm x 20 mm, moeren en tegenmoeren worden eerst 
gegalvaniseerd. Bij de galvanisatie is lid 2 punt 2 van b61.50.00 van onderhavig bestek van 
toepassing. 
 
Bij het uitsnijden van de schroefdraad in de stalen trekkers dient rekening gehouden te 
worden met het feit dat de trekkers gegalvaniseerd worden. Bijgevolg moet in de 
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schroefdraad een minimale speling van 200 µm worden voorzien om de moeren na de 
galvanisatie nog te kunnen aanbrengen. 
 
Na het plaatsen wordt de opening in de ankerplaat volledig afgedicht met beton C 35/45 
met fijne granulaten. 
 
Alvorens de ankers geplaatst worden, moet de aanvullingsgrond voldoende genivelleerd en 
verdicht zijn zoals beschreven in 21.30.40. Bovendien moet het bovenoppervlak van de 
aanvulling als volgt zijn afgewerkt: 
- het bovenvlak moet vlak worden afgewerkt, en onder de juiste helling (= de langshelling 
van de ankers) worden gebracht, zodat de ankers meteen volgens het juiste profiel liggen. 
- het bovenoppervlak van de aanvullingsgronden moet op het niveau waar de ankers 
worden geplaatst een minimale samendrukbaarheidsmodulus M1 = 17 Mpa bezitten, met 
een tolerantie van 2 Mpa. Dit zal worden nagegaan door middel van 
plaatbelastingsproeven. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Bij de galvanisatie is lid 2 punt 2 van b61.50.00 van onderhavig bestek van  toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m. 
 
In de prijs van deze post is begrepen: het leveren, de galvanisatie en plaatsen van de stalen 
trekkers, de UPN-profielen en verdeelplaten,  konische verbindingsplaatjes, sluitringen, 
moeren en tegenmoeren overeenkomstig bovenstaande bepalingen, het maken van 
schroefdraad op de trekkers, het aanspannen van de trekkers, het opvullen van de 
doorvoeropeningen in de damwanden, het afwerken van het bovenoppervlak van de 
aanvullingsgrond voor het plaatsen van de trekkers (zoals beschreven onder punt D) 
evenals de nodige plaatbelastingsproeven. 

b31.06.41a Definitieve passieve staafankers, diam 32mm, minimale lengte 12 m VH 

m 

b31.06.41b Definitieve passieve staafankers, diam 36mm,  minimale lengte 12 VH 

m 
 

b31.06.42 Definitieve passieve staafankers, hoekverankering 
 

A. Materiaalbeschrijving 

De stalen trekelementen zijn staven die in de hoek tussen het beton van de twee 
aansluitende kaaimuren worden bevestigd zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
De trekkers zijn vervaardigd uit staal BE 500S en hebben een diameter van 32 mm of 
36mm.  De stalen trekkers worden gegalvaniseerd. 
De plaatjes (afmetingen 200 mm x 200 mm x 20 mm) zijn vervaardigd uit staal S 235 JR, 
en worden alle gegalvaniseerd. De moeren en tegenmoeren worden eveneens 
gegalvaniseerd. De hoekverankering dient door de aannemer berekend te worden rekening 
houdend met de opgegeven belasting en de uitvoeringsmodaliteiten. 
 

B. Lokalisatie 
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De trekkers worden ingeplant zoals volgt uit de studie van de aannemer. 
De galvanisatie van de hierboven opgesomde elementen kan enkel in het werkhuis 
gebeuren. 
 

D. Uitvoering 

De stalen trekelementen (inclusief eventuele koppelstukken), evenals de verdeelplaten 200 
mm x 200 mm x 20 mm, moeren en tegenmoeren worden eerst gegalvaniseerd. Bij de 
galvanisatie is lid 2 punt 2 van b61.50.00 van onderhavig bestek van toepassing. 
 
Bij het uitsnijden van de schroefdraad in de stalen trekkers dient rekening gehouden te 
worden met het feit dat de trekkers worden gegalvaniseerd. Bijgevolg moet in de 
schroefdraad een minimale speling van 200 µm worden voorzien om de moeren na het 
galvaniseren nog te kunnen aanbrengen. 
 
Alvorens de ankers geplaatst worden, moet de aanvullingsgrond voldoende genivelleerd en 
verdicht zijn zoals beschreven in 21.30.40. Bovendien moet het bovenoppervlak van de 
aanvulling als volgt zijn afgewerkt: 
- het bovenvlak moet vlak worden afgewerkt, en onder de juiste helling (= de langshelling 
van de ankers) worden gebracht, zodat de ankers meteen volgens het juiste profiel liggen. 
- het bovenoppervlak van de aanvullingsgronden moet op het niveau waar de ankers 
worden geplaatst een minimale samendrukbaarheidsmodulus M1 = 17 Mpa bezitten, met 
een tolerantie van 2 Mpa. Dit zal worden nagegaan door middel van 
plaatbelastingsproeven. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Bij de galvanisatie is lid 2 punt 2 van b61.50.00 van onderhavig bestek van  toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m. 
 
In de prijs van deze post is begrepen: het leveren, de galvanisatie en plaatsen van de stalen 
trekkers, verdeelplaten,  konische verbindingsplaatjes, sluitringen, moeren en tegenmoeren 
overeenkomstig bovenstaande bepalingen, het maken van schroefdraad op de trekkers, het 
aanspannen van de trekkers, het opvullen van de doorvoeropeningen in de damwanden, het 
afwerken van het bovenoppervlak van de aanvullingsgrond voor het plaatsen van de 
trekkers (zoals beschreven onder punt D) evenals de nodige plaatbelastingsproeven. 

b31.06.42a Definitieve passieve staafankers, hoekverankering, diam 32mm   

VH m 

b31.06.42b Definitieve passieve staafankers, hoekverankering, diam 36mm   

VH m 
 
 
 

31.07  STALEN DAMWANDEN 
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b31.07.00  Stalen damwanden - Algemene bepalingen. 
 
De tekst onder b31.07.00 is volledig van toepassing, behalve dat : 
 
• het 'dienstorder LI96/74' wordt vervangen door het 'dienstorder LIN 2000/23'.  
• In het dienstorder LIN 2000/23 wordt LI96/48 en LI97/48 vervangen door LIN 

2003/16. 
• er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat alle hulptechnieken voor het inbrengen zoals 

bijvoorbeeld lansen of voorboren verboden zijn zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de aanbestedende overheid. 

 

31.07.10  Leveren van warmgewalste stalen damplanken - Algemene bepalingen 

b31.07.11 Leveren van warmgewalste damplanken met Z - vorm     

De tekst van het artikel 31.07.11 in het SB230 is volledig van toepassing, behoudens 
onderstaande verbeteringen en aanvullingen : 
 
• Het 'dienstorder LI96/74' wordt vervangen door het 'dienstorder LIN 2000/23'. 
• In het dienstorder LIN 2000/23 wordt LI96/48 en LI97/48 vervangen door LIN 

2003/16. 
• In 'E. Kwaliteitseisen' wordt de zin 'De damplanken worden gekeurd volgens NBN EN 

10204 met een certificaat 3.1.C.' vervangen door 'De damplanken worden gekeurd 
volgens dienstorder LIN 2000/23.' 

 

A. Materiaalbeschrijving. 

In dit project worden damplanken aangewend voor het realiseren van de damwand waarop 
de kaaimuur gebouwd wordt, voor het realiseren van de grond- en waterdichte 
aansluitingen van de damwand op de bestaande oeververdedigingen en op de 
vijzelconstructie (de zgn. betonstoppen), voor realisatie uitstroom aan omloopkanaal, onder 
de betonnen wanden van instroomconstructie en als verankeringsblok voor kaaimuur zoals 
aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de damplanken voor de kaaimuur (incl. 
betonstoppen) en deze voor realisatie instroom en voor de realisatie van de uitstroom 
omloopkanaal in het bovenpand en voor de damplanken als verankeringsblok. 
 
De stalen damplanken moeten voldoen aan de volgende eisen : 
 
Kaaimuur: 

 
De staalkwaliteit is S355 GP voor de locatie te Ham en S320 GP voor de damplanken te 
Olen. 
De minimumdikte van de damplanken is 9.5 mm. 
De theoretische lengte van de damplanken is aangeduid op de aanbestedingsplans. De 
damplanken voor het realiseren van de betonstoppen zijn even lang als de damplanken van 
de stalen damwand (dit geldt ook voor de betonstoppen aan de uitstroom van het 
omloopkanaal).. 
Het minimaal elastisch weerstandsmoment is  1800 cm³ per m wand. 
Het minimale traagheidsmoment is  34 200 cm4 per m wand. 
De doorsnedevorm van de damplank is de Z- vorm. 
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Realisatie instroom (onder betonnen wanden ) en uitstroom omloopkanaal: 

 

De staalkwaliteit is  S320 GP. 
De minimumdikte van de damplanken is 9.5 mm. 
De theoretische lengte van de damplanken is aangeduid op de aanbestedingsplans. Het 
minimaal elastisch weerstandsmoment is  1300 cm³ per m wand. 
Het minimale traagheidsmoment is  19 700 cm4 per m wand. 
De doorsnedevorm van de damplank is de Z- vorm. 
  

Damplanken als verankering 
De staalkwaliteit is  S240 GP. 
De minimumdikte van de damplanken is 9.5 mm. 
De theoretische lengte van de damplanken is aangeduid op de aanbestedingsplans. Het 
minimaal elastisch weerstandsmoment is  1300 cm³ per m wand. 
Het minimale traagheidsmoment is  19 700 cm4 per m wand. 
De doorsnedevorm van de damplank is de Z- vorm. 
In deze damplanken dienen gaten voorzien te zijn voor de doorvoer van de passieve 
verankeringsstaven. 
 
De tabel met gecorrigeerde waarden voor warmgewalste stalen damplanken met sloten in 
de neutrale as van de damwand, wordt vervangen door tabel 3.6 en de verduidelijkende 
tekst in hoofdstuk 3.3 van het CUR-rapport 166 over damwanden (derde druk). 
  
Indien de aannemer hijsogen voorziet in de damplanken met het oog op de manipulatie van 
de damplanken met de kraan, dan zorgt hij er voor dat de hijsogen later geen aanleiding 
kunnen geven tot enige uitspoeling van gronden achter de damplanken.  
Hij zorgt ervoor dat:  
- ofwel de hijsogen hoog genoeg zitten zodat ze ingebetonneerd worden in de kopbalk of 

in de bodemplaat omloopkanaal; 
- ofwel op zijn eigen kosten 

- hetzij een stalen plaatje over elk hijsoog gelast wordt zodat dit gedicht wordt; 
- hetzij een andere dichtingstechniek, die door de aanbestedende overheid aanvaard 

wordt, gebruikt wordt zodat elk hijsoog gedicht wordt; 
- hetzij de kopbalk verzwaard wordt zodat de hijsogen ingebetonneerd worden    
(hierbij zijn alle meerhoeveelheden beton en staal t.o.v. de bestekstekeningen, 
evenals de bijhorende kosten en moeilijkheden een last van de aanneming). 

-  voor damplanken voor de grondkering dienen de hijsogen afgedicht te worden op 
manier zoals hierboven beschreven. Dit is een last van de aanneming. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren van de damplanken beschreven onder punt A. van dit artikel wordt uitgedrukt 
in VH m² wand. 

b31.07.11a Leveren van warmgewalste damplanken met Z -vorm  voor de 

kaaimuur en betonstoppen, I/v>= 1800cm³/m, S320 VH  m² 

b31.07.11b Leveren van warmgewalste damplanken met Z -vorm  voor de 

kaaimuur en betonstoppen, I/v>= 1800cm³/m, S355 VH  m² 
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b31.07.11c Leveren van warmgewalste damplanken met Z -vorm  voor instroom 

vijzels en  uitstroom omloopkanaal, I/v>= 1300cm³/m VH  m² 

b31.07.11d Leveren van warmgewalste damplanken met Z -vorm  voor 

verankering kaaimuur, I/v>= 1300cm³/m VH  m² 

 

b31.07.40  Inbrengen van stalen damwanden: Algemene bepalingen 
De tekst van het artikel b31.07.40 in het SB230 is volledig van toepassing, behoudens 
onderstaande aanvullingen/aanpassingen: 
 
• Het 'dienstorder LI96/74' wordt vervangen door het 'dienstorder LIN 2000/23'. 
• In het dienstorder LIN 2000/23 wordt LI96/48 en LI97/48 vervangen door LIN 

2003/16. 
• Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat alle hulptechnieken voor het inbrengen zoals 

lansen of voorboren verboden zijn zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 
van de aanbestedende overheid. 

b31.07.41 Inbrengen van stalen damplanken   

Naast de tekst in het Standaardbestek 230, is het dienstorder LIN 2000/23 over damwanden 
van toepassing en gelden eveneens de onderstaande bepalingen: 
In de onderstaande tekst wordt 'heien' gelezen als 'inbrengen'. 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het inbrengen van de damplanken voor het realiseren van de damwand, 
het inbrengen van de damplankelementen voor het realiseren van de betonstoppen, het 
inbrengen van de damplankelementen voor het realiseren van de uitstroom aan het 
omloopkanaal, het inbrengen van de damplankelementen voor instroom vijzels en het 
inbrengen van de damplankelementen voor de verankering van de kaaimuur. 
 

B. Lokalisatie 

De damplanken worden ingebracht op de plaatsen die op de aanbestedingsplans worden 
aangegeven. De damplanken voor de nieuwe kaaimuren en voor uitstroom omloopkanaal 
worden ingebracht achter de bestaande oeververdediging. 
Het peil van de onder- en bovenkant van de damplanken wordt afgelezen op de 
aanbestedingsplans, aannemer dient wel een controleberekening uit te voeren voor de 
kaaimuren type IIb en III. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De aannemers zorgen ervoor dat de stalen damplanken een gronddichte wand vormen en 
volgens de opgelegde lijnrichtingen ingebracht worden. Alle nodige voorzorgen worden 
genomen om de bovenrand van de damplanken niet te beschadigen. 
De damplanken die aan die voorwaarden niet voldoen, worden onmiddellijk uitgetrokken, 
hersteld of door nieuwe vervangen tot genoegdoening van de aanbestedende overheid en 
opnieuw ingebracht op kosten van de aannemer. 
Een damplank die tijdens het inheien van een naaststaande damplank onder het opgelegde 
peil wordt meegesleurd, wordt verlengd door bovenop die damplank de nodige lengte 
damplank van hetzelfde type en profiel te lassen zodat dat deel van de damplank goed 
sluitend in de klauwen van de naburige damplanken past. 
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G. Opmeting en verrekening 

Alle bijbehorende werken en leveringen zoals o.a. beschreven in hoofdstuk 6 van 
dienstorder LIN 2000/23 van 12 oktober 2000 over damwanden dienen begrepen te zijn in 
de prijs van deze post. 
Het inbrengen van alle benodigde overgangsplanken, speciale pasplanken, spieplanken, 
damplanken voor betonstoppen  e.d. maakt eveneens deel uit van deze post. 
De aannemer dient rekening te houden met de moeilijkheden van het inbrengen van 
damplanken achter de bestaande oeververdediging. 

b31.07.41a Inbrengen van stalen damplanken voor kaaimuur en betonstoppen VH 

m² 

b31.07.41b Inbrengen van stalen damplanken voor uitstroom omloopkanaal

 VH m² 

b31.07.41c Inbrengen van stalen damplanken voor verankering kaaimuur 

 VH m² 

 

B31.11 AANSLUITINGEN 

b31.11.00 Grond- en waterdichte aansluitingen 

b31.11.11 Betonstoppen 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post betreft het realiseren van een grond- en waterdichte aansluiting van de nieuwe 
stalen damwand met de bestaande oeververdedigingen en vijzelconstructie op- en afwaarts 
van de te bouwen kaaimuur, door middel van betonstoppen aan het benedenpand. Voor het 
bovenpand dient er gezorgd te worden voor een grond- en waterdichte aansluiting van de 
damwand voor realisatie uitstroom met de bestaande oeververdediging, door middel van 
betonstoppen. 
 
De betonstoppen worden uitgevoerd zoals weergegeven op de aanbestedingsplannen 
 
Het leveren en inbrengen van de damplankelementen die nodig zijn voor het realiseren van 
de betonstoppen, worden respectievelijk betaald in de post voor leveren (artikel b31.07.11a 
en b) en voor inbrengen (b31.07.41a en b) van damplanken. De overige werkzaamheden 
voor het realiseren van de betonstoppen zijn vervat in deze post. 
 
De ruimte tussen de damwand en de damplankelementen voor de betonstoppen wordt 
uitgelanst tot op het bodempeil of volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
Tegen de binnenwanden van de aldus vrijgekomen ruimte wordt een geotextiel geplaatst, 
en deze wordt opgevuld met onderwaterbeton. 
 
Het onderwaterbeton voor de betonstoppen is van de kwaliteit C25/30-EE2, en voldoet aan 
de desbetreffende eisen in artikel b41.00 van dit bijzonder bestek. 
 
Het geotextiel voor de betonstoppen dient te voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 
III, 13.2.3 van het Standaardbestek 250. de overlapingslengte van het geotextiel bedraagt 
minimaal 0.50m. 
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B. Lokalisatie 

De betonstoppen worden uitgevoerd aan beide uiteinden van de nieuwe stalen damwand 
aan het benedenpand, en aan beide uiteinden voor realisatie uitstroom aan het bovenpand 
zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
 

D. Uitvoering 

Bij het realiseren van de bovenvermelde aansluitingen neemt de aannemer alle mogelijke 
voorzorgen om elke vorm van schade aan de bestaande nutsleidingen, de bestaande 
damwand en de nieuwe stalen damwand te voorkomen. Alle tijdelijke constructies en 
maatregelen die hiervoor nodig zijn, vormen een aannemingslast. 
Minimum 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de betreffende bovenvermelde werken, 
legt de aannemer de gedetailleerde uitvoeringsplannen van het geheel van de te realiseren 
aansluitingen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Indien de 
aanbestedende overheid niet akkoord kan gaan met dit voorstel, wijzigt de aannemer de 
voorgelegde plannen, en dit zonder meerprijs of termijnsverlenging. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Zoals reeds vermeld, worden leveren en plaatsen van de damplankelementen verrekend in 
de daarvoor voorziene posten (zie artikel b31.07.11 en b31.07.41). het leveren en 
verwerken van onderwaterbeton in artikel b41.10.45, het leveren en plaatsen van 
geotextielkousen in artikel b31.11.14, het verwijderen van grond door lansen in artikel 
b31.11.15 
 

b31.11.14  Leveren en plaatsen van geotextielkousen voor het realiseren van 

betonstoppen VH m² 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van kousen van geotextiel bij het realiseren van 
betonstoppen. 
 
Het geotextiel voor de betonstoppen dient te voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 
III, 13.2.3 van het Standaardbestek250. de overlappingslengte van het geotextiel bedraagt 
minimaal 0,50m. de verbindingen worden bovendien vastgenaaid. 
 
 

B. Lokalisatie 

Deze post wordt aangewend voor het realiseren van de definitieve betonstoppen die in het 
kader van onderhavig bestek moeten worden gerealiseerd (cfr. Artikel b31.11.11 en 
aanbestedingsplannen). de nodige lengte van de geotextielkousen voor de verschillende 
betonstoppen staat telkens aangegeven in de desbetreffende hogervermelde artikelen en/of 
tekeningen. 
 

F. Aard van de overeenkomst 
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Deze post wordt uitgedrukt in VH m². alle kosten voor het leveren en het plaatsen van de 
geotextielkousen volgens de regels van de kunst, zijn begrepen in de eenheidsprijs van 
deze post. Overlappingen worden niet geteld. 
 

b31.11.15 Verwijderen van grondspecie door lansen voor het realiseren van 

betonstoppen  VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het verwijderen van grondspecie tussen de damplankelementen voor de 
betonstoppen, door middel van lansen. 
 
De ruimte tussen de damwand en de dampplankelementen voor de betonstoppen wordt 
voor elk van de betonstoppen uitgelanst tot op het gewenste peil. Tegen de binnenwanden 
van de aldus vrijgekomen ruimtes wordt daarna een geotextiel geplaatst, en deze wordt 
opgevuld met onderwaterbeton (vfr. Desbetreffende posten). 
 
Deze post wordt aangewend voor het realiseren van de betonstoppen die in het kader van 
onderhavig bestek moeten worden gerealiseerd (cfr. Artikels b31.11.11 en 
aanbestedingsplannen). Het peil tot waar voor de verschillende betonstoppen moet worden 
gelanst zal worden aangegeven door de aanbestedende overheid. 
 
Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer en verwijderd van de 
werf en buiten het Gewestdomein. 
 
Eventuele schade aan nabijgelegen constructies en/of ongewenste uitspoelingen, die het 
gevolg zijn van onoordeelkundig lansen, worden door de aannemer op zijn kosten hersteld 
in de oorspronkelijk staat. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³. in de eenheidsprijs van deze post zijn alle kosten 
begrepen voor het uitlansen van de betonstoppen, inbegrepen het ter beschikking stellen 
van de vrijgekomen materialen, het herstellen van eventuele schade veroorzaakt door 
onoordeelkundig lansen, en alle ander bijhorende werkzaamheden en moeilijkheden. 

B31.12  UITVOERING VAN BOUWPUTTEN 

b31.12.10 Uitvoering van bouwputten vijzelconstructie en omloopkanaal – 

Algemene bepalingen 

D. Uitvoering 

De uitvoering van de bouwputten voor de vijzelconstructie en voor het omloopkanaal, 
wordt verrekend onder de in dit bestek voorziene posten voor uitgravingen, stapelen op de 
werf resp. afvoeren en aanvullingen.  Hierbij zijn de kosten voor het uitvoeren van stabiele 
taluds m.i.v. bijhorende studiekosten, de kosten voor het drooghouden van de bouwputten, 
en alle andere bijhorende kosten voor de uitvoering van die bouwputten ten laste van de 
aannemer.   
Indien de aannemer voor het drooghouden van de bouwputten bemalingen wenst te 
gebruiken, moet hij zelf instaan voor het bekomen van alle nodige vergunningen en 
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toelatingen, en moet hij alle nodige bijhorende studies en prestaties m.b.t. de bemalingen 
uitvoeren.  Alle bijhorende kosten zijn een last van de aanneming. 
 
De grondwerken in uitgraving, het stapelen op de werf resp. afvoeren en het aanvullen zijn 
begrepen in de daartoe voorziene posten van dit bestek.  Alle bijhorende kosten voor 
beschoeiing van de bouwput (zoals verder beschreven), het drooghouden van de bouwput 
tijdens de werken, de uitvoering van werken in de nabijheid van leidingen, en alle andere 
bijkomende maatregelen, worden voor elk van  beide constructies verrekend onder een 
aparte post. 
 

b31.12.11 Uitvoering van bouwputten van vijzelconstructie en omloopkanaal  

D. Uitvoering 

De bouwputten voor de vijzelconstructie en omloopkanaal worden gerealiseerd naar keuze 
van de aannemer (stabiel grondtalud of beschoeiing) rekening houdend met de 
omgevingsfactoren en beschikbare plaats. 
 
De aannemer ontwerpt de bouwput volgens eigen inzichten en treft alle voorzieningen 
nodig voor de stabiliteit van de bouwputten (b.v. stempelingen, schoren, ankers, 
enz...)zodat de werken op een veilige wijze in den droge kunnen gebeuren. zeker aan het 
benedenpand dient aannemer oever stabiel te houden indien passieve verankering 
verwijderd is, nodig voor uitvoering van werken. Ook aan bovenpand dient aannemer 
maatregelen te treffen opdat de aansluitende oeververdediging links en rechts van de 
uitstroom stabiel blijft.    De aannemer voert de volledige studie van de bouwputten uit en 
tekent alle uitvoeringsplannen. Uiterlijk één maand voor de start van de installatie aan de 
bouwputten, legt de aannemer de volledige studie alsook de uitvoeringsplannen van de 
beide  bouwputten ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
 

E. Kwaliteitseisen 

 
1. Berekening beschoeiingen 

Bij de berekening van de bouwput gaat de aannemer uit van de beschikbare resultaten 
van het grondmechanisch onderzoek (zie bijlage IV-2) en de resultaten van de 
bijkomende sonderingen die in het kader van deze werken zijn uitgevoerd.   
 
De berekeningen geschieden volgens NBN ENV 1997–1: Eurocode 7 - Grond-
mechanisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels (januari 1995). In afwachting van het 
Belgische NAD geldt het volgende : de wandwrijvingshoek δ is ontleend aan de tabel 4 
van NEN 6740 Geotechniek TGB 1990 Basiseisen en belastingen (1e druk, december 
1991) en bedraagt hoogstens 0,67ϕ’ voor rechte glijvlakken en ϕ’-2,5° en 27,5° voor 
kromme glijvlakken. 
 
De actieve en passieve gronddrukcoëfficiënten worden bepaald met de formule van 
Coulomb-Poncelet, soms ook de formule van Mueller-Beslau genoemd. Indien de 
wrijvingshoek δ in rekening wordt gebracht, dient de passieve gronddrukcoëfficiënt te 
worden bepaald met een methode die rekening houdt met de kromming van het 
glijdvlak (zie addendum G van NBN ENV 1997–1: Eurocode 7 - Grondmechanisch 
ontwerp – Deel 1: Algemene regels (januari 1995) of bijvoorbeeld de tabellen van 
Caquot, Kérisel en Absi). 
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Bij gronddrukberekeningen mag niet met cohesie worden gerekend. 
Bij de berekening dienen de verschillende bouwfases van de bouwput in rekening 
gebracht te worden, op zodanige wijze dat de gevolgen (o.m. vervormingen) van elke 
fase meegenomen worden naar de volgende fase van de berekening. 
Bij de berekeningen van de bouwputten moeten volgende veiligheden minimaal 
behaald worden : 

• de gemobiliseerde passieve weerstand bedraagt max. 70 % bij berekening met 
representatieve waarden; 

• op de berekening van de globale stabiliteit (glijding met diepe glijvlakken) 
bedraagt de veiligheid bij berekening met representatieve waarden 1,35 

(bouwput =  tijdelijke toestand);  
 

F. Aard van de overeenkomst 

De grondwerken in uitgraving, het stapelen resp. afvoeren van de grond (naargelang het 
geval) en het aanvullen van de bouwputten zijn begrepen in de posten voor de 
grondwerken.  Voor alle overige kosten voor het realiseren van de bouwputten voor de 
vijzelconstructie en omloopkanaal wordt telkens een post voorzien tegen globale prijs.   
 
In deze post zijn alle studiekosten, alle maatregelen voor de stabiliteit van de bouwputten 
(incl. eventuele schoringen), het drooghouden van de bouwputten (d.w.z. elke 
noodzakelijke bronbemaling, open bemaling, of andere bemaling), de specifieke 
maatregelen tengevolge van de nabijheid van aanwezige nutsleidingen en alle andere 
bijhorende leveringen, werken en prestaties.  
 

b31.12.11a Uitvoering van de bouwput van de vijzelconstructie    GP  

b31.12.11b Uitvoering van de bouwput van omloopkanaal    GP  

b31.13.11 Grondkering GP 

A. Materiaal 

Voor de realisatie van de grondkering links en rechts van het vijzelgemaal wordt een 
grondkering voorzien naar keuze en volgens berekening van de aannemer die hij bij zijn 
offerte dient bij te voegen. Deze grondkering dient over een beperkte lengte ook te dienen 
als fundering van de parkeerzone rechts van het gebouw (langs inrit) en deels als fundering 
van het laagspanningslokaal. 
De aannemer dient de volledige studie van de grondkering (voorstel van grondkering naar 
keuze van de aannemer, rekening houdend met de opgelegde criteria (te keren hoogtes) en 
de mogelijkheden in uitvoering) uit te voeren, zoals beschreven in de administratieve 
bepalingen. Aannemer dient rekening te houden met het feit dat grondkering 1,50m boven 
te keren grond dient uit te steken, dit als bijkomende veiligheid voor de gebruikers. Deze 
bijkomende 1,50m kan uitgevoerd worden als betonnen muur bovenop de eigenlijke 
grondkering (secanswand, tangenswand, damplanken met ankers,….). Indien aannemer 
voor deze optie kiest, dient hij dit duidelijk op zijn plannen te vermelden.  Achter de 
grondkering dient aannemer indien nodig, afhankelijk van de wijze van berekening van 
grondkering, met of zonder waterdruk, drainage te voorzien. de plaatsing van deze 
drainage is niet begrepen in deze post maar zit vervat in de desbetreffende posten onder 
hoofdstuk 21. 
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De aannemer dient bij zijn inschrijving een volledige studie van de grondkering in te 
dienen, samen met verduidelijkende rekennota’s en tekeningen. De aannemer dient bij zijn 
studie rekening te houden met de aard van het terrein en het geotechnisch onderzoek dat 
reeds door het bestuur is uitgevoerd (in bijlage zijn sonderingen en boringen bijgevoegd). 
Aannemer kan op eigen kosten nog bijkomend onderzoek uitvoeren. 
Voor de studie dient aannemer rekening te houden met de geldende normen en de 
ontwerprichtlijnen die in bijlage zijn bijgevoegd. Deze studie wordt ter goedkeuring aan 
het bestuur voorgelegd. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

In deze post is begrepen de bouw van de grondkering met inbegrip van alle bijhorende 
werken en moeilijkheden. Aannemer kan later geen aanspraak maken op meerkosten 
indien de aanbestedende overheid opmerkingen heeft op studie die leidt tot aanpassing van 
de grondkering. 
 

b31.14.11 Fundering vijzelconstructie (vijzels, gebouw en tunnel) GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat de bouw van fundering van de vijzelconstructie met inbegrip van de 
ondersteuning van de vijzels, het dienstgebouw, opvangbak, tunnel jaagpad die volledig 
wordt berekend door de aannemer. Aannemer mag naar vrije keuze fundering uitvoeren, 
wel dient hij zich te houden aan de voorwaarden van het bestuur. De binnenafmetingen van 
het gebouw en van de tunnel zijn minimale waarden. De inplanting en de niveaus van het 
gebouw, de opvangbak, de tunnel en de vijzels dienen behouden te blijven. 
 
De aannemer dient bij zijn inschrijving een volledige studie van de fundering in te dienen, 
samen met verduidelijkende rekennota’s en tekeningen. De aannemer dient bij zijn studie 
rekening te houden met de aard van het terrein en het geotechnisch onderzoek dat reeds 
door het bestuur is uitgevoerd (in bijlage zijn sonderingen en boringen bijgevoegd). 
Aannemer kan op eigen kosten nog bijkomend onderzoek uitvoeren. 
Voor de studie dient aannemer rekening te houden met de geldende normen en 
ontwerprichtlijnen die deels in bijlage bij dit bestek zitten.  
Deze studie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

In deze post is begrepen de bouw van de fundering van de vijzelconstructie met inbegrip 
van alle bijhorende werken en moeilijkheden. Aannemer kan later geen aanspraak maken 
op meerkosten indien de aanbestedende overheid opmerkingen heeft op studie die leidt tot 
aanpassing van de fundering. 
 
 
 

41.  BETONWERKEN 

b41.00.00  Algemene bepalingen 

 
De tekst van artikel 41.00 van het Standaardbestek 230 wordt volledig vervangen 

door onderstaande tekst. 
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Voor de betonwerken op de bouwplaats zijn van toepassing: 
 
− de norm NBN B 15-002:1999 “Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies – 

Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen”; 
− de norm NBN EN 206-1:2001 “Beton – deel 1: Specificatie, eigenschappen, 

vervaardiging en conformiteit”; 
− het addendum NBN EN 206-1/A1:2004; 
− het addendum NBN EN 206-1/A2:2006; 
− de norm NBN B 15-001:2004 “Aanvulling op NBN EN 206-1 – Beton – Specificaties, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”; 
− de dienstorder LI 94/86 “Betonstaal en voorspanstaal”, 15 september 1994; 
− de dienstorder MOW/MIN/2006/02 “Beton voor constructies”, 24 juli 2006; 
 
aangevuld en toegelicht met de bepalingen onder de punten hierna. 
 
1. Aanvulling bij de hiernavolgende rubriek van de norm NBN EN 206-1:2001, het 

addendum NBN EN 206-1/A1:2004, het addendum NBN EN 206-1/A2:2006 en de 

norm NBN B 15-001:2004 
 

§ 7.3. Leveringsbon voor stortklaar beton 

 
De aannemer bezorgt, ten laatste de dag na de levering van de betonspecie, aan de 
aanbestedende overheid een dubbel van de betonleveringsbon(s). 
 
2. Bepalingen in verband met het te verwerken betonstaal en voorspanstaal 

 

2.1. Betonstaal 

 
Het te verwerken betonstaal beantwoordt aan de normen NBN A 24-301 tot -304 en hun 
addenda en aan de technische voorschriften PTV 302 OCBS tot 308 OCBS en hun 
addenda, die deze normen aanvullen, verduidelijken en aanpassen. 
 

Het betonstaal dat tot wapening voor betonconstructies bewerkt wordt, beantwoordt na het 
bewerken nog steeds aan normen NBN A 24-301 tot -304 en hun addenda en aan de 
technische voorschriften PTV 302 OCBS tot 308 OCBS en hun addenda, die deze normen 
aanvullen, verduidelijken en aanpassen. 
Onder bewerken verstaat men het richten van op rol geleverd betonstaal en het lassen van 
betonstaal in de fabriek tot wapeningskorven of -panelen. 
 
2.2. Voorspanstaal 

 

Het te verwerken voorspanstaal beantwoordt aan de normen NBN I 10-001 tot -003 en aan 
de technische voorschriften PTV 311 OCBS, PTV 312 OCBS en PTV 314 OCBS, die deze 
normen aanvullen, verduidelijken en aanpassen. 
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2.3. Keuring van betonstaal en voorspanstaal 

 
In tegenstelling tot de bepalingen van omzendbrief LI 94/86 worden betonstaal en 
voorspanstaal voorafgaand technisch gekeurd volgens de modaliteiten beschreven in de 
normen. 
 
Bewerkt betonstaal wordt voorafgaand technisch gekeurd volgens de modaliteiten 
beschreven in de technische voorschriften PTV 306 OCBS. 
Eenvoudige bewerkingen op het betonstaal, zoals knippen en plooien, geven geen 
aanleiding tot bijkomende proeven. 
 
De kosten van de proeven voor de voorafgaande technische keuring zijn ten laste van de 
aannemer. 
 
BENOR-gecertificeerd betonstaal en voorspanstaal zijn vrijgesteld van de proeven voor de 
voorafgaande technische keuring. 
 
3. Controles uit te voeren door de aannemer bij gebruik van stortklaar beton 

 
Bij gebruik van stortklaar beton voert de aannemer de controles vermeld in tabel 1 uit. 
Bovendien worden de proeven beschreven in punt B.8 van de dienstorder 
MOW/MIN/2006/02 van 24 juli 2006 over beton voor constructies uitgevoerd. 
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Tabel 1. Controles uit te voeren bij gebruik van stortklaar beton 
 Type test Inspectie/proef Doel Frequentie 

1 leveringsbon visuele inspectie verzekeren dat de 
levering 
overeenkomt met 
de specificatie 

elke levering 

2 consistentie van 
de betonspecie 

visuele inspectie ter vergelijking 
met het normale 
uitzicht 

elke levering 

3 consistentie van 
de betonspecie 

consistentieproef bepaling van de 
overeenkomst 
met de vereiste 
consistentieklasse 

in geval van twijfel na 
de visuele inspectie 

4 homogeniteit van 
de betonspecie 

visuele inspectie ter vergelijking 
met het normale 
uitzicht 

elke levering 

5 homogeniteit van 
de betonspecie 

vergelijkingsproef 
op monsters 
genomen op 
verscheidene 
plaatsen van het 
mengsel 

bepaling van de 
gelijkmatigheid 
van het mengsel 

in geval van twijfel na 
de visuele inspectie 

6 algemeen 
betonuitzicht 

visuele inspectie ter vergelijking 
met het normale 
uitzicht, 
bijv. kleur 

elke levering 

7 productiecontrole 
door de beton-
leverancier 

controle van het 
certificaat van een 
erkende 
certificatie-
instelling dat de 
productie 
gecontroleerd is 

verzekeren dat de 
productiecontrole 
uitgevoerd wordt 

- eerste contract met 
een nieuwe 
leverancier 

- in geval van twijfel 

8 luchtgehalte van 
vers gemengde 
betonmengsels 
met 
gespecificeerd 

Proef volgens 
NBN EN 12350-7 

bepaling van de 
overeenkomst 
met het vereiste 
luchtgehalte 

- zo dikwijls als nodig 
voor de 
conformiteitscontrole 

- ten minste dagelijks 
of frequenter, 
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luchtgehalte afhankelijk van de 
omgevingsinvloeden 

- in geval van twijfel 

 
4. Verwerken van de betonspecie 

 

4.1. Stortprogramma 

 

De aannemer legt het stortprogramma ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. 
 

 

4.2. Stortnaden 

 

De stortnaden worden daar gemaakt waar ze de weerstand en het uiterlijk van de 
constructie het minst schaden. Stortnaden worden vermeden op plaatsen waar de 
betondwarsdoorsnede plots verandert evenals in zichtbaar blijvende dagvlakken.  
Het uitvoeren van stortnaden is slechts toegestaan op de plaatsen voorzien in het 
goedgekeurde stortprogramma. 
 

4.3. Controles uit te voeren vóór het storten van het beton 

 
Vooraleer het storten begint, wordt het volgende gecontroleerd: 
 
- de geometrie van de bekisting en de plaats van de wapening; 
- de inspectieopeningen; 
- de stabiliteit van de bekisting; 
- de voorbereiding van het oppervlak van de bekisting; 
- de dichtheid van de bekisting om het verlies van betonspecie te vermijden (o.a. aan de 

stortnaden); 
- alle stof, zaagsel sneeuw, ijs en resten vlechtdraad zijn verwijderd uit de bekisting, van 

het betonneervlak en van de stortnaden; 
- de behandeling van de verharde oppervlakken aan de stortnaden; 
- de bevochtiging van de bekisting en/of van het betonneervlak en van de stortnaden; 
- de zuiverheid van de wapening m.b.t. de oppervlakteonzuiverheden die de hechting 

nadelig beïnvloeden (bijv. olieresten, ijs, verf, niet-hechtende roest); 
- de bevestiging van de wapening (plaats, stabiliteit, zuiverheid); 
- de beschikbaarheid van efficiënte transport-, verdichtings- en nabehandelingsmiddelen 

voor de betonspecie rekening houdend met de gespecificeerde betonconsistentie;  
- de beschikbaarheid van vakbekwaam personeel. 
 

4.4. Storten en verdichten 
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Om de vermindering van de verwerkbaarheid tot een minimum te beperken, wordt de 
betonspecie zo snel mogelijk na het mengen gestort en in ieder geval binnen de 
100 minuten die volgen op het eerste contact tussen cement en aanmaakwater. 
 
Ingeval men de betonspecie tijdens het storten vrij laat vallen, worden de nodige 
voorzieningen getroffen om ontmenging te voorkomen. 
 
Om een solide massa zonder holtes te bekomen wordt de betonspecie goed verdicht tijdens 
het verwerken en voornamelijk rond het betonstaal, het voorspanstaal, de voorspankanalen 
en de ingebedde bevestigingselementen en in de hoeken van de bekisting . 
 
Tijdens het storten en verdichten zorgt men ervoor dat het betonstaal, het voorspanstaal, de 
voorspankanalen, de verankeringen en de bekisting verplaatst noch beschadigd worden. 
 
Wanneer trilnaalden gebruikt worden, wordt tijdens het betonstorten continu getrild tot er 
praktisch geen lucht meer uitgestoten wordt en zodanig dat er zich geen ontmenging 
voordoet. 
 
4.5. Controles uit te voeren tijdens het storten en verdichten 

 
Tijdens het storten en verdichten wordt het volgende gecontroleerd: 
 
- de tijd tussen het mengen of de levering van de betonspecie en het storten; 
- de speciale maatregelen in geval van storten bij koud of warm weer; 
- de speciale maatregelen bij extreme weersomstandigheden, zoals zware regenval; 
- de maximale toegelaten hoogte van waarop men de betonspecie bij het storten vrij mag 

laten vallen; 
- de stort- en stijgsnelheid van de betonspecie in de bekisting rekening houdend met de 

gespecificeerde toegelaten druk hierop; 
- de gelijkmatige verdeling van de betonspecie in de bekisting; 
- de gelijkmatige verdichting en het vermijden van ontmenging tijdens het verdichten; 
- de dikte van de opeenvolgende lagen; 
- de behandeling van de stortnaden vóór het verharden van de betonspecie. 
 
5. Nabehandeling en bescherming van vers gestort beton en van jong beton 

 
5.1. Algemeen 

 

Om de eigenschappen te verkrijgen die men van het beton mag verwachten, in het 
bijzonder in de oppervlaktezone, zijn een goede nabehandeling en bescherming van het 
vers gestort beton en van het jong beton tijdens een voldoende lange tijdspanne 
noodzakelijk. 
 
Nabehandeling en bescherming worden als volgt gedefinieerd: 
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- nabehandeling: het geheel van werkzaamheden die worden uitgevoerd om het uitdrogen 
van vers gestort beton en van jong beton te voorkomen. 
De nabehandeling is een voorzorgsmaatregel tegen vroegtijdig uitdrogen, in het 
bijzonder bij zonnestraling en wind. 

- bescherming: het geheel van werkzaamheden die worden uitgevoerd om het ontstaan 
van schade aan vers gestort beton en aan jong beton te voorkomen. 
De bescherming is een voorzorgsmaatregel tegen uitwassen door regen en aflopend 
water, tegen snel afkoelen tijdens de eerste dagen na de verwerking, tegen hoge 
inwendige temperatuurverschillen, tegen lage temperaturen of vorst en tegen trillingen 
of stoten die het beton kunnen beschadigen of die de hechting ervan aan de wapening 
kunnen verstoren. 

 
De nabehandeling en de bescherming starten dadelijk na het verdichten van de 
betonspecie. 
 

5.2. Nabehandelingsmethoden 

 

De nabehandelingsmethode wordt vastgelegd en aan de leidende ambtenaar meegedeeld 
vooraleer het werk op de bouwplaats begint. 
 
De voornaamste nabehandelingsmethoden van vers gestort beton en van jong beton zijn: 
 
- het op de plaats houden van de bekisting; 
- het bedekken met plastic zeilen; 
- het aanbrengen van een natte bedekking; 
- het besprenkelen met water; 
- het aanbrengen van nabehandelingsproducten die een beschermende film vormen. 
 
De methoden kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt. 
 
5.3. Nabehandelingstijd 

 

De vereiste nabehandelingstijd hangt af van de snelheid waarmee een bepaalde 
ondoorlatendheid (weerstand tegen binnendringen van gassen of vloeistoffen) van de 
betondekking op de wapening dient te worden bekomen. Daarom worden de 
nabehandelingstijd bepaald door middel van een van de volgende elementen: 
 
- aan de hand van maturiteitscriteria, gebaseerd op de hydratatiegraad van het 

betonmengsel en op de omgevingsomstandigheden; 
- in overeenstemming met de minimale nabehandelingstijden van het vers gestort beton 

en van het jong beton vermeld in de tabellen 2, 3 en 4 voor de verschillende 
omgevingsklassen. 

 
Hierbij kan de sterkte-ontwikkeling van het beton worden geschat op basis van de 
informatie in tabel 5. 
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Tabel 2. Minimale nabehandelingstijden (in dagen) van vers gestort beton en van jong 

beton voor de omgevingsklassen EE1, EE2, EE3 en EA1. 
Sterkte-ontwikkeling van het beton snel gemiddeld traag  

Temperatuur van het beton 

boven … °C tijdens de nabehandeling 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

 Minimale behandelingstijden in dagen 

geen rechtstreekse zonneschijn 

en de relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht is nooit lager dan 80 % 

2 2 1 3 3 2 3 3 2 

blootgesteld aan gematigde zonneschijn 

of aan een gemiddelde windsnelheid 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht nooit lager dan 50 % 

4 3 2 6 4 3 8 5 4 

O
m
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s 
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blootgesteld aan sterke zonneschijn 

of aan hoge windsnelheden 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht beneden 50 % 

5 4 3 8 6 5 10 8 5 
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Tabel 3. Minimale nabehandelingstijden (in dagen) van vers gestort beton en van jong 
beton voor de omgevingsklassen EE4, ES1, ES2, ES3, ES4 en EA2. 
Sterkte-ontwikkeling van het beton snel gemiddeld traag  

Temperatuur van het beton 

boven … °C tijdens de nabehandeling 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

 Minimale behandelingstijden in dagen 

geen rechtstreekse zonneschijn 

en de relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht is nooit lager dan 80 % 

4 4 3 5 5 4 5 5 4 

blootgesteld aan gematigde zonneschijn 

of aan een gemiddelde windsnelheid 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht nooit lager dan 50 % 

6 5 4 8 6 5 10 7 6 

O
m

ge
vi

ng
so

m
st

an
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ed

en
 

ti
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s 
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blootgesteld aan sterke zonneschijn 

of aan hoge windsnelheden 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht beneden 50 % 

7 6 5 10 8 7 12 10 7 
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Tabel 4. Minimale nabehandelingstijden (in dagen) van vers gestort beton en van jong 
beton voor de omgevingsklasse EA3. 
Sterkte-ontwikkeling van het beton snel gemiddeld traag  

Temperatuur van het beton 

boven … °C tijdens de nabehandeling 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

 Minimale behandelingstijden in dagen 

geen rechtstreekse zonneschijn 

en de relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht is nooit lager dan 80 % 

5 5 4 6 6 5 6 6 5 

blootgesteld aan gematigde zonneschijn 

of aan een gemiddelde windsnelheid 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht nooit lager dan 50 % 

7 6 5 9 7 6 11 8 7 

O
m

ge
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ng
so

m
st

an
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gh
ed

en
 

ti
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s 
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blootgesteld aan sterke zonneschijn 

of aan hoge windsnelheden 

of aan een relatieve vochtigheid van de 

omgevingslucht beneden 50 % 

8 7 6 11 9 8 13 11 8 

 
 
Tabel 5. Sterkte-ontwikkeling van het beton 

Cementsterkteklasse Water-cementfactor Snelheid van de sterkte-ontwikkeling 

52,5  snel 

42,5 < 0,50 snel 

42,5 0,50 – 0,60 gemiddeld 

42,5 > 0,60 traag 

32,5  traag 

 
 
De in de tabellen 2, 3 en 4 vermelde nabehandelingstijden mogen worden verminderd tot 
het aantal verhardingsdagen waarna het beton in de constructie ten minste 50 % van de 
voorziene (karakteristieke) druksterkte bereikt. In dat geval levert de aannemer hiertoe de 
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nodige bewijzen, zoals bepaald in de dienstorder MOW/MIN/2006/02 van 24 juli 2006 
over beton voor constructies. 
 
5.4. Bescherming tegen vorming van thermische scheuren in het betonoppervlak 

 
Het verhardende beton wordt beschermd tegen schadelijke effecten te wijten aan 
inwendige of uitwendige spanningen die veroorzaakt worden door de warmteontwikkeling 
in het beton. 
 
Waar geen scheuren toegelaten zijn, worden passende maatregelen genomen om te 
verzekeren dat de trekspanningen die veroorzaakt worden door temperatuurverschillen, 
kleiner blijven dan de bereikte treksterkte van het beton. 
 
Om te verhinderen dat het betonoppervlak door de warmteontwikkeling in het beton bij 
normale omstandigheden gaat barsten, dient het temperatuurverschil tussen het midden en 
het oppervlak van het beton kleiner te zijn dan 20 °C. 
 
5.5. Bescherming tegen bevriezing 

 

De beschermingsperiode tegen bevriezing kan worden berekend aan de hand van de 
maturiteitscriteria voor beton. Men kan ook aannemen dat er geen verdere bescherming 
meer nodig is wanneer in het betonelement een druksterkte van 5 N/mm2 is bereikt. 
 

6. Het ontkisten 

 
De bekisting mag worden weggenomen wanneer ze niet langer nodig is als nabehandeling 
van het vers gestort beton of van het jonge beton en wanneer een voldoende sterkte bereikt 
is voor het draagvermogen en de vervormingen van de constructie. 
 
7. Afwerking van de zichtbare betonvlakken 
 
Alle zichtbare betondelen van een kunstwerk worden met dezelfde cementsoort 
vervaardigd. De afwerking en de tint ervan dienen overal gelijk te zijn. 
 
Alle zichtbare betonvlakken worden volledig effen en vlak afgewerkt.  
Indien de zichtbare betonvlakken na ontkisten onvoldoende effen en vlak tevoorschijn 
komen, worden de betonvlakken effen geslepen met de draaiende slijpsteen. De kosten 
hiervoor zijn begrepen in de eenheidsprijzen van het beton. 
 
Na ontkisten vertonen de betonvlakken geen enkel gebrek dat de sterkte of de 
duurzaamheid van de constructie in gevaar zou kunnen brengen. 
Grindnesten, centerpengaten en zones met blootliggende wapeningen of wapeningen met 
onvoldoende betondekking worden volgens de aanwijzingen van de aanbestedende 
overheid door de aannemer uitgehakt en gevuld met materiaal dat goed verdicht, 
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nabehandeld en beschermd wordt. De kosten voor deze herstellingen zijn ten laste van de 
aannemer. 
 
Scheuren waarvan de wijdte aan het betonoppervlak groter dan of gelijk aan 0,3 mm is, 
worden door de aannemer op zijn kosten met epoxyhars geïnjecteerd volgens de 
voorschriften van omzendbrief V576-B/5 van 26 april 1990. 
 
Scheuren in constructiedelen waarvoor waterdicht beton wordt voorzien, worden door de 
aannemer op zijn kosten steeds met een geëigend product geïnjecteerd, ongeacht de wijdte 
aan het betonoppervlak. 
 
Indien het beton na ontkisten grote misvormingen vertoont, wordt het afgebroken en 
opnieuw gemaakt door de aannemer en op zijn kosten. 
 
Voor de betonoppervlakken waarop een waterdichte bedekking wordt aangebracht, worden 
de volgende bijkomende kenmerken gevraagd: 
 
a) De horizontale betonoppervlakken, zoals o.a. de bovenkant van de brugdekplaten van 

kunstwerken, worden nauwkeurig met de rij afgestreken en vervolgens afgewerkt door 
middel van een mechanisch truweel met roterende bladen, zodat wordt voldaan aan de 
kenmerken van IX-8.1.3.1 van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw. 
De horizontale betonoppervlakken worden niet gepolierd. 

b) De verticale betonoppervlakken worden onmiddellijk na het ontkisten vlak en effen 
afgewerkt. 

c) De betonoppervlakken langs weerszijden van de stortnaden mogen onderling niet 
verspringen. 

 
8. Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Bij de meting van de uitgevoerde betonhoeveelheid bepaalt men eenvoudig het volume van 
beton, waarbij geen vermindering in rekening wordt gebracht voor de volumes die worden 
ingenomen door het betonstaal en het voorspanstaal, de hoeklatten en de uitsparingen 
kleiner dan 50 dm³. 
 
9. Aanvullingen en toelichtingen bij de hiernavolgende rubrieken van de norm 

NBN B 15-002:1999 
 
§ 3.2. Betonstaal 
 
Het te verwerken betonstaal is van de soort BE 500 S, BE 500 TS of DE 500 BS. 
§ 3.4.2. Kanalen en kokers 
 
Zie het desbetreffende bijgevoegd artikel "Voorspankanalen en hun injectie". 
 
§ 4.1.3.3 Betondekking 
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Tabel 4.2 met bijhorende nota’s, wordt vervangen door onderstaande tabel.  

 

In deze tabel wordt de minimum betondekking cmin op gewapend betonstaal en 

voorspanstaal bepaald in functie van de omgevingsklassen (zie tabel 1a van NBN B15-

001:2004). 

 

 

Omgevingsklassen  

EI EE1, EE2 EE3 ES2 ES1, ES3 EE4, ES4 

Gewapend 

betonstaal 

15 25 30 35 40 45 Minimum 

betondekking 

cmin (mm) 
Voorspanstaal 25 35 40 45 50 55 

Bemerkingen: 

(1) Voor gewapend of voorgespannen beton blootgesteld aan een agressieve 

chemische omgeving (omgevingsklassen EA1 tem EA3) geldt de grootste 

minimum betondekking cmin vereist door de andere omgevingsklasse waaraan 

het beton is blootgesteld. 

(2) Bij platen kan voor de omgevingsklassen EE1 tem EE4 en ES1 tem ES4 een 

vermindering van 5 mm worden aangehouden. 

(3) Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklassen EE1 tem 

EE4 en ES1 tem ES4 wanneer beton van een sterkteklasse C40/50 of hoger 

wordt toegepast. De minimumdekking mag echter nooit minder zijn dan die 

voor omgevingsklasse EI in bovenstaande tabel. 

 
 
§ 6.3.2. Bekisting en ondersteuningsconstructies 
 
§ 6.3.2.1. Basisvereisten 
 
De aannemer legt de plans met de bekisting en de ondersteuningsconstructies 
voorafgaandelijk aan de aanbestedende overheid voor. 
 
Het op de plans aangegeven lengteprofiel is dit van het afgewerkte kunstwerk op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. Hiertoe zal de aannemer rekening houden met alle 
vervormingen die tijdens de uitvoering kunnen optreden zoals de doorbuiging, de zeeg 
door voorspanning enz. 
 
Het aan elkaar verankeren doorheen de betonmassa van (ongeveer) evenwijdig staande 
bekistingswanden wordt niet toegelaten bij waterkerende constructies, indien geen speciale 
voorzieningen die de waterdichtheid verzekeren, getroffen worden. 
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§ 6.3.2.4. Ontkisten 
 
De aannemer legt het ontkistingsprogramma voor aan de aanbestedende overheid. Indien 
geen andere nabehandeling gebeurt, mag het ontkisten niet eerder gebeuren dan na de 
opgelegde nabehandelingsperiode. 
 
 
10. Aanvullende bepalingen indien de aanbestedingsplans door de aannemer moeten 

worden aangevuld, zonder dat een algehele stabiliteitsstudie moet gebeuren. 
 
10.1. Betonstaal 
 
Zoals bepaald in punt 5 van de dienstorder LI 94/86 van 15 september 1994 over 
betonstaal en voorspanstaal wordt, bij de berekening van constructies, voor het 
betonstaal BE 500 S, BE 500 TS of DE 500 BS de waarde van fyk conventioneel gelijk 
genomen aan 400 N/mm². Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de 
verankerings- en overlappingslengten. 
 
10.2. Minimumwapeningsdoorsnede 
 
Langs alle vlakken moet een wapeningsnet aanwezig zijn. Per vlak moet iedere 
wapeningsrichting een wapeningsdoorsnede bevatten die minstens gelijk is aan de grootste 
van de hiernavolgende waarden: 
 
− 20 % van de wapeningsdoorsnede in de andere wapeningsrichting; 
− 0,06 % van de brutodoorsnede; 
− staafdiameter van 10 mm alle 200 mm. 
 
Deze diameter wordt voor de eerste 3 m bij krimpverhinderde constructiedelen (ingeklemd 
pijlerlichaam, kokerwand, dakplaat enz.) verhoogd tot 14 mm in geval van betondiktes van 
hoogstens 0,50 m en tot 16 mm in geval van betondiktes van meer dan 0,50 m. De 
wapeningshoeveelheid die overeenkomt met de staven diameter 14 mm of 16 mm 
alle 200 mm, mag worden gerealiseerd met staven van kleinere diameter met een 
ondergrens evenwel van 10 mm. 
 
 
11. Aanvullende bepalingen specifiek voor het gebruik van onderwaterbeton 

 

5.1. Materiaalbeschrijving 
 
Het onderwaterbeton is colloïdaal beton dat kan worden toegepast voor de realisatie van 
onderwaterbeton in de massa.  Het beton is monoliet en waterdicht.  Het beton heeft een 
gesloten structuur en is pompbaar. 
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De aannemer bepaalt de samenstelling van het beton en zijn consistentie en dit op zijn 
eigen verantwoordelijkheid. 
De consistentieklasse wordt ten vroegste gemeten 30 seconden na het wegnemen van de 
vorm (zetmaatproef) of het stilleggen van de schoktafel (schoktafelproef).  Voor 
onderwaterbeton is in het algemeen een consistentieklasse S4 aanbevolen, tenzij voor het 
storten volgens de pompmethode waarbij de consistentieklasse S3 gebruikelijk is.  De 
consistentieklasse is echter steeds door de aannemer te bepalen. 
Het beton is zodanig samengesteld dat het geen verdichting nodig heeft na het storten, 
uitgezonderd het beton voor het onderste gedeelte, gezien dit beton wel verdicht wordt. 
 
Het cement is een hoogovencement met lage hydratatiewarmte. 
 
Het toeslagmateriaal mag geen voor het beton schadelijke stoffen bevatten. Met het oog op 
de verdichting onder eigengewicht enerzijds en op bleeding anderzijds, zal rond 
toeslagmateriaal gebruikt worden. Voor goede vloei-eigenschappen is het bovendien 
belangrijk dat in het toeslagmateriaal niet te veel afgeplat materiaal voorkomt. 
Er zal een continue gradering gebruikt worden, teneinde de kans op ontmenging te 
verkleinen. 
De toe te passen zand/grindverhouding bedraagt 42 tot 45 gewichtprocent. Een hoger 
zandgehalte resulteert in een mengsel dat meer samenhang vertoont, wat gunstig is met 
betrekking tot segregatie en uitspoeling.  Met zand wordt hier bedoeld het materiaal dat de 
zeef van 2,8 mm passeert.  De maximaal toegelaten korrelgrootte in onderwaterbeton 
bedraagt 20 mm. 
 
Voor de deeltjesgrootte van de vulstoffen wordt de volgende eis aangehouden : 

- een maximale zeefrest van 2 % op de zeef van 595 µm; 
- een maximale zeefrest van 30 % op de zeef van 74 µm. 

 
Aan het beton worden de nodige hulpstoffen toegevoegd zodat het beton verkregen wordt 
dat onder water in verse toestand tegen uitwassen bestand is en niet ontmengd wordt. 
 
 
5.2. Uitvoering 
 
Het waterdicht monoliet beton moet gestort worden volgens de geëigende methodes en met 
aangepast materieel. In het bijzonder moet de aannemer zijn uitvoeringsmethode 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voorleggen aan de aanbestedende overheid, die deze 
zonder dat de aannemer verhaal kan indienen, kan weigeren. 
 
De oppervlakken die met het beton in contact komen, moeten onmiddellijk vóór het storten 
gereinigd worden van alle onzuiverheden. 
De eventuele slibophoping die voor het stortfront ontstaat, wordt afgezogen.  
De betonspecie van naast elkaar liggende gestorte stroken moet ‘nat in nat’ in elkaar 
overvloeien. 
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5.3. Kwaliteitseisen 
 
Het beton voldoet aan de kwaliteitseisen bepaald in de norm NBN EN 206-1:2001 en 
bijhorende addenda en aanvullingen (cfr. bovenaan artikel b41.00.00 van dit bestek), 
aangevuld met dienstorder MOW/MIN/2006/02.  De monsterneming, keuring van de 
monsters en de getroffen maatregelen indien niet aan de conformiteitscriteria is voldaan, 
gebeuren volgens voormelde normeringen en dienstorder, voor het geval van niet-BENOR-
beton. 
 
De karakteristieke drukweerstand wordt bepaald op niet-getrilde proefstukken.  
 
Voor de weerstand tegen cementuitspoeling van vers beton moet het gemiddelde verlies uit 
3 mengsels kleiner zijn dan 5 % en het individuele verlies van elk monster kleiner zijn dan 
8 %. De beproeving gebeurt volgens omzendbrief 576-NM/3 van 23/9/1982. 
 

B41.10  TER PLAATSE GESTORT ONGEWAPEND BETON 
 

b41.10.00  Ter plaatse gestort ongewapend beton: algemene bepalingen 

b41.10.11 Werkvloeren in mager beton  VH  m³ 

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor de werkvloeren wordt schraal beton C12/15-E0 aangewend. De werkvloer wordt 
geplaatst volgens de desbetreffende tekeningen of volgens de aanduidingen van de 
aanbestedende overheid. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en storten van beton C12/15-E0, volgens IX-2 van het standaardbestek 250, 
met inbegrip van alle bijhorende werken en leveringen. De werkvloeren steken 0,10m 
voorbij de randen van de bovenliggende betonconstructie en hebben een minimumdikte 
van 0,10m, tenzij anders vermeld op de aanbestedingstekeningen. 
 
De werkvloeren worden aangebracht onder de betonconstructies, volgens de aanduidingen 
op de verschillende aanbestedingsplannen. 
 
 

b41.10.45 Onderwaterbeton C25/30-EE2 voor de betonstoppen en voor de 

aanvulling tussen de oude en nieuwe kaaimuur en bodem kanaal  VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor de betonstoppen  wordt onderwaterbeton aangewend (zie aanbestedingsplannen). de 
bepalingen van artikel b41.00 zijn geldig. Dit onderwaterbeton dient ook toegepast te 
worden tussen de oude en de nieuwe damplanken ter hoogte van de uitstroom in het 
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bovenpand en op de bodem van het kanaal tussen de afgebrande damplanken en de nieuwe 
damplanken in het benedenpand. 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en storten van beton dat voldoet aan de bepalingen van onderhavig artikel en 
artikel b41.00, met inbegrip van het vooraf reinigen van de damplanken waartegen het 
onderwaterbeton zal gestort worden en alle bijhorende werken en leveringen voor de 
uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 

B41.20  TER PLAATSE GESTORT GEWAPEND BETON 
 

b41.20.00  Ter plaatse gestort gewapend beton: algemene bepalingen 

b41.20.11  Beton C35/45 

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor het betonneren van de moten van de kespen op de stalen damwand, voor de gedeelten 
van de overgangsconstructies tussen de nieuwe kesp en de bestaande oeververdediging 
boven het respectievelijke peil +9.90 (benedenpand Olen), + 19.90 (bovenpand Olen, 
benedenpand Ham) en +29.90 (bovenpand Ham) TAW, voor de vloerplaat in het gebouw, 
voor de betonnen sokkels voor ondersteuning motoren vijzels, en voor de keermuur ter 
hoogte van de hoogspanningscabine te Olen (te berekenen door aannemer) wordt beton 
C35/45 aangewend.  
 
De betonwerken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanduidingen op de desbetreffende 
aanbestedingstekeningen. 
 

B. Lokalisatie 

Enkel voor het bouwen van de kesp van de nieuwe kaaimuur en van de 
overgangsconstructies tussen bestaande en nieuwe kesp aan de uiteinden van de nieuwe 
kaaimuur boven het peil + 19.90 (bovenpand Olen, benedenpand Ham en +29.90 
(bovenpand Ham) TAW en voor het jaagpad wordt beton C35/45-EE4 aangewend. 
Voor de realisatie van de aansluiting met de bestaande kesp beneden het respectievelijke 
peil +9.90 (benedenpand Olen),  + 19.90 (bovenpand Olen, benedenpand Ham) en +29.90 
(bovenpand Ham) TAW wordt onderwaterbeton C35/45-EE4 aangewend. Dit 
onderwaterbeton is niet inbegrepen in onderhavig artikel, maar maakt het voorwerp uit van 
artikel b41.20.17. 
 

C. Moment van uitvoering 

Bij het maken van de betonconstructies van deze post gebeurt het storten van het beton 
C35/45-EE4 van onderhavig artikel  verplicht 1 dag na de storting van het onderwaterbeton 
C35/45-EE4 van artikel b41.20.17. 
De aannemer neemt de nodige maatregelen voor een goede hechting van het beton aan het 
eerder gestorte onderwaterbeton en legt deze maatregelen vooraf ter goedkeuring voor aan 
de aanbestedende overheid. 
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D. Uitvoering 

In de vloerplaat van het gebouw dienen een aantal openingen worden voorzien voor 
mangaten, een kabelgoot en schuiven, tevens dient er een doorvoer voorzien te worden 
voor de kabels naar het laagspanningslokaal die van buitenaf komen. Deze vloer dient ook 
verbonden te worden aan onderliggende constructie en aan de prefabkolommen. De 
aannemer dient bij hiermee rekening te houden met zijn inschrijvingsprijs. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Er worden een aantal deelposten voorzien:  
−  post b41.20.11a : beton C35/45-EE4, voor de kesp van de nieuwe kaaimuur, 

(uitgedrukt in VH m³); 
− post b41.20.11b : beton C35/45-EE4, voor de overgangsconstructies tussen bestaande 

en nieuwe kesp aan de uiteinden van de kaaimuur (uitgedrukt in VH m³). 
− post b41.20.11c: beton C35/45-EE3 voor vloerconstructie gebouw (uitgedrukt in 

VHm³) 
− post b41.20.11d: beton C35/45-EE1 voor sokkels motoren vijzels (uitgedrukt in VH 

m³) 
− post b41.20.11e: beton C35/45-EE4 voor de keermuur thv hoogspanningscabine te 

Olen 
 
De posten omvatten alle kosten voor het leveren en storten van beton C35/45-EE4 voor 
gewapend beton, met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en 
afwerken, de uitsparingen, de voegen en alle bijhorende werken en leveringen. De 
maatregelen voor een goede hechting aan het eerder gestorte beton zijn in de prijs 
begrepen. De post wordt uitgedrukt in VH m³. 
 

b41.20.11a Beton C35/45-EE4 voor de kaaimuur boven peil resp. 9,90 en 19,90 

TAW  VH  m³ 

b41.20.11b Beton C35/45-EE4  voor de aansluiting met de bestaande kesp (uitgez. 

kaaimuur) boven peil resp. 9,90 en 19,90 TAW  VH  m³ 

b41.20.11c Beton C35/45-EE3 voor vloerconstructie gebouw  VH m³ 

b41.20.11d Beton C35/45-EE1 voor sokkels motoren VH m³ 

b41.20.11e Beton C35/45-EE4 voor keermuur thv hoogspanningscabine te Olen  

VH m³ 

 

 

41.20.13 Elementen uit waterdicht gewapend beton   

A. Materiaalbeschrijving. 

Deze post omvat alle kosten voor de betonwerken voor het realiseren van de 
betonconstructie voor het vijzelgemaal (inclusief beton onder helling), als betonconstructie 
nodig voor krooshekkens en schuiven (zowel beneden- als bovenpand, rekening houdend 
met de in te betonneren geplooide plaat en inclusief de betonnen loopbalk die in het 
benedenpand naast de kroosrekken voorzien is, zoals aangegeven op de 
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aanbestedingsplannen),  voor de vloer op bodem kanaal benedenpand, voor de opvangbak 
en het omloopkanaal,  kolommen en balken in opvangbak, de keermuren thv de inbuizing 
(inclusief passtuk voor aansluiting met het ingebuisd kanaal), keermuur thv wand 
opvangbak dichtst bij ingang gebouw. Deze wand dient tot een hoger niveau afgewerkt te 
worden om veiligheidsredenen, bijgevolg zal deze wand opvangbak als keermuur dienen 
gerealiseerd te worden. Er dient een goede verbinding gerealiseerd te worden tussen het 
passtuk van het omloopkanaal en de inbuizing zodat er geen lekkage is. 
De vloer op bodem van het kanaal dient tevens als steun voor de kaaimuur type IIb en III 
en dient bestand te zijn tegen de ontwikkelde reacties onder invloed van de opgegeven 
belasting. Een berekening hiervan dient te worden voorgelegd. 
 
