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1 ALGEMENE RICHTLIJNEN 

1.1 Overzicht 

Bouwkundige kunstwerken gaan beheerd worden als “complexen”. Een complex bestaat verder uit één of meerder “objecten” 
die op hun beurt worden opgedeeld in één of meerdere “elementen”. Dit is een hiërarchische opdeling, die bijdraagt tot een 
beter beheer van onze kunstwerken. 

 

Voor een brug wordt dit: 

 

Praktisch voorbeeld: 
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De informatie over een kunstwerk wordt bijgehouden in het paspoort van het complex en het paspoort van de onderliggende 
objecten. Het gaat om informatie met betrekking tot de beheerder(s), de ligging, technische gegevens, een overzicht van de 
activiteiten, de score … 

Buiten deze hiërarchische opdeling kunnen er ook verbanden gelegd worden tussen complexen en/of objecten die geen 
hiërarchische link hebben. Dit worden “verwantschappen” genoemd. Bijvoorbeeld twee complexen van individuele kunstwerken 
die naast elkaar gelegen zijn, kunnen aan elkaar gelinkt worden via een verwantschap. 

Hieronder worden de algemene richtlijnen met betrekking tot complexen, objecten, elementen en verwantschappen 
beschreven. Per type kunstwerk kunnen er aanvullende richtlijnen gegeven worden in de respectievelijke paragrafen 2 t.e.m. 8. 

1.2 Complexen 

1.2.1 Beschrijving 

Complexen zijn de bouwkundige constructies als geheel.  

Een complex  

- wordt ingetekend op de kaart; 

- heeft een paspoort met algemene gegevens (o.a. de ligging, de beheerder, geometrie en dimensies, het gebruik, …); 

- wordt beheerd via het uitvoeren en registreren van allerlei activiteiten (o.a. inspecties, metingen, werken, …); 

- wordt verder onderverdeeld in objecten; 

- krijgt een toestand en score die afgeleid worden uit de toestanden van de onderliggende objecten. 

1.2.2 Types 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorziene types complexen.  

Al deze complexen vallen onder het thema “Kunstwerken” in iASSET. 

Type complex Bevat 

Brug - Complex Brug 

Tunnel - Complex Tunnel 

Keermuur - Complex Keermuur 

Sluis - Complex Sluis 

Stuw - Complex Stuw 

Site - Complex Site rond sluis en/of stuw 

Reserve en onderhoud - Complex Constructies voor onderhoud en/of reserveconstructies en/of reserveonderdelen 

1.2.3 Nummering 

Complexen hebben een uniek nummer bestaande uit zes cijfers (abcdef). 

Bijvoorbeeld: 010001. 

Bij het aanmaken van een complex wordt automatisch het eerst volgende vrije nummer voorgesteld en dit onafhankelijk van het 
type complex. In de (op nummer) gesorteerde lijst van complexen zullen de verschillende types van complexen bijgevolg door 
elkaar staan. 

1.2.4 Naamgeving 

Er zijn geen algemene richtlijnen of principes voor de naamgeving van complexen, die geldig zijn voor alle types van complexen. 

In de paragrafen 2 t.e.m. 8 worden er richtlijnen gegeven voor de naamgeving per type complex. 
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1.2.5 Paspoort 

1.2.5.1 Overzicht 

De gegevens van een kunstwerk worden verzameld in het paspoort van het complex. Dit paspoort is opgedeeld in verschillende 
tabbladen om de informatie op een logische en overzichtelijke manier toegankelijk te maken. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de tabbladen die voorkomen in het paspoort per type complex. 

TABBLAD \ COMPLEX 

B
ru

g 

Tu
n

n
el

 

K
ee

rm
u

u
r 

Sl
u

is
 

St
u

w
 

Si
te

 

R
es

er
ve

 e
n

 o
n

d
er

h
o

u
d

 

Algemeen x x x x x x x 

Foto x x x x x x x 

Ligging * x x x x x x x 

Gebruik en geometrie * x x x x x   

Beleid EBS x x x     

Objecten x x x x x x x 

Scoretoekenning x x x x x x x 

Verwantschap x x x x x x x 

Activiteiten x x x x x x x 

Bijlage x x x x x x x 

Bryggja oud x x x     

Logboek x x x x x x x 

* Deze tabbladen hebben een verschillende inhoud afhankelijk van het type complex. 
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1.2.5.2 Tabblad Algemeen 

Het tabblad Algemeen bevat een aantal algemene identificatiegegevens van het complex zoals: 

- de identificatie (het nummer, het thema, het subthema, de naam) 

- de beheerders,  

- de status van het gebruik en het bouwjaar 

- oude identificatienummers 

- … 
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1.2.5.3 Tabblad Foto 

Het tabblad Foto bevat algemene overzichtsfoto’s of foto’s van aanzichten van de constructie. 

De eerste foto wordt ook getoond op het tabblad Algemeen. 

 

1.2.5.4 Tabblad Ligging 

Voor Brug - Complex, Tunnel - Complex en Keermuur - Complex bevat het tabblad Ligging gegevens in verband met: 

- de intekening (coördinaten) 

- de gemeente(s) en deelgemeente(s) 

- de boven- en onderliggende wegen (weg, waterweg, spoor, tram, …) 
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Voor Sluis - Complex, Stuw - Complex, Site - Complex en Reserve en Onderhoud - Complex bevat het tabblad Ligging gegevens in 
verband met: 

- de intekening (coördinaten) 

- de (deel)gemeente 

- de waterweg 

- het adres en een telefoonnummer (enkel voor Site - Complex en Reserve en onderhoud - Complex) 

 

1.2.5.5 Tabblad Gebruik en geometrie 

Voor Brug - Complex, Tunnel - Complex en Keermuur - Complex bevat het tabblad Gebruik en geometrie gegevens in verband 
met: 

- de afmetingen (grootteorde) van het complex 

- de graad van beweegbaarheid (enkel voor Brug - Complex) 

- de gebruikers 

- de dwarse indeling 

- de gebruiksbeperkingen 

- de hoogtebeperking van de bovengelegen weg 

- de aandachtspunten (bijzonder op te volgen zaken, ASR, …) 

- de ontwerpbelasting 

- de burgerlijke klasse 

- historische informatie m.b.t. transporten 

- de bijzondere kenmerken op complex niveau 
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Voor Sluis - Complex en Stuw - Complex bevat het tabblad Gebruik en geometrie gegevens in verband met: 

- de geometrie van de constructie 

- de vaarwegklasse 

- de maatgevende schepen en konvooien 

- eventuele aanwezige gebruiksbeperkingen 

 

1.2.5.6 Tabblad EBS 

Het tabblad EBS is een tabblad specifiek voor volgende complexen: 

- Brug - Complex 

- Tunnel - Complex 

- Keermuur - Complex 

De velden op dit tabblad mogen enkel door Expertise Beton en Staal (EBS) aangepast worden. 

Het bevat gegevens in verband met: 

- het type beheer 

- de verantwoordelijke ingenieur van Expertise Beton en Staal (EBS) voor A-inspecties en ZUV-adviezen 

- de huidige toestand: 
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- inspectiecyclus 

- waterpassingscyclus 

- beoordeling van het complex: 

toestand vereist (toestand niet gekend) 

1 - goed 

2 - aanvaardbaar 

3 - matig 

4 - slecht 

5 - zeer slecht 

- kritieke bijzondere kenmerken (in kader van beheer) 
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1.2.5.7 Tabblad Objecten 

Op het tabblad Objecten worden alle objecten getoond die gekoppeld zijn onder het betreffende complex.  

Door dit tabblad aan te passen kan je objecten koppelen aan het complex of een bestaande koppeling verbreken. 

Het nummer van een gekoppelde object is een hyperlink naar het paspoort van dat object. 

 

1.2.5.8 Tabblad Scoretoekenning 

Het tabblad Scoretoekenning van een complex toont de toestanden van de onderliggende objecten alsook de toestand en 
berekende score van het complex. Via aanpassen kan je de toestanden van de onder het complex gekoppelde objecten op dit 
tabblad ingeven of wijzigen. 

Meer informatie over de toestanden van objecten en de toestanden en scores van complexen is terug te vinden in het hoofdstuk 
Scoretoekenning. 
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Invulomgeving: 

 

1.2.5.9 Tabblad Verwantschap 

Op het tabblad Verwantschap worden alle complexen en objecten getoond die verwant zijn met het betreffende complex. Door 
dit tabblad aan te passen kan je complexen of objecten verwant maken aan het complex of een bestaand verwantschap 
verbreken. De weergegeven verwantschappen zijn hyperlinks naar het paspoort van het desbetreffende complex of object. 

De objecten die gekoppeld zijn aan een complex (zie tabblad Objecten) worden hier niet getoond. 

 

1.2.5.10 Tabblad Activiteiten 

Het tabblad Activiteiten bevat een overzicht in tabelvorm van alle activiteiten die op het complex zijn uitgevoerd. 

In de tabel wordt volgende weergegeven: 

- de link naar de activiteit 

- de activiteit 

- het type 

- de status 

- de referentiedatum 
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Vanuit deze tabel kan men via de link naar de gegevens van de betreffende activiteit gaan. 

1.2.5.11 Tabblad Bijlage 

Het tabblad Bijlage bevat bijlages van het kunstwerk. Het kan gaan om plannen, blanco inspectietekeningen, gemigreerde 
documenten die in Bryggja en de Patrimoniumtoepassingen aanwezig waren (die niet ondergebracht konden worden op een 
specifieke plaats in iASSET). 

Opmerking: het is niet de bedoeling om in iASSET het volledige asbuilt-dossier (plannen, rekennota’s, technische fiches, …) van 
het kunstwerk bij te houden. 

 

  



 

  20 

1.2.5.12 Tabblad Bryggja oud 

Het tabblad Bryggja oud is een tabblad specifiek voor volgende complexen: 

- Brug - Complex 

- Tunnel - Complex 

- Keermuur - Complex 

Het bevat gegevens van 1 of meerdere delen van het kunstwerk (complex), zoals ze in Bryggja gekend waren 

 

Deze informatie is niet volledig maar kan wel nuttig zijn bij het definiëren van de objecten van de complexen. 

De informatie van deze delen (oude methode van registratie) komen uiteraard niet 100% overeen met de “objecten” (volgens 
de nieuwe methode) o.a. de geometrie, de materiaaltypes, bijzondere kenmerken, … 

Let op: de kunstwerken in Bryggja van de categorie “tunnels” en “andere” die overgezet zijn naar een “brugcomplex”: lengte en 
breedte is in de andere richting om te zetten, “aantal cellen” wordt “aantal overspanningen”, …. 

Conclusie: dit tabblad dient met de nodige kennis ervan gebruikt te worden. 
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1.2.5.13 Tabblad Logboek 

Op het tabblad Logboek wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die de gebruikers uitgevoerd hebben aan de gegevens 
van het paspoort van een kunstwerk en de activiteiten (maatregelen, vaststellingen, ZUV, …). Ook de aanpassingen bij de 
gekoppelde objecten worden getoond. 
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1.2.6 Aanmaken, bewerken en verwijderen van complexen in iASSET 

1.2.6.1 Webtoepassing 

1.2.6.1.A Aanmaken van een nieuw complex 

Een complex wordt toegevoegd op de volgende manier: 

- Er zijn drie verschillende manieren om de module te bereiken waarmee een complex toegevoegd kan worden. 

Via de kaart Via het paspoort van een bestaand complex of 
object 

Via het navigatievenster dat 
verschijnt bij het selecteren van 
een bestaand complex of object 
op de kaart 

- Ga naar de “Kaart”. 

- Klik op de kaart op 
rechtermuisknop en kies de 
optie “Object toevoegen”. 

 

- Ga naar het paspoort van een bestaand 
complex of object. 

- Klik op de knop “Toevoegen”. 

 

- Selecteer een bestaand 
complex of object op de kaart. 
Er verschijnt vervolgens een 
navigatievenster. 

- Selecteer in de keuzelijst 
onder “Opties” de keuze 
“Paspoort Toevoegen”. 

 

- Selecteer het juiste type complex in de lijst en kies voor een punt als intekening. Klik vervolgens op de knop “Ok”. 

 

- Klik op de kaart op de exacte positie waar het complex ingetekend moet worden. 

- Vul de naam van het complex in bij het veld “Object Naam”. Het “Object Nummer” en het “Beheerobject” (99 – Lege 
elementenlijst) worden automatisch ingevuld en hoeven niet te worden aangepast. Klik vervolgens op de knop “Opslaan”. 
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- Op het scherm wordt nu het paspoort (tabblad Algemeen) getoond van het nieuwe complex. Klik eerst op de knop 
“Opslaan”. Pas nadat hier op “Opslaan” geklikt is, wordt het complex effectief aangemaakt. 

 

1.2.6.1.B Wijzigen van een bestaand complex 

De informatie van een bestaand complex kan worden gewijzigd op onderstaande manier: 

- Er zijn drie manieren om terecht te komen in de aanpasmodus van het paspoort van een bestaand complex of object. 

Via de knop “Paspoort” Via “Paspoort Overzicht” in het 
navigatievenster 

Via “Paspoort Aanpassen” in het 
navigatievenster 

- Selecteer het complex via de kaart of 
het zoekvenster. 

- Ga naar het paspoort van het complex 
door te klikken op de knop “Paspoort” 
bovenaan op het scherm. 

 

- Klik op de knop “Aanpassen” in de 
module van het paspoort. 

 

- Selecteer het complex op de 
kaart of via het zoekvenster. Er 
verschijnt vervolgens een 
navigatievenster op de kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder 
“Opties” de keuze “Paspoort 
Overzicht”. 

 

- Klik op de knop “Aanpassen” in 
de module van het paspoort. 

 

- Selecteer het complex op de 
kaart of via het zoekvenster. Er 
verschijnt vervolgens een 
navigatievenster op de kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder 
“Opties” de keuze “Paspoort 
Aanpassen”. 
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- Voer de nodige aanpassingen aan gegevens, intekening … uit. 

- Klik op de knop “Opslaan”. 

In het navigatievenster zijn er nog twee andere opties beschikbaar: 

- Door “Verplaatsen” te kiezen in het navigatievenster verschijnt een nieuw venster waar de intekening van het complex kan 
aangepast worden. Klik op het symbool dat de huidige positie aanduidt en versleep dit naar de nieuwe locatie. Klik op de 
knop “Ok” om de aanpassing te bevestigen. 

 

- Door “Archief” te kiezen opent het paspoort van het complex op het tabblad “Bijlage”. Via de knop  kunnen bestanden 
toegevoegd worden. Het verwijderen van een bestand gebeurt door het bestand te selecteren en vervolgens te klikken op de 

knop . 

 

Door op rechtermuisknop te klikken in het archief verschijnt hetzelfde menu. 
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1.2.6.1.C Verwijderen van een bestaand complex 

Bij het verwijderen van een bestaand complex worden de gekoppelde activiteiten niet automatisch mee verwijderd. Deze 
activiteiten blijven in dat geval aanwezig in de toepassing zonder gekoppeld complex, wat uiteraard niet de bedoeling is. Het is 
daarom belangrijk om alvorens het complex te verwijderen eerst de gekoppelde activiteiten te behandelen (door ze te 
verwijderen of door ze te koppelen aan een ander complex). De werkwijze hiervan is beschreven in het hoofdstuk “Activiteiten”. 

Vervolgens kan het bestaand complex verwijderd worden op één van onderstaande manieren: 

Via de knop “Paspoort” Via het navigatievenster 

- Selecteer het complex via de kaart of het zoekvenster. 

- Ga naar het paspoort van het complex door te klikken 
op de knop “Paspoort” bovenaan op het scherm. 

 

- Klik op de knop “Verwijderen” in de module van het 
paspoort. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Ja”. 

 

- Selecteer het complex op de kaart of via het 
zoekvenster. Er verschijnt vervolgens een 
navigatievenster op de kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder “Opties” de keuze 
“Verwijderen”. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Ja”. 

 

De op deze manier verwijderde complexen komen vervolgens terecht in een lijst onder “Verwijderde objecten”. Deze lijst is 
enkel raadpleegbaar door gebruikers met het gebruikersprofiel databeheerder en toepassingsbeheerder. Als complexen uit deze 
lijst verwijderd worden, dan pas zijn ze definitief verwijderd uit de data in de toepassing. Foutief verwijderde complexen kunnen 
vanuit deze lijst nog teruggeplaatst worden. 
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1.2.6.2 Schouw app 

De Schouw app wordt niet gebruikt om complexen aan te maken, te wijzigen of te verwijderen. Dit dient te worden uitgevoerd 
in de webtoepassing. 

Er is één uitzondering. Via de Schouw app is het mogelijk om foto’s toe te voegen aan het paspoort van een complex. Dit kan 
worden uitgevoerd op onderstaande manier. 

- Download en selecteer een complex op de kaart of via de objectenlijst, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

- Klik op het kadertje waar de nummer en naam van het complex worden getoond. De Schouw app toont vervolgens het 
overzichtsscherm van het geselecteerde complex. 

  

- Er zijn drie mogelijke locaties om een foto toe te voegen. 

- Via “Voeg foto’s toe” onder “Archief foto’s” op het overzichtsscherm (enkel voor Schouw app iOS)→ De foto verschijnt op 
het tabblad Bijlage van het paspoort in de map schouw. 
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- Via “Paspoortfoto” onder het paspoort(sjabloon) → De foto verschijnt als overzichtsfoto op het tabblad Algemeen van 
het paspoort van het complex. 
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- Via “Voeg foto’s toe” onder “Extra foto’s” op het paspoort(sjabloon) → De foto verschijnt op het tabblad Foto van het 
paspoort van het complex bij “Extra foto’s”. 
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Om sneller te navigeren naar het complex in de webtoepassing is er in de Schouw app een link toegevoegd. Hieronder wordt 
uitgelegd waar deze link terug te vinden is. 

- Download en selecteer een complex op de kaart of via de objectenlijst, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

- Klik op het kadertje waar de nummer en naam van het complex worden getoond. De Schouw app toont vervolgens het 
overzichtsscherm van het geselecteerde complex. Kies hier iASSET web paspoort. 

  

- De app met de standaard webbrowser wordt actief op de voorgrond en toont het inlogscherm. Log in via de knop ADFS 
inloggen. 
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- In de webtoepassing wordt het paspoort van het complex getoond. Nu kan het bestaande complex gewijzigd of verwijderd 
worden in de webtoepassing. 

 

1.3 Objecten 

1.3.1 Beschrijving 

Complexen worden verder opgedeeld in objecten. 

Een object is een deelconstructie van een bouwkundig kunstwerk met een eigen opbouw en/of functie. De eventuele 
elektromechanische uitrusting ervan is hier niet mee in opgenomen. 

Elk object moet worden toegekend aan één complex. 

Een object  

- wordt ingetekend op de kaart; 
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- heeft een paspoort met algemene en technische gegevens (o.a. de beheerder, het type constructie, geometrie en dimensies, 
het materiaal, …); 

- wordt beheerd via het uitvoeren en registreren van allerlei activiteiten (o.a. inspecties, metingen en werken); 

- krijgt op basis van een inspectie een individuele toestand; 

- wordt verder onderverdeeld in elementen. 

Elk object is gekoppeld aan één enkel bovenliggend complex. Er mogen geen objecten aangemaakt worden zonder bovenliggend 
complex en objecten kunnen niet aan meerdere complexen tegelijk toegekend worden. 

Inhoudelijk zijn de objecten vormgegeven onafhankelijk van het type van het bovenliggende complex. In de toepassing iASSET 
wordt wel een apart type object (= apart subthema) aangemaakt in functie van het type van het bovenliggende complex, 
bijvoorbeeld Brug - Leuning, Tunnel - Leuning, Keermuur - Leuning, Sluis – Leuning en Stuw - Leuning. Deze zijn in principe 
individueel aanpasbaar, maar er is momenteel voor gekozen om geen onderscheid te maken. Er is dus telkens hetzelfde 
paspoortbeeld en dezelfde (standaard)elementenlijst ingevoegd. Er is wel een verschil in de gedefinieerde bovenliggende 
niveaus voor de berekening van de score van een bepaald type complex. 

1.3.2 Types 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorziene types objecten per type complex: 

OBJECT \ COMPLEX 
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St
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Si
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n
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h
o

u
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Brugdeel x       

Landhoofd x       

Kelderlandhoofd x       

Pijler x       

Kelderpijler x       

Koker  x      

Grondkering x x x     

Kelder x x x     

Vaste waterbouwkundige constructie    x x   

Beweegbare waterkerende constructie    x x  x 

Verlaat omloopriool    x   x 

Tijdelijke waterkerende constructie       x 

Terrein      x  

Oplegrij x x      

Voorziening negatieve reactie x       

Brugdekvoeg x       

Wegdekbekleding x x x     

Voertuigkerend element x x x     

Geluidswerend scherm x x x     

Trapconstructie (apart) x x x     

Veiligheidsvoorziening x x x   x  

Verkenmerk x x x   x  

Leuning x x x x x   

Waterafvoer x x x x x   

Aanvaarbescherming x x  x x   

Aanmeervoorziening    x    

Reserveonderdeel       x 

Hijsvoorziening       x 
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1.3.3 Nummering 

Het nummer van een object is uniek en heeft volgende opbouw: abcdef-ghi. Met: 

- abcdef = nummer van het bovenliggende complex (op moment dat het object wordt aangemaakt) (6 cijfers) 

- ghi = uniek nummer bestaande uit drie cijfers 

Bijvoorbeeld: 010001-001. 

Als objecten aangemaakt worden vanuit het paspoort van het bovenliggende complex, wat de juiste methode is, dan wordt 
automatisch het nummer van het bovenliggende complex overgenomen (voor het gedeelte abcdef van het nummer) aangevuld 
met het eerst volgende vrije nummer (voor het gedeelte ghi van het nummer). 

De laatste drie cijfers ghi van het objectnummer worden doorlopend genummerd en hebben geen betekenis. 

Als een object op een later tijdstip verplaatst wordt van het ene complex naar een ander complex, dan behoudt het zijn 
oorspronkelijk nummer. 

1.3.4 Naamgeving 

Er zijn geen algemene richtlijnen of principes voor de naamgeving van objecten, die geldig zijn voor alle types van complexen. 

In de paragrafen 2 t.e.m. 8 worden er richtlijnen gegeven voor de naamgeving per type complex en per type object. 

1.3.5 Paspoort 

1.3.5.1 Overzicht 

De specifieke gegevens van een object van een kunstwerk worden verzameld in het paspoort van het object. Dit paspoort is 
opgedeeld in verschillende tabbladen om de informatie op een logische en overzichtelijke manier toegankelijk te maken. 

Alle objecten hebben telkens volgende tabbladen: 

- Algemeen object 

- Foto 

- Ligging object 

- Kenmerken “type object” 

- Verwantschap 

- Activiteiten 

- Bijlage 

- Logboek object 

1.3.5.2 Tabblad Algemeen object 

Het tabblad Algemeen object bevat: 

- de identificatie (het nummer, het thema, het subthema, de naam) 

- de conditie van het object 

- de beheerder 
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1.3.5.3 Tabblad Foto 

Het tabblad Foto bevat foto’s van de constructie van het object. 

De eerste foto wordt ook getoond op het tabblad Algemeen. 
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1.3.5.4 Tabblad Ligging object 

Het tabblad Ligging object bevat een ingezoomde kaart die de intekening (punt, lijn, polygoon) van het object toont. 

 

1.3.5.5 Tabblad Kenmerken 

De objecten krijgen ook een tabblad kenmerken, waar technische gegevens bijgehouden worden. 

Aangezien de relevante datavelden en eventuele bijhorende keuzelijsten afhankelijk zijn van het type object, is er per type 
object een ander tabblad kenmerken voorzien. 

Tabblad Kenmerken “…” Inhoud 

Brugdeel Type brug 

Vast / beweegbaar 

Graad statische bepaaldheid 

Totale lengte / Totale breedte / Totale oppervlakte 

Aantal overspanningen (met de individuele lengtes van deze overspanningen) 

Materiaal dragende structuur (= hoofdligger) 

Materiaal brugdek 

Bijzondere kenmerken (zie lijst) 

Specifieke velden in geval van een koker-, gewelf, integraal- of portaalbrug (Type fundering / In 
of op de rand van de waterweg / Funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg) 

Opmerkingen 

Landhoofd  

Kelderlandhoofd 

Pijler 

Kelderpijler  

Koker  

Grondkering 

Kelder 

Type (enkel bij Koker) 

Lengte / Breedte / Oppervlakte (enkel bij Kelderlandhoofd / Kelderpijler / Kelder) 

Totale lengte / Totale breedte / Totale oppervlakte (enkel bij Koker) 

Totale lengte / Hoogte van / Hoogte tot / Totale oppervlakte (enkel bij Grondkering) 

Materiaal dragende structuur 

Bijzondere kenmerken (zie lijst) 

Type fundering 

In of op de rand van de waterweg 

Funderingsaanzet onder de bodem van de waterweg 

Opmerkingen 

Vaste waterbouwkundige constructie Opbouw 

Type nivelleersysteem (enkel voor sluizen) 

Opmerkingen 

Beweegbare waterkerende constructie Status 

Type 

Materiaal 

Type aandrijving 

Krachtsoverdracht in beweging / Krachtsoverdracht in kering 

Nivelleren door BWC 

Type nivelleersysteem 

Type aandrijving nivelleersysteem 

Breekbalken 

Luchtkist of ballastcompartiment aanwezig 

Luchtkist of ballastcompartiment inspecteerbaar 

Hoogtebeperking aanwezig 
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Niveau hoogtebeperking 

Gewicht constructie 

Aantal hijsogen 

Diameter hijsogen 

Benodigd materieel 

Opmerkingen 

Verlaat omloopriool Status 

Type 

Materiaal 

Type aandrijving 

Totale gewicht 

Aantal hijsogen 

Diameter hijsogen 

Benodigd materieel 

Opmerkingen 

Tijdelijke waterkerende constructie Status 

Type 

Materiaal 

Aantal elementen 

Totale hoogte kering 

Overspanning 

Dikte ter hoogte van de sponning 

Huidige locatie 

Gewicht per element 

Aantal hijsogen 

Diameter hijsogen 

Benodigd materieel 

Opmerkingen 

Terrein Verharding (type en oppervlakte) 

Opmerkingen 

Oplegrij Aantal oplegtoestellen op rij 

Type oplegrij 

Opmerkingen 

Voorziening negatieve reactie Aantal voorzieningen op rij 

Onderdeel van oplegtoestel 

Opmerkingen 

Brugdekvoeg Type brugdekvoeg 

Lengte 

Bijzonder Kenmerk 

Opmerkingen 

Wegdekbekleding Materiaal wegdekbekleding 

Opmerkingen 

Voertuigkerend element Materiaal draagstructuur 

Lengte 

Opmerkingen 

Geluidswerend scherm Lengte 

Opmerkingen 

Trapconstructie (apart) Materiaal draagstructuur 

Opmerkingen 

Veiligheidsvoorziening Type veiligheidsvoorziening 

Opmerkingen 

Verkenmerk Opmerkingen 

Leuning Materiaal draagstructuur 

Lengte 

Opmerkingen 

Waterafvoer Opmerkingen 

Aanvaarbescherming Type aanvaarbescherming 

Materiaal draagstructuur 

Lengte 

Opmerkingen 

Aanmeervoorziening Status 

Type  

Materiaal draagstructuur 

Opmerkingen 

Reserveonderdeel Type 
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Materiaal 

Aantal elementen 

Huidige locatie 

Opmerkingen 

Hijsvoorziening Type 

Materiaal 

Aantal elementen 

Huidige locatie 

Opmerkingen 

 

Bijvoorbeeld brugdeel: 

 

Bijvoorbeeld leuning: 
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Bijvoorbeeld beweegbare waterkerende constructie: 

 

1.3.5.6 Tabblad Verwantschap 

Op het tabblad Verwantschap worden alle complexen en objecten getoond die verwant zijn met het betreffende object. Door dit 
tabblad aan te passen kan je complexen of objecten verwant maken aan het object of een bestaand verwantschap verbreken. 
De weergegeven verwantschappen zijn hyperlinks naar het paspoort van het desbetreffende complex of object.  
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1.3.5.7 Tabblad Activiteiten 

Het tabblad Activiteiten bevat een overzicht in tabelvorm van alle activiteiten die op het object zijn uitgevoerd. 

In de tabel wordt volgende weergegeven: 

- de activiteit 

- het type 

- de status 

- de referentiedatum 

 

1.3.5.8 Tabblad Bijlage 

Het tabblad Bijlage bevat de bijlages van het object.  
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1.3.5.9 Tabblad Logboek object 

Op het tabblad Logboek object wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen die de gebruikers uitgevoerd hebben aan de 
gegevens van het paspoort van het object. 

 

1.3.6 Aanmaken, bewerken en verwijderen van objecten in iASSET 

1.3.6.1 Webtoepassing 

1.3.6.1.A Aanmaken van een nieuw object 

Een object wordt toegevoegd vanuit het paspoort van het bovenliggende complex. Door gebruik te maken van deze methode 
wordt automatisch een juiste nummering voor het object voorgesteld en wordt het object bij het aanmaken ineens gekoppeld 
onder dit complex. 

- Ga naar het paspoort van het complex waaronder een object aangemaakt moet worden. 

- Klik op de knop “Aanpassen” en vervolgens op het tabblad “Objecten”. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Objecten toevoegen”. 
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- Selecteer het juiste type object in de lijst en kies naargelang de richtlijnen voor een punt, polygoon of (poly)lijn als 
intekening. Klik vervolgens op de knop “Ok”. 

 

- Teken het object in op de kaart. 

- Punt: Klik op de kaart op de exacte positie waar het object ingetekend moet worden. 

- (Poly)lijn: Klik achtereenvolgens op het startpunt, eventuele tussenpunten en op het eindpunt van de (poly)lijn. De 
intekening wordt beëindigd door een tweede keer op het eindpunt te klikken. 

- Polygoon: Klik achtereenvolgens op de verschillende hoekpunten van de polygoon. De intekening wordt beëindigd door 
de polygoon te sluiten, door opnieuw op het startpunt te klikken. 

- Vul de naam van het object in bij het veld “Object Naam”. Het “Object Nummer” en het “Beheerobject” worden automatisch 
ingevuld en hoeven niet te worden aangepast. Enkele types van objecten zoals een brugdeel en een beweegbare 
waterkerende constructie hebben geen standaard beheerobject toegewezen gekregen. Hier kan indien gewenst wel een 
keuze gemaakt worden voor een bepaalde elementenlijst in functie van het type constructie. De elementenlijst kan ook op 
een later tijdstip nog toegevoegd of aangepast worden. 
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- Klik vervolgens op de knop “Opslaan”. 

- Het nieuwe object is toegevoegd onderaan de lijst met objecten op het tabblad Objecten van het bovenliggende complex. 

1.3.6.1.B Wijzigen van een bestaand object 

De informatie van een bestaand object kan worden gewijzigd op onderstaande manier: 

- Er zijn drie manieren om terecht te komen in de aanpasmodus van het paspoort van een bestaand complex of object. 

Via de knop “Paspoort” Via “Paspoort Overzicht” in het 
navigatievenster 

Via “Paspoort Aanpassen” in het 
navigatievenster 

- Selecteer het object via de kaart of het 
zoekvenster. 

- Ga naar het paspoort van het object 
door te klikken op de knop “Paspoort” 
bovenaan op het scherm. 

 

- Klik op de knop “Aanpassen” in de 
module van het paspoort. 

 

- Selecteer het object op de kaart 
of via het zoekvenster. Er 
verschijnt vervolgens een 
navigatievenster op de kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder 
“Opties” de keuze “Paspoort 
Overzicht”. 

 

- Klik op de knop “Aanpassen” in 
de module van het paspoort. 

 

- Selecteer het object op de kaart 
of via het zoekvenster. Er 
verschijnt vervolgens een 
navigatievenster op de kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder 
“Opties” de keuze “Paspoort 
Aanpassen”. 

 

- Voer de nodige aanpassingen aan gegevens, intekening … uit. 

- Klik op de knop “Opslaan”. 

 

  



 

  42 

In het navigatievenster zijn er nog twee andere opties beschikbaar: 

- Door “Verplaatsen” te kiezen in het navigatievenster verschijnt een nieuw venster waar de intekening van het object kan 
aangepast worden. Klik op een punt (van een punt, polylijn of polygoon) en versleep dit naar de nieuwe locatie. Als de 
intekening in orde is, klik dan op de knop “Ok” om de aanpassing te bevestigen. 

 

- Door “Archief” te kiezen opent het paspoort van het object op het tabblad “Bijlage”. Via de knop  kunnen bestanden 
toegevoegd worden. Het verwijderen van een bestand gebeurt door het bestand te selecteren en vervolgens te klikken op de 

knop . 

 

Door op rechtermuisknop te klikken in het archief verschijnt hetzelfde menu. 
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1.3.6.1.C Ontkoppelen van een object van een bovenliggend complex 

Objecten kunnen slechts aan één enkel complex gekoppeld worden. Als een object gekoppeld moet worden aan een ander 
complex, dan moet het eerst ontkoppeld worden van het bestaande complex. Hieronder wordt beschreven hoe een object 
ontkoppeld kan worden van het bovenliggende complex. 

- Ga naar het paspoort van het complex waarvan één of meerdere objecten ontkoppeld moeten worden. 

- Klik op de knop “Aanpassen” en vervolgens op het tabblad “Objecten”. 

 

- Selecteer de te ontkoppelen objecten via de checkboxen. 

 

- Klik op de knop “Objecten ontkoppelen”. 

- Klik op de knop “Opslaan”. 

1.3.6.1.D Koppelen van een bestaand object aan een bovenliggend complex 

Objecten kunnen slechts aan één enkel complex gekoppeld worden. Voor bestaande objecten kan het bijgevolg nodig zijn om 
deze eerst te ontkoppelen van het voorgaande bovenliggende complex, zoals beschreven in paragraaf 1.3.6.1.C. 

Om een object te koppelen aan een bovenliggend complex worden volgende stappen gevolgd. 

- Ga naar het paspoort van het complex waaraan één of meerdere objecten gekoppeld moeten worden. 

- Klik op de knop “Aanpassen” en vervolgens op het tabblad “Objecten”. 
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- Er zijn twee manieren om de objecten te selecteren die moeten gekoppeld worden aan het complex. 

 

Via de knop “Objecten koppelen” Via de knop “Snelle link objecten” 

- Selecteer een bestaande zoekfilter of maak een nieuwe 
zoekfilter die de objecten zoekt die moeten gekoppeld 
worden aan het complex. 

- Klik op “Zoeken”. 

 

- Zoek objecten om te koppelen aan het complex op basis 
van de naam of nummer. Hier worden enkel objecten 
weergegeven die nog niet gekoppeld zijn aan een ander 
complex. 

- Selecteer één of meerder objecten. 

- Klik op “Opslaan”. 

 

- Klik op de knop “Opslaan” bij het paspoort van het complex. 

1.3.6.1.E Verwijderen van een bestaand object 

Een bestaand object kan verwijderd worden op één van onderstaande manieren: 

Via de knop “Paspoort” Via het navigatievenster 

- Selecteer het object via de kaart of het zoekvenster. 

- Ga naar het paspoort van het object door te klikken op 
de knop “Paspoort” bovenaan op het scherm. 

 

- Klik op de knop “Verwijderen” in de module van het 
paspoort. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Ja”. 

 

- Selecteer het object op de kaart of via het zoekvenster. 
Er verschijnt vervolgens een navigatievenster op de 
kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder “Opties” de keuze 
“Verwijderen”. 

 

- Klik vervolgens op de knop “Ja”. 
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De op deze manier verwijderde objecten komen vervolgens terecht in een lijst onder “Verwijderde objecten”. Deze lijst is enkel 
raadpleegbaar door gebruikers met het gebruikersprofiel databeheerder en toepassingsbeheerder. Als objecten uit deze lijst 
verwijderd worden, dan pas zijn ze definitief verwijderd uit de data in de toepassing. Foutief verwijderde objecten kunnen 
vanuit deze lijst nog teruggeplaatst worden. 

 

1.3.6.2 Schouw app 

De Schouw app wordt niet gebruikt om objecten aan te maken, te wijzigen, te koppelen aan een complex of te verwijderen. Dit 
dient allemaal te worden uitgevoerd in de webtoepassing. 

Er is twee uitzonderingen.  

- Ten eerste is het via de Schouw app mogelijk om een conditie toe te kennen aan een object. De werkwijze hiervan wordt 
beschreven in het hoofdstuk Scoretoekenning.  

- Daarnaast is het via de Schouw app mogelijk om foto’s toe te voegen aan het paspoort van een object.  

Het toevoegen van foto’s aan het paspoort van een object kan worden uitgevoerd via onderstaande werkwijze. 

- Download en selecteer een object op de kaart of via de objectenlijst, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

- Klik op het kadertje waar de nummer en naam van het object worden getoond. De Schouw app toont vervolgens het 
overzichtsscherm van het geselecteerde object. 