Voor deze constructies wordt waterdicht beton C35/45-EE4 aangewend. 
Voor het beton uitgevoerd met de ondergrond (werkvloer) als ondersteuning van de 
betonmassieven zoals de bodemplaat van het omloopkanaal worden alleen randbekistingen 
uitgevoerd voor het bekomen van de geometrische vormen.  
 
De betonwerken voor deze constructies worden gerealiseerd overeenkomstig de 
desbetreffende aanduidingen op de aanbestedingsplannen en volgens de berekeningen van 
de aannemer (zie administratieve bepalingen, studie op te maken door aannemer). 
 
Het beton wordt gespecifieerd volgens de voorschriften van de NBN B 15-001 aangevuld 
met de dienstorder MOW/MIN/2006/02. 
 
Het beton voldoet in het bijzonder aan de voorwaarden van de NBN B 15-001 art. 7.3.1.5. 
Het cement dient een lage hydratatiewarmte te hebben. Het minimum cementgehalte 
bedraagt 350 kg/m³ en de hydratatiewaarde bedraagt maximaal 270 joule/gram na 7 dagen. 
De meting ervan geschiedt volgens de oploscalorimeter in de NEN 3550 en DIN 1164 – 
Teil 8. 

C. Moment van uitvoering 

Er worden vooraf de rekennota’s van al het beton en de wapening ter goedkeuring 
voorgelegd aan het bestuur. Tevens dient er vooraf een voorstel van passtuk voor overgang 
van omloopkanaal met inbuizing, rekening houdend met perfect waterdichte afsluiting 
tussen beide, met bijhorende werkwijze voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Het passtuk 
wordt dan geplaatst na overleg met de aanbestedende overheid.  
 

D. Uitvoering 

De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat het beton voldoende en zorgvuldig 
verdicht dient te worden. Scheurvorming dient beperkt te blijven tot 0,1mm. aannemer 
dient hierop zijn wapening te dimensioneren. Grotere scheurwijdten dienen, voor zover de 
aanbestedende overheid aanvaardt dat de gescheurde zone niet opgebroken moet worden, 
geïnjecteerd te worden door een hars van het epoxytype ten laste van de aannemer. De 
aannemer legt in dat geval het te hanteren systeem en produkt ter goedkeuring voor. 
In de stortvoegen wordt bandstaal of een bentonietzwelstrip aangebracht. 
- het bandstaal heeft een breedte van 200mm en een dikte van 2mm. overlappingen zijn 
minimaal 300mm. de overlappende banden worden geplaatst met een speling van 3cm. 
- de bentonietzwelstrip wordt genageld in een uitsparing, voorzien in de 1ste fase. De strip 
wordt aangebracht net voor het sluiten van de bekisting. Vervolgens neemt de aannemer 
alle maatregelen om contact met water voor het betonneren te verhinderen. Het type strip 
wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. 

F. Aard van de overeenkomst 
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Alle kosten voor de werken en materialen voor stortvoegen zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijs van het beton. 

Er worden een aantal deelposten voorzien:  
−  post b41.20.13a : Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de betonconstructie voor 

vijzelgemaal, (uitgedrukt in VH m³); 
− post b41.20.13b : Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de betonconstructie voor 

krooshekkens en schuiven aan beneden- en bovenpand; 
− post b41.20.13c : Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de vloer op bodem kanaal 

benedenpand; 
− post b41.20.13d : Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de bodemplaat van de 

opvangbak en omloopkanaal; 
− post b41.20.13e: Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de opgaande wanden van de 

opvangbak en omloopkanaal en beneden aan vijzels; 
-     post b41.20.13f: Waterdicht  beton C35/45-EE4, voor de kolommen in de opvangbak; 
-     post b41.20.13g   Waterdicht beton C35/45-EE4, voor balken als steun vloer gebouw; 
− post b41.20.13h: Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de keermuren thv inbuizing 

(inclusief waterdichte aansluiting met inbuizing) en keermuur als wand opvangbak; 
 

Deze posten omvat alle kosten voor het leveren en storten van waterdicht beton C35/45-
EE4 voor gewapend beton van de vijzelconstructie en omloopkanaal, met inbegrip van 
stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en afwerken, de uitsparingen, het 
afdichten van deze uitsparingen en alle bijbehorende werken en leveringen. De 
maatregelen voor een goede hechting aan het eerder gestorte beton zijn in de prijs 
begrepen. De post wordt uitgedrukt in VH m³. 
 

b41.20.13a  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de betonconstructie voor 

vijzelgemaal    VH m³ 

b41.20.13b  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de betonconstructie voor 

krooshekkens en schuiven aan beneden- en bovenpand VH m³ 

b41.20.13c  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de vloer op bodem kanaal 

benedenpand   VH m³ 

b41.20.13d  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de bodemplaat van de opvangbak en 

omloopkanaal VH m³ 

b41.20.13e  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de opgaande wanden van de 

opvangbak en omloopkanaal VH m³ 

b41.20.13f   Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de kolommen in de opvangbak

 VHm³ 

b41.20.13g  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor balken als steun vloer gebouw

 VHm³ 

b41.20.13h  Waterdicht beton C35/45-EE4, voor de keermuren thv  inbuizing (incl. 

waterdichte aansluiting met inbuizing) en keermuur als wand 

wateropvangbak  VH m³  

b41.20.14 Beton  C35/45-EE4 voor de betonverharding  
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A. Materiaalbeschrijving. 

Deze post omvat alle kosten voor de betonwerken voor het aanleggen van de 
betonverharding voor het jaagpad boven de uitstroom en de plateaus aan weerszijden van 
het vijzelgemaal. Voor deze betonverharding wordt beton C35/45-EE4 aangewend. 
Aannemer dient wapening van de plateaus te dimensioneren rekening houdend met 
belasting opgegeven door de aanbestedende overheid (bestemd tegen stempeldrukken). 
Rekennota is voor te leggen aan het bestuur. 
 
In het beton voor het jaagpad boven de uitstroom in het bovenpand dient een buis 
ingebetonneerd te worden voor de doorvoer van kabels, dit volgens de bespreking met de 
nutsmaatschappijen en volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 
De nominale lengte van de betonplaten voor de plateaus  bedraagt 5 m, de nominale 
breedte van de platen bedraagt eveneens 5 m. 
 
De verharding van het aan te leggen plateau heeft verder alle kenmerken en voldoet aan 
alle kwaliteitseisen die het standaardbestek 250 onder hoofdstuk VI-1 oplegt voor een 
betonverharding van bouwklassegroep 3. 
 

D. Uitvoering 

De verharding wordt voorzien van een dubbele wapening. aannemer dient hiervan een 
rekennota voor te leggen aan het bestuur, berekend met de belasting zoals opgegeven door 
de aanbestedende overheid. 
 De voegen tussen de betonverharding en overige constructies in beton en asfalt worden 
gerealiseerd volgens de aanbestedingsplannen. 
 
Voegen : 

 
In de betonverharding van de plateaus moeten dwarse en langse voegen voorzien, zoals 
deze beschreven worden in VI-1.1.2.3. (Meetkundige en constructieve kenmerken van de 
voegen), VI-1.1.3.7. (Aanbrengen van de voegen) en VI-1.1.3.8. (Voegvuling) van 
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw.  De dwarse voegen (uitzettingsvoegen 
,krimpvoegen en werkvoegen) worden gedeuveld.  De langse voegen (buigingsvoegen en 
eventuele werkvoegen) worden verankerd met ankerstaven.  De deuvels moeten verankerd 
worden in de onderliggende KWS-laag.  De deuvels en ankerstaven worden geplaatst 
volgens VI-1.1.3.6. van standaardbestek 250.  In aanvulling op dit artikel geldt echter dat 
de ankerstaven ook pneumatisch in het beton gedreven mogen worden. 
 
De aansluitingsvoegen met de bestaande verhardingen (jaagpad) worden uitgevoerd d.m.v. 
een voorgevormde bitumineuze voegband.  Voor deze voegbanden is een aparte post 
voorzien (zie artikel 0602.19201). 
 
Het aantal stortfasen moet tot het absoluut minimum beperkt worden. Ingeval voor meer 
dan één stortfase geopteerd wordt, moet aan de rand van de stortfases een werkvoeg 
voorzien worden. Ter hoogte van de eventuele werkvoeg(en) wordt wachtwapening met 
voldoende overlappingslengte voorzien, opdat de boven- en onderwapening doorlopen 
doorheen de voeg. Het dagvlak van de eerst gestorte fase wordt ingestreken met 
bitumenemulsie volgens IX-7 van Standaardbestek 250. Verder wordt aan de bovenzijde 
een sponning met (warm of koudverwerkte) voegvulling voorzien zoals getekend op 
tekening VI.-1.12 op blz. VI-7 van standaardbestek 250. 
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De aannemer maakt een technisch voorstel op voor de uitvoering van de eventuele 
werkvoegen, met vermelding van alle gebruikte materialen en hun technische fiches. 
De detailtekeningen van de goedgekeurde uitvoering worden opgenomen op de “asbuilt”-
plannen. Alle kosten voor het uitvoeren van de betonverharding in zo min mogelijke fases 
(m.i.v. de kosten voor eventuele werkvoegen), zijn begrepen in de prijs van deze post. 
 
Het oppervlak van de verharding wordt vlak en stroef afgewerkt, door middel van 
uitwassen van het steenslagskelet volgens de bepalingen van VI-1.1.3.9.A van 
Standaardbestek 250. 
 
De bescherming van het betonoppervlak tegen uitdrogen gebeurt volgens VI-1.1.3.11 van 
SB 250, het beschermen van het betonoppervlak tegen uitspoeling door neerslag gebeurt 
volgens VI-1.1.3.12 van SB 250. de aannemer neemt de nodige maatregelen opdat schade 
bij ontkisten of omwille van andere oorzaken vermeden wordt (o.m. voldoende afsluiten 
tegen vandalisme). 
 
De aannemer legt uiterlijk 14 dagen voor de start van de werken de uitvoeringsprocedure 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Deze procedure omvat onder meer 
(niet limitatief) de betonsamenstelling m.i.v. de kenmerken van de verschillende 
materialen, wapeningsplannen m.i.v. borderels, alle details, de bekistingswijze, de wijze 
van verdichting, wijze van oppervlaktebehandeling, de ligging van de verschillende 
soorten voegen, de beschermingsmaatregelen, eventuele fasering, enz…. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Deze post omvat alle kosten voor het leveren en storten van beton C35/45-EE4 voor 
gewapend beton van de nieuwe betonverharding van het jaagpad boven de uitstroom en de 
plateaus aan weerszijden van het vijzelgemaal, met inbegrip van stellingen, schoringen en 
bekistingen, het trillen en afwerken, oppervlaktebehandeling en –bescherming, kosten met 
betrekking tot het uitvoeren in één of desgevallend meerdere stortfases (m.i.v. werkvoegen 
in dat laatste geval) en alle bijhorende werken en leveringen. 
 
De volgende werkzaamheden zijn begrepen in een aparte post: wapeningen (b41.40.11), 
voegen tussen plateau en aansluiting met overige constructies of jaagpad (b74.20.17,  
b74.20.19, en 0602.19201). Alle overige werken voor de uitvoering van de 
betonverharding zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post. 

b41.20.14a Beton  C35/45-EE4 voor de betonverharding van het jaagpad boven de 

uitstroom  VH m³ 

b41.20.14b Beton  C35/45-EE4 voor de betonverharding van plateaus langs het 

vijzelgemaal VH m³ 

b41.20.15 Beton C35/45-EE4 voor de realisatie van de intunneling van het 

jaagpad  VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving. 

Deze post omvat alle kosten voor de betonwerken voor het realiseren van de tunnel. Voor 
deze tunnel wordt beton C35/45-EE4 aangewend. 
 
De betonwerken voor deze tunnel worden gerealiseerd overeenkomstig de studie van de 
aannemer (ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur). 
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De verharding van de aan te leggen tunnel heeft verder alle kenmerken en voldoet aan alle 
kwaliteitseisen die het standaardbestek 250 onder hoofdstuk VI-1 oplegt voor een 
betonweg van bouwklassegroep 3. 
 De nominale lengte van de betonplaten bedraagt 5m. 

D. Uitvoering 

De verharding wordt voorzien van een dubbele wapening. De voegen tussen de 
betonverharding en overige constructies in beton en asfalt worden gerealiseerd volgens de 
aanbestedingsplannen. 
 
Voegen : 

 
In de betonverharding moeten dwarse  voegen voorzien, zoals deze beschreven worden in 
VI-1.1.2.3. (Meetkundige en constructieve kenmerken van de voegen), VI-1.1.3.7. 
(Aanbrengen van de voegen) en VI-1.1.3.8. (Voegvuling) van Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw.  De dwarse voegen (uitzettingsvoegen ,krimpvoegen en werkvoegen) worden 
gedeuveld.  De deuvels worden geplaatst volgens VI-1.1.3.6. van standaardbestek 250.   
 
Er moeten uitzettingsvoegen worden voorzien aan beide uiteindes van de tunnel. 
 
Het oppervlak van de verharding wordt vlak en stroef afgewerkt, door middel van 
uitwassen van het steenslagskelet volgens de bepalingen van VI-1.1.3.9.A van 
Standaardbestek 250. 
 
De bescherming van het betonoppervlak tegen uitdrogen gebeurt volgens VI-1.1.3.11 van 
SB 250, het beschermen van het betonoppervlak tegen uitspoeling door neerslag gebeurt 
volgens VI-1.1.3.12 van SB 250. de aannemer neemt de nodige maatregelen opdat schade 
bij ontkisten of omwille van andere oorzaken vermeden wordt (o.m. voldoende afsluiten 
tegen vandalisme). 
 
De aannemer legt uiterlijk 14 dagen voor de start van de werken de uitvoeringsprocedure 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Deze procedure omvat onder meer 
(niet limitatief) de betonsamenstelling m.i.v. de kenmerken van de verschillende 
materialen, wapeningsplannen m.i.v. borderels, alle details, de bekistingswijze, de wijze 
van verdichting, wijze van oppervlaktebehandeling, de ligging van de verschillende 
soorten voegen, de beschermingsmaatregelen, eventuele fasering, enz…. 
 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Deze post omvat alle kosten voor het leveren en storten van beton C35/45-EE4 voor 
gewapend beton voor de tunnel met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het 
trillen en afwerken, oppervlaktebehandeling en –bescherming, uitsparingen, het afdichten 
van uitsparingen met beton, kosten met betrekking tot het uitvoeren in één of desgevallend 
meerdere stortfases (m.i.v. werkvoegen in dat laatste geval) en alle bijhorende werken en 
leveringen. 
 
De volgende werkzaamheden zijn begrepen in een aparte post: wapeningen (b41.40.14), 
voegen tussen tunnel en aansluiting met overige constructies of jaagpad (b74.20.17,  
b74.20.19, en 0602.19201). Alle overige werken voor de uitvoering van de tunnel zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
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b41.20.16 Buiskop in gewapend beton VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor de buiskop wordt waterdicht beton minimum C30/37-EE4 aangewend.  
In ham dient ter hoogte van het sluizencomplex waar er een dwarse afvoer van de riolering 
naar gracht beneden is, dient de afvoer aangepast te worden en dient er een buiskop 
gemaakt te worden. dit volgens de aanbestedingsplannen. Deze buiskop dient aan te sluiten 
de overblijvende taludgoten 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en storten van waterdicht beton minimum C30/37-GB-EE4 voor het gewapend 
beton van de buiskop, met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en 
afwerken, de uitsparingen, de voegen en alle bijhorende werken en leveringen. 
 

b41.20.17 Onderwaterbeton voor het onderste gedeelte van de 

overgangsconstructies met de bestaande kesp 

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor het betonneren van de gedeelten van de overgangsconstructies tussen de nieuwe kesp 
en de bestaande kesp beneden het peil (+19.90 (bovenpand Olen, benedenpand Ham) en 
+29.90(bovenpand Ham) TAW) en voor de aansluiting van het omloopkanaal met de 
bestaande oeververdediging, wordt onderwaterbeton C35/45-EE4 aangewend. . Eveneens 
voor de realisatie van doorgang betonnen buis naar watervang door kaaimuur in Ham 
wordt onderwaterbeton aangewend. 
 
De aannemer houdt rekening met de onderpeilen van de te realiseren constructies bij de 
keuze van zijn uitvoeringswijze. Alle bijhorende werken, leveringen en prestaties welke 
hiervoor nodig zijn, zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
 
De betonwerken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanduidingen op de desbetreffende 
aanbestedingstekeningen. 
 
 

B. Lokalisatie 

Enkel voor het bouwen van de overgangsconstructies met de bestaande oeververdediging 
beneden de peilen (+9.90 (benedenpand Olen), +19.90 (bovenpand Olen, benedenpand 
Ham) en +29.90(bovenpand Ham) TAW) ) wordt onderwaterbeton C35/45-EE4 gebruikt. 
Voor de realisatie van deze betonconstructies boven de peilen (+9,90 (benedenpand Olen), 
+19.90 (bovenpand Olen, benedenpand Ham) en +29.90(bovenpand Ham) TAW) wordt 
verwezen naar artikel b41.20.11.  
 

C. Moment van uitvoering 

Bij het maken van de betonconstructies van deze post gebeurt het storten van het gewapend 
beton C35/45-EE4 van artikel b41.20.11 verplicht 1 dag na het storten van het 
onderwaterbeton C35/45-EE4 van onderhavig artikel. 
De aannemer neemt de nodige maatregelen voor een goede hechting van het beton aan het 
eerder gestorte onderwaterbeton en legt deze maatregelen vooraf ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid. 
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D. Uitvoering 

De aannemer houdt bij het opstellen van zijn eenheidsprijzen rekening met de specifieke 
moeilijkheden voor het uitvoeren van de werken onder en/of vlak boven de waterlijn (o.m. 
aanbrengen van profielen onder water, inzet van aangepast materieel en personeel zoals 
b.v. duikers, …).  Bovendien wordt hier nog eens extra de aandacht gevestigd op het 
voorkomen van waterschommelingen in het kanaal (zowel positief als negatief). 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

De betonwerken van onderhavig artikel worden uitgesplitst in vier posten: 
- post b41.20.16a : onderwaterbeton C35/45-EE4 voor de overgangsconstructie 

tussen bestaande en nieuwe kesp aan uiteinde nieuwe kaaimuur (benedenpand), uit 
te voeren beneden het peil (+9.90 (Olen) en+19.90 (Ham)  TAW); 

- post b41.20.16b: onderwaterbeton C35/45-EE4 voor de overgangsconstructie 
tussen bestaande kesp en omloopkanaal, uit te voeren beneden het peil (19.90 
(Olen) en 29.90 TAW (Ham)). 

- post b41.20.16c : onderwaterbeton C35/45-EE4 voor realisatie doorvoer buis (naar 
watervang) door kaaimuur 

 
Het leveren en storten van onderwaterbeton C35/45-EE4 dat voldoet aan de bepalingen van 
onderhavig artikel en artikel b41.00, met inbegrip van het vooraf reinigen van de 
damplanken waartegen het onderwaterbeton zal gestort worden, stellingen, schoringen en 
bekistingen, het trillen en afwerken, de uitsparingen, de voegen en alle bijhorende werken 
en leveringen voor de uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
 

b41.20.17a Onderwaterbeton C35/45-EE4 voor de overgangsconstructie aan te 

brengen beneden het peil resp. (+9.90 en 19.90 TAW)     VH  m³ 

b41.20.17b Onderwaterbeton C35/45-EE4 voor de overgangsconstructie tussen 

bestaande kesp en omloopkanaal VH  m³ 

b41.20.17c Onderwaterbeton C35/45-EE4 voor de realisatie doorvoer buis naar 

watervang door kaaimuur   VH  m³ 

b41.20.18 Beton voor de ankernissen  

A. Materiaalbeschrijving. 

Na het aanspannen van de grondankers worden de uitsparingen in de kaaimuur (zgn. 
ankernissen) opgevuld met krimpvrij fijngranulatenbeton. Er wordt krimpvrije beton 
aangewend met een maximum granulatendiameter van 4 mm. Dit beton heeft dezelfde 
sterkte als dat van de kesp waarin de ankernissen worden voorzien. De aannemer moet de 
nodige maatregelen voorzien voor een goede hechting. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Alle kosten voor het opvullen van de ankernissen met krimpvrij fijngranulatenbeton is 
begrepen in de eenheidsprijs van post b31.06.21 voor de grondankers. Deze kosten 
omvatten alle kosten voor het leveren en storten van het beton voor gewapend beton in de 
ankernissen, met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en 
afwerken, de uitsparingen, de voegen en alle bijhorende werken en leveringen. De 
aannemer neemt tevens de nodige maatregelen voor een goede hechting van het beton aan 
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de randen van de ankernis en legt deze maatregelen vooraf ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
 

41.30 BEKISTINGEN 

41.30.12 Gewone bekistingen 

A.  Materiaalbeschrijving 

Gewone niet gladde bekistingen in vezelplaat of andere voor te leggen materialen. 
De bekistingen worden zodanig opgevat dat ze vormvast en maatgetrouw zijn, en dat ze 
weerstand bieden tegen al de inwerkende belastingen van het doodgewicht, het storten, 
trillen en de weersinvloeden. Er dient voor gezorgd dat alle naden van de bekistingen 
voldoende sluiten zodat wegvloeien van cementspecie tijdens de betonneringswerken 
uitgesloten is. Bij gladde bekisting dient extra zorg besteed aan de vlakheid en 
vormvastheid van de bekisting. Hoekafwerkingen gebeuren door middel van hoeklatten 
en/of mousseafdichtingsstrippen in de naden. Het ontkistingstijdstip wordt zodanig bepaald 
dat het beton voldoende verhard is om weerstand te kunnen bieden aan de optredende 
belasting. Hiervoor kan een controle op de hardheid van het beton op de werf nagegaan 
worden door middel van een sclerometer. Het ontkisten zelf geschiedt steeds zonder 
schokken door middel van zuivere statische krachten, zonder schade te veroorzaken aan de 
oppervlakten. De bekistingselementen zullen volkomen zuiver zijn. Er mag geen beton of 
cementpap aan kleven en contact met geroeste bewapening moet vermeden worden. In 
geval de bekistingen verscheidene malen herbruikt worden, zal men, ingeval van zichtbaar 
blijvende beton, voor eenzelfde element, bekistingen gebruiken die reeds een gelijk aantal 
malen werden gebruikt. 
Gedurende het opslaan op de bouwplaats zullen de bekistingselementen voor zichtbaar 
blijvend beton onder dak bewaard worden. De bodem van de bekistingen zal zorgvuldig 
gereinigd worden na het plaatsen van de wapeningen, om alle stukjes binddraad en ander 
afval dat er zich zou kunnen ophopen, te verwijderen.  
Alle openingen, uitsparingen en verankeringen, noodzakelijk voor de uitvoering van alle 
speciale technieken dienen door de aannemer van de bouwkundige werken begrepen te zijn 
in zijn werken in gewapend beton. Hij zal zich hiertoe voorafgaandelijk in verbinding 
stellen met de desbetreffende installateurs. De aannemer is ertoe gehouden alle 
vasthechtingen en vastzettingen te leveren en te plaatsen volgens de plannen. Hij dient 
hiervoor na te gaan of alle doorvoeropeningen gekend zijn. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De prijs van de bekistingen zijn inbegrepen in de posten van het beton 

41.30.13 Gladde bekisting 

A. Materiaalbeschrijving 

Alle zichtbaar gewapend beton, welke blijft en niet gepleisterd noch bekleed wordt, is te 
bekisten met volmaakte gladde bekistingen, bijzonder verzorgd en absoluut stijf om 
weerstand te bieden zonder merkbare vervorming aan alle lasten en trillingen, zodat een 
beton bekomen wordt waarvan het oppervlak onberispelijk is. 
De bekisting is vervaardigd uit gebakeliseerd multiplex platen. De plaatsing van de 
panelen is zodanig dat zij steeds eenzelfde grootte vertonen, of tenminste symmetrisch 
opgebouwd zijn, en in dezelfde richting geplaatst. Er wordt beoogd, dat ondanks de 
industriële toepassing toch het geheel een verzorgde en esthetisch verantwoord uitzicht 
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heeft. Het gebruik van ontkistingsolie is toegelaten maar de olie mag geen kleurvariaties 
veroorzaken op de zichtbare oppervlakken. 
Onaanvaardbare gebreken: 

- geen enkel zichtbaar vlak mag diepe beschadigingen vertonen (kloven, bartsen, 
afschilderingen, spleten); 

- grindnesten, luchtbellen, grindranden aan de hoeken; 
- afwijkingen in kleur ten opzichte van het gekozen monster; 
- krimpscheuren die aantasting van de wapening kunnen veroorzaken; 
- onvoldoende dekking op de wapeningsstaven; 
- indien het beton gebreken vertoont, zal alleen de ingenieur oordelen hoe de 

herstelling moet gebeuren. Bij onaanvaardbare gebreken kan het bestuur 
beslissen tot afbraak van de constructie. 

Uitspringende delen worden voorzien van een druiplijst van min. 3 cm diepte in geschaafd 
hout (zwaluwstaartvormig en weg te nemen bij het ontkisten) of PVC (als verloren 
bekisting), te plaatsen op 3 cm van het buitenvlak. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De prijs van de bekistingen zijn inbegrepen in de posten van het beton. 
 
 

B41.40  WAPENINGSSTAAL 

b41.40.00  Wapeningsstaal voor gewapend beton: algemene bepalingen 
 
Artikel 41.40.00 van het Standaardbestek 230 blijft van toepassing mits de volgende 
wijzigingen: 
 

A. Materiaalbeschrijving. 

Het wapeningsstaal voldoet aan de eisen van de dienstorder LI 94/86 en de normen NBN A 
24, 301, 302, 303 en 304. 
 
De voorschriften van artikel b41.00.00 zijn van toepassing. 
 

D. Uitvoering 

De uitvoering gebeurt conform de norm NBN B 15-002. 
De wapening wordt samengesteld op de bouwwerf of geprefabriceerd in de fabriek of 
werkhuis. 
 
De onderlinge verbinding van de staven en de bevestiging aan de steunen moeten iedere 
speling van het samenstel verhinderen vóór en tijdens de verwerking van het beton. 
 
De elkaar kruisende wapeningen worden stevig samengebonden met stalen binddraad of 
verbonden door lassen. Als er voldoende staven in een wapeningsnet voorhanden zijn, dan 
bedraagt de maximum afstand van de verbindingen gemeten langs een staaf: 
 
200 mm voor staven met een diameter die kleiner is dan 14 mm; 
300 mm voor staven met een diameter van 14 mm tot kleiner dan 24 mm; 
400 mm voor staven met een diameter van 24 mm en meer. 
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Wachtstaven of ijzervlechtwerk die door aflopend water roestvlekken kunnen veroorzaken 
op al gestort beton, dienen afgedekt te worden, omwikkeld, ingestreken met cementmelk 
enz. 
Wachtstaven die langer dan 21 dagen onbeschermend blijven, moeten ook afgedekt, 
omwikkeld of ingewreven worden met cementmelk. 
 
Voor constructiedelen die in aanraking komen met water en grondwater moet de minimum 
afstand tussen de buitenkant van de wapening en de bekisting 40 mm bedragen. 
 
Voor de overige constructiedelen bedraagt de dekking minimum 30 mm, gemeten op de 
wapening die het dichtst bij de buitenvlakken is gelegen. 
 
De voorschriften onder D. van artikel 41.40.00 van het Standaardbestek 230 zijn van 
toepassing mits de volgende wijziging: 
Voor constructiedelen die in aanraking komen met water en grondwater moet de minimum 
afstand tussen de buitenkant van de wapening en de bekisting 50 mm bedragen, tenzij 
anders vermeld op de bijgevoegde tekeningen. 
 
de aannemer dient de wapening te berekenen en de gedetailleerde wapeningsplannen op te 
maken (cfr. Ook art. 4 § 2 van de administratieve bepalingen van dit bijzonder bestek). 
 
De bewapeningen worden uitgevoerd zoals aangegeven op de desbetreffende tekeningen 
op de uitvoerings(wapenings)tekeningen, na goedkeuring van de rekennota’s en 
wapeningsplannen door de aanbestedende overheid, welke de aannemer, zoals hierboven 
beschreven, dient op te maken voor de hiervoor vermelde constructies. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Het wapeningsstaal voldoet aan de eisen van de dienstorder LI 94/86. 
 
De voorschriften van artikel b41.00.00 zijn van toepassing. 
 

b41.40.11  Wapeningsstaal BE 500 S    

A. Materiaalbeschrijving. 

De bepalingen van artikel b41.40.00 zijn van toepassing. Voor de wapening van de kespen, 
de overgangsconstructie, voor de herstelling van de bestaande kopbalk, de 
betonverhardingen en voor alle elementen uit waterdicht beton (beton voor 
vijzelconstructie, vloer op bodem kanaal, opvangbak, omloopkanaal en betonconstructies 
voor krooshekken en schuiven) wordt staal BE 500S aangewend. Geprefabriceerde 
wapeningsnetten BE 500S die worden gebruikt als wapening zijn niet begrepen in huidig 
artikel maar in een apart artikel (zie b41.40.20). 
 
De aannemer wordt er op gewezen rekening te houden met de onderpeilen van de nieuw te 
realiseren kesp en van de overgangsconstructie en de waterstanden van het kanaal, verder 
dient aannemer rekening te houden met de moeilijkheden van uitvoering voor de 
waterdichte constructies. De aannemer houdt hiermee rekening bij de keuze van zijn 
uitvoeringswijze.  
Alle bijhorende werken, leveringen en prestaties welke hiervoor nodig zijn, zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
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F. Aard van de overeenkomst. 

Er worden een aantal deelposten voorzien:  
− Post b41.40.11a : wapeningsstaal voor kesp en overgangsconstructies; 
− post b41.40.11b : wapening, voor de betonconstructie voor vijzelgemaal; 
− post b41.40.11c : wapening, voor de betonconstructie voor krooshekkens en schuiven 

aan beneden- en bovenpand; 
− post b41.40.11d : wapening, voor de vloer op bodem kanaal benedenpand; 
− post b41.40.11e : wapening, voor de bodemplaat van de opvangbak en omloopkanaal; 
− post b41.40.11f: wapening, voor de opgaande wanden van de opvangbak en 

omloopkanaal; 
− post b40.40.11g: wapening, voor de keermuren thv inbuizing, hoogspanningscabine en 

wand opvangbak; 
− post b41.40.11h: wapening voor betonverharding boven uitstroom; 
− post b41.40.11i: wapening voor betonverharding langs vijzelgemaal 
− post b41.40.11j: wapening voor vloerplaat gebouw 
− post b41.40.11k: wapening voor sokkels motoren 
− post b41.40.11l: wapening voor balken en kolommen in wateropvangbak 
− post b41.40.11m: wapening voor realisatie tunnel 
 
Deze posten wordt uitgedrukt in VH kg.  
 
Het leveren en plaatsen van staal BE500 S voor de wapeningen van al het gewapend beton, 
uitgezonderd dat van de ankernissen, met inbegrip van de overlappingen, het richten, het 
plooien, plaatsen, vastzetten, binden met uitgegloeide ijzerdraad, enz. 
 
Stoelen en steunen zijn niet inbegrepen in deze hoeveelheid, maar vormen een last van de 
aanneming. 

b41.40.11a  Wapeningsstaal voor kesp en overgangsconstructies VH kg; 

b41.40.11b  Wapening, voor de betonconstructie voor vijzelgemaal VH kg ; 

b41.40.11c  Wapening, voor de betonconstructie voor krooshekkens en schuiven aan 

beneden- en bovenpand VH kg; 

b41.40.11d Wapening, voor de vloer op bodem kanaal benedenpand VH kg; 

b41.40.11e Wapening, voor de bodemplaat van de opvangbak en omloopkanaal

 VH kg; 

b41.40.11f Wapening, voor de opgaande wanden van de opvangbak en omloopkanaal

 VH kg; 

b41.40.11g  Wapening voor de keermuren thv inbuizing , hoogspanningscabine en 

wand opvangbak VH kg; 

b 41.40.11h Wapening voor betonverharding boven uitstroom VH kg; 

b41.40.11i  Wapening voor betonverhardingen langs vijzelgemaal VH kg 

b41.40.11j Wapening voor vloerconstructie gebouw VH kg 

b41.40.11k  Wapening voor sokkels motoren VH kg 
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b41.40.11l  Wapening voor balken en kolommen in wateropvangbak  VH kg 

b41.40.11m   Wapening voor realisatie tunnel VH kg 

b41.40.12 Wapeningsstaal BE 220 S voor de wapening in de ankernissen   VH  kg  

A. Materiaalbeschrijving. 

Voor de wapening in de ankernissen wordt staal BE 220 S aangewend. 
 

D. Uitvoering. 

In elke ankernis worden 2 maal 2 wapeningsstaven diameter 8 geplaatst. Tijdens het 
uitvoeren en beproeven van de ankers worden ze naar buiten toe geplooid. Na het 
uitvoeren en beproeven van de ankers worden ze teruggeplooid zodat ze evenwijdig met 
het dagvlak van de kesp komen te staan. 
 
 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en plaatsen van staal BE 220 S voor de wapening in de ankernissen, met 
inbegrip van de overlappingen, het richten, het plooien, plaatsen, vastzetten, binden met 
uitgegloeide ijzerdraad, enz. 
Stoelen en steunen zijn niet inbegrepen in deze hoeveelheid, maar vormen een last van de 
aanneming. 
 

41.70  ELEMENTEN UIT GEIDUSTRIALISEERD BETON 

41.70.00  Elementen uit geindustrialiseerd beton: algemene bepalingen 
 
dienstorder LI94/80 wordt vervangen door dienstorder MOW/MIN/2006/02 
 

41.71.0 Elementen uit geindustrialiseerd beton: algemene bepalingen 

D. Uitvoering 

De aannemer plaatst de geprefabriceerde liggers en zorgt voor de nodige stellingen, 
steunen en uitvoeringsmiddelen, inclusief alle bewerkingen. 
De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met 
andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit constructie is opgebouwd. 
De aannemer coördineert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde, en 
gedurende alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen, de  
stabiliteit van het geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft. 
De bekistings- en wapeningsplannen (met bijhorende rekennota)  worden voorafgaandelijk 
aan de productie ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Van alle geprefabriceerde 
elementen worden uitvoeringstekeningen door de aannemer (leverancier van 
prefabelementen) opgemaakt en tenminste 15 werkdagen voor aanvang van de productie 
ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
 
Alle elementen worden onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvulidg 
uitgelijnd in het constructieverband. De bovenzijde van de geprefabriceerde elementen 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  185 

moet in overeenstemming zijn met de peilen zoals op aanbestedingsplannen. Zij dienen 
zodanig bevestigd te worden dat zij zowel horizontaal als verticaal kunnen weerstaan aan 
bewegingen onder invloed van temperatuursschommeling.  

G. Opmeting en verrekening 

De bevestigings- en de opleggingsmiddelen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
zijn inbegrepen: de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen, het op peil brengen 
van de geprefabriceerde elementen met de constructies, het stellen, regelen en verankeren 
van de verschillende elementen aan de basisconstructie met inbegrip van de nodige 
bevestigings-, oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen. 

 
 
 
 

b41.71.11  Levering van geprefabriceerde liggers uit gewapend beton m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

 
Het betreft hier de geprefabriceerde liggers uit beton minimaal C30/37-EE2 voor de 
realisatie van het dienstgebouw die daarna op de werf met andere constructies worden 
verbonden. 
De liggers worden verplicht geprefabriceerd. 
Er dienen wachthulzen in liggers voorzien te zijn voor een verborgen verbinding met de 
prefabkolommen. Waar mechanische verbindingen nodig zijn met het aansluitend 
metselwerk om structurele redenen noodzakelijk zijn, zijn ankerprofielen in te betonneren 
in de betonbalken. 
 
De consistentieklasse wordt bepaald door de fabrikant zoals aangegeven in PTV 200 -  
§ 5.1.4 . 
 
Alle zichtbaar blijvende vlakken van de elementen worden uitgevoerd in een gladde 
bekisting uit of gelijkwaardig aan gebakeliseerde multiplex-panelen. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer legt een voorstel van montage van de betonnen draagconstructie ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De aannemer levert de geprefabriceerde liggers. Hij laadt, vervoert en ontlaadt de liggers 
en stapelt ze eventueel voorlopig op de bouwplaats. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³  
 

G. Opmeting en verrekening 

De wapeningen, de wachtstaven en de verankeringen zijn in de eenheidsprijs inbegrepen. 

41.71.12  Plaatsing van geprefabriceerde liggers uit gewapend beton  VH  st 

D. Uitvoering 
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De aannemer plaatst de geprefabriceerde liggers en zorgt voor de nodige stellingen, 
steunen en uitvoeringsmiddelen, inclusief alle bewerkingen. 
Verborgen verbindingen van de prefabkolommen met de prefabbalken: door middel van 
uitstekende wachtwapening uit de prefabkolom en wachthulzen in de prefabbalk. Na 
montagen worden de opgiethulzen opgevuld met een krimpvrije hoge weerstandsmortel, 
begrepen in de eenheidsprijs. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH st 
 

G. Opmeting en verrekening 

De bevestigings- en de opleggingsmiddelen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 

b41.71.13  Levering van geprefabriceerde kolommen uit gewapend beton VH m³ 

A. Materiaalbeschrijving 

Het betreft hier de geprefabriceerde kolommen uit beton minimaal C30/37-EE2 voor de 
realisatie van het dienstgebouw.  
De kolommen worden verplicht geprefabriceerd. De kolommen dienen voorzien te zijn van 
een console voor de geleidingsstructuur van de monorail. Aan de kolomzijden met het 
metselwerk wordt een zwaluwstaartprofiel (model ter goedkeuring voor te leggen) over de 
volledige hoogte van de kolom ingebetonneerd, met het oog op het realiseren van een 
mechanische verbinding/verankering van de betonnen kolommen met het naastliggend 
metselwerk (dmv aangepaste gegalvaniseerde verbindingshaken). Deze profielen zijn 
inbegrepen in eenheidsprijs van het beton van de kolommen 
 
De kolommen worden onderaan voorzien van ingestorte wachthulzen (wachtstaven uit de 
funderingsplaat/balk). Na montage worden deze wachthulzen opgestort met een krimpvrije 
hoge weerstandsmortel. Er dient een verborgen verbinding van de prefabkolommen met de 
prefabbalken gerealiseerd te worden door middel van uitstekende wachtwapening uit de 
prefabkolom en wachthulzen in de prefabbalk. 
 
De consistentieklasse wordt bepaald door de fabrikant zoals aangegeven in PTV 200 -  
§ 5.1.4 . 
 
Alle zichtbaar blijvende vlakken van de elementen worden uitgevoerd in een gladde 
bekisting uit of gelijkwaardig aan gebakeliseerde multiplex-panelen. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer legt een voorstel van montage van de betonnen draagconstructie ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De aannemer levert de geprefabriceerde kolommen. Hij laadt, vervoert en ontlaadt de 
kolommen en stapelt ze eventueel voorlopig op de bouwplaats. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH m³.  
 

G. Opmeting en verrekening 
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De wapeningen, de wachtstaven en de ingebetonneerde zwaluwstaartprofielen zijn in de 
eenheidsprijs inbegrepen. 

b41.71.14  Plaatsing van geprefabriceerde kolommen uit gewapend beton  VH  st 

D. Uitvoering 

De aannemer plaatst de geprefabriceerde kolommen en zorgt voor de nodige stellingen, 
steunen en uitvoeringsmiddelen, inclusief alle bewerkingen en verbindt de kolommen met 
de reeds uitgevoerde constructies. 
De kolommen worden onderaan voorzien van ingestorte wachthulzen (wachtstaven uit de 
funderingsplaat/balk). Na montage worden deze wachthulzen opgestort met een krimpvrije 
hoge weerstandsmortel. Er dient een verborgen verbinding van de prefabkolommen met de 
prefabbalken gerealiseerd te worden door middel van uitstekende wachtwapening uit de 
prefabkolom en wachthulzen in de prefabbalk. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH st. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De bevestigings- en de opleggingsmiddelen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
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42.  STAALCONSTRUCTIES 

42.00  ALGEMENE BEPALINGEN 

b42.00.00  Algemene bepalingen 
 

Steeds waar er in het standaardbestek 230 en in dit bijzonder bestek nog melding wordt 
gemaakt van dienstorder LI 96/48 of dienstorder LI 97/48 dient dit gelezen te worden als 
dienstorder LIN 2003/16 die per 1 september 2003 de eerstgenoemde dienstorders over 
metaalconstructies vervangt. 
 
De staalconstructies gebeuren conform de bepalingen van het dienstorder LI 2003/16. 

42.10  LEVEREN VAN GEWALST EN GELAST STAAL 

42.10.10  Algemene bepalingen 
 

A. Materiaalbeschrijving 

Het gewalste staal is van de soort S 235. 
 

b42.10.11  Dragende constructies  

A. Materiaalbeschrijving 

Het betreft hier alle constructie-elementen voor de ondersteuning van de looproosters 
boven het omloopkanaal, en aan de vijzels beneden  tevens dient aannemer ook een 
steunconstructie te voorzien voor schuiven van gebouw die tegen muur in gebouw zullen 
gestockeerd worden. hiervoor dient aannemer een voorstel van ondersteuning, rekening 
houdend met de dimensies en het gewicht van de schuiven.  
Het staal heeft de kwaliteit S235 JR. 
De uitvoering gebeurt volgens de aanbestedingstekeningen. 
 
Het thermisch verzinken van het staal van deze post wordt in een aparte post verrekend. 
Het leveren van al de bevestigingsmiddelen is inbegrepen, met inbegrip van de thermisch 
verzinkte chemische ankers voor de bevestiging van de profielen voor loopvloer aan het 
beton. Elke bout omvat de schroef, de moer, de tegenmoer en de onderlegring of- ringen. 
 
De thermisch verzinkte draadstangen voor de chemische ankers hebben kwaliteit 8.8.  
Ook de bijhorende sluitring en moer zijn thermisch verzinkt met dezelfde kwaliteiten. 
Tussen de stalen elementen en de moer wordt telkens een nylon tussenring geplaatst. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Post wordt opgesplitst in twee deelposten, één voor constructieelementen loopvloer en één 
voor steunconstructie schuiven in gebouw. 
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De hoeveelheden van de constructie-elementen  voor de ondersteuning worden uitgedrukt 
in V.H. kg. 
De voorlopige montage volgens art. 42.59.01 is inbegrepen in de prijs. 
Het thermisch verzinken van het staal van deze post wordt in een aparte post verrekend. 
 
Het leveren van al de bevestigingsmiddelen is inbegrepen, met inbegrip van de thermisch 
verzinkte chemische ankers voor de bevestiging van de profielen aan het beton.  
 
Elke bout omvat de schroef, de moer, de tegenmoer en de onderlegring of- ringen. 
 
Het leveren en plaatsen van al de chemische ankers met draadstangen, moeren, 
tegenmoeren, sluitringen, tussenringen, alsook het maken van alle nodige 
verankeringsopeningen en chemisch verankeren van de draadstangen in het beton voor de 
verankering van de profielen in de kaaimuur, maakt eveneens deel uit van deze post. 
Alle laswerk en alle nodige verrichtingen bij het leveren en plaatsen, zijn in de prijs 

begrepen. 

b42.10.11a  Dragende constructies voor loopvloer VH kg 

b42.10.11b  steunstructuur voor schuiven tegen muur in gebouw VH kg 

b42.10.13  Niet-dragende thermisch verzinkte elementen  VH  kg 

A. Materiaalbeschrijving. 

Deze post heeft betrekking op de thermische verzinkte kaders voor het plaatsen van de 
deksels in traanplaat boven de openingen in de vloerplaat van het gebouw. Aan de 
achterzijde van de ankers worden verankeringen voorzien. 
Ook heeft deze post betrekking op de geplooide plaat, voorzien van ankers voor de 
geleiding van de schuiven en krooshekken; staalkwaliteit S235JRG2, zoals aangegeven op 
de aanbestedingsplannen. 
Tevens gaat het ook om het T-profiel dat dient mee ingestort te worden in de betonnen 
bodemplaat ter hoogte van de nissen voor de schuiven opdat er een perfect horizontaal en 
bijgevolg optimaal contact kan gemaakt worden tussen schuif en vloer. 

 

F. Aard van de overeenkomst 

De thermische verzinking van het staal van deze post wordt in een aparte post verrekend. 
Het leveren van de bevestigingsmiddelen is wel inbegrepen in de post. 
Alle laswerk en alle nodige verrichtingen bij het leveren en plaatsen zijn in de prijs 
inbegrepen. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Het leveren en plaatsen van de kaders, plaat en profielen inclusief de levering en plaatsing 
van de verankeringen en alle andere onderdelen is in de prijs begrepen. Het inbetonneren 
van de elementen is begrepen in de desbetreffende artikels van hoofdstuk 41. 
 

 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  190 

b42.10.19  Thermisch verzinkte deksels    

A. Materiaalbeschrijving 

De overrijdbare deksels bestaan uit een getraande plaat van en zijn indien nodig voorzien 
van een aangepaste verstijvingstructuur. De deksels dienen een belasting aan te kunnen van 
een lichte vrachtwagen. De platen bestaan uit verschillende delen zodat deze door één 
persoon kunnen gelicht worden (lichtingssleutels dienen mee geleverd te worden). alle 
deksels buiten deze boven kabelgoot dienen onderaan voorzien te worden van isolatie 
opdat koudebruggen zoveel mogelijk vermeden worden. 
Aannemer dient rekennota in te dienen van deksel met eventuele verstijvingsstructuur. 
 

B. Locatie 

De deksels worden voorzien boven de uitsparingen voor de schuiven en  voor de mangaten 
in het gebouw. 

 

F. Aard van de overeenkomst 

De hoeveelheden worden uitgedrukt in VH st.  
 

G. Opmeting en verrekening 

Deze post wordt opgesplitst in een aantal deelposten: één voor deksels boven de mangaten, 
en één voor deksel boven openingen voor schuiven. 
Het leveren en plaatsen van de deksels en alle onderdelen (inclusief lichtingssleutels en 
isolatie onderaan de deksels) is in de prijs begrepen. Het thermisch verzinken volgens 
b61.50.00 van de deksels is ook in de prijs begrepen. 
 

b42.10.19a  Thermisch verzinkte deksels: schuiven VH st    

b42.10.19b  Thermisch verzinkte deksels : mangaten gebouw   VH st    

b42.10.20  Dragende elementen: schuiven en kroosrekken   

A. Materiaalbeschrijving 

Het betreft hier de schuiven met bedoeling van het droogzetten van vijzelconstructie en 
omloopkanaal voor onderhoudswerken. Tevens betreft het ook de kroosrekken met als  
bedoeling de achterliggende vijzels en het omloopkanaal vrij te houden van hinderlijk vuil. 
Daartoe laat het rooster wel het water door, maar houdt het het vuil tegen 
Het staal heeft de kwaliteit S235 JRG2 en G3. 
De aanbestedingstekeningen voor de schuiven en krooshekken zijn principetekeningen, 
wel dient de totale hoogte en breedte gerespecteerd te worden , de aannemer dient de 
schuiven en kroosrekken te ontwerpen volgens principe aanbestedingsplan en met 
rekennota aantonen dat krooshekken en schuiven voldoende stevig zijn (zie hoofdstuk 71). 
De kroosrekken en schuiven dienen voorzien te zijn van voldoende hijsogen zodat deze 
gemakkelijk te manipuleren en te plaatsen zijn in de sponningen. Tevens dient bij de 
schuiven van het gebouw een systeem voorzien te zijn zodat vanop vloerniveau de 
vlinderklep kan worden opengedraaid. 
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Het kroosrekken wordt voldoende stevig gebouwd om in volledig verstopte toestand nog te 
weerstaan aan een waterstand aan één zijde gelijk aan de bovenkant van het rooster bij een 
waterhoogte aan de andere zijde gelijk aan nul. De doorbuiging van alle onderdelen mag 
daarbij maximaal 1/1000 van hun lengte bedragen. Wanneer dit peilverschil is opgeheven, 
mogen geen blijvende vervormingen vast te stellen zijn. De berekening moet verduidelijkt 
worden met de nodige tekeningen.  
 
De schuiven worden voldoende stevig gebouwd om te kunnen weerstaan aan een 
waterstand aan één zijde gelijk aan de bovenkant van de schuif bij een waterhoogte aan de 
andere zijde gelijk aan nul. Wanneer dit peilverschil is opgeheven, mogen geen blijvende 
vervormingen vast te stellen zijn. De berekening moet verduidelijkt worden met de nodige 
tekeningen. 
 
Voor de bepaling van waterstanden kanaal voor de berekening dient aannemer rekening te 
houden met maximale waterstanden in kanaal. Voor Olen bedraagt maximale waterstand 
kanaal in bovenpand 20.40 TAW (streefpeil 19.70TAW) , in benedenpand 10.20 TAW 
(streefpeil 9.70 TAW), voor Ham bedraagt maximale waterstand kanaal in bovenpand 
30.20 TAW (streefpeil 29.70 TAW), in benedenpand 20.40 TAW (streefpeil 19.70TAW) 
 

D. Uitvoering 

De bepalingen van dienstorder LIN2003/16 zijn van toepassing. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De bepalingen van dienstorder LIN2003/16 zijn van toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Het stralen en thermisch verzinken van het staal voor deze post wordt in een aparte post 
verrekend. 
Het leveren van de bevestigingsmiddelen is inbegrepen. 
Voor de berekening en opmaak werk- en uitvoeringstekeningen zijn aparte posten  
voorzien in hoofdstuk 71. 
Deze post wordt opgesplitst in een aantal posten met eenheidsprijs per stuk: één post voor 
kroosrekken benedenpand, een post voor kroosrekken bovenpand, twee posten voor 
schuiven benedenpand (verschillende breedte), één post voor schuiven bovenpand en twee 
posten voor schuiven in gebouw (verschillende breedte) 
  

b42.10.20a  Dragende elementen: kroosrekken  benedenpand VH st 
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b42.10.20b  Dragende elementen : kroosrekken  bovenpand VH st 

b42.10.20c  Dragende elementen : schuiven benedenpand breedte 3,70m  VH st 

b42.10.20d  Dragende elementen : schuiven benedenpand breedte 2,40m  VH st 

b42.10.20e  Dragende elementen : schuiven bovenpand VH st 

b42.10.20f  Dragende elementen : schuiven gebouw breedte 3,70m VH st  

b42.10.20g  Dragende elementen : schuiven gebouw breedte 5,10m VH st  
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Het hoofdstuk 61 ‘Verfwerken’ van het Standaardbestek 230 wordt volledig 

vervangen door onderstaande teksten: 

 

b61  VERFWERKEN 

 

b61.50  SCHILDERWERKEN VAN STAAL 

 

b61.50.00  Schilderwerken van staal : algemene bepalingen 

 

Bijgevoegd artikel nr. 410: Bescherming van metalen oppervlakken tegen corrosie. 

 
De stalen constructie wordt tegen corrosie beschermd volgens: 
de voorschriften van de normenreeks NBN EN ISO 12944 – deel 1 t.e.m. 8 “Verven en 
vernissen – Corrosiebescherming van metaalconstructies door beschermende 
verfsystemen” 
Deel 1: Algemene informatie (ISO 12944-1:1998) 
Deel 2: Indeling van de omgevingsomstandigheden (ISO 12944-2:1998) 
Deel 3: Basisregels voor het ontwerp (ISO 12944-3:1998) 
Deel 4: Soorten oppervlakken en behandeling van de oppervlakken (ISO 12944-4:1998) 
Deel 5: Beschermende verfsystemen (ISO 12944-5:2007) 
Deel 6: Laboratoriumbeproevingen voor de bepaling van de prestatie (ISO 12944-6:1998) 
Deel 7: Uitvoering van en toezicht op schilderwerk (ISO 12944-7:1998) 
Deel 8: Ontwikkeling van specificaties voor nieuw werk en onderhoud (ISO 12944-
8:1998) 
de bepalingen van dit BA 
 
 
OPMERKING: 
 
Dienstorder LI 96/47 is niet meer van toepassing en wordt vervangen door dit bijgevoegd 
artikel. 
 
 
GEBRUIKTE TERMEN 
 
Thermische sproeiing of thermisch spuiten wordt in dit bijgevoegd artikel metallisatie 
genoemd. 
 
Thermische verzinking wordt in dit bijgevoegd artikel verder galvanisatie genoemd. 
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1. Voorbereiding van de ondergrond 
 
De norm NBN EN ISO 12944:1998 is van toepassing. 
 
De voorbereiding van de ondergrond is de belangrijkste schakel in een 
beschermingssysteem. Een goede kwaliteit hiervan is dus noodzakelijk. 
 
De voorbereiding van de ondergrond en het aanbrengen een metallisatie en/of een 
verfsysteem, gebeuren bij de volgende klimatologische omstandigheden: 
een temperatuur van de ondergrond die minimaal 3°C hoger ligt dan het heersende 
dauwpunt; 
een temperatuur van de ondergrond die groter is dan 5°C; 
een relatieve vochtigheid die kleiner is dan 85%. 
De aanbestedende overheid kan lichte afwijkingen in functie van de technische fiches van 
de verffabrikant toestaan. 
 
1.1. Constructies in werkhuis (nieuwbouw of onderhoud) 
 
1.1.1. Straalreinheid 
 
De ondergrond wordt gestraald tot de reinheidsgraad overeenkomstig het 
beschermingssysteem van NBN EN ISO 12944-5:2007. Dit is reinheidsgraad (A, B, C of 
D) Sa 2 ½ of Sa 3 van de norm NBN EN ISO 8501-1:2007.  
Voor oppervlakken die al eerder geschilderd zijn en herstraald worden, moet uitgegaan 
worden van roestgraad C of D van de norm NBN EN ISO 8501-1:2007. 
 
1.1.2. Straalruwheid en straalmiddelen 
 
De straalmiddelen zijn vrij van klei, vocht, olie, oplosbare zouten of andere 
verontreinigingen. De straalmiddelen voldoen aan de normenreeks NBN EN ISO 11124 
(metallische straalmiddelen) of NBN EN ISO 11126 (niet-metallische straalmiddelen). 
Ze zijn hoekig en hebben een granulometrie die toelaat een ruwheidsgraad Ra, bepaald in 
de norm NBN EN ISO 4287:1998, te behalen die tussen 6,3 en 12,5 µm ligt. 
 
1.1.3. Vreemde bestanddelen 
 
Walshuid, roest, vet, olie, zouten, lasspatten, stof, vuil en gelijkaardige verontreinigingen 
worden van de constructie verwijderd voor verdere oppervlaktebehandeling plaatsvindt.  
Er wordt geopteerd om milieuvriendelijke technieken te gebruiken. Zo heeft een 
watergedragen ontvetter voorkeur op een solventgedragen ontvetter als de eigenschappen 
van beide ontvetters vergelijkbaar zijn. 
Na stralen wordt het oppervlak ontstoft en dezelfde dag geverfd om roestvorming tussen 
stralen en verven te voorkomen.  
Vocht wordt elk moment vermeden.  
 
 
1.1.4.Kwaliteitscontrole voor en na de oppervlaktevoorbereiding 
 
Controle van het oppervlak is noodzakelijk voor en na de oppervlaktevoorbereiding. 
 
De volgende controles worden uitgevoerd voor de eigenlijke oppervlaktevoorbereiding: 
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- de aanwezigheid van olie en vetten wordt gecontroleerd door middel van een UV-
inspectielamp;  

- bepalen van de aanwezigheid van oplosbare zouten (chloriden, sulfaten, ijzerionen, …) 
gebeurt volgens de norm NBN EN ISO 8502-6:2006. 

 
De volgende controles worden uitgevoerd na de oppervlaktevoorbereiding: 
- visuele controle of de onder 1.1.1 vereiste reinheidsgraad bereikt werd; 
- meten van de oppervlakteruwheid Ra; 
- bepalen van het stofvrij zijn van het oppervlak: hoogstens klasse 2 volgens de norm 

NBN EN ISO 8502-3:1999; 
- bepalen van de aanwezigheid van oplosbare zouten (chloriden, sulfaten, ijzerionen, …) 

volgens de norm NBN EN ISO 8502-6:2006. 
- de aanwezigheid van olie en vetten wordt gecontroleerd door middel van een UV-

inspectielamp; 
 
Het oppervlak kan ook nog gecontroleerd worden door middel van andere scheikundige en 
fysische testen van de normenreeks NBN EN ISO 8502.  
 
1.2. Constructies op de werf (onderhoud) 
 
1.2.1. Gestraald en geverfd staal 
 
Het oppervlak wordt gestraald tot reinheidsgraad P Sa 2½ volgens NBN EN ISO 8501-
1:2007. Reinheidsgraad P St 3 volgens NBN EN ISO 8501-2:2001 is toegelaten indien 
stralen onmogelijk is. Hierover oordeelt de aanbestedende overheid. 
De reinheidsgraad mag alleen gerealiseerd worden met de mechanische werktuigen die 
voldoen aan de voorschriften van §6.2.2. van de norm NBN EN ISO 12944-4:1998 (o.a. 
roterende metallieke borstels). 
 
Kort samengevat betekent reinheidsgraad P Sa 2 ½ het volgende: 
- De zones met: 

- niet-hechtende verf; 
- klokken, barsten en andere soortgelijke; 
- defecten; 
- roest die de graad Re 4 van de Europese schaal overschrijdt; 
- walshuid; 
worden altijd gestraald zoals onder 1.1. 

- De zones met sterk hechtende verf en vrij van roest worden niet gestraald maar 
gewapperd. Alvorens te wapperen worden vet, olie, zouten, stof, vuil en gelijkaardige 
verontreinigingen verwijderd (zie 1.1.3). Door het wapperen geeft men aan het 
oppervlak een ruwheid die o.a. een goede hechting van het toekomstige verfsysteem op 
het bestaande helpt garanderen. 

 
Het aldus voorbereide oppervlak wordt geëvalueerd zoals onder 1.1.4. 
 
Waar er nog verf overblijft, meet men: 
- de hechting van de residuele verf volgens de methode vermeld onder 7.8.2; 
- de dikte van de residuele verf volgens de methode vermeld als onder onder 7.8.1. 
 
Bij de latere diktemetingen wordt met deze dikte rekening gehouden voor het bereiken van 
de totale vereiste dikte. 
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Verder vertoont de verf die nog overblijft een zekere micro-ruwheid en mogen er geen 
vocht of andere heterogeniteiten zijn (zie 1.1.2 en 1.1.3). 
 
1.2.2. Gemetalliseerd of gegalvaniseerd staal (met een verfsysteem) 
 
Op de plaatsen waar de roest graad Re 2 van de Europese roestschaal overschrijdt, wordt er 
gestraald zoals onder 1.1. 
 
Op de rest van het oppervlak verwijdert men alle verf door wapperen en/of door zuiveren 
met mechanische werktuigen op een zodanige manier dat een substantiële vermindering 
van de zinklaagdikte vermeden wordt. De mechanische werktuigen voldoen aan de 
voorschriften van §6.2.2. van de norm ISO 12944-4:1998 (o.a. roterende metallieke 
borstels). 
 
Waar er nog metallisatie / galvanisatie overblijft, meet men: 
- de hechting van de residuele metallisatie / galvanisatie volgens de methode vermeld 

onder 7.8.2; 
- de dikte van de residuele metallisatie / galvanisatie volgens de methode vermeld onder 

7.8.1. 
 
Bij de latere diktemetingen wordt met deze dikte rekening gehouden voor het bereiken van 
de totale vereiste dikte. 
Verder vertoont de metallisatie / galvanisatie die nog overblijft een zekere micro-ruwheid 
en mogen er geen vocht of andere heterogeniteiten zijn (zie 1.1.2 en 1.1.3). 
 
2. Metallisatie en galvanisatie 
 
2.1. Metallisatie 
 
2.1.1. Algemeen 
 
Een metallisatie is een sterke bescherming tegen corrosie. Ze kan toegepast worden zowel 
in het werkhuis als op de werf. 
 
2.1.2. Norm 
 
De norm NBN EN ISO 2063:2005 "Thermische spuiten - Metallische en andere niet-
organische deklagen - Zink, aluminium en hun legeringen" van mei 2005 is van toepassing. 
In de omgangstaal en ook in de "Praktijkrichtlijn voor het aanbrengen van thermisch 
gespoten lagen (metallisatie) op staal gevolgd door een organische deklaag" (uitgave 
december 2007 - EVIO) noemt men dit procedé een metallisatie. 
 
De ondergrond wordt gemetalliseerd tot (NBN EN ISO 14919 ZnAl15)120, d.w.z.: 
- het metaal dat bij metallisatie opgespoten wordt is een legering die voor 85 

massaprocent uit zink en voor 15 massaprocent uit aluminium bestaat; 
- de laagdikte bedraagt lokaal minstens 120 µm. 
 
De hierna vermelde punten worden volgens de norm NBN EN ISO 2063:2005 
gecontroleerd: 
- de voorbereiding van de ondergrond: alle voorwaarden van 1.1 zijn van toepassing, de 

zuiverheidsgraad bedraagt Sa 3; 
- de laagdikte; 
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- de aanhechting volgens de ruitjesmethode beschreven in aanhangsel A.1 van NBN EN 
ISO 2063:2005. 

 
2.1.3. Metallisatie in combinatie met verven van het gemetalliseerd staal 
 
Een gemetalliseerd oppervlak wordt onmiddellijk geverfd om de poriën van de 
neergelegde Zn-Al legering volledig te vullen. Het kan nodig zijn de verf te verdunnen om 
een dusdanige vloeibaarheid te verkrijgen dat alle poriën volledig bevochtigd en gevuld 
worden.  
De gedroogde verf ligt in de gemetalliseerde deklaag en er niet op. De laagdikte zal niet 
significant bijdragen tot de nominale droge laagdikte van het systeem. 
De te gebruiken verven worden vermeld in de hierna vermelde verfsystemen. Deze verven 
worden sealers of poriënvullers genoemd. 
 
2.2. Galvanisatie 
 
2.2.1. Algemeen 
 
Aangezien galvaniseren gebeurt door het werkstuk onder te dompelen in vloeibaar zink bij 
ongeveer 430°C is het procédé beperkt in zijn toepassingsmogelijkheden: 
- Het kan alleen in een werkhuis. 
- Lengte en gewicht van de werkstukken zijn beperkt.  
- Bij 430°C kunnen er relaxaties en/of spanningen optreden die het stuk vervormen. 
- Er worden speciale voorzorgen genomen voor holle stukken (draingaten, 

ontluchtingsgaten). 
- De voorbereiding gebeurt in een zuur milieu en is verboden voor HT-bouten met 

kwaliteiten hoger dan 10.9 wegens het risico op waterstofbrosheid. 
- De aanwezigheid in staal van bepaalde gehaltes silicium en fosfor kunnen de ijzer-zink 

reactie beïnvloeden met als gevolg een dikke brosse, slecht hechtende zinklaag die er 
dofgrijs uitziet. 
De aannemer gebruikt staal dat legeringselementen zoals silicium en fosfor bevat in 
een gehalte dat een juiste galvanisatie garandeert. 
Op basis van tabel 1 van NBN EN 10025-2:2005 voldoet het staal aan klasse 1 of 3. 

 
Galvanisatie is een sterke bescherming tegen corrosie. Wanneer een binnenkant (bv van 
profielen, buizen) wordt beschermd is er geen alternatief voor dit procédé.  
 
OPMERKING: Galvanisatie is een economische bescherming tegen corrosie voor 
brugleuningen, trappen, ladders, handgrepen, buizen en andere stukken met een hoge 
verhouding oppervlakte/gewicht. 
 
2.2.2. Norm 
 
De normen NBN EN ISO 1460:1995, NBN EN ISO 1461:1999 en NBN EN ISO 
14713:1999 zijn van toepassing. In de omgangstaal noemt men dit procédé een 
galvanisatie.  
De zinklaagdikte wordt met een magnetische diktemeter gecontroleerd volgens de norm 
NBN EN ISO 2178:1995.  
De hechting van de zinklaag wordt volgens de ruitjesmethode beschreven in aanhangsel 
A.1 van NBN EN ISO 2063:2005 gecontroleerd. 
Het uitzicht van de galvanisatie wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asresten, 
fluxresten, stof, olie, vet, zinkzouten, aflopers, druipers. Elk verontreiniging vreem aan het 
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thermisch verzinkt oppervlak en/of die het toekomstig gebruik kan hypothekeren wordt 
verwijderd. 
 