  

- Er zijn drie mogelijke locaties om een foto toe te voegen. 

- Via “Voeg foto’s toe” onder “Archief foto’s” op het overzichtsscherm (enkel voor Schouw app iOS)→ De foto verschijnt op 
het tabblad Bijlage van het paspoort in de map schouw. 
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- Via “Paspoortfoto” onder het paspoort(sjabloon) → De foto verschijnt als overzichtsfoto op het tabblad Algemeen object 
van het paspoort van het object. 
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- Via “Voeg foto’s toe” onder “Extra foto’s” op het paspoort(sjabloon) → De foto verschijnt op het tabblad Foto van het 
paspoort van het object bij “Extra foto’s”. 
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Om sneller te navigeren naar het object in de webtoepassing is er in de Schouw app een link toegevoegd. Hieronder wordt 
uitgelegd waar deze link terug te vinden is. 

- Download en selecteer een object op de kaart of via de objectenlijst, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

- Klik op het kadertje waar de nummer en naam van het complex worden getoond. De Schouw app toont vervolgens het 
overzichtsscherm van het geselecteerde complex. Kies hier iASSET web paspoort. 

  

- De app met de standaard webbrowser wordt actief op de voorgrond en toont het inlogscherm. Log in via de knop ADFS 
inloggen. 
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- In de webtoepassing wordt het paspoort van het object getoond. Nu kan het bestaande object gewijzigd of verwijderd 
worden in de webtoepassing. 

 

1.4 Elementen 

1.4.1 Beschrijving 

Objecten worden vervolgens verder opgedeeld in elementen. 

Een element is een constructieonderdeel. 

Een element  

- wordt niet ingetekend op de kaart; 

- heeft geen paspoort en bijgevolg worden er geen gegevens over bijgehouden; 

- krijgt geen individuele toestand, maar de toestand van een element draagt uiteraard wel bij tot de toestand van het 
bovenliggende object; 

- is gecreëerd als entiteit in de toepassing om vaststellingen van een inspectie aan te koppelen. 

Een element wordt enkel gekenmerkt door een generieke (niet aanpasbare) naam, zoals bijvoorbeeld “hoofdligger”. Er worden 
geen nummer of andere gegevens toegekend aan een element. 
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Er is één grote generieke lijst met elementen toegevoegd in iASSET. Het is de bedoeling om per object deze generieke lijst aan te 
passen in functie van de werkelijke opbouw van een bepaald object door elementen te verwijderen of toe te voegen. Een 
element zit slechts éénmaal in de lijst, onafhankelijk van het werkelijk aantal keer dat het voorkomt in een kunstwerk. 

Omdat de volledige lijst met elementen uitgebreid is en vele elementen bevat die voor bepaalde types van objecten niet 
relevant zijn, zijn er vooraf gefilterde lijsten (= elementenlijst) gemaakt in functie van het type object. In iASSET worden 
dergelijke gefilterde lijsten omschreven als “beheerobject”. 

De meeste types objecten hebben één standaard beheerobject toegewezen gekregen, waardoor bij de aanmaak van een object 
standaard de bijhorende elementenlijst toegevoegd wordt. Deze elementenlijst moet nadien nog aangepast worden aan de 
werkelijke opbouw van het object, maar dit is minder werk dan te starten vanaf de volledige lijst.  

Voor bepaalde types van objecten, zoals brugdelen en beweegbare waterkerende constructies, zijn er meerdere beheerobjecten 
gedefinieerd in functie van het constructietype. 

1.4.2 Types 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beheerobject dat standaard gekoppeld is aan het subthema van een 
object. 

OBJECT BEHEEROBJECT 

brugdeel lege elementenlijst 

landhoofd landhoofd 

kelderlandhoofd kelderlandhoofd 

pijler pijler 

kelderpijler kelderpijler 

koker koker 

grondkering grondkering 

kelder kelder 

vaste waterbouwkundige constructie vaste waterbouwkundige constructie 

beweegbare waterkerende constructie lege elementenlijst 

verlaat omloopriool verlaat omloopriool 

tijdelijke waterkerende constructie tijdelijke waterkerende constructie 

terrein terrein 

oplegrij oplegrij 

voorziening negatieve reactie voorziening negatieve reactie 

brugdekvoeg brugdekvoeg 

wegdekbekleding wegdekbekleding 

voertuigkerend element voertuigkerend element 

geluidswerend scherm geluidswerend scherm 

trapconstructie (apart) trapconstructie (apart) 

veiligheidsvoorziening veiligheidsvoorziening 

verkenmerk verkenmerk 

leuning leuning 

waterafvoer waterafvoer 

aanvaarbescherming aanvaarbescherming 

aanmeervoorziening aanmeervoorziening 

reserveonderdeel reserveonderdeel 

hijsvoorziening hijsvoorziening 

In bijlage wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare beheerobjecten en de elementen die voorkomen onder een bepaald 
beheerobject.  
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1.4.3 Nummering en naamgeving 

Aangezien er geen gegevens of paspoort bijgehouden wordt van elementen, moet hiervoor geen unieke nummer of naam 
ingegeven worden. 

Om de lokalisering van de vaststellingen op de elementen van de objecten tijdens de uitvoering van een inspectie te kunnen 
weergeven, is er een nummering nodig. Deze nummering komt enkel tot uiting bij de locatieomschrijving van een vaststelling 
(zie bijvoorbeeld A-inspecties, O-inspecties). De richtlijnen met betrekking tot deze nummering is afhankelijk van het type 
complex en worden verder beschreven. 

1.4.4 Toevoegen en verwijderen van elementen in iASSET 

1.4.4.1 Webtoepassing 

De elementenlijsten voor een object worden geraadpleegd en aangepast in de module Decompositie. Deze module 
Decompositie is niet toegankelijk voor een complex aangezien er nooit elementen worden gekoppeld rechtstreeks aan een 
complex. 

De elementenlijst van een object kan worden geraadpleegd of aangepast op onderstaande manieren: 

Via de knop “Decompositie” Via het navigatievenster 

- Selecteer het object via de kaart of het zoekvenster. 

- Ga naar de elementenlijst van het object door te 
klikken op de knop “Decompositie” bovenaan op het 
scherm. 

 

- Selecteer het object op de kaart of via het zoekvenster. 
Er verschijnt vervolgens een navigatievenster op de 
kaart. 

- Selecteer in de keuzelijst onder “Opties” de keuze 
“Decompositie Overzicht”. 

 

- Hier worden alle elementen die vallen onder het betreffende object getoond. 
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- De elementenlijst kan op volgende manieren aangepast worden: 

- Verwijderen van één of meerdere elementen uit de lijst: Selecteer één of meerdere elementen via de checkboxen en klik 
op de knop “Verwijderen”. 

- Toevoegen van één elementen aan de lijst:  

- Klik op de knop “Toevoegen”. (Het venster dat vervolgens verschijnt kan ook rechtstreeks bereikt worden door in het 
navigatievenster de optie “Decompositie Toevoegen” te kiezen.) 

- Selecteer de checkbox voor “Alle elementen”. 

- Selecteer het gewenste element uit de volledige lijst. 

- Klik op de knop “Ok”. 

 

- Toevoegen van de volledige elementenlijst gekoppeld aan een bepaald beheerobject: 

- Klik op de knop “Laad decomposities in”. 

- Selecteer het gewenste beheerobject in de lijst. 

- Klik op de knop “Ophalen”. 

 

1.4.4.2 Schouw app 

De elementenlijsten voor een object kunnen worden geraadpleegd en aangepast in de module Decompositie in de Schouw app. 

Volg hiervoor onderstaande werkwijze. 

- Download en selecteer een object op de kaart of via de objectenlijst, zoals beschreven in het hoofdstuk Zoeken in iASSET. 

- Klik op het kadertje waar de nummer en naam van het object worden getoond. De Schouw app toont vervolgens het 
overzichtsscherm van het geselecteerde object. Selecteer daar “Decompositie”. 
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- Het volgende scherm toont de huidige elementenlijst (indien bij instellingen “Toon de inspectielijst na het kiezen van 
inspectie in plaats van het formulier” actief is). Voor een brugdeel is dit standaard een lege elementenlijst. 

 



 

  54 

- De elementenlijst kan op volgende manieren aangepast worden: 

- Toevoegen van de volledige elementenlijst gekoppeld aan een bepaald beheerobject: 

- Klik op  rechtsboven en kies “Laad decomposities in”. 

- Selecteer het gewenste beheerobject in de lijst. 

- Klik op “Ophalen”. 
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- Toevoegen van één elementen aan de lijst:  

- Klik op  rechtsboven en kies “Toevoegen”. 

- Klik op element en selecteer vervolgens een element uit de volledige lijst. 

- Klik op “Opslaan”. 
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- Verwijderen van één of meerdere elementen uit de lijst: Selecteer één of meerdere elementen via de checkboxen en klik 

op . 

 

Bij een complex is een lege elementenlijst zichtbaar en zijn er geen  en  voor het toevoegen en verwijderen van elementen, 
aangezien er nooit elementen worden gekoppeld rechtstreeks aan een complex. 

 

Bij de Schouw app voor Android kan de decompositie via de instellingen worden toegevoegd aan het kadertje dat verschijnt bij 
het selecteren van het object. Zo kan de decompositie van een object geopend worden zonder eerst naar het overzichtsscherm 
van het object te gaan. 
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1.5 Verwantschappen 

1.5.1 Beschrijving 

Tussen complexen en/of objecten uit andere complexen kunnen verbanden gelegd worden in de vorm van verwantschappen. 
De verwantschappen werken in twee richtingen. M.a.w. als complex of object 1 verwant is aan complex of object 2, dan is 
complex of object 2 ook verwant aan complex of object 1. 

Verwantschappen zijn niet noodzakelijk om te kunnen werken in iASSET, maar ze zorgen ervoor dat de toepassing 
gebruiksvriendelijker wordt, omdat je dan sneller kan navigeren naar deze verwante constructies. 

1.5.2 Aanmaken en verwijderen van verwantschappen in iASSET 

1.5.2.1 Webtoepassing 

1.5.2.1.A Aanmaken van een verwantschap 

- Ga naar het paspoort van één van de complexen of objecten die je verwant wil maken. 

- Klik op de knop “Aanpassen” en vervolgens op het tabblad “Verwantschap”. 

 

- Klik op de knop “Koppeling”. Je kan hier op drie manieren complexen of objecten zoeken om toe te voegen aan de 
verwantschappen: via een zoekfilter, via het maken van een selectie uit de lijst van nabije complexen en objecten en via het 
zoeken op naam of nummer. 

 

- Klik op de knop “Opslaan” in het venster “Koppeling”. 

- Klik op de knop “Opslaan” bij het paspoort. 

Het verwantschap wordt als volgt getoond op het tabblad Verwantschap. Een verwantschap wordt steeds automatisch 
gecreëerd in twee richtingen, wat voor dit voorbeeld betekent dat op het tabblad Verwantschap van de Afgebroken Brug 
Briegden ook een link naar Brug Briegden over het Albertkanaal zal staan. 

 

1.5.2.1.B Verwijderen van een verwantschap 

- Ga naar het paspoort van één van de complexen of objecten waarvan je de verwantschap wil verwijderen. 
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- Klik op de knop “Aanpassen” en vervolgens op het tabblad “Verwantschap”. 

 

- Klik op het kruisje voor de complexen of objecten waarmee je het verwantschap wil verbreken. 

- Klik op de knop “Opslaan” bij het paspoort. 

Een verwantschap werkt steeds in twee richtingen. Het verwantschap zal ook verdwijnen bij het andere complex of object. 

1.5.2.2 Schouw app 

Verwantschappen kunnen niet weergegeven of aangepast worden in de Schouw app. 
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2 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR BRUGGEN 

2.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor bruggen.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

2.2 Complex 

2.2.1 Beschrijving 

Bepaalde kunstwerken zijn gemakkelijk te beoordelen als zijnde een “brug”. 

Echter voor kokers en gewelven (en ook buizen) is het niet zo eenvoudig. Dergelijke kunstwerken kunnen zowel een brug of een 
tunnel zijn. Bijvoorbeeld is een kunstwerk van het type koker een “kokerbrug” of een “tunnel”? 

Om dit te beoordelen heeft EBS (richtinggevende) criteria opgesteld, die rekening houden met de globale dimensies van het 
kunstwerk. Deze zijn bepaald door vele kunstwerken te analyseren, om zo grenzen te kunnen bepalen. 

Nr Criterium Complex 

1 Kunstwerken die een “brug” zijn, zoals: liggerbrug, plaatbrug, 
vakwerkbrug, baileybrug, vierendeelbrug, boogbrug, bowstringbrug, 
tuibrug, hangbrug, integraalbrug, beweegbare brug, …  

Visueel ziet men onmiddellijk dat het een brug is. 

Deze kunstwerken hebben in de meeste gevallen oplegtoestellen en 
brugdekvoegen. Integraalbruggen hebben deze onderdelen echter niet. 

= “Brug - Complex” 

2 Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) Verdere criteria op basis van de lengte van 
het kunstwerk zijn vereist 

→ criterium 2a, 2b, 2c 

2a Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

L van het kunstwerk: L > 60m 

= “Tunnel - Complex” 

2b Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

L =< 20 m 

= “Brug - Complex” 

2c Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m >= L > 20 m  

Verdere criteria op basis van de lengte én 
breedte van het kunstwerk zijn vereist→ 
criterium 3a, 3b 

3a Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m >= L > 20 m 

EN 

L / (B x #cellen) > 5 

= “Tunnel - Complex” 

3b Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m > L > 20 m 

EN 

L / (B x #cellen) =< 5 

= “Brug - Complex” 

Met: 

- L = de lengte in de koker, gewelf, buis (dus exclusief de aansluitende keermuren). 

- B = de totale breedte van de koker, gewelf, buis. 

- #cellen = aantal cellen van de koker, gewelf, buis (dit is niet het aantal moten volgens de lengterichting). 
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2.2.2 Naamgeving 

Er wordt 1 naam opgenomen, ook al is het kunstwerk historisch gekend onder verschillende namen. 

De naamgeving van het kunstwerk is vrij te kiezen. Er zijn geen algemene regels die de naam van het kunstwerk bepalen. De ene 
beheerder wil immers de naam van de onderliggende waterweg opnemen in de naam, een andere beheerder de bovenliggende 
en/of onderliggende weg. 

De naamgeving van het kunstwerk mag niet bepalen tot welk type complex het kunstwerk behoort. Als in de naam “tunnel” 
voorkomt (bijvoorbeeld historisch, of als gevolg van de terminologie die gebruikt werd tijdens de bouw van het kunstwerk), dan 
mag dit geen reden zijn om het kunstwerk als “Tunnel - Complex” te beoordelen. Het is aangewezen om de naam van bestaande 
kunstwerken ook aan te passen om verwarring te vermijden. 

2.2.3 Intekening 

Een Brug - Complex wordt ingetekend als een punt dat centraal gelegen is ter plaatse van de kruising van de bovenliggende weg 
en de onderliggende weg.    

2.3 Objecten 

2.3.1 Types 

Een Brug - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Brug - Brugdeel 

- Brug - Landhoofd 

- Brug - Kelderlandhoofd 

- Brug - Pijler 

- Brug - Kelderpijler 

- Brug - Grondkering 

- Brug - Kelder 

- Brug - Oplegrij 

- Brug - Voorziening negatieve reacties 

- Brug - Brugdekvoeg 

- Brug - Wegdekbekleding 

- Brug - Leuning 

- Brug - Voertuigkerend element 

- Brug - Waterafvoer 

- Brug - Veiligheidsvoorziening 

- Brug - Verkenmerk 

- Brug - Geluidswerend scherm 

- Brug - Aanvaarbescherming 

- Brug - Trapconstructie apart 

2.3.2 Beschrijving en opdeling 

2.3.2.1 Brug - Brugdeel 

Het brugdeel wordt vooral bepaald door naar de brugtypes te kijken en de graad van statische bepaaldheid daar aan te 
koppelen: 

- plaatbrug 

- liggerbrug: balk(en) met constante hoogte 

- liggerbrug: balk(en) met veranderlijke hoogte 

- liggerbrug: koker(s) met constante hoogte 

- liggerbrug: koker(s) met veranderlijke hoogte 

- vakwerkbrug 

- baileybrug 
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- vierendeelbrug 

- bowstringbrug 

- boogbrug 

- hangbrug 

- tuibrug 

- kokerbrug  

- gewelfbrug (waaronder ook de buizen, zoals armco, vallen) 

- integraalbrug met plaat 

- integraalbrug met liggers 

- portaalbrug met plaat 

- portaalbrug met liggers 

Een “brugcomplex” wordt opgedeeld in “brugdelen” als volgt: 

- Iedere isostatische overspanning vormt een apart object “brugdeel”. 

- Alle hyperstatische overspanningen samen vormen 1 object “brugdeel” (dus het brugdeel heeft meerdere overspanningen).  

- Let op met uitkragende delen: deze kunnen behoren tot de isostatische/hyperstatische overspanning! 

- Kokerbruggen, gewelfbruggen, portaalbruggen bestaande uit 1 of meerdere overspanningen: de ganse brug vormt 1  
brugdeel (bestaande uit 1 of meerdere overspanningen). 

- Integraalbruggen bestaande uit 1 of meerdere overspanningen: de ganse brug vormt 1  brugdeel (bestaande uit 1 of 
meerdere overspanningen). “Pijlers” en “landhoofden” maken deel uit van dit brugdeel als ze er “vast” aan verbonden zijn 
zonder toevoeging van oplegtoestellen. 

De opdeling is dus niet volgens de aanwezige “overspanningen” !!!! 

De brugdelen worden dus meestal gescheiden ter plaatse van de aanwezige brugdekvoegen 

 

Specifiek: 

- Bruggen met brugdekvoegen type “soepele plaat” worden aanzien als isostatische brugdelen (ook al is het brugdek een 
doorlopende betonplaat). Er zijn immers per overspanning 2 oplegrijen. Per overspanning in dit geval een object “brugdeel”.  

- Bruggen met cantilevers (bijvoorbeeld een brug met 3 overspanningen, waarbij in de middenoverspanning een “ingelegd 
deel” is d.m.v. cantilevers) = 3 brugdelen: 

- Brugdeel 1 = van landhoofd 1 tot de cantilever 

- Brugdeel 2 = isostatisch ingelegde deel 

- Brugdeel 3 = van cantilever tot landhoofd 2 

- Naast elkaar gelegen brughelften, als onderdeel van 1 brugcomplex (= 1 nummer), worden elk apart op zich opgedeeld in 1 
of meerdere brugdelen volgens de bovenstaande regels voor brugdelen. 