2.2.3. Galvanisatie in combinatie met verven van het gegalvaniseerd staal 
 
Een gegalvaniseerd oppervlak verven vereist een verplichte speciale voorbereiding. Deze 
voorbereiding voorziet het gegalvaniseerd oppervlak van een ruwheid Ra, zoals 
beschreven in de norm NBN EN ISO 4287:1998, van minstens 6,3 µm. 
Om deze ruwheid te bereiken heeft de aannemer de keuze tussen drie werkwijzen. 
- Natuurlijke veroudering 

Er wordt gewacht tot het gegalvaniseerde oppervlak de ruwheid Ra = 6,3 µm bereikt 
onder invloed van de heersende pollutie. Afhankelijk van het microklimaat kan men de 
benodigde periode op 1 jaar schatten. Vóór het verven wordt het oppervlak gereinigd 
tot het uitzicht zoals beschreven onder 2.2.2 bereikt is. 

- Scheikundig verouderen 
Het gegalvaniseerde oppervlak wordt aangetast door een procedé, voorgesteld door de 
inschrijver die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van deze 
producten. Gezien de invloed die dit procédé kan hebben op het gedrag van het 
complete beschermingssysteem wordt het als een geïntegreerd deel van dit systeem 
beschouwd en mag het slechts gewijzigd worden na voorafgaand akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

- Stralen 
De nodige ruwheid wordt bekomen door een licht stralen met een inert straalmiddel. 
Hiervoor is de goedkeuring van de aanbestedende overheid nodig. Tijdens het stralen 
mag de zinklaagdikte met niet meer dan 10 µm verminderen. De minimumdikte 
voorzien in de norm NBN EN ISO 1461:1999 is hierbij de referentiewaarde. 

 
3. Verfproducten en hun keuring 
 
3.1. Verftypes 

 
De te gebruiken verven voldoen minimaal aan de eisen hieronder gesteld. Deze verven zijn 
vrij van benzeen, tolueen, gechloreerde koolwaterstoffen, kwik in al zijn vormen, lood in al 
zijn vormen, cadmium in al zijn vormen, zeswaardig chroom in al zijn verbindingen, asbest 
in al zijn varianten en calciumcarbonaat. 
 
Vlampunt, potlife, shelf-life en droogtijd (stofdroog, kleefdroog, minimum en maximum 
overschilderbaartijd) zijn volgens de technische fiche van de verffabrikant. Ook de 
toepassingsmodaliteiten zoals temperatuur en viscositeit zijn volgens de technische fiche of 
aanwijzingen van de verffabrikant. 
 
Het VOS-gehalte is conform de Europese Richtlijnen 1999/13/EG en 2004/42/EG. De 
bedoeling is de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) te beperken. 
 
3.1.1. Tweecomponent verven 
 
3.1.1.1. Epoxy zink 
 
Omschrijving product 
Het betreft een tweecomponenten zinkrijke primer op basis van een epoxyverbinding die 
verhard wordt door een polyamine- of polyamideverbinding. Door de chemische vernetting 
in combinatie met de kathodische werking van het zinkpigment, wordt een verffilm 
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verkregen met een zeer goede corrosiebescherming voor Sa 2 ½ gestraalde stalen 
ondergrond. Deze zinkrijke primer bevat minstens 90 massaprocent (M %) zink in de 
droge film. 
 
Samenstelling 
Pigmenten: zinkpoeder met minstens 94 massaprocent zink 
Bindmiddel: epoxyhars en polyamine of polyamide 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 2,8 g/ml ± 0,2 
Vaste stof gehalte: minimum 50% volume 
 
Uitzicht 
Kleur: grijs 
Glans: mat 
 
3.1.1.2. Epoxy aluminium 
 
Omschrijving product 
Het betreft een high build tweecomponenten primer op basis van een epoxyverbinding die 
verhard wordt door een polyamine of polyamide verbinding. Hij vertoont een grote 
soepelheid ten opzichte van de voorbereiding van de ondergrond. Deze primer wordt 
gebruikt op St 3 handontroeste oppervlakken. Deze primer wordt ook gebruikt voor 
onderhoudsschilderwerk op P Sa 2 ½ voorbereide oude verfsystemen op basis van alkyds. 
Hij biedt een goede corrosiebescherming door de aanwezigheid van het aluminium 
pigment.  
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 1,3 g/ml ± 0,2 
Vaste stof gehalte: minimum 65% volume 
 
Samenstelling 
Pigmenten: minimum 7 M % aluminium 
Bindmiddel: epoxybisfenol A en polyamine of polyamide 
 
Uitzicht 
Kleur: aluminium 
Glans: mat tot laag satijn 
 
3.1.1.3. Epoxy zinkfosfaat 
 
Omschrijving product 
Het betreft een tweecomponenten primer op basis van een epoxyverbinding die verhard 
wordt door een polyamine- of polyamideverbinding. Het is een standaardprimer voor 
gebruik op Sa 2 ½ gestraald staal, met een zekere soepelheid ten opzichte van de 
voorbereiding van de ondergrond en de applicatieomstandigheden. Deze verf is ook toe te 
passen op galvanisatie (mits de nodige voorbereiding) en op oude verfsystemen. Hij biedt 
een goede corrosiebescherming door de aanwezigheid van zinkfosfaat als actief 
roestwerend pigment. 
 
Samenstelling 
Pigmenten: minimum 10 M % zinkfosfaat, ijzeroxide 
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Bindmiddel: epoxyhars en polyamine of polyamide 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 1,5 g/ml ± 0,2  
Vaste stof gehalte: minimum 60% volume 
 
Uitzicht 
Kleur: beperkt aantal kleuren 
Glans: mat 
 
 
3.1.1.4. Epoxy ijzerglimmer 
 
Omschrijving product 
Het betreft een tweecomponenten tussenlaag op basis van een epoxyverbinding die verhard 
wordt door een polyamine- of polyamideverbinding. Door het hoge gehalte aan 
ijzerglimmer wordt een goed gesloten verffilm bekomen met een hoge water- en 
corrosieweerstand.  
 
Epoxy ijzerglimmer wordt na metallisatie als sealer toegepast. Deze epoxy ijzerglimmer 
sealer verschilt van de epoxy ijzerglimmer tussenlaag in aangebrachte laagdikte en 
verdunning bij applicatie. 
 
Samenstelling 
Pigmenten: minimum 42 M % ijzerglimmer. 
Bindmiddel: epoxyhars en polyamine of polyamide. 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 1,75 g/ml ± 0,2  
Vaste stof gehalte: minimum 58% volume 
 
Toepassingsmodaliteiten 
Viscositeit: bij spuiten is een maximale verdunning van 25 % toegelaten, om in de poriën 
van de thermisch gespoten deklaag te kunnen indringen 
 
Uitzicht 
Kleur: beperkt aantal kleuren beschikbaar, de kleur van de opeenvolgende lagen verschilt 
duidelijk van elkaar, alsook verschilt de kleur van de sealer duidelijk van deze van de 
metallisatie 
Glans: mat 
 
3.1.1.5. High solids epoxy 
 
Omschrijving product 
Het betreft een tweecomponenten high solids coating op basis van een epoxyverbinding die 
verhard wordt door een polyamine of polyamide verbinding. 
Deze coating kan gepigmenteerd worden met ijzerglimmer, waardoor een betere 
overschilderbaarheid op lange termijn bekomen wordt evenals een hogere weerstand tegen 
mechanische beschadigingen. 
Deze coating is teervrij en kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag gebruikt 
worden. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  201 

Epoxy eindlagen verkrijten en veranderen van kleur wanneer ze worden blootgesteld aan 
de weersomstandigheden (UV-licht). Indien dit niet gewenst is of indien een bepaalde 
kleur vereist is wordt een polyurethaan eindlaag geplaatst. 
Deze coating is combineerbaar met een kathodische bescherming. 
 
Kenmerken 
Volumemassa: 1,7 g/ml ± 0,2 
Vaste stof gehalte: minimum 80% volume 
 
 
Uitzicht 
Kleur: beperkt aantal kleuren leverbaar 
Glans: mat 
 
3.1.1.6. Alifatische polyurethaan 
 
Omschrijving product 
Het betreft een tweecomponenten alifatische polyurethaaneindlaag, met zeer goede 
buitenbestendigheid, glans en kleurbehoud.  
Deze verf kan eventueel gepigmenteerd worden met ijzerglimmer waardoor een halfnatte, 
metaalglanzende eindlaag bekomen wordt met een hogere weerstand tegen mechanische 
beschadigingen. 
 
Kenmerken 
Volumemassa: 1,3 g/ml ± 0,2 (is afhankelijk van de kleur) 
Vaste stof gehalte: minimum 50% volume 
 
Uitzicht 
Kleur: volledig kleurengamma beschikbaar 
Glansgraad: halfglanzend - glanzend 
 
3.1.2. Eéncomponent verven 
 
3.1.2.1. Polyurethaan zink 
 
Omschrijving product 
Het betreft een 1-component zinkrijke polyurethaanprimer die chemisch reageert met de 
luchtvochtigheid. Door de kathodische werking van het zinkpigment, wordt een verffilm 
verkregen met een zeer goede corrosiebescherming voor Sa 2 ½ gestraalde stalen 
ondergrond. Deze zinkrijke primer bevat minstens 90 massaprocent (M %) zink in de 
droge film. 
 
Samenstelling 
Pigmenten: zinkpoeder met minstens 94 massaprocent zink 
Bindmiddel: vochtreagerend aromatische polyisocyanaat prepolymeer 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 3,0 g/ml ± 0,3 
Vaste stof gehalte: minimum 50 % volume 
 
Uitzicht 
Kleur: grijs 
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Glans: mat 
 
 
3.1.2.2. Polyurethaan aluminium 
 
Omschrijving product 
Het betreft een 1-component polyurethaanprimer die chemisch reageert met de 
luchtvochtigheid. Hij vertoont een grote soepelheid ten opzichte van de voorbereiding van 
de ondergrond. Deze primer wordt gebruikt op St 3 handontroeste oppervlakken. Deze 
primer wordt ook gebruikt voor onderhoudsschilderwerk op P Sa 2 ½ voorbereide oude 
verfsystemen op basis van alkyds. Hij biedt een goede corrosiebescherming door de 
aanwezigheid van het aluminium pigment. 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 1,2 g/ml ± 0,2 
Vaste stof gehalte: minimum 50 % volume 
 
Samenstelling 
Pigmenten: aluminium, zink als bijkomend pigment is toegelaten (de volumemassa is dan 
te verhogen met 0,4 g/ml) 
Bindmiddel: vochtreagerend aromatische polyisocyanaat prepolymeer 
 
Uitzicht 
Kleur: aluminium 
Glans: mat tot laag satijn 
 
3.1.2.3. Polyurethaan ijzerglimmer 
 
Omschrijving product 
Het betreft een 1-component polyurethaan tussenlaag gepigmenteerd met ijzerglimmer, die 
chemisch reageert met de luchtvochtigheid. Door het hoge gehalte aan ijzerglimmer wordt 
een goed gesloten verffilm bekomen met een hoge water- en corrosieweerstand.  
Na een metallisatie wordt de polyurethaan ijzerglimmer als sealer toegepast. Deze 
polyurethaan ijzerglimmer sealer verschilt van de polyurethaan ijzerglimmer tussenlaag in 
aangebrachte laagdikte en verdunning bij applicatie. 
 
Samenstelling 
Pigmenten: ijzerglimmer 
Bindmiddel: vochtreagerend aromatische polyisocyanaat prepolymeer 
 
Fysische kenmerken 
Volumemassa: 1,50 g/ml ± 0,2  
Vaste stof gehalte: minimum 50 % volume 
 
Uitzicht 
Kleur: beperkt aantal kleuren beschikbaar, de kleur van de opeenvolgende lagen moet 
duidelijk van elkaar verschillen, alsook moet de kleur van de sealer duidelijk verschillen 
van deze van de metallisatie. 
Glans: mat 
 
 
3.1.2.4. Polyurethaan immersie 
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Omschrijving product 
Het betreft een 1-component coating die chemisch reageert met de luchtvochtigheid. Deze 
coating kan gepigmenteerd worden met ijzerglimmer of andere lamellaire pigmenten, 
waardoor een betere overschilderbaarheid op langere termijn bekomen wordt evenals een 
hogere weerstand tegen mechanische beschadigingen. 
Deze coating is teervrij en kan als tussenlaag en als eindlaag gebruikt worden. 
Deze coating is combineerbaar met een kathodische bescherming. 
 
Kenmerken 
Volumemassa: 1,5 g/ml ± 0,3 
Vaste stof gehalte: minimum 65 % volume 
 
Uitzicht 
Kleur: beperkt aantal kleuren beschikbaar 
Glans: mat 
 
3.1.2.5. Alifatische polyurethaan 
 
Omschrijving product 
Het betreft een 1-component alifatische polyurethaaneindlaag die chemisch reageert met de 
luchtvochtigheid, met zeer goede buitenbestendigheid, glans en kleurbehoud.  
Deze verf kan eventueel gepigmenteerd worden met ijzerglimmer waardoor een halfmatte, 
metaalglanzende eindlaag bekomen wordt met een hogere weerstand tegen mechanische 
beschadigingen. 
 
Kenmerken 
Volumemassa: 1,3 g/ml ± 0,2 (is afhankelijk van de kleur) 
Vaste stof: minimum 50 % volume 
 
Uitzicht 
Kleur: volledig kleurengamma beschikbaar 
Glans: halfglanzend - glanzend 
 
3.2. Keuren van verfproducten 
 
3.2.1. Identificatieproeven 

 

Op ieder verfproduct waaruit het verfsysteem is opgebouwd kunnen onderstaande 

identificatieproeven uitgevoerd worden. 
 
IR-Spectra 
 
Wanneer het verfproduct uit twee componenten bestaat wordt een IR-spectrum genomen 
van zowel de basis als de verharder. 
Het IR-spectrum wordt bepaald volgens ASTM D 2621-87 (2005) “Standard Test 

Method for Infrared Identification of Vehicle Solids from Solvent-Reducible Paints” 

en ASTM D 2372-85 (2005) “Standard Practice for Separation of Vehicle from 

Solvent-Reducible Paints”. 

 

Dichtheid 
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De dichtheid wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 2811-1:2001 “Verven en 
vernissen –Bepaling van de dichtheid – Deel 1: Methode met pyknometer”. 
 
Vaste stof gehalte 
 
Het vaste stof gehalte uitgedrukt in massapercent wordt bepaald volgens de norm NBN EN 
ISO 3251:2008 “Verven en vernissen en kunststoffen – Bepaling van het gehalte aan niet 
vluchtige bestanddelen”. 
 
VOS gehalte 
 
Het VOS gehalte wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 11890-1:2007 “Verven en 
vernissen – Bepaling van het gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) – Deel 1: 
Verschilmethode”. 
 
Viscositeit  
 
De viscositeit wordt bepaald volgens de norm ASTM D 562-01 (2005) “Standard Test 
Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-
Type Viscometer”. 
 

Maalfijnheid 
 
De maalfijnheid wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 1524:2002 “Verven, 
vernissen en drukinkten – Bepaling van de maalfijnheid” 
 
Pigmentgehalte 
 
Het pigmentgehalte wordt bepaald volgens NBN EN ISO 14680-2:2006 “Verven en 
vernissen – Bepaling van het pigmentgehalte – Deel 2: Methode door verassing”. 
 
Afhankelijk van het type verf 

 
Aluminiumgehalte 

 
Bepaling van het aluminiumgehalte volgens ISO 1247:1974 “Aluminium pigmenten 
voor verven” en ISO 1247:1974/Amd 1:1982.  
 
Ijzeroxide gehalte 
 
Bepaling van het gehalte ijzeroxide (rood oxide) volgens NBN EN ISO 1248:2008 
“Ijzeroxidepigmenten – Specificaties en beproevingsmethoden”. 
 
Zinkgehalte 
 
Bepaling van het gehalte zinkpoeder volgens NBN EN ISO 3549:2002 “Zinkstofpigmenten 
voor verven – Specificaties en beproevingsmethoden”. 
 
Zinkfosfaatgehalte 
 
Bepaling van het gehalte zinkfosfaat volgens ISO 6745:1990 “Zinkfosfaat pigmenten voor 
verven – Specificaties en beproevingsmethoden”. 
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Ijzerglimmergehalte 
 
Bepaling van het gehalte ijzerglimmer volgens ISO 10601:2007 “Ijzerglimmer pigmenten 
voor verven – Specificaties en beproevingsmethoden”. 
 
Titaandioxidegehalte 

 
Bepaling van het gehalte titaandioxide volgens NBN EN ISO 591-1:2001 
“Titaandioxidepigment voor verven – Deel 1: Specificaties en beproevingsmethoden”. 

 
Loodgehalte 
 
Het loodgehalte wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 3856-1:2003 “Verven en 
vernissen –Bepaling van het gehalte aan oplosbare metalen – Deel 1: Bepaling van het 
loodgehalte – Atoomabsorptiespectrometrie in de vlam en spectrofotometrie met dithizon”. 
 
Chroom(VI)-gehalte 
 
Het Chroom(VI)-gehalte wordt bepaald volgens de norm NBN EN ISO 3856-5:2003 
“Verven en vernissen – Bepaling van het gehalte aan oplosbare metalen – Deel 5: Bepaling 
van het Chroom(VI)-gehalte van het pigment van de vloeibare verf of van de verf in 
poedervorm – Spectrofotometrie met difenylcarbazide”. 
 

3.2.2. Keuringsaanvraag 
 
Voor de start van de verfwerken richt de aannemer een keuringsaanvraag voor 
identificatieproeven aan AMS-Hasselt. De resultaten van deze identifcatieproeven moeten 
voldoen aan de waarden opgegeven in de technische fiches van de verffabrikant of in het 
beproevingsrapport (zie 5.1). 
 
Naast de monsters nodig voor de identificatieproeven wordt van elk verfproduct dat 
onderdeel is van het verfsysteem een monster van 1 liter ter beschikking gesteld. Deze 
verfmonsters worden gedurende 1 jaar bewaard in het labo van AMS-Hasselt waarna ze 
teruggenomen worden door de verfleverancier.  
 
De keuringsaanvraag gebeurt met een formulier volgens onderstaand model. 
 

KEURINGSAANVRAAG 
 
 
 
gericht aan:  AMS-Hasselt 
   Crutzenstraat 9 – 3500 Hasselt 
   tel: 011- 85 81 60 
   fax: 011 – 85 81 70 
   e-mail: amskeuringen@vlaanderen.be 
 
 
datum van aanvraag: 
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VERFFABRIKANT- OF LEVERANCIER 

naam 
 

adres 
 

fax 
 

contactpersoon 
 

tel. nr.  
 

e-mail 
 

 

GEGEVENS WERK 

aanneming 

 

bestek 
 

hoofdaannemer 
 

 

BESCHERMINGSSYSTEEM 

 
 

OPPERVLAKTEVOORBEHANDELING 

methode 
 

reinheidsgraad 
 

ruwheid 
 

 
 

METALLISATIE / GALVANISATIE 

metallisatie  
(NBN EN ISO 14919 
ZnAl15)120  

 

galvanisatie 
 

 
 

VERFSYSTEEM  

corrosiebelastingcategorie  
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duurzaamheidgebied hoog 

OPBOUW VERFSYSTEEM 

verflaag merknaam type verf kleur NDFT (µm) 

1 
 
 

 
  

2 
 
 

 
  

3 
 
 

 
  

4 
 
 

 
  

5 
 
 

 
  

 
 

  
  

 
 
4. Corrosiebelastingcategorieën en duurzaamheid 
 
Volgende corrosiebelastingcategorieën uit de norm NBN EN ISO 12944-2:1998 worden in 
aanmerking genomen: 
 

Atmosferische corrosiebelastingcategorieën 

C4 
(hoog) 

Industriële gebieden en kustgebieden met een gematigd 
zoutgehalte 

C5-I 
(zeer hoog - industrie) 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en agressieve 
atmosfeer 

C5-M 
(zeer hoog - maritiem) 

Kust en offshore-gebieden met een hoog zoutgehalte 

Corrosiebelastingcategorieën voor water en bodem 

Im1 
(zoet water) 

Rivierinstallaties - kanalen met zoet water 

Im2 
(zeewater of brak water) 

Havengebieden met constructies zoals sluisdeuren, dammen, 
pieren, kaaimuren, offshore-constructies 

Im3 
(bodem) 

Ondergrondse opslagtanks, stalen pijlers, damwanden,  
stalen leidingen 

 
Naast elke corrosiebelastingcategorie zijn voorbeelden van de omgeving (buiten) gegeven. 
 
Volgens de norm ISO 20340:2003 omvat corrosiebelastingcategorie Im2 volgende zones: 
- de onderwaterzone (de zone die zich permanent onder water bevindt); 
- de getijdezone (de zone die onderhevig is aan de getijdewerking); 
-    de splashzone (de zone die bevochtigd kan worden door golven en spatten van zeewater 
     of brak water). 
 
Beschermingssystemen voor corrosiebelastingcategorieën C5-I en C5-M kunnen ook 
gebruikt worden voor corrosiebelastingcategorie C4. 
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De beschermingssystemen hebben steeds het duurzaamheidgebied hoog (meer dan 15 jaar) 
volgens de norm NBN EN ISO 12944-1:1998. De duurzaamheid is de verwachte 
levensduur van een beschermend systeem vóór het eerste grote schilderonderhoud. Het is 
geen garantietijd. 
 
5. Beschermingssystemen voor nieuwe constructies 
 
5.1. Algemeen 
 
Er is een onderscheid tussen de voorbeeldsystemen volgens de norm NBN EN ISO 12944-
5:2007 en de niet-voorbeeldsystemen.  
 
Voorbeeldsystemen zijn systemen die goed gekend zijn en hun nut bewezen hebben. Hier 
worden enkel identificatieproeven op gedaan. 
 
Voor de niet-voorbeeldsystemen maakt de aannemer een beproevingsrapport over waaruit 
blijkt dat het door hem voorgestelde verfsysteem voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
NBN EN ISO 12944-6:1998.  
Bij gebrek aan een dergelijk beproevingsrapport worden de identificatieproeven en 
corrosieverouderingsproeven volgens NBN EN ISO 12944-6:1998 uitgevoerd op kosten 
van de verfleverancier.  
 
Voor niet-voorbeeldsystemen toe te passen op constructies in maritieme havens die 
onderhevig zijn aan een belasting Im2, is een bijkomend beproevingsrapport vereist 
conform de norm ISO 20340:2003, aangevuld met de eisen van tabel 1 van de norm 
Norsok Standard M-501 Rev. 5 June 2004.  
 

5.2. Voorbeeldsystemen 
 
Enkel de hieronder vermelde beschermingssystemen uit de norm NBN EN ISO 12944-
5:2007 worden toegepast. 
 
De laagdikte van de primer epoxyzink of polyurethaanzink kan eventueel verminderd 
worden afhankelijk van de voorschriften van de verffabrikant. De laagdikte van het totale 
beschermingssysteem blijft. 
 
De alifatische polyurethaaneindlaag bedraagt minstens 50 µm. 
 
 
5.2.1. Corrosiebelastingcategorie C4 – duurzaamheidgebied hoog 
 
5.2.1.2. Gegalvaniseerde ondergrond 
 

A*7.11PU verfproduct laagdikte 

 2-component 1-component  
primer epoxy ijzerglimmer polyurethaanijzerglimmer 80 µm 

eindlaag alifatische polyurethaan alifatische polyurethaan 80 µm 
   160 µm 

 
 
5.2.1.3. Gemetalliseerde ondergrond 
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A*8.01 verfproduct laagdikte 

 2-component 1-component  
sealer epoxy ijzerglimmer polyurethaanijzerglimmer - 

tussenlaag epoxy ijzerglimmer polyurethaanijzerglimmer 
eindlaag epoxy ijzerglimmer polyurethaanijzerglimmer 

160 µm 

   160 µm 
 
5.2.4. Corrosiebelastingcategorie Im1-Im2-Im3 – duurzaamheidgebied hoog 
 
5.2.4.2. Gemetalliseerde ondergrond 
 

A*8.04 verfproduct laagdikte 

 2-component  
sealer epoxy ijzerglimmer - 

tussenlaag epoxy ijzerglimmer 
eindlaag epoxy ijzerglimmer 

320 µm 

  320 µm 
 
5.5. Bescherming tegen corrosie onder de grond 
 
Onder de grond is er gevaar voor o.a. zwerfstroomcorrosie en bacteriologische corrosie. 
Dergelijke corrosie wordt niet verholpen door verven. Atmosferische corrosie is gezien de 
kleine hoeveelheid zuurstof weinig waarschijnlijk. Verven is dus niet nodig: damplanken aan 
de grondzijde worden bijgevolg niet geverfd. 
De beschermingssystemen voor corrosiebelastingcategorie Im3 - duurzaamheidgebied hoog 
kunnen hier toegepast worden.  
Aanvulgrond zal meestal problemen veroorzaken. Hierbij kan op een nuttige manier 
omzendbrief 576-D/2 d.d. 14.01.85 met betrekking tot gewapende grond gebruikt worden. 
Indien de grond vochtig en goed geleidend is, kan men kathodische bescherming toepassen 
(zie 5.4) indien nodig. 
 
5.6. Bescherming tegen corrosie van door beton omhulde oppervlakken 
 
In beton is staal zonder bescherming volledig gepassiveerd (E-pH diagram van M. Pourbaix) 
zolang de pH-waarde groter is dan 7. 
Afhankelijk van de kwaliteit van het beton (grondstoffen, W/C factor, compaciteit), van de 
carbonatatiesnelheid en van de eventuele beschermingsmaatregelen (kathodische bescherming, 
bekleding) kan men stellen dat mits voldoende betondekking de passivatie gedurende de ganse 
levensduur van het kunstwerk verzekerd is. 
Verf op het staal is dus alleen nodig tot vijf centimeter in het beton om corrosie door 
differentiële aëratie te beletten. 
Deze vijf centimeter wordt gemeten vanaf de rand van het ter plaatse gestorte beton. 
Geprefabriceerde onderdelen (zoals bvb breedplaten) die op de staalstructuur geplaatst worden 
hebben geen aandeel in deze vijf centimeter. 
 
Bij een overgang staal-beton wordt het beton over tien centimeter verplicht meegeverfd. 
Dit is niet van toepassing voor de breedplaten. 
 

7. Uitvoeren van beschermingswerken 
 
7.1. Algemeen 
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De kwaliteit van de beschermingswerken hangt hoofdzakelijk af van de correcte 
uitvoering. De bepalingen in dit bijgevoegd artikel worden nauwgezet opgevolgd en de 
kwaliteit van het werk zal worden nagekeken door de beschreven controles. 
Er wordt aan herinnerd dat paragraaf 5 van artikel 12 van de bijlage van KB 26-09-1996 
o.a. preciseert: 
“Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden kunnen later nog worden afgekeurd. Ze 
moeten door de aannemer onmiddellijk worden vervangen, wanneer uit een nieuw 
onderzoek zou blijken, hetzij vóór het in gebruik nemen, hetzij bij het verwerken, hetzij na 
de uitvoering van de opdracht maar vóór de definitieve oplevering, dat zij gebreken of 
beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet werden opgemerkt of 
beschadigingen die achteraf zijn ontstaan.” 
 
De aannemer legt, tien dagen voor de aanvang van de werken, aan de aanbestedende 
overheid het verfprogramma voor, inbegrepen de voorbereiding van de oppervlakken, 
rekening houdend met de wachttijden tussen de verschillende bewerkingen, de praktische 
verwerkingstijden van de producten, hun bewaartijd, de toepassingsmethode, de grootte en 
de complexiteit van het kunstwerk en zijn ligging. 
Voorzorgen qua verwarming, ventilatie en de beschermingsconstructie worden vermeld 
(zie 7.10). De minimale en maximale wachttijd tussen de lagen wordt door de aannemer 
voorgesteld in zijn verfprogramma. De verfwerken mogen slechts door geschoolde en 
ervaren werklieden uitgevoerd worden (zie 7.3) met materieel dat perfect aangepast is en 
goed onderhouden. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de testen uit te 
voeren die het nodig acht om zich hiervan te verzekeren (realisatie van getuigeplaatjes). 
 
Alle wettelijke bepalingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieubescherming 
worden nageleefd. 
 
7.2. Kleur of tint 
 
Indien het bestek een kleur of tint volgens een onderling overeengekomen getuigemonster 
oplegt voor de eindlaag wordt deze voor de uitvoering van de werken ter goedkeuring 
voogelegd aan de aanbestedende overheid. 
 
 
7.3. Opslaan van de verf 
 
De kwaliteit van het verfwerk hangt ook af van de gebruikte verf. De goedgekeurde verf 
wordt opgeslagen onder controle van de aanbestedende overheid in een gesloten lokaal bij 
een temperatuur van minstens +5°C en hoogstens +30°C. Alleen de voorgeschreven 
verfsoorten mogen zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar het verfwerk wordt 
uitgevoerd.  
Iedere dag wordt de verf die nodig is voor het werk van de dag uitgedeeld: na het 
wegnemen van het oppervlaktevel en het uitzeven van de korrels wordt de verf vóór 
gebruik goed gemengd met een mechanische menger. Alle pigmenten zijn dispergeerbaar. 
Verfresten worden op het einde van de dag in gesloten bussen gedaan en 's anderendaags 
gemengd en gehomogeniseerd met de nieuwe verf. 
Het toezichthoudende personeel van de aanbestedende overheid heeft het recht telkens als 
het de werkplaats bezoekt, door monsterneming of enig ander middel dat het nodig 
oordeelt, na te gaan of de verwerkte verf dezelfde is als deze in de gemerkte bussen. 
Verven mogen niet gebruikt worden na hun opgegeven vervaldatum. 
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In geval van bedrog inzake kwaliteit van de verwerkte verf heeft de aanbestedende 
overheid het recht reeds geverfde oppervlakken gedeeltelijk of geheel te doen stralen en 
herverven. 
 
7.4. Certificatie industriële schilders 
 
De inschrijvers voegen bij hun offerte een verklaring vermeldend, dat ze, voor de 
uitvoering van de werken, zullen beschikken over minstens 1 op 4 schilders die erkend zijn 
als gekwalificeerd voor de uitvoering van anticorrosiewerken, geïntegreerd in het bedrijf.  
De enigen die erkend zijn als gekwalificeerd op het vlak van anticorrosie schilderwerken 
zijn de schilders die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- houder zijn van het Basiscertificaat industriële schilder “Manueel ontroesten en 

schilderen”; 
- gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een bedrijf dat beschikt over een 

“Geldigheidsverklaring Industriële Schilder Anticorrosie” of als zelfstandige 
beschikken over de genoemde geldigheidsverklaring. 

Als bewijsstuk wordt een kopie van het persoonscertificaat voor elke in te zetten persoon 
en de geldigheidsverklaring van het bedrijf of van de betrokken onderaannemer(s) 
toegevoegd, afgeleverd door een door Belac geaccrediteerde certificatie-instelling volgens 
de norm NBN EN ISO/IEC 17024:2003. 
Een certificering bekomen in een andere lidstaat van de Europese Unie, is gelijkwaardig 
als ze afgeleverd is door een volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17024:2003 
geaccrediteerde certificatie-instelling.  
De aanbestedende overheid is als enige bevoegd om de gelijkwaardigheid van het 
certificaat te beoordelen. 
Een persoon kan rechtvaardigen dat hij voldoet aan de voorwaarden beschreven in het 
BCCA-reglement. In dit geval zal de evaluatie van de competenties gebeuren op basis van 
een erkenning van de criteria beschreven in het Belgisch systeem.  
Het verifiëren van de aangehaalde competenties zal gebeuren door de aanbestedende 
overheid op kosten van diegene aan wie de aanbesteding wordt gegund. 
 
7.5. Condities en materieel 

 
Borstels, rollen en spuitapparatuur worden in functie van het verfsysteem gekozen zodat 
een uniforme, continue en homogene film, kan aangebracht worden. 
Het gebruik van radiatorkwasten en bokkenpoten is verboden. 
Verven door onderdompeling van de stukken is verboden. 
Alle apparatuur wordt gereinigd bij een werkonderbreking die groter is dan de 
verwerkings- of drogingstijd. 
Doseerpompen ingeval van tweecomponentenverven worden regelmatig nagezien op hun 
juist debiet.  
 
Verven is niet toegelaten: 
- in felle zonneschijn; 
- bij regen of mist; 
- indien de temperatuur van de ondergrond minder is dan het heersende dauwpunt + 3°C; 
- indien de temperatuur van de ondergrond minder is dan 5°C; 
- indien de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 85%. 
De aanbestedende overheid kan lichte afwijkingen in functie van de technische fiches van 
de verffabrikant toestaan. 
 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  212 

De aannemer stelt de volgende meetapparatuur met ijkingscertificaat ter beschikking van 
de aanbestedende overheid: 
- apparatuur voor de meting van de temperatuur van de ondergrond in °C; 
- apparatuur voor de meting van de temperatuur van het heersende dauwpunt in °C; 
- diktemeter (volgens NBN EN ISO 2178:1995); 
- aanhechtingsmeter (volgens NBN EN ISO 2409:2007); 
- ruwheidsmeter (volgens NBN EN ISO 4287:1998) 
- meter voor trichromatische coördinaten en glans (volgens ASTM D 523 (2008)). 
 
Geen enkele operatie (stralen, schoonmaken, verven) wordt uitgevoerd zonder 
toestemming van de aanbestedende overheid. De toestemming wordt gevraagd voor elke 
verflaag. 
Tussen 1 november en 15 maart mogen geen operaties buiten uitgevoerd worden, tenzij de 
atmosferische omstandigheden voldoende gunstig zijn, en hierover oordeelt alleen de 
aanbestedende overheid. 
Niettegenstaande de gegeven toestemming, voert de aannemer het werk steeds uit op eigen 
risico. 
 

7.6. Niet te verven onderdelen en verbindingen 

 
De verf wordt aangebracht op alle metalen delen met de volgende uitzonderingen: 
- wrijvende en rollende oppervlakken van beweegbare opleggingen; 
- contactvlakken van verbindingen met voorgespannen HT-bouten die werken op 

wrijving, zodat de juiste wrijvingscoëfficiënt gegarandeerd blijft; 
- delen die meer dan 5 cm diep ingebetonneerd worden. 
 
Er mag niet gelast worden op geverfde ondergrond. Eerst wordt de verf verwijderd. 
Indien onderdelen worden geschilderd die op de werf gelast worden, worden deze 
onderdelen afgeplakt op alle plaatsen die aan verwarming en lassen zullen bloot staan. In 
het geval van een meerlagensysteem wordt iedere laag stapsgewijs afgeplakt. De laatste 
laag wordt over een groter oppervlak gezet, bv tussen twee verstijvers, tot voldoening van 
de aanbestedende overheid. 
 
Na stralen worden de lasnaad en afgeplakte zone errond geverfd.  
 
De koppen van klinknagels en de verwarmde zone er rond worden na montage en vóór het 
aanbrengen van het gekozen verfsysteem volledig gestraald tot reinheidgraad Sa 2 ½ en 
ruwheidsgraad Ra > 6,3 µm. 
 
Bouten, moeren, onderlegringen, voegen en de verbonden stukken eromheen worden 
gestraald en de eerste of tweede verflaag die hierop toegepast wordt, is verplicht 
thixotroop. 
Er wordt een perfecte dichting verzekerd door de verf. 
 
Plaatranden van verbindingen met bouten of klinknagels, die blootgesteld zijn aan de 
buitenatmosfeer, worden na het verfwerk afgedicht met een siliconenkit. 
Uitzondering hierop zijn de randen van verbindingen van gestraalde oppervlakken met 
aangespannen HT-bouten die steeds onmiddellijk na het definitief aanspannen afgedicht 
worden. 
De siliconenkit is neutraal, is niet van het azijnzuurtype, hecht zeer goed, is elastisch en 
heeft een goede weerstand tegen de weersomstandigheden gedurende minimum 10 jaar. 
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7.7. Verflagen 
 
Alle lagen mogen in het atelier of op de werf aangebracht worden. Na montage op de werf 
wordt nagegaan of: 
- de reparaties van alle lagen vakkundig gebeurden; 
- er nog werkzaamheden hoeven te gebeuren die het eindresultaat zouden kunnen 

beïnvloeden. 
 
De reparaties van de eindlaag worden over een groter oppervlak uitgevoerd, bv tussen 2 
verstijvers tot voldoening van de aanbestedende overheid; 
 
De vermelde laagdikte van de verven en de verfsystemen, is steeds de NDFT (nominal dry 
film thickness - nominale droge laagdikte) in µm. Voor de verfsystemen aangebracht op 
een gegalvaniseerde of gemetalliseerde deklaag slaat de aangegeven totale laagdikte enkel 
op het verfsysteem. 
 
De kleur van de verschillende lagen wordt zo gekozen dat er duidelijk onderscheid is met 
de eerstvolgende laag. De kleur van de eindlaag wordt gekozen door de aanbestedende 
overheid. 
 
Het is steeds toegestaan de vereiste totale laagdikte te bekomen in een hoger aantal lagen 
dan voorzien in de onder hoofdstuk 5 en 6 vermelde systemen. Dit kan geen aanleiding tot 
een meerprijs. Als bijkomende laag wordt steeds de tussenlaag gekozen. 
 
Op moeilijk bereikbare plaatsen, hoeken, kanten en hoeknaden van een gestraald oppervlak 
wordt altijd een extra laag met de borstel op de eerste laag aangebracht. Dit wordt 
omschreven als “stripe coating”. 
 
Verven die zink bevatten worden van zodra ze schijnbaar volledig droog zijn oververfd. 
 
Damplanken en buispalen worden bij voorkeur in het atelier geschilderd. 
 
7.8. Nazicht op de droge film 
 
Elke verflaag en het volledige verfsysteem worden gecontroleerd in het stadium 
‘schijnbaar volledig droog’. 
 
7.8.1. Laagdikte 
 
Diktemetingen worden volgens de norm NBN EN ISO 2178:1995 uitgevoerd op volledig 
doorharde verf en propere oppervlakken.  
In geval de ondergrond niet-magnetisch is geldt de norm NBN EN ISO 2360:2004. 
Een meting is het rekenkundig gemiddelde van 10 metingen per vierkante decimeter. 
Er worden in principe 3 metingen uitgevoerd per vierkante meter oppervlak dat te 
controleren valt ofwel 3 metingen per lopende meter in het geval van te controleren 
profielen. Afhankelijk van de controleresultaten mag de aanbestedende overheid beslissen 
het aantal uit te voeren metingen te wijzigen. Plaatsen die moeilijk te verven of te bereiken 
zijn worden nauwkeuriger (grondiger) onderzocht. 
De gemeten laagdikte mag ten hoogste 20% minder bedragen dan de voorgeschreven 
minimum laagdikte; deze afwijking mag niet vaker voorkomen dan in 5% van het aantal 
laagdiktemetingen. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  214 

Diktemetingen volgens methode 5B (wedge cut) van NBN EN ISO 2808:2007 worden 
toegelaten op metallieke ondergrond en aanbevolen op hout en beton. 
 
7.8.2. Hechting 
 
Controle op hechting wordt uitgevoerd op alle verflagen van het verfsysteem door middel 
van de ruitjesproef. De controle is destructief en noodzaakt bijwerken. Deze controle wordt 
dan ook tot een minimum herleid wat betreft de eindlaagcontrole. In het begin wordt een 
meting per 10 m2 uitgevoerd. In functie van de behaalde resultaten zal het aantal metingen 
verhoogd of verlaagd worden.  
Het gebruikte werktuig voor de controle op de hechting door middel van de ruitjesproef is 
uitsluitend het handbediende model. 
Het snijgereedschap heeft meerdere snijdende messen volgens 2.1.1. b. van de norm NBN 
EN ISO 2409:2007 en daarenboven nog een mogelijke tussenafstand van 3 mm tussen de 
snijdende kanten.  
Het interval tussen de zes insnijdingen bedraagt: 
- 1 mm voor een bekledingsdikte tussen de 0 en 60 µm, 
- 2 mm voor een bekledingsdikte tussen de 60 en 120 µm, 
- 3 mm voor een bekledingsdikte boven de 120 µm. 
Graad 2 zoals bepaald in de norm NBN EN ISO 2409:2007 mag niet overschreden worden. 
Indien voorgeschreven in het bijzonder bestek kan de hechting gemeten worden door 
tractie van Ø 20 mm pastilles volgens NBN EN ISO 4624:2003. 
 
 

 

 

7.8.3. Uiterlijk 
 
De hieronder vermelde onvolmaaktheden op gebied van aspect en uitzicht zijn niet 
toegelaten: 
- roest, 
- blaren, 
- barsten, 
- afschilfering, 
- gebrek aan verf, 
- aflopers. 
 
Herschildering op gronde van esthetische criteria kan geeist worden. 
 
7.9. Gebreken 
 
Elk gebrek, vastgesteld tijdens het verfwerk door de aanbestedende overheid, wordt 
verwijderd en hersteld.  
 
Wanneer uit controle blijkt dat de opgegeven laagdiktes niet gehaald worden, wordt een 
extra laag gezet zonder dat dit aanleiding kan geven tot een meerprijs. 
 
De aannemer herbegint op zijn kosten alle werk of deelwerk dat na uitvoering of bij de 
voorlopige oplevering niet de vereiste kwaliteiten bezit of niet voldoet aan de voorwaarden 
van het contract. 
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De herstellingen van de eindlaag tengevolge van tekortkomingen op gebied van kwaliteit 
en/of naleving van het contract mogen het uniforme uitzicht van het geheel van het 
schilderwerk niet schaden. 
Indien de te herstellen oppervlakken meer dan 50% van het totale zichtbare oppervlak van 
de constructie vertegenwoordigen, wordt het volledig zichtbare betrokken oppervlak 
herschilderd zodat de eenvormigheid van aanzicht en kleur gewaarborgd is. 
 
De aannemer stopt de werken wanneer een element ontdekt wordt dat de goede uitvoering 
van zijn werken zou kunnen schaden. 
Hij verwittigt de aanbestedende overheid binnen de drie dagen met een aangetekende brief. 
De aannemer doet voorstellen om aan de voornoemde toestand te verhelpen en uit te 
rekenen welke verlenging van uitvoeringstermijn eventueel hieruit zou voortvloeien. 
 
 

61.50.10  Voorbereiden van de ondergrond 

b61.50.13  Thermisch verzinken  van steunconstructie  VH  kg 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het thermisch verzinken van de steunconstructie voor de schuiven tegen 
muur in gebouw, profiel in vloerplaat voor afsluiting schuiven en de  
geleidingsvoorzieningen van schuiven. (cfr. Artikel b42.10.11b en  b42.10.13). 
 
De bepalingen van b61.50.00 zijn van toepassing  
 

B. Lokalisatie 

Het thermisch verzinken kan enkel gebeuren in een werkhuis. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

De hoeveelheden worden uitgedrukt in VH kg. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De hoeveelheid die verrekend worden onder deze post is exact dezelfde als de hoeveelheid 
die verrekend wordt onder artikel b42.10.13 en art.b42.10.11b. 
In de eenheidsprijs van elke post zijn alle kosten voor het aanbrengen van de 
corrosiebescherming begrepen, evenals alle (eventuele) transportkosten voor het transport 
van de fabricatie naar de corrosiebeschermingsinstallatie en het transport van de 
corrosiebeschermingsinstallatie naar de werf. 

b61.50.14  Corrosiebescherming van de aanhorigheden van waterbouwkundige 

werken 

A. Materiaalbeschrijving 

Bescherming tegen corrosie van de aanhorigheden met inbegrip van de ankeringen en 
bouten volgens b61.50.00. Onder de aanhorigheden van de waterbouwkundige werken 
wordt in dit bestek begrepen: ladders met inbegrip van de bijhorende handgrepen op de 
kaaimuur en de ladders in wateropvangbak.  
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B. Lokalisatie 

De metallisatie gebeurt in het werkhuis of op de werf, na samenspraak met de 
aanbestedende Overheid. 
 

C. Moment van uitvoering 

Het metallisatie wordt uitgevoerd onmiddellijk na het stralen en ontstoffen zodat de 
zuiverheidsgraad Sa 3 blijft tot het moment van aanbrengen van de zink-
aluminiumlegering. 
 

D. Uitvoering 

De bescherming tegen corrosie van ladders en van de staalgedeeltes van de 
geleideconstructies op- en afwaarts bestaat uit beschermingssysteem A*8.04 (inclusief 
metallisatie). 
 
Ingebetonneerde delen moeten niet beschermd worden tegen corrosie. 
 
Voorafgaand aan deze beschermingswerken stelt de aannemer de aanbestedende overheid 
en de keuringsinstantie (Afdeling Metaalstructuren – Crutzenstraat 9, 3500 Hasselt) 
schriftelijk op de hoogte van het gekozen type bescherming voor elk van de opgesomde 
aanhorigheden.   
 

E. Kwaliteitseisen 

De bepalingen van artikel b61.50.00 zijn van toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Voor elke soort van de te beschermen aanhorigheden wordt een aparte post voorzien. De 
hoeveelheden worden uitgedrukt in VH m of VH stuks. 

G. Opmeting en verrekening 

In de eenheidsprijs van elke hierondervermelde post zijn alle kosten voor het aanbrengen 
van de corrosiebescherming begrepen, evenals alle (eventuele) transportkosten voor het 
transport van de fabricatie naar de corrosiebeschermingsinstallatie en het transport van de 
corrosiebeschermingsinstallatie naar de werf. 
 
Voor elk van de posten zijn de kosten voor het beschermen van de ankeringen en bouten 
begrepen in de prijs. Voor de posten b61.50.14a en b (corrosiebescherming van de ladders 
en bijhorende handgrepen) wordt het geheel van ladder, handgreep, uitschuifbare 
instapbeugel, veiligheidsrail, eventuele voetplaatjes en bijhorende ankeringen en bouten als 
één stuk gerekend. 
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b61.50.14a Corrosiebescherming van ladders kaaimuur VH  stuks 

b61.50.14b Corrosiebescherming van ladders 4m<L< =5m VH  stuks 

61.50.40  Varianten 

b61.50.42  Corrosiebescherming van damplanken  

A. Materiaalbeschrijving 

Bescherming tegen corrosie van de gedeeltes van de damplanken welke na het inbrengen 
in contact komen met water, in de splashzone, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van 
dienstorder LIN 2000/23 van 12 oktober 2000 over damwanden, door 
beschermingssysteem A*8.04 (inclusief metallisatie) volgens b61.50.00. 
 

B. Lokalisatie 

In de splash-zone volgens het dienstorder LIN 2000/23. 
 

C. Moment van uitvoering 

 
Het metalliseren wordt uitgevoerd onmiddellijk na het stralen en ontstoffen zodat de 
zuiverheidsgraad Sa 3 blijft tot het moment van aanbrengen van de zink-
aluminiumlegering. Op een gemetalliseerd oppervlak wordt dadelijk het 
beschermingssysteem aangebracht om de poriën van de neergelegde 
zinkaluminiumlegering volledig te vullen. Het doel is dat de droge verf in de metallisatie 
ligt, en niet erop. 
 

D. Uitvoering 

De bescherming tegen corrosie bestaat uit  
- Stralen van de te verven oppervlakken (Sa 3); 
- Metallisatie; 
- Beschermingssysteem A*8.04; 
- Op moeilijk bereikbare plaatsen, hoeken, kanten en hoeknaden wordt een extra eerste 

verflaag aangebracht op de eerste laag (stripe-coating). 
 
Alle schade aan de schilderwerken op de damplanken die ontstaat door andere 
werkzaamheden (b.v. plaatsen en verankeren van wrijfhout, baggerwerken,…) wordt 
eveneens hersteld volgens de regels van de kunst en volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid, op de plaatsen door hen aangeduid.  Dergelijke 
herstellingswerken zijn ten laste van de aannemer. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Het schilderen van metalen oppervlakken in de splashzone wordt uitgedrukt in V.H. m² 
(met uitzondering van de extra laag voor het bijwerken van moeilijk bereikbare 
oppervlakken die vervat is in post b61.50.42d en wordt uitgedrukt in een globale prijs). 
 

G. Opmeting en verrekening 
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Opmeting gebeurt per ontwikkelde meter damplank. 
 

b61.50.42a  Stralen  VH m² 

b61.50.42b  Metallisatie  VH m² 

b61.50.42c  Beschermingssysteem A*8.04  VH m² 

b61.50.42d  Extra laag  GP 

 

b61.50.50  Aanvullingen 
 

b61.50.52 Beschermingssysteem A*8.04 

A. Materiaalbeschrijving 

Het beschermingssysteem is het systeem A*8.04 (inclusief metallisatie) zoals beschreven 
in b61.50.00 
 
B. Lokalisatie 

Het beschermingssysteem wordt aangebracht op de schuiven, de steunen en de 
steunconstructie van de loopvloeren , en het kroosrekken. 
 
 
C. Moment van uitvoering 

De metallisatie wordt uitgevoerd onmiddellijk na het stralen en ontstoffen zodat de 
zuiverheidsgraad Sa 3 blijft tot het moment van aanbrengen van de zink-
aluminiumlegering. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De bepalingen van artikel b61.50.00 zijn van toepassing. 
 
 
F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH stuks. 
 
G. Opmeting en verrekening 

Artikel wordt opgesplitst in verschillende posten, uitgedrukt in VH stuks. Alle toebehoren 
zijn inbegrepen. 
 
In de prijs van het beschermingssysteem is het stralen inbegrepen   Is eveneens inbegrepen 
de levering, de voorbereiding en de verwerking van alle grondstoffen, alsmede de 
voorbereiding, het wegnemen van olie en vuil, vreemde stoffen enz. op de te behandelen 
oppervlakken. 
In de eenheidsprijs van elke hierondervermelde post zijn alle kosten voor het aanbrengen 
van de corrosiebescherming begrepen, evenals alle (eventuele) transportkosten voor het 
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transport van de fabricatie naar de corrosiebeschermingsinstallatie en het transport van de 
corrosiebeschermingsinstallatie naar de werf. 
 
Voor elk van de posten zijn de kosten voor het beschermen van de ankeringen en bouten 
begrepen in de prijs.  
 

b61.50.52a Bescherminggssysteem op schuiven  bovenpand VH  st 

b61.50.52b Beschermingssysteem op schuiven  benedenpand breedte 3,70m VH  st 

b61.50.52c Beschermingssysteem op schuiven  benedenpand breedte 2,40m VH  st 

b61.50.52d Beschermingssysteem op schuiven  gebouw breedte 3,70m  VH  st 

b61.50.52e Beschermingssysteem op schuiven  gebouw breedte 5,10m VH  st 

b61.50.52f Beschermingssysteem op kroosrekken bovenpand VH  st 

b61.50.52g Beschermingssysteem op kroosrekken benedenpand VH  st 

b61.50.52h Beschermingssysteem op steunconstructie (profielen) loopvloeren  VH  

st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.  SLUISDEUREN EN STUWSCHUIVEN 
 

71.00  SLUISDEUREN EN STUWSCHUIVEN 
 

b71.00.03  Loopvloeren met open mazen   

Artikel 71.00.03 blijft van toepassing mits de volgende wijzigingen 

A. Materiaalbeschrijving 

De loopvloeren worden gedimensioneerd voor een nuttige belasting van 2,5kN/m². 
De loopvloeren zijn roostervloeren met open mazen, en bestaan uit vakken gevormd door 
verticaal geplaatste platen (minimum  2mm dikte) in rechthoekige mazen (maximale 
tussenafstand 40mm). de vakken hebben rondom een kader, zodat een paneel gevormd 
wordt. 
 
De loopvloer boven de aanwezige elektromechanische uitrusting dient te bestaan uit 
verschillende segmenten en dient scharnierend te worden opgesteld door middel van 
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verzonken scharnieren zodanig dat het rooster 180° kan draaien om opengelegd te kunnen 
worden. De roosters bestaan uit verschillende delen zodat deze in principe door één 
persoon kunnen gelicht worden.Voor scharnierende looproosters is afzonderlijke post 
voorzien in meetstaat, prijs per m² alle toebehoren ten behoeve van scharnierende werking 
inbegrepen. 
 
De loopvloeren evenals hun vastzettingselementen, behalve de corrosievaste stalen bouten 
(klasse A4-70 volgens NBN EN 3506-1 t/m 3), worden thermisch verzinkt volgens de 
bepalingen van b61.50.00. 
 

B. Locatie 

Het betreft hier de loopvloeren boven het omloopkanaal  en in het benedenpand thv de 
zone voor schuiven. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Leveren en plaatsen van thermisch verzinkte loopvloeren met open mazen: vermoedelijke 
hoeveelheid m². 
 
Zijn inbegrepen: 
 

- De bevestigingselementen 
- De corrosievaste stalen bouten 
- Het thermisch verzinken 
- Alle nodige transport 

b71.00.03a  Loopvloeren met open mazen, vast VH m²   

b71.00.03b  Loopvloeren met open mazen, scharnierend VH m²  

 
71.02  Ontwerprichtlijnen  

 
71.02.00 Algemene bepalingen 

 
A. Materiaalbeschrijving 

 
De berekening betreft de stabiliteit van de schuiven en de kroosrekken. 
 
De afmetingen op de plannen worden als basis genomen voor de berekeningen en worden 
slechts gewijzigd indien uit de berekeningen blijkt dat dit noodzakelijk is. 
 
De minimum plaatdikte van samengestelde profielen (stalen regels, stijlen, harren, evenals 
de opwaartse en afwaartse beplating) bedraagt 10 mm. De minimum lijfplaatdikte van 
gewalste profielen bedraagt 8 mm. 
 
C. Moment van uitvoering 
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De berekeningen moeten beëindigd zijn en goedgekeurd worden door de aanbestedende 
overheid vóór de aanvang van de werken in de werkplaats. 
 
D. Uitvoering 

 
Belastingen: 
 
In artikel 42.10.20 staan de waterstanden gegeven waarvoor de schuiven en kroosrekken 
moeten worden berekend. 
 
Voor de berekeningen houdt men er rekening mee dat de maximale toelaatbare 
doorbuiging wordt beperkt tot L/1000. 
 
E. Kwaliteitseisen 

 
1. 

De berekeningen mogen uitgevoerd worden met een computer.  
 
2. 

De berekeningsnota’s maken voor de berekeningswijzen, in de mate van het mogelijke, 
gebruik van de principes van de Belgische normen. Waar dit ontoereikend is, geeft de 
aannemer de referenties van de gebruikte berekeningswijze, en geeft hij, op aanvraag van 
de aanbestedende overheid, een afschrift van de basistheorie voor deze berekeningswijze. 
 
3. 

De aannemer legt vooraf alle belastingshypotheses, berekeningshypothesen en 
berekeningsmethodes, die hij denkt te gebruiken, voor aan de aanbestedende overheid.  
 
4. Inhoud van de berekeningen 

 
De berekeningen omvatten in hoofdzaak: 
 
− de vervormingen; 
− het nazien van de inwendige krachten, spanningen en de combinaties ervan in de 

verschillende onderdelen.  
− alle verbindingen (lassen, bouten, enz.); 
− de inleiding van de steunreacties in het beton met inbegrip van de controle van de 

voorziene wapeningen. 
 
Alle berekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid 
 
5. Voorstellingswijze van de berekeningsnota 

 
De berekeningsnota is overzichtelijk en wordt in hoofdstukken onderverdeeld. De 
berekeningsnota bevat alle nodige schetsen waarop de vorm en de afmetingen van de 
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berekende stukken, de ligging van de beschouwde snedes en de inwendige en uitwendige 
aangrijpende krachten met hun juiste richting zijn aangeduid. 
 
Wanneer bepaalde waarden (krachten, spanningen, traagheidsmomenten, enz...) uit een 
ander deel hernomen worden, wordt steeds de plaats en de bladzijde vermeld waar deze 
waarden terug te vinden zijn. 
 
6. Bijzondere voorschriften voor berekeningen uitgevoerd met behulp van de 

computer 

 
6.1 

Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, levert de aannemer alle inlichtingen die 
nuttig zijn opdat de aanbestedende overheid zich een oordeel zou kunnen vormen over de 
geldigheid van het gebruikte programma en van de in- en output voor de berekeningen: 
 
− toelichtingen over het gebruikte computerprogramma; 
− de gebruikte rekenmethodes (met de tekenconventies en de notaties); 
− de vereenvoudigingen en/of benaderingen; 
− de algemene gang van de computerberekening; 
− de interpretatiewijze van de resultaten; 
− de opgave van de tests in het programma gebruikt voor het nazien van de 

waarschijnlijkheid van de gegevens, de resultaten, enz. 
 
6.2 

Bij de input bevinden zich de berekeningen die deze input wettigen. Deze input wordt 
overzichtelijk samengevat in grafieken, figuren, schema’s, tabellen en dergelijke. 
 
6.3 

De computerberekeningen worden zo voorgesteld dat ze een gemakkelijk en vlug nazicht 
toelaten. De aannemer zoekt daartoe alle significante resultaten in de output op en van deze 
resultaten op een overzichtelijke manier samen. De output is vergezeld van grafieken, 
figuren, schema’s, tabellen en dergelijke die toelaten na te gaan of de 
computerberekeningen tot logische resultaten heeft geleid.  
 
6.4 

Bovendien is de aannemer verplicht de grootte - orde van de significante resultaten van de 
computerberekening te controleren door eenvoudige handberekeningen. 
Voor alle lokale krachtsinleidingen wordt in elk afzonderlijk geval een eenvoudige 
handberekening voorgelegd. 
 
6.5 

Elke computerberekening, met alle listings, structuurschema’s en plots maken integraal 
deel uit van de berekeningsnota’s, alsook alle voor deze computerberekening 
noodzakelijke voorbereidende studies en berekeningen, de tot een overzichtelijk geheel 
verwerkte computeroutputgegevens en de handberekening ter controle van de grootte - 
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orde van de resultaten. Bovendien zijn de gebruikte berekeningsfiles in digitale vorm een 
essentieel onderdeel van de berekeningsnota. 
 
F. Aard van de overeenkomst 

 
Voor deze post is er een globale prijs voorzien. 
 
G. Opmeting en verrekening 

 
Bij het leveren van de volledige berekeningsnota wordt 40% van de post betaald. Het saldo 
wordt betaald nadat de nota door de aanbestedende overheid goedgekeurd werd. Indien de 
aannemer de berekeningen uitvoert met een computer, maakt elke computerberekening, 
met alle listings, structuurschema’s en plots integraal deel uit van de berekeningsnota, 
alsook alle voor deze computerberekening noodzakelijk voorbereidende studies en 
berekeningen, de tot een overzichtelijk geheel verwerkte computergegevens en de 
handberekeningen ter controle van de grootte - orde van de significante resultaten. 
 
Alle berekeningsnota’s en bijhorende elementen worden in twee exemplaren geleverd aan 
het bestuur. Tevens wordt één exemplaar van alle berekeningsnota’s en bijhorende 
elementen bezorgd aan de afdeling Metaalstructuren - vestiging Hasselt. 
 

b71.02.11a Berekening van schuiven benedenpand GP 

b71.02.11b Berekening van schuiven bovenpand  GP 

b71.02.11c Berekening van schuiven gebouw  GP 

b71.02.11d Berekening van kroosrekken benedenpand GP 

b71.02.11e Berekening van kroosrekken bovenpand GP 

b71.04.05  Proeven op schuiven  GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Alle schuiven dienen beproefd te worden. 
  

C. Moment van uitvoering 

De opstelling van de schuiven gebeurt na het voorleggen van een programma over alle te 
voorziene verrichtingen en te gebruiken materialen, en na het indienen van de nodige 
aanvragen. 
 
De opstelling van de schuiven gebeurt na het indienen van een aanvraag daartoe aan nv De 
Scheepvaart, dit ten minste vier weken op voorhand. Een afschrift van deze aanvraag 
wordt gestuurd naar de aanbestedende overheid.  
 
D. Uitvoering 

Het “opstellen” van de schuiven omvat : 
− het plaatsen in de sponningen; 
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− het wegnemen van de hijskabels. 
 
Daarna wordt de ruimte tussen de schotten droog gepompt.  
 
Na nazicht van de goede afsluitende eigenschappen van de schotten worden de schuiven 
uit hun sponningen gehaald, neergelegd en gestapeld op een door de aanbestedende 
overheid aan te wijzen plaats op het sluizencomplex. 
 
Alle bovenvermelde handelingen, opstellen in de sponningen, ledigen van de ruimte tussen 
de schotten, ophalen van de schotten uit de sponningen, transporteren naar en stapelen op 
de stockageplaats op het sluizencomplex worden door de aannemer verricht op zijn 
verantwoordelijkheid met eigen personeel en materieel, en dit alles volgens de 
aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 
E. Kwaliteitseisen 

Voor alle bovenvermelde handelingen zorgt de aannemer voor alle noodzakelijke 
hulpmiddelen om beschadiging van de schuiven en van de sponningen te voorkomen. De 
aannemer is verantwoordelijk voor elke eventuele schade. Bij de opstelling en het gebruik 
van het benodigd hijsmaterieel wordt in het bijzonder zorg gedragen voor het intact laten 
en het vrijwaren van de globale stabiliteit van de bestaande constructies. 
 
Terwijl de schuiven in de sponningen zijn opgesteld, met het kanaal op normaal peil, 
moeten de aanslagen zo dicht mogelijk zijn. De watertoevloed in de droge ruimte bedraagt 
maximaal 10 liter per minuut. 
  
F. Aard van de overeenkomst 

Voor deze post is er een globale prijs voorzien. 
 
Alle hulpmiddelen, pompen, energie, kranen, compressoren enz. om op een veilige wijze 
de proeven en het toezicht erop te kunnen uitvoeren, zijn in de prijs begrepen. 
 
G. Opmeting en verrekening 

Deze post wordt betaald na het uitvoeren van de proeven en wanneer de resultaten ervan 
door de aanbestedende overheid goedgekeurd werden. 
 
Indien de proeven de aanbestedende overheid geen voldoening schenken, neemt de 
aannemer op eigen kosten alle maatregelen om de constructies in orde te brengen en 
worden de proeven in dit geval herhaald. 
 

71.40  AANHORIGHEDEN 

B71.40.00  Aanhorigheden in rubber – Algemene bepalingen 
 
A. Materiaalbeschrijving 

De dienstorder LI 2000/24 van 10.10.2000 over rubber is van toepassing. 
 
De gebruikte typeaanduidingen WG en WA zijn overeenkomstig de normen NBN EN 681-
1:1996 en NBN EN 681-1/A1:1996. 
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De gebruikte afkortingen van de rubbersoorten zijn overeenkomstig de norm ISO 
1629:1994 en het ontwerp ISO/TC45/SC4/WG 7 N 8 van juli 1999. 
 
D. Uitvoering 

De soort van de rubber wordt door de aannemer gekozen, rekening houdend met de tabel 1 
in lid 2 van dienstorder LI 2000/24 en met de beschreven toepassing in punt A. 
"Materiaalbeschrijving" van de hierna in dit bestek beschreven rubberen elementen. 
Ook kan rekening gehouden worden met de resultaten van proeven en andere studies van 
de aannemer. 
 
Alle gegevens en de volledige studie worden door de aannemer ter goedkeuring 
voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
 
E. Kwaliteitseisen 

Voor de gebruikte rubber gelden de technische specificaties vermeld in lid 3 van 
dienstorder LI 2000/24. 
 
De rubber wordt beproefd in de toestand bij levering en na veroudering, volgens de 
proefmethodes vermeld in lid 3 van dienstorder LI 2000/24. 
 
De aanbestedende overheid kan overgaan tot het laten uitvoeren van bijkomende proeven 
op de afgewerkte stukken om bij het werkelijke rubberstuk het krachten- 
indrukkingsdiagramma na te gaan, zowel voor als na veroudering. 
 
Indien een gevulkaniseerde staalplaat aanwezig is in een rubberen element, kan ook de 
hechting rubber-staal uitgetest worden. 
 
De kosten van deze proeven zijn voor de aannemer als de resultaten ervan de 
aanbestedende overheid niet bevredigen. 
 

b71.40.14  Afdichtingsprofielen aan de onderzijde van de schuiven  VH  m 

A. Materiaalbeschrijving 

De te gebruiken afdichtingsprofielen voor de onderkant van de noodschotten zijn rubberen 
afdichtingsnoten. Zij worden aangebracht aan weerzijden van de beplating. 
De rubberdichting is zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
 
De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR)  
 
De soort is geschikt voor afdichtingsprofielen die in het bedrijf hoofdzakelijk worden 
vervormd door plooiing, of plaatselijk worden samengedrukt, met het gevolg dat in de 
massa een vervormingsgradiënt ontstaat die te vergelijken is met die welke door buiging 
wordt veroorzaakt. De uitzetting in een richting haaks op de kracht wordt niet verhinderd. 
 
De rubber is van de soort bestemd voor lage temperaturen 
 
Het materiaal wordt bij plaatsing niet zwaar belast 
 
B. Lokalisatie 
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Het milieu waarin de rubber zal gebruikt worden is water of vochtige atmosfeer juist boven 
water. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De rubber moet elastisch blijven, zelfs onder langdurige normale vervorming, onder 
vermoeiing door periodieke belastingen, onder langdurige inactiviteit, onder tijdelijke 
samendrukking door een vreemd lichaam dat zou gekneld worden tussen de rubber en zijn 
contactoppervlakken. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH str m beplating waartegen de profielen worden 
gemonteerd. 
 