 

Beweegbare bruggen: 

- Een beweegbare brug is eveneens een “brugdeel”. 

- Alle onderdelen die samen de beweegbare brug vormen, behoren tot het brugdeel zelf (bijvoorbeeld: de brugval, de 
balansarmen, het tegengewicht, de hameipoort, ….). 

- Dit “brugdeel” krijgt een type zoals hierboven beschreven (liggerbrug, vakwerkbrug, …) 

- Daarnaast wordt van dit “brugdeel” in een apart informatieveld (= “Vast / Beweegbaar”) de graad van beweegbaarheid 
aangeduid. 

- vast 

- beweegbaar: klapbrug 

- beweegbaar: basculebrug 

- beweegbaar: helft dubbele basculebrug 

- beweegbaar: ophaalbrug 

- beweegbaar: straussbrug 

- beweegbaar: rolbasculebrug 

- beweegbaar: draaibrug 
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- beweegbaar: hefbrug 

- beweegbaar: rolbrug 

- beweegbaar: geen standaardtype 

- beweegbaar: pontonbrug 

 

- Bijvoorbeeld: een brugdeel “type vakwerkbrug”, met als eigenschap “beweegbaar: basculebrug” 

- Bij beweegbare bruggen, bestaande uit 2 aparte brughelften, wordt iedere brughelft een apart “brugdeel” (bijvoorbeeld):  

- Brugdeel 1: (type) vakwerkbrug + (graad van beweegbaarheid ) “helft dubbele basculebrug” 

- Brugdeel 2: (type) vakwerkbrug + (graad van beweegbaarheid ) “helft dubbele basculebrug” 

 

Voorbeelden: 

 

- 1 doorlopende brug 

- Per pijler is er 1 oplegrij 

- 3 hyperstatische 
overspanningen 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel 

 

- 5 isostatische delen 

- Per pijler zijn er 2 oplegrijen 

- Voegen zijn van het type 
“soepele plaat” 

 

Besluit: brugcomplex heeft 5 
brugdelen 

 

- 1 doorlopende brug 

- Per pijler is er 1 oplegrij 

- 3 hyperstatische 
overspanningen 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel 

 

 

- 3 aparte isostatische delen 
(waarvan 1 ingelegd deel) 

- 4 brugdekvoegen 

Besluit: brugcomplex heeft 3 
brugdelen: 

- van landhoofd tot voeg 

- ingelegd deel 

- van voeg tot landhoofd 
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- 2 brugdekvoegen aanwezig 

- Specifieke brugtypes 

 

Besluit: 1 brugdeel 

 

- 4 brugdekvoegen 

- centraal vierendeelbrug 

- 2 zijdelen steunen op het 
centrale deel 

- 3 aparte isostatische delen 

 

Besluit: brugcomplex heeft 3 
brugdelen 

- Liggerbrug 

- Vierendeelbrug 

- Liggerbrug 

 

- 1 doorlopende brug 

- 1 hyperstatische brug 

- 2 brugdekvoegen 

- portaalbrug 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel (portaalbrug) 

 

- 1 doorlopende brug  

- Geen brugdekvoegen tpv de 
landhoofden,  

- 1 brugdekvoeg type “soepele 
plaat thv de pijler (er zijn 
2oplegrijen ter plaatse van de 
pijler) 

- Integraalbrug 

 

Besluit: brugcomplex heeft 2 
brugdelen 

(discussie: kan ook als 1 brugdeel 
aanzien worden!) 
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- Kokerbrug 

- 1 overspanning 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel  (type kokerbrug) 

 

- Gewelfbrug 

- 1 overspanning 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel (type gewelfbrug) 

 

- Gewelfbrug 

- 3 overspanningen 

 

Besluit: brugcomplex heeft 1 
brugdeel (type gewelfbrug) 

 

- 1 beweegbare brug (type 
liggerbrug / kenmerk klapbrug) 

- Gewelfbrug met 3 
overspanningen, maar ze 
vormen samen 1 gewelfbrug 

 

Besluit: brugcomplex heeft 2 
brugdelen: 

- Gewelfbrug 

- Liggerbrug (klapbrug) 

 

(Kelderlandhoofd is geen brugdeel)  

2.3.2.2 Brug - Landhoofd 

Per landhoofd een object aanmaken. 

Integraalbruggen: de landhoofden maken deel uit van het object “brugdeel” als ze verbonden zijn met het brugdek. 

Als er binnen het “Brug - Complex” meerdere brughelften naast elkaar zijn: 

- én met aparte landhoofden, dan wordt er per landhoofd een object aangemaakt, 

- én met gemeenschappelijke landhoofden, dan wordt dit landhoofd als 1 object aanzien. 
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Uitzonderlijk: 

- Als er meerdere complexen van het type “Brug - Complex” een gemeenschappelijk landhoofd hebben, dan wordt er per 
“Brug - Complex” een landhoofd als object aangemaakt. De scheiding ligt ter hoogte van “het midden van de 2 complexen”. 

- Indien de brug steunt op kaaimuren, sluismuren, grondkeringen, … die behoren tot een ander complex (Keermuur - Complex, 
Sluis - Complex, Stuw - Complex), dan is het nodig om toch een landhoofd te creëren in de zone waar het brugdeel steunt 
(reden: deze zone moet ook geïnspecteerd worden tijdens de inspectie van het Brug - Complex). 

2.3.2.3 Brug - Kelderlandhoofd 

Per kelderlandhoofd een object aanmaken. 

Uitzonderlijk: 

- Als er meerdere complexen van het type “Brug - Complex” een gemeenschappelijk kelderlandhoofd hebben, dan wordt er 
per “Brug - Complex” een kelderlandhoofd als object aangemaakt. De kelderlandhoofden worden volledig ingetekend per 
complex. 

- Indien de brug steunt op kaaimuren, sluismuren, grondkeringen, … (die behoren tot een ander keermuurcomplex, 
sluiscomplex, stuwcomplex, …), dan is het nodig om toch een kelderlandhoofd te creëren in de zone waar het brugdeel 
steunt (reden: deze zone moet ook geïnspecteerd worden tijdens de inspectie van het brugcomplex). 

- Indien het kelderlandhoofd deel uitmaakt van een sluiskolk die behoort tot een ander complex (Sluis - Complex), dan is het 
nodig om toch een kelderlandhoofd te definiëren. 

2.3.2.4 Brug - Pijler 

Per pijler een object aanmaken. 

Integraalbruggen: de pijlers maken deel uit van het object “brugdeel” als ze verbonden zijn met het brugdek. In het andere geval 
worden er pijlers aangemaakt als object. 

Een pijler kan bestaan uit 1 of meerdere kolommen of wanden (eventueel verbonden met koppelbalken). 

Als er binnen het Brug - Complex meerdere brughelften naast elkaar zijn: 

- én met aparte pijlers:, dan wordt er per pijler een object aangemaakt,  

- én met gemeenschappelijke pijlers, dan wordt deze pijler als 1 object aanzien. 

Uitzonderlijk: 

- Als er meerdere complexen van het type “Brug - Complex”  een gemeenschappelijk pijler hebben, dan wordt er per “Brug - 
Complex” een pijler als object aangemaakt. De scheiding ligt ter hoogte van “het midden van de 2 complexen. 

2.3.2.5 Brug - Kelderpijler 

Per kelderpijler een object aanmaken. 

Uitzonderlijk: 

- Als er meerdere complexen van het type “Brug - Complex” een gemeenschappelijke kelderpijler hebben, dan wordt er per 
Brug - Complex” een kelderpijler als object aangemaakt. De kelderpijlers worden volledig ingetekend per complex. 

2.3.2.6 Brug - Grondkering 

Per grondkering (of muur) die je ziet een object aanmaken (indien er geen apart “Keermuur - Complex” moet aangemaakt 
worden → zie toelichting complexen. MEMO: bij een “Brug - Complex” met grote en lange keermuren → keermuren als 1 of 
meerdere aparte complexen van het type “Keermuur - Complex” beheren). 

Vleugelmuren, retourmuren en frontmuren van landhoofden worden niet als grondkering aanzien. Dit zijn elementen van het 
object “Brug - Landhoofd”. 

Aanloophellingen (bijvoorbeeld in de vorm van U-bakken, of 2 L-muren) worden ook als grondkering aanzien (als ze deel 
uitmaken van het “Brug - Complex”). Per grondkering (muur) een object, ook al zijn ze met elkaar verbonden. 

Kaaimuren worden niet als grondkering aanzien, indien ze deel uitmaken van de waterweg zelf. Er kan/moet wel een 
grondkering aangemaakt worden, indien deze er specifiek voor de stabiliteit van de brug geplaatst is. 

2.3.2.7 Brug - Kelder 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Het betreft kelders die (meestal) los staan van de brug zelf (bijvoorbeeld voor plaatsing van de elektromechanica van 
beweegbare bruggen). “Kelderlandhoofden” en “kelderpijlers” zijn geen “kelders” (dit zijn immers specifieke objecten). 

Per kelder een apart object aanmaken. 
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2.3.2.8 Brug - Oplegrij 

Per oplegrij een object aanmaken. 

“Brug - Oplegrij” kan dus bestaan uit meerdere opleggingen of oplegtoestellen. 

Een isostatische brugdeel heeft in principe altijd 2 oplegrijen. 

Als er binnen het “Brug - Complex” meerdere brughelften naast elkaar zijn: per brughelft objecten aanmaken. 

Uitzonderlijk: 

- Pendelpijlers hebben onderaan (en bovenaan) ook een oplegging (bijvoorbeeld Freyssinetscharnier). 

- Beweegbare bruggen: draaiassen worden niet aanzien als oplegpunten (“vaste oplegpunten” wel). 

2.3.2.9 Brug - Voorziening negatieve reacties 

REDEN van dit object: zeer kritieke elementen waarvan we zeker moeten in kaart brengen dat ze bestaan en de conditie  er van 
kennen. 

Per rij een object aanmaken. 

“Brug - Voorziening negatieve reacties” kan dus bestaan uit meerdere trekkers. 

Deze functie kan eventueel opgenomen worden door de oplegtoestellen. In dit geval dient er nog steeds een apart object “Brug 
- Voorziening negatieve reacties” aangemaakt te worden (naast de oplegtoestellen die onder het object “Brug - Oplegrij” 
worden opgenomen). 

Als er binnen het “Brug - Complex” meerdere brughelften naast elkaar zijn: per brughelft objecten aanmaken. 

2.3.2.10 Brug - Brugdekvoeg 

Per dwarse brugdekvoeg een object aanmaken. 

“Open voegen” zijn ook brugdekvoegen. 

Bij bruggen met meerdere isostatische overspanningen, maar met een continu brugdek waarbij het principe van “soepele plaat” 
voegen is toegepast, worden de “soepele plaat” voegen ook als brugdekvoeg aanzien. 

Als er binnen het “Brug - Complex” meerdere brughelften naast elkaar zijn: per brughelft objecten aanmaken. 

Een langse voeg (bijvoorbeeld 2 naast elkaar gelegen brughelften) is geen brugdekvoeg, en dus ook geen object. 

2.3.2.11 Brug - Wegdekbekleding 

Ter herinnering: meerdere polygonen binnen 1 object kan niet. 

!!!!!: Er dient enkel een object aangemaakt te worden, als de wegdekbekleding niet hetzelfde is als het brugdek zelf (dat 
onderdeel is van het brugdeel) (bijvoorbeeld een betonplaat, houten balken, looproosters). Bijvoorbeeld: 

- als men rechtstreeks op de betonnen brugdekplaat rijdt (zonder bijvoorbeeld asfalt) dan is er geen object “Brug - 
Wegdekbekleding” in deze zone (brugdek behoort tot het object “brugdeel”).  

- als het brugdek gevormd wordt door houten balken, dan behoren deze tot het object “brugdeel”, en is er geen object “Brug  
Wegdekbekleding” 

Opdeling in dwarsrichting: 

- per materiaal een apart object (asfalt, tegels, beton, ingestrooid materiaal, …). 

Opdeling in lengterichting: 

- per materiaal een object (moet echter niet opgedeeld worden overeenkomstig de opdeling van de objecten van het type 
“Brug - Brugdeel”). 

- In geval van aanloophellingen: apart. 

Wegdekbekleding ook onder (= in) het kunstwerk als object voorzien indien relevant (als het als object beheerd wordt binnen 
het “Brug - Complex”) (bijvoorbeeld bij kokerbruggen). 

Beweegbare brug: apart. 

2.3.2.12 Brug - Leuning 

Het betreft enkel publieke leuningen, en niet leuningen in bijvoorbeeld kelderlandhoofden. 

Borstwerkingen (bijvoorbeeld gemetste leuningen) worden ook als leuning aanzien. 

Per leuning (aangezien 1 continue polylijn) een object aanmaken. 

Opdeling in dwarsrichting: per leuning een object (meestal zal dit 1 per brugkant zijn). 

Opdeling in lengterichting:  
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- leuning opdelen indien verschillende materialen 

- mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is (bijvoorbeeld bij verschillende brugtypes achter elkaar) 

Leuningen ook onder (= in) het kunstwerk als object voorzien indien relevant (als het als object beheerd wordt binnen het “Brug 
- Complex”). 

2.3.2.13 Brug - Voertuigkerend element 

= vangrail, New Jersey 

Per voertuigkerend element (aangezien 1 continue polylijn) een object aanmaken. 

Opdeling in dwarsrichting: per voertuigkerend element een object (meestal zal dit 1 per brugkant zijn). 

Opdeling in lengterichting: voertuigkerend element mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is 
(bijvoorbeeld bij verschillende brugtypes achter elkaar). 

Voertuigkerend element ook onder (= in) het kunstwerk als object voorzien indien relevant (als het als object beheerd wordt 
binnen het “Brug - Complex”). 

2.3.2.14 Brug - Waterafvoer 

Alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object: de onderdelen van de waterafvoer (buizen, waterslikkers, …) worden 
niet apart ingetekend. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen: 

- op en onder de brug 

- volgens de lengterichting van de brug (als er bijvoorbeeld verschillende brugtypes achter elkaar zijn). 

Naast elkaar gelegen brughelften, als onderdeel van 1 “Brug - Complex” (= 1 nummer): voor iedere brughelft altijd een apart 
object voorzien. 

2.3.2.15 Brug - Veiligheidsvoorziening 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Ter info: onder de kenmerken kunnen de types vermeld worden (meerdere mogelijk): nooduitgang, brandkraan, reddingsboei,… 

Alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object: de onderdelen van de veiligheidsvoorziening worden niet apart 
ingetekend. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen in functie van het type voorziening. 

2.3.2.16 Brug - Verkenmerk 

Alle verkenmerken worden samen ingetekend als 1 object. 

Ieder verkenmerk het “Brug - Complex” moet dus niet als apart object gedefinieerd worden. 

2.3.2.17 Brug - Geluidswerend scherm 

Het betreft enkel geluidsschermen die een fundamenteel onderdeel vormen van de brug. 

Per geluidswerend scherm (aangezien 1 continue lijn) een object aanmaken. 

Opdeling in dwarsrichting: per geluidswerend scherm een object (meestal zal dit 1 per brugkant zijn). 

Opdeling in lengterichting: geluidswerend scherm mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is 
(bijvoorbeeld bij verschillende brugtypes achter elkaar). 

2.3.2.18 Brug - Aanvaarbescherming 

In geval van een geleidingswerk: per lijn een object. 

In geval van een dukdalf: 

- per dukdalf een apart object (is een punt) (een dukdalf kan bestaan uit meerdere gekoppelde palen); 

- indien meerdere dukdalven achter elkaar (zonder langse verbinding): deze vormen samen 1 object (is een lijn). 

Altijd opdelen in linkeroever en rechteroever. 

In lengterichting opsplitsen in opwaarts en afwaarts indien het remmingswerk ter hoogte van de brug onderbroken is (niet 
doorlopende structuur). 

2.3.2.19 Brug - Trapconstructie apart 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  
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Het gaat over “aparte” publieke trapconstructies die geen deel uitmaken van een ander object. 

Per trapconstructie een object aanmaken. 

Trappen als onderdeel van landhoofden, kelderlandhoofden, … zijn geen aparte objecten. Deze zijn immers “elementen” van het 
betreffende object zelf. 

2.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- moet uniek zijn binnen het complex; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat (duidelijke identificatie); 

- bevat niet de naam van het complex; 

- is opgebouwd als volgt: Type object (exclusief het complextype “Brug”) + identificatie: 

De “identificatie” wordt bepaald aan de hand van: 

- ofwel de nummering van de elementen (zie paragraaf Elementen); 

- ofwel een duidelijke beschrijving; 

- ofwel een combinatie van de 2 bovenstaande. 

Voor de objecten van een Brug - Complex wordt dit: 

Type object Naam object Voorbeeld 

Brug - Brugdeel Brugdeel + identificatie Brugdeel 1-5/A-F 

Brugdeel boogbrug 

Brugdeel vakwerkbrug 2 

Brugdeel linkeroever 

Brug - Landhoofd Landhoofd + identificatie Landhoofd 12 

Landhoofd 1 afwaartse brug 

Landhoofd linkeroever 

Brug - Kelderlandhoofd Kelderlandhoofd + identificatie Kelderlandhoofd  

Kelderlandhoofd LO 

Brug - Pijler Pijler + identificatie Pijler 3 

Pijler 5-6 

Pijler 2 kant brugdeel E-H 

Brug - Kelderpijler Kelderpijler + identificatie Kelderpijler opwaarts 

Brug - Grondkering Grondkering + identificatie Grondkering LO opwaarts 

Brug - Kelder Kelder + identificatie Kelder EMU 

Brug - Oplegrij Oplegrij + identificatie Oplegrij 4 

Brug - Voorziening negatieve 
reacties 

Voorziening negatieve reacties + 
identificatie 

Voorziening negatieve reacties LH 3 

Brug - Brugdekvoeg Brugdekvoeg + identificatie Brugdekvoeg 5-6 

Brug - Wegdekbekleding Wegdekbekleding + identificatie Wegdekbekleding fietspad H 

Brug - Leuning Leuning + identificatie Leuning A 

Brug - Voertuigkerend element Voertuigkerend element + identificatie Voertuigkerend element C 

Brug - Waterafvoer Waterafvoer + identificatie Waterafvoer bovenkant brug 

Waterafvoer onderkant brug 

Brug - Veiligheidsvoorziening Veiligheidsvoorziening + identificatie Veiligheidsvoorziening  

Brug - Verkenmerk Verkenmerk + identificatie Verkenmerk  

Brug - Geluidswerend scherm Geluidswerend scherm + identificatie Geluidswerend scherm E 

Brug - Aanvaarbescherming Aanvaarbescherming + identificatie Aanvaarbescherming LO opwaarts 

Brug - Trapconstructie apart Trapconstructie apart + identificatie Trapconstructie apart kant LH 3  
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2.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Brug - Brugdeel Polygoon Contouren van het object (brugdekvoegen!) 

Beweegbare bruggen: enkel de brugval (niet het hoger gelegen gedeelte 
zoals het tegengewicht) 

Brug - Landhoofd Polygoon Contouren van het object 

Taluds niet inbegrepen 

Brug - Kelderlandhoofd Polygoon Contouren van het object 

Brug - Pijler Polygoon Contouren van het object 

Brug - Kelderpijler Polygoon Contouren van het object 

Brug - Grondkering Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug - Kelder Polygoon Contouren van het object 

Brug - Oplegrij Polylijn Van eerste oplegging tot de laatste oplegging in de betreffende rij 

Brug - Voorziening negatieve reacties Polylijn Van eerste voorziening tot de laatste voorziening in de betreffende rij 
(ter hoogte van de aansluiting op het brugdeel) 

Brug - Brugdekvoeg Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug - Wegdekbekleding Polygoon Contouren van het object 

Brug - Leuning Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug - Voertuigkerend element Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug - Waterafvoer Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving van het 
punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object (= het 
geassocieerde deel) 

Brug - Veiligheidsvoorziening Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving van het 
punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object (= het 
geassocieerde deel) 

Brug - Verkenmerk Punt In de omgeving van het punt van het complex 

Brug - Geluidswerend scherm Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug - Aanvaarbescherming Punt / 
Polylijn 

Indien object een punt is: centraal op het object 

Indien object een lijn is: van ene uiteinde tot andere uiteinde van het 
object 

Brug - Trapconstructie apart Polygoon Contouren van het object 
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2.4 Elementen 

2.4.1 Nummering van elementen 

De nummering van de elementen wordt altijd ondersteund door een 1 of meerdere inspectieplannen. Op deze plannen wordt 
duidelijk de nummering van de verschillende elementen weergegeven. 

De oplopende nummering van de elementen gebeurt als volgt: 

Onderliggende weg Wijze van nummering (= van aflopend naar oplopend nummer) van de elementen in 
de richtingen 

waterweg  - van opwaarts naar afwaarts 

- van linkeroever naar rechteroever 

Voor een kunstmatige waterweg waarbij de linker- en rechteroever niet 
conventioneel is vastgelegd, wordt de richting van de stijgende afstandspunten 
beschouwd als van opwaarts naar afwaarts. 

wegen - van de stijgende kilometerpunten en 

- van links naar rechts wanneer men de richting volgt van de stijgende 
kilometerpunten. 

De te beschouwen kilometerpunten zijn die van de weg met de hoogste hiërarchie 
(gewest, provincie, gemeente). Bij gelijke hiërarchie zijn het de kilometerpunten van 
de weg met de hoogste rang (autosnelwegen, ringwegen, lussen, 1e, 2e,3e en 4e net) 
en bij een zelfde rang die met het kleinste wegnummer. 

De nummering van de elementen van een specifiek Brug - Complex in het kader van de locatieomschrijving van de vaststellingen 
is afhankelijk van de structuur die de brug heeft: 

- bruggen met liggers (en ook plaat)  

- kokerbruggen en gewelfbruggen (met inbegrip van armco)  

In geval van bruggen met liggers (en ook plaat) gebeurt de nummering op basis van de aanwezige hoofdliggers, dwarsdragers en 
langsliggers van de bovenbouw van de brug: 

Element Nummering van de elementen 

hoofdliggers - hoofdletters A, B, C, D, …. 

- doorlopend indien meerdere brughelften naast elkaar  

- voor kokerliggers wordt een letter gebruikt per lijf 

- indien er geen hoofdliggers of dwarsdragers aanwezig zijn, worden er fictieve liggers 
aangenomen (van belang voor nummering van steunpunten, voegen, oplegpunten, 
oplegrijen, …) 

dwarsdragers - cijfers 1, 2, 3, 4, …   

- doorlopend indien meerdere brugdelen achter elkaar 

- bij aanwezigheid van twee dwarsdragers per steun (pijler) wordt elke dwarsdrager 
genummerd 

- indien er geen dwarsdrager aanwezig is ter plaatse van een steunpunt, wordt er een 
fictieve dwarsdrager geplaatst (van belang voor nummering van steunpunten, voegen, 
oplegrijen, …) 

langsliggers - letters a, b, c, d, …. 

overspanning - Als men in een inspectie de “overspanning” (let op: dit is niet hetzelfde als het object 
“Brug - Brugdeel”) wil beschrijven onder de locatieomschrijving, dan wordt de 
overspanning beschreven aan de hand van de uiterste dwarsdragers van het beschouwde 
veld of aan de hand van de nummering van de steunen (bijvoorbeeld veld1.3). 
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In geval van kokerbruggen en gewelfbruggen (met inbegrip van armco) gebeurt de nummering op basis van de aanwezige 
wanden, platen en moten van de brug: 

Element nummering van de elementen 

wanden - hoofdletters A, B, C, D, …. 

platen - letters a, b, c, … (van onder naar boven) 

moten - constructiedelen die in de langsas van de onderliggende weg door dwarse voegen 
gescheiden zijn: cijfers 1, 2, 3, … 
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- De nummering zoals hierboven beschreven, vormt de basis voor de nummering van alle andere objecten en/of elementen 
van deze objecten, bijvoorbeeld: 

- Objecten: 

- Pijler 3 

- Landhoofd12 

- Brugdekvoeg 5/6 

- Leuning H 

- Elementen van objecten: 

- de kolom (= het element) ter hoogte van hoofdligger B van Pijler 3 (= het object): “Kolom B” (of zelfs korter “B” bij 
locatieomschrijving) van het object “Brug - Pijler” met als naam “Pijler 3” 

- het oplegtoestel (= het element) ter hoogte van hoofdligger E van Oplegrij 7 (= het object): “Oplegtoestel E” (of zelfs 
korter “E” bij locatieomschrijving) van het object “Brug - Oplegrij” met als naam “Oplegrij 7” 

- Voor bestaande kunstwerken waarvoor reeds een nummering gekend is (als gevolg van de inspecties die eerder op het 
kunstwerk uitgevoerd zijn), blijft de vroeger toegepaste nummering van de elementen van toepassing. Deze nummering is 
aangeduid op de beschikbare inspectietekeningen. Deze nummering kan voor deze kunstwerken eerder bepaald zijn aan de 
hand van de voorschriften in het dienstorder “LI 93/50 van 1 juli 1993: Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken” (zie 
HIII, §3).  

2.5 Verwantschappen 

Verwantschappen tussen complexen kunnen ingegeven worden indien de complexen om bepaalde redenen met elkaar verwant 
zijn, bijvoorbeeld: 

- Kunstwerken die een gemeenschappelijk bouwdossier hebben 

- Bij vernieuwen van een brug is een nieuw Brug - Complex verwant met een oud Brug - Complex 

- Complexen met een gemeenschappelijke onderbouw (2 aparte complexen van het type Brug - Complex, maar met een 
gemeenschappelijk landhoofd) 

- Een Brug - Complex kan ook verwant zijn met een ander type complex (Tunnel - Complex of Keermuur - Complex), 
bijvoorbeeld een Brug - Complex is verwant met een onderliggend of aangrenzend Tunnel - Complex of Keermuur - Complex 
(aanloophellingen van een brug) 
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3 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR TUNNELS 

3.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor tunnels.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

3.2 Complex 

3.2.1 Beschrijving 

Bepaalde kunstwerken zijn gemakkelijk te beoordelen als zijnde een “tunnel”. 

Echter voor kokers en gewelven (en ook buizen) is het niet zo eenvoudig. Dergelijke kunstwerken kunnen zowel een brug of een 
tunnel zijn. Bijvoorbeeld is een kunstwerk van het type koker een “kokerbrug” of een “tunnel”? 

Om dit te beoordelen heeft EBS (richtinggevende) criteria opgesteld, die rekening houden met de globale dimensies van het 
kunstwerk. Deze zijn bepaald door vele kunstwerken te analyseren, om zo grenzen te kunnen bepalen. 

Nr Criterium Complex 

1 Kunstwerken die een “brug” zijn, zoals: liggerbrug, plaatbrug, 
vakwerkbrug, baileybrug, vierendeelbrug, boogbrug, bowstringbrug, 
tuibrug, hangbrug, integraalbrug, beweegbare brug, …  

Visueel ziet men onmiddellijk dat het een brug is. 

Deze kunstwerken hebben in de meeste gevallen oplegtoestellen en 
brugdekvoegen. Integraalbruggen hebben deze onderdelen echter niet. 

= “Brug - Complex” 

2 Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) Verdere criteria op basis van de lengte van 
het kunstwerk zijn vereist 

→ criterium 2a, 2b, 2c 

2a Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

L van het kunstwerk: L > 60m 

= “Tunnel - Complex” 

2b Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

L =< 20 m 

= “Brug - Complex” 

2c Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m >= L > 20 m  

Verdere criteria op basis van de lengte én 
breedte van het kunstwerk zijn vereist→ 
criterium 3a, 3b 

3a Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m >= L > 20 m 

EN 

L / (B x #cellen) > 5 

= “Tunnel - Complex” 

3b Kunstwerken van het type: koker, gewelf, buis (bijvoorbeeld armco) 

EN 

60m > L > 20 m 

EN 

L / (B x #cellen) =< 5 

= “Brug - Complex” 

Met: 

- L = de lengte in de koker, gewelf, buis (dus exclusief de aansluitende keermuren). 

- B = de totale breedte van de koker, gewelf, buis. 

- #cellen = aantal cellen van de koker, gewelf, buis (dit is niet het aantal moten volgens de lengterichting). 
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3.2.2 Naamgeving 

Er wordt 1 naam opgenomen, ook al is het kunstwerk historisch gekend onder verschillende namen. 

De naamgeving van het kunstwerk is vrij te kiezen. Er zijn geen algemene regels die de naam van het kunstwerk bepalen.  

De naamgeving van het kunstwerk mag niet bepalen tot welk type complex het kunstwerk behoort. Als in de naam “tunnel” 
voorkomt (bijv. historisch, of als gevolg van de terminologie die gebruikt werd tijdens de bouw van het kunstwerk), dan mag dit 
geen reden zijn om het kunstwerk sowieso als “Tunnel - Complex” te beoordelen. Het is aangewezen om de naam van 
bestaande kunstwerken ook aan te passen om verwarring te vermijden. 

3.2.3 Intekening 

Een Tunnel - Complex wordt ingetekend als een punt dat centraal gelegen is ter plaatse van de kruising van de bovenliggende 
weg (zone) en de onderliggende weg.     

3.3 Objecten 

3.3.1 Types 

Een Tunnel - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Tunnel - Koker 

- Tunnel - Grondkering 

- Tunnel - Kelder 

- Tunnel - Oplegrij 

- Tunnel - Wegdekbekleding 

- Tunnel - Leuning 

- Tunnel - Voertuigkerend element 

- Tunnel - Waterafvoer 

- Tunnel - Veiligheidsvoorziening 

- Tunnel - Verkenmerk 

- Tunnel - Geluidswerend scherm 

- Tunnel - Aanvaarbescherming 

- Tunnel - Trapconstructie apart 

3.3.2 Beschrijving en opdeling 

3.3.2.1 Tunnel - Koker 

Een “tunnelcomplex” wordt opgedeeld in “kokers” volgens het aantal aanwezige cellen (kokers, gewelven). 

Types: 

- kokertunnel 

- gewelftunnel 

- buistunnel (dit zijn ook de armcoduikers, stalen buizen, betonnen buizen) 

Bij een “tunnelcomplex” wordt iedere cel dus een apart object “koker”: 

- bij een kokertunnel met 1 of meerdere cellen, wordt er per cel 1 “koker” aangemaakt (ook voor de vluchtkokers) 

- bij een gewelftunnel met 1 of meerdere gewelven, wordt er per gewelf 1 koker aangemaakt 

- bij een buistunnel met 1 of meerdere buizen, wordt er per buis 1 koker aangemaakt. 

Indien de kokers gescheiden worden door een gemeenschappelijk element (bijvoorbeeld een tussenwand, kolommen, ….), dan 
is dit “element” een onderdeel van beide objecten. 

In geval van meerdere aparte kokers naast elkaar, die onderdeel zijn van 1 complex, wordt iedere koker een object “Tunnel - 
Koker” (bijvoorbeeld meervoudige armcoduikers) . 
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Voorbeelden: 

 

- Kokertunnel 

- Bestaat uit 2 cellen 

 

Besluit: 2 kokers 

 

- Buistunnel 

- Bestaat uit 9 buizen 

- Geheel is gekend als 1 
tunnelcomplex 

 

Besluit: 9 kokers 

3.3.2.2 Tunnel - Grondkering 

Binnen een tunnelcomplex kunnen er ook grondkeringen (keermuren) zijn.  

Per grondkering (of muur) die je ziet een object aanmaken (indien er geen apart “Keermuur - Complex” moet aangemaakt 
worden → zie toelichting complexen. MEMO: bij een “Tunnel - Complex” met grote en lange keermuren → keermuren als 1 of 
meerdere aparte complexen van het type “Keermuur - Complex” beheren). 

Inrit en uitrit altijd als apart object. 

Inrit (idem uitrit) (bijvoorbeeld in de vorm van U-bakken, of 2 L-muren) worden verder opgedeeld: per grondkering (muur) een 
object, ook al zijn ze met elkaar verbonden (boven- of ondergronds). 

3.3.2.3 Tunnel - Kelder 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Bijvoorbeeld technische ruimtes (pompkelders, ventilatie, …). 

Per kelder een apart object. 

3.3.2.4 Tunnel - Oplegrij 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Bijvoorbeeld bij tunnels met 2 kokers (of cellen) waarvan de dakplaat is opgebouwd uit liggers; de oplegrij bevindt zich dan ter 
hoogte van de tussenwand/tussenpijlers 

Per oplegrij een object aanmaken. 

3.3.2.5 Tunnel - Wegdekbekleding 

Ter herinnering: meerdere polygonen binnen 1 object kan niet. 

“Tunnel - Wegdekbekleding” is enkel op te nemen als het deel uit maakt van het beheer van het “Tunnel - Complex”.  

Opdeling op- en in  de tunnel (“op de tunnel” enkel indien relevant). 

Opdeling in dwarsrichting: 

- per materiaal een apart object (asfalt, tegels, beton, ingestrooid materiaal, …). 

Opdeling in lengterichting: 

- Gesloten gedeelte (= kokergedeelte) is apart object. 

- Open gedeelte (= grondkeringen) is apart object op te delen in voor en achter het gesloten gedeelte. 



 

  77 

3.3.2.6 Tunnel - Leuning 

Het betreft enkel publieke leuningen, en niet leuningen in bijvoorbeeld technische ruimtes. 

Borstwerkingen (bijvoorbeeld gemetste leuningen) worden ook als leuning aanzien. 

Per leuning (aangezien 1 continue polylijn) een object aanmaken. 

Opdeling op- en in  de tunnel. 

In geval van in- en uitritten: apart. 

Opdeling in dwarsrichting: per leuning een object (meestal zal dit 1 per tunnelkant zijn) 

Opdeling in lengterichting: leuning mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is. 

3.3.2.7 Tunnel - Voertuigkerend element 

= vangrail, New Jersey 

Per voertuigkerend element (aangezien 1 continue polylijn) een object aanmaken. 

Opdeling in dwarsrichting: per voertuigkerend element een object. 

Opdeling in lengterichting: voertuigkerend element mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is 

Kan zowel op, als in de tunnel toegepast worden. 

3.3.2.8 Tunnel - Waterafvoer 

De onderdelen van de waterafvoer worden niet apart ingetekend: alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen: 

- op en in de tunnel 

- volgens de lengterichting van de tunnel 

- in dwarsrichting (als er bijvoorbeeld meerdere kokers naast elkaar liggen). 

3.3.2.9 Tunnel - Veiligheidsvoorziening 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Ter info: onder de kenmerken kunnen de types vermeld worden (meerdere mogelijk): nooduitgang, brandkraan, reddingsboei,… 

Alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object: de onderdelen van de veiligheidsvoorziening worden niet apart 
ingetekend. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen in functie van het type voorziening. 

3.3.2.10 Tunnel - Verkenmerk 

Alle verkenmerken worden samen ingetekend als 1 object. 

Ieder verkenmerk van het “Tunnel - Complex” moet dus niet als apart object gedefinieerd worden. 

3.3.2.11 Tunnel - Geluidswerend scherm 

Het betreft enkel geluidsschermen die een fundamenteel onderdeel vormen van de tunnel. 

Per geluidswerend scherm (aangezien 1 continue lijn) een object aanmaken. 

Opdeling in dwarsrichting: per geluidswerend scherm een object. 

Opdeling in lengterichting: 

- geluidswerend scherm mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is; 

- geval van in- en uitritten (en geen onderdeel van een apart “Keermuur - Complex”): ook apart 

3.3.2.12 Tunnel - Aanvaarbescherming 

In geval van een geleidingswerk: per lijn een object. 

In geval van een dukdalf: 

- per dukdalf een apart object (is een punt) (een dukdalf kan bestaan uit meerdere gekoppelde palen); 

- indien meerdere dukdalven achter elkaar (zonder langse verbinding): deze vormen samen 1 object (is een lijn). 

Altijd opdelen in linkeroever en rechteroever. 

In lengterichting opsplitsen in opwaarts en afwaarts. 
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3.3.2.13 Tunnel - Trapconstructie apart 

Dit object is eerder uitzonderlijk.  

Het gaat over “aparte” trapconstructies. 

Opgelet: voor trapconstructies / traphallen die fungeren als nooduitgang moet een object aangemaakt worden 

Per trapconstructie een object aanmaken 

3.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- moet uniek zijn binnen het complex; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat (duidelijke identificatie); 

- bevat niet de naam van het complex; 

- is opgebouwd als volgt: Type object (exclusief het complextype “Tunnel”) + identificatie: 

De “identificatie” wordt bepaald aan de hand van: 

- ofwel de nummering van de elementen (zie paragraaf Elementen); 

- ofwel een duidelijke beschrijving; 

- ofwel een combinatie van de 2 bovenstaande. 