Zijn inbegrepen : 

− steunstrippen in gewalst staal S235JR; 
− het leveren van vastzettingsbouten M16 in corrosievast staal A4-70 volgens NBN 

EN ISO 3506 - 1 t/m 3 met moeren, tegenmoeren en onderlegringen; 
− alle werken die nodig zijn om het rubber te monteren (o.a. boren van gaten, …) 
− het monteren van de afdichting op de noodschotten; 
− het vulkaniseren van de dichtingsprofielen van de drempel met deze van de 

zijkanten. 
 

b71.40.15  Afdichtingsprofielen aan de zijkant  VH  m 

A. Materiaalbeschrijving 

Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een dubbele rubberen afdichtingsnoot zoals 
aangegeven op de aanbestedingsplannen 
 
De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR)  
 
De soort is geschikt voor afdichtingsprofielen die in het bedrijf hoofdzakelijk worden 
vervormd door plooiing, of plaatselijk worden samengedrukt, met het gevolg dat in de 
massa een vervormingsgradiënt ontstaat die te vergelijken is met die welke door buiging 
wordt veroorzaakt. De uitzetting in een richting haaks op de kracht wordt niet verhinderd. 
 
De rubber is van de soort bestemd voor lage temperaturen 
 
Het materiaal wordt bij plaatsing niet zwaar belast 
 
B. Lokalisatie 

Het milieu waarin de rubber zal gebruikt worden is water of vochtige atmosfeer juist boven 
water. 
 
E. Kwaliteitseisen 

De rubber moet elastisch blijven, zelfs onder langdurige normale vervorming, onder 
vermoeiing door periodieke belastingen, onder langdurige inactiviteit, onder tijdelijke 
samendrukking door een vreemd lichaam dat zou gekneld worden tussen de rubber en zijn 
contactoppervlakken. 
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F. Aard van de overeenkomst 

Deze post wordt uitgedrukt in VH str m. 
 
Zijn inbegrepen : 

− steunstrippen in gewalst staal S235JR; 
− het leveren van vastzettingsbouten M12, met verzonken kop,  in corrosievast staal 

A4-70 volgens NBN EN ISO 3506 - 1 t/m 3 met moeren, tegenmoeren en 
onderlegringen; 

− alle werken die nodig zijn om het rubber te monteren (o.a. boren van gaten, …) 
− het monteren van de afdichting op de schuiven; 
− het vulkaniseren van de dichtingsprofielen van zijkant. 

 
G. Opmeting en verrekening 

De opmeting gebeurt door het meten van de lengte werkelijk geplaatst profiel. 
 
 
 

74. BESCHERMINGSWERKEN 
 

74.10  BESCHERMING VAN MATERIALEN 
 

74.12  BESCHERMING VAN BETON 
 

74.12.00  Algemene bepalingen 
 

b74.12.60  Bescherming van beton tegen waterindringing op basis van bitumen 

 

b74.12.61   Betonoppervlakken bestrijken met bitumenemulsie  VH  m² 

A. Materiaalbeschrijving 

De aannemer legt het product dat hij wil gebruiken ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid alvorens de werken te starten. 
 
De bestrijking met bitumenemulsie voldoet aan de bepalingen van paragraaf IX-7 van het 
Standaardbestek 250 voor wegenbouw. 
 

B. Lokalisatie 

Betonoppervlakken van de nieuwe kesp van de kaaimuur die in aanraking komen met 
(aanvullings)grond worden voorzien van een beschermende laag. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer kiest zelf de wijze van aanbrengen. 
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E. Kwaliteitseisen 

De totale droge dikte van de bestrijking bedraagt minimaal 400µ. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Het bestrijken met de bitumenemulsie van de opgegeven betonoppervlakken die de grond 
raken, met inbegrip van het eventueel vooraf dichten en effenen en alle leveringen en 
werken, wordt uitgedrukt in VH m². 
 
 
 
 
 
 

 74.20  BESCHERMING VAN KUNSTWERKEN EN ONDERDELEN 

VAN KUNSTWERKEN 
 

74.20.10  Voegen 
 

b74.20.14a    Voegbanden in rubber zonder staalband voor uitzettingsvoegen kaaimuur

 VH m 

A. Materiaalbeschrijving 

De afmetingen van de voegbanden voor de kaaimuur zijn aangeduid op de 
aanbestedingstekeningen.  
 

In dwarsdoorsnede bezit de voegband centraal een holle of samendrukbare kern. De 
uiteinden zijn voorzien van een rubberknobbel. Het te gebruiken type voegband is een 
rubberen voegband zonder staalband. 
 
De rubber zal een NR/SBR-rubber zijn, welke voldoet aan de voorschriften van dienstorder 
LIN 2000/24 van 10 oktober 2000 over rubber. 
 

B. Lokalisatie 

De voegbanden worden verwerkt volgens de aanduidingen op de plannen en de 
aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 

C. Moment van uitvoering 

De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst. 
 

D. Uitvoering 

Het lassen van het rubbergedeelte gebeurt door warme vulkanisatie.  
De aannemer neemt alle voorzorgsmaatregelen, zodat de voegband zich niet vervormt bij 
de betonneringsfase. 
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Krimpscheuren, grindnesten en holle ruimten rond de voegband moeten vermeden worden. 
Hieraan besteedt de aannemer extra aandacht bij het trillen van het beton. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Alle laswerkzaamheden zullen volgens een beproefde techniek door gespecialiseerde 
werklieden uitgevoerd worden. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Het leveren en plaatsen van voegbanden in rubber wordt uitgedrukt in VH m netto 
geplaatste lengte. 
 

b74.20.14b    Voegbanden in rubber met staalband voor uitzettingsvoegen waterdicht 

beton VH m 

A. Materiaalbeschrijving 

De afmetingen van de voegbanden voor het waterdicht beton zijn aangeduid op de 
aanbestedingstekeningen.  
 

In dwarsdoorsnede bezit de voegband centraal een holle of samendrukbare kern. De 
uiteinden zijn voorzien van een rubberknobbel. Bij de voegbanden van het type 
rubberstaal, bevat de rubberknobbel aan de uiteinden een metalen plaat van minimum 0,8 
mm dikte die er warm ingevulkaniseerd is. 
Het te gebruiken type voegband is een rubberen voegband met staalband. 
 
De rubber zal een NR/SBR-rubber zijn, welke voldoet aan de voorschriften van dienstorder 
LIN 2000/24 van 10 oktober 2000 over rubber. 
 

B. Lokalisatie 

De voegbanden worden verwerkt volgens de aanduidingen op de plannen en de 
aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 
 

C. Moment van uitvoering 

De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst. 
 

D. Uitvoering 

Het lassen van het voegbanden gebeurt door warme vulkanisatie.  
De aannemer neemt alle voorzorgsmaatregelen, zodat de voegband zich niet vervormt bij 
de betonneringsfase. 
 
Krimpscheuren, grindnesten en holle ruimten rond de voegband moeten vermeden worden. 
Hieraan besteedt de aannemer extra aandacht bij het trillen van het beton. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Alle laswerkzaamheden zullen volgens een beproefde techniek door gespecialiseerde 
werklieden uitgevoerd worden. Indien de voegbanden van het type rubberstaal zijn, dient 
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de hechting tussen de rubber en het staal te kunnen weerstaan aan een trekkracht van 50 
Nmm 

F. Aard van de overeenkomst 

Het leveren en plaatsen van voegbanden in rubber met staalband wordt uitgedrukt in VH m 
netto geplaatste lengte. 
 

b74.20.14b  Voegbanden in rubber met staalband  VH  m 

b74.20.17  Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen   

A. Materiaalbeschrijving. 

De voegplaten in de voegen bestaan uit geëxpandeerd polystyreen, en hebben een dikte van 
1 cm of 2cm naargelang de locatie, zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 1cm 
wordt gebruikt in de kaaimuren en aansluiting met verhardingen en 2cm in het waterdichte 
beton zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 
 

B. Lokalisatie.  

De voegplaten worden in elke voeg geplaatst zoals aangegeven op de desbetreffende 
detailtekeningen op de aanbestedingsplannen en volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en plaatsen van de voegplaten met inbegrip van alle bijkomende werken nodig 
voor het plaatsen ervan (o.m. uitmeten van de stukken, op maat snijden,…) wordt 
uitgedrukt in VH m² netto geplaatste oppervlakte. 
 

b74.20.17a  Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen  1 cm VH m² 

b74.20.17b  Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen  2 cm  VH m² 

 

b74.20.18 Koud verwerkt elastisch voegvullingsproduct  VH  m   

A. Materiaalbeschrijving. 

Na het aanbrengen van de voegband in rubber en de voegplaat in geëxpandeerd 
polystyreen, moet de zichtbare voeg afgedicht worden met een koud verwerkt elastisch 
voegvullingsproduct. 
Het gebruikt voegvullingsproduct is een neutrale azijnzuurvrije siliconenkit. 
 

B. Lokalisatie. 

Het voegvullingsproduct wordt aangebracht in de zichtbare voegen volgens de 
detailtekeningen op de aanbestedingsplannen. 
 

D. Uitvoering.  
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Alvorens de elastische voegvulling wordt geplaatst, moet de voegplaat in geëxpandeerd 
polystyreen (cfr. b74.20.17) worden verwijderd op de plaatsen waar de elastische 
voegvulling zal worden aangebracht tot op de diepte van de kit (zie detailtekeningen). 
 
− De kit mag niet worden aangebracht bij temperatuur lager dan 2 °C en boven 30 °C. 
 
− Voor voegen groter dan 1,5 cm wordt de kit in drie gangen aangebracht; de eerste twee 

voor de hechting aan de achtergrond en de zijwanden en de derde gang voor het 
profileren van de kit. 

 
− De te voegen oppervlakken worden vooraf effen, schoon en droog gemaakt. Alle 

vuilresten, overblijvende bekistingsolie, en alle andere onzuiverheden welke niet 
verenigbaar zijn met het weerhouden product, worden vooraf voldoende verwijderd. 

 
− Voor diepe voegen is het toegestaan een rugvulling aan te brengen. 

Deze bestaat uit een soepel en onrotbaar profiel waarvan de doorsnede iets groter is dan 
de voegbreedte zodat ze voldoende klemt in de voeg om te kunnen weerstaan aan de 
druk bij het aanbrengen. De rugvulling is chemisch inert t.o.v. de kit. 

 
− De rugvulling wordt voldoende diep aangebracht zodat de voegdiepte van de kit 

minstens de halve voegbreedte bedraagt met een minimum van 8 mm. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en verwerken van het voegvullingsproduct wordt uitgedrukt in VH m netto 
lengte van de op te vullen voeg. Het verwijderen van de voegplaten tot op een diepte van 3 
cm is in de prijs begrepen, evenals alle nodige leveringen en werkzaamheden voor het 
uitvoeren van de voegvulling zoals beschreven in het bijzonder bestek en op de plannen, is 
in de prijs inbegrepen. 

 

b74.20.19 Warm verwerkt voegvullingsproduct  VH  m   

A. Materiaalbeschrijving 

Na het aanbrengen van de voegplaat in geëxpandeerd polystyreen, moet de zichtbare voeg 
afgedicht worden met een warm verwerkt voegvullingsproduct. 
Het gebruikte voegvullingsproduct is een bitumen gietspecie. 
 

B. Lokalisatie 

Het voegvullingsproduct wordt aangebracht in de voegen aan weerszijden van het 
lijnvormig afwateringselement en tussen de kaaimuur en de plateaus en volgens de 
richtlijnen van de aanbestedende overheid. 
 

D. Uitvoering. 

 
Alvorens de voegvulling wordt geplaatst, moet de voegplaat in geëxpandeerd polystyreen 
(cfr. b74.20.17) worden verwijderd op de plaatsen waar de voegvulling zal worden 
aangebracht. 
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- De te voegen oppervlakken worden vooraf effen, schoon en droog gemaakt. Op de 
betonvlakken in aanraking met het voegvullingsproduct mag geen bekistingsolie 
aanwezig zijn. 

- De voeg wordt volkomen effen afgewerkt en vertoont geen holtes. 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het betreft hier de voegvulling langs weerszijden van het lijnvormig afwateringselement 
en tussen de kaaimuur en het plateau. De voegvulling die nodig is nadat de betonnen 
ommanteling van het afwateringselement is ingezaagd om de 5m, is niet inbegrepen in 
deze post maar zit vervat in artikel b74.40.11. 
Het leveren en verwerken van het voegvullingsproduct wordt uitgedrukt in VH m netto 
lengte van de op te vullen voeg. Het verwijderen van de voegplaten tot op een diepte van 3 
cm is in de prijs begrepen, evenals alle nodige leveringen en werkzaamheden voor het 
uitvoeren van de voegvulling zoals beschreven in het bijzonder bestek en op de plannen, is 
in de prijs inbegrepen. 
De uitgevoerde voegvulling wordt slechts verrekend in deze post voor zover ze niet 
begrepen zijn in de eenheidsprijzen van de posten van dit bestek. 
 

b74.20.25 Waterdichte afsluiting tussen beton en goot vijzel  VH  m   

A. Materiaalbeschrijving 

Er dient een waterdichte afsluiting gerealiseerd te worden tussen de betonnen muren van 
de wateropvangbak en de goten van de vijzels, dit naar keuze van de aannemer. Aannemer 
dient een voorstel van product en werkwijze ter goedkeuring aan het bestuur voor te 
leggen. 
 

F. Aard van de overeenkomst. 

Het leveren en plaatsen van de waterdichte afsluiting met inbegrip van alle bijkomende 
werken nodig voor het plaatsen ervan (o.m. uitmeten van de stukken, op maat snijden, 
verwerken in beton/bevestigen aan goot…) wordt uitgedrukt in VH m. 

b74.40  WATERAFVOER  

 
b74.40.11 Leveren en plaatsen van een lijnvormig afwateringselement met 

roosters D600 VH m 
 

A. Materiaalbeschrijving 

Het principe van het uit te voeren afwateringssysteem is weergegeven op de 
aanbestedingsplannen. 
 
Het lijnvormig afwateringselement heeft afmetingen zoals aangegeven op de 
desbetreffende plannen. 
 
Het greppellichaam bestaat uit polymeerbeton met een roestvrij-stalen 
randbeschermer. De toegelaten belasting van de roestvrij stalen rand is 600 
kN, klasse D. 
 
Het versterkt sleufrooster bestaat uit nodulair gietijzer. De verankering van het rooster aan 
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het greppellichaam gebeurt door middel van bouten in roestvrij staal. De toegelaten 
belasting van het rooster is 600 kN, klasse D. 
 

B. Lokalisatie 

Het afwateringsysteem wordt geplaatst zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen.  

D. Uitvoering 

De greppelbakken worden geplaatst in een gewapende betonnen ommanteling zoals 
aangegeven op de aanbestedingsplannen. De betonomhulling van het lijnvormig 
afwateringselement dient telkens ingezaagd te worden ter hoogte van de voeg gevormd 
door 2 geprefabriceerde lijnvormige afwateringselementen. Deze inzaging dient om de 5 
meter te gebeuren. De inzaging van het lijnvormig element dient telkens samen te vallen 
met de voegen van de betonverharding van plateau en tunnel , dat eveneens om de 5 meter 
dient gezaagd te worden. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De lijnvormige afwateringselementen worden per lopende meter in rekening 
gebracht. Het betreft de rooster, de greppelbak, de gewapende betonnen ommanteling, het 
inzagen van voegen om de 5m en opvullen van de voegen met bitumenspecie, alle 
leveringen en toebehoren. 
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79.  AANHORIGHEDEN VAN DE WATERWEG EN ZIJN 

KUNSTWERKEN 

79.00  AANHORIGHEDEN VAN DE WATERWEG EN ZIJN 

KUNSTWERKEN 

 

79.00.00  Aanhorigheden van de waterweg en zijn kunstwerken : Algemene 

bepalingen 
 

79.07  LADDERS 

79.07.00  Ladders : Algemene bepalingen 
 

b79.07.01  Ladders uit staal 

A. Materiaalbeschrijving 

Het staal voor de ladders en de handgrepen is van de kwaliteit S 235 JR volgens de norm 
NBN EN 10025 en dienstorder LI 2003/16. De bevestigingen en verankeringen zijn voor 
de ladder in de kaaimuur aangegeven op de plans. De ladders voor in de opvangbak dienen 
voorzien te zijn van een uitschuifbare instapbeugel. 
 

B. Lokalisatie. 

De ladders worden geplaatst volgens de aanduiding op de goedgekeurde plannen of 
volgens de onderrichtingen van de aanbestedende overheid. Ladders moeten voorzien 
worden in de kaaimuur en ook in de wateropvangbak zodat via het gebouw de opvangbak 
bereikbaar is.  
 

C. Moment van uitvoering. 

In principe worden de ladders pas gemonteerd na voltooiing van het kunstwerk of een 
onderdeel ervan.  
 

D. Uitvoering 

De verankeringen mogen, alvorens te betonneren, in de bekisting geplaatst worden, of 
achteraf ingeboord en chemisch verankerd worden. Indien voor de eerste mogelijkheid 
wordt geopteerd, moeten de verankeringen degelijk worden aangebracht opdat er geen 
verplaatsingen zouden gebeuren bij het betonneren. 
 

E. Kwaliteitseisen. 

De ladders worden geplaatst volgens de regels van de kunst waarbij hun verticaliteit 
gewaarborgd blijft. 
 
De aannemer wordt geacht de ladders en handgrepen met de nodige omzichtigheid te 
manipuleren en transporteren, en er voor te zorgen dat ze geen schade oplopen tijdens 
manipulatie of transport. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om 
goedgekeurde elementen, die schade oplopen bij transport of manipulatie te laten afvoeren 
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van de bouwplaats en te laten vervangen door nieuwe, dit zonder enige meerkost of 
termijnverlenging 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Artikel wordt opgesplitst in twee posten, één post voor ladders voor opvangbak en één post 
voor ladders te voorzien in nieuwe kaaimuur benedenpand. De te plaatsen ladders worden 
uitgedrukt in stuks. Bij het leveren en plaatsen van de ladders zijn in het artikel tevens alle 
handgrepen, ophangstaven, ankeringen, alle laswerk en alle nodige verrichtingen begrepen. 
De corrosiebescherming van de ladders en de ankeringen en bouten maakt geen deel uit 
van deze post; deze staat beschreven in b61.50.14. 
 

G. Opmeting en verrekening 

De opmeting gebeurt door het tellen van het aantal stuks. 
 

b79.07.01a  Ladders uit staal 4m<L<=5m  VH  st 

b79.07.01b  Ladders in kaaimuur VH st 

 

79.17  VERKENMERKEN EN REFERENTIEVERKENMERKEN 

79.17.00  Verkenmerken en referentieverkenmerken : Algemene bepalingen 
 

b79.17.01  Referentieverkenmerken  VH  st 

De tekst van het SB230 wordt als volgt aangevuld: 'De afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken levert de type I, type 
II, de type II S en de type III verkenmerken. De aanbestedende overheid vraagt de 
verkenmerken bij deze afdeling schriftelijk aan. De schriftelijke aanvraag kan per post, per 
fax of via e-mail gebeuren. De verschillende adresseringen zijn als volgt: 
- postadres: Vlaamse Overheid 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
Afdeling Algemene Technische Ondersteuning 
Koning Albert II-laan 20 bus 6 
1000 Brussel 

- per fax: 02/553.73.85 
- via e-mail: ato@mow.vlaanderen.be 
 

b79.17.03  Verkenmerken type II  VH  st 

De tekst van het SB230 wordt als volgt aangevuld: 'De afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken levert de type I, type 
II, de type II S en de type III verkenmerken. De aanbestedende overheid vraagt de 
verkenmerken bij deze afdeling schriftelijk aan. De schriftelijke aanvraag kan per post, per 
fax of via e-mail gebeuren. De verschillende adresseringen zijn als volgt: 
- postadres: Vlaamse Overheid 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
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Afdeling Algemene Technische Ondersteuning 
Koning Albert II-laan 20 bus 6 
1000 Brussel 

- per fax: 02/553.73.85 
- via e-mail: ato@mow.vlaanderen.be 
 

 

79.18  WATERDICHTE DEKSELS 

79.18.00  Waterdichte deksels : Algemene bepalingen 
 
Waterdichte deksels worden geplaatst boven een afgesloten waterdichte ruimte om de 
toegang tot deze ruimte mogelijk te maken. Het geheel is water- en luchtdicht.  De deksels 
bestaan uit een stalen of gietijzeren plaat met de nodige verstijvingen en zijn gemakkelijk 
te openen en te sluiten. 
 
Er wordt een dichting voorzien over de gehele omtrek van de aanslag door een rubberen 
ring welke op boven- en ondervlak voorzien is van groeven.De rubberpakking is ingesloten 
tussen twee strippen derwijze dat bij het aanspannen van de bouten de rubberpakking de 
hele ruimte tussen die strippen vult. De aannemer moet in elk geval steeds een voorstel ter 
goedkeuring voorleggen aan de aanbestedende overheid. 
 

b79.18.04  Waterdichte deksels voor kabelgoot  VH  m 

A. Materiaalbeschrijving 

 
De waterdichte deksels zijn uit staal of gietstaal. Het staal is van de kwaliteit S 235 J2 G3. 
Voor het gietstaal zijn de voorschriften van de dienstorder LI 96/48 van toepassing. Het 
gietstaal is van de soort AMGS 23-45 volgens de norm NBN A22-101 .De stukken die 
bestemd zijn om gelast te worden, moeten uiteraard van lasbare kwaliteit zijn. 
 
De bevestiging en aanspanning van deze deksels gebeurt door bouten in corrosievast staal  
A4 volgens de normen NBN EN ISO 3506-1 en-2. 
 

B. Lokalisatie 

De deksels liggen boven de kabelgoot. 
 
De lokalisaties zijn aangeduid op de plannen of worden ter plaatste aangeduid door de 
aanbestedende overheid. 
 

C. Moment van uitvoering 

De aanslagkaders worden geplaatst bij het stellen van de bekisting.  De deksels worden pas 
in de eindfase geplaatst. 
 

D. Uitvoering 

 
De aanslagkaders moeten onwrikbaar geplaatst worden in de bekisting. 
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E. Kwaliteitseisen 

 
De deksels moeten weerstand kunnen bieden aan een belasting van minimum 1.000 kg per 
vierkante meter. Zij moeten gemakkelijk kunnen geopend en gesloten worden. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in VH meter. In de eenheidsprijs zijn het leveren en 
plaatsen van zowel de kaders met hun verankeringen als de deksels, het leveren van drie 
hefhaken, de vergrendeling, de bescherming tegen corrosie zoals beschreven in artikel 
b61.50.00 en alle nodige leveringen en werken voor optimaal gebruik, begrepen. 
 

b79.23.10  Terugplaatsen verlichtingspalen    VH st 

A. Materiaalbeschrijving 

de weggenomen verlichtingspalen worden teruggeplaatst naar aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid en in samenspraak met de nutsmaatschappij. 

 

F. aard van de overeenkomst 

In dit artikel zijn het nodige grondwerk, het vastzetten van de paal in de grond en alle 
bijhorende werken inbegrepen in de post 
 

b79.23.20  Terugplaatsen straatmeubilair    GP 

A. Materiaalbeschrijving 

Het weggenomen en op de werf gestapelde straatmeubilair wordt teruggeplaatst naar 
aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 

 

F. aard van de overeenkomst 

In dit artikel zijn het nodige grondwerk, het vastzetten van de elementen in de grond 
(rekening houdend met de aanleg van de betonstraatstenen) en alle bijhorende werken 
inbegrepen in de post 
 
 

84.  BEZAAIING EN BEPLANTING 
 

84.00  ALGEMENE BEPALINGEN 

84.00.00  Bepalingen betreffende de waardebepaling van beschadigde bomen 
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84.11  BEZAAIINGEN 

84.11.00  Algemene bepalingen over bezaaien 

84.11.10  Zaaien van zuivere grasvegetatie: algemene bepalingen 
 

D. Uitvoering 

Gedurende de waarborgtermijn zal de aannemer tweemaal de bezaaide oppervlakken 
maaien. Deze eerste twee maaibeurten worden uitgevoerd op dienstbevel. Bij ontstentenis 
van een dienstbevel moet de aannemer evenwel op zijn initiatief de maaiingen uit te voeren 
zodra het gras een hoogte bereikt heeft van minimum 10 cm en maximum 15 cm. De 
aanbestedende overheid wordt hiervan 48 u op voorhand op de hoogte gebracht. Het 
maaien gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 84.50. Bij iedere 
maaibeurt moet de aannemer binnen twee dagen de aanbestedende overheid op de hoogte 
stellen van de geleverde prestaties. 
 

84.11.15  Graszaden mengsel 5  VH  m² 

B. Lokalisatie 

Deze post omvat de bezaaiingen van de zone langs het omloopkanaal, langs benedenpand 
de zone rond het vijzelgemaal en het nieuwe jaagpad, het talud en de nieuwe bermen van 
de wegen, binnen de zone der werken.  
De bezaaiingen gebeuren volgens de aanduidingen van de aanbestedende overheid.  
   

D. Uitvoering 

De gebruiksdosis is 120 kg/ha.  
 
Alle voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de bezaaiingen, zoals het 
egaliseren van de bodem na beschadiging door machines, zijn eveneens begrepen in de 
eenheidsprijs, alsook twee maaibeurten voor het verstrijken van de waarborgperiode. 
 
 
 
 
 
 

84.23  HOUTACHTIGE GEWASSEN 

84.23.00  Algemeen 
 

C. Moment van uitvoering 

Houtachtige gewassen worden aangeplant tijdens het eerste gunstige plantseizoen van de 
uitvoeringstermijn. 
 

Het leveren van planten evenals de uitvoering van de beplantingen mag enkel gebeuren 
tussen 1 november en 15 april voor wat de planten betreft die te leveren zijn met naakt 
wortelgestel.  
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Daarenboven is tijdens de grenzen van het hoger vermelde “plantseizoen” het leveren en 
planten en het uitvoeren van beplantingen niet toegelaten bij vorstweer, zolang de grond 
niet voldoende ontdooid is of als er water in de plantput of plantsleuf staat. 
 

D. Uitvoering 

De aanbestedende overheid moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden van elke 
levering van planten, ten minste 2 werkdagen vóór de werkelijke levering. 
 

Houtachtige gewassen die niet op de dag van levering worden geplant, worden direct na 
aankomst ingekuild om uitdroging te voorkomen. Niet- ingekuild plantmateriaal wordt 
beschermd tegen nadelige weersinvloeden. In ruime sleuven worden de planten tot en met 
de wortelhals met voldoende verkruimelde aarde of met zand afgedekt. Alle planten van 
eenzelfde soort, variëteit of cultuurvariëteit moeten op dezelfde plaats ingekuild worden. 
Op de planten moet een duurzaam etiket dat de juiste benaming geeft aangebracht zijn. 
Dagelijks worden de planten die uitgenomen worden en niet geplant opnieuw ingekuild in 
de werf. Het vinden van een plaats waar de planten ingekuild worden is een last van de 
aanneming. De plaats van inkuilen moet gelegen zijn op, of in de nabijheid van de 
bouwplaats. Deze plaats moet aanvaard te worden door de aanbestedende overheid. Na het 
planten wordt deze plaats opnieuw in haar oorspronkelijke staat hersteld op kosten van de 
aannemer of aangelegd zoals voorzien in het bestek. 
 

Er mag niet tot planten overgegaan worden zonder voorafgaandelijke keuring van de 
planten. De keuring van de planten sluit echter de verantwoordelijkheid niet uit van de 
aannemer voor wat betreft de hergroei en de soortechtheid. Alle afgekeurde planten 
worden onmiddellijk van de werf verwijderd en vervangen door conform materiaal. Dit 
mag geen aanleiding geven tot enige vertraging in de uitvoering. 
 

Het uitzetten van de plantvakken gebeurt aan de hand van de plannen of volgens de 
richtlijnen van de aanbestedende overheid. Er mag pas met planten begonnen worden nadat 
de uitgezette begrenzingen door de aanbestedende overheid worden aanvaard.  
 

De afmetingen van de plantputten zijn gelijk aan de afmetingen van de grootste diameter 
van het gespreide wortelgestel of de kluit vermeerderd met 10 cm, met een minimum van 
1x1 m voor hoogstammen tenzij het materieel onmogelijk is. De plantputten van 
hoogstammen en spillen zijn minstens 50 cm diep en de bodem wordt steeds 15 cm diep 
gespit voor er enige aanvulling gebeurt. Het aantal dagen dat tussen het graven van de 
plantputten en het planten ligt, is zo beperkt mogelijk. 
 
Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals 
zich in het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 
 

Bij het planten wordt de plantput of de plantsleuf stelselmatig aangevuld met teelaarde of 
met grond voortkomende van het uitgraven. De teelaarde of de grond wordt tijdens het 
aanvullen gelijkmatig aangedrukt. Het houtachtig gewas wordt lichtjes geschud om een 
aanaarding zonder holten te verkrijgen. Hierbij worden alle aangetroffen stenen met een 
afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove plantaardige resten uit de gebruikte grond of 
teelaarde verwijderd. 
 

Na het aandrukken en de natuurlijke zakking moet de wortelhals op het niveau van het 
maaiveld staan. 
 

Na het planten worden de overtollige gronden en eventueel andere materialen 
voortkomende van het graven van de plantputten en/of plantsleuven verzameld en buiten 
het openbaar domein gebracht. Als op andere plaatsen teelaarde nodig is, en de aarde 
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voortkomend uit de uitgraving van de plantputten voldoet aan de voorwaarden voor 
teelaarde, dan wordt deze aarde daarvoor aangewend. 
 

Telkens als een droogteperiode tijdens de uitvoeringstermijn de normale groei van de 
houtachtige gewassen in het gedrang brengt, worden ze voldoende begoten met geschikt 
water, d.w.z. water dat geen stoffen bevat die de groei remmen. 
 

Alle scheefgewaaide planten worden tijdens de waarborgperiode opnieuw rechtgezet en 
stevig aangeduwd. 
 
 

E. Kwaliteitseisen 

Het aanplanten van houtachtige gewassen wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen: 
 

• steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate de aanplanting van 
houtachtige gewassen vordert, om na te kunnen gaan of de uitvoering in 
overeenstemming met de beschrijving is. Inzonderheid worden de afmetingen van de 
plantputten gecontroleerd; 

 

• de jaarlijkse controle van de houtachtige gewassen aan het einde van elk groeiseizoen 
(d.i. van 16 augustus tot en met 30 september). 

 
De aannemer moet telkens binnen de waarborgtermijn nieuwe passende houtachtige 
gewassen aanplanten ter vervanging van de houtachtige gewassen die afgestorven zijn, niet 
normaal gegroeid  zijn of niet voldoen aan de gestelde eisen inzake de soort en eventueel 
de variëteit of cultuurvariëteit. 
Hierbij houdt hij rekening met het normale groeiproces van de houtachtige gewassen 
tijdens de waarborgtermijn. 
 

84.23.02  Algemene bepalingen  

84.23.02  Boombeschermers VH st 
 

84.23.20  Planten van bosgoed 

A. Materiaalbeschrijving 

De leeftijd en teeltwijze van de planten wordt aangegeven door twee of meer cijfers telkens 
van elkaar gescheiden door een schuin streepje (/). De som van de cijfers duidt steeds de 
leeftijd van de planten aan op het ogenblik van de levering. 
Het eerste cijfer geeft aan hoeveel jaren de plant op zaaibed gestaan heeft. 
Het tweede cijfer geeft aan hoeveel jaren de plant na verspenen op verspeenbed gestaan 
heeft, of in geval het een plant betreft die door verstekken vermenigvuldigd wordt, hoeveel 
jaren de plant op het stekbed gestaan heeft. 
Het derde en eventueel volgende cijfer geeft aan hoeveel jaren de plant na een bijkomende 
verplanting op hetzelfde bed gestaan heeft. 
 
Voorzover bij de aanduiding van de leeftijd en de aard van plantmateriaal gebruik is 
gemaakt van een codering, is te verstaan onder: 
 1+0  = éénjarige zaailing 
 1A1  = tweejarige zaailing, die na één jaar werd afgepend; 
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 1+1  = tweejarige zaailing, als éénjarige verplant; 
 2+1  = driejarige zaailing, als tweejarige verplant; 
 1+1+1  = driejarige zaailing, als één- en als tweejarige verplant; 
 0+1  = éénjarige bewortelde stek; 
 2x0  = tweejarige, gepikeerde zaailing; 
 1x1  = éénjarige, gepikeerde en dan verplante zaailing.  
 
Hierbij geeft de som van de getallen de leeftijd van de plant aan, terwijl de letter A 
aanduidt dat de plant is afgepend. 
Daarnaast kan achter één van de getallen de letter G voorkomen, die aangeeft dat de plant 
gesneden is. 
De lengte van de planten wordt aangegeven door 2 getallen van elkaar gescheiden door een 
liggend streepje (-). Deze getallen geven de minimum- en de maximumlengte aan van alle 
planten van deze soort, variëteit of cultuurvariëteit, uitgedrukt in cm. Deze lengte wordt 
gemeten vanaf de wortelhals tot aan de eindknop. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Het leveren en planten van bosgoed, alle werken en zorgen inbegrepen, wordt uitgedrukt in 
VH - stuks. 
 

G. Opmeting en verrekening 

In de eenheidsprijs van het planten zijn de volgende werken en leveringen inbegrepen: 
• leveren van plantmateriaal dat voldoet aan de voorwaarden van het bestek;  
• inkuilen van het geleverde plantmateriaal; 
• eventueel voorbereidend snoeien; 
• uitzetten van de plantvakken; 
• maken van de plantputten; 
• het planten zelf; 
• vastzetten van de scheefgewaaide planten. 

 

b84.23.33  Zomereik (Quercus robur)   

A. Materiaalbeschrijving 

Het te planten bosgoed is ter compensatie van de ontbossingen die in het kader van dit 
bestek zijn uitgevoerd. 
De hoogte van het plantgoed is 120/150, met leeftijd 1+2. 

 

B. Locatie 

de locatie van de aanplanting zal ten gepaste tijde door de aanbestedende overheid worden 
meegedeeld. Indien de zone buiten een straal van 25km van de bestekslocatie valt (Ham of 
Olen) heeft aannemer recht een op een meerprijs per km. 

 

D. Uitvoering 

Planten van zomereik gebeurt zoals het planten van bosgoed. 
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F. Aard van de overeenkomst 

Post wordt opgesplitst in een aantal deelposten, één post voor de levering van het bosgoed 
(uitgedrukt in VH st), één post voor een meerprijs indien de aan te planten zone buiten de 
zone met een straal van 25km valt (uitgedrukt in VH km) en één post voor het aanplanten 
van de bomen (uitgedrukt in VH stuks). 

b84.23.33a  Levering zomereik (Quercus robur)  VH st 

b84.23.33b  Meerprijs op transport indien r>25km VH km   

b84.23.33c  Planten zomereik (Quercus robur)  VH st 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.  SIGNALISATIE 

89.00  SIGNALISATIE : ALGEMENE BEPALINGEN 

89.90  SIGNALISATIE VOOR VERKEERSWEGEN IN DE BUURT VAN 

WATERWEGEN 

89.90.00  Signalisatie voor verkeerswegen in de buurt van waterwegen : 

Algemene bepalingen 

b89.90.01  Niet - inwendig verlichte verticale verkeerstekens     

A. Materiaalbeschrijving 

Paragraaf X - 1.1. (Beschrijving), en artikel X - 1.1.1. (Materialen) van het standaardbestek 
250 voor de wegenbouw zijn van toepassing. 
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De te plaatsen verkeerstekens zijn kleine verkeersborden met bekledingsmateriaal type 3, 
met oppervlakte S <= 0,5 m². 
 
De leidende ambtenaar geeft de aannemer een lijst met de te plaatsen verkeerstekens.   
 

C. Moment van uitvoering 

Het moment van uitvoering is bij de voltooiing van de werkzaamheden. 
 

D. Uitvoering 

Artikel X - 1.1.2. (Uitvoering) van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw is van 
toepassing. 
 

E. Kwaliteitseisen 

Paragraaf X - 1.3. (Controles) van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw is van 
toepassing. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Voor het leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden wordt een 
onderscheid gemaakt in de posten tussen verkeersborden met inbegrip van de steun, en de 
bijkomende verkeersborden die worden bevestigd op reeds aanwezige steunen.  Voor elk 
van deze gevallen wordt een aparte post voorzien.  De opmeting van de beide posten 
gebeurt in VH stuks. 
 
In de posten verkeerstekens zijn begrepen : 

 
− het bord zelf; 

− beugels voor de bevestiging van het bord op de steun(en); 

− bijhorigheden zoals schroeven, moeren, bouten, klemringen, klinknagels; 

− de steun(en) (*); 

− de kunststofhoedjes (*); 

− het verven van voormelde materialen (*);  

− de sokkel (*); 

− alle bijhorende werken zoals op- en afbraak, grondwerken, maatregelen ten 

opzichte van kabels en leidingen (*); 

− alle werken voor het plaatsen; 

 

Alle puntjes voorzien van een (*) zijn niet van toepassing voor de post bijkomende 

borden (excl. steun). 

 

G. Opmeting en verrekening 

De opmeting gebeurt door telling. 
 
Wanneer meerdere borden op één (nog niet opgestelde) steun moeten geplaatst worden, 
komt één verkeersteken en nog één of meerdere borden voor betaling in aanmerking. De 
steun moet zo’n lengte hebben dat de onderkant van het onderste bord de vereiste 
opstelhoogte heeft. 
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De oppervlakken van de borden die voor betaling in aanmerking komen zijn nominale 
oppervlakken. 
De nominale oppervlakken worden als volgt berekend : 
 

− voor rechthoekige, driehoekige, zeshoekige en achthoekige borden worden de 
afrondingen niet afgetrokken; 

− voor wegwijzers in puntvorm wordt de kleinste omschreven rechthoek 
beschouwd. 

 

b89.90.01a Kleine verkeersborden incl. steun met bekledingsmateriaal type 3  VH  st 

b89.90.01b Bijkomende kleine verkeersborden excl. steun met bekledingsmateriaal 

type 3  VH  st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B99 REGIEWERKEN EN ALLERLEI 
 

B99.00.00  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN NAAR AANWIJZING 
 

B99.99.90  WERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN NAAR AANWIJZING 
 

b99.99.91 Leveringen    VS 

A . Materiaalbeschrijving 

Er wordt een vermoedelijke som van 100 000 euro voorzien per locatie voor leveringen 
van materialen niet vermeld in de overige artikels, en voor werkuren van materieel dat niet 
is vermeld in artikel b99.99.92. 
 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post is uitgedrukt als een te verantwoorden bedrag. 
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G. Opmeting en verrekening 

Voor de leveringen en voor de werkuren van het materieel, gebruikt door de aannemer, 
wordt een toeslag van 17 % op de factuurprijs toegepast voor algemene kosten en winst.  
Voor onderaannemingsopdrachten bedraagt deze toeslag 10 %. 

 

B99.99.92  Werkzaamheden uit te voeren naar aanwijzing van de aanbestedende 

overheid 
 

A. Materiaalbeschrijving 

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is de aanbestedende overheid 
gemachtigd werken op te dragen aan de aannemer, waarbij personeel en materieel moet 
worden ingezet. 
 

D. Uitvoering 

De aannemer is gehouden het personeel en het materieel binnen de 24 uren volgend op het 
mondelinge bevel van de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde ter beschikking te stellen 
van de aanbestedende overheid. 
 

E. Kwaliteitseisen 

De arbeiders moeten naar het oordeel van de aanbestedende overheid geschikt zijn voor de 
door hen uit te voeren werken en voorzien zijn van het nodige gereedschap. 
 
Categorie I Ongeschoolde 
Categorie IA 1ste ongeschoolde 
Categorie II Geoefende 
Categorie IIA 1ste geoefende 
Categorie III Geschoolde 1ste graad 
Categorie IV Geschoolde 2de graad 
 
g) : Het laadvermogen van een vrachtwagen met kipbak bedraagt minimaal 15 ton; 
h) : Het vermogen van een mechanische schop, grijper of dragline excavator op rupsen 
bedraagt minimaal 100 kW. De emmerinhoud bedraagt minimaal 1.000 liter; 
i) : Het vermogen van een hydraulische kraan op banden bedraagt minimaal 100 kW; 
j) : Het vermogen van een hydraulische kraan op rupsen bedraagt minimaal 100 kW; 
k) : Het vermogen van een trilwals bedraagt minimaal 48 kW; 
l) : Het vermogen van een kabelkraan bedraagt minimaal 125kW; 
m):   Het max. lastmoment van de telescopische kraan bedraagt tenminste 135 ton; 
n) : de slagenergie bij toevoer van de montabert bedraagt minimaal 2 kNm; 
o) : Het minimaal draagvermogen van een ponton met ankerpalen bedraagt 350 T; 
p) : het vermogen van een sleepboot is minimaal 280 PK. 
 
Het ponton en/of de sleep-of duwboot worden slechts ingezet vanaf het moment dat het 
ponton en/of de sleep- of duwboot gedurende 5 opeenvolgende werkdagen effectief 
aanwezig is op de werf.  In deze periode van minimum 5 werkdagen worden eveneens 
dagen begrepen waarop het ponton en/of de sleep- of duwboot ingezet worden voor 
werken voorzien in de opmetingsstaat van dit bijzonder bestek 
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Indien tijdens de uitvoeringsperiode de karakteristieken van het materieel wijzigen (nl. 
ouderdom, afschrijving, toevoegen of afnemen van speciale uitrusting, e.d.) wordt met 
deze wijzigingen rekening gehouden bij het berekenen van de verhuurprijs in de 
desbetreffende betaalstaat. 
 
In alle gevallen gebruikt de aannemer tuigen aangepast aan de werken, zowel wat betreft 
hun aantal, hun vermogen, hun rendement en hun efficiëntie. 

 

F. Aard van de overeenkomst 

De prestaties worden uitgedrukt in VH uren voor a) tot en met p) of in VH dagen voor q). 
  
Indien de aannemer nodeloos materieel inzet met een groter vermogen of capaciteit dan 
wat als minimum in onderhavig artikel voorzien is, wordt geen meerprijs betaald. 
Materieel met kleiner vermogen of capaciteit dan nodig, wordt niet aanvaard 
 

G. Opmeting en verrekening 

Wat de huurprijzen betreft van personeel en materieel, deze zijn verschuldigd voor het 
aantal uren dat het personeel of materieel werkelijk ter beschikking is geweest. Alleen deze 
uren van arbeiders en materieel welke door de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde 
nagezien en aanvaard werden, kunnen in rekening worden gebracht. 
 
De eenheidsprijzen die voor deze prestaties door de aannemer worden opgegeven, 
omvatten: 
1. Voor de uurlonen: alle sociale lasten, reiskosten, gereedschap, algemene kosten en 

winst; 
2. Voor het materieel: de huur, het verbruik, de lonen voor de bedienaar of chauffeur, de 

algemene kosten en winst, taksen, verzekeringen, onderhoud enz… 
 
Voor motorcompressor is eveneens begrepen het gebruik van een luchtdrukhamer of om 
het even welk ander toestel dat aan de compressor is aangesloten. 
 
In het dagloon van een duikersploeg zijn 3 personen (duiker met helpers), reiskosten,  
verbruik en materieel inbegrepen. 
 
De niet voorziene personeelsprestaties (bedienden en arbeiders) worden berekend 
uitgaande van de basislonen van de verschillende klassen zoals periodiek gepubliceerd 
door het Nationaal Paritair Comité van de Bouwnijverheid, te verhogen met de toeslagen 
voor sociale lasten, ploegenwerk, verzekeringen en andere verplichtingen voortspruitende 
uit paritair aangegane verbintenissen. 
 

b99.99.92a Categorie I ongeschoolde  VH  u 

b99.99.92b Categorie IA  1
ste

 ongeschoolde  VH  u 

b99.99.92c Categorie II  geoefende  VH  u 

b99.99.92d Categorie IIA  1
ste

 geoefende  VH  u 

b99.99.92e Categorie III  geschoolde 1
ste

 graad  VH  u 

b99.99.92f Categorie IV  geschoolde 2
de

 graad  VH  u 
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b99.99.92g Vrachtwagen met kipbak  VH  u 

b99.99.92h Mechanische schop, grijper of dragline op rupsen VH  u 

b99.99.92i Hydraulische kraan op banden VH  u 

b99.99.92j Hydraulische kraan op rupsen VH  u 

b99.99.92k Trilwals VH u  

b99.99.92l Kabelkraan VHu 

b99.99.92m Telescopische kraan  VHu 

b99.99.92n Montabert VH u 

b99.99.92o Ponton met ankerpalen VH u 

b99.99.92p Sleepboot + schipper + matroos VH u 

b99.99.92q Duikersploeg  VH  kd 

 
 
 

b99.99.96 Uitvoeren van plaatbelastingsproeven  VH  st 

A. Materiaalbeschrijving 

Deze post omvat het uitvoeren van plaatbelastingsproeven voor het bepalen van de 
samendrukbaarheidsmodulus M1 (MPa) van aanvullingen, ophogingen, het baanbed van 
verhardingen, (onder)funderingen, enz…  
 
De plaatbelastingsproeven worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van XIV-2. 
van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw. 
 

D. Uitvoering 

De uitgevoerde plaatbelastingsproeven worden slechts verrekend in deze post voor zover 
het niet gaat om tegenproeven of proeven die ten laste zijn van de aannemer of die 
begrepen zijn in de eenheidsprijzen van de posten van dit bestek. 
 
De plaatbelastingsproeven vinden slechts plaats mits uitdrukkelijke opdracht daartoe van 
de aanbestedende overheid. 
 

F. Aard van de overeenkomst: 

Deze post wordt uitgedrukt in VH stuks.  In de eenheidsprijs zijn alle kosten begrepen voor 
het uitvoeren van en assisteren bij de plaatbelastingsproeven, eventuele reis- en 
verplaatsingskosten, kosten voor het opmaken van verslagen, alsook het gebruik van de 
machine dat dient als steun voor de proef. 
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b99.99.97 Voorzieningen voor public relations VS 

A. Materiaalbeschrijving 

De voorzieningen voor public relations worden verrekend in een 
voorbehouden som. Er kunnen slechts bedragen verrekend worden op deze 
voorbehouden som na een uitdrukkelijke opdracht van de aanbestedende 
overheid hieromtrent aan de aannemer. 
Naargelang de noodzaak kan de voorbehouden som bijvoorbeeld aangewend 
worden voor: 
- de aankoop en het leveren van allerlei bijkomend 
- tentoonstellingsmateriaal en uitrusting (filmprojector, enz.) voor de 
verdere inrichting van de tentoonstellingsruimte; 
- een (visueel) informatiepaneel dat zichtbaar is opgesteld in de nabijheid 
van de bouwplaats; 
- een informatiecampagne; 
- een fotostand; 
- een tentoonstelling; 
- brochures; 
- een promotiefilm; 
- een website; 
- persontmoeting met bijhorende persmap; 
- … 
Deze lijst is niet beperkend en kan later aangevuld worden door de aanbestedende 
overheid. 
Ten gepaste tijde richt de hoofdaannemer een offerteaanvraag tot een aantal 
onderaannemers en / of leveranciers. Een lijst hiervan moet vooraf ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de aanbestedende overheid die deze lijst 
eventueel aanvult en/of verbetert. 
Alle bescheiden nodig voor de offerte-aanvraag worden op eigen kosten 
opgemaakt door de hoofdaannemer en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
De hoofdaannemer kiest de onderaannemer en / of leverancier maar vraagt 
vooraf goedkeuring van zijn keuze aan de aanbestedende overheid. 
De uitwerking van al deze voorzieningen gebeurt in samenspraak tussen de 
aannemer en de aanbestedende overheid. 
Na het beëindigen van de werken wordt alle tentoonstellingsmateriaal, 
uitrusting en alle visueel materiaal (maquettes, foto’s, video-opnamen, enz...) 
eigendom van de aanbestedende overheid. 

F. Aard van de overeenkomst 

Deze post is uitgedrukt als een te verantwoorden bedrag. 
Het bedrag voor dergelijke uitgaven bedraagt 12.500,00 euro en zal slechts 
tegen voorlegging van een factuur of verantwoordingsstuk betaald worden. 
 

G. Opmeting en verrekening 

Het bedrag dat betaald wordt staat op de factuur. Het moet verhoogd worden 
met 10 % voor algemene kosten en winst van de aannemer ongeacht de 
werkelijke algemene lasten van de onderaanbesteding. 
De aanbestedende overheid heeft echter niet de plicht het bedrag van de 
voorbehouden som aan te wenden, zelfs niet gedeeltelijk. 
Alle kosten die uit de offerteaanvragen voortvloeien zijn volledig ten laste van 
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de aannemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel B : Werken volgens het Standaardbestek 250 

De artikelen van onderhavig deel voldoen aan de bepalingen van standaardbestek 250 voor 
de wegenbouw (versie 2.0). 
De artikelen hebben elk een codenummer “abcd.uvxyz”. 
De code “abcd.uvxyz” komt overeen met het postnummer “abcd.uvxyz” van de catalogus 
van de genormaliseerde posten van het standaardbestek 250 (versie 2.0), eventueel gevolgd 
door (1), (2), enz.. indien eenzelfde postnr. voor meerdere verschillende werken wordt 
gebruikt.   
Verder zijn de bepalingen van hoofdstuk II-4 van SB 250 van toepassing. 
 

'0503.02020 Onderfundering type I volgens V-3.2. – dikte 20 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een onderfundering type I met een dikte van 
20 cm voor het realiseren van de plateaus (zie aanbestedingsplannen). 
 

'0504.02020 Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling volgens V-4.2. – 

dikte 20 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een steenslagfundering met niet-continue 
korrelverdeling voor het realiseren van het jaagpad (zie aanbestedingsplannen). 
 

'0504.02030 Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling volgens V-4.2. – 

dikte 30 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een steenslagfundering met niet-continue 
korrelverdeling voor het realiseren van de verbindingsweg (zie aanbestedingsplannen). 
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'0504.04225 Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type 

IIA volgens V-4.4. – dikte 25 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een steenslagfundering met continue 
korrelverdeling voor het realiseren van de plateaus langs het vijzelgemaal (zie 
aanbestedingsplannen). 

'0504.11000p Fundering  van schraal beton volgens V-4.10. VH  m³ 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een fundering van schraal beton onder de 
zone van betonstraatstenen. 

'0504.11102 Fundering  en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 

V-4.10. - volume <= 0,050 m³/m  VH  m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een fundering van schraal beton onder de 
lijnvormige elementen (kantstroken) (zie aanbestedingsplannen).   

'0504.11103 Fundering  en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 

V-4.10. - volume <= 0,075 m³/m  VH  m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een fundering van schraal beton onder de 
lijnvormige elementen (watergreppels) (zie aanbestedingsplannen).   
 

'0602.11325 onderlaag van asfaltbeton volgens VI-2. : type AB-3B, granulaat 0/14, 

dikte E = 5 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en aanleggen van een onderlaag in asfaltbeton type AB-3B 
voor de plateaus langs het vijzelgemaal (zie aanbestedingsplannen) .De werken gebeuren 
volgens VI-2, de desbetreffende details op de aanbestedingstekeningen en de aanwijzingen 
van de aanbestedende overheid. 
 
Al deze verhardingen maken deel uit van bouwklassegroep 3.   
 
De te gebruiken bindmiddelen zijn nieuwe elastomeren. 
Hierbij zijn alle bijhorende werkzaamheden, leveringen en moeilijkheden begrepen in de 
eenheidsprijs.   
 

'0602.11326 onderlaag van asfaltbeton volgens VI-2. : type AB-3B, granulaat 0/14, 

dikte E = 6 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en aanleggen van een onderlaag in asfaltbeton type AB-3B 
voor het jaagpad en de verbindingsweg (zie aanbestedingsplannen). 
 
Al deze verhardingen maken deel uit van bouwklassegroep 3.   
 
De te gebruiken bindmiddelen zijn nieuwe elastomeren. 

'0602.19201 Voorgevormde bitumineuze voegbanden  VH  m 

Deze post omvat het leveren en aanbrengen van een voorgevormde bitumineuze voegband. 
De bitumineuze voegband wordt geplaatst op elke aansluiting van het nieuwe jaagpad en 
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de betonverhardingen met de aangrenzende wegverhardingen. De voorgevormde 
bitumineuze voegband beantwoordt aan de voorschriften van hoofdstuk III-14.1.  De 
hoogte (='dikte') bedraagt 10 mm, de breedte bedraagt minimaal 180 mm. 

'0602.21434 Toplaag van asfaltbeton volgens VI-2. : type AB-4C, granulaat 0/10, 

dikte E = 4 cm  VH  m² 

Deze post omvat het leveren en aanleggen van een toplaag in asfaltbeton type AB-4C voor 
het jaagpad en de verbindingsweg (zie aanbestedingsplannen); 
 
Al deze verhardingen maken deel uit van bouwklassegroep 3.   
 
De te gebruiken bindmiddelen zijn nieuwe elastomeren.. 

'0603.31108 Bestrating van grijze betonstraatstenen volgens VI-3.3., 

herbruikstraatstenen   VH  m² 

Deze post omvat het aanleggen van een bestrating van grijze betonstraatstenen, 
herbruikstraatstenen, voor de voorziening van de bank en tafel zoals deze nu reeds in Ham 
voorzien is. Deze voorziening dient te worden opgeschoven zodat deze buiten de zone van 
het omloopkanaal valt. 
 
De betonstraatstenen worden geplaatst in elleboogverband.  Ze worden geplaatst op een 
bed van zandcement (voorzien in post 0603.39503), en de voegen worden opgevuld met 
mortel voor voegvulling van betonstraatstenen (voorzien in post 0603.39901). 
De betonstraatstenen die opgebroken worden in post 14.61.13c worden gerecupereerd en 
gebruikt voor de aanleg van de nieuwe bestrating . Deze post omvat de aanleg  
betonstraatstenen, alle leveringen en prestaties voor het aanleggen van de verharding van 
betonstraatstenen, volgens de aanduidingen op plan en de bepalingen van VI-3.3. van 
Standaardbestek 250. 

0603.39503 Zandcementbed (Enom = 3 cm) voor bestratingen van betonstraatstenen  

VH  m² 

Deze post omvat het aanleggen van een bed van zandcement met dikte 3 cm, dat fungeert 
als legbed voor de betonstraatsteenverharding (artikel 0603.31108).  Het legbed wordt 
aangebracht op de fundering van schraal beton (artikel 0504.10015).  Het legbed wordt 
aangebracht over de volledige oppervlakte van de bestrating. 
Deze post omvat alle leveringen en prestaties voor het aanleggen van het legbed, volgens 
de aanduidingen op plan en de bepalingen van VI-3.3. van Standaardbestek 250 

0603.39901 Opvoegen van betonstraatstenen  VH  m² 

Deze post omvat het opvoegen van de verharding van grijze betonstraatstenen (artikel 
0603.31108) met mortel voor voegvulling van bestratingen volgens III-6.2.16. 
Deze post omvat alle leveringen en prestaties voor het opvoegen van de beton-straatstenen, 
volgens de aanduidingen op plan en de bepalingen van VI-3.3. van SB 250.  

 

‘0701.00301I Gresbuizen reeks 240 di = 300 mm   H<= 1m      VH m 
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Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 300 mm 
volgens VII-1 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen en volgens de richtlijnen van 
de aanbestedende overheid 
 

‘0701.00303I Gresbuizen reeks 240 di = 300 mm   2m<H<= 3m  VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen (watervang) met diameter van 
300 mm volgens VII-1 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen en volgens de 
richtlijnen van de aanbestedende overheid 
 

0701.00506B  Gewapende betonbuis reeks 135 – di= 500mm   5m<H<=6m  VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 500 mm 
volgens VII-1 voor de verbinding van de vervalinspectieput naar de taludgoten zoals 
aangegeven op de aanbestedingsplannen. Het voorzien van de afvoerbuis doorheen de 
betonnen buiskop is inbegrepen in deze post.  
 

‘0701.30300  Fundering van zandcement volgens IX-1,  di of du <= 300 mm  VH m 

Deze post omvat de fundering van de buizen met diameter 300mm van het 
afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 en IX-1 van het 
standaardbestek 250. 

‘0701.30500  Fundering van zandcement volgens IX-1,  400mm < di <= 500 mm 

 VH m 

Deze post omvat de fundering van de buizen met diameter 500mm van het 
afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 en IX-1 van het 
standaardbestek 250. 
 

‘0701.60300  Omhulling met zandcement volgens IX-1, di of du <= 300 mm  VH m 

Deze post omvat de omhulling van de buizen met diameter 300mm van het 
afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 en IX-1 van het 
standaardbestek 250. 
 

‘0701.60301  Aanvulling met herbruikgrond, aanvulling < = 1m,  di of du <= 300 mm 

 VH m 

Deze post omvat de aanvulling met herbruikgrond voor de buizen met diameter 300 mm 
van het afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 van het standaardbestek 250. 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  253 

‘0701.60303  Aanvulling met herbruikgrond, aanvulling 2< H< = 3m,  di of du <= 300 

mm  VH m 

Deze post omvat de aanvulling met herbruikgrond voor de buizen met diameter 300 mm 
van het afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 van het standaardbestek 250. 

‘0701.60500  Omhulling met zandcement volgens IX-1, 400mm < di <= 500 mm 
 VH m 

Deze post omvat de omhulling van de buizen met diameter 500mm van het 
afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 en IX-1 van het 
standaardbestek 250. 
 

‘0701.60506  Aanvulling met herbruikgrond, aanvulling 5m < H < = 6m,  400mm < di 

of du <= 500 mm  VH m 

Deze post omvat de aanvulling met herbruikgrond voor de buizen met diameter 500 mm 
van het afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-1 van het standaardbestek 250. 
 

0703.55110 Riooldeksel met kader type 5 – klasse C250 VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van riooldeksels met kader type 5, klasse C250 op 
de vervalinspectieput van post 0703.67080A. 
 

0703.67080A  Geprefabriceerde vervalinspectieput met valbuis (VIP.VB) klasse 1 van 

beton volgens VII-3.1. – di of du van de grootste aansluitende leiding <= 

800 mm, 5m<H<= 6m  VH st 

Deze inspectieput wordt geplaatst conform VII-3 van het SB 250, het aanbestedingsplan en 
de richtlijnen van de aanbestedende overheid. Deze post omvat het grondwerk voor de 
bouwput, de fundering, het basiselement, de schacht, het aansluiten van alle leidingen, de 
dekplaat, de regeling tussen dekplaat en de afdekkingsinrichting en de 
afdekkingsinrichting.  
Het kader met deksel zit vervat in post 0703.55110. 
 

‘0705.11601N Afvoerbuizen van pvc reeks 16 du = 160 mm   H<= 2m      VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 160 mm 
volgens VII-5 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. Het voorzien van de 
afvoerbuis doorheen de nieuwe kesp is inbegrepen in deze post. De afvoerbuis mag niet uit 
het beton steken aan het dagvlak van de kaaimuur. 
 

‘0705.12001K Gresbuizen reeks 240 di = 200 mm   H<= 2m      VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 200 mm 
volgens VII-5 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen en volgens de richtlijnen van 
de aanbestedende overheid 
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‘0705.12001N Afvoerbuizen van pvc reeks 16 du = 200 mm   H<= 2m      VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 200 mm 
volgens VII-5 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. Het voorzien van de 
afvoerbuis doorheen de betonnen wand van omloopkanaal is inbegrepen in deze post. De 
afvoerbuis mag niet uit het beton steken aan het dagvlak van de kaaimuur. 
 

‘0705.12002K Gresbuizen reeks 240 di = 200 mm   H> 2m      VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van afvoerbuizen met diameter van 200 mm 
volgens VII-5 zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen en volgens de reichtlijnen van 
de aanbestedende overheid. 
 

‘0705.31607 Bochtstukken van pvc du = 160 mm   VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van bochtstukken met diameter van 160 mm 
volgens VII-5. 
 

‘0705.32005 Bochtstukken in gres di = 200 mm   VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van bochtstukken met diameter van 200 mm 
volgens VII-5. 
 

‘0705.32007 Bochtstukken van pvc du = 200 mm   VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van bochtstukken met diameter van 200 mm 
volgens VII-5. 
 

0705.51607 aansluitstukken in pvc du = 160 mm VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aansluitstukken in pvc voor de aansluiting 
met de slokker type Brussel/w2 volgens VII-5 en voor de aansluiting van de dakafvoeren. 
 

0705.52005 aansluitstukken in gres di = 200 mm VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aansluitstukken voor de verbinding van de 
dakafvoeren 

0705.52007 aansluitstukken in pvc du = 200 mm VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van slokkeraansluitingen in pvc voor slokker type 
Brussel/w2 volgens VII-5. 
 

‘0705.82000  Meerprijs voor de fundering en omhulling met zandcement volgens IX-1, 

150 mm < di of du <= 200 mm  VH m 

Deze post omvat de fundering en omhulling van de pvc-buizen met diameter 160 mm en 
200mm van het afwateringssysteem. 
 
De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met VII-5 en IX-1 van het 
standaardbestek 250. 
 

*0706.11249 Straatkolk met onderuitlaat volgens VII-6.1.1  VH st 
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Deze post omvat het leveren en aanbrengen van een straatkolken van nodulair gietijzer in 

de straatgoot (zie aanbestedingsplannen) 

Het betreft een straatkolk met onderuitlaat van het type Brussel van nodulair gietijzer. 
De straatkolk beantwoordt aan de voorschriften van hoofdstuk VII-6.1.1. 
In deze post is het grondwerk, de fundering, het plaatsen van de straatkolk en het 
aansluiten van de kolk inbegrepen. 
 

0706.11259 Straatkolk met zijuitlaat volgens VII-6.1.1  VH st 

Deze post omvat het leveren en aanbrengen van een straatkolken van nodulair gietijzer in 

de straatgoot (zie aanbestedingsplannen) 

Het betreft een straatkolk met zijuitlaat van het type Brussel van nodulair gietijzer. 
De straatkolk beantwoordt aan de voorschriften van hoofdstuk VII-6.1.1. 
In deze post is het grondwerk, de fundering, het plaatsen van de straatkolk en het 
aansluiten van de kolk inbegrepen. 
 

‘0802.45166 Permanente vangrail met kerend vermogen H2 en werkingsbreedte W6, 

enkel VH m 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een vangrail volgens VIII-2.3 en de 
aanduidingen op de aanbestedingsplannen. 
 

‘0802.45566 Eindschikking van vangrail VH st 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van eindschikkingen voor de vangrail van 
0802.45166 volgens VIII-2.3 
 

'0803.22510 Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken volgens VIII-3.1., met 

breedte, dikte en bovenvlak volgens type II E1 (NBN B21-411)  VH  m 

Deze post omvat het ter plaatse vervaardigen van betonnen kantstroken type II E1 voor 
het jaagpad en de verbindingsweg. 

'0803.32120 Ter plaatse vervaardigde betonnen straatgoten volgens VIII-3.1., type II 

A2  VH  m 

Deze post omvat het ter plaatse vervaardigen van betonnen straatgoten type II A2 langs de 
wegverhardingen zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. 

*0912.26000 Geprefabriceerde kokers van gewapend beton met naspanning – nuttige 

doorsnede A> 5m², in open sleuf  

Deze post omvat het leveren en plaatsen van geprefabriceerde gewapende rechthoekige 
kokerelementen met binnenafmetingen volgens aanbestedingsplan voor de inbuizing van 
het omloopkanaal onder de rijweg in Ham en Olen en ook voor in Olen onder de riolering 
van het sluiscomplex, dit volgens de aanbestedingsplannen. Deze kokerelementen zijn 
voorzien van rubberringen. 
De werken gebeuren volgens SB250, IX-12. 
Het aanbrengen van fundering uit schraal beton met een dikte van 30cm en de omhulling 
met zandcement zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen maken deel uit van deze 
post.  
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Het aanbrengen van de fundering uit schraal beton, de omhulling van de kokers met 
zandcement, het leggen van de kokers, de aanvulling van de sleuf en verdichting zijn 
eveneens inbegrepen in deze prijs. 
Het uitgraven van de specie zit niet inbegrepen in deze post maar zit vervat in artikel 
b21.10.12. 
 
Deze post wordt opgesplitst in twee deelposten: een post voor de kokers voor inbuizing 
onder rijweg en één post voor kokers voor inbuizing onder riolering te Olen 

*0912.26000a Geprefabriceerde kokers van gewapend beton met naspanning – nuttige 

doorsnede A> 5m², in open sleuf , onder rijweg – VH m 

*0912.26000b Geprefabriceerde kokers van gewapend beton met naspanning – nuttige 

doorsnede A> 5m², in open sleuf , onder riolering – VH m 

Markeringen   

Beschrijving 
Deze posten omvat het voorzien van markeringen volgens X-2 volgens de aanduidingen 
van de aanbestedende overheid 
 
De markeringen moeten een zuiver geometrisch verloop hebben. Wanneer in een 
markeringsstreep kronkelingen of niet voldoende overgangen vastgesteld worden, moeten 
zij door de aannemer volledig verwijderd worden en opnieuw getrokken. 
 In het dagboek wordt het aantal uitgevoerde vierkante meters per dag aangerekend. 
Tevens zal hierin worden aangetekend hoeveel liter verf er werd verwerkt. 
 

Kort voor het aanbrengen van de markering dient het te schilderen gedeelte afgeborsteld en 
daarna met perslucht afgeblazen te worden tot de oppervlakte volledig gereinigd is. 
 
In geval van mislukking der uitgevoerde schilderwerken tengevolge van het schilderen op 
een niet droog wegdek of het schilderen op een oppervlakte die niet voldoende werd 
gereinigd, worden deze werken opnieuw uitgevoerd op kosten van de aannemer. 
 
De pas uitgevoerde markeringen dienen te worden beschermd door rubberen 
verkeerskegels.  
 
De markeringen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid. 
 