Voor de objecten van een Tunnel - Complex wordt dit: 

Type object Naam object Voorbeeld 

Tunnel - Koker Koker + identificatie Koker CD 

Tunnel - Grondkering Grondkering + identificatie Grondkering inrit koker AB 

Tunnel - Kelder Kelder + identificatie Kelder EMU 

Tunnel - Oplegrij Oplegrij + identificatie Oplegrij wand B 

Tunnel - Wegdekbekleding Wegdekbekleding + identificatie Wegdekbekleding koker AB 

Wegdekbekleding rijweg op tunnel 

Tunnel - Leuning Leuning + identificatie Leuning kant Antwerpen 

Tunnel - Voertuigkerend element Voertuigkerend element + identificatie Voertuigkerend element kant wand A 

Tunnel - Waterafvoer Waterafvoer + identificatie Waterafvoer in tunnel 

Waterafvoer op tunnel 

Tunnel - Veiligheidsvoorziening Veiligheidsvoorziening + identificatie Veiligheidsvoorziening 

Tunnel - Verkenmerk Verkenmerk + identificatie Verkenmerk 

Tunnel - Geluidswerend scherm Geluidswerend scherm + identificatie Geluidswerend scherm kant Brugge 

Tunnel - Aanvaarbescherming Aanvaarbescherming + identificatie Aanvaarbescherming LO opwaarts 

Tunnel - Trapconstructie apart Trapconstructie apart + identificatie Trapconstructie apart inrit koker AB 
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3.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Tunnel - Koker Polygoon Contouren van het object 

Tunnel - Grondkering Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Tunnel - Kelder Polygoon Contouren van het object 

Tunnel - Oplegrij Polylijn Van eerste oplegging tot de laatste oplegging in de betreffende 
rij 

Tunnel - Wegdekbekleding Polygoon Contouren van het object 

Tunnel - Leuning Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Tunnel - Voertuigkerend element Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Tunnel - Waterafvoer Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving 
van het punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object 
(= het geassocieerde deel) 

Tunnel - Veiligheidsvoorziening Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving 
van het punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object 
(= het geassocieerde deel) 

Tunnel - Verkenmerk Punt In de omgeving van het punt van het complex 

Tunnel - Geluidswerend scherm Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Brug – Aanvaarbescherming Punt / 
Polylijn 

Indien object een punt is: centraal op het object 

Indien object een lijn is: van ene uiteinde tot andere uiteinde 
van het object 

Tunnel - Trapconstructie apart Polygoon Contouren van het object 

3.4 Elementen 

3.4.1 Nummering van elementen 

De nummering van de elementen wordt altijd ondersteund door een 1 of meerdere inspectieplannen. Op deze plannen wordt 
duidelijk de nummering van de verschillende elementen weergegeven. 

De oplopende nummering van de elementen gebeurt als volgt: 

Onderliggende weg Wijze van nummering (= van aflopend naar oplopend nummer) van de elementen in 
de richtingen 

waterweg  - van opwaarts naar afwaarts 

- van linkeroever naar rechteroever 

Voor een kunstmatige waterweg waarbij de linker- en rechteroever niet 
conventioneel is vastgelegd, wordt de richting van de stijgende afstandspunten 
beschouwd als van opwaarts naar afwaarts. 

wegen - van de stijgende kilometerpunten en 

- van links naar rechts wanneer men de richting volgt van de stijgende 
kilometerpunten. 

De te beschouwen kilometerpunten zijn die van de weg met de hoogste hiërarchie 
(gewest, provincie, gemeente). Bij gelijke hiërarchie zijn het de kilometerpunten van 
de weg met de hoogste rang (autosnelwegen, ringwegen, lussen, 1e, 2e,3e en 4e net) 
en bij een zelfde rang die met het kleinste wegnummer. 
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De nummering gebeurt op basis van de aanwezige wanden, platen en moten van de tunnel: 

Element nummering van de elementen 

wanden - hoofdletters A, B, C, D, …. 

platen - letters a, b, c, … (van onder naar boven) 

moten - constructiedelen die in de langsas van de onderliggende weg door dwarse voegen 
gescheiden zijn: cijfers 1, 2, 3, … 

 

- De nummering zoals hierboven beschreven, vormt de basis voor de nummering van alle andere objecten en/of elementen 
van deze objecten, bijvoorbeeld: 

- Objecten: 

- Leuning B 

- Elementen van objecten: 

- de vleugelmuur (= het element) ter hoogte van wand D van koker CD (= het object): “Vleugelmuur D” (of zelfs korter 
“D” bij locatieomschrijving) van het object “Tunnel - Koker” met als naam “Koker CD” 

- Voor bestaande kunstwerken waarvoor reeds een nummering gekend is (als gevolg van de inspecties die eerder op het 
kunstwerk uitgevoerd zijn), blijft de vroeger toegepaste nummering van de elementen van toepassing. Deze nummering is 
aangeduid op de beschikbare inspectietekeningen. Deze nummering kan voor deze kunstwerken eerder bepaald zijn aan de 
hand van de voorschriften in het dienstorder “LI 93/50 van 1 juli 1993: Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken” (zie 
HIII, §3).  

3.5 Verwantschappen 

Verwantschappen tussen complexen kunnen ingegeven worden indien de complexen om bepaalde redenen met elkaar verwant 
zijn, bijvoorbeeld: 

- Kunstwerken die een gemeenschappelijk bouwdossier hebben 

- Bij vernieuwen van een tunnel is een nieuw Tunnel - Complex verwant met een oud Tunnel - Complex 

- Een Tunnel - Complex kan ook verwant zijn met een ander type complex (Brug - Complex of Keermuur - Complex), 
bijvoorbeeld een Tunnel - Complex kan verwant zijn met een aangrenzend Keermuur - Complex (in- en uitritten van een 
tunnel) 
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4 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR KEERMUREN 

4.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor keermuren.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

4.2 Complex 

4.2.1 Beschrijving 

Indien het kunstwerk enkel een keermuur bevat, dan is het uiteraard een Keermuur - Complex. 

Indien een kunstwerk gecatalogeerd is als “Tunnel - Complex”, is het noodzakelijk om lange keermuren (bijvoorbeeld het 
inrijgedeelte en uitrijgedeelte, of U-bakken tussen 2 kokers) als aparte complexen van het type “Keermuur - Complex“ te 
beschouwen en apart te beheren en inspecteren. Men bekomt dan: 1 Tunnel - Complex en 2x een  “Keermuur - Complex”. Tot 
nu toe behoorden deze keermuren tot de tunnel. 

Indien een kunstwerk gecatalogeerd is als “Brug - complex”, is het noodzakelijk om lange keermuren (bijvoorbeeld bij een 
onderdoorgang) als 1 of meerdere “Keermuur - Complex” te beschouwen en apart te beheren en inspecteren. 

Keermuren (grondkeringen) kunnen enkel onderdeel zijn van een “Tunnel - Complex” of “Brug - Complex” zijn als de omvang 
ervan beperkt is (in verhouding van de tunnel / brug zelf).  

4.2.2 Naamgeving 

Er wordt 1 naam opgenomen, ook al is het kunstwerk historisch gekend onder verschillende namen. 

De naamgeving van het kunstwerk is vrij te kiezen. Er zijn geen algemene regels die de naam van het kunstwerk bepalen.  

In geval het complex aansluit op een “Tunnel - Complex” of “Brug - Complex”, is het aangewezen om in de naam van het 
Keermuur - Complex ook de naam van de tunnel of brug op te nemen, en aan te vullen met bijvoorbeeld “Keermuur kant Oost”. 

4.2.3 Intekening 

Een Keermuur - Complex wordt ingetekend als een punt dat gelegen is ter plaatse van het midden van de keermuur. 

Indien het complex 1 bestaat uit 2 tegenover elkaar staande muren (bijvoorbeeld een U-bak), dan wordt het punt tussen deze 2 
muren geplaatst.  

Indien het complex bestaat uit 1 muur, dan wordt het punt op de muur zelf geplaatst.     

4.3 Objecten 

4.3.1 Types 

Een Keermuur - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Keermuur - Grondkering 

- Keermuur - Kelder 

- Keermuur - Wegdekbekleding 

- Keermuur - Leuning 

- Keermuur - Voertuigkerend element 

- Keermuur - Waterafvoer 

- Keermuur - Veiligheidsvoorziening 

- Keermuur - Verkenmerk 

- Keermuur - Geluidswerend scherm 

- Keermuur - Trapconstructie apart 
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4.3.2 Beschrijving en opdeling 

4.3.2.1 Keermuur - Grondkering 

Per grondkering (of muur) die je ziet een object. 

U-bakken, of 2 L-muren: per grondkering (muur) een object, ook al zijn ze met elkaar verbonden (boven- of ondergronds). 

4.3.2.2 Keermuur - Kelder 

Dit object is eerder uitzonderlijk. 

Bijvoorbeeld technische ruimtes (pompkelders, ventilatie, …). 

Per kelder een apart object. 

4.3.2.3 Keermuur - Wegdekbekleding 

Ter herinnering: meerdere polygonen binnen 1 object kan niet. 

“Keermuur - Wegdekbekleding” is enkel op te nemen als het deel uit maakt van het beheer van het “Keermuur - Complex”.  

Opdeling in dwarsrichting: 

- per materiaal een apart object (asfalt, tegels, beton, ingestrooid materiaal, …). 

4.3.2.4 Keermuur - Leuning 

Het betreft enkel publieke leuningen. 

Borstwerkingen (bijvoorbeeld gemetste leuningen) worden ook als leuning aanzien. 

Per leuning (aangezien 1 continue lijn) een object aanmaken. 

Opdelen in dwars- en lengterichting mag. 

4.3.2.5 Keermuur - Voertuigkerend element 

= vangrail, New Jersey 

Per voertuigkerend element (aangezien 1 continue lijn) een object aanmaken. 

In dwarsrichting: per voertuigkerend element een object. 

In lengterichting: voertuigkerend element mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is. 

Kan zowel op, als onderaan de keermuur toegepast worden. 

4.3.2.6 Keermuur - Waterafvoer 

De onderdelen van de waterafvoer worden niet apart ingetekend: alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen. 

4.3.2.7 Keermuur - Veiligheidsvoorziening 

Dit object is eerder uitzonderlijk. 

Ter info: onder de kenmerken kunnen de types vermeld worden (meerdere mogelijk): nooduitgang, brandkraan, reddingsboei,… 

Alle onderdelen worden samen ingetekend als 1 object: de onderdelen van de veiligheidsvoorziening worden niet apart 
ingetekend. 

Maar indien praktischer, mag men wel opdelen in functie van het type voorziening. 

4.3.2.8 Keermuur - Verkenmerk 

Alle verkenmerken worden samen ingetekend als 1 object. 

Ieder verkenmerk van het “Keermuur - Complex” moet dus niet als apart object gedefinieerd worden. 

4.3.2.9 Keermuur - Geluidswerend scherm 

Het betreft enkel geluidsschermen die een fundamenteel onderdeel vormen van de keermuur. 

Per geluidswerend scherm (aangezien 1 continue lijn) een object aanmaken. 

In dwarsrichting: per geluidswerend scherm een object. 

In lengterichting: geluidswerend scherm mag opgedeeld worden in meerdere objecten als dit praktischer is. 
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4.3.2.10 Keermuur - Trapconstructie apart 

Dit object is eerder uitzonderlijk. 

Het gaat over “aparte” trapconstructies. 

Opgelet: voor trapconstructies / traphallen die fungeren als nooduitgang moet een object aangemaakt worden. 

Per trapconstructie een object aanmaken. 

4.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- moet uniek zijn binnen het complex; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat (duidelijke identificatie); 

- bevat niet de naam van het complex; 

- is opgebouwd als volgt: Type object (exclusief het complextype “Keermuur”) + identificatie: 

De “identificatie” wordt bepaald aan de hand van: 

- ofwel de nummering van de elementen (zie paragraaf Elementen); 

- ofwel een duidelijke beschrijving; 

- ofwel een combinatie van de 2 bovenstaande. 

Voor de objecten van een Keermuur - Complex wordt dit: 

 

Type object Naam object Voorbeeld 

Keermuur - Grondkering Grondkering Grondkering aanloophelling kant 1-A  

Grondkering kant Oostende wand C 

Keermuur - Kelder Kelder Kelder 

Keermuur - Wegdekbekleding Wegdekbekleding Wegdekbekleding inrit rijweg kant A 

Keermuur - Leuning Leuning Leuning op de muur 

Keermuur - Voertuigkerend 
element 

Voertuigkerend element Voertuigkerend element op de 
keermuur 

Voertuigkerend element kant wand C 

Keermuur - Waterafvoer Waterafvoer Waterafvoer 

Keermuur - 
Veiligheidsvoorziening 

Veiligheidsvoorziening Veiligheidsvoorziening 

Keermuur - Verkenmerk Verkenmerk Verkenmerk 

Keermuur - Geluidswerend 
scherm 

Geluidswerend scherm Geluidswerend scherm 

Keermuur - Trapconstructie apart rapconstructie apart Trapconstructie apart 
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4.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Keermuur - Grondkering Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Keermuur - Kelder Polygoon Contouren van het object 

Keermuur - Wegdekbekleding Polygoon Contouren van het object 

Keermuur - Leuning Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Keermuur - Voertuigkerend element Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Keermuur - Waterafvoer Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving van het 
punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object (= het 
geassocieerde deel) 

Keermuur - Veiligheidsvoorziening Punt Indien niet opgedeeld in meerdere objecten: in de omgeving van het 
punt van het complex 

Indien opgedeeld in meerdere objecten: centraal op het object (= het 
geassocieerde deel) 

Keermuur - Verkenmerk Punt In de omgeving van het punt van het complex 

Keermuur - Geluidswerend scherm Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van het object 

Keermuur - Trapconstructie apart Polygoon Contouren van het object 

4.4 Elementen 

4.4.1 Nummering van elementen 

De nummering van de elementen wordt altijd ondersteund door een 1 of meerdere inspectieplannen. Op deze plannen wordt 
duidelijk de nummering van de verschillende elementen weergegeven. 

Er zijn geen specifieke regels voor de keermuren. Richtinggevend kan men een gelijkaardige  nummering toepassen als de 
elementen van een Tunnel - Complex.   

4.5 Verwantschappen 

Verwantschappen tussen complexen kunnen ingegeven worden indien de complexen om bepaalde redenen met elkaar verwant 
zijn, bijvoorbeeld: 

- Kunstwerken die een gemeenschappelijk bouwdossier hebben 

- Bij vernieuwen van een keermuur is een nieuw Keermuur - Complex verwant met een oud Keermuur - Complex 

- Een Keermuur - Complex kan ook verwant zijn met een ander type complex (Brug - Complex of Tunnel - Complex), 
bijvoorbeeld een Keermuur - Complex kan verwant zijn met een aangrenzend Tunnel - Complex (in- en uitritten van een 
tunnel) 
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5 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SLUIZEN 

5.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor sluizen.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

5.2 Complex 

5.2.1 Beschrijving 

Een sluis is een waterbouwkundige constructie met één of meerdere beweegbare waterkeringen, die twee panden van een 
waterweg met verschillend waterpeil met elkaar verbindt en als doel heeft om water en/of schepen door te laten. 

Een sluis omvat bijgevolg de vaste waterbouwkundige constructie, de beweegbare waterkeringen en bijkomende 
aanhorigheden zoals vlottende bolders, aanvaarbescherming... 

Sluizen zitten in iASSET als een complex van het type “Sluis - Complex”. Dergelijk Sluis - Complex gaat over één individuele sluis.  

Bijvoorbeeld op onderstaande locatie in Diepenbeek ligt er niet één sluis, maar drie sluizen naast elkaar. Per sluis wordt een 
Sluis - Complex aangemaakt. 

 

Als er twee naast elkaar liggende constructies, bijvoorbeeld twee sluizen of een sluis en een stuw zijn (eventueel met een 
gemeenschappelijke muur) en de constructieopbouw qua vormgeving en stabiliteit geen logische scheiding tussen beide 
aangeeft, dan wordt de scheiding tussen beide arbitrair op de middellijn gelegd. 

5.2.2 Naamgeving 

Algemene richtlijn bij de naamgeving is dat de naam begint met een hoofdletter, uniek moet zijn en dat je op basis van de naam 
kan afleiden over welk Sluis - Complex het gaat en waar het zich situeert.  

Geef bij voorkeur het Sluis - Complex een naam volgens één van onderstaande opties:  

- “Sluisnaam” te “(Deel)Gemeente”: bijvoorbeeld Sint-Jorissluis te Gent 

- Sluis te “(Deel)Gemeente”: bijvoorbeeld Sluis te Denderleeuw 

- Klasse … sluis te “(Deel)Gemeente”: bijvoorbeeld Klasse Vb sluis te Sint-Baafs-Vijve 

Indien er een deelgemeente (gekend) is, dan heeft dit de voorkeur op de naam van de gemeente. 

Als het niet lukt om een unieke naam te geven met bovenstaande opties, voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of 
een volgnummer toe. 

5.2.3 Intekening 

Een Sluis - Complex wordt ingetekend als een punt dat centraal gelegen is in de vaste waterbouwkundige constructie van de 
sluis. 
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5.3 Objecten 

5.3.1 Types 

Een Sluis - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Sluis - Vaste waterbouwkundige constructie 

- Sluis - Beweegbare waterkerende constructie 

- Sluis - Verlaat omloopriool 

- Sluis - Aanmeervoorziening  

- Sluis - Aanvaarbescherming  

- Sluis - Waterafvoer 

- Sluis - Leuning  

5.3.2 Beschrijving en opdeling 

5.3.2.1 Sluis - Vaste waterbouwkundige constructie 

De “Sluis - Vaste waterbouwkundige constructie” is de vaste bouwkundige constructie van een sluis. Deze is water- en 
grondkerend en neemt de krachten van de beweegbare waterkerende constructie op. 

De vaste waterbouwkundige constructie omvat in grote lijnen onderstaande zaken: 

- Sluis: de sluishoofden en sluiskolk(en) 

- Omloopriool: de koker of ronde buis van het omloopriool 

De vaste waterbouwkundige constructie bevat de volledige constructie vanaf (en inclusief) de kopse muren aan beide zijden. 

De elementen van de vaste waterbouwkundige constructie kunnen zich evenwel uitstrekken tot in de voorhaven:  

- De bodembescherming die aanwezig is in de voorhaven van een sluis behoort mee tot de vaste waterbouwkundige 
constructie. 

- Een wand in het midden van de waterweg in het verlengde van de vaste waterbouwkundige constructie, die één 
doorlopende constructie is en dezelfde constructieopbouw heeft als de rest van de vaste waterbouwkundige constructie, 
wordt volledig mee opgenomen onder de vaste waterbouwkundige constructie. Als deze wand in het midden van de 
waterweg niet fysiek verbonden zou zijn met de vaste waterbouwkundige constructie en/of een andere constructieopbouw 
zou hebben, dan wordt deze wand in de toepassing ingegeven als een aanvaarbescherming. 

De rood omcirkelde wand van de sluis van Wijnegem op onderstaande figuur maakt mee deel uit van de vaste 
waterbouwkundige constructie van zowel de middensluis als de duwvaartsluis. Als de constructie van de wand niet duidelijk zou 
kunnen toegekend worden aan één van beide sluizen, dan wordt ook in deze situatie de scheiding arbitrair op de middenlijn 
gelegd. 

 

Standaard wordt er één vaste waterbouwkundige constructie aangemaakt per Sluis - Complex. In geval van de aanwezigheid van 
een omloopriool, kan er voor dit omloopriool een tweede en derde vaste waterbouwkundige constructie aangemaakt worden 
onder hetzelfde complex. 

Het grensvlak tussen vaste waterbouwkundige constructies en beweegbare waterkerende constructies wordt uitgelegd bij de 
beschrijving van het object Sluis - Beweegbare waterkerende constructie. 
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5.3.2.2 Sluis - Beweegbare waterkerende constructie 

De “Sluis - Beweegbare waterkerende constructie” is een beweegbare bouwkundige constructie om een waterpeilverschil te 
keren. 

Er wordt één beweegbare waterkerende constructie aangemaakt per sluisdeur. 

Een puntdeur bestaat uit twee deurvleugels en vormt als geheel één beweegbare waterkerende constructie.  

 

De beweegbare waterkerende constructie heeft raakvlakken met andere constructies zoals de vaste waterbouwkundige 
constructie en de EMU.  

- De elementen nodig voor de krachtsoverdracht van de beweegbare waterkerende constructie naar de vaste 
waterbouwkundige constructie behoren nog tot de beweegbare waterkerende constructie. Het gaat onder meer om 
verankeringen van halsbeugel en taats, drukstoelen op de vaste constructie … Zowel de (anker)stoelen verbonden aan de 
vaste bouwkundige constructie als de bijhorende ankerstaven in de vaste waterbouwkundige constructie behoren nog tot de 
(inspectie van de) beweegbare waterkerende constructie. 

- Aan de beweegbare waterkerende constructie wordt EMU gekoppeld voor het bewegen van de constructie als geheel en 
eventueel ook voor het bewegen van de afsluitconstructie van de nivelleeropeningen van de sluisdeur. Het 
aankoppelingsoog bevestigd op de beweegbare waterkerende constructie en de bijhorende pen behoren nog tot de 
beweegbare waterkerende constructie. De onderdelen erachter behoren tot de EMU. Eén uitzondering is dan nog de 
cardankoppeling die bevestigd is in de vaste constructie. Deze cardankoppeling behoort ook tot de beweegbare 
waterkerende constructie. 

5.3.2.3 Sluis - Verlaat omloopriool 

Het “Sluis - Verlaat omloopriool” is een beweegbare afsluitconstructie van een omloopriool. Het kan gaan om vlinderkleppen, 
cilinderschuiven, wielschuiven… 

Er wordt één object Sluis - Verlaat omloopriool aangemaakt per beweegbare afsluitconstructie. 

Voor de raakvlakken met de vaste waterbouwkundige constructie en EMU worden dezelfde principes gehanteerd als uitgelegd 
bij de beschrijving van het object Sluis - Beweegbare waterkerende constructie. 

5.3.2.4 Sluis - Aanmeervoorziening 

Een aanmeervoorziening is een constructie die schepen kunnen gebruiken om aan te meren en hun trossen aan te bevestigen.  

Er wordt enkel een object Sluis - Aanmeervoorziening aangemaakt voor constructies van het type vlottende bolder en dukdalf. 
Voor andere aanmeervoorzieningen zoals vaste bolders, haalkommen en -pennen, meerringen… wordt geen object aangemaakt. 
Dit zijn elementen onder een de Sluis - Vaste waterbouwkundige constructie. 

Er wordt één object Sluis - Aanmeervoorziening gecreëerd per punt (in geval van één individuele vlottende bolder of dukdalf) of 
per lijn (in geval van bijvoorbeeld een rij van (individuele) dukdalven). 

5.3.2.5 Sluis - Aanvaarbescherming 

Een aanvaarbescherming is een constructie om schepen te geleiden en/of te verhinderen dat ze ergens tegenaan varen. Een 
voorbeeld van een aanvaarbescherming zijn geleidewerken. 

Er wordt een object Sluis - Aanvaarbescherming gecreëerd per punt (in geval van één enkele individuele dukdalf/paal) of per 
aaneengesloten lijn met dezelfde constructieopbouw (in geval van een verbonden constructie of een rij van individuele 
dukdalven/palen). 
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Concreet toegepast op de sluizen van Diepenbeek betekent dit dat er per sluis vier aanvaarbeschermingen aangemaakt dienen 
te worden. De vier aanvaarbeschermingen voor het middensas Diepenbeek zijn aangeduid in het rood. 

 

5.3.2.6 Sluis - Waterafvoer 

De waterafvoer van sluizen zijn drains achter de wanden van de vaste waterbouwkundige constructie.  

Er wordt één object Sluis - Waterafvoer aangemaakt per drain. 

5.3.2.7 Sluis - Leuning 

Het object Sluis - Leuning is gecreëerd voor “publieke leuningen”. In geval van sluizen gaat het om leuningen op het terrein van 
een site of op de vaste waterbouwkundige constructie.  

Leuningen in een kelder (van de vaste constructie) of op de passerelle van een beweegbare waterkerende constructie worden 
niet aangemaakt als aparte objecten, maar zijn elementen onder de objecten van de vaste waterbouwkundige constructie of de 
beweegbare waterkerende constructie. 

Er wordt een object Sluis - Leuning gecreëerd per aaneengesloten leuning met dezelfde constructieopbouw. 

5.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- bevat de naam van het complex; 

- moet uniek zijn; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat. 

Als het niet lukt om de objecten onder een Sluis - Complex een unieke naam te geven met de optie(s) in onderstaande tabel, 
voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of een volgnummer toe. 

Type object Principe naamgeving Voorbeelden 

Sluis - Vaste waterbouwkundige 
constructie 

Eén van onderstaande opties: 

- Vaste constructie + naam van het 
bijhorend Sluis - Complex 

- Omloopriool + ligging (LO of RO) + 
naam van het bijhorend Sluis - 
Complex 

- Vaste constructie Noordersluis te 
Diepenbeek 

- Omloopriool RO Middensluis te 
Genk  

Sluis - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Type constructie + ligging (opw, midden 
of afw) + naam van het bijhorend Sluis - 
Complex 

- Puntdeur opw Noordersluis te 
Diepenbeek 

- Vloeddeur type puntdeur opw 
Visserijsluis te Oostende 

Sluis - Verlaat omloopriool Type constructie + ligging (LO/RO en/of 
opw/afw) + naam van het bijhorend 
Sluis - Complex 

- Vlinderklep RO afw Duwvaartsluis 
te Hasselt 

Sluis - Aanmeervoorziening Eén van onderstaande opties: 

- Type constructie + volgnummer 
indien van toepassing (nummering 

- Vlottende bolder 3 LO Middensluis 
te Diepenbeek 
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van opwaarts naar afwaarts) + ligging 
(LO of RO) + naam van het bijhorend 
Sluis - Complex 

- Type constructie + ligging (LO/RO 
en/of opw/afw) + naam van het 
bijhorend Sluis - Complex 

- Dukdalven RO opw Noordersluis te 
Genk 

Sluis - Aanvaarbescherming Eén van onderstaande opties: 

- Type constructie + volgnummer 
indien van toepassing (nummering 
van opwaarts naar afwaarts) + ligging 
(LO of RO) + naam van het bijhorend 
Sluis - Complex 

- Type constructie + ligging (LO/RO 
en/of opw/afw) + naam van het 
bijhorend Sluis - Complex 

- Dukdalf 4 LO Noordersluis te Genk 

- Geleidewerk LO afw Middensluis te 
Genk 

- Dukdalven RO opw Noordersluis te 
Genk 

Sluis - Waterafvoer Drain + ligging (LO of RO) + naam van 
het bijhorend Sluis - Complex 

- Drain RO Middensluis te Genk 

Sluis - Leuning Leuning + volgnummer indien van 
toepassing (nummering van opwaarts 
naar afwaarts) + ligging (LO of RO) + 
Naam van het bijhorend Sluis - Complex 

- Leuning 2 LO Noordersluis te 
Hasselt 

5.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Sluis - Vaste waterbouwkundige 
constructie 

Polygoon / 
Polylijn 

Indien sluishoofden en sluiskolken: een polygoon die de volledige 
omvang van de wanden (ook in geval van een gemeenschappelijke 
muur) en eventuele verankeringen van de fysieke constructie omvat. 

Indien omloopriool: een polylijn van ene uiteinde tot andere uiteinde 
van het omloopriool 

Sluis - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Polygoon Contouren van de sluisdeur in kering 

Sluis - Verlaat omloopriool Polygoon Contouren van het verlaat in kering 

Sluis - Aanmeervoorziening Punt / 
Polylijn 

Indien vlottende bolder of individuele dukdalf: een punt 

Indien rij van dukdalven: een polylijn 

Sluis - Aanvaarbescherming Punt / 
Polylijn 

Indien individuele dukdalf of paal: een punt 

Indien geleidewerk of rij van individuele dukdalven of palen: een 
polylijn 

Sluis - Waterafvoer Punt Punt op de plaats waar de drain uitwatert 

Sluis - Leuning Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van de leuning 
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5.4 Elementen 

5.4.1 Nummering van elementen 

Er zijn geen richtlijnen voor de nummering van de elementen. 

5.5 Verwantschappen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanbevolen verwantschappen tussen complexen of objecten van 
sluizen en complexen of objecten van andere types van kunstwerken. 

Type complex en/of 
object 

Type complex en/of 
object 

Reden 

Sluis - Complex Site - Complex Voor elke sluis is er één verwante site. Meerdere sluizen en/of stuwen 
kunnen wel verwant gemaakt worden aan dezelfde site. 

Sluis - Complex Sluis - Complex 

Stuw - Complex 

Sluizen en/of stuwen worden aan elkaar verwant gemaakt als ze op 
dezelfde locatie liggen (en bijgevolg dezelfde verwante site hebben). 

Sluis - Complex Reserve en onderhoud 
- Complex 

De complexen met constructies of onderdelen voor reserve en 
onderhoud worden gelinkt aan de sluiscomplexen waarvoor deze 
constructies of onderdelen kunnen gebruikt worden. Dit is enkel van 
toepassing voor Reserve en onderhoud - Complexen die slechts objecten 
bevatten voor één ander Sluis - Complex. Als een Reserve en onderhoud - 
Complex objecten bevat voor meerder andere complexen, dan worden 
niet de complexen, maar wel de desbetreffende objecten verwant 
gemaakt. 

Sluis - Vaste 
waterbouwkundige 
constructie 

RO - Tijdelijke 
waterkerende 
constructie 

De tijdelijke waterkerende constructies worden verwant gemaakt aan alle 
sluishoofden en/of sluiskolken en/of omloopriolen waarvoor ze gebruikt 
kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de afmetingen en 
de ontwerpbelasting. 

Sluis - Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

RO - Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

De reserve beweegbare waterkerende constructies worden verwant 
gemaakt aan alle beweegbare waterkerende constructies die ze zouden 
kunnen vervangen. 

Sluis - Verlaat 
omloopriool 

RO - Verlaat 
omloopriool 

De reserve verlaten omloopriool worden verwant gemaakt aan alle 
verlaten die ze zouden kunnen vervangen. 

Sluis - … RO - Reserveonderdeel 

RO - Hijsvoorziening 

De reserveonderdelen en hijsvoorzieningen worden verwant gemaakt aan 
alle objecten waar ze kunnen gebruikt worden. 
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6 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR STUWEN 

6.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor stuwen.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

6.2 Complex 

6.2.1 Beschrijving 

Een stuw is een beweegbare of vaste waterbouwkundige constructie met als doel het instellen en op peil houden van het 
waterniveau in het opwaarts gelegen pand van de waterweg of -loop. 

Een  stuw omvat bijgevolg de vaste waterbouwkundige constructie, de (beweegbare) waterkering(en) en bijkomende 
aanhorigheden zoals aanvaarbescherming, leuningen, verkenmerken, ... 

Een Stuw - Complex gaat over één individueel regelbare stuw. Als meerdere stuwopeningen naast elkaar liggen, maar de 
afsluitconstructies zijn individueel te regelen, dan worden deze ingegeven als aparte stuwen. Als meerdere afsluitconstructies 
(bv. kleppen) als één geheeld bediend worden, dan is dit één stuw. 

Bijvoorbeeld op onderstaande locatie in Asper liggen drie stuwen naast één sluis. Per stuw wordt een apart Stuw - Complex 
aangemaakt. 

 

Als er twee naast elkaar liggende constructies, bijvoorbeeld twee stuwen of een sluis en een stuw zijn (eventueel met een 
gemeenschappelijke muur) en de constructieopbouw qua vormgeving en stabiliteit geen logische scheiding tussen beide 
aangeeft, dan wordt de scheiding tussen beide op de middellijn gelegd. 

6.2.2 Naamgeving 

Algemene richtlijn bij de naamgeving is dat de naam begint met een hoofdletter, uniek moet zijn en dat je op basis van de naam 
kan afleiden over welk Stuw - Complex het gaat en waar het zich situeert. 

Geef bij voorkeur het Stuw - Complex een naam volgens één van onderstaande opties:  

- “Stuwnaam” te “(deel)gemeente”: bijvoorbeeld Keizerinnestuw te Brugge 

- Stuw te “(deel)gemeente”: bijvoorbeeld Stuw te Aalst 

Indien er een deelgemeente (gekend) is, dan heeft dit de voorkeur op de naam van de gemeente. 

Als het niet lukt om een unieke naam te geven met bovenstaande opties, voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of 
een volgnummer toe. 

6.2.3 Intekening 

Een Stuw - Complex wordt ingetekend als een punt dat centraal gelegen is in de vaste waterbouwkundige constructie van de 
stuw. 
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6.3 Objecten 

6.3.1 Types 

Een Stuw - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Stuw - Vaste waterbouwkundige constructie 

- Stuw - Beweegbare waterkerende constructie 

- Stuw - Aanvaarbescherming  

- Stuw - Waterafvoer 

- Stuw - Leuning  

6.3.2 Beschrijving en opdeling 

6.3.2.1 Stuw - Vaste waterbouwkundige constructie 

De “Stuw - Vaste waterbouwkundige constructie” is de vaste bouwkundige constructie van een stuw. Deze is water- en 
grondkerend en neemt de krachten van de beweegbare waterkerende constructie op. 

De vaste waterbouwkundige constructie omvat in grote lijnen volledige constructie van het stuwhoofd vanaf (en inclusief) de 
kopse muren aan beide zijden. 

Sommige elementen van de vaste waterbouwkundige constructie kunnen zich evenwel verder uitstrekken:  

- De bodembescherming die aanwezig is voor of achter het stuwhoofd behoort mee tot de vaste waterbouwkundige 
constructie. 

- Een wand in het midden van de waterweg in het verlengde van de vaste waterbouwkundige constructie, die één 
doorlopende constructie is en dezelfde constructieopbouw heeft als de rest van de vaste waterbouwkundige constructie, 
wordt volledig mee opgenomen onder de vaste waterbouwkundige constructie.  

Er wordt één vaste waterbouwkundige constructie aangemaakt per Stuw - Complex. 

Het grensvlak tussen vaste waterbouwkundige constructies en beweegbare waterkerende constructies wordt uitgelegd bij de 
beschrijving van het object Stuw - Beweegbare waterkerende constructie. 

6.3.2.2 Stuw - Beweegbare waterkerende constructie 

De “Stuw - Beweegbare waterkerende constructie” is een beweegbare bouwkundige constructie om een waterpeilverschil te 
keren. 

Er wordt één beweegbare waterkerende constructie aangemaakt per “deur”/beweegbaar gedeelte van een beweegbare stuw. 

De beweegbare waterkerende constructie heeft raakvlakken met andere constructies zoals de vaste waterbouwkundige 
constructie en de EMU.  

- De elementen nodig voor de krachtsoverdracht van de beweegbare waterkerende constructie naar de vaste 
waterbouwkundige constructie behoren nog tot de beweegbare waterkerende constructie. Het gaat onder meer om 
verankeringen van draaiassen. Zowel de (anker)stoelen verbonden aan de vaste bouwkundige constructie als de bijhorende 
ankerstaven in de vaste waterbouwkundige constructie behoren nog tot de (inspectie van de) beweegbare waterkerende 
constructie. 

- Aan de beweegbare waterkerende constructie wordt EMU gekoppeld voor het bewegen van de constructie als geheel. Het 
aankoppelingsoog bevestigd op de beweegbare waterkerende constructie en de bijhorende pen behoren nog tot de 
beweegbare waterkerende constructie. De onderdelen erachter behoren tot de EMU. Eén uitzondering is dan nog de 
cardankoppeling die bevestigd is in de vaste constructie. Deze cardankoppeling behoort ook tot de beweegbare 
waterkerende constructie. 

6.3.2.3 Stuw - Aanvaarbescherming 

Een aanvaarbescherming is een constructie om te verhinderen dat schepen ergens tegenaan varen.  

Er wordt een object Stuw - Aanvaarbescherming gecreëerd per punt (in geval van één enkele individuele paal) of per 
aaneengesloten lijn met dezelfde constructieopbouw (in geval van een verbonden constructie of een rij van individuele palen). 

6.3.2.4 Stuw - Waterafvoer 

De waterafvoer van sluizen zijn drains achter de wanden van de vaste waterbouwkundige constructie.  

Er wordt één object Stuw - Waterafvoer aangemaakt per drain. 
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6.3.2.5 Stuw - Leuning 

Het object Stuw - Leuning is gecreëerd voor “publieke leuningen”. In geval van stuw gaat het om leuningen op het terrein van 
een site of op de vaste waterbouwkundige constructie.  

Leuningen in een kelder (van de vaste constructie) of op een passerelle van een beweegbare waterkerende constructie worden 
niet aangemaakt als aparte objecten, maar zijn elementen onder de objecten van de vaste waterbouwkundige constructie of de 
beweegbare waterkerende constructie. 

Er wordt een object Sluis - Leuning gecreëerd per aaneengesloten leuning met dezelfde constructieopbouw. 

6.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- bevat de naam van het complex; 

- moet uniek zijn; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat. 

Als het niet lukt om de objecten onder een Stuw - Complex een unieke naam te geven met de optie(s) in onderstaande tabel, 
voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of een volgnummer toe. 