1002.20101 Langse thermoplastische markingen, doorlopend 10 cm <= B <= 30 cm    

VH m² 

1002.20102 Langse thermoplastische markingen, onderbroken 10 cm <= B <= 30 

cm    VH m² 

1002.20202 Diverse thermoplastische markeringen : driehoekenstreep  VH m² 
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*1302.0500 Geprefabriceerde grachtelementen  

Deze post omvat het leveren en plaatsen van geprefabriceerde grachtelementen van 
gewapend beton, volgens XIII-2.5 en zoals aangegeven op de aanbestedingsplannen. De 
nieuw te plaatsen grachtelementen dienen aan te sluiten op de bestaande grachtelementen.  
De grachtelementen worden geplaatst op een fundering van zandcement zoals aangegeven 
op de plannen. Deze fundering is mee inbegrepen in deze post. 
Deze post wordt onderverdeeld in twee deelposten, één post voor grachtelementen met 
bodembreedte 50 cm en één post voor grachtelementen met bodembreedte 60cm. Zoals 
aangegeven op de plannen dienen de grachten op één plaats voorzien te zijn van een 
betonnen constructie met uitschuifbare panelen voor het realiseren van een vertraagde 
waterafvoer. Dit is niet inbegrepen in deze post, wel dient aannemer te zorgen voor een 
goede aansluiting van de grachtelementen op deze constructie, net zoals de verbinding met 
de bestaande grachtelementen of de verzamelput. Alle nodige werken voor het realiseren 
van deze aansluiting is wel inbegrepen in het artikel van de grachtelementen. 

*1302.0500a Geprefabriceerde grachtelementen , bodembreedte 50cm     VH m 

*1302.0500b Geprefabriceerde grachtelementen , bodembreedte 60cm     VH m 

*1302.0501 Geprefabriceerde grachtelementen  met drainageopeningen 

Deze post omvat het leveren en plaatsen van geprefabriceerde grachtelementen van 
gewapend beton met drainageopeningen, volgens XIII-2.5 en zoals aangegeven op de 
aanbestedingsplannen. De nieuw te plaatsen grachtelementen dienen aan te sluiten op de 
bestaande grachtelementen.  
De grachtelementen worden geplaatst op een fundering van zandcement zoals aangegeven 
op de plannen. Deze fundering is mee inbegrepen in deze post. 
Deze post wordt onderverdeeld in twee deelposten, één post voor grachtelementen met 
drainageopeningen met bodembreedte 50 cm en één post voor grachtelementen met 
bodembreedte 60cm. Zoals aangegeven op de plannen dienen de grachten op één plaats 
voorzien te zijn van een betonnen constructie met uitschuifbare panelen voor het realiseren 
van een vertraagde waterafvoer. Dit is niet inbegrepen in deze post, wel dient aannemer te 
zorgen voor een goede aansluiting van de grachtelementen op deze constructie, net zoals 
de verbinding met de bestaande grachtelementen of de verzamelput. Alle nodige werken 
voor het realiseren van deze aansluiting is wel inbegrepen in het artikel van de 
grachtelementen. 

*1302.0501a Geprefabriceerde grachtelementen  met drainageopeningen, 

bodembreedte 50cm     VH m 

*1302.0501b Geprefabriceerde grachtelementen  met drainageopeningen, 

bodembreedte 60cm     VH m 

*1302.0510 Kopmuren in gracht 

Deze post omvat het maken van kopmuren in gewapend beton (beton C35/45 EE4) op het 
beginstuk van de gracht. Voor de gracht in Olen langs de nieuwe verbindingsweg dient in 
deze kopmuur een opening te zijn voor de verbinding van de afwatering van het 
sluizencomplex op de gracht, zoals aangegeven op de plannen. Deze opening dient rond de 
buis voldoende afgedicht te worden. tevens dient hetzelfde systeem toegepast te worden in 
het benedenpand waar grachtelementen onderbroken worden door jaagpad, waar dan een 
betonnen buis de verbinding met beide grachten realiseert.  
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Deze post wordt onderverdeeld in twee deelposten, één voor het maken van kopmuren 
zonder opening, en één voor het maken van kopmuren met opening voor doorvoer buis.  
Aannemer dient voor uitvoering een voorstel van kopmuur voor te leggen aan het bestuur. 

*1302.0510a Kopmuren in gracht, zonder opening  VH m³ 

*1302.0510b Kopmuren in gracht, met opening  VH m³ 

*1302.0520 Betonnen drempel met verstelbare regelgleuf  

Tussen de grachtelementen dient een betonnen drempel gerealiseerd te worden met 
verstelbare regelgleuf voor het realiseren van een vertraagde waterafvoer. 
Deze werken dienen uitgevoerd zoals aangegeven op de plannen.  
Deze post omvat het leveren en plaatsen van fundering in schraal beton, de gewapend 
betonnen constructie en de verstelbare regelplaten met alle bijhorende bevestigingen en 
voorzieningen. Beton is van kwaliteit C35/45 EE4, staal BE 500S.  
aannemer dient een voorstel voor te leggen voor de betonconstructie met de aanduiding 
van de wapening. 
Deze post wordt onderverdeeld in twee deelposten, één post voor de constructie voor de 
grachtelementen met bodembreedte 50cm, en één post voor de constructie voor de 
grachtelementen met bodembreedte 60 cm. 
 

*1302.0520a Betonnen drempel met verstelbare regelgleuf voor grachtbreedte= 

50cm VH st 

*1302.0520b Betonnen drempel met verstelbare regelgleuf voor grachtbreedte = 

60cm, VH st 
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deel IIIc ELEKTROMECHANISCHE WERKEN 
 

Beschrijving van de opdracht 

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing, de indienstname & het 
operationeel maken en het onderhoud tijdens de waarborgperiode van twee 
pompstations+WKC (= waterkrachtcentrale) langs het Albertkanaal.  De eerste installatie 
is gelegen aan het sluizencomplex te Olen, de tweede aan het sluizencomplex te 
Ham/Kwaadmechelen. 
 
Deze opdracht is zodanig opgevat dat de installatie gebruiksklaar en operationeel is, 
rekening houdende met alle aspecten van zowel technische aard als van de vigerende 
wetten & normen. 
Dit houdt o.m. in dat alle benodigde materialen, toestellen, bekabeling, connecties, 
software, etc. steeds en integraal zijn inbegrepen in de totale aannemingssom, ook voor 
zover deze materialen, toestellen, bekabeling, connecties, software, etc. niet expliciet in het 
bestek, in de samenvattende opmetingsstaat, e.d. vermeld zouden zijn. 
 
Er wordt expliciet gesteld dat de inschrijver door zijn inschrijving erkent de lokale toestand 
voldoende in kunnen schatten om zijn inschrijving te verrichten.  Desgewenst kan steeds 
een plaatsonderzoek georganiseerd worden op aanvraag. 
De inschrijver kan zich niet beroepen op het ontbreken van plans (= as-built’s & andere) 
bij het vervullen van de beschreven opdracht. 

Algemeenheden + keuring v/d installatie 

Zoals bovenstaand reeds vermeld, beschrijft dit bestek de bouw van twee 
pompstations+WKC (= waterkrachtcentrales) langs het Albertkanaal. 
Tenzij expliciet vermeld, hebben alle waterpeilen (gebruikte eenheid: m. T.A.W.+) uit dit 
hoofdstuk ‘elektromechanische uitrusting’ betrekking op ‘pompstation 
Ham/Kwaadmechelen’. 
 
Bereikbaarheid: 
Alle toestellen en/of onderdelen moeten veilig én eenvoudig bereikbaar zijn voor 
onderhoud, herstelling, demontage of vervanging. 
De benodigde hulpstukken voor demontage & transport en de gebruikersinstructies voor 
onderhoud worden meegeleverd. 
 
Valbeveiliging: 
Bij het afdalen van ladders over een diepte van meer dan drie meter, moeten in de 
onmiddellijke buurt van deze ladders veiligheidsogen voorzien te worden. 
 
Keuringen: 
Toestellen die vóór hun inbedrijfname wettelijk gekeurd moeten worden door een erkend 
keuringsorganisme, dienen door toedoen van de inschrijver gekeurd te worden. 
De keuringskosten maken het voorwerp uit van aparte posten in de samenvattende 
opmetingsstaat. 
 
De keuring wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het AREI in verband met de 
veiligheid van de elektrische stroomverdeling, van het ARAB in verband met 
hefwerktuigen en de norm NBN EN 60204-1 voor de machineveiligheid. 
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De aannemer verwittigt de aanbestedende overheid een week op voorhand dat de installatie 
klaar is om gekeurd te worden.  De keuringsattesten dienen aan het bestuur geleverd vóór 
de voorlopige oplevering. 
 
De aannemer voert op zijn kosten de nodige aanpassingen uit om te voldoen aan de 
opmerkingen van het keuringsrapport.  Na de aanpassingen bestelt de aannemer de 
herkeuring aan het organisme dat de eerste keuring heeft uitgevoerd.  De projectingenieur 
wordt minstens 3 werkdagen vooraf in kennis gesteld van het tijdstip van de herkeuring.   
De onkosten voor de herkeuring vallen ten laste van de aannemer. 
 
Een keuringsrapport wordt opgemaakt in twee exemplaren: één exemplaar blijft ter plaatse, 
het tweede exemplaar wordt opgestuurd naar de aanbestedende overheid binnen de 10 
werkdagen na de (her)keuring. 
 
Indien een voorlopige keuring nodig is om een deel van een installatie of een voorlopige 
installatie tijdelijk in gebruik te nemen, wordt de keuring voor deze tijdelijke installatie 
uitgevoerd in opdracht van en op kosten van de aannemer. 

Archimedesschroef 

De te installeren archimedesschroef is een prefab-combinatie waarbij de metalen schroef 
roteert in een stationaire metalen halfopen cilindermantel.  Dit in tegenstelling tot de 
‘meer-klassieke’ uitvoering van de archimedesschroef, zijnde een metalen schroef die 
roteert in een betonnen goot. 
Voor deze stationaire metalen halfopen cilindermantel worden in de bestektekst ook de 
termen metaalgoot of trog gebruikt. 
 
Zowel de metalen schroef als de halfopen cilindermantel worden van de nodige 
nabehandeling en/of beschermende ‘coatings’ voorzien, om ze resistent te maken tegen de 
variabele weersomstandigheden en – meer specifiek – te beschermen tegen roestvorming. 
 
Ontwerpgegevens van de vijzelinstallatie, situatie te Olen: 
- opstelling:   3 archimedesschroeven. 
- debiet:    5000 l/s per vijzel. 
- vulpunt:   9,70 m. 
- tastpunt:   7,06 m. ontwerppunt (min.= 6,98 m./ max.= 7,18 m). 
- stortpunt in pompregime: 20,35 m. 
- stortpunt in turbinewerking: 17,85 m. 
- vijzeldiameter: 4300 mm. ontwerpdiameter (min.= 4000mm / max.= 

4500mm). 
- aantal gangen:   3 
- opstellingshoek :    38° 
 
Ontwerpgegevens van de vijzelinstallatie, situatie te Ham/Kwaadmechelen: 
- opstelling:   3 archimedesschroeven. 
- debiet:    5000 l/s per vijzel. 
- vulpunt:   19,70 m. 
- tastpunt:   17,06 m. ontwerppunt (min.= 16,98 m./ max.= 17,18 

m). 
- stortpunt in pompregime: 30,35 m. 
- stortpunt in turbinewerking: 27,85 m. 
- vijzeldiameter: 4300 mm. ontwerpdiameter (min.= 4000mm / max.= 

4500mm). 
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- aantal gangen:   3 
- opstellingshoek :    38° 
 
De spoed van bovenvermelde archimedesschroeven wordt zodanig gekozen dat het 
(hydraulisch) rendement van de installatie optimaal is, zowel in pompregime als bij 
turbinewerking. 
 
De aandrijving van de vijzels gebeurt frequentiegestuurd, waarbij de frequentiesturing in 
pompregime de rol van ‘soft-starter’ vertolkt. 
 
Visvriendelijkheid: 
De onderste schoepen voor alle drie de vijzels worden op een ‘visvriendelijke’ wijze 
afgerond.  Dit houdt in dat ze dusdanig afgewerkt worden dat de schoephoogte onderaan 
gradueel tot nul wordt herleid, m.a.w. tot tegen de vijzelkoker. 
 
Speling tussen schroef en cilindermantel: 
Omdat het rendement v/d installatie één van de kritische parameters is voor het 
terugverdieneffect van dit project, dient de speling tussen schroef en cilindermantel 
ontworpen te worden voor een optimaal hydraulisch rendement.  Dat het hierdoor – na het 
stoppen v/d motor in pompwerking – een langere tijd duurt eer de vijzel leeggelopen is, is 
minder prioritair. 
 
Rooster(s) voor persoonsbeveiliging: 
Om aan de gevraagde persoonsbeveiliging te kunnen voldoen, dient er boven de 
archimedesschroeven een rooster voorzien te worden, dat vast op de halfopen cilinder 
gemonteerd wordt. 
Hiertoe zijn twee mogelijke scenario’s: 
• de halve cilindermantel wordt verlengd met twee verticale zijwanden (links + 

rechts) tot boven de schoepen van de vijzel; in de bovenrand van deze zijwanden zijn 
lasmoeren (of alternatief) voorzien, waarmee een vlak rooster d.m.v. boutverbindingen aan 
de trog bevestigd kan worden. 
• in de bovenrand v/d halve cilindermantel worden lasmoeren (of alternatief) 
voorzien, waarmee een rooster in de vorm van een halve cilinder (met dezelfde diameter 

als de trog) d.m.v. boutverbindingen aan de trog bevestigd kan worden. 
Meer gedetailleerde specificaties over het rooster op zich vindt de inschrijver in het 
onderdeel ‘Bouwkundige werken’. 
 
Onderhoudsvrije onderlagers: 
Het onderste lager van de vijzels is zodanig uitgevoerd dat het geschikt is voor 

continu bedrijf, ook bij volledige onderdompeling in water. 

Het lager kan functioneren zonder de noodzaak van aanvullende smeerfaciliteiten, 

zoals vet- en oliepompen.  Het is niet toegestaan dat enig smeermiddel in het water 

terechtkomt. 
Het lager is ontworpen om - in combinatie met het bovenlager - onder alle 
bedrijfsomstandigheden in lijn te blijven met het vijzellichaam. 
Het lager kan lengte-uitzettingen van de vijzel ten gevolge van temperatuursveranderingen 
opnemen. 
Het onderlager wordt zodanig beschermd dat er zich geen vuil aan de draaiende delen kan 
hechten. 
Het lager is dusdanig geconstrueerd dat de montage en demontage mogelijk is zonder 
uitnemen van het vijzellichaam.  Hiertoe wordt de constructie voorzien van een steunstoel 
die deze montage en demontage mogelijk maakt. 
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Het onderste lager bestaat uit: een voor het leven gesmeerd wentellager, een van een hoog 
gelegeerd en deels voorzien van speciale vaste as, een gietijzeren lagerbehuizing en een 
gietijzeren flens die met een schroefverbinding aan het vijzellichaam bevestigd is. 
 
Om het indringen van vuil te voorkomen, wordt het lager volledig afgedicht door een 
beschermkap. Deze gietijzeren beschermkap is tweedelig om de montage en demontage te 
vereenvoudigen. 
 
Bovenste lagers: 
Het bovenste lager is voor alle drie de vijzels opgebouwd uit een zelfinstellend lager, dat 
geschikt is voor het opnemen van radiale en axiale belastingen.  Het lager is berekend voor 
minimaal 100.000 uren en dient elke zes maand licht en behoedzaam te worden 
nagesmeerd. 
 
Keuring van de vijzels: 
De meetprocedure voor keuring van de vijzel(s) is over te maken in het technisch dossier.  
De debietbepaling gebeurt volumetrisch. 
Na montage op de werf voegt de aannemer een attest v/d vijzelleverancier bij het 
opleveringsdossier, waarin hij verklaart dat de vijzelinstallatie geplaatst werd conform de 
montage- en installatie-voorschriften van die leverancier. 
Na montage wordt de bedrijfsklare installatie onderworpen aan een volledige technische 
keuring. 

Beweerbare mantelklep + hydraulische aandrijving  

Het bovenste gedeelte van de halfopen cilindermantel wordt scharnierend opgesteld, zodat 
de keuze ontstaat tussen een werking in pompregime en tussen turbinewerking.  Dit 
scharnierend gedeelte van de cilindermantel wordt in de verdere bestektekst consistent 
‘mantelklep’ genoemd. 
Deze mantelklep wordt heen-en-weer bewogen m.b.v. hydraulische sturing; 
eindeloopschakelaars geven terugmelding van de positie v/d klep aan de PLC. 
 
Door middel van deze mantelklep zijn drie bedrijfssituaties mogelijk: 
• de mantelklep is in lage positie (= ‘open’ stand) en de elektromotor werkt als 
generator door het terugvloeien van water van het bovenpand naar het benedenpand. 
=> turbinewerking. 
• de mantelklep is in hoge positie (= ‘gesloten’ stand) en elektromotor wordt niet 
aangedreven. 
=> ruststand. 
• de mantelklep is in hoge positie (= ‘gesloten’ stand) en elektromotor wordt 
aangedreven. 
=> pompregime. 
 
In overeenstemming met de bepalingen uit standaardbestek-SB240, moeten alle 
beweegbare mechanische onderdelen gesmeerd worden.  Bij het ontwerp van de 
mantelklep (en zijn scharnier) dient er dan ook voor gezorgd te worden dat de 
smeerleiding naar/voor het scharnier zich op een bereikbare plaats bevindt. 
 
Hydraulische aandrijving: 
Twee – parallel geschakelde – hydraulische cilinders per archimedesschroef zorgen voor 
de beweging van de mantelklep. 
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De hydraulische installatie noodzakelijk om de nodige druk en het vereiste debiet te 
kunnen leveren voor de beweging van de mantelklep is het voorwerp van bestekpost 
“leveren & plaatsen van de hydraulische installatie voor de beweging van één mantelklep”. 
 
Deze post “hydraulische installatie” in de meetstaat omvat: 
• Twee hydraulische cilinders van het type ‘cilinder met tegenstang’, die links en 
rechts van de vijzel op de buitenzijde van de trog gemonteerd worden, met de aslijn van de 
cilinders evenwijdig aan de vijzelkoker. 
De hydraulische cilinders hebben een werkdruk van max. 200 bar; de vijzelstang voor deze 
cilinders is bekleed met een keramische deklaag. 
Het dimensioneren van de boring v/d cilinder, van de diameter voor stang & tegenstang en 
van de totale slaglengte, maakt deel uit van onderhavige opdracht en van de studie v/d 
inschrijver. 
• Eén rolwagen met (minstens) twee wielen per hydraulische cilinder, die heen-en-
weer beweegt in twee langs elkaar gemonteerde U-vormige rails, waartussen de stang 
beweegt.  Deze U-vormige rails worden op de buitenzijde van de trog gemonteerd, 
evenwijdig aan de vijzelkoker.  De vijzelstang is vast verbonden met de rolwagen, 
waardoor de heen-en-weer gaande beweging van de hydraulische cilinder wordt 
overgedragen op de rolwagen. 
• Een metalen stang per rolwagen die de translatiebeweging v/d rolwagen overbrengt 
naar een roterende beweging voor de mantelklep.  De stang is zodanig uitgevoerd dat hij 
aan de ene kant kan roteren t.o.v. een vast punt op de rolwagen, en aan de andere kant 
t.o.v. van een vast punt op de mantelklep.  De inschrijver doet een voorstel voor de twee 
hiertoe benodigde lagers. 
• Het benodigd rigide leidingwerk en flexibele leidingen voor transport van 
hydraulische olie van de pompgroep(en) naar de cilinder(s).  Alle rigide leidingen en 
bijhorende koppel-, verbindings- en bevestigingsstukken worden uitgevoerd in corrosievast 
staal AISI-316.  De koppelingen zijn van het type flenskoppeling met conische verbinding 
en “O-ring”-afdichting.  De maximale vloeistofsnelheid in de leidingen is 3 m/s voor de 
persleidingen en 1 m/s in de zuigleidingen. 
De leidingen worden na plaatsing gespoeld, gevuld met hydraulische olie en ontlucht. 
• De klepbewegingcilinders worden gevoed door drie hydraulische groepen per 
pompstation+WKC, één pompgroep per archimedesschroef m.a.w.  Deze hydraulische 
groepen zijn mee vervat in bestekpost “leveren & plaatsen van de hydraulische installatie 
voor de beweging v/d mantelklep”.  De (elektro)motoren voor deze pompgroepen hebben 
als bedrijfsspanning 400/690 Volt, en worden in deze toepassing aangesloten op 400V. 
• Twee digitale drukmeters per hydraulische cilinder, die een alarm genereren naar 
de PLC-sturing wanneer het drukverschil tussen de twee hydraulische cilinders van 
dezelfde archimedesschroef te groot is.  In voorkomend geval grijpt de PLC in. 
 
Alle hierboven opgelijste componenten zijn geschikt voor buitenopstelling, behalve de 
hydraulische pompgroepen die binnen in het dienstgebouw opgesteld worden. 
 
Het feit dat de hydraulische cilinders een werkdruk tot max. 200 bar kunnen hebben, 
impliceert dat alle bovenvermelde mechanische componenten (= railsysteem, rolwagen, 

stangen, evt. scharnieren, …) moeten kunnen weerstaan aan de krachten t.g.v. de 
werkingsdruk van 200 bar. 
 
Er wordt geen specifieke bewegingswet voor het openen of sluiten v/d mantelklep 
opgelegd. 
De totale openings- of sluitingstijd mag maximaal 120 seconden bedragen. 
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Eventuele naderingsschakelaars, nodig om de beweging van de mantelklep te controleren, 
zijn van het type inductieve naderingsschakelaars en zijn mee vervat in bestekpost 
“hydraulische installatie” uit de samenvattende opmetingsstaat. 
 
Oliereservoir: 
Naast de installatie beschreven in bestekpost “leveren & plaatsen van de hydraulische 
installatie voor de beweging van één mantelklep”, is verder nog een oliereservoir met 
voldoende capaciteit nodig om de dagelijkse werking van het geheel te kunnen garanderen. 
Desbetreffende post “oliereservoir” omvat ook de nodige toevoerleidingen van het 
reservoir naar de pompgroep(en) en de in deze leidingen te monteren & benodigde 
oliefilters, filters die een elektrische signaal naar de PLC sturen wanneer hun filterelement 
vervangen moet worden. 

Omsloten vijzel met meedraaiende mantel  

In pompstation ‘Ham’ wordt – naast de drie eerder beschreven archimedesschroeven met 
stationaire metalen halve cilindermantel – nog een vierde vijzel geïnstalleerd. 
Deze vierde vijzel is van het type hydraulische schroef, omsloten in een metalen mantel die 
mee ronddraait.  De metalen mantel wordt over de volledige lengte van de vijzel continu 
aan de schoepen vastgelast. 
 
In tegenstelling tot de drie eerder beschreven archimedesschroeven, wordt deze omsloten 
vijzel enkel aangewend in pompwerking.  Hij moet dus niet als turbine kunnen 
functioneren.  Vorige paragraaf betreffende de beweegbare mantelklep is dus niet op de 
omsloten vijzel van toepassing. 
 
De complete hydraulische schroef wordt van de nodige nabehandeling en/of beschermende 
‘coatings’ voorzien, om hem resistent te maken tegen de variabele weersomstandigheden 
en – meer specifiek – te beschermen tegen roestvorming. 
 
Ontwerpgegevens van de omsloten hydraulische schroef, geïnstalleerd te 
Ham/Kwaadmechelen: 

- opstelling:   1 hydraulische schroef. 
- debiet:    2250 l/s ontwerpdebiet (min. = 2000 l/s). 
- vulpunt:   19,70 m. 
- tastpunt:   17,88 m. 
- stortpunt in pompregime: 30,35 m. 
- vijzeldiameter: 3050 mm. ontwerpdiameter (min.= 3048mm / max.= 3200mm). 
- aantal gangen:   2 
- plaatdikte v/d schoepen: min. 12 mm 
- opstellingshoek :   38° 

 
De aandrijving van de vijzels gebeurt frequentiegestuurd, waarbij de frequentiesturing in 
pompregime de rol van ‘soft-starter’ vertolkt. 
 
Visvriendelijkheid: 
Dit type vijzel is visvriendelijk van nature. 
 
Onderste lager: 
Het onderste lager van de omsloten schroef is zodanig uitgevoerd dat het geschikt is 

voor continu bedrijf, en wordt boven het hoogst mogelijke waterpeil in het 

benedenpand gemonteerd.  Onderdompeling onder water is dan ook onmogelijk voor 

dit lager. 
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Het is niet toegestaan dat enig smeermiddel in het water terechtkomt. 
 
Het lager is volledig zelf-alignerend en zodanig ontworpen om - in combinatie met het 
bovenlager - onder alle bedrijfsomstandigheden in lijn te blijven met de hydraulische 
schroef. 
Het lager kan lengte-uitzettingen van de schroef ten gevolge van 
temperatuursveranderingen opnemen. 
Het onderlager wordt zodanig beschermd dat er zich geen vuil aan de draaiende delen kan 
hechten. 
 
Het geheel aan componenten die de functionaliteit van het onderste lager uitmaken, hebben 
een minimale levensduur van 100.000 uren. 
 
Om het indringen van vuil te voorkomen, wordt het lager volledig afgedicht door een 
beschermkap. 
 
De eventuele automatische smering voor het onderste lager is mee vervat in de bestekpost 
“omsloten vijzel met meedraaiende mantel”. 
 
Bovenste lager: 
Het bovenste lager voor de omsloten schroef is opgebouwd uit een zelfinstellend lager, dat 
geschikt is voor het opnemen van radiale en axiale belastingen.  Het lager is berekend voor 
minimaal 100.000 uren. 
 
Keuring van de vijzels: 
De meetprocedure voor keuring van de omsloten schroef is over te maken in het technisch 
dossier.  De debietbepaling gebeurt volumetrisch. 
Na montage op de werf voegt de aannemer een attest v/d vijzelleverancier bij het 
opleveringsdossier, waarin hij verklaart dat de vijzelinstallatie geplaatst werd conform de 
montage- en installatie-voorschriften van die leverancier. 
Na montage wordt de bedrijfsklare installatie onderworpen aan een volledige technische 
keuring. 

Koppeling & reductiekast  

De krachtoverbrenging van de (aan een hoge snelheid draaiende) elektromotor naar de 
(aan lage snelheden draaiende) vijzel(s) gebeurt via een reductiekast met automatisch 
smeringsysteem. 
Deze reductiekast is van type “reductor met horizontale, traag draaiende as” en wordt 
gedimensioneerd en geselecteerd volgens de sterkteberekeningen uit standaardbestek-
SB240. 
De reductor is gedimensioneerd met een servicefactor 1,25 x Pm, waarbij Pm het 
vermogen is vermeld op dataplaat van bijhorende elektromotor. 
De snelheidsverhouding v/d reductor wordt gerealiseerd in maximum 3 tandwieltrappen. 
Het rendement van de gekozen reductor bedraagt – voor beide groottes – minstens 94%. 
 
De bestekpost “koppeling & reductiekast” omvat tevens de mechanische koppeling tussen 
de uitgaande as van de reductor en de aandrijfas van de archimedesschroef. 
De aankoppeling tussen elektromotor en reductor verloopt d.m.v. een riemoverbrenging. 
 
Indien de reductiekast voorzien is van een oliesmering aangedreven door een elektromotor, 
zijn de benodigde elektrische voorziening(en) voor aansturing van de motor inbegrepen in 
desbetreffende post uit het bestek. 
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Elektromotor 

Voor de ‘prefab’-archimedesschroef met stationaire metalen trog, bedraagt het (door het 

bestuur geschatte) elektrisch vermogen in pompregime ongeveer 730 kW.  Voor de 
omsloten hydraulische schroef met meedraaiende cilindermantel, bedraagt dit (door het 

bestuur geschatte) elektrisch vermogen in pompregime ongeveer 315 kW. 
Opgelet: voorvermelde getalwaarden worden hier vermeld ten informatieven titel.  De 
inschrijver dient zelf het benodigd vermogen v/d elektromotor te bepalen uitgaand van 
koppel en toerental v/d vijzel en van het rendement van de gebruikte componenten. 
 
Omwille van dit vermogen van ong. 730 kW voor de grote motoren, geniet een 
lijnspanning van 690 Volt voor elektromotor en frequentiesturing (zie verder) de voorkeur 
van het bestuur. 
 
De gebruikte elektromotoren zijn zelfgekoelde asynchroonmotoren en zijn geschikt voor 
aansturing door een frequentieomvormer. 
Hun nominaal toerental is 1500 tpm, de gewenste isolatieklasse is ‘klasse F’ en de 
toegelaten opwarmingsklasse is ‘klasse F’. 
De motoren worden binnen in een dienstgebouw geïnstalleerd; beschermingsgraad IP23 
volstaat voor deze toepassing. 
Hun maximaal toegestane geluidsniveau (LWA) is 96 dB(A). 
 
De elektromotoren zijn voorzien van een PT100-temperatuurbeveiliging tegen een te hoge 
temperatuur in de wikkelingen van de motor.  Verder zijn beide lagers van elke 
elektromotor uitgerust met een PT100-sonde die lagertemperatuur bewaakt. 
 
Gezien het continue karakter van de installatie, worden hier zogenaamde 
hoogrendementsmotoren vooropgesteld, met een ontwerp in analogie met de vereisten voor 
‘klasse IE2’ uit norm IEC60034-30. 
 
Daarnaast wordt aan de inschrijver(s) gevraagd – als verplichte variante in zijn offerte – 
een meerprijs op te geven voor het “leveren en plaatsen van ‘premium’ 
hoogrendementsmotoren klasse IE3” i.p.v. de voorvermelde elektromotoren conform IE2.  
Deze vraag tot meerprijs laat het bestuur toe te evalueren of het opportuun is motoren met 
een ontwerp in analogie met ‘klasse IE3’ te selecteren. 
 
Het leveren en plaatsen van alle kabels voor zowel sturing, beveiliging als voeding van 
deze elektromotor(en) zijn inbegrepen in de levering en plaatsing van de motor. 

Frequentiesturing 

Omwille van ’t feit dat in turbinewerking de schroef wordt aangedreven door het 
(terugvloeiend) water en bijgevolg de elektromotor als generator werkt, is een 
frequentieomvormer met 4-kwadrantenregeling en zogenaamde ‘Active Front End’-
technologie vereist.  Dit type frequentiesturing maakt gebruik van IGBT-technologie voor 
zowel de gelijkrichter als de wisselrichter. 
De geselecteerde frequentiesturing maakt het mogelijk regeneratieve energie terug naar het 
(vast) elektriciteitsnet te sturen.  Deze frequentiesturing synchroniseert de frequentie, 
spanning en de fasehoek spanning/stroom van de door de vijzels opgewekte stroom met de 
frequentie, spanning en de fasehoek spanning/stroom van het vaste net. 
Daarnaast compenseert de frequentieregelaar de ‘cos φ’ van de (volledige) installatie in 
pompwerking. 
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Voor de ‘prefab’-archimedesschroef met stationaire metalen trog, wordt een type 
frequentieomvormer geselecteerd geschikt voor de toepassing ‘pompen/ventilatoren’.  
Voor de omsloten hydraulische schroef met meedraaiende cilindermantel, wordt dit een 
type met een hoger ‘overload’-koppel. 
 
De begroting van (het vermogen van) de frequentieregelaar volgt uit de 
vermogenberekening voor de elektromotoren uit vorige paragraaf. 
De nominale (ingangs)spanning voor de frequentieomvormer is 690V AC + 10%.  De 
ingangfrequentie kan variëren van 47 tot 53 Hz en de uitgangsfrequentie van 0 Hz tot 
minimaal 65 Hz. 
 
De frequentieomvormers worden binnen in een dienstgebouw geïnstalleerd; 
beschermingsgraad IP20 volstaat voor deze toepassing. 
De geselecteerde frequentieregelaars zijn in een standaard Rittal-kast (of gelijkwaardig) 
ingebouwd, of kunnen eenvoudig in dergelijke kast ingebouwd worden.  In het tweede 
geval is het leveren van de behuizing en de inbouw van de regelaar in deze behuizing mee 
in deze post “frequentiesturing” vervat. 
 
Koeling van de frequentieregelaars gebeurt door gedwongen convectie. 
 
De frequentieomvormer heeft een geïntegreerde veiligheidsfunctie die voldoet aan 
EN61800-5-2 en die twee functionaliteiten omvat: 
- een zogenaamde STO-functie (= Save Torque Off) => de motor levert geen koppel 
meer; 
- een zogenaamde SS1-functionaliteit (= Save Stop) => een gecontroleerde stop. 
Het aanspreken van deze geïntegreerde veiligheidsfunctie gebeurt via een aparte 
veiligheidsingang. 
 
De interne opbouw en de RFI-filters voldoen aan de EMC-regelgeving, conform EN61800-
3. 
 
De taal waarin de info op de display en gebruikersinterface verschijnt, is het Nederlands. 
 
Bekabeling tussen frequentieomvormer en elektromotor: 
De verbinding tussen frequentieomvormer en de corresponderende elektromotor wordt 
uitgevoerd in afgeschermde kabel.  Deze afscherming is opgebouwd uit twee lagen: de 1e 
laag vormt een mechanische bescherming, de 2e laag is het feitelijke ‘shield’.  De gekozen 
motorkabel heeft een ‘shield’ met bedekkinggraad groter dan 80%. 
De maximaal toegestane kabellengte tussen frequentieregelaar en elektromotor bedraagt 30 
meter. 
 
Het leveren en plaatsen van alle kabels voor zowel sturing, beveiliging als voeding van 
deze frequentiesturing(en) zijn inbegrepen in de levering en plaatsing van de 
frequentieomvormer. 

HS-installatie 

De nieuwe HS-installatie dient geplaatst te worden volgens de Technische Voorschriften 
Elektriciteit van SYNERGRID.  De HS-inrichting voldoet aan de richtlijnen uit het 
lastenboek BFE-C2/112.  Als gebruikte materialen worden enkel materialen aanvaard uit 
materialenlijst BFE-C2/115. 
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De aannemer dient zich in verbinding te stellen met de distributienetbeheerder (in de 

verdere tekst wordt de afkorting DNB gebruikt) en zich met hem akkoord te stellen over de 
volledige verwezenlijking en – vooral – over het te gebruiken type HS-schakelmateriaal, 
het binnenbrengen van de HS-kabels en het leveren & plaatsen van de tellerkast met de 
telinrichting. 
De kosten die de DNB aanrekent voor de HS-aansluiting zijn het voorwerp van een aparte 
post in de samenvattende opmetingsstaat. 
 
Het technisch lokaal waarin de nieuwe HS-schakelapparatuur geïnstalleerd zal worden, 
behoort voor beide sluizencomplexen tot de klasse BB10 (= cabines met kabelkelder > 3,8 

m³ als expansieruimte). 
 
Dit type lokaal laat het gebruik toe van HS-materiaal categorie AA31, maar omwille van 
de extra voorschriften/vereisten uit de C2/112 aan het gebouw (betr. “vrije openingen naar 

buiten”, “weerstand v/h gebouw tegen overdruk”, “buitendeur v/h gebouw”, …) en 
omwille van het feit dat het hier ten dele gaat over de vervanging van bestaand materieel, 
opteert het bestuur voor HS-materiaal met ‘minimaal risico’ categorie AA10, voor zowel 
de HS-installatie in sluizencomplex Ham als voor de installatie in sluizencomplex Olen. 
Indien er een nieuwe HS-meetcel geplaatst dient te worden, is – omdat we hier over een 
kabelkelder groter dan 3,8m³ beschikken – een meetcel van het type AA31 eveneens 
toegestaan. 
 
Uitrusting van de hoogspanningscellen, situatie te Ham/Kwaadmechelen: 
De complete bestaande HS-installatie uit het technische gebouw ‘sluizencomplex Ham’ 
wordt gedemonteerd en vervangen door nieuw te plaatsen HS-schakelapparatuur. 
De installatie wordt gevoed door een hoogspanningsvoeding van 10kV; de lokale DNB is 
INFRAX. 
 
De technische karakteristieken van de verder vermelde toestellen – en de hulpkringen 
welke door de aannemer voorzien moeten worden voor de diverse HS-toestellen – worden 
beschreven in hoofdstuk 2 ‘Technische bepalingen’ uit dit deel IIIc ‘Elektromechanische 
werken’. 
 
De nieuw te installeren HS-schakelapparatuur voor ‘sluizencomplex Ham’ omvat volgende 
cellen: 
- 1x aankomstcel ten behoeve van de DNB, met een 3-standen lastscheidingsschakelaar 
in SF6-gas en met drie spanningsaanduiders van het hoog-ohmige type. 
- 1x vertrekcel ten behoeve van de DNB, met een 3-standen lastscheidingsschakelaar in 
SF6-gas en met drie spanningsaanduiders van het hoog-ohmige type. 
- 1x hoofdbeveiliging met HS-vermogenschakelaar (min.630A), voorzien van een 
herbewapening en bedienbaar d.m.v. een drukknop op de cel.  Deze HS-
vermogenschakelaar heeft een geïntegreerde beveiliging, 3 spanningsaanduiders v/h hoog-
ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
- 1x HS-meetcel, geschikt voor metingen in de twee stroomrichtingen (van DNB naar 

de installatie in pompregime en van de installatie naar de DNB in turbinewerking) die 
toelaat te bepalen op hoeveel “groene stroom”-certificaten de uitbater recht heeft.  De 
meetcel wordt geplaatst en aangesloten volgens de richtlijnen van de DNB. 
- 2x beveiligingscellen (= HS-cel 5 & 6) met HS-vermogenschakelaar (min.200A) voor 
de transfo-voedingskabel naar de twee – bestaande – 400kVA-transformatoren.  Deze HS-
vermogenschakelaar is voorzien van een bedieningsmechanisme met motor, bedienbaar 
d.m.v. een drukknop op de cel of via een drukknop op afstand.  Verder is de schakelaar 
uitgerust met: 
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§ de nodige hulpcontacten voor signalisatie van de stand v/d vermogenschakelaar naar de 
PLC-sturing die de sluiswerking regelt; 
§ een uitschakelspoel, geactiveerd door het temperatuurcontact en/of de overdrukdetector 
van de corresponderende olietransformator; 
§ 3 spanningsaanduiders v/h hoog-ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
- 3x beveiligingscellen (= HS-cel 7, 8 & 9) met HS-vermogenschakelaar (min.200A) 
voor de transfo-voedingskabel naar drie nieuw-te-plaatsen 1000kVA-transformatoren.  
Deze vermogenschakelaar is voorzien van een bedieningsmechanisme met motor, 
bedienbaar d.m.v. een drukknop op de cel.  Verder is de schakelaar uitgerust met: 
§ de nodige hulpcontacten voor signalisatie van de stand van de vermogenschakelaar naar 
de PLC-sturing voor het pompstation+WKC; 
§ een uitschakelspoel, geactiveerd door het temperatuurcontact en/of de overdrukdetector 
van de corresponderende olietransformator; 
§ een minimumspanningsspoel, geëist door de DNB bij energieopwekking. 
§ 3 spanningsaanduiders v/h hoog-ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
 
Uitrusting van de hoogspanningscellen, situatie te Olen: 
De bestaande HS-installatie uit het technische gebouw ‘sluizencomplex Olen’ wordt 
gedemonteerd en vervangen door nieuw te plaatsen HS-schakelapparatuur. 
Een drietal jaar geleden werden de aankomst- en vertrekcel (met lastscheidingsschakelaar) 
ten behoeve van de DNB – op initiatief van de DNB – reeds vernieuwd.  Beide HS-cellen 
maken dan ook geen deel uit van deze opdracht. 
 
De HS-installatie wordt gevoed door een hoogspanningsvoeding van 15kV; de lokale DNB 
is EANDIS, infrastructuurgebied Kempen/Turnhout. 
 
De technische karakteristieken van de verder vermelde toestellen – en de hulpkringen 
welke door de aannemer voorzien moeten worden voor de diverse HS-toestellen – worden 
beschreven in hoofdstuk 2 ‘Technische bepalingen’ uit dit deel IIIc ‘Elektromechanische 
werken’. 
 
De nieuw te installeren HS-schakelapparatuur voor ‘sluizencomplex Olen’ omvat volgende 
cellen: 
- 1x hoofdbeveiliging met HS-vermogenschakelaar (min.630A), voorzien van een 
herbewapening en bedienbaar d.m.v. een drukknop op de cel.  Deze HS-
vermogenschakelaar heeft een geïntegreerde beveiliging, 3 spanningsaanduiders v/h hoog-
ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
- 1x HS-meetcel, geschikt voor metingen in de twee stroomrichtingen (van DNB naar de 

installatie in pompregime en van de installatie naar de DNB in turbinewerking) die toelaat 
te bepalen op hoeveel “groene stroom”-certificaten de uitbater recht heeft.  De meetcel 
wordt geplaatst en aangesloten volgens de richtlijnen van de DNB. 
- 2x beveiligingscellen (= HS-cel 5 & 6) met HS-vermogenschakelaar (min.200A) voor 
de transfo-voedingskabel naar de twee – bestaande – 400kVA-transformatoren.  Deze HS-
vermogenschakelaar is voorzien van een bedieningsmechanisme met motor, bedienbaar 
d.m.v. een drukknop op de cel of via een drukknop op afstand.  Verder is de schakelaar 
uitgerust met: 
§ de nodige hulpcontacten voor signalisatie van de stand v/d vermogenschakelaar naar de 
PLC-sturing die de sluiswerking regelt; 
§ een uitschakelspoel, geactiveerd door het temperatuurcontact en/of de overdrukdetector 
van de corresponderende olietransformator; 
§ 3 spanningsaanduiders v/h hoog-ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
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- 3x beveiligingscellen (= HS-cel 7, 8 & 9) met HS-vermogenschakelaar (min.200A) 
voor de transfo-voedingskabel naar drie nieuw-te-plaatsen 800kVA-transformatoren.  Deze 
vermogenschakelaar is voorzien van een bedieningsmechanisme met motor, bedienbaar 
d.m.v. een drukknop op de cel.  Verder is de schakelaar uitgerust met: 
§ de nodige hulpcontacten voor signalisatie van de stand van de vermogenschakelaar naar 
de PLC-sturing voor het pompstation+WKC; 
§ een uitschakelspoel, geactiveerd door het temperatuurcontact en/of de overdrukdetector 
van de corresponderende olietransformator; 
§ een minimumspanningsspoel, geëist door de DNB bij energieopwekking. 
§ 3 spanningsaanduiders v/h hoog-ohmige type en een standmelding op de schakelaar. 
 
Diverse leveringen en werken: 
- Aardingen: 
Het verzekeren van de nodige aardingen voor (alle onderdelen van) de vernieuwde HS-
installatie in beide sluizencomplexen – zoals opgelegd in o.a. Art.98 en Art.99 uit het 
AREI – behoort eveneens tot de aanneming. 
 
Volgende bepalingen zijn hierop van toepassing: 
* Er zijn vier afzonderlijke aardelektroden in de grond te drijven, met name: 
• één aardelektrode voor de HS-cellen 10 kV (voor sluizencomplex ‘Ham’) of voor 
de HS-cellen 15 kV (voor sluizencomplex ‘Olen’), en voor de metalen kuipen van de vijf 
aanwezige transformatoren (= HS-beveiligingsaarding); hiervoor kan de bestaande HS-
aarding gebruikt worden indien ze aan het A.R.E.I voldoet; 
• één aardelektrode per (nieuw geplaatste) transformator voor het nulpunt van de 
transfo. 
 
* De aardingsweerstand van de HS-aardingen moet kleiner zijn dan 5 Ohm. 
 
* De aardingsweerstand van de exploïtatieaardingen is kleiner dan 5 Ohm. 
 
* Elk van deze elektroden wordt met een geel/groen-gekleurde, geïsoleerde aardgeleider 
van 50 mm² verbonden met de hoofdaardingsklem en van hieruit met dezelfde doorsnede 
groen/geel geïsoleerde kabels voor de HS-beveiligingsaarding naar de aardingsrails van de 
HS-cellen en de metalen kuipen van de vijf transformatoren, en voor de 
exploïtatieaardingen naar het naar buiten gebracht nulpunt van de transformatoren. 
 
* Deze aardelektroden kunnen makkelijk van hun respectievelijke hoofdaardingsklem 
afgekoppeld worden, opdat afzonderlijke metingen van de aardingsweerstand mogelijk 
zijn. 
 
* Bijzondere aandacht wordt gevraagd bij de uitvoering van de gehele installatie opdat 
Art.99 (voorkomen van elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ten gevolge van 

potentiaalverspreiding) van het AREI gevolgd wordt.  Dit betekent o.a. dat alle 
aardingsinstallaties buiten de spreidingszone van de aardingsinstallatie van het HS-
materieel aangebracht worden. 
 
* Een plan(schema) v/d aardingsinstallatie met daarop de vermelding van lokalisatie 
aardelektrodes, verbindingen, etc… moet overhandigd worden. 
 
- Aanduidingsplan / nummerplaatsjes: 
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De aannemer moet alle reglementaire waarschuwingsplaten voorzien, o.a. de ingelijste 
voorschriften betreffende de EHBO en de ééndraadsschema’s van de gedeelten 10 of 
15kV. 
 
Bij de levering behoren ook alle nodige aanduidingsplaten op de ingangsdeur van de post, 
op de hoogspanningscellen, op het laagspanningsbord en de transformatoren. Ze moeten 
van een plastische stof zijn, zwart op wit.  De vorm en tekst zullen door het bestuur van de 
werken worden opgegeven. 
 
Tot de levering behoren eveneens de nummerplaatjes dienend voor de aanduiding van alle 
kleine verbindingen, klemmen en stroomkringen alsook de aanduidingsplaatjes ter 
aanduiding van de bestemming der cellen, schakelaars, seinlampen, toestellen, enz. 
- Diverse leveringen: 
De levering omvat verder. 
• één paar gummihandschoenen voor een bedrijfsspanning van 20 kV, met 
handschoenkastje. 
• één geïsoleerd voetbankje voor een bedrijfsspanning van 20 kV. 
• alle benodigdheden voor de volledige en onberispelijke afwerking van het geheel; 
• de technische documentatie, onderhouds- en bedieningsvoorschriften in het Nederlands, 
ijk- of proefverslagen van de opgestelde apparatuur; 
• 15 stuks hoog-ohmige neonverklikkers. 
 
- Bouwkundige werken: 
Het doorboren van muren, vloeren, etc... en in het algemeen alle bijkomende 
(bouw)werken om de verwezenlijking v/d HS-installatie toe te laten, inbegrepen het 
binnenbrengen van het materiaal en afvoeren van alle (bouw)afval is het voorwerp van een 
aparte post in de samenvattende meetstaat. 
De afwerking van de muren, wanden of vloeren die door het aanbrengen van de elektrische 
installatie vervuild of beschadigd wordt, moet door de aannemer worden bijgewerkt. 
 
Uitvoeringsmodaliteiten en toegestane scheepvaartonderbreking: 
De aandacht wordt er op gevestigd dat de sluizen continu in dienst moet blijven tijdens de 
werken, en dit van zondagavond 22.00u tot zaterdagavond 22.00u.  Tijdens de werken aan 
de HS-installatie, neemt de aannemer m.a.w. alle nodige maatregelen zodat de sluizen 
verder bediend kunnen worden, en dit in overeenstemming met alle vigerende wetten en 
normen. 
Hierbij moet het veiligheidsniveau gegarandeerd zijn op minstens het bestaande niveau. 
 
Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de opdrachtnemer/aannemer wekelijks van een 
scheepvaartonderbreking gebruik maken, die start zaterdagavond om 22.00u en stopt de 
eerstvolgende zondag om 22.00u ’s avonds. 
 
De suggestie van het bestuur is om eerst de noodstroomgeneratoren – verder beschreven in 
onderhavig bestek – te installeren en bedrijfsklaar aan te sluiten en het sluizencomplex – 
uitsluitend – te voeden met behulp van deze dieselgeneratoren tijdens de ombouwwerken 
aan de HS-installatie. 
Vooraleer hij de voeding van het sluizencomplex omschakelt naar dieselgeneratoren, dient 
de aannemer er zich van te vergewissen dat de dieselgenerator startklaar is en dat de 
stroomvoorziening voor de sluizen hierdoor niet in het gedrang komt. 
Het operationeel risico en alle kosten die voortvloeien uit een eventueel defect van de 
generator zijn in dit geval een last van de aanneming. 
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Demontagewerken: 
In de post “demontagewerken” zit het demonteren van de huidige, te vervangen 
hoogspanningscellen vervat, alsook de kosten die voortvloeien uit het milieuvriendelijk 
verwerken van de gedemonteerde HS-toestellen. 
 
Bekabeling tussen HS-cellen en transformator: 
De verbinding tussen de HS-beveiligingscellen met vermogenschakelaar en de 
transformatoren zal uitgevoerd worden in monopolaire aluminiumkabel type EAXeCWB 
(min. 3 x 1 x 95 mm² - 8,7/15 kV) met rode buitenmantel. 
Voorvermelde kabels worden op een corrosievast steunsysteem geplaatst, zowel op het 
gelijkvloers als in de kelder. 
Aan de uiteinden van de HS-kabels worden afgeschermde aanraakbare stekkers gebruikt 
volgens EN60137, op zowel de HS-schakelaar als op de transformatoren. 
De schermen van de kabels worden langs beide kanten geaard. 

Transformatoren 

De nieuw te plaatsen transformatoren – die voeding zullen verzorgen voor 
pompstation+WKC ‘Ham’ en voor pompstation+WKC ‘Olen’ – worden opgesteld in het 
respectievelijke technisch gebouw voor sluizencomplex Ham en sluizencomplex Olen. 
 
In sluizencomplex Ham worden – naast de twee bestaande 400kVA-transformatoren – drie 
nieuwe transformatoren geïnstalleerd met een nominaal vermogen van 1000 kVA. 
De te plaatsen transformatoren hebben een primaire middenstandsspanning van 10750 
Volt. 
De nominale secundaire nullastspanning bedraagt 420VD tussen lijn en neutrale geleider en 
ong. 725VY tussen twee actieve geleiders.  Het 690VY-net aan secundaire gaat via een 
ondergrondse kabel naar het LS-verdeelbord in het dienstgebouw van het pompstation en 
wordt daar verder verdeeld naar de frequentiesturing en elektromotor en – na 
neertransformatie tot 400VY – als voeding voor de zogeheten ‘secundaire verbruikers’. 
 
In sluizencomplex Olen worden – naast de twee bestaande 400kVA-transformatoren – drie 
nieuwe transformatoren geïnstalleerd met een nominaal vermogen van 800 kVA. 
De te plaatsen transformatoren hebben een primaire middenstandsspanning van 15750 
Volt. 
De nominale secundaire nullastspanning bedraagt 420VD tussen lijn en neutrale geleider en 
ong. 725VY tussen twee actieve geleiders.  Het 690VY-net aan secundaire gaat via een 
ondergrondse kabel naar het LS-verdeelbord in het dienstgebouw van het pompstation en 
wordt daar verder verdeeld naar de frequentiesturing en elektromotor en – na 
neertransformatie tot 400VY – als voeding voor de zogeheten ‘secundaire verbruikers’. 
 
De gedetailleerde technische specificaties waaraan de nieuwe transformatoren aan moeten 
voldoen, zijn opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Technische bepalingen’ uit dit deel IIIc 
‘Elektromechanische werken’. 
 
Voor de zes te plaatsen transformatoren wordt bij elke transfo een 4-polige 
vermogenschakelaar gemonteerd op een corrosievast steunsysteem, zodanig verankerd dat 
een normale bediening mogelijk is en blijft.  De nodige afscherming is aangebracht om de 
onder spanningstaande delen af te schermen. 
Deze 4-polige vermogenschakelaar voldoet aan volgende technische specificaties: 
- nominale spanning/toegekende bedrijfsspanning: 690V AC 50Hz, conform IEC60947-
2. 
- toegekende isolatiespanning: min. 800V AC 50Hz, conform IEC60947-2. 
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- kortsluit uitschakelvermogen: passend voor het kortsluitvermogen van bijhorende 
transfo bij 660/690V AC 50Hz, conform IEC60947-2. 
- de LS-vermogenschakelaar is uitgerust met een minimumspanningsspoel, die de 
schakelaar uitschakelt bij een uitschakeling van de corresponderende HS-
vermogenschakelaar aan HS-zijde van de transfo. 
- verder is de LS-vermogenschakelaar voorzien van de nodige hulpcontacten voor 
signalisatie van zijn stand naar de PLC-sturing v/h pompstation+WKC. 
 
De LS-klemmen van de transformator worden geïsoleerd met een isolatiesysteem (bijv. 

LVBC-DT3 van Tyco-Raychem). 
 
Als nettype aan laagspanningszijde wordt een TN-S net vooropgesteld. 
Vanuit de drie op-de-transfo-gemonteerde LS-vermogenschakelaars, vertrekt er per 
schakelaar één set vermogenkabels naar een koperen barenstelsel in een nieuw te plaatsen 
distributiebord.  In dit nieuwe distributiebord wordt tevens de hoofdbeveiliging 
gemonteerd voor de ondergrondse kabelverbinding naar het LS-verdeelbord in het 
dienstgebouw v/h pompstation+WKC.  De dimensionering van de vermogenkabels tussen 
de secundaire van de transfo en het Cu-barenstel en tussen de hoofdbeveiliging en LS-
verdeelbord in het dienstgebouw, wordt uitgevoerd conform het AREI, net als de 
dimensionering van het koperen barenstel zelve.  Het bestuur vestigt de aandacht van de 
aannemer op het feit dat lengte van de 690VAC-vermogenbekabeling tussen het (vertrek-
)distributiebord in het technisch lokaal v/h sluizencomplex en het (aankomst-)verdeelbord 
in het dienstgebouw v/h pompstation+WKC, ongeveer 130 meter bedraagt, en dit voor 
zowel de site Ham/Kwaadmechelen als voor sluizencomplex Olen.  De 
opdrachtnemer/inschrijver dient dan ook de nodige maatregelen te voorzien om de 
spanningsval over deze de 690VAC-vermogenkabels te beperken én om de 
persoonsbeveiliging te garanderen.  Opgelet: deze lengte van ong. 130 meter is een door 
het bestuur geschatte waarde en wordt hier vermeld ten informatieven titel. 
 
Voorvermelde ‘hoofdbeveiliging’ in het nieuw te plaatsen distributiebord is van het type 4-
polige LS-vermogenschakelaar en voldoet aan volgende technische specificaties: 
- nominale spanning/toegekende bedrijfsspanning: 690V AC 50Hz, conform IEC60947-2. 
- toegekende isolatiespanning: min. 800V AC 50Hz, conform IEC60947-2. 
- kortsluit uitschakelvermogen: passend voor het gecumuleerd kortsluitvermogen van de 
drie resp. 1000kVA- of 800kVA-transfo’s; in alle geval is het uitschakelvermogen 
minstens 65kA bij 660/690V AC 50Hz, conform IEC60947-2. 
- de LS-vermogenschakelaar is uitgerust met een minimumspanningsspoel, bedienbaar 
door het veiligheidscircuit uit de sturing van het pompstation+WKC. 
- verder beschikt de LS-vermogenschakelaar over een afstandsbediening, waarmee de 
bediener door d.m.v. drukknoppen de schakelaar lokaal (= op de schakelaar zelf) of op 
afstand (= op het bedieningspaneel in het pompstation) kan openen en sluiten. 
- tot slot is de LS-vermogenschakelaar voorzien van de nodige hulpcontacten voor 
signalisatie van de stand van de schakelaar naar de PLC-sturing v/h pompstation+WKC. 
 
Wat de transformatoren betreft, wordt onder elke (bedrijfsklaar aangesloten) transformator 
wordt een olielekbak geplaatst.  De olielekbak is een vloeistofdichte, gelaste kuip die onder 
de transformator wordt geplaatst met als doel – bij een lek van de transformator – de 
koelvloeistof op te vangen.  Het nuttig volume van de lekbak is voldoende groot om de 
volledige vloeistofinhoud van de transformator te bevatten.  De afstanden tussen de 
verticale wanden van de kuip en de transformator moeten voldoende groot zijn opdat de 
afkoeling van de transformator gewaarborgd blijft en de opvangkuip gemakkelijk kan 
gereinigd worden. 
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De lekbak vormt één geheel met de transformator of is een afzonderlijke kuip; in het eerste 
geval is de kuip vervaardigd uit een staalplaat van minimum 2 mm dik en is op dezelfde 
wijze tegen corrosie behandeld als de transformator. 
Indien de opvangkuip afzonderlijk van de transformator is, is ze vervaardigd uit een 
INOX-plaat met een dikte van minimum 2 mm.  De voorzijde is afneembaar en bevestigd 
met inoxbouten en een neopreendichting, zodat de transfo uit zijn opstelplaats gerold kan 
worden.  De kuip is op haar grondvlak uitgerust met een gegalvaniseerd metalen onderstel 
bestaande uit U-profielen van minimum 5 mm dikte, waarop de transformator geplaatst 
wordt. 

Laagspanningsbord 

Het nieuw te plaatsen algemeen laagspanningsbord wordt opgesteld in een speciaal 
hiervoor voorzien LS-lokaal, naast de motorenzaal in het dienstgebouw van het 
pompstation. 
Het is in dit LS-lokaal dat het 690VY-net aan secundaire van de distributietransformatoren 
aankomt, om verder verdeeld te worden naar frequentiesturing & elektromotor en (na 

neertransformatie tot 400VY) als voeding voor de zogeheten ‘secundaire verbruikers’. 
Het algemeen laagspanningsbord wordt opgebouwd volgens de richtlijnen uit het AREI en 
overeenkomstig de principes uit standaardbestek-240 en standaardbestek-400.B.02.f.2. 
Het nieuwe algemeen laagspanningsbord omvat (niet-limitatieve lijst) o.a.: 
- 4x resp. 3x thermo-magnetische beveiligingschakelaars voor frequentiesturing & 
elektromotor; 
- 4x resp. 3x meetcentrales voor uitlezing van V, I, cos φ en P in de kring v/d 
frequentieregelaar; 
- 1x laagspanningstransformator voor omzetting van 690VY/400VD naar 400VY/230VD; 
- 3x thermo-magnetische beveiligingen voor de drie kringen met een hydraulische 
pompgroep die de mantelklep beweegt; 
- 1x ‘no break’-voeding; 
- de nodige automaten voor de secundaire gebruikers (zie verder); 
- de nodige hulprelais t.b.v. de PLC; 
 
De gemonteerde automaten en thermo-magnetische beveiligingen zijn conform IEC60947-
2. 
 
De aannemer maakt een volledige en grondige studie van de installatie, aangaande 
potentiële kortsluitstromen, de nodige afschakelvermogens en selectiviteit.  De nominale 
waarden van de automatische schakelaars, de scheiders, de contactoren en de veiligheden 
worden zo gekozen dat de ganse uitrusting een volstrekte veiligheid aan weerstand tegen 
kortsluitstromen biedt en een afdoende selectiviteit bezit. 
Het schakelbord wordt – voor zover de toegankelijkheid op de werf het toelaat – volledig 
gemonteerd en gekableerd in het werkhuis van de aannemer. 
De kasten voor het algemeen laagspanningsbord bevatten bordverlichting, geschakeld via 
een deurcontact. 
Bekabeling treedt de kasten van het laagspanningsbord binnen langs een stofvrije 
kabelintrede; deze bepaling geldt ook voor de kasten waarin de frequentieomvormers in 
ingebouwd worden. 
 
De verschillende elementen uit de energieverdeling – in het bijzonder de hierboven 
vermelde thermo-magnetische beveiligingschakelaars – worden bewaakt en via een 
hulpcontact doorgegeven naar een PLC of via een gelijkwaardig alternatief. 
Alle barenstellen worden, voor zover dit technisch mogelijk is, volledig geïsoleerd. 
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De gebruikte (hulp)relais zijn DIN-rail gemonteerd en moeten zichtbaar signaleren dat ze 
bekrachtigd zijn.  Alle gebruikte drukknoppen en signalisatielampen hebben een diameter 
van 22,5mm. 
 
Laagspanningstransfo: 
Om voorvermelde hydraulische pompgroepen en een aantal verder beschreven secundaire 
verbruikers in en rond het dienstgebouw op 400VY (3-fasige spanning) of – in het geval 
van enkelfasige verbruikers – op 230V, van de nodige voedingsspanning te kunnen 
voorzien, wordt in het LS-lokaal een laagspanningstranformator geïnstalleerd. 
 
Deze laagspanningstransformator zet een 690VY-spanning om in 400VY. 
De begroting van (het nominaal vermogen van) de laagspanningstransfo volgt uit het 
gecumuleerd verbruik voor de hierboven opgesomde verbruikers.  Indien uit de 
dimensionering van de hydraulische cilinders volgt dat voor de beweging v/d mantelklep 
een pompgroep met elektromotor > 15kW nodig is, mag uitgegaan worden van het feit dat 
de PLC-sturing ervoor zorgt dat slechts één mantelklep tegelijkertijd zal bewegen. 
Het nominaal vermogen van de te plaatsen laagspanningstransfo bevat 25% reserve, 
vergeleken met het totale verbruik op 400VY. 
De laagspanningstransfo voldoet aan de voorschriften van het standaardbestek-240, 
hoofdstuk 3.1. “Elektrische machines en apparatuur: Statische machines”. 
Als nettype aan 400VY-zijde (= secundaire v/d transfo) wordt een TN-S net vooropgesteld. 
Hiertoe wordt het sterpunt aan secundaire v/d transfo verbonden met de 35mm²-
aardingslus onder de funderingen van het dienstgebouw. 
In het algemeen laagspanningsbord worden de zones met een 690VY-lijnspanning en de 
zones met een 400VY-lijnspanning visueel en elektrisch duidelijk van elkaar gescheiden. 
 
No-break: 
De “no break”-installatie zorgt voor noodstroomvoeding voor alle componenten uit 
volgende lijst: 
- PLC-sturing; 
- netwerkverbinding; 
- eventuele veiligheidsPLC; 
- ventilatie laagspanningsbord en verdere inbouwkasten; 
- hydraulische pompgroepen voor de beweging v/d mantelklep; 
- etc… 
Alle onderdelen worden gekoppeld op de no-break. 
 
De “no break”-installatie heeft voldoende capaciteit om – bij spanningsuitval – de 
mantelklep voor alle drie de archimedesschroeven te sluiten, ongeacht in welk regime het 
pompstation+WKC zich op dat moment bevindt. 
Karakteristieken en eisen noodstroomvoeding: 
- de noodstroomvoeding bedraagt minimaal 60 minuten, waarbij de bediening op dezelfde 
wijze verzekerd blijft als bij normale energievoorziening; 
- ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overtemperatuur en overbelasting; 
- de vereiste/noodzakelijke capaciteit bedraagt maximaal 70% van de totaal-beschikbare 
capaciteit; de totaal-beschikbare capaciteit bedraagt minstens 5 kVA; 
- temperatuurbereik: van -5°C tot 40°C; 
- relatieve vochtigheid: 95% bij 25°C; 
- uitgangsspanning: 230V/400V ± 10%, 50Hz ± 3% 
- ingangsspanning: 230V/400V, 50 Hz 
- automatische in- en uitschakeling bij netonderbreking of storing, zonder onderbreking 
van de storing naar de meetinfrastructuur; 
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- aanduidingen door LED'S: algemeen alarm, einde ontlading (eventueel), netspanning 
O.K./N.O.K., noodvoeding IN, noodvoeding UIT; 
- voldoet aan de RFC1628-norm; 
- het preventief onderhoud van de “no break”-installatie houdt in dat de staat van de 
batterijen wordt geverifieerd opdat de gevraagde autonomie gegarandeerd blijft, in het 
andere geval dient tot correctief onderhoud van de “no break”-installatie overgegaan te 
worden; 
- de batterijen zijn stationaire gasdichte onderhoudsvrije loodbatterijen. 
 
Een “by pass”-schakelaar wordt voorzien voor onderhoudswerkzaamheden. 
Op de plaats waar de voeding wordt aangesloten op het net, wordt een 
overspanningsbeveiliging aangebracht, zowel fase als aarde worden beschermd. 
Deze elementen behoren tot de “no break”-installatie. 
 
Aardingsinstallatie: 
De spreidingsweerstand v/e aardelektrode, gebruikt voor bescherming tegen 
onrechtstreekse aanraking en equipotentiaalverbindingen, moet in alle geval voldoen aan 
de vereisten van het AREI. 
Elk elektrisch bord wordt uitgerust met een aardingsinfrastructuur met aardingsklem.  Alle 
deuren van een elektrisch bord worden eveneens geaard, en dit d.m.v. gevlochten 
equipotentiaalverbindingen en niet m.b.v. een elektriciteitsdraad. 
Alle metalen onderdelen in de technische ruimte(s) worden aangesloten op de 
aardingsinfrastructuur. 
 
Keuring: 
De elektrische installatie wordt na realisatie gekeurd door een erkend keuringsorganisme.  
Deze keuring is een last van de aanneming.  De keuze van het keuringsorganisme ligt bij 
de aanbestedende overheid. 

Processturing 

Op het algemeen laagspanningsbord wordt een driestanden-schakelaar geplaatst die de 
keuze biedt tussen ‘automatische werking’, ‘manuele sturing’ en ‘noodbedrijf’. 
De stand ‘noodbedrijf’ kan enkel ingeschakeld worden m.b.v. een sleutelschakelaar. 
 
Automatische werking, gestuurd door een PLC: 
In ‘automatische werking’ dienen volgende stappen in acht genomen te worden bij het 
overschakelen van pompregime naar turbinewerking: 
1. elektromotor stoppen. 
2. een ‘zekere tijd’ wachten tot de metaalgoot v/d vijzel(s) leeggelopen is. 
 (=> de vijzelleverancier bezorgt deze tijdsduur aan de PLC-programmeur.) 

  = de vijzel bevindt zich momenteel in ruststand… 
3. mantelklep openen. 
4. wachten op feedback eindeloopschakelaar dat de klep geopend is => turbinewerking 
O.K. 
 
In ‘automatische werking’ dienen volgende stappen in acht genomen te worden bij het 
overschakelen van turbinewerking naar pompregime: 
1. mantelklep sluiten. 
2. wachten op feedback eindeloopschakelaar dat de klep gesloten is. 
  = de vijzel bevindt zich momenteel in ruststand… 
3. een ‘zekere tijd’ wachten tot de metaalgoot v/d vijzel(s) leeggelopen is. 
 (=> de vijzelleverancier bezorgt deze tijdsduur aan de PLC-programmeur.) 
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4. elektromotor starten => pompregime O.K. 
 