Type object Principe naamgeving Voorbeelden 

Stuw - Vaste waterbouwkundige 
constructie 

Stuwhoofd + naam van het bijhorend 
Stuw - Complex 

- Stuwhoofd Stuw te Aalst 

Stuw - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Type constructie + naam van het 
bijhorend Stuw - Complex 

- Hefdeur Stuw te Merelbeke 

Stuw - Aanvaarbescherming Eén van onderstaande opties: 

- Type constructie + volgnummer 
indien van toepassing (nummering 
van opwaarts naar afwaarts) + ligging 
(LO of RO) + naam van het bijhorend 
Stuw - Complex 

- Type constructie + ligging (LO/RO 
en/of opw/afw) + naam van het 
bijhorend Stuw - Complex 

- Paal 1 LO Stuw te Pollare 

- Palenrij LO opw Stuw te Pollare 

Stuw - Waterafvoer Drain + ligging (LO of RO) + naam van 
het bijhorend Stuw - Complex 

- Drain LO Stuw Brusselsepoortsluis 
te Gentbrugge 

Stuw - Leuning Leuning + volgnummer indien van 
toepassing (nummering van opwaarts 
naar afwaarts) + ligging (LO of RO) + 
Naam van het bijhorend Stuw - Complex 

- Leuning 2 LO Stuw te Oudenaarde 

6.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Stuw - Vaste waterbouwkundige 
constructie 

Polygoon een polygoon die de volledige omvang van de wanden (ook in geval van 
een gemeenschappelijke muur) en eventuele verankeringen van de 
fysieke constructie van het stuwhoofd omvat. 

Stuw - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Polygoon Contouren van de constructie in kering 

Stuw - Aanvaarbescherming Punt / 
Polylijn 

Indien individuele paal: een punt 

Indien rij van (individuele) palen: een polylijn 

Stuw - Waterafvoer Punt Punt op de plaats waar de drain uitwatert 

Stuw - Leuning Polylijn Van ene uiteinde tot andere uiteinde van de leuning 
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6.4 Elementen 

6.4.1 Nummering van elementen 

Er zijn geen richtlijnen voor de nummering van de elementen. 

6.5 Verwantschappen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanbevolen verwantschappen tussen complexen of objecten van 
stuwen en complexen of objecten van andere types van kunstwerken. 

Type complex en/of 
object 

Type complex en/of 
object 

Reden 

Stuw - Complex Site - Complex Voor elke stuw is er één verwante site. Meerdere sluizen en/of stuwen 
kunnen wel verwant gemaakt worden aan dezelfde site. 

Stuw - Complex Sluis - Complex 

Stuw - Complex 

Sluizen en/of stuwen worden aan elkaar verwant gemaakt als ze op 
dezelfde locatie liggen (en bijgevolg dezelfde verwante site hebben). 

Stuw - Complex Reserve en onderhoud 
- Complex 

De complexen met constructies of onderdelen voor reserve en 
onderhoud worden gelinkt aan de stuwcomplexen waarvoor deze 
constructies of onderdelen kunnen gebruikt worden. Dit is enkel van 
toepassing voor Reserve en onderhoud - Complexen die slechts objecten 
bevatten voor één ander Stuw - Complex. Als een Reserve en onderhoud - 
Complex objecten bevat voor meerder andere complexen, dan worden 
niet de complexen, maar wel de desbetreffende objecten verwant 
gemaakt. 

Stuw - Vaste 
waterbouwkundige 
constructie 

RO - Tijdelijke 
waterkerende 
constructie 

De tijdelijke waterkerende constructies worden verwant gemaakt aan alle 
stuwhoofden waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de afmetingen en de ontwerpbelasting. 

Stuw - Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

RO - Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

De reserve beweegbare waterkerende constructies worden verwant 
gemaakt aan alle beweegbare waterkerende constructies die ze zouden 
kunnen vervangen. 

Stuw - … RO - Reserveonderdeel 

RO - Hijsvoorziening 

De reserveonderdelen en hijsvoorzieningen worden verwant gemaakt aan 
alle objecten waar ze kunnen gebruikt worden. 
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7 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SITES 

7.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor sites.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

7.2 Complex 

7.2.1 Beschrijving 

Een site is de omgeving, al dan niet afgebakend d.m.v. een omheining, rond en toebehorend aan één of meerdere sluizen en/of 
stuwen. 

Volgende onderdelen vind je bijvoorbeeld fysiek terug op een site:  

- bedieningsgebouw 

- EM - voorzieningen: EMU sluis en/of stuw, CCTV, verlichting… 

- een magazijn, kelder en/of stapelplaats voor reserveonderdelen en/of tijdelijke waterkerende constructies 

- veiligheidsvoorzieningen zoals valbescherming, reddingsboei… 

- verkenmerken 

- … 

Het is niet omdat deze onderdelen terug te vinden zijn op een site, dat er voor al deze zaken al complexen en/of objecten in 
iASSET gedefinieerd zijn. 

Per locatie waar er zich één of meerdere sluizen en/of stuwen bevinden wordt er een Site - Complex aangemaakt in iASSET. 

7.2.2 Naamgeving 

Algemene richtlijn bij de naamgeving is dat de naam begint met een hoofdletter, uniek moet zijn en dat je op basis van de naam 
kan afleiden over welk Site - Complex het gaat en waar het zich situeert. 

Geef bij voorkeur het Site - Complex een naam volgens onderstaand principe:  

- Site + bijhorend complextype (sluiscomplex/stuwcomplex/stuwsluiscomplex) + te “naam van (deel)gemeente”: bijvoorbeeld 
Site sluiscomplex te Wijnegem 

Indien er een deelgemeente (gekend) is, dan heeft dit de voorkeur op de naam van de gemeente. 

Als het niet lukt om een unieke naam te geven met bovenstaande opties, voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of 
een volgnummer toe. 

7.2.3 Intekening 

Een Site - Complex wordt ingetekend als een punt centraal gelegen in het terrein rond de sluis of stuw, maar niet gelegen in het 
water. 

7.3 Objecten 

7.3.1 Types 

Een Site - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- Site - Terrein 

- Site - Veiligheidsvoorziening 

- Site - Verkenmerk  

7.3.2 Beschrijving en opdeling 

7.3.2.1 Site - Terrein 

Een terrein is de grond van een site rond een sluis of stuw.  

Er wordt per site één object Site - Terrein gecreëerd. 
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7.3.2.2 Site - Veiligheidsvoorziening 

Een veiligheidsvoorziening is een fysiek element met betrekking tot de veiligheid. Het kan gaan om brandblussers, 
reddingsboeien, valbeveiliging… 

Er wordt één object Site - Veiligheidsvoorziening aangemaakt per site en dat bevat alle zaken met betrekking tot 
veiligheidsvoorzieningen. 

7.3.2.3 Site - Verkenmerk 

Een verkenmerk is een vast aangebracht punt voor een topografische opmeting. 

Per Site - Complex wordt er één object Site - Verkenmerk gemaakt dat alle verkenmerken voor het betreffende complex bevat. 
Indien gewenst kan er een tweede of derde … object gemaakt worden met verkenmerken die specifiek zijn voor een bepaalde 
sluis of stuw, bijvoorbeeld voor bepaalde meetplaatjes op wanden van een sluis. 

7.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- bevat de naam van het complex; 

- moet uniek zijn; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat. 

Als het niet lukt om de objecten onder een Site - Complex een unieke naam te geven met de optie(s) in onderstaande tabel, 
voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of een volgnummer toe. 

Type object Principe naamgeving Voorbeelden 

Site - Terrein Terrein + ligging (tussen, LO, RO…) + 
naam van bijhorend Sluis en/of Stuw 
en/of Site - Complex(en) 

- Terrein tussen Midden- en 
Noordersluis te Wijnegem 

- Terrein LO Duwvaartsluis te 
Diepenbeek 

Site - Veiligheidsvoorziening Veiligheidsvoorziening + naam van 
bijhorend Site - Complex 

- Veiligheidsvoorziening Site 
sluiscomplex te Wijnegem 

Site - Verkenmerk Verkenmerk + naam van bijhorend Site - 
Complex 

- Verkenmerk Site sluiscomplex te 
Wijnegem 

7.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

Site - Terrein Punt In de omgeving van het punt van het complex, maar niet gelegen in het 
water 

Site - Veiligheidsvoorziening Punt In de omgeving van het punt van het complex, maar niet gelegen in het 
water 

Site - Verkenmerk Punt In de omgeving van het punt van het complex, maar niet gelegen in het 
water 
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7.4 Elementen 

7.4.1 Nummering van elementen 

Er zijn geen richtlijnen voor de nummering van de elementen. 

7.5 Verwantschappen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanbevolen verwantschappen tussen complexen of objecten van 
sites en complexen of objecten van andere types van kunstwerken. 

Type complex en/of 
object 

Type complex en/of 
object 

Reden 

Site - Complex Sluis - Complex 

Stuw - Complex 

Voor elk sluis of stuw is er een verwante site. Meerdere sluizen en/of 
stuwen kunnen verwant gemaakt worden aan dezelfde site. 

Site - Complex Reserve en onderhoud 
- Complex 

De complexen met constructies of onderdelen voor reserve en 
onderhoud worden gelinkt aan de sitecomplexen waarvoor deze 
constructies of onderdelen kunnen gebruikt worden. Dit is enkel van 
toepassing voor Reserve en onderhoud - Complexen die slechts objecten 
bevatten voor één ander Site - Complex. Als een Reserve en onderhoud - 
Complex objecten bevat voor meerder andere complexen, dan worden 
niet de complexen, maar wel de desbetreffende objecten verwant 
gemaakt. 

Site - … RO - Reserveonderdeel De reserveonderdelen worden verwant gemaakt aan alle objecten waar 
ze kunnen gebruikt worden. 
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8 AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR RESERVE EN ONDERHOUD 

8.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat aanvullende richtlijnen specifiek voor constructies voor reserve en onderhoud.  

Het is een aanvulling op de algemene informatie over complexen, objecten en elementen onder paragraaf 1 Algemene 
richtlijnen die van toepassing zijn voor alle types van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld richtlijnen in verband met de nummering, 
zijn terug te vinden onder deze paragraaf 1 Algemene richtlijnen en worden hier niet meer herhaald. 

8.2 Complex 

8.2.1 Beschrijving 

Een complex voor “Reserve en onderhoud” is een verzameling van één of meerdere constructies of toebehoren voor reserve of 
onderhoud, die zich op een zelfde locatie bevinden. Deze locatie kan zowel een magazijn als een kelder als een (open) terrein 
zijn. 

Per stockagelocatie wordt er een Reserve en onderhoud - Complex aangemaakt in iASSET. 

8.2.2 Naamgeving 

Algemene richtlijn bij de naamgeving is dat de naam begint met een hoofdletter, uniek moet zijn en dat je op basis van de naam 
kan afleiden over welk Reserve en onderhoud - Complex het gaat en waar het zich situeert. 

Geef bij voorkeur het Reserve en onderhoud - Complex een naam volgens onderstaand principe:  

- R&O + naam van de locatie + (deel)gemeente: bijvoorbeeld R&O Werkhuis Wevelgem 

Indien er een deelgemeente (gekend) is, dan heeft dit de voorkeur op de naam van de gemeente. 

Als het niet lukt om een unieke naam te geven met bovenstaande opties, voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of 
een volgnummer toe. 

8.2.3 Intekening 

Een Reserve en onderhoud - Complex wordt ingetekend als een punt centraal gelegen in het terrein of het gebouw waar de 
constructies zich bevinden. 

8.3 Objecten 

8.3.1 Types 

Een Reserve en onderhoud - Complex kan volgende types van onderliggende objecten bevatten:  

- RO - Tijdelijke waterkerende constructie 

- RO - Beweegbare waterkerende constructie 

- RO - Verlaat omloopriool 

- RO - Reserveonderdeel 

- RO - Hijsvoorziening  

8.3.2 Beschrijving en opdeling 

8.3.2.1 RO - Tijdelijke waterkerende constructie 

Een tijdelijke waterkerende constructie is een bouwkundige constructie, al dan niet opgebouwd uit meerdere op elkaar 
stapelbare elementen, voor het droogzetten van een (onderdeel van een) sluis of stuw. Het kan gaan om schotbalken, 
noodschotten, schipdeuren, afsluitcaissons, drooglegkuipen… 

Er wordt een object RO - Tijdelijke waterkerende constructie aangemaakt per geheel van elementen om één waterkering te 
maken. Een RO - Tijdelijke waterkerende constructie is bijvoorbeeld een set van schotbalken. 

8.3.2.2 RO - Beweegbare waterkerende constructie 

Een beweegbare waterkerende constructie is de beweegbare constructie van een sluis of stuw, namelijk een sluisdeur of een 
beweegbaar deel van een stuw. Voor meer informatie wordt verwezen naar de beschrijvingen bij 5.3.2.2 Sluis - Beweegbare 
waterkerende constructie en 6.3.2.2 Stuw - Beweegbare waterkerende constructie. 
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Als men dergelijke volledige constructie reserve heeft, dan wordt er daarvoor per constructie een RO - Beweegbare 
waterkerende constructie aangemaakt. Als men slechts een gedeelte van de constructie reserve heeft, dan kunnen er één of 
meerdere objecten RO - Reserveonderdeel aangemaakt worden. 

8.3.2.3 RO - Verlaat omloopriool 

Een verlaat omloopriool is een beweegbare afsluitconstructie van een omloopriool. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
de beschrijvingen bij 5.3.2.3 Sluis - Verlaat omloopriool. 

Als men dergelijke volledige constructie reserve heeft, dan wordt er daarvoor per constructie een RO - Verlaat omloopriool 
aangemaakt. Als men slechts een gedeelte van de constructie reserve heeft, dan kunnen er één of meerdere objecten RO - 
Reserveonderdeel aangemaakt worden. 

8.3.2.4 RO - Reserveonderdeel 

Een reserveonderdeel is een element van een beheerd object dat als reserve ergens gestockeerd wordt. Het gaat om elementen 
van een object als reserve en niet om volledige objecten (zoals volledige sluisdeuren of verlaten). Voorbeelden zijn reserve 
drukstoelen, taatspotten, ankers… 

Er wordt een object reserveonderdeel aangemaakt per individueel reserveonderdeel of per groep van identieke (zowel qua type 
als afmetingen) reserveonderdelen. 

8.3.2.5 RO - Hijsvoorziening 

Een hijsvoorziening is een element, niet vastgemaakt aan een constructie in gebruik, dat ergens gestockeerd ligt en kan gebruikt 
worden voor het hijsen van een constructie. Voorbeelden zijn losse hijsogen, draaischelpen voor het op kant leggen van 
bijvoorbeeld een puntdeur. 

8.3.3 Naamgeving 

De naam van het object: 

- begint met een hoofdletter; 

- bevat de naam van het complex; 

- moet uniek zijn; 

- moet duidelijk aangeven over welk object het gaat. 

Als het niet lukt om de objecten onder een Reserve en onderhoud - Complex een unieke naam te geven met de optie(s) in 
onderstaande tabel, voeg dan bijkomend een onderscheidend kenmerk of een volgnummer toe. 

Type object Principe naamgeving Voorbeelden 

RO - Tijdelijke waterkerende 
constructie 

Type constructie + naam en/of 
volgnummer + naam van bijhorend 
Reserve en onderhoud - Complex 

 

RO - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Reserve + Type constructie + naam 
en/of volgnummer + naam van 
bijhorend Reserve en onderhoud - 
Complex 

 

RO - Verlaat omloopriool Reserve + Type constructie + naam 
en/of volgnummer + naam van 
bijhorend Reserve en onderhoud - 
Complex 

 

RO - Reserveonderdeel Reserve + Type constructie + naam 
en/of volgnummer + naam van 
bijhorend Reserve en onderhoud - 
Complex 

 

RO - Hijsvoorziening Type constructie + naam en/of 
volgnummer + naam van bijhorend 
Reserve en onderhoud - Complex 
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8.3.4 Intekening 

De wijze van intekening is afhankelijk van het type object en is vooropgesteld als volgt: 

Type Object  Intekening Wijze 

RO - Tijdelijke waterkerende 
constructie 

Punt Punt op de locatie waar de tijdelijke waterkerende constructie zich 
bevindt 

RO - Beweegbare waterkerende 
constructie 

Punt Punt op de locatie waar de (reserve) beweegbare waterkerende 
constructie zich bevindt 

RO - Verlaat omloopriool Punt Punt op de locatie waar het (reserve) verlaat omloopriool zich bevindt 

RO - Reserveonderdeel Punt Punt op exact dezelfde locatie als het bovenliggende complex 

RO - Hijsvoorziening Punt Punt op exact dezelfde locatie als het bovenliggende complex 

8.4 Elementen 

8.4.1 Nummering van elementen 

Er zijn geen richtlijnen voor de nummering van de elementen. 

8.5 Verwantschappen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aanbevolen verwantschappen tussen complexen of objecten van 
Reserve en onderhoud en complexen of objecten van andere types van kunstwerken. 

Type complex en/of 
object 

Type complex en/of 
object 

Reden 

Reserve en onderhoud 
- Complex 

Sluis - Complex 

Stuw - Complex 

Site - Complex 

De complexen met constructies of onderdelen voor reserve en 
onderhoud worden gelinkt aan de complexen waarvoor deze constructies 
of onderdelen kunnen gebruikt worden. Dit is enkel van toepassing voor 
Reserve en onderhoud - Complexen die slechts objecten bevatten voor 
één ander complex. Als een Reserve en onderhoud - Complex objecten 
bevat voor meerder andere complexen, dan worden niet de complexen, 
maar wel de desbetreffende objecten verwant gemaakt. 

RO - Tijdelijke 
waterkerende 
constructie 

Sluis/Stuw - Vaste 
waterbouwkundige 
constructie 

De tijdelijke waterkerende constructies worden verwant gemaakt aan alle 
sluishoofden en/of sluiskolken en/of stuwhoofden en/of omloopriolen 
waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de afmetingen en de ontwerpbelasting. 

RO - Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

Sluis/Stuw - 
Beweegbare 
waterkerende 
constructie 

De reserve beweegbare waterkerende constructies worden verwant 
gemaakt aan alle beweegbare waterkerende constructies die ze zouden 
kunnen vervangen. 

RO - Verlaat 
omloopriool 

Sluis - Verlaat 
omloopriool 

De reserve verlaten omloopriool worden verwant gemaakt aan alle 
verlaten die ze zouden kunnen vervangen. 

RO - Reserveonderdeel 

RO - Hijsvoorziening 

… - … De reserveonderdelen en hijsvoorzieningen worden verwant gemaakt aan 
alle objecten waar ze kunnen gebruikt worden. 

 