De keuze of de installatie in turbinewerking, dan wel in pompregime zal opereren, wordt in 
eerste instantie bepaald door het debiet van het Albertkanaal.  De gemiddelde dagwaarden 
voor dit debiet zijn beschikbaar in de databank bij ‘De Scheepvaart’. 
In tweede rangorde, wordt de werking van de installatie geregeld op basis van het 
waterpeil in het opwaartse pand.  Deze peilmeting gebeurt d.m.v. peilmeters 
stroomopwaarts het sluizencomplex. 
Het analoog 4-20mA-signaal dat de waarde voor het waterpeil in het kanaal weergeeft, 
moet door de inschrijver/aannemer ontdubbeld worden van de – bestaande – processturing 
voor het sluizencomplex. 
De PLC die de sluizenwerking regelt, bevindt zich in de respectievelijke technisch 
gebouwen voor sluizencomplex Ham en sluizencomplex Olen. 
Het analoog signaal voor het waterpeil wordt – samen met alle andere signalen uit het 
technische gebouw voor de PLC-sturing v/h pompstation+WKC (bijv. stand van de HS-

vermogenschakelaar, transfo IN/UIT, …) – verzameld in een nieuw te plaatsen I/O-eiland, 
vanwaar een storingsongevoelige verbinding vertrekt naar de PLC in het 
pompstation+WKC. 
 
Verder dienen volgende veiligheden/functionaliteiten in de PLC geprogrammeerd te 
worden: 
- Boven een opwaarts peil van 29,85m. T.A.W.+ (voor pompstation ‘Ham’, in ‘Olen’ 

wordt dit 19,85m. T.A.W.+) is geen pompwerking toegelaten. 
- Indien uit de dimensionering van de hydraulische cilinders volgt dat voor de beweging 
v/d mantelklep een pompgroep met elektromotor > 15kW nodig is, wordt in de PLC-
sturing de beperking ingebouwd dat slechts één mantelklep tegelijkertijd kan bewegen. 
 
Manueel bedrijf m.b.v. de PLC: 
De werking in ‘manueel bedrijf’ is volledig identiek aan de ‘automatische werking’ uit 
vorige paragraaf, met als enige verschil dat de beslissing voor het omschakelen van 
pompregime naar turbinewerking (en omgekeerd) bij de bedienaar ligt.  Dit gebeurt m.b.v. 
de nodige drukknoppen. 
In pompregime, kan men elke motor – individueel – starten en stoppen d.m.v. twee 
drukknoppen: ‘START’ en ‘STOP’. 
Alle functionaliteiten, werkingsprincipes en ingebouwde veiligheden uit de PLC-sturing 
blijven gelden bij werking in ‘manueel bedrijf’. 
 
Noodbedrijf: 
Door middel van de selectiestand ‘noodbedrijf’ kan men – buiten de PLC-sturing om – de 
installatie bedienen, en in het bijzonder omschakelen van pompregime naar turbinewerking 
(en omgekeerd). 
Via een tweestanden-schakelaar kan in ‘noodbedrijf’ gekozen worden tussen pompregime 
of turbinewerking.  Deze schakelaar grijpt rechtstreeks in op het (hulp)relais dat de 
hydraulica van de mantelklep stuurt. 
Eénmaal in pompregime, kan men elke motor – individueel – starten en stoppen d.m.v. 
twee drukknoppen: ‘START’ en ‘STOP’. 
Een afvalvertraagd relais verhindert het opstarten van de motor in pompregime terwijl de 
installatie zich nog in de ‘leegloopfase’ van turbinewerking bevindt en vice-versa. 
Het start/stop-bevel voor de motoren wordt rechtstreeks naar de passende input(s) op de 
frequentiesturing gestuurd.  In manuele werking mag de gebruiker de 
synchronisatieprocedure uit de frequentiesturingen NIET kunnen by-passen.  De 
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frequentie-omvormers beheren frequentie, spanning en de fasehoek spanning/stroom van 
de door de vijzel aangedreven elektromotoren zowel in automatisch als in manueel bedrijf. 
 
Technische specificaties voor de PLC: 
De PLC – mét bijhorende randapparatuur – voldoet aan de voorschriften van het 
standaardbestek-240, hoofdstuk 6. “Programmeerbare automaten”. 
De PLC is opgebouwd uit volgende onderdelen, die allemaal makkelijk te vervangen zijn 
bij defect: 
- voedingskaart; 
- CPU-module; 
- verwisselbare I/O-kaarten. 
Bekabeling v/d PLC wordt uitgevoerd d.m.v. een modulaire systeembekabeling.  
Modulaire “plug in”-connectoren moeten gebruikt worden om de I/O met een 
klemmenblok te bekabelen. 
De digitale ingangen hebben een isolatiespanning van 1500V RMS bij 50Hz gedurende 60 
seconden, en dit voor de isolatie tussen de kanalen onderling, tussen de kanaalgroepen en 
tussen kanalen en bus. 
De PLC is uitgerust met een PROFIBUS-communicatiekaart voor communicatie met de – 
bestaande – processturing voor het sluizencomplex. 
De PLC wordt ingebouwd in een standaard elektrisch bord, met daarin o.a. ook de voeding 
en de benodigde (hulp)relais om een vlotte werking te garanderen (rekening houdend met 

de maximaal toegestane stromen v/d de componenten op de I/O-kaarten). 
De PLC’s zijn na installatie en indienstname minimaal uitbreidbaar met een reserve van 
30% aan in- en uitgangskaarten, voor zowel veiligheidsfuncties als standaard I/O. 
Een functionele analyse van de verschillende bedieningsmodi met de nodige 
vergrendelingen, alarmen, etc… zal bij uitvoering in detail door de aannemer opgemaakt 
worden. 
De machinerichtlijn en risico-analyse zoals aangegeven in hoofdstuk 3 “Machinerichtlijn 
en risico-analyse” uit dit deel IIIc moeten in de analyse van de PLC mee opgenomen 
worden. 

Noodstop + remwerking 

Noodstoppen: 
Per vijzel wordt een individuele noodstop voorzien ter hoogte van de aandrijving.  
Daarnaast wordt er een globale noodstop buiten aan de stortput (niveau: borsthoogte) 
geplaatst en een noodstop op het algemeen laagspanningsbord.  De noodstoppen die binnen 
het dienstgebouw geplaatst worden, hebben beschermingsgraad IP44, de buiten geplaatste 
noodstop IP65. 
De noodstoppen zijn van het type ‘paddenstoel vuistslagdrukknop’ en zijn vergrendeld na 
indrukking.  De ontgrendeling gebeurt door een kwart-omwenteling.  Na ontgrendeling 
mag de machine of motor pas opnieuw kunnen starten, mits een ‘reset’ ingedrukt wordt. 
 
Veiligheidscircuit: 
De uitbouw van het noodstopcircuit gebeurt conform de bepalingen uit de machinerichtlijn 
en risico-analyse in hoofdstuk 3 “Machinerichtlijn en risico-analyse” uit dit deel IIIc. 
 
Uit de risico-analyse uitgevoerd door het bestuur, blijkt dat de grootste risico’s: 
- een ‘ernst’ overeenkomstig categorie S2 kennen; 
- met een ‘frequentie’ overeenkomstig categorie F1 plaatsvinden; 
- een ‘afwendingmogelijkheid’ overeenkomstig categorie P1 kennen. 
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Dit houdt in dat het veiligheidscircuit minimaal volgens Performance Level C (PLr C) 
uitgewerkt moet worden, volgens de norm EN/ISO13849-1.  Het lokale veiligheidscircuit 
voldoet hieraan. 
Een gedetailleerde rekennota wordt door de aannemer opgesteld om te staven dat het 
veiligheidscircuit hieraan voldoet en maakt deel uit van het studiedossier. 
Alle veiligheidsfuncties moeten gegarandeerd blijven binnen een reactietijd van 150 
milliseconden, ook bij uitval van de hoofd-PLC en/of bij het gebruik van I/O-eilanden. 
Indrukken van de noodstop geeft – ongeacht het regime waarin de installatie zich op dat 
moment bevindt – het bevel/signaal om de mantelklep(pen) voor alle drie de vijzels te 
sluiten. 
 
Wegnemen kinetische en/of opgewekte elektrische energie: 
Overeenkomstig de bepalingen uit de machinerichtlijn, moet – bij noodstop of bij ‘n 
spanningsuitval – een veilige afvoer van de aanwezige kinetische energie, en van de door 
de Ekin opgewekte elektrische energie uitgewerkt worden. 
De aannemer werkt maatregelen uit om hierdoor geïnduceerde gevaren te reduceren of te 
elimineren. 
De risico’s die het gevolg kunnen zijn van het indrukken v/d noodstop of van een volledige 
spanningsuitval (van bijv. de HS-cabine) moeten gedetailleerd uitgewerkt worden.  De 
problematiek van volledige spanningsuitval v/d installatie als mogelijk gevaar dient mee 
verwerkt te worden in de risico-anlayse en de te implementeren oplossingen. 
Het bestuur suggereert frequentieomvormers te selecteren die tot 30% van hun nominaal 
koppel in remwerking kunnen dissiperen, aangevuld met één of meerdere 
choppers+remweerstanden. 
Het in turbinewerking opgewekte elektrisch vermogen, kan hiermee – gedurende de tijd 
nodig om tot een ruststand te komen – veilig gedissipeerd worden. 
In de bestekpost “wegnemen kinetische+elektrische energie” zit – naast het te verrichten 
studiewerk – ook de implementatie van deze oplossingen vervat. 

Secundaire verbruikers 

Naast voorvermelde hydraulische groepen, is hieronder een overzicht weergegeven van 
alle secundaire verbruikers in en rond het dienstgebouw. 
Alle verbruikers uit onderstaand lijstje worden gevoed op 400VY 3-fasige spanning, of – in 
het geval van enkelfasige verbruikers – op 230V. 
 
Binnenverlichting: 
Alle ruimtes in het dienstgebouw (= motorenzaal, laagspanningsruimte, etc…) moeten 
voldoende verlicht worden om er in alle omstandigheden de nodige 
onderhoudswerkzaamheden aan de installatie uit te kunnen.  Dit in overeenstemming met 
de verplichtingen uit het ARAB en de technische beschrijving in standaardbestek-SB240. 
 
Buitenverlichting: 
Naast de poort in het dienstgebouw wordt er één halogeenspot met een vermogen van 150 
Watt geplaatst en bedrijfsklaar aangesloten;  deze spot is gericht op het deurtje in de poort. 
De halogeenspot wordt in- en uitgeschakeld m.b.v. een infrarood bewegingsmelder (met 
instelbare uitschakelvertraging) en wordt gevoed via een aparte automaat in het 
laagspanningsbord. 
 
Tunnelverlichting: 
In de onderdoorgang/tunnel onder het stortbekken van onderhavige pompstations+WKC, 
wordt een tunnelverlichting geïnstalleerd.  De te plaatsen verlichting voldoet aan volgende 
technische specificaties: 
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- de tunnelverlichting bestaat uit twee prisma-vormige armaturen: 
§ waterdicht (= minimaal IP65) en minstens IK07. 
§ de lichtkap wordt uitgevoerd in gehard glas en is verzegeld op het deksel. 
- de armaturen worden in beide tunnels gemonteerd met tussenafstand van 7 meter. 
- de te gebruiken lampen zijn NaHP-lampen van het type SON-T met een vermogen van 
70 Watt. 
 
Lamp(en) en armatuur moeten voldoen aan de bepalingen voor tunnelverlichting uit 
standaardbestek SB-240. 
De tunnelverlichting is continu (= 24u/dag, 7 dagen op 7) ingeschakeld.  De kring wordt 
beveiligd via een aparte automaat in het laagspanningsbord. 
Alle benodigde bekabeling tussen laagspanningsbord en de armaturen is mee vervat in de 
post “tunnelverlichting”. 
 
Jaagpadverlichting: 
Door de bouw van onderhavige pompstations+WKC, wordt het huidige jaagpad verlegd.  
Langs dit nieuw aan te leggen jaagpad moet voor beide pompstations+WKC de nodige 
verlichting voorzien worden, die voldoet aan onderstaande technische specificaties: 
- gewenste verlichtingssterkte = minimum 5 en maximaal 10 lux. 
- de te gebruiken lampen zijn van het type LED. 
- de verlichtingspalen worden geplaatst met een tussenafstand van 25 meter; de 
paalhoogte voor de nieuw te plaatsen verlichtingspalen is identiek aan de hoogte van de 
reeds aanwezige palen langsheen het jaagpad. 
De nieuwe lampen en armaturen moeten voldoen aan de bepalingen voor wegverlichting 
uit standaardbestek SB-240. 
De bestaande, te demonteren verlichtingspalen zullen maximaal gerecupereerd worden 
langs het nieuw aan te leggen jaagpad. 
Alle verplaatste en/of bijkomende verlichtingspalen moeten elektrisch gekoppeld worden 
met de bestaande palen, zodat ze samen ingeschakeld kunnen worden.  De hiertoe 
benodigde bekabeling is mee vervat in de post “jaagdpadverlichting”. 
Ventilatie: 
In samenspraak met de aannemer ‘bouwkundige werken’ zal de aannemer 
‘elektromechanische uitrusting’ voldoende openingen (= aanzuig- én afblaasroosters) 
voorzien om de warmtedissipatie door de aanwezige elektromotoren, met daarenboven de 
bijhorende warmteverliezen van frequentiesturing en laagspanningsbord, te compenseren 
door ‘gedwongen conventie’. 
Deze openingen worden afgesloten d.m.v. roosters om waterinsijpeling bij regenweer 
tegen te gaan. 
De ventilatoren worden gestuurd d.m.v. thermostaat 
Elektrische Verwarming: 
Vanwege de quasi continue werking van de installatie, wordt er géén elektrische 
verwarming voorzien in het dienstgebouw. 
Stopcontacten: 
In de dienstgebouwen voor beide pompstations worden telkens acht stopcontacten 
geïnstalleerd, zes in de motorenzaal en twee in het LS-lokaal. 
De exacte locatie voor deze stopcontacten wordt in uitvoering bepaald door het bestuur. 
Signalisatie: 
Aan de oevers van het kanaal worden aan elke site twee flikkerende signalisatielampen (= 
flikkerende “type 300”-LED) op een rechte paal (H=2,00m) voorzien om – ten behoeve 
van de scheepvaart – aan te kunnen geven dat er zijdelingse stromingen verwacht kunnen 
worden: een eerste signalisatielamp die aangeeft dat de installatie zich in pompregime 
bevindt, een tweede lamp voor turbinewerking. 
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In voorkomend geval dient ter hoogte van de in- en uitloopconstructie v/d pompinstallaties 
de nodige signalisatie geplaatst te worden die door N.V. De Scheepvaart zal worden 
opgelegd. 

Infobord opgewekte energie 

Aan pompstation+WKC ‘Ham’ wordt ter hoogte van het jaagpad een infopaneel geplaatst 
dat aan voorbijgangers aangeeft hoeveel elektrische energie er opgewekt wordt. 
Het infobord bestaat uit een grijs/zilverkleurig paneel met daarop een vaste tekst in zwarte 
letters en drie variërende getalwaarden in digitale – roodkleurige – cijfers. 
De vaste tekst vermeldt een titel (genre: “WKC Albertkanaal, opwekking elektrische 

energie”) en de datum van ingebruikname; de exacte bewoording zal in uitvoering door 
bestuur medegedeeld worden. 
 
Volgende getalwaarden worden op het infopaneel weergegeven: 
- het ogenblikkelijk opgewekt vermogen (eenheid: kW), in digitale rode cijfers; 
- de hoeveelheid opgewekt energie van de laatste 30 dagen (eenheid: kWh), in digitale 
rode cijfers; 
- de hoeveelheid opgewekt energie sinds ingebruikname v/d installatie (eenheid: kWh), in 
digitale rode cijfers. 
De digitale rode cijfers hebben een minimum hoogte van 7 cm en een breedte/hoogte-
verhouding tussen 0,65 en 0,85. 
Het infobord is geschikt voor buitenopstelling – minimaal IP65 – en wordt gevoed op 
230V enkelfasig. 
De exacte inplantinglocatie voor het infobord wordt in uitvoering bepaald in samenspraak 
met het bestuur. 

Inbraakbeveiliging 

De inbraakalarmcentrale wordt in het LS-lokaal opgesteld.  Alle bekabeling komende van 
detectoren, deurcontacten, klavier, alarmindicator en sirene wordt naar de centrale 
getrokken in een stervormige bekabeling. 
 
Algemene principes van de inbraakalarmcentrale: 
Als alarmkabel wordt een signaalkabel 3x(2x0,5mm²) aangewend.  De kabel wordt naar 
elk aansluitpunt (detector, deurcontact, klavier, alarmindicator, sirene, etc…) getrokken.  
Twee paar (=2x0,5mm²) signaalkabel is nodig voor de aansluiting van het toestel; het 
derde paar is een reservepaar.  De toestellen worden met twee paar aangesloten om een 
sabotagebeveiliging op de kabels te voorzien; een kabel doorknippen of beschadigen geeft 
automatisch een alarm. 
De alarmcentrale is voorzien van een batterij om bij spanningsuitval de alarminfrastructuur 
onder spanning te houden. 
De ruimtedetectoren worden op ongeveer 2m20 hoogte geplaatst.  Ze hebben een 
driedimensionale actieradius (= hoek van 90° in horizontaal en verticaal vlak, 12m ver) en 
worden niet boven een kast geplaatst.  Bij zeer grote ruimtes kan een detector met een 
hogere actieradius geplaatst worden. 
 
Te beveiligen ruimtes: 
1. LS-lokaal: 
Er wordt alarmbekabeling voorzien voor: één detector. 
De alarmcentrale wordt ter hoogte v/d telefooncentrale of boven de laagspanningskasten 
geplaatst.  Voor de voeding van de alarmcentrale wordt een aparte automaat in het LS-bord 
ingebouwd. 
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2. Motorenzaal: 
Er wordt alarmbekabeling voorzien voor: één detector, te plaatsen tegenover de 
toegangspoort. 
 
Alarmbekabeling: 
Analoge bekabeling is van het type LIYCY; digitale signaalbekabeling van het type 
SVAVB of VVB. 
De post “inbraakbeveiliging” uit de samenvattende meetstaat omvat zowel de levering & 
plaatsing van de alarmcentrale mét bijhorende detectoren, als de hiervoor benodigde 
signaal- en voedingsbekabeling. 
 

Branddetectie 

De bestekpost “branddetectie” omvat de levering, plaatsing, indienstname & de benodigde 
testen van een systeem zoals hierna beschreven. 
Het geïnstalleerde branddetectie-systeem voldoet aan de norm NBN S21-100. 
 
Onder veiligheidsinstallaties worden onderstaande installaties/systemen verstaan: 
1. automatische branddetectie-installatie; 
2. waarschuwingsinstallatie; 
3. alarminstallatie; 
4. de voedingsinstallatie & bedieningen voor rookkoepels; 
5. de sturingen. 
De diverse installaties melden, al dan niet automatisch, bepaalde gevaren of storingen die 
een min of meer dringende tussenkomst van het verantwoordelijk personeel vragen. 
 
Meldingen gebeuren respectievelijk voor: 
- het begin van brand d.m.v. analoge branddetectoren; 
- een gevaar, gemeld door een persoon d.m.v. analoge waarschuwingsknoppen; 
- een alarm, zijnde een krachtige geluidsbron voor de volledige ontruiming van het 
gebouw. 
Gezien de gelijkwaardige functies van meldingsapparaten zoals branddetectoren, 
meldingscontacten en waarschuwingsknoppen worden die apparaten hierna onwillekeurig 
“detectie-eenheden” genoemd.  Alle meldingen met inbegrip van hun toebehoren worden 
gecentraliseerd in één centrale: de  “veiligheidscentrale”. 
De exacte inplanting van alle apparaten wordt tijdens de uitvoering bepaald in functie van 
de mogelijkheden ter plaatse. 
 
§ 1.16.1 Werkingsprincipe: “systeem met netten”: 
Alle detectie-eenheden of alarmapparaten in één zone worden in één ‘net’ aangesloten 
(max. 99 detectie-eenheden per net) en zijn individueel identificeerbaar.  Voor de definitie 
van een ‘net’ wordt verwezen naar art.4.4.2. van de norm NBN S21-100. 
Elk netwerk wordt in de detectiecentrale afgesloten met een vertrek en aankomst en bevat 
maximaal 99 elementen. 
Elk element (of elke groep van elementen) uit het netwerk (bijv. detector, drukknop, etc…) 
bevat een isolator. 
Iedere kortsluiting, lijnbreuk of aarding wordt onmiddellijk geïsoleerd en gesignaleerd.  De 
overige elementen blijven normaal functioneren.  Ingeval een fout bij een detector of een 
kabelsectie tussen detectoren wordt deze automatisch geïsoleerd en blijven alle andere 
apparaten normaal werken.  Ingeval een fout bij de microprocessor v/d centrale mag dit 
niet verhinderen dat de melding wordt doorgegeven aan de terminal en wordt gesignaleerd 
zoals voor een collectieve melding (betreffende lijnnummer). 
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Ingeval een fout op de terminal mag dit niet verhinderen dat de centrale geluidsapparaten, 
claxons, sirenes, automatische sturingen of evt. verdere oproepen inschakelt. 
 
§ 1.16.2 Algemene voorwaarden: 
Alle installaties worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en moeten 
bijzonder opgevat zijn voor dergelijke installaties. 
De aangewende methodes en organen moeten de hoogste graad van veiligheid vertonen.  
Ieder deel dat een essentiële taak vervult moet zodanig vervaardigd en beschermd zijn dat 
men zeker weet dat het een feilloze werking verzekert in de omgeving waarin het 
aangebracht wordt, alsook een afdoende weerstand biedt tegen de invloeden waaraan het 
blootgesteld wordt.  Verder dienen de aangewende methodes en organen zo opgevat en 
geplaatst te worden dat zij bij normale trillingen (t.g.v. de werking van de pompinstallatie) 
geen alarm teweegbrengen of slecht werken. 
Wanneer organen contacten bevatten, zijn deze contacten verplicht van het “normaal 
gesloten”-type (N/C). 
De veiligheidsinstallaties zijn zodanig opgevat dat alle onderdelen steeds doorlopen 
worden door een waakstroom, waardoor een permanente eigencontrole verzekerd is voor 
alle mogelijke storingen zoals: 
- niet-correcte voeding van de centrale 
- lijnonderbrekingen 
- aardsluitingen 
- kortsluitingen 
- wegnemen van een onderdeel 
- ontbreken van een voedingsbron 
- etc… 
Deze storingen worden afzonderlijk met een geluids- en lichtsignaal op de centrale gemeld. 
 
Bij het concipiëren van de installatie worden alle voorzorgmaatregelen getroffen om: 
- het dagdagelijkse gebruik van de installatie te vergemakkelijken door een zo groot 
mogelijke eenvormigheid te realiseren in de categoriale delen van de werken en dit voor 
zowel hun type, hun samenstelling en hun wijze van monteren; 
- het aantal defecten en gebeurlijke incidenten tot een absoluut minimum te beperken; 
- herhaalde nazichten toe te laten van alle organen en verbindingen; 
- op snelle wijze storingen te kunnen lichten en het ogenblikkelijk afzonderen ervan, 
zonder de normale werking van de rest van de installatie te verhinderen; 
- herstellingen mogelijk te maken van beperkte delen van de inrichting zonder daarbij 
onderdelen te moeten verplaatsen of weg te moeten nemen; 
- wijzigingen en toevoegingen mogelijk te maken zonder substantiële aanpassingen. 
 
Alle gebruikte apparatuur moet over goedkeuringscertificaten beschikken, afgeleverd door 
de N.V.B.B. (Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand).  Het materiaal voldoet 
tevens aan norm NBN-S21.103. 
Bosec-attesten van de materialen zijn voor te leggen. 
 
§ 1.16.3 Veiligheidscentrale: 
De veiligheidscentrale is bestemd voor de verwerking van de informatie van alle detectie-
eenheden.  De informatie wordt omgezet in de beschreven signalisatie: zowel visueel 
(display) als akoestisch. 
De detectie-eenheden zijn d.m.v. een gesloten lus op de centrale aangesloten, waardoor 
communicatie steeds in de twee richtingen verzekerd is.  Dit houdt in dat in geval van 
kabelbreuk of kortsluiting tussen twee toestellen, alle toestellen operationeel blijven.  Ook 
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het wegnemen van een detectie-eenheid mag de goede werking van de overige eenheden 
op die lijn niet beïnvloeden. 
De verschillende veiligheidsinstallaties moeten in de corresponderende centrale duidelijk 
onderscheiden aangebracht worden (voorstel ter goedkeuring voorleggen), zodat 
detectiemeldingen, storingsmeldingen of alarmen individueel en vlug gelokaliseerd kunnen 
worden. 
De veiligheidscentrale is opgevat als een stofdichte onbrandbare kast rustende op de grond 
waarin alle organen geplaatst worden. 
De veiligheidscentrale bevat vooraan één of meerdere deuren in glas; deze deur biedt 
volgende mogelijkheden: 
- een goed overzicht van de verschillende signalisaties en bedieningsonderdelen; te dien 
einde worden deze bedieningsonderdelen vooraan in de centrale aangebracht. 
- een toegang (voor bevoegde personen) tot het beproeven, uitwissen van 
detectiemeldingen en storingen. 
- de bediening van de alarmknoppen. 
De veiligheidscentrale is zodanig opgevat dat een uitbreiding van 30% mogelijk is, zonder 
de kast zelf te moeten wijzigen. 
De centrale wordt geaard via de algemene aardingsinstallatie. 
Alle elektrische en elektronische kringen worden op een efficiënte manier beveiligd. 
 

� Uitrusting van de veiligheidscentrale: 
De analoge adresseerbare centrale wordt gestuurd door een microprocessor en is 
samengesteld uit een geheel van modulaire elektronische inplugkaarten. 
Alle sturingen gebeuren d.m.v. programmering vanaf de centrale; het programma wordt 
beveiligd d.m.v. een interne batterij. 
De veiligheidscentrale omvat minimaal volgende uitrustingen: 
- een waarschuwingssysteem, bestaande uit 2 niveaus. 
Niveau-1 is een lokale waarschuwing, waarbij bevoegd personeel wordt opgeroepen.  
Indien er binnen een regelbare tijd van 1 tot 10 minuten geen actie ondernomen wordt, 
schakelt het systeem over naar niveau-2. 
Niveau-2 betekent het in werking stellen van de geluidsapparatuur ter evacuatie van het 
gebouw, en de automatische sturing van alle veiligheidsapparaten en uitrustingen. 
- een dag/nacht omschakelmogelijkheid: bij dag werkt het systeem zoals hierboven 
beschreven, bij nacht schakelt de centrale in elke noodsituatie onmiddellijk naar het 2de 
niveau.  De omschakeling dag/nacht kan manueel of automatisch via de programmering 
gebeuren. 
- een automatische telefoondoormelder die – bij een waarschuwing van het 2de niveau – 
een vooraf opgenomen tekst langs het gewoon telefoonnet verstuurt naar een bevoegd 
persoon of eventueel de brandweer. 
- het aansluiten van een herhaalbord. 
- de nodige hulpkringen voor de aansluiting van een herhalingsbord. 
- een printer met papiermagazijn (= rol papier met toevoer- & oprolsysteem voor het 

papier na afdruk) die alle detectiemeldingen, storingsmeldingen, waarschuwingsmeldingen 
en alarmen met datum & tijd registreert, samen met de respectievelijke reacties hierop.  De 
geprinte teksten zijn in het Nederlands, zonder afkortingen of codes en zijn identiek aan de 
teksten op de terminal. 
- een algemene akoestische en visuele signalisatie voor alle meldingen.  Het 
buitendienststellen van akoestische signalisatie (ingebouwde elektronische zoemer) mag 
geen effect hebben op de werking van enige andere signalisatie. 
- een visuele signalisatie per detectie-eenheid voor alle meldingen (= 

detectie+waarschuwing).  Het buitendienststellen van de signalisatie kan enkel gebeuren 
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wanneer aan de oorzaak van melding is verholpen; dit kan ofwel automatisch, ofwel 
manueel d.m.v. “RESET”-knoppen gebeuren. 
- de nodige bedieningstoetsen voor de alarminstallatie. 
- een ‘testuitrusting’ voor de controle van de goede werking van de centrale en haar 
onderdelen; bij testfunctie zal de centrale normaal werken, terwijl de sirenes op verlaagd 
geluidsniveau functioneren.  De signalisatielampjes zijn van het type LED. 
- de nodige aansluitingen voor de alarm(sirene)kringen. 
- de nodige signalisaties bij storing t.g.v. voedingsfout, batterijfout, bedrijfsfout, 
systeemfout, te erge vervuilingsgraad detector, wegnemen detector, kortsluiting of 
onderbreken van de elektrische verbindingen. 
- een graad van dringendheid tussen de onderlinge signalen dient steeds gerespecteerd te 
worden; het signaal ‘brandalarm’ heeft steeds voorrang op alle andere signalen. 
- de mogelijkheid om bepaalde delen tijdelijk buiten dienst te stellen tijdens de testfunctie. 
- een lampentest. 
- de nodige aansluitingen en hulpapparatuur voor de voeding en bediening der 
rookkoepels. 
Alle signalisaties moeten verplicht gebeuren via een duidelijke display met vermelding van 
het volledige lus- en detectornummer plus minstens 20 karakters toelichting per alarm, 
zoals o.a. de plaatsbeschrijving. 
 
� Voeding van de veiligheidscentrale: 
De veiligheidscentrale wordt gevoed met twee onderscheiden voedingsbronnen en een 
hulpbron: 
- hoofdbron: een normale stroomtoevoer 230 VAC (enkelfasig). 
- tweede bron: een eigen batterij. 
- hulpbron: een hulpbron voor licht- & geluidssignalisatie bij het falen van de eigen 
batterij; deze hulpbron wordt in de centrale geplaatst zonder aansluitingen van/naar buiten. 
De capaciteit v/d batterij wordt bepaald in functie van de finale eindcapaciteit (incl. 20% 

reserve) en een autonomie van 48 uur voor de detectie-installaties en van 15 minuten voor 
de sirenes.  De batterij en de bijpassende laadinrichting worden in de centrale 
ondergebracht in een afzonderlijk compartiment. 
 
Het geheel beantwoordt aan de hierna volgende voorschriften: 
BATTERIJ: 

- bij netspanninguitval kan het systeem autonoom werken door gebruik te maken v/d eigen 
batterijen. 
- de omschakeling van netspanning naar batterij en omgekeerd, gebeurt volautomatisch en 
zonder enige onderbreking. 
- de overschakeling op batterijen wordt gemeld op de centrale. 
- nominale spanning: 24 VDC. 
- de aan te wenden onderhoudsvrije batterijen zijn van het stationaire type, type Cd-Ni of 
gasdichte loodbatterijen. 
- de batterijen zijn voorzien van een dispositief dat beschermt tegen te diepe ontlading en 
uitwendige kortsluitstromen. 
- de nominale capaciteit, het ontladingsregime en de datum van indienstname, worden op 
duurzame wijze aangeduid hetzij op de batterij zelf. 
BATTERIJLAADINRICHTING: 

- de voedingseenheid is uitgerust met een zichzelf onder controle houdende 
gelijkrichter/batterijlader. 
- de laadinrichting is bestemd voor de lading van de voorvermelde batterij en is van het 
droge type. 
- bij “normaal net aanwezig” wordt de batterij onderhouden in onderhoudsregime. 
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- bij “normaal net afwezig” voedt de batterij de installatie. Zodra het net terugkeert, wordt 
batterij opnieuw opgeladen, waarna er terugkeer is naar het “normaal net aanwezig”-
regime. 
- de inrichting bezit een omschakelaar voor snelle herlading. 
- de laadspanning aan de batterij blijft constant bij netspanningschommelingen van ±10% 
en frequentieschommelingen van ± 4%. 
De inrichting bevat bovendien een hoofdschakelaar, meerpolige automatische schakelaars 
aan gelijkstroom- en de wisselstroomkant en een systeem dat toelaat de goede werking van 
de inrichting te controleren tijdens de aanwezigheid van het normale net. 
 
� Herhaalbord: 
Het herhaalbord wordt opgesteld naast de toegangspoort. van het dienstgebouw en 
herneemt dezelfde functies als de centrale, behalve reset en evacuatiealarm. 
 
§ 1.16.4 Branddetectie-installatie: 
De algemene opvatting van de automatische (analoge) branddetectie-installatie voldoet aan 
de norm NBN S21-100. 
 
� Puntdetectoren: 
De puntdetectoren verzekeren een snelle reactietijd. 
De detectoren zijn voorzien van een controle-LED dat oplicht bij een alarmsituatie. 
De detectorkoppen zijn zo ontworpen dat zij niet geopend of gedemonteerd kunnen worden 
zonder speciale werktuigen. 
Testen v/d detectoren is vanaf de grond mogelijk m.b.v. een speciaal werktuig dat wordt 
meegeleverd. 
Om de installatie aan te kunnen passen i.f.v. het te beveiligen risico, moet het mogelijk zijn 
om optische, ionische of thermovelocimetrische detectorkoppen te verwisselen, zonder dat 
hiervoor een detectorsokkel of kring gewijzigd moet worden en zonder de programmatie 
aan te passen. 
De installateur zal – alvorens tot montage over te gaan – de juiste inplantinglocatie(s) 
bepalen in functie van de omgevende situaties en plaatselijke omstandigheden. 
 
Volgende detectortypen worden voorzien: 
ADRESSEERBARE ANALOGE OPTISCHE ROOKDETECTOREN: 

- optische rookdetectoren zijn ontworpen om te reageren op een bepaald percentage rook. 
- rookdetectoren reageren op smeulende vuren met zichtbare lichte of donkere rook. 
- rookdetectoren kunnen alleen gebruikt worden, of in combinatie met andere types 
detectoren van eenzelfde werkingsprincipe. 
- de detectoren zijn voorzien van een rooster, dat het binnendringen van insecten belet. 
- twee optische reserve detectorkoppen worden bijkomend geleverd; deze zijn mee vervat 
in de post “branddetectie” uit de samenvattende meetstaat. 
ADRESSEERBARE ANALOGE THERMOVELOCYMETRISCHE DETECTOR 

De te gebruiken analoge thermovelocymetrische detectoren zijn gevoelig aan een 
temperatuursgradiënt en aan een maximum temperatuur.  Hun werking is gebaseerd op de 
meting van een temperatuursgradiënt: zij tasten permanent de omgevingstemperatuur af en 
reageren eveneens wanneer een maximale temperatuur van 60°C overschreden wordt. 
 
§ 1.16.5 Waarschuwingsinstallatie: 
Waarschuwingsknoppen worden aangebracht op een montagehoogte van 1,50 meter.  De 
exacte locatie wordt in uitvoering bepaald in samenspraak met het bestuur. 
De waarschuwingsknoppen zijn uitgerust met een rood frontkader en een “brand”-symbool 
(vlam). 
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De waarschuwingsknoppen zijn in slagvaste kunststof van het type met te breken glas en 
bevatten een verklikker-LED, dat oplicht bij werking.  De knop is gemonteerd in een rode 
doos, bestemd voor in- of opbouw al naargelang de plaatsingsmogelijkheden. 
De knoppen zijn zodanig opgevat dat een test v/h geheel gemakkelijk mogelijk is zonder 
het glas te breken of het kastje te moeten openen. 
 
§ 1.16.6 Alarminstallatie: 
In de onmiddellijke omgeving van een waarschuwingsknop wordt telkens een 
geluidssirene in slagvaste rode kunststof aangebracht.  De vermogens v/d 
veiligheidsbronnen zijn voldoende krachtig om in elk lokaal duidelijk hoorbaar te zijn (= 

minimum geluidssterkte bij gesloten deuren in elk lokaal 40 dBA); in ieder geval bedraagt 
hun geluidsvermogen minstens 110 dB(A) op één meter afstand. 
De geluidsbronnen zijn van het elektronische type – laag verbruik – en zij zenden een 
modulerende of continue toon uit.  De geluidsbronnen worden gevoed vanuit de centrale en 
zijn voorzien voor binnen- of buitenopstelling (IP65). 
De sirenes kunnen minstens drie verschillende alarmgeluiden produceren, waaronder het 
‘alarm’ en een ‘testalarm’ (= gereduceerd alarm). 
 
§ 1.16.7 Te beveiligen ruimtes: 
- Branddetectie: twee detectoren in de motorenzaal, één detector in het LS-lokaal. 
- Waarschuwingsinstallatie: twee handmelders, één in de motorenzaal, de tweede in het 
LS-lokaal. 
- Alarminstallatie: één bediening voor het ganse gebouw met twee sirenes; de 
evacuatiedrukknoppen worden voorzien op de centrale. 
- Alle technische alarmen en sturingen worden individueel bekabeld. 
 
§ 1.16.8 Leidingen: 
De leidingen voor de veiligheidsinstallaties worden gerealiseerd d.m.v. kabelleidingen.  
Voor de alarminstallaties zijn zij ofwel van het brandvrije type Rf 60' ofwel zijn ze 
beschermd door een omhulsel dat dezelfde bescherming biedt (Rf = 60' volgens NBN 713-

020). Voor de branddetectie, de waarschuwingsinstallaties, alsook de verbinding tussen de 
centrale en het herhaalbord zullen de leidingen eveneens uitgevoerd worden in brandvrije 
kabel Rf 60'.  De voedingskabels voor de sirenes worden eveneens in brandvrije kabel Rf 
60' uitgevoerd. 
Het is niet toegestaan: 
- equipotentiaalverbindingen te verwezenlijken tussen de verschillende kringen. 
- bijkomende aftakkingen te maken op de verschillende netten. 
- kabelverbindingen te realiseren buiten de voetstukken van de detectoren of buiten de 
geschikte distributiedozen. 
De sectie van de verschillende geleiders is voldoende om een normale en efficiënte 
werking van de installatie toe te laten.  Teneinde voldoende mechanische sterkte te bieden, 
dient de diameter van de draden steeds minimum 0,6 mm te zijn. 
De installatie van die leidingen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de elektrische 
leidingen binnen en buiten de gebouwen. 
 
§ 1.16.9 Keuring: 
Op het einde der werken en vóór de voorlopige aanvaarding zal de installateur zijn 
uitgevoerde veiligheids- en alarminstallatie laten uittesten en goedkeuren door een erkend 
keuringsorganisme. 
Het organisme zal het gevraagde gelijkvormigheidsattest afleveren en duidelijk vermelden 
dat de centrale en ieder apparaat op zijn goede werking is getest en goed bevonden. 
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Noodstroomaggregaat 

In beide sluizencomplexen (zowel sluizencomplex Ham als Olen) wordt er een 
dieselgenerator geïnstalleerd, geschikt voor buitenopstelling.  Deze generator wordt 
geplaatst aan het technisch gebouw van de sluis, ter hoogte van de muur waar binnen in het 
gebouw de transformatoren – die de sluizen van energie voorzien – opgesteld staan.  De 
exacte inplantinglocatie voor beide generatoren wordt in uitvoering bepaald op aangeven 
van het bestuur. 
De desbetreffende post in de samenvattende opmetingsstaat omvat de studie, de levering, 
de fabriekstest(s), de plaatsing en de indienstname van een dieselgenerator voor 
buitenopstelling, met alle vereiste opties en toebehoren. 
De te plaatsen noodstroomgeneratoren voor sluizencomplex Ham en Olen zijn identiek 
voor beide sluizen. 
Specificaties van het generatorset: 
- vermogen = 150kVA (PRP) bij cos φ = 0,8 
- toelaatbare overbelasting (LTP) = min. 10% gedurende één uur, elke 12 uur. 
(OPM: de begrippen PRP en LTP worden hier gebruikt volgens hun definitie uit ISO-

8528/1) 

- performantieklasse = G2 of hoger, volgens ISO-8528. 
- bij een statisch belastingsprofiel: frequentie = 50Hz +/- 0,5% 
spanning = 400V +/- 1,0% 
- bij een dynamisch belastingsprofiel voldoen de spannings- en frequentiefluctuaties aan 
ISO-8528. 
Dieselmotor: 
- bovenstaande specificaties voor vermogen en overbelasting van het gen-set gelden bij 
referentie-condities voor de motor volgens ISO-3046/1: 1995. 
- 4-takt dieselmotor met turbocompressor en intercooler. 
- nominaal toerental = 1500 tpm. 
- voorzien van koelwaterverwarming, gevoed via een externe voeding, die de 
temperatuur van het koelwater op minimaal 30°C houdt. 
- batterijsysteem op 12 VDC, met onderhoudsvrije batterijen van het type “tubulaire gel”. 
- voorzien van een batterij-conditioner, gevoed via een externe voeding. 
- de dieselmotor kan zonder hulpmiddelen starten bij een omgevingstemperatuur van -
10°C, en mét ingeschakelde koelwaterverwarming bij -18°C. 
- voldoet aan de emissienormen voor uitstoot van uitlaatgassen EED Stage II en aan de 
VLAREM II-wetgeving. 
 
Alternator: 
- synchrone alternator, met een bekrachtiging onafhankelijk van de statorwikkeling (bijv. 

type PMG). 
- spanningsregeling (AVR): elektronisch, met minimaal “2 fase”-spanningsmeting. 
- ventilatie: zelfkoelend door een ingebouwde ventilator. 
- beschermingsgraad = min. IP21 
- isolatieklasse = ‘klasse H’. 
- harmonische vervorming (THD) < 5% 
- beveiligd door een thermo-magnetische vermogensschakelaar, ingebouwd in een aparte 
cubicle. 
 
Carrosserie (of ‘canopy’): 
- geschikt voor buitenopstelling => min. IP44 
- plaatdikte van de carrosserie = min. 1,5mm. 
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- het elektrisch vermogen- en controlegedeelte zit ingebouwd in een aparte schakelkast 
IP54; deze schakelkast zit beschermd achter een carrosseriedeur, met plexi scherm dat de 
meetinstrumenten zichtbaar toont aan de gebruiker. 
- de noodstop is gemonteerd in een verzonken opening (= komt niet buiten de contouren 

van de carrosserie), en kan bediend worden zonder de carrosseriedeur voor de schakelkast 
te openen. 
- alle carrosseriedeuren kunnen gesloten worden met een sleutel. 
- plaatdikte van het frame = min. 5mm. 
- als staalsoort voor carrosserie én frame wordt minimaal Zincor-staal geëist. 
- de generator heeft verder een lekdicht gelast frame, met voldoende capaciteit om – 
ingeval een lek – 110% van de som van alle aangewende vloeistoffen (= brandstof, 

motorolie, koelwater, …) te kunnen bevatten. 
 
Brandstoftank: 
- de noodstroomgenerator heeft een inwendige brandstoftank met voldoende capaciteit om 
– zonder bijvullen – 8 uren te kunnen draaien aan vollast (= 100% belasting). 
- de brandstoftank kan bijgevuld worden aan de buitenzijde van de generator, zonder 
hiervoor een carrosseriedeur te moeten openen; de dop op de vulnek v/d brandstoftank kan 
op slot gedaan worden met een sleutel. 
- in de brandstofleidingen van de brandstoftank naar de dieselmotor is een driewegkraan 
gemonteerd waarmee de gebruiker vlot kan omschakelen naar een externe brandstoftank. 
 
Controle & sturing: 
- de noodstroomgenerator is voorzien van een controle-unit met AMF-functionaliteit 
(AMF = Automatic Mains Failure); dit houdt in dat een spanningsuitval v/h vaste 
elektriciteitsnet automatisch gedetecteerd wordt, en dat de dieselmotor automatisch het 
bevel krijgt te starten. 
- de sturing van MCCB’s en evt. contactoren gebeurt eveneens door bovenvermelde 
controle-unit. 
- de sturing van de generator, kan – bij het terug actief worden v/h vaste elektriciteitsnet 
(= spanning stabiel gedurende een instelbare tijd) – automatisch de belasting opnieuw 
voeden door het vaste net ZONDER onderbreking van de voedingsspanning v/d belasting. 
- onderstaande beveiligingsfuncties worden gemonitord en kunnen aanleiding geven tot 
het – zo nodig – uitschakelen van de generator: 
§ te lage oliedruk v/d motorolie => leidt onmiddellijk tot een ‘shutdown’. 
§ te hoge koelwatertemperatuur => kan aanleiding geven tot zowel ‘warning’ als 
‘shutdown’. 
§ te laag niveau aan koelwater in de radiator => geeft aanleiding tot zowel ‘warning’ als 
‘shutdown’. 
§ status-LED “batterijlader” => licht op indien batterijlader N.O.K. 
§ status-LED “koelwaterverwarming” => licht op indien koelwaterverwarming N.O.K. 
§ oversnelheid v/d motor => leidt onmiddellijk tot een ‘shutdown’. 
§ te hoge generatorspanning => leidt onmiddellijk tot een ‘shutdown’. 
§ overbelasting en/of overstroom => geeft aanleiding tot zowel ‘warning’ als ‘shutdown’. 
- op het controlepaneel zijn volgende meetinstrumenten voorzien, als interface met de 
gebruiker: 
§ uitlezing (in °C) v/d koelwatertemperatuur, naar keuze analoog of digitaal. 
§ uitlezing (in VDC) v/d batterijspanning, naar keuze analoog of digitaal. 
§ uitlezing (in %) v/d hoeveelheid brandstof in de brandstoftank, naar keuze analoog of 
digitaal. 
§ 3 ampèremeters die tegelijkertijd de stroom in L1, L2 en L3 tonen, naar keuze analoog of 
digitaal. 
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§ een voltmeter die zowel de lijnspanning (bijv. tussen L1 en L3) als de spanning L/N kan 
weergeven m.b.v. een meerstanden-keuzeschakelaar, en dit voor L1, L2 en L3. 
§ een frequentiemeter die de frequentie in één van de drie lijnen (L1, L2 of L3) meet. 
 
LAT & geluid: 
- LAT = 40°C; het gen-set kan 100% vermogen debiteren tot een omgevingstemperatuur 
van 40°C. 
- het maximaal toegestane geluidsniveau (LWA) is 97 dB(A), gemeten volgens de 
richtlijn “Outdoor Noise Directive” 2000/14/EG. 
 
In de desbetreffende post “noodstroomaggregaat” is tevens de benodigde 
schakelapparatuur (om de automatische omschakeling tussen het vaste net & de 

dieselgenerator - en terug - bij een evt. spanningsuitval te kunnen verwezenlijken) 
inbegrepen, alsook de vereiste vermogen- en stuurbekabeling tussen generator, LS-zijde 
van de transformator & de belasting.  Deze vermogen- en stuurbekabeling wordt geplaatst 
in passende kabelgoten. 
 
Verder zijn in deze post ook de nodige bouwkundige werken en de omheining vervat.  Er 
moet immers een betonvloer – in vorstvast beton – aangelegd worden voor de 
dieselgenerator.  Deze betonvloer is voldoende draagkrachtig om het gewicht v/d generator 
te kunnen dragen.  De afmetingen voor deze betonvloer zijn 0,80m rondom de groep, en 
1,20m breed ter hoogte van de service-deur(en). 
Ook dient er een omheining rondom de dieselgenerator voorzien te worden van minimaal 
1,80m hoog, met daarin een deur/poortje van minstens 1,20m breed. 

Kabelwerk 

Onderstaande voorschriften zijn van toepassing op de in kader van onderhavige opdracht te 
verrichten kabelwerken. 
 
Algemeenheden: 
Het kabelwerk omvat het voorbereidend onderzoek, het opmeten, leveren, opstellen en 
aansluiten van alle kabels, kabelbanen, klemmenkasten, bedekkingen, buizen en 
verbindingsdozen e.d., die nodig zijn voor de werking van de installatie beschreven in dit 
bestek. 
Het kabelwerk wordt uitgevoerd in opbouw of in te voorziene wachtbuizen. 
Energiekabels in volle grond zijn van het type gepantserde kabel(s): type EVAVB of 
gelijkwaardig. 
 
Het kabelwerk wordt vergoed tegen een prijs per lopende meter van het te volgen tracé en 
omvat: 
- de levering van kabels, buizen en eventuele kabelladders; 
- de levering van de nodige bevestigingsmiddelen voor de kabels, buizen en eventuele 
kabelladders; 
- het leveren en plaatsen van beschermingsmiddelen (U-profielen, kabeldekpannen, etc…) 
voor de kabels; 
- het leveren en plaatsen van de nodige aftakdozen of verdeelkastjes; 
- het plaatsen en aansluiten van de kabels. 
 
Alle kabelbanen, -goten & -ladders en alle bevestigingsmaterialen worden uitgevoerd in 
RVS. 
Het kabelwerk wordt uitgevoerd in XVB-kabel in buis of op kabelladder of onder 
beschermprofielen. 
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Kabels tegen een wand worden onder plastische buis geplaatst.  Op locaties waar meer dan 
drie kabels naast elkaar gelegd worden tegen een wand, worden zij op een kabelladder of 
kabelgoot gelegd. 
Het waterdicht afsluiten van alle muurdoorvoeringen is een last van de opdracht. 
Het eventuele tijdelijk kabelwerk nodig om het kunstwerk in bedrijf te houden tijdens de 
ombouw, is een last van de aanneming en wordt niet vergoed.  Het verwijderen van de 
kabels en afvoeren van deze kabels van de werf is een last van de aanneming en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. 
 
Ingraven van kabel of buis. 
Het geheel der werken voor het ingraven van een kabel of buis op een bepaalde diepte 
onder het maaiveld omvat: 
- het graven van de sleuf tot op de nodige diepte, met inbegrip van het eventueel plaatsen 
van stutbalken; 
- het aanbrengen van een laag fijne aarde van ongeveer 0,10 m. dikte op de bodem van de 
sleuf; 
- het leggen van de aardingsgeleider: de aardingsgeleider wordt onder de kabelafdekband 
van een kabel geplaatst; 
- het plaatsen van een kabelafdekband; 
- het heraanvullen van de sleuf in opeenvolgende lagen van ongeveer 0,20 m. en het 
aanstampen van deze lagen; 
- het aanbrengen van het verwittigingslint; 
- het verwijderen van alle brokstukken of andere materialen en het perfect in orde stellen 
van de locatie; 
- het inzaaien met graszaad. 
 
Voor kabels en buizen op een diepte kleiner dan 0,60 m. omvatten de werken eveneens het 
plaatsten in U-ijzers voor de bescherming van de kabeldekkingen.  Voor sleuven met een 
diepte kleiner dan 0,30 m. is daarenboven het aanbrengen van een laag mager beton van 
minstens 0,10 m. boven de U-ijzers inbegrepen. 
De vergoeding voor het uitvoeren van graafwerken in volle grond is onafhankelijk van de 
grondsoort en de plaats waar gegraven dient te worden. 
Het staat de aannemer vrij voor de graafwerken de werktuigen te kiezen die hem het best 
geschikt lijken, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.  De posten van de 
samenvattende opmeting zijn eveneens van toepassing voor het ingraven van buizen 
waarvan de uitwendige diameter niet groter is dan 125 mm. 
 
Kabeldoorgangen onder een wegdek: 
De kostprijs voor het aanleggen van een kabeldoorgang onder een wegdek is onafhankelijk 
van de grondsoort aanwezig onder het wegdek. 
Het wegdek openbreken is niet toegestaan voor de realisatie van een kabeldoorgang. 
Enkel wanneer door de aard of samenstelling van de ondergrond het boren of stuwen onder 
het wegdek onmogelijk is (hierover beslist alleen de leidende ambtenaar), wordt het 
aanbrengen van de kabeldoorgang in rekening gebracht zoals het graven van een gewone 
sleuf, rekening houdend met de voorziene supplementen voor het verwijderen en herleggen 
van de wegbekleding. 
 
Voor een niet-telegeleide kabeldoorgang onder het wegdek, omvatten de prestaties: 
- het graven van de nodige putten aan weerszijden v/d weg; 
- het stuwen of boren van de kabeldoorgang; 
- het aanbrengen van een beschermbuis met gepaste diameter; 
- het plaatsen van een trekkabel; 
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- het afsluiten van beide uiteinden met een aangepaste stop; 
- het terug aanvullen en aandammen van de putten in opeenvolgende lagen; 
- het terug in orde stellen van de locaties. 
 
Kabeldoorvoer bij binnentreden ondergrondse kabel in het dienstgebouw: 
De kabeldoorvoer voor de binnentrede van ondergrondse kabel(s) in het dienstgebouw, 
voldoet aan volgende specificaties: 
- waterdicht, minimaal IP65; 
- elke kabel wordt individueel afgedicht; 
- de gebruikte kabeldoorvoer is bestand tegen ongedierte; 
- de kabeldoorvoer behoudt zijn karakteristieken bij een temperatuursbereik van -20°C tot 
+70°C; 
- de afdichting en waterdichtheid wordt gegarandeerd voor een minimale levensduur van 
30 jaar. 
 
Uit te voeren werken in technische ruimten 
De uitvoering van kabelwerken in technische ruimten vormt een last van de aanneming en 
behoort bij de opstelling van de te plaatsten apparatuur. 
De kabels dienen te worden voorzien tot aan de op te stellen kasten. De kabels dienen te 
worden genummerd en te worden ondergebracht in goed beschermde kabelgeleiders of 
rekken. 
Het waterdicht afsluiten van alle aanwezige of bijgemaakte muurdoorvoeringen is een last 
van de opdracht. 
 
Verbindingsmoffen 
Indien verbindingsmoffen worden aangebracht, is de werking gebaseerd op de thermo-
krimpende eigenschappen van bepaalde synthetische materialen. 
Bij aanwending van dit type verbindingsmof moet de aannemer voorafgaandelijk het 
gebruikte materaal ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. 

Reservemateriaal 

In de opdracht is het leveren van reservemateriaal inbegrepen. 
Zowel voor het mechanisch als voor het elektrisch gedeelte van de werken dient het 
reservemateriaal, dat door de verschillende standaardbestekken wordt gevraagd, echter niet 
geleverd te worden, maar wordt dit vervangen door onderstaande lijst: 
- één hydraulische reservegroep voor de twee pompstations+WKC. 
- één hydraulische reservecilinder voor de beweging v/d mantelklep per pompstation. 
- voor elk type flexibele hydraulische aansluitleiding: één reserve per vijf geplaatste 
leidingen. 
- één per vijf geïnstalleerde inductieve eindeloopschakelaars. 
- een voedingskaart voor de PLC. 
- een CPU voor de PLC. 
- een communicatiekaart voor elk aangewend type. 
- vijf automaten van elk type, gebruikt in de installatie. 
- vijf verklikkerlampen van elk aangewend type. 
- twee contactoren en twee thermische beveiligingen van elk aangewend type. 
- twee digitale I/O-kaarten van elk type. 
- de nodige filtermatten voor de luchtkoeling v/d frequentieregelaars. 
- één reserve-ventilator per omvormer uit de luchtkoeling v/d frequentieomvormer. 
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Eventuele extra reservematerialen zullen besteld en betaald worden volgens de bepalingen 
uit paragraaf “Voorbehouden som” uit het hoofdstuk “Administratieve Bepalingen” van dit 
bestek. 

Onderhoud tijdens de 3-jarige waarborgperiode 

Algemeenheden: 
Het onderhoud van de installaties tijdens de waarborgperiode maakt deel uit van de 
aanneming; de kosten zijn in de inschrijvingsprijs begrepen.  Onder onderhoud wordt 
verstaan: alle prestaties en leveringen (personeel, materieel, vervoer, diensten, etc…) die 
noodzakelijk zijn om de installaties op volmaakte wijze in bedrijf te houden. 
Het onderhoud omvat zowel correctief als preventief onderhoud. 
 
Correctief onderhoud: 
Onder correctief onderhoud wordt verstaan: alle prestaties en leveringen die dienen 
uitgevoerd te worden als gevolge van de slechte werking van een of ander onderdeel van de 
installatie. 
De aanvragen voor een tussenkomst gericht aan de aannemer, gebeuren telefonisch, per fax 
of per e-mail. De telefonische aanvragen en de aanvragen per e-mail worden achteraf 
schriftelijk bevestigd. 
Bij een tussenkomst moet de herstelling onmiddellijk begonnen worden en verder gezet tot 
volledige voltooiing.  Te rekenen vanaf de aanvraag, mag de uitvoeringstermijn voor de 
volledige herstelling van het defect geen vijf werkdagen overschrijden.  Als het onmogelijk 
is het defect onmiddellijk definitief te herstellen, worden er tijdelijke maatregelen genomen, 
om de werking van het kunstwerk met de minst mogelijke hinder en in veilige 
omstandigheden te laten verlopen.  Het bestuur wordt onmiddellijk over deze maatregelen 
ingelicht.  De definitieve herstelling wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 
Voor niet-dringende tussenkomsten m.a.w. als de werking van het kunstwerk gegarandeerd 
is.  De tussenkomst wordt vóór de middag (12u00) gevraagd; de tussenkomst heeft plaats de 
volgende werkdag. De tussenkomst wordt na de middag (12u00) gevraagd; de tussenkomst 
heeft plaats ten laatste op de tweede volgende werkdag. 
 
Preventief onderhoud: 
Onder preventief onderhoud wordt verstaan: alle prestaties en/of leveringen, die op het einde 
van elke autonomieperiode dienen uitgevoerd, opdat gedurende de daarop volgende 
autonomieperiode de installatie volmaakt zou werken.  De autonomieperiode wordt door de 
aannemer bepaald, rekening houdend met de onderhoudsvoorschriften van de leverancier. 
De autonomieperiode bedraagt in ieder geval niet meer dan een half jaar. 
Het preventief onderhoud omvat het periodisch nazicht, testen, reinigen en afstellen van alle 
apparatuur, vervangen van versleten of defecte onderdelen, herstellen van alle defecten en 
leveren en aanvullen van alle verbruiksproducten (water, olie, papier, ...). 
 
Onderhoudsboek: 
De aannemer stelt een onderhoudsboek samen dat per deel van de uitrusting en per 
autonomieperiode de uit te voeren taken omschrijft. Deze werken worden daarenboven 
samengevat op een checklist. 
 
Bezoekfiche: 
Zowel voor het preventief als voor het correctief onderhoud wordt bij iedere tussenkomst een 
bezoekfiche in drievoud opgemaakt.  Deze fiches zijn van het formaat A4.  Op de 
bezoekfiches worden de hierna vernoemde inlichtingen ingeschreven: 
• benaming van de installatie; 
• de dag en het uur zowel van het begin als van het einde van de tussenkomst; 
• een gedetailleerde beschrijving van de vaststellingen en uitgevoerde herstellingswerken; 



Gemeente Ham en Olen – Bouwen van pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluizen 

 

Bestek nr. WBK/09-28  295 

• de opsomming van de aangewende wisselstukken; 
• voor het preventief onderhoud daarenboven een checklist waarvan elk item geparafeerd 
wordt. 
De vier exemplaren worden door de aannemer ondertekend. 
Eén exemplaar blijft ter plaatse en wordt in een daarvoor bestemde map geklasseerd; het 
tweede exemplaar is bestemd voor de aannemer, het derde en vierde exemplaar worden 
opgestuurd aan het bestuur binnen de kalendermaand na de tussenkomst. 

Documentatie en opleiding personeel 

Voor alle toestellen beschreven in dit bestek wordt er een volledige technische 
documentatie in de Nederlandse taal afgeleverd.  Deze documentatie wordt in twee 
elektronische exemplaren op CD-ROM aan N.V. De Scheepvaart geleverd.  Dit is een last 
van de aanneming en wordt afzonderlijk vergoed. 
 
Opleiding van het onderhoudspersoneel: 
Een duidelijke en overzichtelijke onderhoudsbundel wordt opgemaakt in vier exemplaren 
voor het onderhoudspersoneel. 
Het onderhoudspersoneel wordt in groepen van maximaal 6 personen opgeleid voor het 
onderhoud van de in onderhavig bestek beschreven kunstwerk.  Er zijn twee groepen van 
maximaal 6 personen op te leiden.  De duur van de opleiding van het onderhoudspersoneel 
is minimaal 4 uur per groep. 
 
De opleiding voor onderhoudspersoneel omvat o.a.: 
• functionele analyse, waar nodig aangevuld met supplementaire nota's over specifieke 
problemen; 
• gegevenslijsten, eventueel vervolledigd met de identificatie van aansluitklemmen; 
• een programmabeschrijving voorzien van het logisch schema en stroomdiagrammen; 
• een gedetailleerde uiteenzetting van de algemene opbouw van de installatie; 
• een nazicht ter plaatse met als resultaat dat de deelnemers zelfstandig alle taken met 
betrekking tot onderhoud, inspectie en reparatie aankunnen. 
 
Elke deelnemer krijgt vóór de uiteenzetting: 
• de goedgekeurde ‘as built’-tekeningen; 
• de onderhoudshandleiding(en); 
• alle documenten die tijdens de uiteenzetting gebruikt worden. 
 
De opleiding gebeurt ter plaatse en kan in verschillende sessies plaatsvinden. 

Consultancy 

De corresponderende post in de samenvattende opmetingsstaat omvat: 
Het staat de aanbestedende overheid vrij om bijkomende consultancy in te roepen voor 
advies in kader van de uitvoering van dit project. 
Deze door de aanbestedende overheid ingeroepen consultant zal zijn facturen naar de 
inschrijver sturen.  De administratieve afhandeling en betaling zal volledig door de 
inschrijver  gebeuren.  Hiertoe geeft de inschrijver in de kolom éénheidsprijs van de 
opmetingsstaat de factor op die na vermenigvuldiging met de door de consultant 
ingediende vordering door hem kan gevorderd worden. 
Bij niet invullen van de factor in de kolom éénheidsprijs wordt de waarde van factor geacht 
gelijk te zijn aan de waarde “1”. 
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Technische bepalingen 

Voorafgaande nota: elke verwijzing in de standaardbestekken of andere documenten naar 
dienstorder_LI96/48 dient geïnterpreteerd te worden als een verwijzing naar 
dienstorder_LIN 2003/16. 

Hoogspanningsinstallatie 

Algemene karakteristieken v/d HS-installatie: 
De aangeboden installatie bestaat uit fabrieksklare typegeteste schakelcellen, met 
enkelvoudig 3-fasig railstelsel, met vast ingebouwde apparatuur én met gescheiden 
ruimtes: o.m. de LS hulpinrichtingen, het railstelsel in lucht geïsoleerd, de 
schakelapparatuur, het aandrijfmechanisme en het kabelcompartiment. 
 
De installatie voldoet o.a. aan volgende normen: 
• NBN C-64-701 
• IEC 298 
• IEC 694 
• IEC 129 
• IEC 265-1 
• IEC 420 
 
De nominale spanning bedraagt minstens 17,5 kV en de installatie is bestand tegen de 
uitwerking van de elektrodynamische krachten t.g.v. een piekstroom van 50 kA.  Verder is 
de HS-installatie bestand tegen de uitwerking van een symmetrische kortsluitstroom van 
minstens 20 kA bij 15,5 kV. 
 
Alle cellen zijn vonkboogvast uitgevoerd (minimum 14 kA - 1 sec.), in overeenstemming 
met de norm IEC-298 (NBN EN-60298 / NBN EN-61330). 
Het railstelsel is geschikt voor een nominale stroomsterkte van 630 A. 
Toegang tot het kabelcompartiment is pas mogelijk nadat het kabeleinde geaard is.  Na 
openen van het kabelcompartiment kan men echter wel - volgens noodzaak - de aarding op 
het kabeleinde terug uitschakelen. 
Er is geen elektrische vergrendeling tussen de vermogenschakelaar en de 
aardingsschakelaar. 
 
Lastscheidingsschakelaars: 
De lastscheidingsschakelaars zijn voorzien voor een nominale stroom van 630 A en 
worden manueel bediend.  Deze schakelaar biedt als bijkomend voordeel dat een 
eenvoudige en niet-wegneembare compartimentering tussen kabelcel en rails kan 
gerealiseerd worden. 
De lastscheiders hebben een onderhoudsvrije onderbrekingstechniek in SF6-gas met lage 
overdruk. 
De stand van de hoofdcontacten en van de aarder zijn duidelijk zichtbaar op de voorzijde 
van de cel. 
De scheiding v/d kringen wordt aangegeven door een standmelder, die rechtsreeks 
verbonden is met de as die de beweegbare contacten dragen en de vrijstand van de 
bediening van het apparaat. 
De lastscheiders zijn van het type “verhoogde schakelfrequentie, klasse E3” conform 
IEC60265-1§3.104 - aanbevelingen.(= 100 onderbrekingen bij de Ir en 5 inschakelingen 

bij kortsluitingen). 
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De lastscheiders hebben drie standen (= gesloten, open, geaard) en worden volledig 
gemonteerd én gecontroleerd in de fabriek.  De relatieve overdruk van het SF6-gas zal – bij 
vulling – maximum 0,5 bar (500 hPa) bedragen.  Het omhulsel wordt na vulling definitief 
afgedicht en verzegeld voor het leven zoals beschreven in de IEC60298 : 1990 - 12 
(annexe GG § 2.3 en § 3.3) met een levensduur van minimum 30 jaar. 
De mechanische levensduur van de bediening v/d lastscheiders bedraagt minimaal 1.000 
schakelingen. 
Verder zijn de lastscheiders voorzien van een vergrendelingsmechanisme m.b.v. een 
hangslot. 
 
Vermogenschakelaar, gebruikt als ‘hoofdbeveiliging’ (= HS-cel 3): 
De metaalomsloten uitrusting bevat een vermogenschakelaar met SF6-gas. De nominale 
stroomsterkte bedraagt 630 A, de nominale spanning 17,5 kV.  Deze vermogenschakelaars 
voldoen aan de IEC60056. 
De mechanische en elektrische houdbaarheid bedraagt 2.000 schakelingen. 
De stroomvoerende componenten voor deze schakelaars zijn onderhoudsvrij gedurende de 
te verwachten minimum levensduur van 30 jaar. 
 
De HS-vermogenschakelaar is uitgerust met een geïntegreerde beveiliging; het geheel is 
volledig autonoom en werkt zonder hulpbron. 
De beveiligingseenheid bevat minstens volgende beveiligingsfuncties: 
• overbelasting, met instelbare drempel (bepaalde tijd) of vaste drempel (inverse tijd) en 
vertraagde uitschakeling in beide gevallen; 
• kortsluiting, met instelbare drempel en ogenblikkelijke uitschakeling; 
• homopolaire fouten, met 2 instelbare drempels en vertraagbare uitschakeling; 
• inverse-tijdcurve (4 curves) of curven met bepaalde tijd, met keuze via voorkant 
bedieningspaneel. 
 
De beveiligingseenheid bevat eveneens een melding van uitschakeling d.m.v een 
verklikker.  Deze verklikker kan herbewapend worden (= reset). 
 
Vermogenschakelaar met motorbedieningsmechanisme (= HS-cel 5, 6, 7, 8 & 9): 
De metaalomsloten uitrusting bevat een vermogenschakelaar met SF6-gas. De nominale 
stroomsterkte bedraagt minimum 200 A, de nominale spanning 17,5 kV. 
Deze vermogenschakelaars voldoen aan de IEC60056. 
De mechanische en elektrische houdbaarheid bedraagt 2.000 schakelingen. 
De stroomvoerende componenten voor deze schakelaars zijn onderhoudsvrij gedurende de 
te verwachten minimum levensduur van 30 jaar. 
De vermogenschakelaar heeft een motorbedieningsmechanisme met tandwielmotor.  Een 
elektrische vergrendeling voorkomt eventuele verkeerde bedieningen, zoals het sluiten na 
een onbevestigde fout. 
De inschakeling met het afstandscontrolesysteem of lokaal (elektrisch) gebeurt d.m.v. een 
impuls. 
Het uitschakelbevel door de overstroombeveiliging, gebeurt via een afzonderlijke spoel, 
onafhankelijk van de motorbediening. 
Voor de lokale elektrische bediening zijn er drukknoppen ingebouwd in het LS-
compartiment van de hoogspanningscellen.  De plaatsing van de drukknoppen gebeurt op 
een overzichtelijke manier, zodanig dat er een overeenkomst is met de synoptische 
aanduiding op de hoogspanningscellen. 
 
Er worden 2 drukknoppen en 2 controlelampjes per cel ingebouwd: 
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• 1 drukknop voor uitschakeling v/d vermogenschakelaar met bijhorend controlelampje; 
boven het controlelampje komt een tekstvermelding “vermogenschakelaar UIT“ 
• 1 drukknop voor inschakeling v/d vermogenschakelaar met bijhorend controlelampje; 
boven het controlelampje komt een tekstvermelding “vermogenschakelaar IN“ 
 
De HS-vermogenschakelaar is uitgerust met een geïntegreerde beveiliging; het geheel is 
volledig autonoom en werkt zonder hulpbron. 
De beveiligingseenheid bevat minstens volgende beveiligingsfuncties: 
• overbelasting, met instelbare drempel (bepaalde tijd) of vaste drempel (inverse tijd) en 
vertraagde uitschakeling in beide gevallen; 
• kortsluiting, met instelbare drempel en ogenblikkelijke uitschakeling; 
• homopolaire fouten, met 2 instelbare drempels en vertraagbare uitschakeling; 
• inverse-tijdcurve (4 curves) of curven met bepaalde tijd, met keuze via voorkant 
bedieningspaneel. 
 
De beveiligingseenheid bevat eveneens een melding van uitschakeling d.m.v een 
verklikker.  Deze verklikker kan herbewapend worden (= reset). 
Kabelcompartiment: 
Het kabelcompartiment is gemeenschappelijk met de celruimte van de 
vermogenschakelaar. 
Onderaan de cel is een kabeldoorgang voorzien die toelaat om zowel papierloodkabels als 
PRC-kabels door te voeren vanuit de kabelkelder naar het kabelcompartiment. Het bestaat 
uit een driedelige set, met rubberen doorvoerwartels die naargelang de uitwendige 
kabeldiameter kunnen aangepast worden. Een globale afdichting tegen ongedierte naar het 
kabelcompartiment blijft noodzakelijk na aansluiting van een kabel. Het systeem van 
doorvoering is zo uitgevoerd dat bij gebruik van PRC-kabels geen verhitting door 
wervelstromen kan ontstaan in het metalen gedeelte. 
De trekontlasting van de kabel gebeurt met een in hoogte instelbare steun. Deze steun is 
voorzien om zowel papierloodkabels als PRC-kabels te bevestigen. 
Spanningsaanduiders: 
Waar spanningsaanduiders v/h hoog-ohmige type gespecificeerd worden, worden deze 
gerealiseerd via capacitieve spanningsdelers. De aanduiding gebeurt met behulp van 
neonverklikkers van het hoog-ohmige type.  Ze duiden in overeenstemming met IEC-norm 
61243.5 aan dat er spanning aanwezig is. 
Aardingsverbindingen: 
Doorheen de cellen is een aardingslat geplaatst.  Deze aardingslat is aan elk uiteinde van 
een rij HS-cellen met de hoogspanningsbeveiligingsaarding van de installatie verbonden 
door middel van een VOB-kabel geel/groen 50mm². 
Synoptiek: 
De verschillende bedieningsopeningen en drukknoppen zijn synoptisch op de deur van het 
LS-compartiment aangebracht. De teksten “vermogenschakelaar, lastscheidingsschakelaar 
en aardingsschakelaar” is voor alle duidelijkheid voluit vermeld. 

Transformatoren 

Algemene gegevens: 
De transformatoren voldoen aan de voorschriften van het standaardbestek-240, hoofdstuk 
3.1. “Elektrische machines en apparatuur: Statische machines” en aan de bepalingen uit 
IEC60076-1:1999. 
 
De transformatoren hebben volgende kenmerken en toebehoren: 
• voor binnenopstelling; 
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• geschikt voor parallelwerking; 
• voorzien van oriënteerbare transportrollen en trek-, hef- & spanogen; 
• aanduidingplaat met daarop de vermelding van fabricaat, bouwjaar, type, schakelschema 
en voornaamste karakteristieken ( Nederlandse tekst ); 
• de wikkelingen die het uiteinde van de fasen vormen zullen een versterkte isolatie 
bezitten en zijn bestand tegen overspanningen van atmosferische aard of veroorzaakt door 
het schakelen van de transformatoren op het net. 
 
Constructiegegevens: 
• hermetische uitvoering met integrale minerale olievulling en voorzien van een 
vulinrichting; 
• constructie met koelribben v/h type “vinnenkuip”, bestaande uit stevig gevleugelde 
stalen platen; 
• de primaire en secundaire wikkelingen van de transfo zijn in koper uitgevoerd; 
• beveiligingsthermometer met twee contacten op twee drempels (= alarm en 

uitschakeling); de thermometer is tevens voorzien van een wijzeraanduiding met 
terugstelbare sleepwijzer; 
• manostaat met één contact; 
• het temperatuurcontact en/of de overdrukdetector activeren een uitschakelspoel op de 
corresponderende HS-vermogenschakelaar; 
• de aansluiting van de hoogspanning gebeurt via afgeschermde aanraakbare 
doorvoeringen. 
 
Elektrische karakteristieken 1000 kVA-transformatoren: 
• nominaal vermogen = 1000 kVA; 
• nominale primaire spanning = 10750V; 
• nominale secundaire nullastspanning = 725VY/420VD (= bij de nominale primaire 

spanning en met de spanningsomschakelaar in de middenstand); 
• nominale frequentie = 50Hz; 
• relatieve kortsluitspanning (75°C) = 4% of 6%; 
• hoogst aangenomen netspanning = 12,5kV; 
• extra beperkte nullastverliezen P0 < 975 Watt; 
• max. kortsluitverliezen Pk bij 75°C = 8475 Watt. 
 
Elektrische karakteristieken 800 kVA-transformatoren: 
• nominaal vermogen = 800 kVA; 
• nominale primaire spanning = 15750V; 
• nominale secundaire nullastspanning = 725VY/420VD (= bij de nominale primaire 

spanning en met de spanningsomschakelaar in de middenstand); 
• nominale frequentie = 50Hz; 
• relatieve kortsluitspanning (75°C) = 4% of 6%; 
• hoogst aangenomen netspanning = 17,5kV; 
• extra beperkte nullastverliezen P0 < 890 Watt; 
• max. kortsluitverliezen Pk bij 75°C = 6525 Watt. 
 
Keuringen op de transformator: 
De keuringen gebeuren volgens de voorschriften van het standaardbestek-240, hoofdstuk 
3.1. “Elektrische machines en apparatuur: Statische machines”. 
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Indien de gemeten verliezen (herleid tot de referentietemperatuur) hoger liggen dan de 
waarden opgegeven in dit bestek – rekening houdend met de toleranties vermeld in de 
norm NBN C52-101 – zal de betrokken transformator geweigerd worden. 

Machinerichtlijn en risico-analyse 

De volledige installatie wordt beschouwd als een machine in ’t kader van de 
machinerichtlijn. 
 
Hierbij zijn inbegrepen: 
- De elektrische installatie inclusief besturing. 
- De pompinstallaties (= pompgroep en aangebouwde installatie, elektrische installatie 

incl. besturing,…). De pompleverancier moet minstens een IIB-attest meeleveren met de 
pomp, of zelfs een IIA-attest indien de pomp autonoom kan werken (bijv. een dompelpomp 

die niet moet worden ingebouwd). 
- Alle verankeringen om de stabiliteit te garanderen. 
- De “afscherming” ter beveiliging van blootgestelde personen tegen de risico’s 
veroorzaakt door bewegende delen, vergrendelinginrichtingen. (bijv. kooi rond een 

koppeling,…) 
- Leuningen of andere beveiligingen die bescherming bieden voor een persoon die zich op 
een (deel van de) machine verplaatst. 
- Hefwerktuigen zoals takels, rolbruggen, etc… 
- Noodstroomaggregaten. 
 
Zijn niet inbegrepen: 
- Bedieningsgebouw, omheining indien deze niet dient voor de beveiliging van de 
blootgestelde personen tegen de risico’s veroorzaakt door bewegende delen. 
- Niet bewegende beton- of metaalstructuren die aanpalen aan een kunstwerk, bijv. een 
brughoofd. 
 
De aannemer wordt beschouwd als fabrikant van de machine in kader van de 
machinerichtlijn.  Dit houdt in dat hij een EG-verklaring van overeenstemming (II-A) 
aflevert voor het geheel.  Het afleveren van de EG-verklaring van overeenkomst is een 
absolute vereiste om de voorlopige oplevering te kunnen toekennen. 
De aannemer stelt een technisch constructiedossier samen met het oog op het afleveren van 
een CE-attest. Hij legt een kopie van bedoeld constructiedossier voor aan de aanbestedende 
overheid, samen met het CE-attest.  Dit attest toont onder meer aan dat er een risico-
analyse werd uitgevoerd en dat de machine voldoet aan de geldende bepalingen en normen 
qua veiligheid, ten minste voor wat betreft de afscherming van de onderste en de bovenste 
ledematen, de beveiligingscategorieën van het elektrische gedeelte en de veilige werking 
van hydraulische systemen.  
Als de risico-analyse van de aannemer in het kader van de machinerichtlijn bijkomende 
maatregelen oplegt, buiten die beschreven in het bestek, dan wordt dit beschouwd als een 
deel van de aanneming en zijn de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs. 
De risico-analyse vormt een deel van de studiedocumenten. 
Voor elke machine die in deze aanneming wordt geleverd of voor elke machine die in deze 
aanneming wordt aangepast, dient de aannemer een duidelijke gebruikershandleiding in het 
Nederlands aan het bestuur af te leveren.  Tevens dient voor elk van deze machines een 
ingebruiknameverslag volgens de machinerichtlijn te worden afgeleverd.  Dit verslag 
wordt opgesteld door een erkend keuringsorganisme. 
De kosten voor de keuring, het opstellen van de gebruikershandleiding en het 
ingebruiknameverslag dienen vervat te zijn in de posten voor levering van deze machines. 
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Het onderzoek voor het uitvoeren van een risico-analyse gebeurt op basis van de volgende 
reglementen en besluiten: 
- Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI); 
- Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften bevat waaraan 
de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) 
moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek; 
- Belgische Federatie van de elektriciteitsnetbeheerders “Synergrid”: Technische 
Voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet C2/112: bijlage 7; 
- Ministerie van Economische Zaken: afdeling gas- elektriciteit: Nota 66 aan de Erkende 
Organismen; 
 
Per onderzochte installatie wordt een interne checklist opgemaakt met de volgende 
indeling: 
- Inleiding. 
- Beschrijving van de installatie. 
- Indeling van de risico’s (met vermelding van de methode waarop de risico’s worden 

geëvalueerd). 
- Beveiliging tegen rechtstreekse aanraking. 
- Beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking. 
- Gevaar voor potentiaalverspreiding via de LS-installatie. 
- Werken aan elektrische installaties. 
- Brandveiligheid. 
- Drukvastheid materiaal / lokaal. 
- Toegang tot het gebouw. 
- Gebouw. 
- Signalisatie. 
- Bediening. 
- Andere. 
 
Per onderzochte installatie wordt een verslag ingediend van de risico-analyse.   
In de eenheidsprijs zijn de vervoerskosten, uurlonen, het gebruik van meetapparatuur en 
alle nodige middelen voor het opstellen van checklists en rapporten inbegrepen. 
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Deel III-D : Werken voor dienstgebouw 

DEEL III-D – BIJZONDERE TECHNISCHE BEPALINGEN 

 
INHOUDSOPGAVE 

 
 
De meting en bepaling van de hoeveelheden zal gebeuren volgens de specificaties van 
NBN B 06-001, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het bijzonder bestek.  
 
 
DEEL 1 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN EN GRONDWERKEN 
 

1.1. Aardelektrode 

 
Van de algemeen geldende voorschriften zijn in het bijzonder de volgende zaken 
van toepassing : 

 
- deel II.I.C. van het AREI (van 10.03.81) ; bescherming tegen elektrische 

schokken bij onrechtstreekse aanraking + MB 6.10.81 
- Hoofdstuk K van het type-lastenkohier deel 400.b.01 : aardingen 
- de volgende Belgische normen : 

 
* NBN 372 : richtlijnen voor aarding 
* NBN C 32-123 : draden en leidingen met aderisolatie van pvc voor normale 

spanningen 450/750 V. 
* NBN C 68-111 : materieel voor het aanbrengen van onbeklede draden, 

geleiders en kabels, leidingen en toebehoren, schuifbuis uit kunststof, voor 
elektrische installatie. 

 
De begrippen met betrekking tot aardverbindingen zijn bepaald in het typebestek 
van Elektromechanica. De bouwkundige aanneming omhelst het leveren en 
plaatsen van alle nodige toebehoren. Het aansluiten behoort evenwel tot de 
aanneming Electromechanica. 

 
Materiaalomschrijving : 

 
1. beschermings- en equipotentiale geleiders. 

deze zijn van het type VOB (NBN C 32-123), met een geel-groene pvc-
isolatie. 

2. aardingslus in funderingssleuf. 
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Een in een aardingssleuf aan te leggen ononderbroken aardingslus dient te 
zijn vervaardigd van rond, blank koper met een doorsnede van tenminste 35 
mm2 (BC 35 mm2). 

 

Installatievoorschriften : 

 
- De aardingslus dient te worden geplaatst op de bodem van de sleuf van de 

buitenfundering van het gebouw. 
 

- De aardingslus dient, tenzij het onmogelijk is, uit één enkel stuk te zijn. Onder 
de fundering mag onder geen enkel beding een verbinding uitgevoerd worden. 
Wanneer door de grote nodige lengte de geleiders te kort zouden zijn, dienen de 
nodige verbindingen zichtbaar tegen de muur van het gebouw worden 
uitgevoerd. 

- Teneinde te voorkomen dat de aardingslus in kontakt komt met het betonijzer, 
dient de lus te worden afgedekt met een laag zuiverheidsbeton met een dikte 
van min. 5 cm.  

- Ter plaatse van de omhoogvoering van de lusuiteinden wordt het koper 
beschermd door een soepele thermoplastische buis van het type TTh-N 3/4" 
(NBN C 68-111). 

- Het gedeelte van de lusuiteinden, welke zichtbaar blijven, dient bovendien te 
worden beschermd door een stijve thermoplastische buis van het type TTh-R 
3/4" (NBN C 68-111).   

 
Aardverspreidingsweerstand : 

 
De aardverspreidingsweerstand Ra van de aardingsinstallatie moet kleiner of 
gelijk zijn aan 10 Ohm. 

 
Keuring : 

 
De aannemer dient een keuringsbewijs van een erkend Belgisch 
keuringsorganisme ter goedkeuring aan het bestuur of haar gemachtigde voor te 
leggen, waaruit blijkt dat : 

 
- De aardverspreidingsweerstand voldoet aan de gestelde eisen. 
- De aanleg, aansluiting en diameter van de aardelektrode voldoen aan de 

gestelde eisen.   
 

Meting : 
 

GP 

 
DEEL 2 : DRAAGSTRUCTUUR EN (GEVEL)AFWERKING 
 

2.1. Voegwerken 

 
Materiaal : 
De voegmortel wordt samengesteld op basis van cement en wit zand. De 
verenigbaarheid tussen voegmortel en steen moet worden nagezien om uitbloeiingen 
te vermijden. 
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De drukweerstand van de voegspecie moet kleiner of gelijk zijn aan die van de 
metselspecie. 

 
Uitvoering : 
Bij alle zichtmetselwerk dienen de voegen minimum 1,5 cm uitgekrabd en 
uitgeborsteld worden. De voegen zullen op latere datum (na volledige voltooiing van 
het metselwerk) platvol ingevoegd worden.  Oppervlakte die gepleisterd worden, 
dienen enkel gelijk geborsteld te worden tijdens het metselen zodat hier geen 
voegwerk voorzien dient te worden. 

 
Meting : 
Inbegrepen in de eenheidsprijs van het metselwerk 

 
 

2.2.  Opgaande binnenmetselwerk 

 
2.2.0. Algemene bepalingen. 

Hulpstoffen in de mortels worden slechts toegelaten mits akkoord van het bestuur.  
Bindingsvertragers zijn niet toegelaten.  De verbinding van een achterliggende muur 
in een doorlopende muur in zichtmetselwerk dient te gebeuren aan de hand van 
verbindingswapening in de voegen.  

 
Indien het zichtbaar blijvend metselwerk betreft, zal dit met de grootste zorg 
uitgevoerd worden. In dit geval moeten de voegen minstens 1,5 cm uitgekrabd en 
uitgeborsteld worden vooraleer ze worden opgevoegd volgens de bepalingen van art. 
voegwerken. De aannemer zal voor het uitvoeren van elke muur de eerste laag ter 
plaatse uitleggen en erover waken dat er zo weinig mogelijk halve of smalle blokken 
in voorkomen. Alle pasblokken die verwerkt worden, zijn hetzij fabrieksmatig op 
maat gemaakt, hetzij gezaagd uit normale blokken met inachtname dat alle zijden en 
hoeken volkomen zuiver en scherp zijn. 

 
Indien bepaald in het bijzonder bestek is het metselwerk voorzien van een wapening 
volgens de bepalingen van art. 2.3.5. In dat geval is deze wapening inbegrepen in de 
eenheidsprijs van het desbetreffende metselwerk. 

 
Volgende normen zijn van toepassing : 

 
- Belgische normen NBN B reeks 24. 
- NBN B 21-001 Specificaties voor betonmetselstenen. 
- NBN B 23-003 Baksteen voor niet decoratief metselwerk. 
- NBN B 23-002 Gevelbakstenen. 
- NBN B 23-002 addendum 1. 
- NBN B 14-001 Metselmortel. 
- NBN B 04-001 
- NBN B 21-002 
- TV 44,65 en 95 van het WTCB. 

 
Verwerkingsvoorschriften : 

 
De muren moeten te lood en goed vlak worden uitgevoerd. De voegen moeten goed 
horizontaal zijn en hebben overal dezelfde dikte (afhankelijk van de toleranties op het 
metselwerk). Het dagvlak moet goed effen worden uitgevoerd en de randen moeten 
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recht en zuiver te lood worden gesteld. De stenen worden vol en zat in de mortel 
gelegd. Ook de stootvoegen zijn gevuld met mortelspecie. Hierbij moet worden 
vermeden dat nesten van aarde of andere materialen in het metselwerk worden inge-
werkt. De steenverbanden zijn halfsteens tenzij anders vermeld. Het verband moet 
regelmatig worden aangehouden en bij verbindingen op haakse muren worden beide 
muren in verband aangezet. Binnen- en buitenmuren moeten tegelijkertijd worden 
opgetrokken in zover dit mogelijk is. Het is verboden met staande tanden te werken.  
Behalve bij formele andersluidende aanduidingen van de leverancier, worden de 
metselstenen, die door kapillariteit zeer veel water opslorpen (meer dan 20 g/dm2 per 
minuut) vooraf nat gemaakt, behalve in het geval een waterweerhoudend middel 
wordt gebruikt. De metselstenen worden lichtjes nat gemaakt zonder dat het water 
eraf stroomt. Het natmaken door onderdompeling is niet toegelaten. Bij aansluitingen 
met betononderdelen zal een verbinding worden gerealiseerd d.m.v. gegalvaniseerde 
verbindingshaken die elke laag in het voorziene zwaluwstaartprofiel in het beton 
wordt verankerd. Deze verbindingshaken zitten mee in de eenheidsprijs van het 
metselwerk. 
Bij droog en warm weer moet het vers metselwerk vaak lichtjes worden besproeid 
om te voorkomen dat het uit droogt. Bij winterweer wordt niet gemetseld beneden de 
+5°C., tenzij speciale wintervoorwaarden worden gerespecteerd volgens NBN B 24-
001. Bij het onderbreken van de uitvoering in de winter moet het metselwerk 
zorgvuldig afgedekt worden. De aannemer moet al de voorzorgen nemen om het 
metselwerk van vorst te vrijwaren. Bij hernemen der werken moet hij op zijn kosten 
al de beschadigde delen de metselwerken herbouwen. Bij regenweer wordt op het 
einde van de dag de bovenste laag van het metselwerk over min 50 cm afgedekt. 
Indien het metselwerk zichtbaar blijft, worden de pas-stenen gezaagd en niet gekapt. 
Stenen die onregelmatig van vorm of uitzicht zijn, worden niet verwerkt. De 
zichtvlakken worden samengesteld uit hele of halve stenen. 
Bij dragende metserij moet men minimum 16 uur wachten vooraleer een uniform 
verdeelde belasting aan te brengen. Indien het gaat om een geconcentreerde puntlast 
dient men nog eens 24 uur langer te wachten. 
Niet-dragende muren mogen niet als bekisting gebruikt worden voor de 
structuurelementen. Het valt aan te raden deze niet te metselen vooraleer de 
structuurelementen werden ontkist. 
De aannemer voorziet in de muren de nodige openingen, kokers en geulen voor de 
uitvoering van de verschillende onderaannemingen (centrale verwarming, sanitair, 
electriciteit, enz...) en voor de uitvoering van de aannemingen van andere loten. Hij 
dient hiervoor de plans en inlichtingen geleverd door het bestuur of haar gemachtigde 
en/of de desbetreffende installateur of aannemer te volgen. De aannemer dient er op 
te letten dat er geen andere gaten of inkepingen gemaakt worden door andere 
werklieden dan de zijne, dit om beschadigingen van het metselwerk te voorkomen. 
De aannemer zal op zijn kosten alle vernieuwingen, hernemingen en aansluitingen 
bijwerken of afbraakwerken uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor een goede 
uitvoering. 
Overal waar nodig voorziet de aannemer vochtisolatie in de muren (zie art. 2.2.4)  
 
Toegestane toleranties: (volgens NBN B24-401 te controleren) 
• afwijking op de rechtlijnigheid: 1/600 
• afwijking van loodrechtheid: 4 mm / 2,50 m 
• afwijking van waterpas: 10 mm / 2,50 m. 
 

2.2.1. Binnenwanden in betonblokken 
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Materiaal : 
 

Betonmetselstenen op basis van kwarts en witte waterwerende cement, 
beantwoordend aan de NBN B 21-001 en aan index 09.01 van het TB104. 

 
Eigenschappen : 

 
- Tint : licht grijs. Een monster is ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur   
- Uitzicht : licht gekorrelde structuur, klasse AB voor industrieel zichtmetselwerk. 
- Kleurschakering : egaal 
- Tekstuur : vlak 
- Kwaliteit : schijnbaar droge volumemassa van de metselsteen < 2200 kg/m³, 

karakteristieke druksterkte > 8 N/mm² 
- Wateropslorping door onderdompeling is kleiner of gelijk aan 8% 

 
De blokken zijn perfect rechthoekig en niet konisch, geschikt voor tweezijdig 
zichtbaar blijvend metselwerk.  Ze vertonen een regelmatige structuur zonder kloven, 
scheuren, spleten of kantscheuren en/of andere afwijkingen. 
 
Toe te passen blokken : 290 x 190 x 190 

 
Kappen of klieven van de blokken is niet toegelaten. 
Op de werf zullen de blokken nagezien worden vooraleer de werken aan te vatten.  
Deze maatregel heeft tot doel problemen te vermijden welke zouden voorkomen door 
leveringen die niet overeenstemmen met dit bestek. 
De blokken worden geleverd op laadborden en worden mechanisch geladen en 
gelost. Ze zullen gestockeerd worden en gevrijwaard  van alle vuil. 
Onmiddellijk na de goedkeuring van zijn aanbesteding legt de aannemer minstens 
twee van elk van de voorziene blokken ter goedkeuring voor aan het bestuur of haar 
gemachtigde. Indien deze blokken inzake kleur en uitzicht niet voldoen, dan levert de 
aannemer volgens de onderrichtingen van het bestuur of haar gemachtigde, 
onmiddellijk nieuwe aangepaste stellen en dit tot de blokken voldoen aan de eisen 
van het bestuur of haar gemachtigde. Na goedkeuring van kleur en uitzicht der 
blokken, levert de aannemer een BENOR attest. Er wordt een mortel type M2 
toegepast. 

 
Uitvoering : 
 
Voorafgaandelijk wordt de aannemer op volgende werkwijze gewezen: voor het 
bovengronds metselwerk dient eerst het binnenspouwblad te worden opgetrokken 
zodat de isolatie en de waterkeringen op een goede manier kunnen worden 
aangebracht. Daarna pas zal het buitenspouwblad worden opgetrokken. 
Voor het voegwerk wordt verwezen naar artikel 2.3.4. 
Alle muurvlakken welke geen verdere afwerking krijgen, worden als zichtbaar 
metselwerk uitgevoerd. 

 
Zie bepalingen artikel 2.2.0. 

 
Meting : 
per m3 : De oppervlakte berekend aan de hand van NBN B 06-001 wordt 
vermenigvuldigd met de  muurdikte. De eenheidsprijs omvat eveneens het leveren en 
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plaatsen van alle nodige metalen hulpstukken voor de goede uitvoering van de 
metselwerken, zoals : ankers, doken, bouten, schroeven, bandijzers, enz.. 

 
2.2.2. Spouwhaken 
 

Materiaal :  
gegalvaniseerd staal met druiplus 

 
Uitvoering : 
minstens 5 st/m2 
dikte minimum 4 mm 

 
Meting : vervat in de eenheidsprijs van het metselwerk 

 
2.2.3. Verbindingshaken 
 

Materiaal :  
gegalvaniseerd staal  

 
Uitvoering : 

 
In elke laag verbinding maken met de kolommen (voorzien van zwaluwstaartprofiel) 
 
Meting : vervat in de eenheidsprijs van het metselwerk 

 
 
2.2.4. Vochtisolatie in de muren 
 

Materiaal : 
polyethyleen - kunststofband 

 
Uitvoering : 
Er dient een vochtisolerende folie voorzien te worden tegen het capillair vocht. Deze 
dient voor de binnenwanden onder de eerste laag metselwerk, vertrekkend vanop de 
fundering, geplaatst te worden. 

 
Daarnaast moet eveneens op elk vloerniveau een vochtisolerende folie geplaatst 
worden, enkele centimeters boven het niveau van de afwerkvloer. 

 
Bij de spouwmuren is er een vochtisolatie te voorzien met afwatering naar buiten toe. 
Deze vochtisolatie is noodzakelijk onderaan de spouw, boven alle gevelopeningen, 
en op alle andere plaatsen waar er gevaar bestaat voor vochtinfiltratie vanuit de 
spouw. Het hoogteverschil tussen de laag in het binnenspouwblad en het 
buitenspouwblad bedraagt min. 15 cm.  De overlappingen zullen minstens 20 cm 
bedragen, en zijn over de ganse overlapping met elkaar verlijmd. 

 
De vochtisolatie moet in alle gevallen langs weerszijde van de muur 1 cm uitsteken. 
Na het afwerken van de buitengevels dienen de uitstekende stroken zorgvuldig 
afgesneden te worden. 

 
Daar waar er rechtstreeks contact is tussen binnen- en buitenspouwblad wordt 
eveneens een vochtisolerende folie aangebracht. 
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Meting : 
De kunststofband is inbegrepen in de prijs van het metselwerk. 

 
2.2.5. Lintelen 
 

Lintelen in zichtmetselwerk zijn uit te voeren in ter plaatse gestort gewapend beton. 
 

Meting : in m 
 
2.2.6. Metalen deuromlijstingen 
 

De aannemer moet de deuromlijstingen mee inmetselen. 
Hij moet er echter wel voor zorgen dat de omlijstingen loodrecht geplaatst worden, 
dat ze stevig verankerd zijn aan het metselwerk en dat deze goed aansluiten op het 
metselwerk zodat de akoestische waarde van de muur niet verminderd wordt door 
een slechte aansluiting. 
Hij zal daarom de ruimte tussen de binnenkant van het profiel en de metserij vol 
opvullen met mortel. 
De dwarsverbinding aan de vloer is te ondersteunen om misvorming van de 
omlijsting te voorkomen. 
Het schilderwerk van de deuromlijstingen is volgens 8.1.1 en inbegrepen in de 
eenheidsprijs van de deuromlijstingen. 

 
Materiaal : 
De deuromlijstingen beantwoorden aan de bepalingen van de STS 53 en worden 
gevormd door plooiing van een 1,5 mm dikke staalplaat. 
Voor de gewone deuren is de deuraanslag is over de gehele omtrek voorzien van een 
cirkelvormige groef, waarin na schildering een uitneembare rondlopende tochtband 
wordt aangebracht die niet kan geplet worden en die de goede dichting van de deur 
verzekert. 

 
Voor de brandwerende deuren dient de aanslag min. 25 mm te bedragen. 

 
De deuromlijsting is verder voorzien van : 
- min. 3 inox scharnieren. De bevestiging van de scharnieren gebeurt d.m.v. een 

schroef waardoor het mogelijk blijft de scharnieren uit te lijnen. 
- een beschermkastje voor voor de slotgaten 
- min. 3 stalen ankerijzers per stijl 
- 3 afstandstangen aan de voetpunt van de stijlen die min. 3 cm onder het vlak van de 

afgewerkte vloer komen. 
 

De galvanisatie van de deuromlijstingen bedraagt 275 g/m² .   
De breedte van de deuromlijstingen zijn afgestemd op de dikte van de muur 
vermeerderd met de dikte van eventueel pleisterwerk, tegelwerk of andere 
muurafwerkingen. Na volledige afwerking zullen de deuromlijstingen 10 mm buiten 
het vlak van de wanden steken. 

 
Uitvoering : 
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De deuromlijstingen dienen mee ingemetseld te worden, zodat ze door middel van de 
ankerijzers kunnen vastgezet worden. De ruimte tussen metselwerk en deuromlijsting 
wordt volledig opgevuld met mortel. 

 
Meting : 

 
per stuk 

 
 
2.2.7. Dilatatievoegen 
 

Toegestane muurlengtes bij gesloten vlakken en gelijkmatige belasting : 5 x 
muurhoogte met een maximum van 8 à 9 meter. De dilatatievoegen zijn in principe 1 
cm breed. Na aanbrengen van rugvulling, afdichten met twee componentenkit. Ter 
plaatse van de dilatatievoeg kunnen, waar dit uit oogpunt van stabiliteit noodzakelijk 
is, glijankers worden aangebracht (Ø 6 glad staal 30 cm, eenzijdig glijdend, voor 
buitenmetselwerk roestvrij staal toepassen). 
Afstand ca. 50 cm h.o.h. 

 
Meting : 
Inbegrepen in de eenheidsprijs van het metselwerk. 

 
 

2.3. Gevelmetselwerk 

2.3.0. Algemene bepalingen 
 

Volgende normen zijn van toepassing : 
 

- Belgische normen NBN B reeks 24 
- NBN B 21-001 Specificaties voor betonmetselstenen 
- NBN B 23-002 Gevelbakstenen 
- NBN B 23-002 addendum 1 
- NBN B 14-001 Metselmortel 

 
Verwerkingsvoorschriften : 
Toegestane toleranties: (volgens NBN 24-401 te controleren) 
• afwijking op de rechtlijnigheid: 1/600 
• afwijking van loodrechtheid: 4 mm / 2,50 m 
• afwijking van waterpas: 10 mm / 2,50 m. 

 
De muren moeten te lood en goed vlak worden uitgevoerd.  De voegen moeten goed 
horizontaal zijn en hebben overal dezelfde dikte (afhankelijk van de toleranties op het 
metselwerk).  Het dagvlak moet goed effen worden uitgevoerd en de randen moeten 
recht en zuiver te lood worden gesteld.  Alle horizontale en verticale voegen worden 
vol gemetseld met uitzondering van de open stootvoegen.  Hierbij moet worden 
vermeden dat nesten van aarde of andere materialen in het metselwerk worden inge-
werkt.  De steenverbanden zijn halfsteens tenzij anders vermeld.  Het verband moet 
regelmatig worden aangehouden en bij verbindingen op haakse muren worden beide 
muren in verband aangezet.  Het binnenspouwblad moet per verdieping eerst volledig 
opgetrokken zijn, voordat men de spouwisolatie plaatst en het metselwerk van het 
buitenspouwblad uitvoert. 
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Behalve bij formele andersluidende aanduidingen van de leverancier, worden de 
metselstenen lichtjes nat gemaakt zonder dat het water er afstroomt.  Het natmaken 
door onderdompeling is niet toegelaten.  Bij droog en warm weer moet het vers 
metselwerk vaak lichtjes worden besproeid om te voorkomen dat het uitdroogt.  Bij 
winterweer wordt niet gemetseld beneden de +5°C., tenzij speciale 
wintervoorwaarden worden gerespecteerd volgens NBN B 24-001. Bij het 
onderbreken van de uitvoering in de winter moet het metselwerk zorgvuldig afgedekt 
worden.  De aannemer moet alle  voorzorgen nemen om het metselwerk van vorst te 
vrijwaren.  Bij hernemen der werken moet hij op zijn kosten al de beschadigde delen 
der metselwerken herbouwen.  Bij regenweer wordt op het einde van de dag de 
bovenste laag van het metselwerk over minimum 60 cm afgedekt. 
Niet dragende muren mogen niet als bekisting gebruikt worden voor de 
structuurelementen.  Het valt aan te raden deze niet te metselen vooraleer de 
structuurelementen werden ontkist.   
De aannemer voorziet in de muren de nodige openingen, kokers en geulen voor de 
uitvoering van de verschillende onderaannemingen (centrale verwarming, sanitair, 
elektriciteit, enz...) en voor de uitvoering van de aannemingen van andere loten.  Hij 
dient  hiervoor de plans en inlichtingen geleverd door het bestuur of haar 
gemachtigde en/of de desbetreffende installateur of aannemer te volgen. 
De aannemer dient er op te letten dat er geen andere gaten of inkepingen gemaakt 
worden door andere werklieden dan de zijne, dit om beschadigingen van het met-
selwerk te voorkomen.  De aannemer zal op zijn kosten alle vernieuwingen, 
hernemingen en aansluitingen bijwerken of afbraakwerken uitvoeren die nodig of 
nuttig zijn voor een goede uitvoering. 
Eventuele passtenen worden gezaagd en niet gekapt. Harde stenen worden met een 
aangepaste diamantzaag verzaagd.  Stukken kleiner dan een halve steen worden niet 
verwerkt.  Evenmin gebruikt men stenen die gebreken vertonen zoals gebroken 
hoeken of kanten.  Men vermijdt in alle geval rechtstreeks contact tussen binnen- en 
buitenmuur. Voor de uitvoering legt de aannemer stalen van de stenen ter goedkeu-
ring voor aan het bestuur of haar gemachtigde.  Voor de definitieve keuze wordt op 
vraag van het bestuur of haar gemachtigde muurtjes van 1 m² gemetst ten laste van de 
aannemer. De stenen worden in zo groot mogelijke hoeveelheden op de werf 
aangevoerd en voor de verwerking vermengd zodat geen verschillen in kleur en 
textuur in de gevelvlakken te merken zijn.  Alvorens tot de uitvoering over te gaan 
dient alles in het werk gesteld om uitbloeiingen te vermijden. Zo is het van belang de 
verenigbaarheid van mortel en steen na te gaan. Indien ondanks alle voorzorgen toch 
uitbloeiingen ontstaan, worden deze verwijderd met een verdunde zoutzuuroplossing 
(10%).  Ongeveer 15 tot 30 min. na het aanbrengen van deze oplossing moet de steen 
overvloedig gespoeld worden met water. Hulpstoffen in de mortel worden slechts 
toegestaan mits akkoord van het bestuur of haar gemachtigde. Bindingsvertragers zijn 
niet toegestaan. 
Algemeen genomen wordt een mortel M2 gebruikt tenzij anders wordt beschreven. 
De voegen moeten altijd 15 mm uitgekrabt worden teneinde het voegen op voldoende 
diepte mogelijk te maken.  

 
Dilatatievoegen dienen te worden voorzien volgens voorschriften van de fabrikant, en 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 
Rollagen zijn uit te voeren volgens aanduiding op plan, en dienen eveneens vervat te 
zijn in de eenheidsprijs van het metselwerk. 

 
2.3.1. Buitenmetselwerk in grindbeton gevelstenen  
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Materiaal : 
 

De stenen dragen het BENOR kenmerk en voldoen aan de NBN 21-001. 
 
Eigenschappen : 

 
* Klasse 10/2.2 
* Wateropslorping : minder dan 8 % 
* Afmeting : 190 x 65 x 90 mm 
* Kleur : wit - grijs / antraciet voor de plintstenen 
* De stenen moeten vorstbestendig zijn en mogen geen enkele schade vertonen na be-

proeving. 
 
De stenen dienen winddroog op de werf aan te komen.  Bij de aankomst worden zij 
onmiddellijk afgedekt tegen regen en andere weersinvloeden.  Het verwerken van de 
stenen dient droog te geschieden.  Voor het snijden van de passtukken dient een 
steen- of dallenknipschaar met boven- en ondermes te worden gebruikt.  De messen 
dienen in het zichtvlak te snijden om een rechte voeg te bekomen.   
Dilataties of uitzettingen : de aanduiding van de dilatatievoeg zal door de studiedienst 
van de fabrikant worden uitgevoerd. Deze dient strikt nageleefd te worden. Alle 
hulpmiddelen die hierin worden aangeduid zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

 
Uitvoering : 

 
Mortelsamenstelling : 

 
* Metselmortel : 1 deel cement op ca 4 delen grof scherpzand. Ter verbetering van de 

verwerkbaarheid mag een plastificeerder worden toegepast (kompaktuna of gelijk-
waardig (100cc op 50 kg cement)).   

 
* Voegmortel : 1 deel cement op ca. 3 delen scherp zand. Voegen met een 

aardvochtige mortel op winddroge muren. Dit voorkomt smetten. Vochtig houden 
tot de verstening is opgetreden.  De mortel moet voldoen aan NBN B 14-001: 
categorie M3 en M2. 

 
Meting :  

 
In m², in de eenheidsprijs van het gevelmetselwerk zijn o.a. inbegrepen het 
voegwerk, de rollagen, de metselwerkbewapening en de dilatatievoegen. 

 
 

2.3.1.1 Moduulgevelsteen 
 

Het parament zal uitgevoerd worden in grindbeton, éénzijdig schoon. Standaard 
is één zijde schoon. Er worden kop-strekstenen en halve stenen meegeleverd in 
de pakken voor hoeken en rollagen. 
De oppervlaktestructuur is ruw (structuur). 
Het gevelmetselwerk wordt in lichtgrijze stenen uitgevoerd. Een staal hiervan is 
voor te leggen aan het bestuur. 

 
 
2.3.2. Thermische spouwisolatie 
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Gedeeltelijke spouwvulling met platen uit geëxtrudeerd polystyreen. 

 
Materiaal : 

 
De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van STS 03.32.31. Type 
geëxtrudeerd polystyreen PSa 30. 

 
De thermische geleidbaarheid λ bedraagt hoogstens 0,035 W/mK bij 20°C. De 
thermische geleidbaarheid λ wordt gemeten volgens NBN B 62-201. 

 
De platen hebben een hoogte van 0,60 m en een dikte van 40 mm. 

  
De platen zijn voorzien van tand en groef. 
De platen mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, 
bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. 
De platen zijn tevens onrotbaar, niet ontvlambaar en zijn blijvend waterafstotend. 

 
Een goedkeuringsattest van het Butgb voor toepassing gedeeltelijke vulling van 
spouw moet voorgelegd worden. 

 
De afstandhouders die op de spouwhaken bevestigd worden, zijn aangepast aan het 
isolatiemateriaal. Een model wordt ter goedkeuring aan het bestuur of haar gemach-
tigde voorgelegd. 

 
Uitvoering : 

 
De platen worden in zo groot mogelijke afmetingen in verband en aaneengesloten 
geplaatst. De platen worden nauwsluitend tegen de binnenzijde van de spouw 
geplaatst. Aan de hoeken wordt de isolatie op de volledige dikte doorgetrokken. 

 
Koudebruggen en vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. 

 
De platen worden aan de kanten recht gesneden en sluiten perfect aan tegen de 
andere bouwelementen. 

 
Bij de aanzet op de onderbreking door de vochtisolatie worden de platen afgeschuind 
volgens de helling van de vochtisolatie. 

 
Beschadigde plaatdelen mogen niet worden verwerkt. 
Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een 
aangepaste keuze van de vorm en de plaatsingswijze van de spouwankers. 

 
Op te korte penanten, kolommen waar geen verzorgde afwerking kan gebeuren met 
de harde platen, is het toegestaan een veerkrachtige glaswolplaat te gebruiken welke 
aan de buitenzijde bekleed is met een glasvlies welk waterafstotend is. 
De vrije luchtspouw bedraagt minstens 3 cm. 

 
Meting :  
in m² 

 
2.3.3. Metselwerkondersteuningsconsoles 
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De verankering van het niet ondersteund metselwerk gebeurt met daartoe speciaal 
bestemde ankers in roestvrij staal. 
De metselwerkondersteuningsconsoles in RVS worden bevestigd in de 
achterliggende betonbalk en worden niet zichtbaar opgenomen in de rollaag. 
Berekeningsnota en type van console dienen door de aannemer ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan het bestuur en/of haar gemachtigde. 

 
Meting : 
in m 

 
 
2.3.4. Voegwerk 
 

De aannemer moet alvorens met het voegwerk te starten minimum 4 proefvlakken 
van ieder ongeveer 0,50 m2 ter goedkeuring voorleggen. Onderaan de muur, juist 
boven de waterkerende laag wordt om de 0,60 m een stootvoeg opengelaten als 
spouwverluchting en doorslag regenwaterafvoer. 
Hetzelfde gebeurt boven iedere horizontale spouwonderbreking. 
Inbegrepen de nodige stellingen, alle voorbereidende werken en levering, alsmede de 
opkuis. Eveneens het verwijderen van eventueel geschonden gevelstenen. 

 
De voegmortel dient samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en 
voorbereid in speciale ovens en volgens vastgestelde formules zorgvuldig gedoseerd. 
Een dichte steen vraagt een dichte voeg. Vandaar de noodzaak om een goed uit te 
krabben en een waterafstotende voegmortel te gebruiken zoals een prefabvoegmortel. 
Als de voeg te poreus is, in vergelijking met de steen, blijft zij te lang nat en bestaat 
er gevaar voor uitbloeien. 

 
De verenigbaarheid tussen voegmortel en steen moet worden nagezien om 
uitbloeiingen te vermijden. 
De drukweerstand van de voegspecie moet kleiner of gelijk zijn aan die van de 
metselspecie. 

 
Formule : 

 
- Witte gewassen, gerolde kwartskorrels 
- Fijngemalen natuursteen 
- Uitgezochte verpulverde kalk van minimum 95 % calciumhydraat 
- Witte cement 
- Vochtwerende producten op basis van stearaten 
- Minerale kleurstoffen 

 
Eigenschappen : 

 
Een mechanisch droog gemengde mortel van volstrekte homogeniteit zodat de 
opeenvolgende leveringen van dezelfde kleur mogelijk zijn. De voegmortel is 
waterdicht gemaakt in de massa. 
Men bekomt een voeg zonder haarscheurtjes. 
Het product is geschikt voor ieder soort steen. 

 
Verwerking : 
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De voegmortel wordt met zuiver water aangemaakt tot deze aardvochtig aanvoelt (3 à 
4 keer doorweken). Vooraleer het voegwerk te starten is het aan te raden de voegen 
goed uit te borstelen en de muren nat te maken (met zuiver water). 

 
Meting : 
Inbegrepen in de prijs van het metselwerk. 

 
 
2.3.5. Wapening voor metselwerk 
 

Materiaal : 
 

De wapening bestaat uit een netwerk samengesteld uit 2 geprofileerde langsdraden 
onderling verbonden door een doorlopende dwarswapening in diagonaalvorm. De 
diagonaalstructuur is aan de langsdraden gelast. Het staal is van de kwaliteit BE 500 
volgens de reeks NBN A24. De wapening is thermisch verzinkt naar rato van 
minstens 60 g/m². 

 
Uitvoering : 

 
De wapeningen worden in verband geplaatst en de overlappingen bedragen 15 cm. 
Voor metselwerk met mortelvoegen is de diameter van de langsdraden min. 4,00 mm 
en de diameter van de dwarswapening 3,75 mm. De muurwapening wordt in de 
mortelspecie gedrukt. 
Overal waar nodig voor een goede uitvoering der werken, zal wapening in het 
metselwerk voorzien worden.  

 
Meting : 
De wapening voor metselwerk is inbegrepen in de prijs van het desbetreffende 
metselwerk. 

 
 
2.4 dorpel garagepoort - prefabbeton: gladde bekisting (waterdicht)  

 

Materiaal : 
Specificaties 
• Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004): C35/45 EE4 
• De samenstelling is aangepast aan de gewenste kleurschakering lichtgrijs op basis 
van witte cement en zwarte pigmenten, en is vooraf ter goedkeuring voor te leggen 
• Wapening : door aannemer te berekenen en voor te leggen 
• Betondekking : minimum 30 mm 
• Oppervlak : glad bekist 
• Hoek : gebroken. 
• Bekistingen:  
De elementen in geprefabriceerd beton worden gegoten in gietvormen van 1° 
kwaliteit m.b.t. maatvastheid, 
stijfheid en dichtheid. Alle zichtbaar blijvende vlakken van de elementen worden 
uitgevoerd in een gladde bekisting uit of gelijkwaardig aan gebakeliseerde 
multiplexpanelen. 
• Waterwerende toeslagstoffen:  
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Een vloeibare vochtwerende toeslagstof wordt met het aanmaakwater gemengd. Het 
gebruikte product mag geenszins de eigenschappen van het beton of het staal 
aantasten en is vrij van organische stoffen, vetten, en oliën. Zijn reacties verhogen de 
krimp niet. Het verhoogt zowel de druk- als de trekweerstand van het beton. 
De aannemer waarborgt de volledige waterdichtheid van het aldus verwezenlijkte 
beton. Met dit doel neemt hij alle bijkomende schikkingen welke de ondervinding 
hem leert. 
 
Uitvoering : 
De bovenzijde van de dorpel is vlak. De voorzijde van het beton komt gelijk met 
dagvlak van de poort. 
• Dorpels langer dan 200 cm mogen in twee of meer delen worden geplaatst, 
voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale diepte van de dorpel. 
• Onder de dorpels wordt doorlopend een vochtisolatie aangebracht (PE-folie 0,45 
mm), die parallel met de voeg aan de randen en aan de achterzijde omhoog geplooid 
wordt. 
• In de open voeg kan tussen de elementen een strookje polystyreen worden 
geplaatst.  
• De voegen worden opgevoegd met een waterdichte plastische voegmortel, 
aangepast aan de kleurtint van de het beton. 

 
Meting : 
Meeteenheid : m3 
Meetcode : volgens aard van de elementen  

 

2.5. Prefabelementen uit gewapend en voorgespannen beton : Holle vloerelementen 

(welfsels) 

2.5.0. Algemeen 
 
Deze elementen voldoen aan de bepalingen van de volgende teksten : 

-  De vervaardiging, specificatie en eigenschappen van het beton en de 
productiecontrole moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen van de normen NBN 
EN 206-1 (2001) en de NBN B 15-001 (2004) en hun errata 

- ‘Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen 
beton’ – P.T.V. 200 met addenda 

- ‘Geprefabriceerde holle vloerelementen in gewapend en voorgespannen beton’ – 
P.T.V. nr. 201 met Addendum/Erratum. 

- Eurocode 2 : ‘Berekening van betonconstructies – Deel 1-3 : Algemene regels – 
Geprefabriceerde elementen en constructies’ (NBN B15-003/2001) 

- Eurocode 2 : ‘Berekening van betonconstructies – Deel 1-5 : Algemene regels – 
Constructies met voorspanning zonder aanhechting en uitwendige voorspanning’ 
(NBN B15-002:2001) 

 
Uitvoering 
De aannemer zal een rekennota ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Deze nota 
omvat o.a.: 

- materiaaleigenschappen 
- de gebruiksbelasting 
-  het eigen gewicht 
- Mechanische sterkteberekening 
- doorbuigingsberekening 
- de wijze van transport 
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- de wijze van oplegging 
- legplan 

 
2.5.1. Toepassing 
De voorgespannen welfsels worden toegepast in het dienstgebouw in het vijzellokaal, en 
hebben volgende gebruiksbelasting: 
• dak: vaste belasting op de welfsels van 2.0 kN/m², mobiele belasting 1.0 kN/m² 
Betonkwaliteit C30/37-EE2 S3. de voorgespannen welfsels hebben een minimale dikte van 
20cm en een druklaag van minimaal 5cm. 
 
De welfsels boven het laagspanningslokaal dienen niet voorgespannen te zijn en hebben 
dezelfde gebruiksbelasting en betonkwaliteit als deze voor het vijzellokaal. De welfsels 
boven het laagspanningslokaal hebben een minimale dikte van 16cm en een druklaag van 
minimaal 4cm. 
 
Het staat de aannemer vrij om gebruik te maken van gewapende betonelementen dan wel 
van voorgespannen betonelementen, in functie van de voorkomende belastingen en 
overspanningen. Overal worden welfsels met gladde onderzijde toegepast. 
 
De welfsels dienen, onafhankelijk van hun draagvermogen, steeds voorzien te worden van 
een druklaag met minimale dikte zoals hoger beschreven. Grotere druklagen en eventuele 
bijlegwapeningen in functie van de overspanning en het draagvermogen zijn eveneens 
inbegrepen in de prijs van de welfsels, evenals eventuele raveelconstructies rond 
openingen. 
 

De aannemer legt een rekennota voor waarin aangetoond wordt dat de optredende 
belastingen kunnen opgenomen worden. Een druklaag (C25/30-EI) dient, onafhankelijk 
van het draagvermogen van de welfsels, voorzien te worden. De druklagen met een dikte 
van 4cm of grotere dikte dienen gewapend te worden met een wapeningsnet (min. diameter 
6 mm met een pas van 15 cm). 
De welfsels hebben een doorbuiging van max. 1/800 van de overspanning na toneindig 
 
Meting 
per m², gemeten tussen de dragende balken en/of wanden. In de eenheidsprijs van de 
geprefabriceerde elementen uit beton dient eveneens inbegrepen te zijn : 
• alle wapening 
• openingen en ravelingen 
• aanbrengen en verwijderen van tijdelijke ondersteuningen 
• leveren en plaatsen van wapeningsnet voor druklaag 
• uitstekende wapening voor verankering in betonnen constructiedelen 
• spouwankers in wanden 
• druklaag, vulbeton en bijlegwapening. 
 

2.6 Monorail met takel en loopkat 

2.6.0 Algemeen 
 
Hijswerktuigen voldoen aan de bepalingen van typebestek Elektromechanica en aan de normen 
NBN E52-001 t.e.m. 009 en Eurocode 3. 
 
Alle stalen onderdelen moeten voorzien worden van een beschermingssysteem volgens de 
bepalingen van het typebestek elektromechanica of gegalvaniseerd zijn. 
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2.6.1 Monorail met loopkat en takel 
 
De monorail is te bepalen in functie van het hefvermogen. De takel is te bedienen met een 
harde slijtvaste gegalvaniseerde (thermisch verzinkte) hefketting. 
 
De aannemer dient een rekennota van de staalstructuur en verankering voor te leggen ter 
goedkeuring aan het bestuur. 
 
2.6.1.1 Toepassing: 
• dienstgebouw Ham en Olen : 
° Leveren en plaatsen van monorail volgens aanduiding op plan. 
° Hijsvermogen: 10000 kg 
° Min. hoogte tussen haak en op te pikken motor: 1,7 m 
° Staalstructuur 
− stootblokken te voorzien op beide uiteinden 
− uit te rusten met elektrische loopkat en takel. 
° Afmetingen volgens plan 
° Alle bewegingen (heffen-neerlaten, rijden brug en loopkat) zijn motorisch 
° de takel dient ook gebruikt te worden voor het plaatsen en wegnemen van de schuiven in 
het dienstgebouw 
 
2.6.1.2.Indienststelling 
 
Voor elk hefwerktuig dient, vóór de indienststelling, een afzonderlijk verslag van 
goedkeuring opgesteld worden door een officieel erkend organisme, volgens de bepalingen 
van art. 280 van het ARAB en de machinerichtlijnen (K.B. 5-5-97). De monorail waaraan 
de loopkat bevestigd moet worden kan eventueel inbegrepen zijn in een ander lot. 
De resultaatverbintenis van de aannemer beperkt zich tot zijn eigen levering. De keuringen 
na montage op de werf vallen ten laste van de aannemer. 
 
2.6.1.3.Opmeting  
 
GP, met inbegrip van levering, montage inclusief toebehoren en indienststelling van 
loopkat, monorail en takel. Ook de rolbaanliggers worden als integraal onderdeel van de 
hefwerktuigen beschouwd en zijn inbegrepen in de prijs. 
de wettelijk verplichte keuring door een erkend organisme dient inbegrepen te zijn in de 
eenheidsprijs van de monorail.  

 
 

DEEL 3 : DAKEN - RIOLERING - METAALSCHRIJNWERK - GLASWERK 
 

3.1 Dakwaterafvoer 

 
3.1.0  Algemeenheden 

 
Alle gebruikte kunststoffen worden in dezelfde grijze kleur uitgevoerd  
De regenwaterafvoerbuizen worden geplaatst volgens de voorschriften van hoofdstuk 
3 van NBN 306 en STS 33.12. 
Deel 1 : Proeven  
Deel 2 : Materialen, metalen voor dakgoten en wateraflopen, metalen buizen. 
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Deel 3 : uitvoering dakwaterafvoer. 
 
3.1.1. Regenafvoerbuizen 
 

Richtingsveranderingen met scherpe hoeken moeten vermeden worden. 
De buizen worden ten minste op 2 cm van de muren geplaatst. De beugels worden 
stevig en zorgvuldig aan het draagvlak vastgehecht. Opdat de afvoerbuizen vrij 
zouden kunnen uitzetten worden de buiselementen in elkaar geschoven of voorzien 
van dilatatievoegen of dilatatietrechters. De afvoerbuizen moeten zo worden aange-
bracht dat het water niet door de voegen kan dringen. 

 
De vorm en de doorsnede van de te verwerken buizen wordt op de plannen bepaald. 
De buizen worden aan de muur vastgezet met bevestigingsmiddelen (beugels in PVC 
of roestvrij staal 316), met één vast punt per buiselement en met beugels die een vrije 
uitzetting en krimp van de buizen mogelijk maken. De buizen worden door middel 
van gladde moffen en zonder verlijming in elkaar geschoven. 

 
Meting :  

 
Globale prijs volgens plan zoals opgemaakt door het bestuur. De prijs bevat de 
aansluiting zoals aangeduid op de plannen, bevestigingen en hulpstukken, aansluiting 
op betonnen buis voor afwatering regenwater naar gracht zoals aangeduid op de 
plannen (betonnen buis is beschreven in hoofdstuk volgens 250) 
De prijs bevat de levering en plaatsing van alle elementen die nodig zijn om de 
volledige dakwaterafvoer te kunnen realiseren (inclusief tapbuizen, draad- en 
bolrooster en spuwers en eventuele goten). 

 
 

3.1.2. Hulpstukken voor regenafvoer 
 

3.1.2.1. Tapbuis 
 

Te plaatsen als aansluiting van de dakafvoerkolommen met de 
dakbekleding. 
Tapbuis met neerwaartse afvoer : leveren en plaatsen van een vierkante 
loden plaat 0,50 x 0,50 m met een loden tapbuis er midden opgelast. 
Dikte van het lood : 2 mm voor de plaat en 3 mm voor de buis. De buis 
heeft een diameter welke past voor de afvoerbuis waarop ze moet 
aansluiten. 
De plaat en buis worden zo gevormd dat het geheel past in de vorm van het 
dak ter hoogte van de afvoer. 
Tapbuis voor horizontale afvoer : 
Plaat : 0,50 x 0,50 m - buis lengte 70 cm met een hoekrichtingsverandering 
doorheen de muuropstand. 
De plaat wordt schuin vervormd ter hoogte van de schuine dakrand. De buis 
wordt onder een rechte hoek vervormd ter hoogte van de muurdoorgang. 
 
Prijs inbegrepen bij 3.1.1. Regenafvoerbuizen 

 
3.1.2.2. Draad- bolroosters 

 
Te plaatsen op alle tapbuizen van de dakafvoer. 
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Het korfrooster moet zo zijn opgevat dat het het water op de bodem van de 
goot niet ophoudt ; de afvoerdoorsnede moet tenminste gelijk zijn aan die 
van de buisinlaat.  
Het korfrooster is in kunststof of gelaste zinkdraad overeenkomstig de 
afvoerbuis. 

 
  Prijs inbegrepen bij 3.1.1. Regenafvoerbuizen 
 

3.1.2.3. Spuwer 
 

De dakrand wordt steeds uitgerust met een kleine spuwer, als verklikker als 
een of andere verstopping opgetreden is. 

 
De trechter wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de aflopen of in zink 
met een dikte van 1,08 mm. 
 
Aantal volgens aanduiding op plannen (bij ontstentenis: min. 2 per 
afzonderlijk dakoppervlak). 
Prijs inbegrepen bij 3.1.1. Regenafvoerbuizen. 

 

3.2. Dakopbouw 

 
3.2.0. Algemeenheden  
 
STS 34.8 Dakafdichtingen, T.V. uitgegeven door het WTCB nrs. 134 - 183 en de normen 
NBN 46001, 46002, 46003 zijn van toepassing. TV 191 uitgegeven door het WTCB is 
eveneens van toepassing. 
 

De dakdichtingsrollen dienen een Butgb - ATG technische goedkeuring te bezitten. 
Bewijs hiervan zal door de aannemer aan het bestuur of zijn gemachtigde 
overgemaakt worden. 

Al de hulpstukken nodig voor het maken van de dakdoorvoeren, het aanwerken van de 
dakdichting, etc.. zijn inbegrepen in artikel 3.2 en de kost dient verdeeld over de 
verschillende posten. 
 
 
3.2.1. Hellingsbeton 
 
3.2.1.1 Hellingsbeton op basis van schuimbeton 
 

Materiaal : 
 

Het schuimbeton is opgebouwd uit cement, zand en water. De cellenstructuur 
wordt bekomen door toediening op de werf van een stabiel schuim aan de 
mortelspecie. 
Volumieke massa : 550 à 750 kg/m³ 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λi = max. 0,20 W/mK, volgens NBN B 62-200. 

 
Uitvoering : 

 
Het pompen van het cellenbeton dient te gebeuren met speciaal hiervoor uitgeruste 
pompen, zodat de celstructuur van het materiaal niet wordt doorbroken. 
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Er mag geen plasvorming zijn op het oppervlak waarop het schuimbeton wordt 
aangebracht. Bij vorst of hevige regenval mag er niet worden gewerkt. 
De minimale stortdikte bedraagt 5 cm, de maximale stortdikte in één laag is 25 
cm. De hellingsgraad is volgens de uitvoeringsplannen. 

 
Na plaatsing wordt het geheel afgestreken om een gaaf, hellend vlak te bekomen 
zonder putten of hoogten. 

 
Meting : 

 
m³, met inbegrip van dagkanten, het aanwerken van doorvoeren en uitsparingen 
met aangepaste vormstukken en het eventueel behandelen van de ondergrond. Het 
volume wordt berekend volgens de planmaten. Openingen groter dan 0,5 m² 
worden afgetrokken. 

 
 
3.2.2. Dampscherm op hellingsbeton (volgekleefd) 
 

Voorbereiding van de dakvloer : 
 

De dakvloer, voorzien van de nodige helling (minstens 2 % afschot) en afwatering 
zal volledig effen en zonder ongelijkheden uitgevoerd worden. 

 
De aannemer zal alle opstanden, details en aansluitingen afwerken vooraleer hij het 
volledige ontruimde en droge onderdak aan de dakdekker overdraagt. 

 
De dakvloer zal worden ingestreken met een bitumineuze hechtprimer, ca. 4m²/l. 

 
Leveren en plaatsen van : 

 
- 1 laag gewapende bitumen met glasvlies V3 of V4 volgens NBN B 46-002 

(Glasfiber 3 of 4mm), gelast met een overlapping > 7cm 
 

Meting : 
In m². De netto oppervlakte wordt bepaald aan de hand van de uitvoeringsplannen.  

 
3.2.3. Isolatieplaten 
 

Materiaal : 
 

De isolatieplaten bestaan uit polyurethaan aan beide zijden voorzien van een laag 
gebitumineerd glasvlies: de PUR-platen zijn goedgekeurd door de Belgische Unie 
voor technische goedkeuring in de bouw (Butgb), en beantwoorden aan volgende 
eisen : volumemassa : P ~ 30 kg/m³, warmtegeleidingscoëfficiënt = 0,025 W/mK 
(voor T2). 
Dikte : 60 mm 

 
De driehoekslatten tegen de opkanten zijn eveneens van PUR isolatie en op te nemen 
in de opmeting van dakisolatie. 

 
Plaatsingmethode op betonnen dakplaat 
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- 1 laag warm gegoten geoxydeerd bitumen 85/25 of 110/30, verbruik min. 1,5kg/m² 
- 1 laag dakisolatie PUR, dikte 6 cm, volgens de plaatsingsvoorschriften van de 

fabrikant 
- hoeklatten 5 x 5 cm in isolerend materiaal tegen alle opkanten. 

 
Meting : 
per m² 
 

3.2.4. Waterdichting op betonnen dakplaat. 
 

De grondvlakken moeten voldoen aan de voorschriften van NBN B46-301. 
De verwerkte dakrollen moeten met bitumen 110/30 gefrabriceerd zijn. 

 
Leveren en plaatsen van : 

 
- 1 laag geperforeerde bitumen glasvlies VP 45/30 volgens NBN B 46-002, 

losliggend geplaatst, met de begrinde zijde aan de onderkant, met een overlapping 
> 7 cm en in de zin van de afwatering. Aan de hoek- en de randzone dient deze laag 
te worden gekleefd d.m.v. een bitumenslinger.  

- 1 laag gewapend bitumenglasvlies V 50/16 volgens NBN B 46-002, gekleefd door 
middel van 1 laag warm gegoten geoxideerde bitumen 110/30, verbruik min. 1,5 
kg/m², geplaatst met een overlapping > 7 cm. De banen van de 2de laag worden in 
dezelfde richting geplaatst en zullen ca. een derde van de baanbreedte verspringen 
t.o.v. de 1ste laag.   

- 1 laag warm gegoten geoxydeerd bitumen 110/30, min. 1kg/m². 
- 1 laag plastomeerbitumen bestaande uit een niet-geweven polyestermat > 180 g/m² 

geïmpregneerd en bedekt met APP gemodificeerd bitumen, dikte 4 mm. 
De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalste leislag. De optimale 
laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de neutrale band en 
door een cirkelvormige geprofileerde onderzijde die het vlamcontactoppervlak op 
de bedekkingsmassa met minimaal 10% verhoogdt, eveneens afgewerkt met een 
wegbrandfolie. 
Deze dakrol wordt, met een overlapping > 7 cm in de langsrichting en > 10cm in de 
dwarsrichting gelast op de afsmeerlaag van de geoxydeerde bitumen. De banen van 
de toplaag worden in dezelfde richting geplaatst en zullen ca. een derde baan-
breedte verspringen t.o.v. de 2e laag. 
 
De dakrol geniet een doorlopende technische goedkeuring BUtgb.  
Om een estetisch uitzicht te bekomen, dient het aan de overlappingen uitgevloeid 
bitumen worden afgestreken met een verwarmd mes of spatel. 

 
Technische kenmerken van de toplaag :  
- Treksterkte (EUtgb) lengte : 900 N 

breedte : 650 N 
- Rek bij breuk (EUtgb) lengte : 45 % 

breedte : 45 % 
- Temperatuurbestendigheid(EUtgb) : > 140°C 
- Koude buigbaarheid (EUtgb) : - 8°C 

 
Meting : 
In m² gemeten in het horizontaal vlak. De opkanten en aanwerkingen van eventuele 
doorgangen  zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de waterdichting). 
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3.2.5. Aluminium muurafdekplaat 
 

Materiaal : 
 

Muurafdekprofiel uit geplooide aluminium plaat, half hard, met een maximale 
profiellengte van 4000 mm. 

    
Uitvoering : 

 
De profielbreedte dient maximaal gelijk te zijn aan de dikte van de afgewerkte muur 
(incl. eventuele dakbedekking). De afdekprofielen worden geklemd op geribde 
aluminium klembeugels, welke geplaatst worden om de 500 à 1000 mm, afhankelijk 
van de muurdikte. De klembeugels zijn voorzien van sleufgaten en worden bevestigd 
met inox schroeven  + aangepaste pluggen. De naden tussen twee afdekprofielen 
worden standaard voorzien van een voegovertrek met een breedte van 100 mm in 
dezelfde uitvoering dan de muurafdekprofielen. De hoogte van het vertikaal profiel 
bedraagt 100mm. 
De hoeken bestaan uit hoekverbindingsstukken en garanderen een perfecte 
waterdichtheid. De profielen zijn gemoffeld (coating minimum 60 µm). 
Vervorming door temperatuursschommelingen moeten worden bestudeerd en 
opgevangen. 
Kleur : RALkleur te bepalen door het bestuur 

 
Meting : 
per m 

 
 
3.2.6. Aluminium dakrandprofiel 
 

Materiaal : 
 

Dakrandprofiel uit geplooide aluminium plaat, half hard, met een maximale 
profiellengte van 4000 mm en hulpstukken voor een degelijke plaatsing en 
bevestiging. 
De profielen zijn gemoffeld.  De hoogte van het vertikaal profiel bedraagt 100 mm. 
 
Uitvoering : 

 
Volgens de richtlijnen van de fabrikant . 
Vervorming door temperatuursschommelingen moeten worden bestudeerd en 
opgevangen. 

 
Kleur : RALkleur te bepalen door het bestuur 

 
Meting : 
per m 

 
3.2.7. veiligheidsanker op platte daken 

Op platte daken dient één of meerdere veiligheidsanker(s) te worden voorzien als 
verankering voor valgevaar bij het betreden van het dak. De vereisten van het anker 
zijn: 
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• geschikt voor de belasting als enkelvoudig ankerpunt voor max. 2 personen 
• stevig en correct verankerd aan de dakstructuur. 
Het anker/paal wordt met een geïsoleerde doorvoer met plakplaat en een 
geïsoleerde beschermkap geleverd. 
De plakplaat maakt het mogelijk om eenvoudig een aansluiting te maken op een 
bitumen of PVC dak. 
De isolatie voorkomt ontstaan van koudebruggen. De montage gebeurt volgens 
voorschriften van de leverancier. De voetplaat wordt hierbij d.m.v. 
bevestigingsankers met min. diepte 140 mm in de betonplaat verankerd of met 
bouten aan de draagstructuur bevestigd ingeval van een dak in staalplaat. 
Het geheel dient geattesteerd en beproefd t.l.v. de aannemer. 

 

Meting : 
per st 

   

3.3. Rioleringen en putten in en rond gebouwen 

 
3.3.0. Algemene voorschriften 

 
Dit hoofdstuk is enkel van toepassing voor rioleringen in en rond gebouwen.  
De rioleringsleidingen beantwoorden aan de voorschriften van STS 35.1. en ze 
worden gelegd volgens STS 35.11.05. 
Bij muurdoorgangen worden leidingen vrij geplaatst volgens STS 35.10.82. 
De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na het uitvoeren van de 
controleproeven op de waterdichtheid en na goedkeuring door het bestuur of haar 
gemachtigde. 

 
Uitvoering : 

 
Voor de leidingen die geplaatst zijn in de bodemplaten of in het metselwerk, worden 
doorgangkokers en doorgangsgaten voorzien tijdens de bouwwerken. 
De dichtingsproeven vallen ten laste van de aannemer. Zij bestaan uit de belasting 
van deze leidingen onder minstens 1 m water, gedurende 2 uren. 
Indien na deze 2 uren het peil hetzelfde gebleven is, is aanvulling van de sleuven 
toegelaten. Zoniet wordt het lek opgespoord en dient een nieuwe beslissende proef 
verricht te worden alvorens machtiging tot aanvulling gegeven wordt. 
 

3.3.1. Buizen in ongeplastificeerd PVC 
De leidingen beantwoorden aan de NBN T 42-108 en dragen het kenmerk "PVC-
riool". 
De buizen zijn voorzien van een mof met elastische dichtingsring en afgeschuind 
spieëinde ofwel hebben ze geen mof en worden ze verbonden door middel van een 
koppelstuk met dubbelmof en elastische dichtingsringen. 

 
1. Afvoer van afvalwater 
2. Afvoer van regenwater 

 
Alle bijhorigheden, alsmede het graafwerk, mager beton en aanvullingswerk zijn in 
de eenheidsprijs begrepen. De bijzondere stukken worden aangerekend naar waarde 
van een strekkende meterleiding van dezelfde doormeter. 

 
Materiaal : 
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- serie A voor de afvoer van regenwater (NBN 699) 
- serie G voor de afvoer van afvalwater (NBN 699) 

 
Afmetingen - formaten - types : 

 
Type serie G = PVC-HJI - verhoogde slagvastheid 
Type serie A = normaal 
Doormeter = zie plan 
De buizen hebben een verwijd uiteinde. 
Kleur : donker grijs 

 
Meting per strekkende meter met alle nodige toebehoren zoals bochten, T-stukken, 
spruitstukken, uitzetmoffen, enz. De hulpstukken worden meegerekend volgens hun 
effectieve lengte. 

 
Uitvoering : 

 
De leidingen worden gelegd volgens FAB art. 10.03.51. 
Alle ring- en lijmverbindingen dienen te worden voorzien (FAB - art. 10.03.66). 
Voorlopige stoppen te voorzien zodat de buizen vrij blijven van gronden tijdens de 
werken. 
De buizen worden op een laag mager beton van 15 cm dikte gelegd.  Voor de buizen 
die geplaatst worden in de bodemplaten, of in het metselwerk, worden doorgangs-
kokers en doorgangsgaten voorzien tijdens de bouwwerken. 

 
Al de sleuven moeten de afmetingen hebben die vereist zijn voor een volmaakte 
uitvoering en het gemakkelijk uitoefenen van het toezicht, met dien verstande dat de 
breedte en de diepte dezer sleuven niet groter mogen zijn dan strikt nodig om aan de 
vereisten te voldoen. De aannemer is aansprakelijk voor zijn wijze van uitvoering.   
Hij moet welke ook de grondgesteldheid blijkt te zijn, alle vereiste maatregelen 
treffen die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn om de sleuf volgens de 
afgesproken afmetingen te bekomen en te behouden. 

 
Volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen : 

 
a. De sleuven worden voortdurend droog gehouden op kosten van de aannemer, zelfs 

al blijkt dat hiervoor zelfs voorafgaandelijk een bronbemaling in werking moet 
gesteld worden. 
Het drooghouden door middel van bemaling zal zolang in stand blijven als nodig 
geacht wordt voor de uitvoering van de werken en om evenwichtsstoornissen te 
vermijden. De bemalingsinrichtingen moeten derwijze zijn toegerust dat zij, bij 
eventuele weigering van een der onderdelen, dadelijk kan overgeschakeld worden 
op een reserve-inrichting. Elke onderbreking van de bemaling moet uitgesloten 
worden. De aannemer zorgt voor het toezicht op de werking. 

 
b. De bodem van de putten mag niet door wellen, toevloeiing van water naar 

pompen of door enige oorzaak beschadigd worden. Het opgepompte water mag 
slechts in de bestaande riolen geloosd worden, mits een goede zandvanginrichting 
wordt aangebracht. Hierover oordeelt alleen het bestuur   De bijzondere aandacht 
van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat hij al de nodige maatregelen 
moet treffen opdat de bouwsleuven steeds binnen een termijn van maximum drie 
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kalenderdagen moet gedicht worden. Deze termijn wordt gerekend vanaf de 
aanvang der uitgravingen tot aan de voltooiing van de aanvullingen der sleuf.  
Bijzondere aandacht dient besteed aan plaatsen waar geen gemotoriseerd mate-
rieel kan komen. De aandacht van de aannemer wordt getrokken op het feit dat de 
putten ook onder bovengenoemde voorwaarden vallen. 

 
c. Aanvullen van de sleuven : 

 
De aanvullingen geschieden in lagen van hoogstens 0,25 m ; elke laag wordt 
afzonderlijk gecompacteerd totdat ze de hieronder aangegeven dichtheid heeft 
bereikt.  De aanvullingsgronden, buiten het gestabiliseerd zand, vermeld in de 
opmeting, beantwoorden aan de voorwaarden B.1.2.a van het type-bestek nr. 108.  
De uitgegraven gronden welke niet geschikt zijn voor herbruik, worden door de 
aannemer vervoerd en op de werf uitgespreid. De aannemer levert op eigen 
kosten het tekort aan aanvullingsgrond. Waar de buizen onder de rijweg gelegen 
zijn, wordt de volledige sleuf aangevuld met gestabiliseerd zand. 
 
- Alle benodigdheden en werkzaamheden zijn in de eenheidsprijs begrepen. 

 
Meting : 
per m 

 
3.4. Buitenschrijnwerk  
 
3.4.0. Algemeenheden  
 

Alvorens tot de uitvoering over te gaan, zal de aannemer de detailplannen ter 
goedkeuring voorleggen aan het bestuur. De goedkeuring van deze tekeningen ont-
heft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de stabiliteit, wind- en 
waterdichtheid, enz. van het schrijnwerk. 
Voor het berekenen van de te gebruiken profielen, het bepalen van de bevestigingsij-
zers, enz. wordt rekening gehouden met de voorwaarden, beschreven in de STS36, 
NBN B03-001-1 en NBN B03-002-2 en STS 38 + ad., NBN B 25-204, NBN B 25-
205, NBN B 25-209,  NBN B 25-210, evenals de TV nr. 63 van het WTCB.  

 
De aannemer zal alle voorzorgsmaatregelen treffen opdat de elementen in aluminium 
niet zouden beschadigd worden. Bijzondere aandacht dient besteed dat noch kalk, 
noch cementvlekken zouden voorkomen op de aluminiumwerken. 
 

3.4.1. Aluminium buitenschrijnwerk 
 

3.4.1.0. Algemeenheden 
 

De constructie omvat volgende werken (leveren en plaatsen van) : 
 

- leveren en plaatsen van de aluminiumconstructie 
- opnemen en controleren van alle nodige maten 
- water- en luchtdichte afwerking, o.a. de elastische voegdichting tussen 

constructie en de andere materialen aan binnen- en buitenzijde 
- hang- en sluitwerk 
- alle bevestigingsmiddelen 
- alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen 
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- de sandwichelementen 
- alle beglazing 
- opvoegen tussen schrijnwerk en ruwbouw 

 
3.4.1.1. Ramen en deuren 

 
Materiaal: 

 
Aluminiumlegering : 

 
De aluminiumprofielen zijn geëxtrudeerd uit de legering AlMgSi 0,5 volgens 
DIN 1725. De mechanische karakteristieken voldoen aan de norm DIN 1748 - F 
22. 
De toleranties zijn gebaseerd op de norm DIN 17615. 

 
Oppervlaktebehandeling : 

 
MOFFELWERK (VUURLAKUITVOERING) 

 
* Kleur : RAL te bepalen door het bestuur 
* De aluminiumprofielen worden gemoffeld : 

- Na ontvetten en beitsen ondergaan de profielen een chemische konversie-
behandeling. 

- Vervolgens wordt elektrostatisch een thermohardende polyesterpoederlaag 
aangebracht. 

- Volledige polymerisatie van het polyesterhars bij het bakken in een oven bij 
een temperatuur van + 190°C. 

* De laagdikte bedraagt 60 µm (te meten volgens QUALICOAT-voorschrift). 
* De moffeluitvoering draagt het QUALICOAT-label. 

 
Aluminium met thermische onderbreking : 

 
* De thermisch geïsoleerde aluminiumprofielen hebben een bouwdiepte van 50 

mm (kozijn) of 57 mm (vleugel). De profielcombinatie is vlak langs de 
buitenzijde. 
De profielen kunnen samengesteld worden met diverse raam- en deurtypes. 

* De aluminiumprofielen zijn voorzien van een doorlopende thermische 
onderbreking in polyurethaan (PUR). 
De ruimte van de thermische onderbreking bedraagt 9 mm. Na invoeging van 
het PUR, door gieten of injecteren en het verwijderen van de metalen 
verbindingen door frezen, is de aluminiumverbinding tussen binnen- en 
buitenzijde volledig onderbroken. 
De thermische profielen beschikken over een doorlopende technische BUtgb-
goedkeuring (Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de Bouw). 

* Om een goede waterdichtheid te verzekeren, werden alle kozijnprofielen en 
sommige T-profielen voorzien van een verlaagde waterdrainage (hoogtever-
schil tussen glastand en polyurethaan is minimaal 8,5 mm). 

* De opengaande ramen zijn voorzien van een centrale dichting in EPDM zodat 
een tweekamersysteem ontstaat. Dit tweekamersysteem verzekert de wind- en 
waterdichtheid over de gehele omtrek van het raam. In de hoeken worden de 
EPDM-middendichtingen in verstek gesneden en gevulkaniseerd. 
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De akoestische dichting in EPDM bevindt zich aan de binnenzijde van de 
opengaande vleugelprofielen. De deuren zijn voorzien van twee 
aandichtingen. 

* In de profielen kunnen de meest gangbare Europese types van hang- en 
sluitwerk, voorzien van gestandaardiseerde profielgroeven, ingebouwd 
worden. 
Ook veiligheidssloten kunnen aangebracht worden. 

* De glaslatten zijn geëxtrudeerd uit de legering AlMgSi 0,5 - F22. Ze klikken 
over de volledige lengte van het profiel en kunnen een sponningsbreedte van 
maximum 43 mm opvangen. De beglazing kan gebeuren met 
beglazingsdichtingen uit EPDM (of met neutrale siliconenkit). Ontluchting 
van het glas of de panelen dient voorzien te worden. 

 
De vulpanelen van de volle aluminium deuren worden als volgt uitgevoerd :  
Langs beide zijden is gemoffelde alumiumplaat met een dikte van 1,5 mm 
voorzien. Deze aluminiumplaten zijn telkens gekleefd op een triplexplaat met 
een dikte van 4 mm. Tussen de triplexplaten zit 20 mm PUR isolatie opgesloten 
die omrand is met een hardhouten kader. 

 
Uitvoering: 
 
Hoekverbindingen 

 
* De hoekverbindingen worden gerealiseerd door het pneumatisch koudpersen van 

de in verstek gezaagde aluminiumprofielen. De profielen worden hierbij in de 
inkepingen van aluminium hoekstukken (AlMgSi 0,5 F22) geperst, waardoor de 
zaagsneden tegen elkaar worden gedrukt. 
Voor het persen (of schroeven) van de hoeken worden de zaagsneden van de 
profielen met neutrale siliconen afgedicht en de pershoeken verlijmd. 

 
* In de hoek wordt een speciaal steunhoekje in de aanslaglip geschoven; 
* T-verbindingen worden gerealiseerd met behulp van een klemmend schroef-

systeem. Dit systeem is door drukschroeven verankerd in het kozijn. De T-
verbindingen  worden waterdicht gemaakt door het gebruik van passende 
vulstukken en van een blijvend elastische dichtingsmassa. 

 
* Bij thermisch onderbroken profielen blijft ook in de omgeving van de hoek- en T-

verbindingen de thermische onderbreking behouden. 
 

Drainage 
 

* Alle types van ramen moeten voorzien zijn van een drainagesysteem in de 
onderregels of de horizontale T-profielen. 

 
* Bij elk raam worden er drainage-openingen voorzien met een maximale afstand 

tot de hoek van 250 mm: 
- 2 openingen voor raambreedte tot 1000 mm 
- 3 openingen voor raambreedte tot 1500 mm 

enz. opgaand per 500 mm 
 

* Bij opengaande ramen worden aan de onderzijde van de vleugel drainage-openin-
gen geboord met een diameter van 8 mm : 
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- 2 openingen voor raambreedte tot 1000 mm (max. afstand van 250 mm tot 
hoek) enz. opgaand per 500 mm (telkens 1 opening bij) 

 
Aan de zijkant van de vleugel wordt steeds 1 opening met een minimum diameter 
van 6 mm geboord, dit om de drukegalisatie rond de beglazing te waarborgen. 
De drainage-openingen die aan de buitenzijde van het raam zichtbaar zijn, 
worden afgedekt met kunststofkapjes. 

 
Hang- en sluitwerk 

 
Kleur : volgens keuze aanbestedende overheid. 
 
Voor het openen van valramen/kipramen dient een sluitmechanisme met hefboom 
voor bediening vanop vloerpeil voorzien te worden. Dit mechanisme dient 
inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

 
De scharnieronderdelen worden geëxtrudeerd uit de legering AlMgSi 0,5 - F22. 
De scharnieren worden vastgeschroefd of geklemd. 
Ze zijn voorzien van pennen in roestvrij staal 18/8, gevat in nylon lagerbussen. 

 
Bij opendraaiende ramen worden minimaal volgende scharnieren geplaatst : 
van  500 mm tot 1200 mm - 2 scharnieren 
van 1200 mm tot 1800 mm - 3 scharnieren 
van 1800 mm tot 2200 mm - 4 scharnieren 

 
De handgrepen, raam- en deurkrukken, knipsloten, sluitwerk, enz.  zijn in 
geëxtrudeerd AlMgSi 0,5 - F22, in beschermd staal of in aluminium gietlegering 
AlMg 3 - NBN P21-101, in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk. 

 
Alle schroeven zijn uit roestvrij staal. 
Sluitstukjes en sluitpinnetjes 

 
Er worden steeds minstens 2 sluitstukjes en sluitpinnetjes per opendraaiend 
gedeelte geplaatst. De onderlinge afstand van deze stukjes en pinnetjes is maximum 
800 mm. 
De maximale afstand tot de hoek is 200 mm. 

 
Alle ramen hoger dan 1200 mm worden voorzien van een derde centrale sluiting. 

 
Omloopblokjes 

 
Bij opendraaiende ramen worden deze blokjes geplaatst indien het raam breder is 
dan 700 mm. Is het raam breder dan 1400 mm, dan worden er 2 blokjes geplaatst. 
Omloopblokjes worden steeds geplaatst indien de breedte van het raam groter is 
dan de hoogte. 
Bij ramen met een horizontaal sluitpunt wordt er steeds een omloopblokje geplaatst 
juist naast het sluitpunt langs de kant van de scharnieren. 

 
Verankering : 

 
* De verankering van de ramen gebeurt met aangepaste ankerstukken in aluminium 

of in gegalvaniseerd staal, die bevestigd worden achter de isolatie in de binnen-
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muur en dit om koude-overdracht tussen de muren en de ramen te vermijden. Een 
bevestiging op de buitenmuur is toegestaan wanneer een speciaal geïsoleerd 
ankerstuk wordt gebruikt. De dichtheid tussen de ruwbouw en de 
aluminiumkostruktie wordt verwezenlijkt door gebruik te maken van een 
cellenband en een elastische kitvoeg. 

* Rechtstreeks kontakt tussen aluminium en andere metalen dient vermeden te 
worden door het aanbrengen van een isolerende laag (bv. butylband). 

* Bij de plaatsing van de ramen worden volgende bevestigingen voorzien : 
 

In de hoogte : 
Langs beide zijden van het raam moeten er steeds minstens 2 bevestigingen staan 
met een maximum afstand tot de hoek van 200 mm. De afstand van de bevestigin-
gen onderling bedraagt 700 mm.  
Op de plaats van de sluiting wordt een bijkomende bevestiging geplaatst om 
eventuele vervormingen tijdens het sluiten tegen te gaan. 

 
In de breedte : 
1 bevestiging per meter 

 

Meting :    
per m², de dagmaat van het metselwerk wordt opgemeten overeenkomstig de 
plannen. 

 
3.4.1.2. Aluminium raamdorpels 

 
Uitvoering : 

 
De ramen die niet op arduin worden geplaatst, krijgen een onderdorpel uit 
aluminium. De dorpel dient vooraan een hoogte te hebben van 25 mm en dient 
aan de onderzijde 15 mm geplooid te zijn. 
De voorzijde komt 25 mm van de muur te staan. 
De dorpel heeft een hellend vlak zodat de afwatering naar buiten toe gebeurt. 
De dorpel wordt afgewerkt zoals de ramen. 
De raamdorpels hebben dezelfde eigenschappen van kleur en behandeling als 
het raamwerk. 
De aansluiting tegen beton of metselwerk dient te worden uitgevoerd door 
middel van opkanten. 
De afdichting van de randen dient in de eenheidsprijs te worden verrekend. 
De dikte van de muurdorpels bedraagt min. 2 mm. 
De onderzijde van de raamdorpels wordt opgevuld met een steunband met 
gesloten celstructuur. 
Het afkitten van de randen geschiedt met een elastisch afdichtingsmiddel.  

 
De vensterbanken zijn geëxtrudeerd uit de legering AlMgSi 0,5 - F22. Ze 
worden met behulp van kunststof koppelstukken zodanig onder de onderdorpel 
bevestigd dat de thermische onderbreking behouden blijft. De vensterbanken 
hebben een helling van 5°. 
Langs de raamzijde bedraagt de opkant min. 15 mm, langs de buitenzijde is een 
leklijst voorzien. 

 
Bij ronde ramen wordt de onderste helft afgewerkt met een aluminiumplaatje 
gekleefd op dagkant van de rollaag van het cirkelvormige gevelparament. Het 
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aluminiumplaatje is van dezelfde kleur en kwaliteit als de hierboven beschreven 
raamprofielen.  

 
Meting in m volgens plan. 

 
 

3.4.1.3. Ventilatieroosters 
 

Buitenluchtrooster als bescherming tegen regen en het binnendringen van 
bladeren en vogels, bestaande uit een flens met daarin geplaatste en 
regenwerende lamelprofielen en daarachter gemonteerd een draadgaasrooster. 

 

Materiaal 
Kader en lamellen uit AlMg-profielen. De schuin geplaatste horizontale 
lamellen hebben minimaal een profieldikte van 1,6 mm. 
Het insectengaas is uitgevoerd in roestvrij staal en is geplaatst aan de 
binnenzijde. 
Gemoffelde afwerking, kleur te bepalen door de bouwheer. 
 

Uitvoering 
Te plaatsen met roestvrije schroeven. Alle bevestigingsmiddelen zoals bouten, 
schroeven e.d. dienen aan de binnenzijde te worden aangebracht. Minimale 
luchtdoorlaat bedraagt 50 % van het roosteroppervlak. De ventilatieroosters zijn 
in de muur te plaatsen en af te werken zoals voor de ramen. De afmeting van de 
ventilatieroosters is te bepalen door de aannemer in functie van de benodigde 
ventilatie voor de  motoren van de vijzels en volgens de richtlijnen van EMA. 
 
Meting 
Per m² 
 

3.4.2. Voegwerken 
 
3.4.2.1. Voegwerken met tweekomponentenkit 
 

Voegdichting met tixotrope dichtingsmassa, op basis van polysulfiedepolymeer, die 
zich na vermenging met een verharder tot een blijvend elasto-plastisch rubberachtig 
voeg-gewricht laat verwerken. Ze bevat een Butgb-goedkeuring. 

 
De polysulfide rubber zal voldoen aan volgende eigenschappen : 
- uitzettingsvermogen zonder breuk tot 400 % 
- uitzettingsvermogen zonder vermoeidheid tot 50 % 
- hardheid Shore A 25 
- volledig water-, vloeistof- en gasdichtheid 
- is blijvend elastisch en weersbestendig 
- K-weerstand tussen – 50°C en + 120°C geen uitzetting 

 
De polysulfide rubber bestaat uit twee componenten die op de werf vermengd 
worden volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 
Het opvoegen met polysulfide rubber mag niet uitgevoerd worden onder een 
temperatuur van + 5°C. 
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Wijze van uitvoeren : 
 

- Het opvullen van de voegen in de diepte met niet-verrotbare materie tot op 2,5 cm 
van de buitenzijde van de voeg. De opvulling mag bestaan uit geëxpandeerde 
polystyreen of minerale wol. 

 
- Onmiddellijk achter de rubbervoeg komt een steunstrip van geëxpandeerde 

polyethyleen, eventueel bevestigd aan de ramen of ruwbouwkonstruktie of vast 
ingeklemd in de voegen. 

 
- De zijden van de voeg bij middel van kwast instrijken met speciaalprimer (speci-

aal aanhechtingsprodukt). 
 

- De voorzijde van de voegranden beschermen bij middel van zelfklevende tape. 
 
- Minimum 15 minuten en maximum 2 uur nadat voornoemde aanhechtingslaag is 

aangebracht, de voeg bij middel van een spuittoestel opvullen met polysulfide 
rubber tot op 0,5 cm van de voorzijde van de voeg. De spuitmondstukken zullen 
aangepast worden aan de breedte van de voegen. 

 
- Onmiddellijk nadat de polysulfide rubber is aangebracht, de voorzijde van de 

voeg glad maken bij middel van een spatel en eventueel bevuilde delen onmid-
dellijk reinigen met een reiniger speciaal bestemd voor het verwijderen van 
polysulfide rubber. 

 
- Kleur naar keuze van Aquafin of haar gemachtigde uit stalenboek van de leveran-

cier; de aannemer zal enkele stalen zetten. 
 

NB : de voegdichting wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. 
 

Toepassing : 
 

- zetvoegen 
- voegen metalen t.o.v. metselwerk 
- raaklijn tussen verschillende materialen 
- raaklijn ramen - metselwerk 
Meting : 
inbegrepen in de prijs van de diverse artikelen waar de voegen worden toegepast. 

 
3.4.2.2. Voegwerken voor de beglazing van ramen en deuren 
 

Het gebruik van siliconen voor het opvoegen van de beglazing is verboden. In 
plaats hiervan dient er een EPDM-rubber band te worden voorzien met Butgb-
goedkeuring. 

 
Meting : 
inbegrepen in de prijs van de diverse artikelen waar de voegen worden toegepast. 

 
3.4.3. Schuifdeur 
 

Materiaal : 
Afmetingen : zie plan 
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Kleur :  bij uitvoering te bepalen uit het RAL kleurengamma. 
  Type: schuifdeur handbediend, 1-vleugelig met loopdeur met de bijhorende sloten 
  Paneeldikte: 45mm 
  Materiaal : hout: CFK-vrij PUR-schuim geIsoleerde stalen 
  Sandwichpanelen: K= 0,51 W/m²K (NEN 1068) 
  Akoestische eigenschappen : lucht/geluidsisolatie reductie +/- 25dB 
  Oppervlaktebehandeling : buiten- en binnenzijde polyestercoating 
  Kleur: RAL 
  Beglazing:  
    - dubbele acrylaatbeglazing met rechte hoeken 

- aantal panelen met vensters: 1 
  deurvleugel:  

- deurprofielen: aluminium 
- kleur: geanodiseerd 
- afdichting rondom: tochtborstelprofiel 
- bovenrollend met dubbelgelagerde looprollen 
- ondergeleiding door kano’s 

  toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen en geleidingsmiddelen 
- vergrendeling: schuifgrendel 
- loopdeur (europrofielcilinder als slot, inbraakveilige scharnieren, 3sleutels te 

leveren) 
- afdekkap 

       
Meting : 
per m². 

 
 

3.5. Glaswerk 

 
3.5.0. Algemene voorschriften glaswerken 
 

3.5.0.1. Isolerende buitenbeglazingen  
Materiaal : 
De dubbele isolerende beglazing beantwoordt aan STS 38.12.  De 2 ruiten zijn 
gescheiden door een  vochtvrije spouw.  Het geheel is samengevoegd en 
hermetisch afgedicht. 
De glasdikte wordt bepaald in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven 
dynamische basisdruk volgens STS 38.02.31 en STS 38.71.  De aannemer 
waarborgt de beglazing tegen het vertroebelen van het zicht door condensatie of 
stof gedurende 10 jaar. 
Een attest betreffende de klasse van het elastisch dichtingsprofiel wordt ter 
goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. 
De beglazing wordt geplaatst volgens STS 38.03, 38.05 en de voorschriften van 
de fabrikant.  Voor de afdichting wordt rekening gehouden met de 
belastingsgraad volgens tabel 6 van STS 38.07.  De beglazing wordt gedicht 
met een elastisch dichtingsprofiel van klasse A volgens STS 38.032.62.1. 
Dichtingen die gebruik maken van siliconen worden niet toegelaten. 
De dubbele beglazing moet bovendien onderwerp zijn van een technische 
goedkeuring (ATG). Bovendien dient het inbraakveilig karakter van het glas 
door de aannemer aangetoond te worden. Alle procédés mbt het inbraakveilig 
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maken van het glas in fabricage dienen in de eenheidsprijs van het 
buitenschrijnwerk begrepen te zijn. 
Na plaatsing van de beglazing worden alle etiketten verwijderd en overhandigd 
aan het bestuur. 

 
Meting : 
inbegrepen in de prijs van het schrijnwerk. 

 
3.5.1. Dubbele beglazing 
 

3.5.1.1. Dubbel isolerende beglazing 
 

Materiaal : 
De dubbele isolerende beglazing voldoet aan STS 38.08.57.  Ze bestaat uit twee 
bladen klaar glas.  Het glas behoort tot onderverdelingsgroep Al keuze V 
volgens STS 38.08.51.   
De k-waarde bedraagt maximaal 3,1 W/m2K. 

 
Voor de bepaling van de dikte van de glasbladen wordt rekening gehouden met 
een normale ligging/blootgestelde ligging/ligging aan zee volgens tabel 3 van 
STS 38.02.31.1. 

 
- Per bouwlaag is de totale dikte van de isolerende beglazing dezelfde. 
- De steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof. 
- De kleur van het dichtingsprofiel dient te worden voorgelegd aan het bestuur. 

 
De beglazing wordt gedicht met een elastisch dichtingsprofiel van klasse A 
volgens STS 38.03.62.1. 

 
 
DEEL 4 : AFWERKING DER OPPERVLAKTEN 

4.1. Dekvloeren en bedrijfsvloeren 

 
4.1.1. Kunstharsvloer 
 

Omschrijving : 
Een zelfvloeiende epoxybekleding op basis van gepigmenteerde epoxyharsen, 
solventvrij, versterkt met inerte vulstoffen.  Hij dient te worden geleverd als een 
volledig systeem zonder toevoeging van andere vulstoffen.  De formulatie dient 
speciaal te worden bestudeerd teneinde een gemakkelijke en snelle applicatie toe te 
laten en tegelijk een antislipafwerking te bekomen in één beweging. 
Hij is opgebouwd uit een primerlaag en een dikke gepigmenteerde afwerkingslaag 
met silicium gevuld. 
De bekleding dient te worden toegepast in een dikte van 5mm. Resultaat is een 
antislip-glad, éénvormig en glanzend oppervlak, dat gemakkelijk reinigbaar is. 

 
Algemene karakteristieken : 
De kunstharsvloer is een koudverhardende solventvrije twee-komponenten, 
gepigmenteerde bekleding op basis van epoxyharsen en wordt aangebracht op 
vloeren die conform de TV 189 van het WTCB werden voorbereid.  Stofafstotend, 
resistent tegen oliën en chemische agenten, maakt hij de vloer gemakkelijk 
reinigbaar. 
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kleur        : RAL 5014 (voor te leggen aan het bestuur) 
dichtheid       : 2 (gemengd) 

   laagdikte en materiaalgebruik : ca. 10kg/m2 voor 5mm 
wijze van drogen    : fysisch en reaktief 
verwerkingstemperatuur   : min. +12°C en max. 30°C 
rel. vochtigheidsgr.   : <80% 
uithardingstijd bij 20°C   : voetgangersverkeer na 24u 

mechanische belasting na 48u  
doorhard na 7 dagen 

 
mechanische weerstand : 

 
druksterkte     : 99,3 N/mm² 
buigsterkte      : 38,2 N/mm² 
treksterkte      : 22 N/mm² 
elasticiteitsmodulus   : 11500 N/mm²  
slijtweerstand     : 35 mg 
 
ondergrond en voorbehandeling : 

 
Beton (schoon,droog, vrij van cementhuid en loszittende delen, zo nodig behandelen 
d.m.v. stralen, afzuren, staalborstelen, slijpen of boucharderen.) 
 
TOEPASSING 
• alle lokalen 
De plinten bij de kunstharsvloer zijn van hetzelfde materiaal als de kunstharsvloer 
zelf. 
De plint sluit naadloos aan op de vloer en heeft een hoogte van min. 7 cm. 
De aansluiting vloer/plint is enigszins afgerond. 
Sokkels dienen niet te worden voorzien van kunsthars. 
 

METING: 
• Vloer in m², netto oppervlakte volgens plan, uitsparingen groter dan 0,5m² worden 
opgetrokken 
• Plint in m1 

   

4.2. Aluminium binnenraamtabletten 

 
De vensterbanken bestaan uit gemoffeld aluminium, met dezelfde 
materiaaleigenschappen, kleur en behandeling als het aluminium buitenschrijnwerk. 
Zie art. 3.4. 
Staal voor te leggen aan het bestuur. 

 
Meting : per m². 
 

 
DEEL 5 : SCHRIJNWERK EN AANVERWANTE CONSTRUCTIES 
 

5.1. Binnenschrijnwerk 
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5.1.1. Binnendeurbladen met hardkunststofbekleding 
 
5.1.1.1 Gewone binnendeuren 

 
Materiaal : 

 
Afmetingen volgens plannen. De binnendeuren voldoen aan de voorwaarden van 
index 09.04 van het TB 104 van 1963, geprefabriceerde volledig verluchte 
celdeuren, technisch evenwichtig gebouwd, bestaande uit een lattenwerk van 
homogene synthetische verlijmde houtagglomeraten, gevat in een minstens 6 cm 
brede omraming uit staafjes hout. Ingewerkte kantlatten (met tand en groef) 
minstens 2 cm dik rondom het deurvlak. Vochtigheidsgraad van massief hout en 
fineren hoogstens 10 %. De deuren moeten door de fabrikant gewaarborgd zijn 
tegen misvorming en tegen om het even welke fabricatiefouten. 

 
Dikte 43 mm. 
De vier kantlatten zijn uitgevoerd in massief wenge-hout of meranti. 
Na het mechanisch puimen: aanbrengen op elke zijde van een paneel van hard-
plastiek, 1 mm dikte, matte oppervlakte. 
De hard-plastiek moet weerstaan aan schokken, krasvrij zijn, weerstaan aan kokend 
water, gewone zuren en alkaliën, alcohol, oliën, vetten, inkt, enz. Kleur later te 
bepalen. 
Krasweerstand : hoger druk dan 1,3 N 
Dichtheid : 1,4 
Lengte stabiliteit : 0,45 % 
Dwars stabiliteit : 0,95 % 
Waterabsorptie : lager dan 3 % 
 
Bestand tegen schimmel en parasieten. 
Cigaretprooftype : thermische oppervlakte weerstand aan 170° gedurende 30 
minuten. 

 
Uitvoering : 

 
Alle hang- en sluitwerk zit begrepen in deze post. Monsters van de te plaatsen 
deurtrekkers, krukken, knoppen, sloten, enz. moeten ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Het deurbeslag dient aangepast aan de deurbladen. Al de sloten zijn 
samengesteld voor groepsdoorgang en passen op een algemeen pass-partout. De 
sloten zullen opgenomen worden in een opsomming per deur. 
De deuren van het sanitair worden voorzien van een slot met aan één zijde een nop 
voor het vergrendelen en aan de andere kant de aanduiding "vrij" of "bezet". 

 
Cilindersloten : 

 
Alle binnendeuren worden voorzien van een cilinderslot met Euro-cilinder. De 
cilinders zijn afgewerkt met bijhorende rosetten. 

 
Deurkrukken : 

 
De deurkrukken zijn aan elkaar verbonden door een speciale profielstift die in de 
lengte in twee gelijke delen gespleten is, en voorzien van een excentrische 
driehoekige doorgaande holte in de lengterichting. De stelschroeven, met 
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binnenzeskant, hebben een ajuinvormige punt. Bij het schroeven boort de 
ajuinvormige punt een gat in de stift en gaat zich vastzetten in de driehoekige holte, 
en drukt tegelijkertijd de twee helften van de stift uit elkaar. Zo bekomt men een 
bevestiging aangepast aan elke deurdikte en kan de stelschroef niet lostrillen. 
Deurkrukken zijn uitgevoerd in inox, en hebben een L-vormig model met een 
greepdiameter van 20 mm. 

 
Krukroset : 

 
Krukrosetten zijn uitgevoerd in inox. Extra platte ronde krukroset met rechte boord 
en twee schroefgaten op een asafstand van 38 mm en ronde uitsparingen van 16 
mm voor de krukhals. 
Afmetingen : diameter 47 mm, dikte 5 mm. 

 
Meting : 
per stuk 

 
 
5.1.1.2. Brandwerende binnendeuren RF 30 
 

Materiaal:  
De deuren zijn uit de volgende elementen samengesteld: 

 
- Een kern van vlasspaanplaat met een dikte van 33 mm.  Hierin wordt een slotblok 

van wengé of meranti hout voorzien. 
- Een kader van hard hout met zichtbare kantlatten. 

De kantlatten van hard hout zijn aan het kader verbonden met tand- en 
groefverbinding.  Zij worden aan elkaar verlijmd. 

- De dagvlakken van de kern evenals het kader zijn bekleed met een daarop 
verlijmde houtvezelplaat dikte 3,2 mm. 

- Het schuimvormend produkt wordt aangebracht in een daartoe voorziene 
inkeping langs elk der 4 kanten van de deurvleugel.  Het schuimvormend produkt 
heeft een minimum breedte van ongeveer 25 mm en een dikte van ca. 2 mm.  Het 
wordt bedekt door een hard houten afdeklat met een dikte van 4 mm. 

- De houtvezelplaat wordt afgewerkt met een gemelamineerde kunstharsplaat 
volgens de specificaties van art. 5.1.1.1 

 
TOEPASSING : 

• binnendeur laagspanningslokaal  
Het betreft een dubbele opendraaiende deur. Beide deurpanelen hebben een breedte 
van 93 cm en zijn voorzien van aan glasraam met afmetingen 50 x 40 cm (br x h) . 
Het glasraam is getest volgens NBN 713-020. 
Het glasraam bestaat uit doorzichtig gelaagde beglazing, verbonden door middel 
van tussenlagen, welke hevig opzwellen onder invloed van de warmte. 

 
Uitvoering: 

 
De deuren hebben een brandweerstand Rf 1/2 h volgens de NBN 713-020. 
Hang en sluitwerk te voorzien volgens de specificaties van art. 5.1.1.1 
Tevens zijn deze deuren steeds voorzien van een deurpomp volgens de specificaties 
van art. 5.2. 
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Meting: 
per stuk (inclusief hang en sluitwerk en deurpomp) 

 
5.2. Deurpompen  
 

De deurvleugel is te voorzien van een hydraulische deursluiter met platte esthetische 
vorm, waarvan de sluitsnelheid regelbaar is van 180° tot 0° en onafhankelijk blijft 
van temperatuurschommelingen. 

 
De sluiter is zonder demontage links en rechts bruikbaar. Het huis is samengesteld uit 
een aluminiumlegering met hoge korrosieweerstand. De balkvormige sluiter heeft als 
afmetingen 250 x 45 x 60 mm. De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van 
een afdekplaat. De arm is regelbaar zodat de sluitkracht met 10 % vermeerderd of 
verminderd kan worden en de mogelijkheid biedt een eindslag in te stellen. Het 
toestel is blank geanodiseerd. De sluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar 
voor een openingshoek. 

 
5.3 Binnenafwerking ramen 
 
Aangezien er geen bepleistering op het metselwerk is voorzien, bestaat de binnenafwerking 
van de ramen erin een aluminium profiel te plaatsen dat de aansluiting tussen het 
metselwerk en het raamkader verzekert. 
De aluminium profielen moeten mee ingerekend zijn in de eenheidsprijs van de ramen. 
 
 
DEEL 6 : SANITAIRE INRICHTINGEN 
 
6.  Sanitaire uitrusting 
 
6.0. Algemeenheden 
 

Technische beschrijving der werken (Normen-voorschriften TB). 
 

Als basis voor de aanneming is aan te nemen : 
 

- De laatste edities typebestekken 104 - 1505 - 400B - 400E - 400J en addenda van 
deze bestekken  

 
- De normen NBN 730, S 21-029, A 35-101, 866, D 51-003, 435, 345, 571, 362, 482, 

490, 409, 309, 69, 614, 648, 58, 59, 915, 483, 826, 827, 839, 918, E 29.951, E 
29.307, 780, 781, 782, 783, T 42-001, T 42-102. 

 
- Het technisch reglement der Belgische Elektriciteitsbedrijven. 

 
- De reglementen op de Arbeidsbescherming. 

 
- De STS 61, 62 en 63 van de NMH. 

 
- Aflevering 13 van het WTCB, de FAB en het NCB (Editie 11). 

 
- Normen en reglementen nopens AREI. 
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Voorwerp der aanneming 
 
- Koudwaterbedeling inclusief de nodige verbindingleiding. 

 
- Leveren en plaatsen van afsluiters, terugslagkleppen, enz. in 1ste keus materiaal. 

Dubbele terugslagklep op koudwaterleiding. De afsluitkraantjes gemonteerd op de 
toevoerleidingen naar de sanitaire toestellen ter afsluiting van het waternet, worden 
bij het leidingkraanwerk verrekend 

 
- Leveren en plaatsen van normaal sanitair kraanwerk in eerste keus materiaal. 

 
- Het aanbrengen van isolatie op alle waterleidingen, zowel tegen warmteverlies als 

tegen condensvorming als tegen vorstgevaar. (voorzien in o.a. kruipkelder) 
Isolatie uit te voeren in polyurethaan schalen. 

 
- Het maken van afvoeren van de toestellen. 

De afvoeren zijn te maken vanaf het toestel tot de onderliggende buis in kruipkel-
der, gelegd door ruwbouwdeel. 

- Alle modellen voor te leggen aan het bestuur, op basis van STS 61 en 64 en de 
NBN 827-828 

 

6.1. Sanitaire toestellen 

 
6.1.1. Uitgietbak 

 
a. Van toepassing : 

 
STS 61 - 64 - NBN 827-828 betreffende stankafsluiters. 

 
b. Meting : 

 
Per stuk met inbegrip van alle toebehoren nodig voor een vakkundige 
montage en  bijbehoren zoals vermeld onder c). 

 
c. Materiaalomschrijving : 

 
De uitgietbak is vervaardigd uit witte vuurklei. De achterzijde is verhoogd, 
over de gehele breedte van de bak. De voorzijde is bekleed met een plastic 
boord over een lengte van ± 20 cm. 

 
- Een verchroomde koperen stankafsluiter, niet ledigbaar en met een 

waterslot van min. 75 mm en een crepine diameter 5/4". 
 

- Een afsluitdop in gummi diameter 5/4" bevestigd aan parelketting, welke 
op haar beurt bevestigd is aan het toestel door middel van een 
verchroomde schroef en moer. 

 
- Een sterk verchroomd emmerrooster vervaardigd uit gechromeerde baren 

van min. diameter 3/8" en wegneembaar gemonteerd op het toestel. 
 

- Keuze : 1e keus materiaal - witte kleur zonder fouten, noch gebreken. 
Label moet op het toestel blijven tot eerste voorlopige keuring. 
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d. Karakteristieken voor montage : 

 
- De uitgietbak wordt door middel van 2 haken in gietijzeren uitvoering, 

aan de muur bevestigd. De haken worden door verchroomde vijzen en met 
pluggen vastgezet 3 stuks per haak. 

 
- Afvoer te maken op reuk- en luchtdichte wijze vanaf toestel tot 

afvoerbuis. 
 

e. Afmetingen : 
 

± 60 x 42 cm. 
 
 

6.2. Koudwater leidingen. 

  
a. van toepassing : 

 
NBN 699 - 700 - 710 t.e.m. 866 - A35-101 tot 107. 
STS 62 "sanitaire leidingen" - ABS 7101 naadloze pijpen klasse A. 

 
b. meting : 

 
Per m, leidingen tot aan alle toestellen vermeld in artikel 60.2., voor koud water 
binnen het gebouw ; inclusief versnit en de nodige hulpstukken zoals bochten, T-
stukken, hechters, koppelingen,... als nodig voor een vakkundige montage. 

 
c. materiaalomschrijving : 

 
Voor de buizen van watermeter tot koudwatercollector worden naadloze 
gegalvaniseerde stalen leidingen PN-10 gebruikt. 
De galvanisering is een klasse C galvanisering en vormt een ononderbroken en 
volledige zinkbedekking zonder vlekken noch barsten. 

 
De buizen worden aan elkaar bevestigd door middel van moffen, T-stukken en 
bochten van hetzelfde materiaal als de buizen, en van eerste keuze.  

 
De verdeelleidingen naar de aan te sluiten toestellen zijn van het type buis in buis met 
VPE-buis PN-10. De verdeling gebeurt door middel van een collector. 
Voor de VPE buizen moet een Butgb-attest voorgelegd worden. 

 
De collectoren zijn uit messing.  
Opbouwleidingen zijn uit koper. 

 
d. karakteristieken voor montage : 

 
Horizontale leidingen 
De buizen worden preferentieel in de dekvloer geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, 
worden ze op vakkundige wijze in kelders, kokers of verlaagde plafonds geplaatst. In 
het laatste geval zullen zij bevestigd worden door middel van gegalvaniseerde 
beugels of hechters, welke min. om de 2,00 m worden aangebracht. De plaatsing 
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gebeurt dan op enige afstand van de muur, zodat het wegnemen van het beweegbare 
deel van de beugel gemakkelijk kan gebeuren zonder de muren te beschadigen.  
De horizontale leidingen moeten een afschot van 2 mm/m hebben naar het laagste 
punt toe, tenzij het bestuur er anders over oordeelt. 
Bij het aan elkaar zetten van de leidingen wordt hennep gebruikt en ingesmeerd met 
vetachtige stof. Overtollige hennep wordt weggesneden en vakkundig afgewerkt. 
Buizen van doormeter groter dan 3" worden door middel van flenzen en 
dichtingsringen aan elkaar gezet.  

 
Verticale leidingen 
Verticale leidingen worden preferentieel gemonteerd in de muur. VPE-leidingen die 
niet in de muur gemonteerd kunnen worden, worden vervangen door koper, tenzij het 
bestuur er anders over oordeelt. 

 
e. afmetingen : 

 
Zie bijzondere technische bepalingen, meetstaat en/of plans. 

 
f. keuring : 

 
Dichtheidsproef op 10 kg/cm² gedurende 24 uur. Hiervoor wordt het bestuur 
minstens 1 week op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 
De hechtingsproef der leidingen van grootste tot kleinste diameter moeten weerstaan 
aan een belasting van min. 50 kg/m. 

 
De waterteller wordt voorzien in de werkplaats. 

 

METING: 
In tegenstelling tot de Algemene Bepalingen geschiedt de meting tegen globale prijs 
(GP) 

 

6.3. Kraanwerk 

 
6.3.1. Hoofdafsluiters-terugslagkleppen-wateraansluiting 

 
a. Van toepassing : 

 
NBN 482 - 482 - ABS 53 - 54 - 85 - 99. 
NBN E 29 - 307. 
NBN E 29 - 801 - 802 - 803. 

 
b. Meting : 

 
GP 

 
c. Materiaalomschrijving : 

 
De voeding wordt afsluitbaar opgesteld met een ingebouwd ledigingskraantje. 
De te gebruiken afsluiters zijn allen van het kleptype met scheve zitting en 
hermetisch sluitend te voorzien. Op de klep wordt een merkteken aangebracht 
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waarop afgelezen kan worden in welke stand de klep zich bevindt, gesloten of 
open. 
De afsluiters zijn van het zwaar model en in gietijzerbrons met scheve zitting, 
dit voor doormeters van 2" en groter.  
Voor kleine doormeters dient de klep geheel uit brons vervaardigd. Alle 
afsluiters, zowel grote als kleine, moeten bestand zijn tegen een werkdruk van 
minstens 10 kg/cm2. De afsluiters moeten voorzien zijn van aangepaste 
terugslagkleppen van het type goedgekeurd door de Stedelijke Water-
maatschappij en/of de Vlaamse Maatschappij der Waterleidingen. 

 
d. Karakteristieken voor montage : 

 
De afsluiter wordt gemonteerd op de nieuw aan te leggen voeding. Bovendien 
worden de afsluitkraantjes gemonteerd op het sanitair net, ter afsluiting van de 
toestellen t.o.v. waternet. 

 
e. Specificatie : 

 
De wateraansluiting omvat : de graafwerken en aanvulling tot aan de 
perceelsgrens t.b.v. de toevoerleiding, de mantelbuis, de terugslagklep, 
leegloopkraan en de afsluiters. 

 
f. Afmetingen : 

 
Zie meetstaat en/of plans. 

 
 
6.3.2. Sanitair kraanwerk 

 
6.3.2.1. Muurkraan of dubbele dienstkraan 

 
a. Van toepassing : 

 
NBN 483 - 780 - 781 - 782 - NBN E 29-801-802-803 - STS63. 

 
b. Meting : 

 
Per stuk met alle nodige toebehoren nodig voor een vakkundige 
montage : 

 
c. Materiaalomschrijving : 

 
Het lichaam is in zwaar verchroomd brons met aan de uitloop de 
mogelijkheden tot opdraaien van een waterslang. De kraan wordt 
rechtstreeks op de buis geschroefd met als afwerking een rosace. De 
kraan is van type bolkraan met volle doorlaat, bij afsluiting van de 
waterstroom moet de kraan volledig sluiten zonder nadruppen. 

 
De kranen moeten langs binnen vervaardigd zijn uit materiaal voor hoge 
temperaturen, d.w.z. 45°C max. Deze kranen moeten min. debiet 
leveren van 10 l/min. bij een druk van 2,5 kg/cm2. 
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Keuze : 1e keus materiaal. 
 

d. Karakteristieken voor montage : 
 

Ze worden gemonteerd boven de uitgietbakken : ze zijn zo geplaatst dat 
het ophangen van emmers aan deze kranen niet kan gebeuren. De 
straalbreker moet bij geleverd worden en moet op de kraan gemonteerd 
zijn. Deze kranen worden naast elkaar gemonteerd op de muur. 

 
e. Specifieke toepassing : 

 
De kraan in de werkplaats is van het type bolkraan Ø 3/4. 

 
f. Afmetingen : 

 
zie meetstaat en/of plans. 

 

6.4. Isolatie 

 
a. Van toepassing : 

 
Typebestek nr. 105 van 1991. 

   Isolatie van toepassing bij alle blootliggende sanitaire leidingen 
 

 

b. Meting : 
 

In tegenstelling tot de Algemene Bepalingen is de isolatie inbegrepen in de prijs 
van de waterleidingen. 

 
c. Materiaalomschrijving : 

 
De te gebruiken isolatie is vervaardigd uit harde polyurethaan schalen op lengtes 
van ca. 2 m lengte. 

 
Ze moeten gebruikt worden voor isoleren tegen vorst en warmteverlies van 
toevoerleidingen. 
De isolatie is in buisvorm met als dikte 30 mm voor alle leidingen. Ter plaatse van 
bochten of T-stukken moet de isolatie doorlopen, daarom moet  voor de nodige 
hulpstukken identiek materiaal worden gebruikt als de buisisolaties.  
Alle polyurethaan moet zelfdovend zijn, attest bij te leveren bij het voorstellen van 
de isolatie. 
Voorwaarden gesteld aan de isolatie = 0,022 kcal/h/m2

C. 
Densiteit tussen 35 - 60 kg/m3, temperatuursbereik tussen -20C - + 120C. 

 
Merken die geen bochten of T-stukken of andere hulpstukken hebben, mogen niet 
gebruikt worden. 

 
d. Karakteristieken voor montage : 
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De isolatie wordt aangebracht op alle leidingen koud + warmwater. Ter plaatse 
van buisbevestigingen moeten deze vakkundig uitgesneden worden, zodat er geen 
onderbrekingen zijn ter plaatse. 
De koudwaterleiding dient beschermd tegen condensvorm en tegen vorst. 

 
e. Afmetingen : 

 
Lengte's van ca. 2 m ; dikte 30 mm voor alle doormeters ; PVC-folie dikte 0,35 
mm. 

 

6.5. Afvoeren 

 
Benaming : afvoerleidingen, primaire en secundaire verluchting. 

 
a. Van toepassing : 

 
STS 62 - NBN 620 - NBN T 42-001-003-101-107-108-110-111-403-404-405-406-
407-408-409. 

 
b. Meting : 

 
Per lopende meter met alle nodige toebehoren zoals bochten, T-stukken, 
spuitstukken, beugels, uitzetmoffen, uitzetbenen, onderlegschalen, 
verluchtingskapjes met of zonder steunplaat, enz. 
Alles klaar voor een vakkundige montage. 

 
c. Materiaalomschrijving : 

 
De afvoerbuizen welke gebruikt worden zijn HDPE afvoerbuizen. Deze buizen 
zijn vervaardigd uit hoge dichtheidspolyethyleen en bestand tegen 
temperatuursschommelingen tot 80°C en 100°C kortstondig. 
De voornaamste kenmerken waaraan de buizen moeten voldoen zijn : 

 
- dichtheid ± 0,955 kg/dm3 
- viscositeit 3,5 dl/g bij 135°C 
- trekweerstand : 240 kg/cm2 bij 20°C 
- thermisch weerstand biedend aan 100°C 
- warmtegeleiding : ± 0,36 kcal / (m.h.°C) 
- weerstand biedend aan oplosmiddelen en wasmiddelen 
- uitzetting : 0,2 mm / (m.°C) 
- corrosiebestendig zijn 

 
De te gebruiken buizen zijn gestabiliseerd door een tempering op 80°C gedurende 
minstens 1 uur. De eerste krimping mag de 0,1 cm/m niet overschrijden. 
De toebehoren zoals T-, bocht- en mofstukken zijn van dezelfde herkomst als de 
buizen alsook de nodige kuisstoppen. 
De verluchtingsleidingen zijn ook van dezelfde hoedanigheid. 

 
d. Karakteristieken voor montage : 
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Alle afvoeren, primaire en secundaire verluchtingen te maken voor alle toestellen 
op zeer vakkundige wijze, vooral wat de bochten en T-stukken betreft alsook voor 
het aanbrengen van kuisstoppen. 

 
De buizen worden aan elkaar vastgezet door middel van een stomplas zonder 
bijvoeging van materiaal bij een temperatuur van ± 210°C. Deze lasmethode wordt 
ook wel spiegellas genoemd. Ook kan het aan elkaar zetten der buizen gebeuren 
door elektrische mofverbinding. Deze mof is dan voorzien van een elektrische 
weerstand in corrosievrij materiaal. 
Door afkoeling krimpt de mof rond de buis. 

 
Beide te verbinden delen worden in deze mof tot op halve diepte geschoven en 
daarmee aan elkaar gelast volgens de richtlijnen van de STS 62.06.16. 

 
Bij gebruik van insteekmof moet de ronde dichtingsring uit neopreenrubber 
vervaardigd zijn en bestand tegen veroudering. Deze mof mag evenwel niet als 
uitzetmof gebruikt worden. 
Het gebruik van vaste beugels met inlegstuk - tegen geluid - is aan te raden en 
wordt verplichtend gesteld. 
Tevens moeten ook glijbeugels voorzien worden om de axiale glijding van de 
afvoer mogelijk te maken. 
 
De afvoer dient te worden aangesloten op het lijnvormig afwateringselement voor 
de garage dat afgevoerd wordt naar het omloopkanaal.  
 
De leidingen worden weggewerkt indien mogelijk, hetzij in de muur, in chape, in 
kokers en/of valse plafonds. Het gebruik van doorvoerbuizen is aan te bevelen, 
ook bij geluidsisolerende matten. Bij gebruik van deze matten dient tevens 
rekening gehouden met de compartimentering zo er die is; het gebruik van 
brandwerende manchetten is dan geboden. 
De afvoerleidingen zijn bij elke bocht voorzien van een ontstoppingsvijs, welke 
afschroefbaar is. 

 
Op alle plaatsen worden de afvoeren opgehangen aan roestwerende 
ophangbeugels, deze beugels zijn overtrokken met een PVC-folie tegen roest, 
doormeter der beugels zijn iets groter dan buis, d.w.z. dat de beugel van het 
schroefbaar type moet zijn en dus regelbaar.  
 
Deze beugels zijn van het glij-type. Voor vertikale leidingen in kokers wordt per 
kolom en verdieping een vertikale uitzetmof voorzien, hierbij wordt een beugel 
geplaatst dienstig als vast punt. 

 
De nodige afstand der hechtingen : 
12 x D voor D < 32 mm. 
 8 x D voor D > 32 mm. 

 
Verticale leidingen worden bevestigd op afstanden die 20.D bedragen, maximaal. 
 

De verluchting zowel primair als secundair dienen uit hetzelfde materiaal 
vervaardigd. Op de verluchtingsleidingen welke tot door het dak gebracht worden, 
dienen verluchtingskapjes aangebracht in dezelfde doormeter als de leiding, echter 
mag insneeuwen of inregenen niet mogelijk zijn. 
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e. Specifieke toepassingen : 

 
Alle afvoeren binnen het gebouw (eveneens deze in de volle grond onder het 
gebouw) behoren tot deze besteksbepaling. Alle afvoeren zijn aangesloten op de 
voorzienen toestellen en worden doorgetrokken tot en met aansluiting op de 
terreinriolering.. 

 
Deze buizen zijn eveneens in PE-hd zoals de gewone afvoeren.  

 
f. Afmetingen 

 
Aan te nemen buisdoorsnede als afvoer. 
Doormeters zijn buitendoormeters. Voornaamste toestellen : 

 
- kloksifons : PE 50  
- uitgietbak - diameter 50 PE 

 

 

DEEL 7 : ELEKTRICITEIT EN VERWARMING – VENTILATIE 
 
Voor het gedeelte elektriciteit wordt verwezen naar het deel van Elektromechanica (Deel 
C). hieronder wordt beschreven wat nog bovenop die elektrische voorzieningen dient te 
worden voorzien. In het gedeelte elektriciteit wordt alles uitgevoerd overeenkomstig de 
planaanduiding en/ of de aanduidingen van de aanbestedende overheid betreffende 
schakelaars en stopcontacten, verlichting, telefonie, alarmbekabeling en 
communicatiekabels,  nood, verlichting…. 
 
Bijzondere bepalingen voor het dienstgebouw 
• de elektriciteit wordt in opbouw geplaatst in alle lokalen. 
• bijkomende kabels volgens beschrijving voor alarmen, telefonie, … 
 

7.1. draagbare brandblussers 

7.1.1 Poederblusser 
De poederblusser is overeenkomstig de NBN EN 3 en telt voor 1 bluseenheid AB(C). 
Poedertype: 
ABC. 
Lading: 6 kg. 
De blusser is aan de muur op te hangen. 
De draagbare blusser moeten ANPI gekeurd zijn. 
 
7.1.2 Kooldioxyde (CO2) blusser 
De blusser heeft een blusvermogen van 0,5 B(C) en is overeenkomstig de NBN EN 3. 
Lading: 5 kg. 
De blusser is aan de muur op te hangen. 
De draagbare blusser moeten ANPI gekeurd zijn. 
 
7.1.3 Schuimblusser 
De blusser is overeenkomstig de NBN EN 3 en telt voor 1 bluseenheid AB. 
Lading: 6 kg. 
De blusser is aan de muur op te hangen. 
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De draagbare blusser moeten ANPI gekeurd zijn. 
 

 
DEEL 8 : SCHILDERWERKEN 
 

8.1. Schilderwerken 

 
8.1.1 Schilderwerk op deuromlijstingen 
 

Materiaal : 
 

Tweecomponenten polyurthaancoating op basis van acrylaatharsen en polyisocyanaat 
 

Uitzicht na droging : satijglanzend ca. 30 % glansgraad Gardner 60° 
Kleur : RAL kleur te bepalen bij uitvoering 

 
Uitvoering : 

 
Het schilderwerk van de metalen deuromlijstingen wordt als volgt uitgevoerd : 

 
- Ter voorbereiding van de ondergrond : 

ontvettingsmiddel op basis van water, speciaal bestemd voor het ontvetten van 
koud gewalste ferro- en nonferrometalen. Eventuele voorbehandelingen niet 
verenigbaar met het verfsysteem worden geneutralisserd. 

- Grondlaag :  
twee componenten satijnglanzende polyurethaanbekleding, niet vergelend, met een 
filmdikte van 35 µm, aan te brengen met een kwast. 

- Afwerkingslaag : 
        .  twee componenten satijnglanzende polyurthaanbekleding, niet vergelend, met 

een filmdikte van 40 µm, aan te brengen na minstens 24 uur met kwast, rol of 
pistool; om tot een kleurkeuze over te gaan zal de aannemer stalen schilderen of 
voorleggen. 

 
Meting : 
per st 
 

DEEL 9: ALLERHANDE WERKEN 
 

9.1 Metaalproducten 

 
9.1.1. Metalen trappen, inclusief bordes en leuning rond sokkel motoren 
 
Het gaat hier om een thermisch verzinkte constructie met trappen, bordes en leuningen om 
sokkel van motor bereikbaar te maken. alle dragende constructies, bevestigings-middelen 
(onderling en aan structuur gebouw) en leuningen zijn inbegrepen in deze post. De afstand 
tussen de onderkant van de voetplint en de constructie (beton of looprooster) bedraagt 
maximaal 5mm. de aaneenzettingen van de buizen dienen rondom volledig gelast te zijn. 
De te plaatsen leuningen dienen een hoogte van 1,20 te hebben. Constructie dient 
thermisch verzinkt te zijn. Aannemer dient een voorstel van constructie ter goedkeuring 
voor te leggen aan het bestuur, het principe van de constructie is aangegeven op de 
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plannen, draagstructuur, bevestigingsmiddelen en alle bijhorende elementen zijn te bepalen 
door aannemer. Prijs omvat levering en plaatsing van de thermisch verzinkte  constructie. 
Thermische verzinking gebeurt volgens dienstorder LI96/47. 
Post wordt uitgedrukt in GP. 
 
9.1.2  Bordes met leuning en ladder, breedte 80cm tbv onderhoud monorail 
 
Het gaat hier om een thermische verzinkte constructie van bordes met leuningen en ladder 
om monorail bereikbaar te maken voor onderhoud. alle dragende constructies, 
bevestigingsmiddelen onderling en aan structuur gebouw en leuningen zijn inbegrepen in 
deze post. De afstand tussen de onderkant van de voetplint en de constructie (looprooster) 
bedraagt maximaal 5mm. de aaneenzettingen van de buizen dienen rondom volledig gelast 
te zijn. De te plaatsen leuningen dienen een hoogte van 1,20 te hebben. Constructie dient 
thermisch verzinkt te zijn. Aannemer dient een voorstel van constructie ter goedkeuring 
voor te leggen aan het bestuur, principe is weergegeven op de plannen, draagstructuur, 
bevestigingsmiddelen en alle bijhorende elementen dienen bepaald te worden door 
aannemer. Prijs omvat levering en plaatsing van thermisch verzinkte constructie. 
Thermische verzinking volgens dienstorder LI 96/47. 
Post wordt uitgedrukt in GP. 
 

 

10.1. Metalen kabelgoot 

De goten zijn niet weergegeven op de plannen maar worden geplaatst volgens de richtlijnen 
van de aanbestedende overheid. 

 
- De kabelgoot bestaat uit geprefabriceerde elementen uit U- of C-vormige warm verzinkte 

staalplaat, waarvan de opstaande zijden voldoende hoog zijn om de kabels zonder 
bevestiging in de goot te kunnen leggen. Geperforeerde kabelgoten zijn vereist.  

 
- De goten mogen geen snijdende randen hebben. 
 
- De dikte van de plaat is minstens 1 mm voor goten tot 250 mm breedte en minstens 1,25 

mm voor de goten breder dan 250 mm. Eventuele verstevigingprofielen worden binnen in 
de goot aangebracht. 

 
- De gootelementen moeten volkomen tegen elkaar aansluiten en de benodigde 

koppelstukken worden binnen in de goot aangebracht; de aaneenkoppeling vermindert in 
geen geval de oorspronkelijke stevigheid van de gootelementen. 

 
- De kabels worden in één enkele laag en zonder bevestiging aaneensluitend neergelegd in 

de goot. 
 
- Bij verticale geplaatste kabelgoten worden de kabels om de 500 mm individueel bevestigd. 
 
- De opgestelde en belaste kabelgoot dient te beantwoorden aan de volgende eisen: 

⋅ de maximaal toegelaten doorbuiging tussen de bevestigingspunten is 5 mm; 
⋅ na ontlasting mag er zich geen blijvende vorming voordoen; 
⋅ het dwarsprofiel van de kabelgoot moet steeds strikt horizontaal blijven. 

 
- De afstand tussen de bevestigingspunten bedraagt maximaal 2,40 m; de 

bevestigingspunten zijn regelmatig verdeeld over de lengte van de kabelgoot. 
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- De aangewende bevestigingsmiddelen en de bevestigingswijze worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Ontwerper. 
 
- Boven het hoogste punt van de kabelgoot moet een vrije hoogte blijven van minstens 150 

mm. Indien de doorgang onder de kabelgoot moet vrij blijven, bedraagt de vrije hoogte 
onder de draagijzers minstens 2,2 m. 

 
- Bij de inplanting en montage van de kabelgoten zal er rekening dienen gehouden te 

worden met de bouwelementen. 
 
 
 
 
 

 


